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„Op goeie weg/ ' zegt de CVP... 
In één maand tijd 24.539 werklozen méér/' 
zegt de RVA (totaal: 530.044 werklozen!) 

Operatie overleven 
Deze week gaat de operatie „Overleven" van start. Het 

initiatief gaat uit van de BRT, waar de Westvlaamse radioman 
Martin De Jonghe de eerste stoot lieef t gegeven. De BRT is er in 
geslaagd, de caritatieve organizaties met het Rode Kruis 
samen te brengen in een consortium dat zich bij het publiek 
aanmeldt met eén rekeningnummer. Dit is een stap vooruit: zo 
blijft ons tijdens de aktie alvast de onderlinge caritatieve kon-
kurrentie en de zichtbare verzuiling bespaard. Het publiek dat 
— zo hopen wij — mild zal geven, moet van dat consortium 
eisen dat het na de inzameling blijft funktioneren om een ge
meenschappelijke strategie te ontvouwen en om de besteding 
te doen in gemeenschappelijk overleg. Vanzelfsprekend moet 
het publiek eisen dat de boeken opengelegd worden: het geld 
moet integraal naar Afrika. Er mag geen heffing zijn voor de 
caritatieve bureaukratie. Want ook die bestaat! 

Uit vele kontakten deze week hebben wij vernomen, dat heel 
wat VU-afdelingen en VUJO-kemen zich aktief ingeschakeld 
hebben bij de aktie „Overleven". Voor zover nodig willen wij 
nogmaals een beroep doen op alle Vlaams-nationalisten om te 
helpen. De nood in hongerend Afrika is zo groot en zo akuut, 
dat absolute voorrang moet gegeven worden aan de hulp. 

Nochtans dringen zich bij deze operatie een aantal bemer
kingen op. De aktie „Overleven" zal veel mensen redden. De 
oorzaken van de honger in Afrika kan ze echter niet bestrij
den. Naast de tastbare direkte hulp heeft de operatie het voor
deel, de Vlamingen te sensibilizeren voor de problemen van de 
Derde Wereld, meer in het biezonder van de Sahellaanden. 

Men moet zich bewust zijn dat, hoe noodzakelijk thans ook, 
de hulp- en voedingsprogramma's slechts een beperkt doel en 
resultaat hebben. Ze gaan gepaard met negatieve neveneffek-
ten: massale voedselhulp ontwricht de markten en verstoort de 
prijzen in de ontwikkelingslanden. De feeding camps, waar het 
voedsel bedeeld wordt, trekken de bevolking aan zodat de dor
pen leegstromen en er geen handen zullen zijn voor de 
volgende oogst. Deze „emigratie naar het eten" wordt in een 
land als Ethiopië daarenboven gebruikt als wapen in de 
burgeroorlog: het kommunistisch-georiénteerde regime 
hoopt, dat de honger de rebelse hoogvlakten van Eritrea, Tigre 
en Wollo zal ontvolken. 

Hulp- en voedselprogramma's kosten ontzettend veel en 
vergen grotere sommen dan het geld dat nodig is voor 
langlopende lokale programma's. Een voorbeeld slechts: een 
paar honderdduizenden franken volstaan om een vliegtuigla
ding basisvoedsel bijeen te brengen; het vliegtuigtransport 
naa r een bestemming in de Sahel kost reeds het tienvoud van 
dit bedrag. 

De droogte in de Sahel — die trouwens terugkeert in cykli 
van 11 jaar — is slechts een der oorzaken van de honger. 
Andere en veel ingrijpender oorzaken zijn de omschakeling 
van de traditionele Afrikaanse familielandbouw naar de 
aanplanting van industriegewassen voor de uitvoer, het rooien 
van de tropische regenwouden enz. (Een groot deel van de 
houtskool voor onze zomerse tuin-barbecues komt uit Afrika!). 

Ten overstaan van de thans wel zeer akute nood is de 
operatie „Overleven" nodig. Maar uiteindelijk zal liefdadig
heid alleen niet volstaan. Onze inspanningen moeten perma
nent zijn, doelgericht en op een hoger niveau dan vandaag. De 
EG-landen bestenden weliswaar 30 miljard per jaar aan 
voedselhulp. Dat is echter slechts een fraktie van de 600 
miljard die nodig zijn voor de subsidiering, de opslag, de ver
duurzaming of de vernietiging van onze Westeuropese boter
bergen, graanpyramiden, melkoceanen, wijnzeeen en fruitho-
pen. 

Per jaar besteden de Westelijke industrielanden 30 miljard 
dollar aan ontwikkelingshulp. Uit de Derde Wereldlanden 
vloeien in hetzelfde jaar 100 miljard dollar terug aan rente en 
schulddelging. 

Liefdadigheid is vandaag noodzakelijk. Ze kan echter nooit 
de solidariteit vervangen. In naam van de solidariteit zullen we 
méér moeten geven aan de Afrikaanse mensen nu en ook na de 
operatie „Overleven", permanenter en doelgerichter dan voor
dien, tvo 
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Martens' raketten 
Het partijkongres van de Vlaamse kristendemokra-

ten van aanstaande zaterdag kan van uitzonderlijk be
lang zijn. Daar wordt in wezen beslist over het lot van 
de regering Martens V 

Tenzij ook dan weer de soep niet zo heet wordt ge
dronken... 

EEN regering „valt" met toeval
lig, maar wanneer de sa
menstellende frakties — of 

een daarvan — dit willen Zater
dag staan de CVP-kongresgan-
gers voor de keuze ofwel het 
executie-ogenblik uitstellen tot het 
jaareinde en ondertussen hopen 
op enige gratie van het kiesvolk 
Ofwel in april de konfrontatie aan
gaan, op het gevaar af van tegelijk 
hun boegbeeld Martens neer te 
halen 

Het diskussiepunt heet de ra-
kettenaffaire te zijn De clan rond 
Tindemans zal ongetwijfeld de 
plaatsing willen forceren zeker na 
zijn konsultatie van de Europese 
Navo-partners Zij herhaalden pu
bliek wat Tindemans graag hoor
de geen uitstel Martens zelf be
seft dat zijn goocheltruuk met data 
het met zal doen Tussen zaterdag 
en einde maart — het laatst moge
lijke ogenblik om verkiezingen uit 
te lokken voor het pausbezoek — 
liggen ruim zes weken Deze tijds
spanne overbruggen lijkt hem on
mogelijk en bijgevolg het de pre
mier de voorbije dagen uitschijnen 
dat hij kortelings een besluit zal 
nemen tot plaatsing De vraag is 
dus eigenlijk of de tegenstanders 
van raketten binnen de CVP het 

zullen aandurven Martens op dit 
vlak terug te fluiten 

Het IS nochtans de verpletteren
de verantwoordelijkheid van de 
kongresgangers om Martens te 
weerhouden van een installatiebe-
slissing De CVP-jongeren verkon
digen dat ZIJ hoedanook tegen een 
spoedige plaatsing gekant zijn 
maar hun verzet zal onvoldoende 
zijn om de rakettenliefhebbers in 
de CVP te doen inbinden Deze 
lobby voelt zich natuurlijk gerug-
gesteund door de Waalse zuster
partij de PSC Alleen met hulp van 
de ACW-vleugel bestaat er nog 
een kansje dat de redelijkheid het 
haalt op de nukleaire waanzin De 
kristelijke arbeidersbeweging 

moet toch weten dat een meer
derheid van de Vlamingen een 
nadrukkelijke afkeer heeft voor 
die mensdomvermetigende tuigen 
Vlaamsnationalisten socialisten 
groenen en vele kristenen blijven 

tegen de opstelling van raketten 
gekant Het negeren van deze 
volkswil zou onduldbaar zijn 

Een onthutsende vaststelling is 
dat er op dit CVP-„aktualizenngs-
kongres" met geen woord zal ge
rept worden over de kommunau-
taire moeilijkheden Waar is de tijd 
gebleven van de stoere verklann-
gen a la Van den Brande over de 
regionalizenng van de nationale 
ekonomische sektoren de bende
leider Happart het ontzettend be-
langnjke RTT-kontrakt, enz ' De 
nog altijd grootste partij van 
Vlaanderen acht het blijkbaar niet 
nodig om tijdens een evaluatie- en 
planningsvergadering de Vlaamse 
eisen te bespreken, laat staan te 
verdedigen Nochtans zal deze te-
matiek centraal staan tijdens de 
komende maanden (pvdd) 

„De onvervangbare rol 
van de Volksunie" 

Dokument op biz. 8 en 9 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

WILLEM VAN RUBROEK 

,WIJ" van 17 januari II maakt van 
Willem van Rubroek „de Vlaamse Mar
co Polo" Het zou eerder andersom 
moeten zijn 

Van Rubroek werd in 1220 geboren 
en maakte zijn tocht tussen 1253 en 
1255, hij was daarmee Marco Polo 
duidelijk voor Deze werd in 1254 
geboren (toen Willem onderweg was) 
en vertrok pas in 1271 naar het Verre 
Oosten Marco Polo „de Venetiaanse 
van Rubroek" noemen zou dus juister 
geweest zijn 

Verder brengt u de inderdaad merk
waardige zin langs de trappen in de 
kerk van Rubroek in verband met het 
leven van Willem en dat lijkt mij een 
beetje vergezocht maar goed 

Ten slotte zou ik er de lezers willen 
op wijzen dat onlangs een ernstige 
studie verscheen over „Het reisverhaal 
van Willem van Rubroek" bij de heem-
kundige kring „De Roede van Tielt" Ik 
kan ze de lezers van , WIJ ' ten zeerste 
aanbevelen I 

P V T , Hof stade 

OPLOSSING 
WERKLOOSHEID 

In het vorig „WIJ"-nummer schrijft 

J N uit leper zijn bekommernis om de 
werkloosheid neer Terecht 

HIJ stelt zelfs een oplossing voor, nl 
dat men in een gezin, waar man en 
vrouw werken van 2 volle werktijden 
naar 1,5 zou gaan via een 3-tal moge
lijkheden 

Daarbij ontstaat echter wel een pro
bleem 

Immers, nadat gehuwde koppels al 
fiskaal gestraft worden door de sa
menvoeging van hun lonen, moeten zij 
nu ook een deel werktijd inleveren 
Daarentegen zouden ongehuwde sa
menwonenden, steeds tainjker in aan
tal, ook aan deze maatregel ontsnap
pen Men zou dus ook door die maat
regel het ongehuwd samenleven be
vorderen in tegenstelling tot het ge
huwd samenleven Herwaardering van 
het gez in ' 

DB, Tessenderio 

VERKIEZINGEN 1985 

1985 IS het jaar van nieuwe nationa
le verkiezingen Wanneer deze vallen, 
staat nog met vast De Euro-verkiezin-
gen van vorig jaar waren reeds een 
eerste opiniepeiling De regeringspar
tijen kwamen zwaar gehavend uit deze 
stembusslag De grote overwinnaars 
van de Euroverkiezingen waren onte
gensprekelijk de VlaamseC) socialis

ten en de Groenen De beide partijen 
hadden hun volledige propaganda ge
baseerd op de werkgelegenheid en 
hun antirakettenstandpunt De VU be
haalde wel twee Euro-parlementsle
den een verdubbeling ten opzichte 
van 1979 maar de partij verloor 
100000 stemmen t o v de parlements
verkiezingen van 1981 De VU-propa-
ganda kwam met genoeg over bij de 
bevolking Men mag de voorbije Euro
verkiezingen met gelijkschakelen met 
nationale verkiezingen, daar er bij de 
eerste zeer veel proteststemmers wa
ren en er voor de doorsneebevolking 
met veel op het spel stond 

Verschillende opiniepeilingen voor
spellen voor de toekomstige nationale 
verkiezingen een elektorale ramp voor 
de rooms-blauwe koalitie en katastrofe 
voor de CVP in het biezonder 

We kunnen er ons eens over ver
heugen Doch langs de andere kant 
voorspellen de peilingen slechts een 
lichte vooruitgang van 1 % voor de 
VU Dit kan een winst van 1 a 2 zetels 
opleveren, een status-quo geven of 
erger een verlies van 1 zetel meebren
gen al naar gelang de zetelverdeling 

Veel zal bij de komende verkiezings
campagne voor de VU afhangen van 
haar verkiezingsslogans en de manier 
waarop deze overkomen bij de bevol
king Het IS van essentieel belang dat 
de partij in de komende nationale 

verkiezingsslag duidelijk de nadruk 
legt op wat er bij de bevolking leeft 
Een goede VU-vei kiezingsslogan zou 
alvast zijn „De VU vecht voor werk, 
vrede en veiligheid in een zelfstandig 
Vlaanderen" Alle VU-tema's worden 
hierin duidelijk aangesneden 

Voorts moet de VU in haar politiek 
optreden wat minder bezorgd zijn over 
de mogelijke konkurrentie vanwege 
een marginale splinterpartij die prak
tisch nooit in het Palement aanwezig is 
Wetenschappelijke studies hebben uit
gewezen dat de grote meerderheid 
der kiezers van dit splinterpartijtje ex-
CVP'ers zijn 

LV.d.W., Hove 

NIEUW-CALEDONIE 

Heeft onze zuiderbuur in al zijn 
overzeese gebieden al met genoeg en 
ook in eigen land nog iedere dag het 
Liberte - Égalite - Fratermte, met wa
pens er in geslagen' Het laat nu nog 
maar eens 1 000 bloedhonden los in 
Caledome in naam van de vrijheid 
Onze BRT kon als stil protest geen 
Franse platen meer spelen En wij allen 
geen enkel Frans produkt meer kopen' 

P.B., Berg 

EUROAKTIVITEIT? 

De Europese verkiezingen van 1984 
zijn alweer een half jaar voorbij en als 
bewuste kiezer volg ik met aandacht 
de aktiviteit of passiviteit van een 
aantal verkozenen, vooral degenen die 
met grote trom hun intrede doen 

Onder hen in de eerste plaats pnes-
ter Ulburghs, verkozen op de SP-lijst 
Akt iv i tei t ' Weinig of geen sporen van 
te vinden of toch een sensationele 
daad bezoek aan de opgesloten Rote 
Armee Fraktion-terronsten in West-
Duitsland Arm Europa, arme Ul
burghs Kunnen we binnenkort ook 
Van Miert met sympatiebetuigingen 
naar Duitsland zien re izen ' 

En de heer Staes van Aga iev ' Die 
zou het nu eens gaan doen Hij zoekt 
wellicht nog zijn weg op de kaart want 
ook van hem zijn geen vermeldens
waardige aktiviteiten op te sommen 

Trouwens, ik moet vaststellen dat de 
enige van de Vlaamse parlementsle
den van wie kan gezegd worden dat 
ze vanaf het begin in gang geschoten 
zijn de heren Vandemeulebroucke en 
Kuijpers blijken te zijn 

Waar blijven de anderen ' 
J.M.W. Brussel 

" ^ 

lepel & vork... 
TZestauzant ,, ^^^assedÓet0^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr 
traiteurdienst 

Dortmimder Bder-Bran-hoven 

Temursev 60, Leuven. • 016-22 88 72 
Kon AstridL 88, Kontach - 03 467 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste - 086-71.18 36 
Nieuw Brugstr 28, Brussel - 02-218 74 89. 

Grote parkeerterreinen, zaten vnj voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel. 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

I ^^^\ i Hoek 
^ ü B I Wolvengracht 
^ en 

Leopoldstraat 
FAMILIE DEHERTOGH FAUT 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis z i jn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraal 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die ^^ \ 
Wynkroeg 

ZOCKÉfeC) 

TE HUUR: 
Spanje -
Costa Blanca: 
Luxe-villa, 6 personen, recht
streeks van eigenaar, keuken, li
ving eethoek, badkamer, wc, 
2 slaapkamers, terras, tuin, tuin
meubelen, barbecue, open haard 
Prijzen per week: 
november-april 3 780 
mei-oktober 4660 
jum-september 6380 
juli-augustus 7680 
Tel nr 052-301592 

Vlaams-Nationaal Weekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-InslItuut v.z.w 

Hoofdredakteur: 
Maurits van Liedekerke 

Redakteuren. 
Johan Artois, Hugo De Schuyte-
neer. Pol Van Den Dnessche, 
Toon van Overstraeten 

Alle stortingen van abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van ,WIJ", Barn-
kadenplein 12, 1000 Brussel a e l 
02-2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Losse nummers 

1200 fr 
700 fr 
400 fr 

33 fr 

Verantw uitgever-
Vic Anciaux, Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 
Publiciteilschef de h Karel Se
vers, tel 02-2194930 toestel 25 
Cs voormiddags) of prive Alsem-
bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp Tel 02-3800478 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf 11 u 
ZONDAG 

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

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ut; GAEPAERf 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 . 3 6 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

(adv 23) 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-213533 Tel 03-236 5654 

7 FEBRUARI 198S 



Vic Anciaux 
wint 

Proces 

Vorige week werd het vonnis 
geveld in het proces tussen dr. Vic 
Anciaux en de Orde van Genees
heren. De rechter gaf de VU-
voorzitter gelijk. 

Zoals bekend weigerde An
ciaux in 1980 zijn financiële bijdra
ge te betalen aan de Orde van Ge
neesheren. Deze vereniging had 

bij het Franse Parlement tot „Pro
motie van de Talen en Kuitaren in 
Frankrijk". Waardoor aan het 
Vlaamse volk in Frankrijk het recht 
zal worden toegekend de eigen 
taal te spreken. Poma feliciteert zij 
die deze mentaliteitswijziging mo
gelijk hebben gemaakt. 

De PVV-kultuurminister neemt 
echter een minimalistisch stand
punt in m.b.t. eventuele steun aan 
dit wetgevend initiatief „omdat het 
delikaat is direkt tussenbeide te 
komen in de politieke besluitvor
ming v^n een buitenlandse mo
gendheid". Wat weerhoudt Poma 
ervan een duidelijke brief te schrij
ven naar de Franse regering, 
waarin hij publiek de steun van 
Vlaanderen toezegt? 

Bemoedigend is wel dat ook 
Poma pleit voor een nauwere sa
menwerking tussen de Frans-Vla
mingen en de Vlamingen in België. 

Zondag werd de 48-jarige Roger Vangheluwe tot bisschop van Brugge 
gezalfd Talrijke VU-mandatarissen woonden de plechtigheid bij en felici
teerden mgr Vangheluwe. 
In een vraaggesprek verklaarde hij dat onder zijn bewind geen 
bisschoppelijke gelden naar de CVP-partijkas zullen worden overgehe
veld... 

enkele maanden daarvoor de alge
mene artsenstaking goedgekeurd. 
De Orde van Geneesheren heeft 
als taak toe te zien op het korrekt 
uitoefenen van de beroepspraktijk 
volgens de medische plichtenleer, 
maar heeft zich niet uit te spreken 
over zaken van politieke of syndi-
kale aard. Bovendien vond Vic 
Anciaux het kras dat de genees
heren staakten om louter financië
le redenen, op een ogenblik dat 
steeds meer mensen het moeilijk 
kregen om financieel rond te ko
men. 

Ook tijdens de zondagse televi-
siekonfrontatie stond de Orde van 
Geneesheren als diskussiepunt 
op de agenda. Vic Anciaux stelde 
dat de Orde noodzakelijk is, maar 
hoognodig en indringend moet 
hervormd worden om te voldoen 
aan de normale regels van de 
tucht-rechtspleging en aan de evo
lutie van de maatschappij. 

VU-volksvertegenwoordiger 
Frans Baert verdient eveneens 
een bloempje. Deze jurist verde
digde zijn voorzitter op een schit
terende wijze. 

Frans-
Vlaanderen 

Eindelijk. Ook leden van niet-
Vlaamsgezinde partijen zien stil
aan het belang in van een nauwere 
samenwerking met de Vlamingen 
in Noord-Frankrijk. Wij ontvingen 
een kopie van het antwoord dat 
gemeenschapsminister Poma 
schreef aan de voorzitter van 
„Menschen Lyk Wyder". Deze 
bnef stemt hoopvol. 

Poma zegt gelukkig te zijn met 
de indiening van een wetsvoorstel 

urn 
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Hiertoe heeft hij de voorzitter van 
„Menschen Lyk Wyder" op zijn 
kabinet ontboden om na te gaan 
hoe men de kuituur en de taal van 
de Vlamingen in Noord-Frankrijk 
kan helpen bevorderen. 

Ondertussen geven wij nog 
graag het rekeningnummer waar
op U uw steunt kunt storten voor 
de Vlaemsche Federalistische 
Party: 424-6072011-25 van het 
EVA-Steunfonds voor Frans-
Vlaanderen. 

Goeverneur 
Sinds enige tijd „zit" Oost-

Vlaanderen zonder goeverneur. 
De SP meent aanspraak te kun
nen maken op deze funktie, ver
mits de vorige provinciegoever-
neur een socialist was 

In een brief aan de eerste minis
ter schrijft VU-voorzitter Vic An
ciaux dat ook de VU een kandi
daat heeft. De VU is ervan over
tuigd dat een zindelijke en échte 
demokratie slechts werkzaam is 
wanneer gestreefd wordt naar 
een eerlijke spreiding van de 
macht tussen de politieke strek
kingen. Het is onduldbaar dat be
paalde funkties en ambten bij wij
ze van privilegie slechts aan enke
le politieke frakties toekomen. 

w^ 
DEZE 

>MEEK DirjgL 
Ik daag Minister Dehaene uit Hij 
mag proberen te weerleggen dat 
het beleid van Martens V veel 
mensen naar de armoede heeft 
gedreven. Ik heb dit reeds 
herhaaldelijk gezegd. Het 
klassiek antwoord luidt dat de 
regering de minst-bedeelden 
steeds heeft gespaard. 

Aan het bestaansminimum zou 
niet geraakt zijn. Natuurlijk. Het 
ware al te gortig. Dit inkomen 
bedraagt juist te veel om dood 
te gaan, maar te weinig om er 
menswaardig mee te leven. Van 
een kei kan je het vel niet 
afstropen. Duizenden uit de lage 
middenmoot zijn echter zwaar 
getroffen. 

Voorheen konden ze rustig 
rond komen. Nu moeten ook zij 
bij het OCMW gaan aankloppen. 
De inleveringswoede van het 
neo-liberaal bewind heeft de 
kleine winkeliers, de 
jonggehuwden, de vele arbeiders 
en bedienden op de onderste 
trap van de sociale ladder, niet 
ontzien. 

Vooral de werkloosheid is de 
oorzaak van vele ellende De 
euforie, die de schijnheilige 
bewindslui de voorbije maanden 
rondstrooien, werd deze week 
weggevaagd. De 
werkloosheidscijfers bereikten 
een hoogtepunt, zelfs in de 

officiële statistieken. De jongste 
weken bleek eveneens hoezeer 
de gehandicapten het onder de 
regering moeten ontgelden. 
Meer in het biezonder de 
kronische mentaal- en fysisch 
gehandicapten, die een 
voortdurende ziekenhuiszorg 
nodig hebben. 

Een vrouw van 60 jaar 
telefoneerde me. Wat ze me 
vertelde is een aangrijpend 
verhaal. Zelf is ze sedert jaren 
werkonbekwaam wegens ziekte 
Haar man is al twaalf jaar 
opgenomen in de psychiatrische 
afdeling van een ziekenhuis. Hij 
lijdt aan de gevolgen van een 
hersenbloeding. Zij betrekt een 
klein, sober appartement in een 
sociale woonblok. Geen leuk 
leventje voor die vrouw. Alle 
dagen op en af naar het 
ziekenhuis Al twaalf jaar lang. 
Toch droeg ze haar lot met veel 
levensmoed. Nu kan ze het 
haast niet meer bolwerken. De 
volmachtbesluiten van Dehaene 
en konsoorten hebben haar 
zwaar toegetakeld De 
hospitalizatiekosten voor haar 
echtgenoot zijn sedert het 
vierde kwartaal van vorig jaar 
meer dan verdubbeld. De 
ziektevergoeding is met 
ongeveer vijfduizend frank per 
maand verminderd. De prijs van 
de geneesmiddelen en 

behandelingen stijgt voortdurend. 
Bovendien vreest ze dat de 
huurprijs van haar woonst ook 
pijlsnel de hoogte ingaat 
Kortom: die kranige vrouw 
wordt langs alle kanten getroffen 
door de verscheidene 
maatregelen van de regering. Ze 
staat er huli^eloos tegen aan te 
kijken. Onbegrijpend. 

Ik heb haar beluisterd. Mijn 
verontwaardiging steeg bij elk 
woord. Naar welke maatschappij 
worden we geleid door de 
politiek van neo-liberale makelij? 
Waar blijft de inbreng van de 
knsten-demokratie die Dehaene 
vertegenwoordigf^ 

Dit IS niet het beeld van de 
samenleving die het volks-
nationalisme tekent Wij wensen 
de vrijheid te ontwikkelen, maar 
met in een jungle' Het is de 
hoogste tijd dat de Vlamingen 
beseffen dat er een derde weg 
IS. Geen liberale of socialistische. 
Een weg van samenhongheid en 
zin voor verantwoordelijkheid 
Een weg van sociale 
rechtvaardigheid. Een Vlaams-
nationale weg. 

Vic ANCIAUX 
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Frans Baert 

Vanuit die bekommernis voor 
demokratisch fatsoen wil de VU 
een kandidatuur indienen. De par
tijkeuze viel op de Gentse jurist en 
volksvertegenwoordiger, tevens 
voorzitter van de VU-Kamerfrak-
tie, Frans Baert. 

Het zou inderdaad met meer 
dan billijk zijn dat ook de Vlaams-
nationalisten in één van de vijf 
Vlaamse provincies een goever
neur knjgen! 

Het scanner-
verschil 

Scanners zijn biezonder dure 
apparaten die behulpzaam zijn bij 
het bestrijden van kanker. VU-
kamerlid Jef Valkeniers onder
zocht de situatie m.b.t deze zie
kenhuismachines en konkludeer-
de dat er op vandaag 10, 3 en 1 
scanners respektievelijk in Wallo

nië, Brussel en Vlaanderen opge
steld staan, waarvoor nooit een 
toelating werd bekomen. 

Voorts berekende Valkeniers 
dat er in Wallonië 20, in Brussel 6 
en in Vlaanderen 15 van die spul
len opgesteld staan. In verhouding 
tot het bevolkingsaantal geeft dit: 
1 scanner per 158.000 inwoners in 
Wallonië, 1 per 166000 inwoners 
in Brussel en 1 per 375.000 inwo
ners in Vlaanderen! 

Deze overvloed aan scanners 
doet ook het aantal onderzoeken 
toenemen. Het RIZIV betaalde in 
1982 liefst een half miljard aan 
kosten, waarvan uiteraard (?) het 
grootste deel naar Wallonië ging 

Van enig beleid terzake is dus 
geen sprake en daarenboven blijkt 
er helemaal geen vorm van sa
menwerking te bestaan tussen de 
nationale minister en zijn kollega's 
van de gemeenschapsregeringen. 
„Hoe gaat U deze ongezonde toe
stand saneren"!"", vroeg kamerlid 
Valkeniers aan minister Dehaene . 

Valkeniers 
over 
scanners 

Monetaire unie 
VU-minister Schiltz blijft enn 

vliegen. Tijdens een openhartig 
debat aan de Brusselse universi
teit vestigde Schiltz nogmaals de 
aandacht op de agressieve pro-
tektionistische houding van de 
Waalse ministers, zowel in de cen
trale als in de gewestregering Het 
tema van het gesprek was „ekono-
misch federalisme" en zijn tegen
spelers heetten Willy Claes (SP) 
en René De Feyter van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 

Gemeenschapsminister Schiltz 
wees op de recente, brutale uit
schakeling van Vlaamse aanne
mersbedrijven en de uitgesproken 
intenties van de liberale vice-pre-
mier inzake het autobus-kontrakt 
met Thailand. Deze feiten illustre
ren dat de Walen eenzijdig alle 
voordelen van het unitansme wil
len koppelen aan een uitgespro
ken Waals favoritisme. Dit is 
slechts mogelijk omdat de Vlaam
se meerderheid weigert gebruik te 
maken van haar demokratische 
macht 

Het steeds weer chanteren van 
de Vlamingen met de zg nood
zaak van het behoud van een 
Belgische Ekonomische en Mone
taire Unie wordt stilaan een gro
tesk dupe-spel, aldus nog Hugo 
Schiltz. „Indien deze Unie voor het 
hele land werkelijk zo t>elangrijk is, 
dan wordt het de hoogste tijd dat 
de Vlaamse meerderheid de Wa
len klaar en duidelijk voor de keu
ze stelt: ofwel de spelregels van 
een ekonomische unie korrekt 
eerbiedigen, ofwel zelf de verant
woordelijkheid opnemen voor hun 
ekonomie" Zoniet zal Vlaanderen 
alleen de prijs voor deze unie 
betalen, zonder er de voordelen 
van te genieten. 
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Bananen 

Enkele honderden Vlaamsnatio-
nahsten namen zaterdag deel aan 
een door TAK georganizeerde 
, anti-faciliteiten-wandeling" tussen 
Tervuren en Wezembeek-Oppem 

BIJ de start werden de manifes
tanten toegesproken door VU-ka-
merlid Daan Vervaet Hij drong 
aan opdat alle Vlaamse partijen in 
hun verkiezingsprogramma zou
den stellen dat de faciliteiten moe
ten afgeschaft worden Onder de 
betogers bemerkten wij ook de 
VU-raadsleden Bautmans, Van 
Hamme, Van Biesen Peeters 
Trappeniers en Bruyiandt 

Enkele wandelaars droegen 
grote plastieken bananen mee als 
symbool van de faciliteitenge
meenten, waar „Fransdolle dorps
potentaten in hun kleine bananen-
republiekjes het Vlamingen pes
ten tot een daad van burgerzin 
verheffen" Aan de Wezembeekse 
burgemeester De Grunne werd 
zelfs een banaan geschonken En 
de woning van de Kraainemse 
burgemeester Maricq werd 
prompt versierd met zo'n symboli
sche vrucht 

Vlaamse Raad 
In een brief aan alle leden van 

de Vlaamse Raad dringt het IJzer-
bedevaartkomitee aan dat nu ook 
effektief werk zou worden ge
maakt van de wegwerking van de 
voortdurende gevolgen van de 
onmenselijke en onbillijke naoor
logse repressie Het door de 
Vlaamse Raad opgemaakte ver
slag toont immers aan dat de 
repressiewetgeving onrechtvaar
dig en buitenspong was, en ook 
blijft 

„Het valt te betreuren dat Uw 
verslag besluit dat de meeste so

ciale gevolgen van de repressie 
buiten de bevoegdheid van Uw 
Raad vallen", schrijft het komitee 
Artikel 5 en 10 van de „bijzondere 
wet tot hervorming van de instel
lingen' laat echter enkele mogelijk
heden open De Vlaamse Raadsle
den moeten hier alle kansen be
nutten 

Maar, belangnjker is de grote 
verantwoordelijkheid van deze da
mes en heren vermits zij tevens 
lid Zijn van het Belgische parle
ment' Daar moet het uiteindelijk 
gebeuren Daar kunnen a h w met 
een pennetrek alle sociale gevol
gen van de repressiewetgeving 
worden weggewerkt 

Het IJzerbedevaartkomitee her
innert in deze bnef nog eens aan 
de talrijke oproepen van politici 
van alle gezindheden en filozofi-
sche strekkingen om komaf te 
maken met deze onrechtvaardige 
toestand Waarop wacht m e n ' 

Nucleaire 
zakjes 

Vorige maand ontstond enige 
deinig over de bewering dat er in 
Kleine-Brogel getramd werd met 

1 ^ . 
* % s s ; 

Eergisteren werd met veel tamtam het beruchte jeepkontrakt toch ondertekend Alhoewel er in feite niks te 
vieren viel Integendeel Het jeepkontrakt kan als een schoolvoorbeeld gelden van hoe men in dit onzalige lanid 
politiek bedrijft Ruim drie jaar was er een eindeloos spel van opbod, chantage en kompensatie Dit „dossier" il
lustreerde andermaal dat elk ekonomisch dossier communautair geladen is, met telkens weer ingrijpende 
gevolgen op het vlak van de werkgelegenheid 

zg „nucleaire rugzakjes" Dit zijn 
een soort draagbare kernbommen 
die door een militair achter de 
frontlinies van de vijand tot ont
ploffing kunnen gebracht worden 
Een Amerikaanse defensie-spe
cialist had beweerd dat 40 van die 
zakjes in België lagen en dat er 
reeds parakommando's getramd 
werden op het gebruik ervan' 

Dit gerucht werd onmiddellijk 

De kus 
• m MANNEER straks op 
Mr MM 15 mei de pauselijke 
• ^ " ^ Alitalia uitgehold zal 

zijn op het tarmac van Zaventem, 
wanneer vanuit zijn buik de la
dingsladder is neergelaten en de 
Opvolger van Petrus naar bene
den stapt, zal België via de BRT-
RTBF-beelden aan de wereld een 
adembenemende primeur bie
den. Tegen het gangbaar gewor
den apostolisch gebruik in zal 
Zijne Heiligheid niet op de 
knieën zinken en de grond van de 
luchthaven niet met zijn lippen 
beroeren. 

Dit zal geen blaam zijn voor 
het ijverig personeel van het 
vliegveld. Het heeft zopas nog, in 
barre winteromstandigheden, be
wezen dat het te allen tijde in kan 
staan voor propere start- en lan
dingsbanen. De reden voor het 
ongebruikelijk pauselijk gedrag 
moet elders worden gezocht 

Ondanks de hardnekkigheid 
waarmee ze hem Bruxelles-Na-
tional noemen, zouden een aantal 
Franstaligen de Zaventemse bo
dem te Vlaams kunnen vinden 
om er een voor België bestemde 
kus op te drukken Zo ongeveer 
heeft de Stichting Pausbezoek 
geantwoord op desbetreffende 
vragen van binnen- en buiten
landse persjongens. 

Om aan de pauskus het natio
naal karakter te verlenen dat hem 
toekomt en dat trouwens zijn 
bedoeling is, zal Zijne Heiligheid 

ingevlogen worden naar Meis
broek. Hij zal er subito presto 
overstappen in een helikopter 
die hem zal afzetten aan het 
Brusselse Jubelpark, de befaam
de Cinquantenaire. Op de bij uit
stek Belgische kasseien van dit 
vaderlands oord, in een voor de 
gelegenheid tot tweetaligheid 
opgepoetst Brussel, zal het Hem 
vergund zijn boccaal kontakt te 
nemen met het gastland. 

Deze wijze schikkingen, die 
eens te meer onderstrepen wel
ke eigen plaats België inneemt in 
de vaart der volkeren, werden 
officieel bevestigd ten behoeve 
van de binnen- en buitenlandse 
persorganen In België zelf werd 
er weinig aandacht aan geschon
ken De bevestiging van de 
schikkingen viel samen met de 
speurtocht naar een onbekend 
minister die een vergeten hand
tekening zou geplaatst hebben 
onder een verloren Navo-kalen-

der. De buitenlandse pers — met 
name een hele reeks bladen bo
ven Putte en beneden Quiévrain 
— brachten het nieuws met een 
glimlachje, zo te zeggen als illus
tratie bij de kalendergeschiede
nis: kersverse Belgenmoppen 
vrij van auteursrechten. 

Bij dit alles zijn onze Duitstali
ge landgenoten schromelijk te
kort gedaan, precies veertig jaar 
nadat we ze voorgoed van het 
Pruisendom hadden bevrijd. 
Want zo Brussel officieel althans 
en voor een enkele dag kan door
gaan als tweetalig, drietalig is het 
zeker niet 

Het zal dus nodig zijn de bo
dem van de Cinquantenaire te 
verrijken met een morzel gronds, 
ontworsteld aan het landschap 
ergens tussen Eupen en Sankt-
Vith. 

Maar misschien vervalt het ce
remonieel van de pauskus wel in 
zijn geheel. Als de Franstaligen 
van nu tot 15 mei ontdekken dat 
de pauselijke geste in feite 
slechts een herhaling is van het 
gebaar dat de Vlaamse krijgers 
stelden in de ochtend van die 
vermaarde julidag 1302, dan is de 
kans groot dat Zijne Heiligheid 
verzocht wordt om het maar zo te 
laten 

Maar of Vlaanderen, dat zove
le dappere Zouaven uitgestuurd 
heeft naar de Stoel van Petrus, 
het daarbij zal laten? 

ontkend door het ministene van 
landsverdediging Er zouden hele
maal geen „atomaire rugzakken" m 
Kleme-Brogel opgestapeld liggen 
Er werd echter met tegengespro
ken dat er op de luchtmachtbasis 
van Kleme-Brogel wel nucleaire 
wapens aanwezig zouden zijn 
De slogan „Geen kernraketten in 
ons land" is dus in feite al achter
haald Bovendien werd de volks
vertegenwoordiging daarover 
nooit ingelicht' 

Frankofone 
Sabena 

De nationale luchtvaartmaat
schappij Sabena heeft smds lang 
de ongename reputatie van een 
franstalige burcht te zijn Recente 
beslissingen dreigen deze onzali
ge toestand nog te verslechten 

Zoals bekend loopt minister De 
Croo met wilde uitbreidingsplan
nen rond voor de luchthaven van 
Zaventem Het werd trouwens de 
hoogste tijd Waar de minister 
echter niet van spreekt is dat een 
flink deel van de diensten van de 
verkeersleiding van Zaventem 
naar de Brusselse agglomeratie 
zullen worden overgebracht, ten
einde nog meer franstaligen te 
werk te kunnen stellen Het Ver
bond van het Vlaams Overheids
personeel (VVO) hekelt terecht 
deze beslissing Vooral het besluit 
om voortaan geen Vlamingen 
meer aan te werven is ergerlijk 

Ook het feit dat de 50/50-ver-
houding wordt nageleefd is onfair 
Ten onrechte worden vele dien
sten die te Zaventem gevestigd 

zijn, als „centrale" diensten naar de 
zin van de taalwetgeving geïnter
preteerd ZIJ moeten als plaatselij
ke diensten beschouwd worden, 
die volgens de wet eentalig Ne
derlands zijn In Wallonië wordt dit 
trouwens aldus toegepast, bv 
voor de waterwinning te Tailfer 
De Brusselse Interkommunale be
kijkt dit als een plaatselijke dienst, 
alhoewel de werkkring ervan het 
hele land bestrijkt 

Andermaal veroordeelt het 
V V O het feit dat de Sabenadien-
sten te Zaventem het Frans als 

voertaal m de binnendienst gebrui
ken Dit IS volkomen m strijd met 
de taalwetgeving Het hele lucht
vaartcomplex zou wel eens als 
een nieuwe olievlek kunnen wer
ken 

Van 
Brabanconne 
tot leeuw 

Een CVP-senator, waarover 
men anders nooit iets verneemt, 
heeft het nodig geacht een plei
dooi te houden tot herwaardering 
van de Belgische nationale hymne, 
de „Brabangonne" 

Premier Martens, sinds verschil
lende jaren voorstander van het 
ene België, was er als de kippen bij 
om zijn partijgenote gerust te stel
len Martens is zelfs tussenbeide 
gekomen bij „zijn" minister van 
binnenlandse zaken Nothomb, 
met de vraag werk te maken van 
een „modernizermg" van dit muzi
kaal inderdaad weinig stijlvolle lied 
Ook de tekst zou een „toilet" 
ondergaan Allemaal verwoede 
pogingen om het Belgisch patnot-
tisme opnieuw leven m te blazen 

VU-kamerlid Johan De Mol 
vroeg aan onderwijsminister 
Coens wat er ondernomen zou 
worden teneinde de kennis van 
het Vlaamsnationale volkslied bij 
schoolkinderen te vergroten De 
Mol dnngt terecht aan op maatre
gelen terzake Het antwoord van 
Coens IS ronduit ontgoochelend 
De minister bevestigde wat ieder
een reeds wist, nl dat de „Vlaamse 
Leeuw" als „aanbevolen" lied voor 
de derde graad van de basis
school geldt, evenwel zonder eni
ge verplichting En in het leerplan 
muzikale opvoeding van het njks-
onderwijs staat genoteerd dat zo
wel de Brabangonne als de Vlaam
se Leeuw door alle leerlingen 
moeten gekend zijn 

Waarop wacht Coens om zijn 
invloed aan te wenden teneinde 
de kennis van ons Vlaams volks
lied in alle netten als verplicht in te 
voeren"? Hij die toch zo graag 
pronkt op Guldensporenvienn-
gen' 
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Vlaamse regering pijnlijk spaarzaam... 

Verspillingen blijven 
Belgische kwaal 

Vlaanderen en Wallonië varen op een enorm van 
mekaar verschillende kruissnelheid. Maar de rederij 
„Belgica" wil zulks sinds jaren niet geweten hebben; is 
er zeker niet op uit de fel uiteenlopende prestaties op 
hun waarde te schatten en te belonen. 

Wél integendeel 

Men roept dan „heirkracht" of an
dere dwangmiddelen in om die 
uitgaven op „bijbladen" in te schrij
ven, te debudgeteren dus. 

Die overdadig gebruikte prak
tijk heeft als gevolg dat begrotin
gen nog slechts een wazige aan
duiding geven over de bestedin
gen van het gemeenschapsgeld. 

De begroting van de Vlaamse 
regering daarentegen is zeer aku-
raat en doorzichtig opgemaakt 
Alleen voor de huisvesting wordt 
nog de praktijk van debudgetering 
toegepast; zij het door toedoen 
van voorzitter Geens en tegen de 
zin van minister Schiltz. 

Dat alles maakt dat de Vlaamse 
regering, met de nog enorm be-

ER werd in de voorbije jaren 
vanuit diverse kringen, en 
dikwijls vrij onverwacht 

een federalistische geloofsbelijde
nis ten beste gegeven. 

Goed nieuws dus. Evenwel, vrij 
spoedig bleek telkens dat het de 
betrokken (vooral Waalse of fran-
kofone) instanties erom te doen 
was de verdiensten van de Vlaam
se gemeenschap af te romen door 
het perfekt organizeren van het 
„konsumptiefederalisme". 

Erfenissen 
Het systeem van de ongekon-

troleerde en vooral verspillend-
werkende kommunicerende va
ten. 

Het werkte ruim 150 jaar lang 
communautair perfekt Ten koste 
van, natuurlijk, de Vlaamse ge
meenschap. En ook op vandaag 
worden nog altijd geen zuivere, 
glasheldere, rekeningen opge
maakt. 

Er is een Vlaamse regering 
werkzaam met een eigen begro
ting van zowat 80 miljard frank. 

Het heeft ook hier al te lang ge
duurd vooraleer werd afgestapt 
van het Belgisch ziekelijk systeem 
om het jaar rond te maken met 
schijnbegrotingen. 

Men heeft het bij de geboorte 
van de Vlaamse regering, zelfs 
aanvaard de rode cijfers voor re
kening van „solidariteit met Wallo
nië" belastend op de gewestelijke 
Vlaamse begroting te laten in
schrijven. 

Zo kon de nationale Belgische 
regering enkele miljardenkonsek-
wenties van haar staalbeslissin-
gen, en bijhorende communautai
re erfenissen die geboekt worden 
onder de post Jasten van het 
verleden", zonder problemen af
wimpelen op de Vlaamse gemeen
schap. 

Met als gevolg dat keer op keer, 
bij de voorstelling van de begro
ting van de Vlaamse gemeen
schap, de rode cijfers de dans 
uitspringen en er wordt aangekon
digd dat de riem nog strakker zal 
aangesnoerd worden... 

Debudgetering 
Ondans de budgetair ortodokse 

bekommernis om de tering naar 
de nering te zetten boekt de 
Vlaamse regering ook dit jaar een 
tekort van enkele miljarden. 

Wél is financiënminister Schiltz 
erin geslaagd de kwalijke praktij
ken van debudgetering drastisch 
te bestrijden. In de budgetaire 
praktijk van de Belgische regering 
is het een nagenoeg ongeneeslij
ke ziekte geworden uitgaven te 
verrichten die niet op de goedge
keurde begroting voorzien waren. 

W ^ ™ f f w ^ ^ " ' fi"^^. ^^"'"''aingspolitiek van de regering-Martens ook in de sektor van de gezond-
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Bedenkelijke 
Invesf'-politiek ÊÊ 

Het kan niet op. In dit land zijn stilaan een klein do
zijn „investen" opgericht Het zijn investeringsmaat
schappijen die vooral tot stand komen met geld van de 
belastingbetaler en goed moeten zijn voor de oplos
sing van een aantal problemen in traditionele nationale 
sektoren. 

Onderhand is het weigeweten: de Jnvest"-rage 
nam een aanvang toen gezocht werd naar middelen 
om Cockerill-Sambre van de ondergang te redden. 

OMDAT men niet alleen voor 
Waalse kwijnende bedrij
ven telkens weer miljar

den gemeenschapsgeld kon opei
sen, werd af en toe ook voorzien 
in een „Vlaamse" invest Zoals 
Sidinvest Alinvest Shipinvest.. 

Behalve de ettelijke miljarden 
voor Cockerill-Sambre heeft men, 
op aandrang van Waalse minis
ters, onder meer de Boëlinvest 
Investsud, Meusinvest Sambrin-

vest en nu ook nog Clabecqinvest 
in het leven geroepen. 

Allemaal „investen" die allesbe
halve dienen voor de ondersteu
ning van een nieuw toekomstge-
ncht industrieel beleid. 

Telkens is de geboorte van een 
nieuwe „invest" goed voor een 
miljardencadeau. 

Die „investering" roept grote 
vragen op omtrent een kompleet 
zoekgeraakt industrieel beleid. 

Wordt er ergens in een gewest 
met de goedwillige lobbydienst 
van een Waals minister, om meer 
overheidssteun geroepen dan ip 
de toverformule steevast: ander
maal een nieuwe invest oprichten. 

Waar men met die praktijken 
mettertijd beland is de grote 
vraag. 

Wel is zoveel duidelijk: er wordt 
onverminderd met miljarden ge-
smost 

De aanzet tot de oprichting van 
zoveel „invests" was de aansle
pende miserie van Cockerill-Sam
bre. 

Welnu, voor de uitvoenng van 
het „sociaal luik" van de herstruk-
turering bij dit Waalse staalbedrijf 
werd aanvankelijk 8 miljard frank 
voorzien. 

Vandaag meldt de Inspektie van 
financiën dat deze rekening tot 
zomaar eventjes 14 miljard zal 
oplopen. 

De eerste berichten beginnen 
door te sijpelen over al die „in-
vest"-maatschappijen die hun toe
gekende kredietmarge ruim
schoots aan het overschnjden 
zijn. Dergelijke politiek noemt de 
regering-Martens een herstelpoli-
tiek. 

perkte middelen waarover zij be
schikt een politiek tracht te voe
ren die erin bestaat de onmiddellij
ke verantwoordelijkheid te nemen 
voor de gedane uitgaven. 

Het is de VU-eis geweest dat de 
Vlaamse regering ervoor moet 
zorgen te verhinderen dat de las
ten van vandaag niet door budge
taire foefjes worden verschoven 
naar de toekomst 

Zoals de Belgische regering én 
de Waalse regering wél blijven 
volhouden. 

Idioten? 
Maar de harde konsekwentie 

van de zuinige begrotingspolitiek 
van de Vlaamse regering is dan 
ook dat bitter weinig geld overblijft 
om beleidsinitiatieven te nemen. 
Zelfs het klassieke investerings
programma wordt drastisch inge
krompen. 

Onder meer in de sektor kuituur 
(biblloteken, BRT, enzomeer.J 
doet het snoeimes zeer hard pijn 

Hoe lovenswaardig ook de orto
dokse begrotingspolitiek van de 
Vlaamse regenng mag zijn, zo kan 
het met lang meer blijven duren. 
De Vlaamse gemeenschap moet 
dringend meer geldmiddelen krij
gen. 

Het gaat bijvoorbeeld niet lan
ger op dat de Vlaamse investerin
gen in de sektor van de huisves
ting (aangemoedigd via bouwpre-
mies bijvoorbeeld), de Belgische 
regering jarenlang en in veelvoud 
(via kadastrale inkomsten bijvoor
beeld) ten goede komen. 

En hiervoor is met alleen pre
mier Martens verantwoordelijk die 
zijn belofte langs geen kanten 
nakomt (gedaan bij de grondwets
herziening in '80) dat de Vlaamse 
regering mettertijd meer geldmid
delen zou verwerven door een 
procentuele verhoging van de ns-
torno's. 

Die ristorno's (of trekkingsrech
ten) zijn niets anders dan een 
toebedeling van door de Vlamin
gen betaalde taksen aan de staat 
Terwijl dotaties als het ware het 
karakter van een aalmoes hebben. 

Het IS tot op vandaag onvermin
derd de fout van de CVP- en PVV-
ministers in de Vlaamse regering 
dat die vergroting van de geldmid
delen van de Vlaamse regering 
uitblija 

Vooral voorzitter Geens spant 
zich in om de Belgische regering, 
en premier Martens in het biezon-
der, met lastig te vallen met de 
Vlaamse eis werk te maken van 
verregaande financiële autonomie. 

En zo kan het konsumptiefede
ralisme opgeld blijven maken. 

De Waalse regering blijft cen
ten vergooien aan tientallen bedrij
ven in moeilijkheden, terwijl in 
Vlaanderen grote inspanningen 
worden opgebracht nieuwe tech
nologieën te ontwikkelen. Voor 
dat soort beleid ontbreken even
wel de nodige centen. En inmid
dels worden zoveel traditionele 
bedrijven gesloten. 

Zijn er anderzijds enorm be
langrijke overheidsopdrachten (bij 
0F)enbare werken, of aankopen 
van defensie) dan worden Waalse 
bedrijven voorgetrokken. De 
Vlaamse bedrijven moeten dik
wijls vrede nemen met de kruimels 
die van de tafel vallen. 

Het kan niet langer blijven du
ren dat de Vlamingen zich aanstel
len als idioten door met de eigen 
kleine portefeuille pijnlijk zuinig om 
te spnngen, terwijl tegelijkertijd 
ook de lastenrekening wordt mee
betaald van verspillingen en be
denkelijke uitgaven die de Belgi
sche en de Waalse regering blij
ven presteren, (hds) 
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Kamerlid Frans Baert: 

„Volgende parlement 
grondwetgevend \" 

De VU-fraktie van de Kamer heeft onder impuls van Frans Baert een voorstel 
van verklaring tot herziening van de grondwet ingediend. 

De huidige gang van zaken sluit immers op geen enkel ogenblik een politiek inci
dent uit De VU wil dan ook paraat staan om ervoor te zorgen dat het volgende 
Parlement grondwetgevende bevoegdheid heeft. En dat vooral met het oog op een 
verderreikende staatsomvorming in konfederale zin. 

Vlaanderen kan noch mag verder de prijs blijven betalen voor een kommunau-
taire „schijnvrede". 

H ET is reeds lang geleden 
dat de Waalse chantage 
en de Belgische unitaire 

kreativiteit zo fataal zijn geweest 
voor Vlaanderen. En bovendien 
zoveel schade hebben aangericht 
op kultureel, sociaal, ekonomisch 
en financieel vlak. 

Met een achttal interpellaties 
wisten de kamerleden dat vorige 
week meer dan voldoende te on
derstrepen: on-Vlaams en anti-
Vlaams karakter van Martens V. 

Dreigen volstaat 
Op het vlak van de klassieke 

taalkundige en kulturele vernede
ringen die het Vlaamse volk lijd
zaam moet slikken, spant deze 
regering zelfs de kroon. Volgens 
Frans Baert volstaat één blik op 
haar samenstelling: bij de jongste 
herschikking werd deemoedig 
elke Waalse eis ingewilligd. Met 
het gevolg dat Gol er naast het 
vice-eerste ministerschap, justitie 
en institutionele hervormingen 
nog buitenlandse handel bijkreeg. 
Hebben de Vlaamse ministers 
daar ooit tegenover gesteld dat 
het binnenlands beleid vrijwel ge
heel in Franstalige handen is? 

Onder meer in de handen van 
Nothomb. Een betere bescherm
heer kan Happart niet dromen. 
Ook de jongste interpellatie van 
Jaak Gabriels stuitte op de minis
teriële onverzettelijkheid. Gevat 
merkte de Limburger op dat de 
hele Voerense affaire eigenlijk het 
prototype is van het mechanisme, 
dat het op sterven na reeds dode 
België in leven houdt; Vlaamse 
toegeeflijkheid en Waalse chanta
ge. 

Jef Valkeniers citeerde een 
aantal andere voorbeelden daar
van. Zo de onderdanigheid waar
mede Tindemans snel-snel de Wa
len terwiiie is omdat deze van 
oordeel zijn 35 diplomaten te wei

nig te tellen. Of nog, het taaikader 
van de ASLK: „Reeds jaren klagen 
de Vlaamse personeelsverenigin
gen de Kafkaïaanse absurditeit 
aan van het huidige 52,5 N tegen
over 47,5 F taalkaderisme. De 
nieuwe verhouding wordt nu op 
53,5 N tegenover 46,5 F voorge
steld. Met die fopspeen van één 
procentje meer hoopt men de 
pragmatische Vlamingen braaf en 
kalm te houden. En inderdaad, de 
Vlaamse ASLK-direktieleden 
spreken reeds van een wezenlijke 
vooruitgang." 

Miljardenstroom 
Maar er is meer. De „rechtvaar

digheid" waarmede de regering 
haar verdelende en herverdelen
de funktie tussen 's lands gemeen
schappen waarneemt in industrië
le en sociaal-ekonomische dos
siers, tart elke verbeelding. 

Vic Anciaux herinnerde nog 
maar eens aan Cockerlll-Sambre: 
„Ongeveer een heel jaar Vlaams 
inleveren werd besteed aan dit 
één enkel bedrijf." Alle weten

schappelijke studies wijzen trou
wens in dezelfde richting: éénzijdi
ge miljarden geldstromen van 
Vlaanderen naar Wallonië, en dat 
op alle domeinen. 

Dossiers als de F-16, de teleks-
roof en de jeep-bestelling — nog 
onlangs ter sprake gebracht door 
Joos Somers en Walter Luyten — 
vervolledigen slechts het beeld. 
Een beeld dat recent nog aange
dikt wordt met het veto van de 
Waalse gewestregering tegen 
Vlaamse aannemers. 

Hoe miljarden-zwaar de reke
ning wel is, valt nauwelijks nog te 
becijferen. 

Neo-unitair 
Maar de top van de anti-Vlaam

se ijsberg ligt nog elders. Onafge
broken en vol energie spannen de 
centrale ministers zich in om het 
pril Vlaams zelfbestuur te minimali
seren, te negeren, uit te hollen. 
Geen dossier is te min, om deze 
onwil te tonen: jeugdbescherming, 
toerisme, wetenschapsbeleid, par-

„De afwezige meerderheid" 
IN het moeizaam proces van Vlaam

se gelijkberechtiging is het depar
tement van Buitenlandse Zaken 

lange t i jd een Franstalig bolwerk ge
bleven. Het duurde bijna 150 jaar eer 
een Vlaming, de heer Van Elslande, 
minister van Buitenlandse Zaken is 
kunnen worden. Zijn partijgenoot Tin
demans is de tweede. Het minste wat 
men dan verwacht, is dat eindelijk 
komaf gemaakt wordt met de discrimi
naties tegenover de Vlaamse Gemeen
schap. 
Tot eenieders verwondering echter 
kreeg de heer Molitor onder Waalse 
druk de opdracht „he t taaioneven-
wicht binnen de diplomatieke carriè
re " te onderzoeken. Daaruit bleek dat 
er 215 Vlaamse diplomaten zijn tegen
over 180 Franstalige. Wat betekent dat 
54,4 t.h. van de diplomaten op de Ne
derlandse taalrol staat. Maar ondanks 
alle Waals kabaal is ook dit percentage 

een onduldbare Vlaamse achterstel
ling. Krachtens het bevolkingscijfer 
heeft Vlaanderen recht op 60t.h. van 
de diplomaten. 
Maar „De afwezige meerderheid", zo
als Lode Claes de defensieve comple
xen van de Vlamingen aanduidt, loopt 
reeds de benen vanonder het lijf om de 
Walen ten dienste te zijn. 
... En dat terwi j l de tussenkomsten van 
het Fonds voor Buitenlandse Handel 
slechts voor 44 t .h. naar Nederlandsta
lige bedrijven gaan. 
... En dat terwij l op ABOS 1.208 Vlaming-
gen tewerkgesteld zijn tegenover 1.634 
Franstaligen, hetzij een verhouding 
van 42,5 t .h. tegenover 57,5 t .h. 
De Franstalige pers mag inderdaad 
blokletteren: „La Wallonië vous est 
tres reconnaissant, monsieur Tinde
mans"! 

(Jef Valkeniers, VU-kamerlid) 

F. Baert: „Konfederalisme in het 
belang van Vlaanderen, Wallonië 

en België"! 

ticipatiefonds, buitenlands beleid, 
industrieel beleid en onderwijs. 
Telkens en telkens weer wordt 
onder impuls van de centrale rege
ring, met een lijdzaam volgende 
meerderheid in het Parlement en 
onvoldoende weerwerk in de Ge
meenschapsregeringen, inbreuk 
gepleegd op de reeds beperkte 
bevoegdheden van gewesten en 
gemeenschappen. Moedwillig 
wordt zelfs nagelaten administra
ties over te hevelen en voldoende 
financiële middelen ter beschik
king te stellen. 

Nog vorige week kreeg André 
De Beul een njet te horen van De 
Croo, op zijn verzoek om snel 
werk te maken van de overheve
ling van de diensten van toerisme 
naar de gemeenschappen. Mar
tens zelf weigerde kordaat een 
antwoord, ondanks het feit dat 
inzake die overheveling een ak
koord tot stand kwam in het Over-
legkomitee. 

Voor Frans Baert duldt het 
geen twijfel: niet alleen zet deze 
regering de politiek van vernede
ringen en kapitulaties verder, voor
al tast zij met een onverzettelijke 
neo-unitaire kreativiteit de al zo 
beperkte autonomie van de ge
meenschappen aan. Nochtans is 
het zijns inziens overduidelijk dat 
er geen weg terug is. Terugkeren 
naar de situatie van vóór 1980 is 
volkomen uitgesloten. 

Er is slechts een uitweg om de 
voor Vlaanderen onhoudbare 
toestand te deblokkeren en al
dus uitzicht te krijgen op een 
herstel uit de krisis: een verre
gaande federalisering van de 
Belgische staat met uitgebreid 
zelfbestuur voor de gemeen
schappen, een konfederalisering. 
Daar hebben Vlaanderen, Wallo
nië en ook de Belgische staat 
zelf alle belang bij. Met het oog 
daarop is een grondwetsherzie
ning onvermijdelijk. De eerste 
stap daartoe werd door de frak-
tie van Frans Baert gezet 
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SENAAT 
Een groteske 
IMothomb 

De Senaat heeft een knotsgek
ke week achter de rug. 

Starten we met het wetsont
werp op de interkommunales. Drie 
maanden geleden vond een eer
ste bespreking plaats. Maar ten 
gevolge van een aantal amende
menten diende de Raad van State 
geraadpleegd. Vorige week was 
het advies er en kon het debat 
hervat worden. 

Maar of zo'n advies enig nut 
heeft?! Ondubbelzinnig verwees 
de Raad naar de staatshervorming 
van 1980, Waarin bepaald wordt 
dat de werkwijze, de kontrole en 
de afbakening van de ambtsgebie
den van de interkommunales tot 
de bevoegdheid van de gewesten 
behoort alsook de toepassing van 
de organieke bepalingen. 

Maar hoe Rob Vandezande 
zich ook verweerde, voor No-
thomb was het advies van geen 
tel. 

Helemaal grotesk was dezelfde 
I minister bij de behandeling van het 
wetsontwerp dat het besluit be
treffende de solidariteitsbijdrage 
moet bekrachtigen. Zijne excellen
tie was dat ontwerp totaal verge
ten. Dus werd op zijn verzoek een 
speciale kamerzitting bijeengeroe
pen op 25 januari. De VU-fraktle 
besloot niet deel te nemen aan 
„een dergelijke karikatuur van par
lementaire werkzaamheid." 

De meerderheid was evenwel 
slaafs prezent en op dinsdag 29 ja
nuari lag het ontwerp reeds in de 

R. Vandezande: tweemaal gelijk 
hebben, eenmaal gelijk krijgen. 

w& 
Senaat. Inhoudelijk merkte Hektor 
De Bruyne op dat „de solidariteits
bijdrage geen belasting is, maar 
een bedrag dat op zeer betwistba
re wettelijke gronden individueel 
eisbaar is van de ambtenaren door 
het bestuur waarbij zij zijn tewerk
gesteld." 

De diskussie ging evenwel 
vooral over de vraag of de Senaat 
nog wel bevoegd was het ont
werp te stemmen. Rob Vandezan
de stelde onverbiddelijk dat dit... 
voor 29 januari had moeten ge
schieden. En Nothomb? Die liet 
zich helemaal niet zien. De kastan
jes moesten door staatssekretaris 
Waltniel uit het vuur gehaald wor
den. 

De gezamenlijke oppositie dien
de dan een amendement in, eiste 
de raadpleging van de Raad van 
State en kreeg gelijk. Pas op 31 ja
nuari kon gestemd worden. Maar 
dan was de meerderheid met in 
voldoende aantal. Uiteindelijk kon 
het ontwerp vrijdag, in gewijzigde 
vorm, goedgekeurd worden. 

KIMER 
„Nu bouwen 
of nooit!" 

Met deze slogan poogt de 
Vlaamse regering de bouwaktivi-
teit te stimuleren. En het nut van 
dergelijke promotie kan volgens 
Oktaaf Meyntjens geenszins be
twist worden. Als er een ekonomi-
sche sektor is waarvan de aktivi-
teit moet aangezwengeld worden, 
is het zeker de bouw. 

De Antwerpenaar heeft even-

PARLEMENTAIRE 

SROKKEIS 
Q P twee dagen tijds mochten wij 
^ ^ niet minder dan acht interpella
ties noteren van de Kamerfraktie. 
Door de meeste daarvan loopt een 
zelfde rode draad: de Vlaamse bena
deling en achterstelling. 

y O handelde Frans Baert over de 
^' gewijzigde regeringssamenstel
ling, André De Beul over de overheve
ling van de administratie van toerisme 
naar de gemeenschappen, Joos So-
mers over het jeep-dossier, Jef Valke
niers over de taaiverhouding op bui
tenlandse zaken en Jaak Gabriels 
over de jongste ontwikkelingen in 
Voeren 

% # ERDER waren er nog interpellaties 
" van Jaak Gabriels over de vlieg-

haven van Maastricht van Daan Ver-
vaet over de boterberg en van Johan 
De Mol over de rijkssteun aan niet-
goevernementele organizaties. 

T IJDENS hét vragenuurtje maakte 
• Daan Vervaet de minister van 

Onderwijs attent op het feit dat de in
stellingen voor vnj onderwijs nog 
steeds geen werkingstoelagen ontvin
gen. Coens beloofde dit tegen half 
februan in orde te brengen. 

%#OOR het overige dient nog ver-
" meld dat de herziening van arti

kel 116 van de grondwet vastliep in de 
bevoegde kamerkommissie. Dit artikel 

handelt over het Rekenhot een instel
ling die dringend aangepast dient te 
worden aan de nieuwe staatsstruk-
tuur. 

^ E Senaatszittingen van de voor-
* ^ bije dagen waren vooral gewijd 
aan de interkommunales en aan de 
bepalingen van de herstelwet inzake 
de solidariteitsbijdrage. 

^ O K hier kan de overvloed aan 
^ ^ VU-interpellaties haast niet 
meer bijgehouden worden. Niet min
der dan driemaal bracht Nelly Maes 
een stevig dossier naar voren: over de 
plaatsing van de kernraketten, over de 
Belgische hulp aan noodlijdende ont
wikkelingslanden en over de toepas
sing van het lesurenpakket 

T O T besluit van het rakettendebat 
' diende de SP-fraktie een zeer 

eigenaardige motie in. Gepleit wordt 
voor een uitstel van „ontplooiing" tot 
eind 1985. Blijkbaar mogen de raketten 
dus vanaf 1 januari 1986 geplaatst 
worden I? 

l A f ALTER LUYTEN en Rob Vande-
" " zande hadden hun handen 
meer dan vol met het counteren van 
nieuwe interpellaties van de Waalse 
socialisten over de taalkaders De Me-
chelaar nam de repliek inzake Lands
verdediging voor Hijn rekening, de Leu
venaar deed dit voor de diensten van 
de eerste minister 

wel de indruk dat een gevaarlijk 
spel gespeeld wordt. Tegenover 
de sensibilizeringsaktie staat het 
feit dat de overheid de kredieten 
voor de bouwsektor terug
schroeft Systematisch immers 
weigert de centrale regering vol
doende financiële middelen ter be
schikking te stellen van de Vlaam
se Gemeenschap. Deze kan er 
bijgevolg niet onderuit om alle 
investeringsprogramma's voor 
1985, zonder enige selektiviteit 
terug te brengen tot op 70 th . Ook 
de huisvesting ontsnapt daar niet 
aan. 

Toch kan volgens Meyntjens 
niet geloochend worden dat de 
Vlaamse inspanningen bijgedra
gen hebben tot een gedeeltelijke 
heropleving van de bouw. Zo lag 
het aantal bouwpremie-aanvragen 
in 1984 met 13.156 ver boven de 
verwachtingen. Ten opzichte van 
1982 betekende dit een stijging 
van liefst 38 th . 

Daartegenover staat echter een 
centrale regering die weliswaar de 
promotiecampagne ondersteunt 
maar voor het overige niets ofte 
niets onderneemt Wel integen
deel! Alle voordelen die voort
vloeien uit de heropleving komen 
haar schatkist ten goede. „De 
Vlaamse regering geeft uit; de 
centrale regering ontvangt en 
geeft geen cent terug"! 

Het stijgend aantal bouwpre-
mies heeft dan ook tot gevolg dat 
de Vlaamse begrotingskredieten 
niet volstaan en dat de aanvragers 
steeds langer op hun uitbetaling 
dienen te wachten. Om dat te 
voorkomen, stelde Meyntjens de 
vraag of het bouwpremie-systeem 
niet aan een herziening toe is in 
funktie van de beschikbare kredie
ten 

Zeer konkreet suggereerde 
hij „of het met nuttiger zou zijn, een 
gedeelte van de kredieten die nu 
besteed worden aan de zeer 
goedkope leningen van de Natio
nale Landmaatschappij en de rela
tief hoge bouwpremies te gebrui
ken om langs een rentetoelage de 
intrestvoet van de sociale leningen 
van de door de ASLK erkende 
vennootschappen te drukken tot 
een voor de kandidaat-ontleners 
haalbare rente". 

Dood 
door 
droogte 
en politiek 

In de krant van 31 januari las ik dat de Verenigde 
Naties aan België gevraagd hebben de vlucht van het 
legervliegtuig met voedsel, dekens, geneesmiddelen, 
enz. te verdagen. Door gebrek aan infrastruktuur weet 
men er voorlopig geen weg mee... 

Een dag later moest ik lezen dat de kans groot is, 
dat de industrielanden een plan van de Wereldbank 
voor een speciaal noodfonds voor Afrika zullen 
afwijzen. 

OF de 1 miljard dollar voor 
het „Afrikafonds" er ko
men, is dan ook twijfel

achtig. Tot dusver hebben enkel 
Frankrijk en Nederland toegezegd 
in totaal 250 miljoen dollar te stor
ten. De VSA, de Bondsrepubliek, 
Japan en Groot-Brittannië stellen 
zich negatief op, ondanks een per
soonlijke oproep van voorzitter 
Clausen van de Wereldbank. 

Moskou heeft weinig geholpen 
en vooral militaire en politieke be
rekeningen doen meespelen. 
Washington zag in de hongers
nood wel een kans om Addis 
Abeba meer naar het Westen te 
oriënteren. En de Ethiopische re
gering heeft de hongersnood op 
een soms misdadige wijze voor 
intern gebruik gemanipuleerd. 

Vliegtuigen niet meer welkom! 
Voedselschepen geblokkeerd! 
Wegen en bruggen niet voorhan
den! Grootse „nationale" feesten 
en torengebouwen in Addis Abe
ba! Ja, het kan allemaal... 

En die droogte, zal je zeggen. 
De wereldleiders en het rijke 
Noorden konden helemaal niet 
verrast zijn door de BBC-reporta-
ge in de herfst van vorig jaar. In 
een periode van hoge technologie 
laten de vele satellieten toe, dat de 
hoofdkwartieren van de wereld
machten om het even waar op 
onze aardbol een legertank zien 
vertrekken of een stakingspiket 
op post zien. De weerberichtge
vers kunnen ons elke avond ver
tellen of we tijdens het volgend 
weekend kunnen ski èn of zeilen. 

Maar voor de Sahel wacht men 
op BBC-beelden van de honger
dood. Reeds op 25 april 1983 
blokletterde het NCOS-tijdschrift 
„De Wereld Morgen" dat 50 mil
joen Afrikanen door de honger
dood bedreigd worden en dat het 
drama in Ethiopië en Somalië 
reeds volop aan de gang is. 

Maurits Coppieters 

Het „wereldgeweten" werd mis
schien wakker geschud door de 
BBC-beelden. Maar het geweten 
(?) van de machtige wereldleiders 
had zijn signalen reeds vroeger 
gekregen. Onbekwamen of moor
denaars? 

Zij die iedere minuut in Afrika 
sterven van de honger en dorst 

kunnen wellicht niet meer 
schreien.. Wij moeten de waar
heid over Afrika en over alle arm
ste landen uitschreeuwen! 

Noodhulp vandaag: ja! De 
Vlaams-nationalisten moeten zich 
mateloos inzetten tijdens de eerst
volgende dagen. Vechten voor het 
leven, het heilige, unieke leven van 
miljoenen Afrikanen 

Maar Ontwikkelingssamenwer
king is nog wat anders. Hier gaat 
het ook om politieke beslissingen. 

Jawel, mijnheer Tindemans, de 
niet-goevernementele ontwikke-
lingsorganizaties moeten aan „poli
tiek" doen, hier bij ons en op 
wereldschaal 

Maurits Coppieters, 
eresenator 
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De onvervangbare 
van de Volksunie 

rol 

Het partijbestuur heeft zicin tijdens het bezinnings-
weekeinde niet onledig gehouden met spekulaties 
over kansen tot deelname aan de macht De Volks
unie is een programmatische partij Zij wil haar 
programma realizeren. Hiervoor — en hiervoor alleen 
— is ze ook bereid volle verantwoordelijkheid op te 
nemen. De macht is echter geen doel op zichzelf, wel 
een belangrijk middel om het doel te bereiken. 

DE Volksunie is er zich van 
bewust dat zij een onver
vangbare rol speelt in het 

Belgisch politiek bestel. Zij heeft 
de opdracht de Vlaamse staat te 
vormen en mede gestalte te ge
ven aan de Vlaamse maatschappij. 
Zij beseft dat deze opdracht niet 
of zeker niet goed zal vervuld 
worden zonder de Vlaams-natio
nalisten. 

De Volksunie is ervan overtuigd 
dat er tijdens de volgende legisla

tuur ingrijpende verandenngen 
moeten gebracht worden aan de 
huidige staatsstruktuur. Een ver
gaande federalizenng, een om
vangrijk zelfbestuur voor de ge
meenschappen en de vorming van 
een Vlaamse staat dringen zich 
op. De beleidsverantwoordelijken 
die dit dossier ook de volgende le
gislatuur voor zich zouden willen 
uitschuiven, zogezegd omwille van 
de belangrijker sociaal-
ekonomische problemen, begaan 
een politieke misrekening. Zij ne
geren het licht van de zon als ze 
niet willen inzien, dat de sociaal-
ekonomische problemen en deze 
van de staatshervorming onlos-
maakbaar met elkaar verbonden 
zijn. 

De volgende regering moet bei
de problemen doeltreffend aan
pakken. De Volksunie weet dat 
alleen haar verkiezingsuitslag en 
de graad van haar overwinning 
daarvoor garant zijn. 

De derde weg 

Het volk is meer dan een optelling van individuen^ 

De Vlaams-Nationale 
uitgangspunten 

Het volksnationalisme van de 
Volksunie is meer dan de inzet 
voor politieke strukturen. Het is 
ook en vooral de inzet voor een 
open, demokratische, vrije, sociale 
en rechtvaardige maatschappij. 

Een maatschappij waarin de enke
ling vrij kan zijn, maar waarin tege
lijkertijd iedere enkeling gelijke 
kansen krijgt om volwaardig tot 
ontplooiing te komen. Het volk is 
meer dan de optelling van de 
individuen die er deel van uitma
ken. Het volk met zijn eigenheid 
van kuituur, van denken en hande
len, is de onontbeerlijke, natuuriij-
ke leefkring waarbinnen dit eman-
cieptieproces zich best kan vol
trekken. 

De Volksunie acht de vrijheid 
een essentieel en onvervangbaar 
goed. De kreativiteit, het initiatief, 
de werkzaamheid en de onderne
mingslust moeten zich vrijelijk 
kunnen ontplooien. Er is echter 
geen vrijheid zonder verdraag
zaamheid en zonder gelijke kan
sen. Elk beleid moet dan ook steu
nen op rechtvaardigheid. Het stre
ven naar sociale rechtvaardigheid 
moet in de eerste plaats gencht 
zijn op de meest weeriozen en de 
kansarmen. Dit is de verantwoor
delijkheid van de bev^ndvoerders, 
maar ook van hen die alle kansen 
hebben om zich in vrijheid te ont
wikkelen. Dit is de verantwoorde
lijkheid voor heel ons volk. in het 
besef dat we samen-horen. 

De Volksunie stelt vast dat de 
beleidsdoelstellingen van de rege-
nng met werden bereikt niettegen
staande de ingrijpende inleverin
gen van de gezinnen die hun 
inkomen met 10 % zagen dalen en 
de ongeziene rechtstreekse en 
onrechtstreekse stijging van de 
belastingen met meer dan 5 %. 

De regeringsmaatregelen wa
ren daarenboven eenzijdig gericht 
op de inkomsten uit arbeid terwijl 
de inkomsten uit kapitaal werden 
gespaard en zelf bevoordeeld. 
Deze sociaal onrechtvaardige poli
tiek heeft geleid tot een nieuwe 
soort armoede die vooral tijdens 
de recente winterperiode schrij
nend aan het licht is gekomen. 

Al deze inspanningen van de 
bevolking hebben echter geen 
veriichting gebracht van de werk
loosheid en nog minder een sane
ring van de overheidsfinanciën. 
Het aantal werkzoekenden nam 
gedurende de jongste dne jaar toe 
met meer dan 200 000 en zelfs uit 
de opgekalfaterde statistiek van 
de volledig uitkeringsgerechtigde 
werklozen blijkt een stijging met 
150.000 bijgekomen werklozen. 

Wanneer men dan weet dat 
gedurende deze penode meer 
dan 60.000 mensen een deeltijdse 
baan hebben aangenomen, meer 
dan 90.000 mensen brug- of bru-
grust pensioen hebben genomen, 
25.000 jongeren uit de statistieken 
werden gehaald door de leer-
plichtverienging, dan kan moeilijk 
van een sukses worden gespro
ken zoals men de laatste weken 
poogt te doen geloven. 

De staatsschuld steeg de jong
ste dne jaar met 1.800 miljard 
hetzij ongeveer 180.000 fr. per 
hoofd of 540.000 fr. per gezin en 
blijft jaariijks toenemen met onge
veer 600 miljard, hetzij 60.000 fr. 
per hoofd of 180.000 fr. per gezin. 

Door de grote geldbehoefte 
van de staat blijven de intresten 
hoog, de risicodragende investe
ringen strikt beperkt, de belasting

druk hoog en komt er geen bijko
mende tewerkstelling. 

Er IS dan ook dringend nood aan 
een aangepast beleid dat de nega
tieve effekten van de laatste jaren 
neutralizeert 

De regering Martens is boven
dien ook de meest on- en zelfs 
anti-Vlaamse sedert jaren. De 
voort)eelden zijn legio; Cockerill-
Sambre, F16, Happart Chooz, 
OCMW-raad Wezembeek-Op-
pem, randgemeenten rond Brus
sel, telex-bestellingen, uitholling 
van de bevoegdheden van de 
Vlaamse regenng, weigeren van 
rechtmatige financiële middelen 
aan de Vlaamse Gemeenschap, 
de miljardentransferten van Vlaan
deren naar Wallonië, enz. 

De Volksunie verwacht even
min enig heil van een socialistisch 
alternatief dat een opleving voor
staat via overheidsinvesteringen 
en schuldkonsolidatie. Deze op
ties zijn in de huidige omstandig
heden van de rijksfinanciën 
hoogst tiedenkelijk en verschui
ven de huidige problemen enkel 
naar een verdere toekomst Daar
enboven houden zij het risico in 
dat de overheid nog meer een 
beroep zal doen op de kapitaal
markt en op hogere belastingen, 
hetgeen beide te vermijden is in
dien men een echt herstelbeleid 
wenst Het zijn precies de staats
uitgaven die hoogdringend op effi
ciënte wijze dienen beperkt te 
worden omdat de belastingdruk 
op de gezinnen en de bedrijven 
reeds ondragelijk groot is. 

De Volksunie is ervan overtuigd 
dat de maatschappij veel te vlug 
verandert om bestuurd te worden 
met de klassieke doktrines of dog
ma's. De veranderingen die we 
vandaag doormaken en de misluk
te pogingen om er zin en richting 
aan te geven, bewijzen de on
macht van de klassieke doktrines. 

De Volksunie beweert dat er 
een derde weg is. Zij trekt die op 
een soepele en pragmatische wij
ze vanuit de krachtlijnen van de 
Vlaams-nationale beginselen. 

De tewerk
stelling: 
prioritair 

In tegenstelling met de daden 
van de huidige regering, wil de 
Volksunie dat het beleid de vol
gende jaren krachtdadig.planmatig 
en prioritair gericht wordt op de 
tewerkstelling. 

Niet alleen het inleveren maar 
vooral de om zich heen grijpende 
werkloosheid ligt aan de basis van 
de toenemende armoede. De ge
sel van de werkloosheid die tien
duizenden jongeren treft is trou
wens een regelrechter kwaal voor 
ons volk. Na enkele maanden ver
liezen de werklozen niet alleen 
hun professionele bekwaamheid, 
maar ook het geloof in zichzelf en 
in de maatschappij. De kwaal 
heeft dus niet alleen materiële 
maar ook psychische en morele 
gevolgen. Dit is noodlottig. Het is 
een schande voor onze samenle
ving dat zij deze toestand laat 
voortduren en de ontmoedigde 
jeugd bovendien nog opzadelt 
met een miljardenschuld die op 
haar zal drukken tot in de volgen
de eeuw. De uitzichtloosheid en 
dus het gevaar worden nog groter 
door de ongunstige demografi
sche prognoses, die erop wijzen 
dat de huidige jongeren de last 
van vele niet-aktieven zullen moe
ten dragen. 

Om al deze redenen moet onze 
eerste zorg gaan naar de tewerk
stelling, zowel voor degenen die 
nog een job hebben als voor de 
werklozen en inzonderheid de jon
geren. 

l l^'^ftw^ïM; Pf 
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I EOEB draagt veraotwoordelfjkhejd voor tie zwakkeren. 
Ook hï\ ekonomijsch herstel m een verttoogde tewerk-
stetlïng atuflen er heleaa Rog weerloze weïklojten inn. 

Het moet mogeJ»|k pjn door een etgemene soIrdaHtelt en 
vaste politieke wif deze weikJoien te begeleïdea door pro-
lekter» op gang te brengen, zodat zij hun werkloosheid niet 
als nutteloosheid ervaren. Vooral de gemeentellfke overhe
den zijn goed geplaatst om initiatieven in dit verband te ne
men". 

Globale strategie 

Voorzitter Vic Anciaux: „... de omvorming van de Belgische staat in een 
konfederale struktuur is een essentiële voorwaarde!" 

Al de beleidsopties moeten In 
een samenhangend geheel op dit 
prioritaire doel worden gericht Dit 
vereist een globale strategie. 

De ekonomische 
maatregeien 

Om werkplaatsen te behouden 
en nieuwe in het leven te roepen, 
moet er hoe dan ook „verdiend" 
worden. Zonder breed en stevig 
ekonomisch draagvlak is een ver
zekerde en toenemende werkge
legenheid onmogelijk. De ekono-
mie moet draaien. Dit vereist: 

— het handhaven van de korv 
kurrentiekracht van de bedrijven; 

— het resuiuut insp)elen op 
nieuwe technologieën, produkten 
en produktiemetoden; 

— de vervanging van de huidi
ge subsidieregeling naar de bedrij
ven goeddeels door een verlaging 
van de belasting; 

— een omgevingsklimaat dat 
binnenlandse en buitenlandse In
vesteerders aantrekt; 

— een vereenvoudiging en ver
soepeling van een aantal regle
menteringen, het uitsluiten van 
misbruiken. 

Nieuwe werkgelegenheid 
scheppen en de tewerkstelling be
vorderen vooral van jongeren ver
eist bovendien verbeelding. 

Bijkomende tewerkstelling kan 
aangemoedigd worden bij zelf
standigen, middenstanders, de in
dustrie en in de dienstverlening 
door specifieke maatregelen die 
de parafiskale druk verlichten. 

De kreativiteit kan bevorderd 
via een rollend investeringsfonds 
dat de barrière van het eerste 
kapitaal verlaagt. 

Een soepele arbeidsorganizatle 
en een herverdeling van de arbeid 
kunnen zowel voor de werkgever 
als de werknemer aantrekkelijk 
worden gemaakt. 

Een grootscheepse operatie 
van doelgerichte vorming, begelei
ding, bij- en omscholing dient op
gezet en uitgevoerd in samenwer
king tussen RVA, scholen en be
drijfsleven. 

Vooral is een gedrufd tewerk
stellingsplan noodzakelijk. Dit zal 
overigens het belangnjkste tema 
zijn op het VU-kongres van 9 en 
10 maart, dat een dergelijk plan zal 
bespreken en goedstemmen. 

Hierdoor kunnen volgens de 
Volksunie vele jongeren wegge
haald worden uit de werkloosheid. 
Daarenboven moet er geïnves
teerd worden in opleiding en vor
ming, in samenwerking met de 
bedrijven. 

De VU pleit er voor de jongeren 
een reële kans te geven zich zin
vol in dienst van de gemeenschap 
te stellen, tegen een vergoeding 
die hoger ligt dan het vervanglngs-
inkomen. 

De sanering van 
de Rijksfinanciën 

Zonder een drastische sanering 
zijn voorgaande en andere maat
regelen onmogelijk. 

— Er kan nog ernstig worden 
bespaard in de overheidsuitgaven 
door een andere budgettaire aarv 
pak, waarbij elke uitgave op haar 
nut en efficiëntie wordt geschat: 

Enkele voorbeelden: overbodi
ge diensten elimineren; snoeien in 
de onnuttige uitgaven voor vak-
bondspremies, mutualiteiten, over
heidsbedrijven, ziekenhuizen; het 
beter laten renderen van de over
heidsbedrijven, het herzien van de 
subsidiepolitiek, enz. 

— Bij meerproduktie en minder 
werklozen zullen de uitgaven ver
lichten en de fiskale inkomsten 
stijgen. 

De fiskale 
wetgeving 
herzien 

Om de tewerkstelling te kunnen 
bevorderen door de ekonomische 
maatregelen, moet de binnenland
se markt op peil blijven. De koop
kracht mag niet verder dalen. Het 
beslag van de overheid op de 
verdiensten moet verkleinen. De 
fiskale wetgeving op de inkomens 
dient daarom te worden hervormd 
in gezins- en kindvriendelijke zin. 

De fiskus eist te veel. Het wer
ken moet beloond en mag niet 
bestraft worden. Deze herziening 
is mogelijk op voorwaarde dat de 
vorige maatregelen- krachtdadig 
worden uitgevoerd. 

De fundamentele 
hervorming 
van de sociale 
zekerheid 

Deze hervorming laat reeds 
vele jaren op zich wachten. Zij is 
mogelijk maar dient uitgevoerd sa
men met deze van de fiskale wet
geving. Het doel is tweeërlei. Ener
zijds de arbeid niet langer uitslui
tend en zwaar belasten, door de 
kosten van de sociale zekerheid 
eerlijker te spreiden over heel de 
bevolking. De daling van de para-
fiskaliteit en dus van de brutoloon-
kost komt de tewerkstelling ten 
goede. Anderzijds de zwakken 
een recht op inkomen verzekeren 
en een verplicht sociaal statuut 
bewaren dat verarming voorkomt 

De Volksunie wil nogmaals be
nadrukken dat deze vier pijlers 
moeten vervat zijn in een globale 
politiek. De hervorming van de 
fiskale wetgeving en de sociale 
zekerheid is maar mogelijk bij sa
nering van de Rijksfinanciën en bij 
voldoende ekonomisch herstel. Al
les samen moet gericht zijn op een 
toename van de tewerkstelling. 

Noodza
kelijke 
omkadering 

De bovengeschetste globale 
strategie vereist een politieke 
mentaliteit, zonder dewelke ze niet 
kan slagen. 

De samenhorigheid 
Al wie zijn deel wil bijdragen tot 

het behouden of vergroten van 
het welzijn moet inzien, dat we met 
meer leven in de tijd van over
vloed, van voorrechten of onge
breidelde bezitsdrang. 

Wij wijzen het konfliktmodel af. 
Wie zich wil inzetten voor de 
maatschappij van morgen, moet 
bereid zijn een nieuw maatschap
pelijk kontrakt af te sluiten op 
basis van het konsensus-model. 

Om de uitdagingen van morgen 
tegemoet te treden is samenhorig
heid noodzakelijk, leder is verant
woordelijk voor het geheel. Alleen 
samen kunnen we de maatschap
pelijke evolutie aan. 

Het volk moet opnieuw opge
bouwd worden tot een belangen
gemeenschap, volgens de begin
selen van een echte demokratie. 
De betrokkenheid van de burger 
bij het maatschappelijk gebeuren 
dient gestimuleerd te worden. Dit 
veronderstelt op elk politiek ni
veau een grote openheid, een 
eerlijke informatie en een geres-
pekteerde en goed gestruktureer-
de kontrole. 

De overlegekonomie moet be
houden blijven. Maar het gewicht 
ervan dient verplaatst naar de 
bedrijven. De onderneming zal 
ook in de toekomst nog een be
langrijke plaats bekleden in de 
gemeenschap. Als basis van wel
vaart en welzijn moet ze echter 
een echte belangengemeenschap 
zijn waarin kapitaal, arbeid en ma
nagement gezamenlijk en op voet 
van gelijkheid de bloei van het 
bedrijf nastreven. 

De samenhorigheid in de bedrij
ven dient struktureel vastgelegd 
door het versterken van inspraak-
medebeheer en participatieformu
les. 

Het is bovendien de hoogste 
tijd dat het jarenlange monopolie 
van de vakbonden wordt doorbro
ken. Veel te veel kreatieve krach
ten worden nu uitgesloten door 
een ondemokratisch korporatisme 
van partijpolitieke vakbonden. 

leder draagt verantwoordelijk
heid voor de zwakkeren. Ook bij 
ekonomisch herstel en een ver
hoogde tewerkstelling zullen er 
helaas nog weerloze werklozen 
zijn. Het moet mogelijk zijn door 
een algemene solidariteit en vaste 
politieke wil deze werklozen te 
begeleiden door projekten op 

gang te brengen, zodat zij hun 
werkloosheid niet als nutteloos
heid ervaren. Vooral de gemeen
telijke overheden zijn goed ge
plaatst om initiatieven in dit ver
band te nemen. Dit moet echter 
gepaard gaan met een grondige 
versoepeling van de reglemente
ringen en het terugdnngen van 
overheidsbetutteling. 

Een toekomst
gerichte visie 

De evolutie van de industriële 
naar de informatie- en kennismaat
schappij IS volop aan de gang en 
onvermijdelijk. We staan voor een 
ongekende toekomst maar er 
openen zich nieuwe perspektie-
ven. Het komt er op aan een brede 
visie te ontwikkelen waarin de 
nieuwe technologieën volop hun 
plaats krijgen. Tevens moeten we 
er ons van bewust zijn dat in deze 
toekomstmaatschappij heel wat 
begrippen en waarden zullen wijzi
gen. Zo zal de verhouding tussen 
arbeid en kapitaal er wellicht an
ders uitzien. Het onderwijs moet 
volgens nieuwe inzichten georiën
teerd worden. Het openbaar ver
voer en de vrije tijd komen in een 
ander daglicht 

De Volksunie is van mening dat 
over deze nieuwe kontekst een 
brede maatschappelijke diskussie 
meer dan wenselijk is. 

De Europese en 
werelddimensie 

Vlaanderen (of België) is geen 
eiland. Europa en zelfs de wereld 
zijn ons dorp. 

Wil Europa in staat zijn op te tor
nen tegen wereldmachten zoals 
de VS, de USSR en Japan, dan is 
opbouw van de Europese Unie 

meer dan nodig. 
Wij wijzen echter een Europa 

dat gebouwd wordt op de centra
listische staten af, omdat elk cen
tralisme vervlakkend, onderdruk
kend en ondemokratisch werkt 
Het federaal gestruktureerd Euro
pa der volkeren, dat zijn rijkdom 
put uit de verscheidenheid, biedt 
de enige uitweg. 

Wij zijn er ons tevens van k)e-
wust dat de verhoudingen in de 
wereld grote veranderingen on
dergaan. De huidige derde-we
reldlanden en de nieuwe industrie
landen, die thans geen 10 % van 
de wereldhandel voor hun reke
ning nemen, zullen over enkele 
jaren een aandeel van meer dan 
30 % opeisen. 

Met het oog op ons prioritair 
doel van tewerkstelling, zullen wij 
met deze ekonomische verschui
ving op wereldvlak rekening moe
ten houden. Uit solidariteit met 
heel het mensdom, maar tevens 
uit eigen belang mag een welbe
wuste Noord-Zuiddialoog met lan
ger ontweken worden. 

De Vlaamse 
Staat 

Volgens de Volksunie kunnen 
de globale strategie en de noodza
kelijke omkadering niet vervuld 
worden in het huidig Belgisch ka
der. 

De omvorming van de Belgi
sche staat in een konfederale 
struktuur is voor de ontwikkeling 
van beide gemeenschappen in dit 
land een essentiële voorwaarde. 

Vlaanderen moet in staat zijn al 
zijn krachten te bundelen en al zijn 
troeven uit te spelen. 

In een Vlaamse Staat kunnen 
wij de uitdagingen van de maat
schappij van morgen aan. Ook dan 
zal een soberheidspolitiek in de 
eerste faze aangewezen zijn. Dan 
zal Vlaanderen echter veriest zijn 
van de jaariijkse miljardenplunde
ringen langs de geldstromen naar 
Wallonië. Ook de Belgische bond 
zal zuiniger kunnen beheerd wor
den, omdat er geen geldverspillen-
de kompensaties meer gebeuren. 

Het profijt-beginsel is voor de 
Volksunie zeker niet de enige mo-
tivenng. Het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren is een wezenlijk 
mensen-recht Het ligt in de lijn van 
élk demokratisch denken. De kos-
ten-baten-analyse die tevens uit 
elke wetenschappelijke studie 
blijkt is echter voor ons volk even
eens van vitaal belang. 

Di Volkssnte wiftt elk kultöurpessi«norrte a i B | ver-̂  
zei pch tegen het doemdenken en de levensmoe
heid. Zij is ervan overtuigd dat de voluntaiisIS-

sche mens opgewassen is tegen de boeiende «iWaging 
van de komende ti|d 

Ir fs geen enkele rfdm om de teloorgang ë s onver' 
mi|deli}kte besobotiwen of om in een bllfvende achten»!!^ 
gang te berusten. 

CNtze optlmiatlsche visie op het menselijk gebeuren en 
een diep vertroöwen in de Vlaamse mens en de Vlaamse 
troeven zijn wezenlijk belang«|k, 

Maar dan moeten de Vfemlngen het écht willen. 
Vlaanderen kan de uitdijing aan! We hebben geen tijd 

meer te verliezen," 
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„Operatie overleven" 
6-13 februari 

Laat Afrika 
niet sterven! 

In 27 Afrikaanse landen heeft een uitzonderlijke 
droogte tot een onoverzichtelijke hongersnood geleid. 
Honderdduizenden mensen zijn er reeds gestorven 
van ontbering. 

De „Operatie Overleven" van de BRT v/il geld inza
melen voor het aankopen van voedsel, maar even
eens voor het financieren van projekten op lange ter
mijn. 

DE droogte is niet uitsluitend 
aan het klimaat te wijten. 
De mens heeft ze mee 

veroorzaakt door o.a. een wilde 
ontbossing en het toepassen van 
onverstandige landbouwtechnie
ken. 

Talrijke oorzaken 
Reeds vele honderden jaren 

kent de Sahelgordel in West-Afri-
ka een heel minieme regenval. Als 
er enkele jaren naeen geen regen 
valt. moet dit daarom nog niet 
uitmonden in een totale katastrofe. 
Het ontbossen van gronden heeft 
echter ontzettend nadelige gevol
gen. Waar geen bomen zijn wordt 
het water ook niet tegengehou
den. Zelfs na een regenbui ver
dwijnt het water onmiddellijk in de 
ondergrond, of stroomt het naar 
lager gelegen gebieden. Woestijn
vorming is daarvan het onvermij
delijk gevolg. 

Maar ook de plaatselijke politiek 
speelt een grote, vaak zeer nefas
te, rol. De kollektivizering van de 
landbouwbedrijven, zoals toege
past in Etiopië, en/of het onoor
deelkundig beleid van de militaire 
overheden hebben de situatie aan
zienlijk verslecht Voorts zijn er de 
vele oorlogen, waarvan deze in 
Eritrea het meest tot de verbeel
ding spreekt Om dan nog te zwij
gen over het totaal gebrek aan 
infrastruktuur, waardoor er onge
kende vervoerproblemen rijzen. 

We kunnen eindeloos kankeren 
over oorzaken en redenen en 
schuldigen. Maar daarmee is de 
stervende zwarte niet geholpen. 
Integendeel. Bovendien grijpen te 
veel mensen het debat hierover 
aan, om toch maar niets te moeten 
doen... 

In navolging van Nederland 
loopt er in Vlaanderen tussen 6 en 
13 februari een grootscheepse 
aktie ten voordele van Afrika: 
„Operatie Overleven". Met als 
doel geld in te zamelen. Dit zal om
gezet worden in voedsel, maar 
een deel zal tevens dienen tot 
ondersteuning van initiatieven op 
langerlopende termijn. 

Voor het eerst is men er ook 
toe gekomen slechts één reke
ningnummer te gebruiken. Alle 
niet-goevemementele hulporgani-
zaties hebben één konsortium ge
vormd. De Nationale Loterij, de 
Vereniging van de Banken, Kre
dietinstellingen en Spaarkassen 
doen eveneens mee. 

Hoe meewerken? 
Het geld voor „Operatie Overle

ven" wordt op twee manieren in
gezameld. Bij meer dan 15.000 
bank- en kredietfilialen kunnen 
zelfklevers gekocht worden. Ze 
kosten 100 fr. per stuk. Verenigin
gen en scholen kunnen zich bij 
deze filialen bevoorraden. 

Men kan ook geld storten of 

overschrijven. Dit kan op reke
ningnummer 000-0000012-12 (drie 
nullen, vijf nullen vóór 12 en nog 
eens 12). Stortingen van 1.000 fr. 
en meer zijn fiskaal aftrekbaar. Het 
bewijs wordt automatisch afgele
verd. 

VNOS 
De BRT zelf zet op zondag 

10 februari de deuren open in het 
Amerikaans teater op de Heizel en 
in de vijf gewestelijke omroepen. 
Iedereen met een „Overleven"-

Foto's dr. A. Devos 

zelfklever mag binnen. Daar zal 
van alles te beleven zijn. Zo wordt 
er een kunstwerk per opbod ver
kocht 

Ook onze eigen omroep, de 
..Vlaans-Nationale Omroepstich-
ting" doet een stevige duit in het 
zakje. Morgen, vrijdagavond, kan 
men op het eerste BRT-net vanaf 
19u. 20 kijken naar „Operatie 
overleven, Anders bekeken!". 
Men zal getuigenissen kunnen ho
ren en zien van dokter André 
Devos (zie ons interview op biz. 
28). piloot Jean Hendrickx die on
langs een voedseltransport verze
kerde naar Addis-Abeba. Europar
lementslid Willy Kuijpers die net 
terug is uit Burundi en mensen uit 
de getroffen gebieden die momen
teel in ons land verblijven. 

Verder verlenen ook Maurits 
Coppieters. eresenator en voorzit
ter van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwer
king. Mark Vandommele, hoofdre-
dakteur van .,De Wereld Morgen" 
en senator Nelly Maes, voorzitter 
van het Vlaams Internationaal 
Centrum, hun medewerking. 

Ook de politieke radiotribune 
van hedenavond om 18u. 45 op 
BRT 1 staat volledig in het teken 
van deze aktie. 

„Overleven"op radio en TV 

„Wanneer ik aan de armen voedsel geef, noemt men mij 
een heilige. Wanneer ik vraag waarom de armen geen 
voedsel hebben, dan noemt men mij een kommunist" 
(bisschop Dom Helder Camara) 

Wij maakten een selektie uit de 
talrijke programma's die de aktie 
toelichten en ondersteunen. 

8 februari 
BRT 2, 10.00: „Platenpoets". Ar
mand Pien over de oorzaken van 
de droogte. 

9 februari 
BRT 2, 8.00: „Te bed of niet te 
bed." 
TV 1, 20.20: „Mike": Mike Ver-
drengh ontvangt Martin De Jong-
he. Ook een gesprek met o.a. Vic 
Anciaux. 

10 februari 
BRT 1, 8.00: „Kramiek". Dr. Mo
reels, lid van „Artsen zonder Gren
zen" en „Medios", een pluralisti
sche hulporganizatie voor Ethio
pië. 
BRT 2, 14.00: ..Fiestdag". Aktie 
rond Afrika: gesprek met Omer 
Tanghe van ..Artsen zonder Gren
zen" en dr. Rosseel van het Rode 
Kruis. 

TV 1,16.15: „60 -I-" . Ook de gepen
sioneerden doen mee. 
TV 1. 17.40: „Operatie Overleven 
Instuif". Rechtstreeks vanuit het 
Amerikaans Theater: Kris Smet en 
Martin De Jonghe praten met gas
ten, artiesten treden belangloos 
op. 
Een Afrikaans kunstwerk wordt 
per opbod verkocht, rechtstreeks 
kontakt met de gewestelijke cen
tra. Het publiek mag binnen vanaf 
17 u. op vertoon van een zelfkle
ver „Overleven". 

13 februari 
BRT 2, 8.00: ..Servicetelefoon". 
Afrika. 
BRT 2.10.00: ,.Met de deur in huis". 
Afrika. 

20 februari 
BRT 2.8.00: ..Servicetelefoon". Be
kend maken van de resultaten. 
(Ook in de nieuwsuitzendingen 
van radio en TV). 
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EG en de honger in Afrika 

Plan Pisani, 
een alternatief? 

Het is in wezen krankzinnig. Terwijl Afrika honger 
lijdt weet de Europese Gemeenschap geen blijf met 
zijn voedseloverschotten. Toch zou het al te simplis
tisch zijn om meteen die overschotten over te hevelen 
naar de noodlijdende gebieden. 

HET effekt zou op meer dan 
één ten-ein negatief zijn. 
Negatief op l<orte termijn, 

omdat melkpoeder met water — 
zo schaars — moet vermengd 
worden. En omdat, gezien vanuit 
het voedingsstandpunt melk pas 
effekt heeft als er reeds 1.500 
kalorieën aan ander voedsel is 
opgenomen. Wie herinnert zich 
niet de eerste beelden uit Ethiopië, 
waaruit bleek dat de melk dwars 
door het kinderlijfje liep, zonder 
verder een spoor na te laten? Ook 
negatief op lange termijn, omdat 
voedselhulp eerder ontwapenend 
werkt. De lokale voedselwinning 
wordt erdoor afgeremd en tegen
gewerkt, en het drama wordt zo 
nog verergerd. 

Niet alleen 
voedsel 

Voedselhulp werkt inderdaad 
markt-ontwrichtend. Op de eerste 
plaats komt de voedselhulp bijna 
steeds in de steden terecht Door 
het gratis of goedkoop bedelen 
stuikt de lokale voedselmarkt in 
mekaar, worden de boeren — de 
eerste voedselproducenten — 
ontmoedigd, en kx)pt ook de 
voedselproduktie nog verder te
rug. Op de tweede plaats wordt 
hierdoor het toch al verstoorde 
evenwicht tussen stad en platte
land helemaal op de helling gezet 
De machthebbers, vaak potenta
ten die zich enkel kunnen recht 
houden met buitenlandse steun 
(van Oost én West), kunnen op 
die wijze de rust in de rumoerige 
steden afkopen. Het platteland 
vrezen ze minder. En zo kunnen 
dan ook prestigeprojekten, die de 
lokale baronnen en buitenlandse 
belangen dienen, ongestoord ver-' 
dergaan Uiteindelijk blijven de 
programma's voor het platteland 
en voor de eigen voedselwinning 
in de laden steken. Zolang er toch 

voedselhulp komt is er geen dwin
gende noodzaak om het anders te 
doen. 

Dit wil niet zeggen dat voedsel
hulp uit den boze is. Maar ze moet 
beperkt blijven tot de echte nood
situaties, zoals vandaag in 27 Afri
kaanse landen. En ze moet boven
al gekoppeld worden aan een poli
tiek van wederopbouw. In die zin 
heeft de Kommissie voor Ontwik
kelingssamenwerking van het Eu
ropese Parlement de plannen van 
de vorige EG-Kommissaris Pisani 
opgenomen en in „ere hersteld", 
tegen de Raad van ministers in. Zo 
werden bij de bespreking van de 
begroting 1985 zowel de voedsel
hulp, als het plan Pisani, als nieuwe 
richtlijnen uitgezet 

In de voedselhulp is er een 
belangrijke aanzet tot een nieuw 
en opbouwend beleid. De hulp in 
vorm van onze melk-overschotten 
wordt omgebogen naar meer 
graan- en rijsthulp. Uiteraard is de 
belangrijke landbouwlobby daar 
niet gelukkig mee. Maar wil men in 
Afrika iets veranderen, dan zal 
Europa ook zijn eigen landbouw
politiek moeten veranderen. Een 
tweede belangrijke aanzet in de 
direkte voedselhulp is het vrijma
ken van financiële middelen om 
binnen de landen en regio's zelf 
voedsel aan te kopen en het naar 
de getroffen gebieden te brengen. 
Het is inderdaad krankzinnig te 
moeten vaststellen dat ook van
daag uit het hele Sahelgebied 
voedsel naar Europa wordt ge
bracht (boontjes, tomaten, kom
kommers, paprika's..^, terwijl het 
niet of nauwelijks naar de noodge-
bieden kan worden vervoerd De 
infrastruktuur van vele ontwikke
lingslanden is meer gericht op een 
Noord-Zuidekonomie, dan wel op 
een eigen interne ekonomie, voor 
de eigen noden 

Naast de voedselhulp is er het 

eigenlijke plan-Pisani. Landen die 
bereid zijn om de voedselhulp te 
verminderen kunnen in ruil finan
ciële middelen krijgen voor hun 
eigen voedselproduktie. Er is wel 
wat argwaan van de landen zelf, 
omdat ze vrezen dat dit ten koste 
zal gaan van andere ontwikke
lingsplannen. Zullen de Europea
nen bereid zijn om meer uit te 
geven aan ontwikkelingssamen
werking? Voedselhulp is immers 
veel gemakkelijker.., uit de over
schot Toch is het plan Pisani op 
termijn het enig echte alternatief. 
Voedsel moet zoveel mogelijk ter 
plaatse gewonnen worden. 

Op die wijze kan voedselhulp 
beperkt worden tot strikte nood
hulp. En kan er ook meer aandacht 
gegeven worden aan de efficiën
tie. De Europese Rekenkamer 
heeft er terecht opgewezen dat 
de voedselhulp niet loopt zoals het 

moet De bureaukratische papier-
vreterij richt bijna zoveel schade 
aan als de droogte zelf. Er is niet 
eens zoveel kontrole op de beste
ding van dat voedsel en politieke 
problemen worden uit de weg 
gegaan. 

Voor Ethiopië hebben we er in 
het Europees Parlement al eerder 
op gewezen dat voedselhulp werd 
misbruikt voor militaire doelein
den; het konflikt tussen de centra
le kommunistische regering van 
Addis Abeba en de voor recht-op-
zelfbestuur opkomende Eritreërs. 

Ook nu wordt de voedselhulp in 
die zin misbruikt Ethiopië heeft 
zich lang verzet tegen het bren
gen van voedsel naar Eritrea en 
naar de opstandige provincies 
Wolle en Tigre. Vandaag zendt ze 
wel voedselkonvooien, maar on
der Ethiopische militaire begelei
ding. Ook politiek moet de voed
selhulp worden uitgezuiverd en 
mogen geen oogmerken worden 
gediend die vreemd zijn aan de 
menselijke noodsituatie zelf... 

Jaak Vandemeulebroucke, 
Europarlementslid 

„ViC" en „Vlaanderen in de Wereld": 

Vlaams-nationaal 
én internationaal 

Het Vlaams International Centrum (VIC) is sinds een achttal jaar opgericht on
der impuls van Eugeen De Facq. Op dat ogenblik zochten een aantal Vlaamsgezin
den naar middelen om Vlaanderen naar buiten meer uitstraling te geven, om de 
stem van het bewuste Vlaanderen te laten horen over internationale problemen, 
om bij de Vlaamsgezind^ interesse te wekken voor buitenlandse vraagstukken 
en ontwikkelingssamenwerking. 

S INDSDIEN IS het Vlaams 
Internationaal Centrum 
heel wat geëvolueerd Het 

tijdschrift „Vlaanderen in de We
reld" verschijnt nog steeds, maar 
het deftige cahier-uitzicht werd 
verlaten. Het is nu een aantrekke
lijk, eigentijds magazine geworden. 
Er worden informatie-avonden ge-
organizeerd, in samenwerking met 
andere Vlaamse organizaties die 
op VIC-sprekers een beroep 
doen. De tematiek is duidelijker 
afgebakend 

Eigen stem 
Nog steeds tracht het VIC een 

eigen kijk te geven op het interna
tionale gebeuren en het Belgische 
beleid inzake ontwikkelingssa
menwerking, buitenlandse politiek 
en vredesvraagstukken. De wor
ding van een Europa der volkeren 
is één van de hoofdobjektieven. 
Het recht op zelfbeschikkings
recht voor de volkeren is daarbij 
één van onze uitgangspunten. Wij 
besteden dan ook veel aandacht 
aan volksgroepen, minderheden 
en nationaliteitenkonflikten in 
Europa.-

Maar sinds de oprichting van de 
EVA (Europese Vrije Alliantie) en 
de verkiezing van VU-parlements-
leden in het Europees parlement is 
het VIC zich meer gaan toeleggen 

op de ontwikkelingssamenwer
king. Ideologisch is het duidelijker 
gaan aansluiten bij het Vlaams-
nationalisme. De bedoeling was, in 
het milieu van de met goeveme-
mentele organizaties voor ontwik
kelingssamenwerking, een 
Vlaams-nationale stem te laten ho
ren Dat dit niet zonder invloed 
bleef zien we aan de evolutie 
binnen het NCOS, dat op federa
listische basis werd ingericht. De 
huidige voorzitter van de Vlaamse 
koepel van organizaties voor ont
wikkelingssamenwerking is Mau-
rits Coppieters, tweede voorzitter 
van het VIC. Onze organizatie 
werd officieel erkend als niet-goe-
vernementele organizatie (NGO) 
voor informatie, door het departe
ment van ontwikkelingssamen
werking Langs het VIC klinkt ook 
een Vlaams-nationale stem op de 
Raad voor Advies voor ontwikke
lingssamenwerking. 

Ontmoeting 
en forum 

Het VIC IS een ontmoetings
plaats en een forum voor allen die 
aan hun nationalisme een brede 
internationale dimensie willen ge
ven. Het wil vanuit een eigen in
valshoek naar de Derde Wereld 
kijken. Al te vaak wordt in die 

problematiek de kulturele dimen
sie vergeten. Wat voor de waar
digheid van ons eigen volk zo 
belangnjk was, willen wij ook bij 
andere volkeren respekteren. 

Tot nog toe heeft het VIC zijn 
doelstellingen langs informatieve 
weg nagestreefd Maar wij dro
men ervan ook daadwerkelijk aan 
de hand van kleine, eigen projek-
ten te tonen hoe ontwikkelingssa
menwerking volgens onze opvat
tingen in de praktijk kan Wij willen 
samenwerken met groepen en 
kulturele minderheden die in hun 
eigen land de kans met knjgen om 
hun identiteit te beleven. Wij ho
pen dat ook de plaatselijke VÜ-ka-
ders deze kans zullen ngnjpen om 
hun stem bij projektkeuzen in de 
gemeenten te laten horen. 

Het VIC heeft een unieke op
dracht en WIJ geloven erin. Daar
om doen we voort Maar het zou 
prettig zijn als we vanuit de 
Vlaamsgezinde knngen en vanuit 
de Volksunie wat meer resfjons 
zouden ondervinden. Wij kijken uit 
naar uw reaktie, uw vraag, uw 
aanbod en uw medewerking 

Nelly Maes, 
voorzitter VIC 

Kontaktadres: 
Vlaams Internationaal Centrum 
(VIC), Omwentelingsstraat 15, 
1000 Brussel. 
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Waar Vasco da Gama-tijd werd afgesloten 

Jalta, 
veertig jaar later 

Veertig jaar geleden deze week stroomden zowat 
zevenhonderd Amerikaanse en Britse hoge ambtena
ren en militairen, aangevoerd door president Franklin 
Roosevelt en premier Winston Churchill, toe in Jalta, 
een badplaats op de Krim wiens naam sindsdien we
reldberoemd is. Ze kwamen in oorlogschepen en 
vliegtuigen, en moesten Duitse U-boten, vijandelijke 
vliegtuigeskaders en winterstormen trotseren... 

DE konferentie was haastig 
bijeengeroepen wegens 
de snelle opmars van de 

Sovjet-legers Toen Churchill en 
Roosevelt in Jalta aankwamen, 
stonden de divisies van maar
schalk Zhoekov al aan de Oder, 
op een 80 km van Berlijn De 
Sovjetlegers kontroleerden al een 
groot deel van Polen, het grootste 
deel van Hongarije, heel Roemenie 
en Bulganje, en rukten op naar 
Tsjechoslovakije en Oostennjk. 

„Uitverkoop" 
Van alle ontmoetingen van de 

geallieerde leiders — en er zijn er 
verschillende geweest tot in Pots
dam in juli 1945 — IS de bijeen
komst van Jalta de geschiedenis 
ingegaan als de konferentie waar 
het lot van het naoorlogse Europa 
beslist IS, en waar een zieke Roos
evelt en een Churchill wiens land 
door de oorlog uitgeput was, 
Oost-Europa aan Stalin zouden 
hebben „uitverkocht" 

Het IS een versie die met geheel 
strookt met de historische feiten 
Er waren al afspraken gemaakt op 
de konferentie van Teheran (okto-
ber-november 1943), en vooral op 
de ontmoeting van Churchill met 
Stalin in oktober 1944 waar de 
Britse leider al een invloedsverde
ling in het naoorlogse Europa had 
afgesproken Churchill maakte 
zich toen zorgen dat de Amerika
nen zich na de oorlog snel uit 
Europa zouden terugtrekken, en 
wilde met die afspraak al een dam 
opwerpen tegen mogelijke latere 
gebiedshonger van de Sovjetunie 
als de Amerikanen Europa zouden 
verlaten hebben 

Verenigde Naties 
Op Jalta werd een toestand 

geakteerd die al lang militair op het 
terrein bestond De verschillende 
leiders kwamen trouwens met 
verschillende bedoelingen naar 
Jalta Churchill maakte zich vooral 
zorgen om Polen, waarvaan in 
Jalta een groot deel van de be
sprekingen werden gewijd Roo
sevelt wilde de toezegging van 
Stalin dat de Sovjetunie deel zou 
nemen aan de oorlog tegen Japan, 
die toen nog in volle hevigheid 
woedde Hij wilde ook Stalins 
steun voor de opnchting van de 
Verenigde Naties, want in Roose-
velts ogen zou de oorlogskoalitie 
van de geallieerden ook in vredes
tijd blijven bestaan en een nieuwe 
internationale ordeniog^ tot stand 
brengen Stalin van zijn kant wilde 
zijn toenmalige gunstige militaire 
positie omzetten in een zo groot 
mogelijke uitbreiding van de in
vloedssfeer van de Sovjetunie. 

Het communiqué dat op 11 fe
bruari uit de bus kwam, legde de 
verdeling van Duitsland in bezet
tingszones vast, waarbij Stalin ook 
een Franse bezettingszone aan
vaardde Op Stalins aandringen 
stond er ook dat Duitsland „in de 
mate van het mogelijke" herstelbe
talingen zou moeten verrichten, 
iets wat van de latere DDR inder
daad gevergd is Het communiqué 
nep op tot de bijeenkomst voor de 
oprichting van de Verenigde Na
ties op 25 apnl 1945 in San Fran
cisco Het beloofde hulp aan „de 
volkeren die van nazi-Duitsland 
bevrijd zijn om hun zware politie
ke en ekonomische problemen 
met demokratische middelen op 
te lossen" Inzake Polen stelde het 
akkoord dat „er een nieuwe situa
tie IS geschapen door de volledige 
bevrijding (van dit land) door het 
Rode Leger" Churchill en Roose
velt aanvaardden de door Moskou 
gesteunde Poolse voorlopige re-
genng, maar vroegen dat ze op 
een „bredere demokratische ba
sis" zou worden gereorganizeerd, 
evenals de toezegging zo snel 
mogelijk vrije verkiezingen te hou
den De westerse leiders stemden 
ook in met Stalins eis voor een 
herziening van de Poolse grenzen 
waarbij dit land a h w een stuk 
naar het westen werd opgescho

ven In een geheime annex beloof
de Stalin deel te nemen aan de 
oorlog tegen Japan 

Korte duur... 
De Amerikanen waren destijds 

zeer tevreden over de resultaten 
van Jalta Roosevelt vond dat Sta
lin zich redelijk had opgesteld, en 
hoopte dat het bondgenootschap 
ook na de oorlog verder zou blij
ven bestaan. 

Wat na de oorlog gebeurd is, is 
inmiddels bekend Het bondge
nootschap viel zeer snel uiteen In 
de Oosteuropese landen onder 
Sovjetkontrole kwamen geleidelijk 
regimes die geheel pro-Moskou 
waren De koude oorlogssfeer, de 
nieuwe Amenkaanse politiek om 
de Sovjetunie „terug te dringen" 
en in te sluiten met een net van 
door Amenka geleide bondge
nootschappen droeg nog bij tot 
een verharding van de Sovjethou-
ding 

Of in een andere sfeer de ont
wikkeling in Oost-Europa anders 
zou verlopen zijn, blijft een open 
vraag Een vraag die vooral pran
gend IS voor een land als Tsje
choslovakije, een ontwikkeld in
dustrieel land, dat een demokra-
tisch regime gewoon was, dat in 
1945 weinig ophad met de wes-
tense mogendheden die zich nu 
als verdedigers van demokratie en 
vrijheid opwierpen maar in 1939 
dit land zonder te reageren onder 
de nazi-laars hadden laten lopen, 
en waar een linkse meerderheid 
uit de bus kwam in de eerste 
verkiezingen Praag was in de na
oorlogse jaren zeker met van plan 
een Moskou-vijandige politiek te 
voeren, maar de algemene verhar
ding van het Oost-West-klimaat en 
Stalins obsessie met macht en 
veiligheid leidden ertoe dat ook dit 

Stalin slaagde enn op Yalta zip gunstige militaire positie in invloedssfeer 
om te zetten 

land een regime opgelegd kreeg 
dat wat Tsjechoslovakije betrof 
een zware achteruitgang vormde 
vergeleken met wat het vroeger 
had gekend 

Pijnlijke scheiding 
Eén zaak mag men met verge

ten bij de manier waarop na de 
oorlog de Europese deling tot 
stand kwam Stalins eis voor een 
Sovjet-invloedssfeer had diepge
wortelde steun bij de Russische 
bevolking De Sovjetunie had in de 
geallieerde strijd tegen nazi-Duits-
land onvergelijkbaar groter offers 
gebracht dan de westerse mo
gendheden, in de vorm van twintig 
miljoen doden, en de vernieling 

Foto-dokument Yalta februan 1945: Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Josef Stalin Vriendelijk voor 
mekaar, maar van wat toen bedisseld werd draagt de wereld 40 jaar later nog de pijnlijke gevolgen... 

van het grootste deel van haar 
industne De Russen wilden dit 
maal een veiligheidsgordel die 
hem zou beschermen tegen een 
nieuwe vernietigende aanval van
uit de Centraal Europese vlakte 
Wat tragisch was, is dat deze 
veiligheidsbekommernis de vorm 
kreeg van opgelegde politieke re
gimes waarmee de meeste Oost-
europese volkeren duidelijk zeer 
ongelukkig zijn En leidde tot een 
verdeling van het Europese konti
nent die des te pijnlijker wordt 
aangevoeld omdat de deling loopt 
door de Duitse natie 

Die toestand van verdeling en 
machteloosheid van Europa werd 
evenwel met op Jalta geschapen, 
in tegenstelling tot wat de myte 
beweert, maar werd daar eigenlijk 
geakteerd Europa had zichzelf uit
geput in twee oorlogen op 25 jaar 
tijd 

Tijdelijk afgesloten 
Wat zich na de Eerste Wereld

oorlog al liet aanzien, was in 1945 
en daarna klaar en duidelijk- het 
„Vasco da Gama"-tijdperk, de vier 
eeuwen waarin Europa de wereld 
had gedomineerd, waren onher
roepelijk voorbij, en een nieuw 
tijdperk was aangebroken waann 
het welvarende Amerika en de 
enorme Euro-Aziatische massa 
die de Sovjetunie is, de hoofdrol 
zouden spelen, ook op het Euro
pees kontinent 

De houdgreep van de Sovjet
unie op Oost-Europa is uiteraard 
van een geheel andere aard dan 
het bondgenootschap dat de 
Westeuropese landen met de 
Verenigde Staten aangingen 
Maar vast staat dat ook in de 
Europese verhoudingen de twee 
supermogendheden een domine
rende rol spelen, en dat was het 
dat in Jalta voorafgebeeld werd, 
die konferentie waarop o.m over 
de toekomst van Europa werd 
gesproken zonder dat één konti-
nentale Europese mogendheid 
aanwezig was. 

H. Oosterhuys 
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^ ^ ^ Na Wereldoorlog I 
^ ^ ^ ^ ^ begon het ekono-

^ ^ ^ ^ misch zwaartepunt 
^ ^ ^ ^ ^ naar Vlaanderen te 
^ ^ ^ ^ ^ 1 verschuiven. Front-

^ ^ 5 P beweging en aktivis-
me hadden de 
Vlaamse Beweging 
naar de voorgrond 
geschoven in het po
litieke leven. Het kul-
turele peil ging in 
Vlaanderen bergop
waarts. 

Dit alles beteken
de nieuw leven in de 

4 ^ 1 Vlaamse Beweging. 
M ^MM ^^ diskrepantie tus-
P ^ ^ ^ ^ ^ sen het werkelijke 
9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vlaanderen en de of-

I ^ ^ ^ ficiële taaltoestan-
^ L ^ ^ P den verhevigde het 
^ ^ ^ F Vlaamse ongeduld. 

Oe grote partijen 
stonden er zo goed als machteloos 
tegenover. De liberalen waren in Vlaan
deren de franskiljonse partij. Meestal 
wogen zij op de koalitieregeringen en 
sneden daardoor de Vlaamse eisen de 
pas af. Met de grote figuur Huysmans 
waren de Vlaamse socialisten vlaams-
gezind maar bleven, onder Waalse 
overheersing, zo goed als machteloos. 

Slaptivisten 
Op de katolieken met hun Vlaamse 

kamergroep kon Vlaanderen wel reke
nen voor het „In Vlaanderen Vlaams", 
verwoord In het minimumprogramma: 
Vlaams in het bestuur, het gerecht, het 
onderwijs en het leger. De radikalen 
vroegen dat „zelfbestuur" daar bij als 
vrije kwestie zou mogen nagestreefd 
worden. Van Cauwelaert, flamingant 
maar unitarist, verzette zich daartegen. 
Vandaar de breuk tussen „nationalis
ten" en „minimalisten", als „slaptivis
ten" gebrandmerkt 

De radikalen, los gegroepeerd in het 
„Vlaamse Front", veroverden 5 kamer
zetels in 1919. De gangmal<ers ervan 
waren de mannen van de frontpartij uit 
de loopgrachten. Weldra onstond er 
ook toenadering tot de aktivisten. Tot 
1921 beschikte het Vlaamse Front over 
een dagblad „Ons Vaderland". Ideolo
gisch stond het op het standpunt van 
de godsvrede. 

Vlaamse realizaties waren in 1920 de 
oprichting van een Landbouw Hoge
school te Gent en de verdrijving van 
ieder franskiljonisme uit de grootste 
Vlaamse stad Antwerpen door de koa-
litie van Vlaamse katolieken en Vlaam
se socialisten. Dat werd het zgn. „Mys
tiek huwelijk" van de bruidegom Van 
Cauwelaert en de bruid Huysmans. Van 
Cauwelaert werd burgemeester. 

De eerste na-oorlogse taalwet 
(1921) was een manke wet op het 
taalgebruik in bestuurszaken. Als be
wijs van de betrekkelijke onmacht van 
de Vlaamse Beweging moge verwezen 
naar de inhoud ervan: in de provincies 
en gemeenten is het Vlaams de be-
stuurstaal maar deze ondergeschikte 
besturen mogen het Frans als tweede 
bestuurstaal gebruiken en als 20 % 
van de inwoners het vraagt moeten de 
mededelingen aan het publiek tweeta
lig zijn. In het centraal bestuur moeten 
de ambtenaren die in kontakt met het 
publiek treden Vlaams kennen. Voor 
Brussel verandert er nauwelijks iets 
iian de volledige franstaligheid van het 
bestuur. Twee gemeenten, Sint-Pieters-
Woluwe en St-Lambrechts-Woluwe 
werden aan de agglomeratie toege
voegd. 

Van dag tot dag groeide de Vlaamse 
zelfstandigheidsgedachte aan. Maurits 
van Haegendoren vertelt in 'n volgende 
Terugblik de lange weg tot de slogan 
„Geen Vlaams, geen centen!" 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag, 9 febr. 
• BRT 1 - 15.40 
E.K.-Kunstrijden, reportage 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Mike, praatsiiow 
• BRT 1 -21.20 
Terloops 
• BRT 1 - 22.05 
Paniek In de lucht, film 
• BRT 1 - 23.15 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 15.30 
De groene ruimte, natuurdok. 
• Ned. 1 - 15.55 
Webster, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
Vara Cllpparade 
• Ned 1 - 19.24 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Vara's Sterrenshow 
• Ned. 1 -21.50 
PI sa, info 
• Ned. 1 - 22.05 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.55 
De gravin gaat barrevoets, film 
• Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 19.12 
Tom & Jerry, sene 
• Ned. 2 - 19.30 
1-2-3 te water!, reportage 
• Ned. 2-20.00 
High Society, film 
• Ned. 2-21.45 
Hints, spel 

Zondag, 
10 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 15.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 16.15 
60-1-, bejaardeninfo 
• BRT 1 - 17.00 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 17.40 
Operatie Overleven, Instuif 
• BRT 1 - 20.35 
Kantate, film 
• BRT 1 - 21.50 
CInemanIe, filmkwis 
• Ned. 1 - 19.10 
De vluchtweg, film 
• Ned. 1 - 2025 
Spitting Image, satire 
• Ned. 1 - 20.50 
Post Nicaragua 
• Ned. 1 -21.10 
De Paradiso-show 
• Ned. 2 - 12.00 
Het Capltool, praatshovi/ 
• Ned. 2-20.10 
Panoramlek 
• Ned. 2 - 20.45 
Over en weer, info 
• Ned. 2 - 21.40 
De Arabieren, dok. 

bo^- v^&ek^ 
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Luk De Konink en Tania Van der Santen in de Vlaamse tv-film „Cantate" 
van Emiel Degelin. Zondag 10 febr. om 20 u. 35 op BRT 1. 

Maandag, 
11 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 20.20 
Doodskleed voor een nachtegaal, 
nieuwe serie 
• BRT 1 - 21.10 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21.50 
Blikvanger, modemagazine 
• BRT 2 - 19.00 
Allemaal Beestjes, natuurdok. 
• BRT 2 - 20.10 
Extra-time, sportinfo 
• Ned. 1 - 15.30 
Ondek je plekje 
• Ned. 1 - 19.10 
Televizler magazine 
• Ned. 1 - 20.28 
F.O.-show 
• Ned.1 - 21.30 
De schaduwzijde van de zon, serie 
• Ned. 1 - 23.00 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 19.27 
Ja, natuurlijk; natuurinfo 
• Ned. 2 - 20.45 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2-21.35 
Rondom TIen, info over aanrandingen 
• RTB 1 - 20.00 
Edith et Marcel, film en debat over 
Editfi Piaf 

Dinsdag, 
12 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.35 
De Smurfen 
• BRT 1 - 19.10 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 20.25 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Labyrint, over werkloosheid 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 2025 
Vizier, video- en smalfilm 
• BRT 2-21.15 
De goden uit het oosten, info 

• Ned. 1 -15.00 
Slachtoffers van mllieudellkten, info 
• Ned. 1 - 17.00 
KRO' Middageditie 
• Ned. 1 - 1925 
Links naast de pingoeïns, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
De Gokker, serie 
• Ned. 1 - 2120 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 -21.55 
Tom, DIck en Harriet serie 
• Ned. 1 - 2220 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 2 - 19.45 
Spelregel, kwis 
• Ned. 2 - 21.10 
De open cirkel, info 
• Ned. 2-23.00 
Sneller dan de zon, dok. over de 
Concorde 

Woensdag, 
13 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier Van Ter Doest, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 -21.10 
Allemaal Beestjes, de blauwe reiger 
• BRT 1 -21.40 
Eiland, kulturele info 
• BRT 2 - 19.00 
De zonen van Abraham, serie 
• BRT 2-20.10 
Basketball, België-Nederland 
• BRT 2-21.30 
Ten Huize van Fernand Collln, heaiJt-
zending. 

Donderdag, 
14 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggejs, serie 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama, info. 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 

• BRT 2 - 19.00 
Werken met audiovisuele middelen, 
nieuwe reeks 
• BRT 2 - 20.20 
Henry VI, BBC-teater 
• Ned. 1 -1900 
Countdown, pop en rock 
• Ned. 1.-2028 
Dynastie, serie 
• Ned. 1 -21.30 
Veronica Sport 
• Ned. 1 - 22.15 
Rur, praatshow 
• Ned. 1 - 23.00 
Mike Hammer, serie 
• Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2. - 20.00 
Airport, film 
• Ned. 2. - 22.10 
Muziek Miniatuur 

Vrijdag, 15 febr. 
• BRT 1 -18.05 
Klein, klein Kleutertje 
• BRT 1 - 18.35 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
Wise Blood, film 
• BRT 1 - 22.15 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Villa Tempo 
• BRT 2 -10.15 
Encyclopedie, DIRV-info 
• BRT 2 - 20.45 
Panorama 
• Ned. 1 -17.44 
Wissels, retro-kwJs 
• Ned. 1 - 19.00 
De Roze Panter, serie 
• Ned. 1 -19.25 
Kanaal 13, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Op naar de topshow 
• Ned. 1 - 22.05 
The winds of war, serie 
• Ned. 1 - 23.15 
HUI Street Blues, serie 
• Ned. 2-21.05 
In de voetstappen van een dode, film 
• Ned. 2 - 23.30 
Het verloren weekeind, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 febr. 
High Society 
Romantische filmmusical uit 1965 met 
prachtige evergreens van Cole Porter. 
Het was Grace Kelly's laatste film voor 
zij prinses van Monaco werd. (Neder-
land 2 om 20 uJ 

Zondag 10 febr. 
De vluchtweg 
Franse spannende aktle-film rond een 
8-jange jongen die heen en weer ge
slingerd wordt tussen zijn moeder die 
na haar scheiding opnieuw getrouwd 
IS, en zijn pleeggezin. (Nederland 1 om 
19U.10). 

Maandag 11 febr. 
EdIth et Marcel 
Franse biografische film uit 1982. De 
film verhaalt de verhouding tussen 
Edith Piaf en de bokser Marcel Cer-
dan, die bij een vliegtuigongeluk om 
het leven kwam. Tragisch was wel dat 
Edith Piaf zelf aan Cerdan gevraagd 
had om een ander vliegtuig te nemen 
dan gepland was. Zo konden zij wat 
langer bij elkaar zijn.- Gevolgd door 

een debat over Editfi Piaf (RTBF 1 om 
20 u.) 

Dinsdag 12 febr. 
Le grand escogriffe 
Frans-ltaliaanse komedie uit (1976). 
Morland, een oplichter, heeft een ge
niaal plan uitgewerkt om een kind te 
ontvoeren en van een Romeinse ban
kier losgeld te eisen... (RTL om 21 u.) 

Woensdag 13febr. 
Schlachthof 5 
Amerikaanse film (1972). Gebazeerd 
op de autobiografische roman van 
Kurt Vonnegut jr. die herinnert aan de 
drie geallieerde luchtaanvallen op de 
Duitse stad Dresden, precies veertig 
jaar geleden.. (Duitsland om 22 u. 40). 

Donderdag 
14 febr. 
Airport 
Amenkaanse rampenfilm uit 1970. Film 
over een dramatische vlucht naar 
Rome van een jumbovliegtuig met aan 
boord een verstekelinge en een over
spannen man niet een bom in zijn 
bagage.. (Ned. 2 om 20 uJ 

Vrijdag 15 febr. 
Wise Blood 
Amenkaanse film uit 1979. Hazel 
Moots wil een eerbaar leven gaan 
leiden, alhoewel dat moeilijk gaat in de 
armen van Leora Watté, die „het meest 
gastvrije bed van de stad" bezit Als hij 
kennis maakt met een blinde predikant 
die door zijn dochtertje door de weretó 
geholpen wordt raakt hij zo sterk 
onder de indruk van het tweetal en van 
de godsdienstige teorieën, dat hij be
sluit zelf predikant te worden„. (BRT 1 
om 20 u. 25). 

Nieuw op 
het sciierm 

Paniek in de lucht 
Vliegen en vliegtuigen zijn al vaak 
aanleiding geweest tot het maken van 
paniek- en rampenfilms. Ook de tv-film 
.Paniek in de lucht" (Hon-or at 37.000 
feet) zit op dat spoor. Een jumbo wordt 
tijdens de vlucht door geheimzinnige 
krachten geterrorizeerd. Een priester 
probeert het kwaad te bezweren.. 
(Zat 9 febr. om 22 u. 05, BRT U 

Cantate 
Libera (Dariier baseerde zijn scenario 
voor de Vlaamse tv-film „(Cantate" op 
een roman van de Friese auteur Anne 
Sybe Wadman. Het verhaal gaat over, 
de onmogelijke liefde tussen een bui
tenmeisje met steedse maniertjes en 
een hoofdonderwijzer annex dingent 
van het plaatselijke koor. (Zondag 10 
febr. om 20 u. 35, BRT). 

Doodsldeed 
voor een 
nachtegaal 
Vlaamse titel voor de Britse 
5-delige thrillerreeks „Shroud for a 
Nightingale". Tijdens een les-
demonstratie overiijdt een jonge ver
pleegster na toediening van kunstmati
ge melkvoeding... (Maandag 11 febr., 
om 20U.20, BRT 1) 
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Op het stedelijk kerkhof te Lindley in Oranje 
Vrijstaat staat een grafzuil met volgend opschrift: „Me
vrouw Louise Laridon, geboren te Waereghem (Bel
gië) 17-4-1850, gestorven te velde bij Lindley 
10-5-1900 als verpleegster bij de Belgisch-Duitse 
Ambulancie". Onder deze steen in het verre Zuid-
Af rika rust inderdaad het stoffelijk overschot van een 
Vlaamse vrouw, die waarschijnlijk de eerste Belgische 
Rode Kruiszuster is geweest 

MARIE-LOUISE Caroline 
Van Houtte (haar meis
jesnaam) werd te Wa-

regem geboren als dochter van 
een orgelfabrikant Volgens een 
artikel dat kort na haar dood ver
scheen in „Le Messager de 
Bruxelles" zou zij reeds in de 
Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 
Franse gekwetsten hebben ver
zorgd Amper zeven jaar na de 
oproep van Henri Dunant en zes 
jaar na de stichting van het Belgi
sche Rode Kruis stond zij dus 
reeds in de loopgrachten om de 
gewonden te helpen Op 28 mei 
1974 huwde zij met Gustaaf-Adolf 
Laridon, deurwaarder bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge Na het bezoek van presi
dent Paul Kruger vertrok zij naar 
Transvaal met een Duits-Belgi-
sche groep Rode Kruis-dokters en 
-verpleegsters 

Marie-Louise overleed op 
10 mei 1900 aan dysentene bij de 
aftocht uit Winburg Ze werd 's an
derendaags te Lindley begraven 

In het Zuidafnkaanse blad „Die 
Volksstem" verscheen op 16 mei 
1900 volgend bencht betreffende 
het overlijden van Marie-Louise 
Laridon „Met groot leedwezen 
zullen vele onzer lezers kennis 
nemen van het bericht van het 
overlijden onzer stadsgenote, Me-
vrou Laridon, die te Heilbron als 
verpleegster der Belgiese Ambu
lancie IS overleden Mevrou Lan-
don die reeds geruime tijd te Pre
toria woonde, heeft zich nog on
langst veel moeite getroost ten 
bate van liefdadige fondsen en 
haar aandenken zal blijven voort
leven bij onze mensen" 

85 jaar na datum is een bewe
ging als „artsen zonder grenzen" 
dus echt geen nieuwigheid 

ïuMe^en 
Gewoontegetrouw was januari weer de stilte voor 

de storm, wij hebben het over muziek en aanverwan
ten, die als produkt van een eerder kalm 1984, zich nu 
op een rijtje melden. 

EEN voorsmaak kregen we in 
december- de nieuwe el
pees en shows van Johan 

Verminnen en Willem Vermande-
re Waarop prompt Raymond van 
het Groenewoud inpikte met 
„Habba", een nieuwe elpee, hele
maal in de lijn van zijn vonge plaat 
„Brussels by night", een klank
beeld van de gelijknamige film van 
Mare Didden 

Terwijl de voorkant van „Hab
ba" het midden houdt tussen ziele
roerselen en nonsense-art, staan 
er op de achterzijde enkele steen-
goede swingende werkjes Deze 
halen niet meteen het niveau van 
vonge singelhits, maar brengen 

r-?s?r«?-~*-

^ij vroeg mijn oordeel 
over de vrouwen en ik 
zweeg tot zij het wist" 

(Clem Schouwenaars) 

Raymond dan toch in het stnjd-
perk 

Dat Mare Didden een tweede 
film zou maken is niet verwonder
lijk Dat hij de grote (en miskende) 
folkzanger Ene Andersen zou aan
spreken evenmin Begin zeventig 
draaide hij in zijn eigen jeugdhuis 
Tram 81 te Etterbeek meer dan 
eens de hartstochtelijke of zacht 
rockende liedjes van Andersen, 
die voor velen van zijn generatie 
een cultfiguur is gebleven 

De liedjes van Andersen omlij
sten sfeervol de uiteenlopende 
situaties, terwijl ook de typische 
instrumentale filmmuziek de beel
den prachtig begeleiden Enkele 
nummers doen sterk aan zijn 
meesterwerk „Blue river" denken 
folk van de bovenste plank' 

Alleen reeds om die ommekant 
IS de elpee als klankbeeld de moei
te waard (uit bij EMI) „Istambul" is 
een film vol dynamiek waarin 
spanning met prachtige sfeerbeel
den wordt afgewisseld Een derde 
Diddenfilm kan met anders dan 
„een beste keer" worden 

De krokusvakantie begint goed te Beauvoorde in het 
hart van Veurne-Ambacht Op zaterdag 16 en zondag 
17 februari is het verzamelen geblazen voor heel wat 
streekspecialisten in de Driekoningen en in de werk
plaatsen van de Beauvoorder paté. Laten we het even 
hebben over de dranken 

VEURNE-AMBACHT gaat 
voorop met de pater St-
Sixtus van 6, 8 en 12°, 

met de geunge Hommel klaar en 
sterk gehopt, met het donkere 
Oerbier uit Esen, met het heldere 
Kereisbier 

Uit andere contreien van West-
Vlaanderen komen nog een regi
ment ambachtelijke dranken Zij 
zijn te Beauvoorde te gast Voor

op de Rodenbach Grand Cru dat 
minstens twee jaar in eiken vaten 
heeft gerust 

Uit Zwevezele de EIckerlyk 
donker en vol, samen met de 
Loebas, malser maar even sterk 

Bavikhove stuurt de Petrus, 
bruin en bitter en zijn tegenvoeter 
de blonde vrij zoete Saint-Amand 

Daar is ook Kortemark prezent 
met Louwages helle Hapkin, man

nelijk en zacht tegelijk 
En toch moet je geen schnk 

hebben dat je te Beauvoorde zat 
zou kunnen worden Want voor 
eten wordt ook gezorgd, maar of 
dat nog moet gezegd worden, lijkt 
ons overbodig 

Voor de gelegenheid opent de 
VVV-Veurne-Ambacht op 't plein, 
nabij de patewerkhuizen, de vroe
gere café van de bendebaas Poe-
ie Bart Een stemmig herbergje 
met de sfeer van vijftig jaar terug 

Bertje met zijn akkordeon speelt 
er de airtjes van vroeger en de ak-
teurs en aktrices van de Sint-
Omaarsgilde zorgen voor de jolige 
noot Vergeet vooral hun kabaret 
met „De burgemeester van Wul-
veringem", opgevoerd op zater
dag om 16 u en op zondagnamid
dag om 15,16 en 17 u Dat mag je 
gewoonweg niet missen Daar 
komt die fameuze Poele Bart óók 
op de planken en demonstreert er 
een van zijn geslepen fratsen van 
veertig jaar geleden 

Allemaal echt gebeurt voegen 
ze er in Beauvoorde aan toe We 
zullen het maar geloven' 

Ulula 

Eén dingh is vast en wis: 
dat Gol gheen uyle is. 
Als hij naar Thaayland sal gaen loopen 
dan gaat hij Waelsche trams vercoopen 

^MeeSMeLan, 
Vreemd. Wij ontvingen slechts zes 

juiste Inzendingen op onze 65ste 
opgave In volgorde zochten wij vol
gende gegevens (1) art 17, (2) 1842, 
(3) 1850, (4) „Lol de noalheur', (5) paus 
Leo XIII, (6) 1880 en (7) „Les Graux-
Impöts". 

De beruchte onschuldige hand to
verde Christel Geens, Ploegstraat 9, 
te 2018 Antwerpen als winnares van 
ons boekenpakket De anderen kun
nen zich troosten. Hieronder volgt 
een nieuwe kwis. Indien u meent de 
juiste antwoorden te kennen, stuur 
deze dan op naar WIJ, Meespelen 
(67), Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel. 

Vóór 18 februari a.s. Veel geluk. 

W IJ keren een vijftal eeu
wen terug, de tijd van 
het regentschap van 

Maximiliaan van Oostenrijk 

Na de plotse dood van Mana 
van Boergondie in (1) (datum) 

groeide het wantrouwen t o v 
Maximiliaan Hij werd beschouwd 
als „vreemdeling" vanwege het 
toenemend nationaal gevoel van 
de Nederlanden dat in deze perio
de als defensieve reaktie tegen
over buitenlandse gevaren ont
stond 

Dit wantrouwen heerste in de 
knngen van de hoge adel, die 
onder de Boergondiers vnl uit 
franssprekende gebieden aan het 
hof was verbonden en zich thans 
achteruit gesteld voelde t o v ede
len uit het Duitse njk Ook in de 
Staten-Generaal heerste onge
noegen waar aan Maximiliaan zijn 
autokratische buitenlandse poli
tiek werd verweten, vooral de 
voortdurende staat van oorlog 
met Franknjk En in Vlaanderen 
verweet men hem zijn terugkeer 
naar de centralizatiepolitiek van 
Karel de Stoute, met ve^ontacht-
zaming van de in 1477 verleende 
pnvilegien 

De tegenstelling leidde in Vlaan
deren tot een breuk, nl de weige-
nng om Maximiliaan te erkennen 
als regent voor zijn minderjange 
zoon, na het overlijden van Mana 
van Boergondie De Leden grepen 
er zelf naar de macht en vormden 
een regentschapsraad, waann ook 
leden van hogere inheemse adel 
zitting hadden 

Het bewind van de regent
schapsraad behartigde vooral de 
belangen van de dne Vlaamse 
hoofdsteden, ten koste van die 
van de ondergeschikte steden en 
kasselnjen Het nam een einde in 
(2) (jaartal) onder de druk van 
Maximiliaans Duitse troepen, die 
tot een systematische verovenng 
van het land overgingen 

In 1487 kwamen eerst Gent 
nadien ook Brugge, zuidelijk Bra
bant en Holland in opstand Maxi-
miliaan werd gedurende ruim 3 
maanden te (3) (stad) gevangen 
gehouden, en in Vlaanderen werd 
de revolutionaire regentschaps
raad heropgericht 

Daardoor barstte een oorlog uit 
die tot 1492 zou duren en waarbij 
de Duitse troepen slechts moei
zaam de opstandige gebieden on-
derwierfjen 

_L 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag, 9 febr. 
• BRT 1 - 1540 
E.K.-Kunstrijden, reportage 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20,20 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21.20 
Terloops 
• BRT 1 - 22.05 
Paniek In de lucht, film 
• BRT 1 - 23.15 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 15.30 
De groene ruimte, natuurdok. 
• Ned. 1 - 15.55 
Webster, sene 
• Ned. 1 - 19.00 
Vara Cllpparade 
• Ned. 1 - 19.24 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Vara's Sterrenshow 
• Ned. 1 -21.50 
Pisa, info 
• Ned. 1 - 22.05 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.55 
De gravin gaat barrevoets, film 
• Ned 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 19.12 
Tom & Jerry, serie 
• Ned. 2 - 19.30 
1-2-3 te water!, reportage 
• Ned. 2-20.00 
High Society, film 
• Ned. 2-21.45 
Hints, spel 

Zondag, 
10 febr. 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1430 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 15.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 16.15 
60-H, bejaardeninfo 
• BRT 1 - 1700 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 1740 
Operatie Overleven, instuif 
• BRT 1 - 20.35 
Kantate, film 
• BRT 1 - 21.50 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned. 1 - 19.10 
De vluchtweg, film 
• Ned. 1 - 2025 
Spitting Image, sabre 
• Ned. 1 - 2050 
Post Nicaragua 
• Ned. 1 -21.10 
De Paradiso-show 
• Ned. 2 - 12.00 
Het Capitool, praatshow 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 2 - 20.45 
Over en weer, info 
• Ned. 2-21.40 
De Arabieren, dok. 

Luk De Konink en Tania Van der Santen in de Vlaamse tv-film „Cantate" 
van Emiel Degelin. Zondag 10 febr. om 20 u. 35 op BRT 1. 

Maandag, 
11 febr. 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 2020 
Doodskleed voor een nachtegaal, 
nieuv»̂ e serie 
• BRT 1 - 21.10 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 -21.50 
Blikvanger, modemagazine 
• BRT 2 - 19.00 
Allemaal Beestjes, natuurdok. 
• BRT 2 - 20.10 
Extra-time, sportinfo 
• Ned. 1 - 15.30 
Ondek je plekje 
• Ned. 1 - 19.10 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 2028 
F.O.-show 
• Ned.1 -21.30 
De schaduwzijde van de zon, sene 
• Ned 1 - 23.00 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 1927 
Ja, natuurlijk; natuurinfo 
• Ned. 2 - 20.45 
Maggie Forbes, sene 
• Ned 2-21.35 
Rondom TIen, info over aanrandingen 
• RTB 1 - 20.00 
Edith et Marcel, film en debat over 
Edith Piaf 

Dinsdag, 
12 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.35 
De Smurfen 
• BRT 1 - 19.10 
Ergonomie, info 
• BRT 1 - 2025 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Labyrint, over werkloosheid 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, sene 
• BRT 2 - 2025 
Vizier, video- en smalfilm 
• BRT 2 - 21.15 
De goden uit het oosten, info 

• Ned. 1 - 15.00 
Slachtoffers van milleudelikten, info 
• Ned. 1 - 17.00 
KRO' Middageditie 
• Ned. 1 - 1925 
Links naast de pingoei'ns, serie 
• Ned. 1 - 2028 
De Gokker, serie 
• Ned. 1 - 2120 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 - 21.55 
Tom, Dick en Harriet, serie 
• Ned. 1 - 2220 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 2 - 19.45 
Spelregel, kwis 
• Ned. 2 - 21.10 
De open cirkel, info 
• Ned. 2-23.00 
Sneller dan de zon, dok. over de 
Concorde 

Woensdag, 
13 febr. 
• BRT 1 -18.05 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier Van Ter Doest, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 -21.10 
Allemaal Beestjes, de blauwe reiger 
• BRT 1 - 21 40 
Eiland, kulturele info 
• BRT 2 - 1900 
De zonen van Abraham, serie 
• BRT 2-20.10 
Basketball, België-Nederiand 
• BRT 2-21.30 
Ten Huize van Fernand Collin, heruit
zending. 

Donderdag, 
14 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggejs, sene 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama, info. 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 

• BRT 2 - 19.00 
Werken met audiovisuele middelen, 
nieuwe reeks 
• BRT 2 - 2020 
Henry VI, BBC-teater 
• Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
• Ned. 1.-20.28 
Dynastie, serie 
• Ned. 1 - 21.30 
Veronica Sport 
• Ned. 1 - 22.15 
Rur, praatshow 
• Ned 1 - 23.00 
Mike Hammer, sene 
• Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2. - 20.00 
Airport, film 
• Ned. 2.-22.10 
Muziek Miniatuur 

Vrijdag, 15 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Klein, klein Kleutertje 
• BRT 1 - 18.35 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
Wise Blood, film 
• BRT 1 - 22.15 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Villa Tempo 
• BRT 2 - 10.15 
Encyclopedie, DIRV-info 
• BRT 2 - 20.45 
Panorama 
• Ned. 1 -17.44 
Wissels, retro-kwis 
• Ned. 1 - 19.00 
De Roze Panter, serie 
• Ned. 1 - 19.25 
Kanaal 13, sene 
• Ned. 1 - 20.28 
Op naar de topshow 
• Ned. 1 - 22.05 
The winds of war, serie 
• Ned. 1 - 23.15 
Hill Street Blues, serie 
• Ned. 2-21.05 
In de voetstappen van een dode, film 
• Ned. 2-23.30 
Het verloren weekeind, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 9 febr. 
High Society 
Romantische filmmusical uit 1965 met 
prachtige evergreens van Cole Porter. 
Het was Grace Kelly's laatste film voor 
ZIJ prinses van Monaco werd. (Neder-
land 2 om 20 uJ 

Zondag 10 febr. 
De vluchtweg 
Franse spannende aktie-film rond een 
8-jange jongen die heen en weer ge
slingerd wordt tussen zijn moeder die 
na haar scheiding opnieuw getrouwd 
IS, en zijn pleeggezin. (Nederland 1 om 
19U.10). 

Maandag 11 febr. 
Edith et Marcel 
Franse biografische film uit 1982. De 
film verhaalt de verhouding tussen 
Edith Piaf en de bokser Marcel Cer-
dan, die bij een vliegtuigongeluk om 
het leven kwam. Tragisch was wel dat 
Edith Piaf zelf aan Cerdan gevraagd 
had om een ander vliegtuig te nemen 
dan gepland was. Zo konden zij wat 
langer bij elkaar zijn_ Gevolgd door 

een debat over EditFi Piaf (RTBF 1 om 
20 u.) 

Dinsdag 12 febr. 
Le grand escogriffe 
Frans-Italiaanse komedie uit (1976). 
Morland, een oplichter, heeft een ge
maal plan uitgewerkt om een kind te 
ontvoeren en van een Romeinse ban
kier losgeld te eisen . (RTL om 21 u.) 

Woensdag 13febr. 
Schlachthof 5 
Amerikaanse film (1972). Gebazeerd 
op de autobiografische roman van 
Kurt Vonnegut jr die herinnert aan de 
drie geallieerde luchtaanvallen op de 
Duitse stad Dresden, precies veertig 
jaar geleden. (Duitsland om 22 u. 40). 

Donderdag 
14 febr. 
Airport 
Amerikaanse rampenfilm uit 1970. Film 
over een dramatische vlucht naar 
Rome van een jumbovliegtuig met aan 
boord een verstekelinge en een over
spannen man met een bom in zijn 
bagage.. (Ned. 2 om 20 uJ 

Vrijdag 15 febr. 
Wise Blood 
Amenkaanse film uit 1979. Hazel 
Moots wil een eerbaar leven gaan 
leiden, alhoewel dat moeilijk gaat in de 
armen van Leora Wattè, die „het meest 
gastvrije bed van de stad" bezit Als hij 
kennismaakt met een blinde predikant 
die door zijn dochtertje door de wereW 
geholpen wordt, raakt hij zo sterk 
onder de indruk van het tweetal en van 
de godsdienstige teorieen, dat hij be
sluit zelf predikant te worden_. (BRT 1 
om 20 u. 25). 

Nieuw op 
het sciierm 

Paniek in de lucht 
Vliegen en vliegtuigen zijn al vaak 
aanleiding geweest tot het maken van 
paniek- en rampenfilms. Ook de tv-film 
„Paniek in de lucht" (Horror at 37.000 
feeO zit op dat spoor. Een jumbo wordt 
tijdens de vlucht door geheimzinnige 
krachten geterrorizeerd. Een priester 
probeert het kwaad te bezweren.. 
(Zat 9 febr. om 22 u.05, BRT 1). 

Cantate 
Libera Cariier baseerde zijn scenario 
voor de Vlaamse tv-film „Cantate" op 
een roman van de Friese auteur Anne 
Sybe Wadman. Het verhaal gaat over, 
de onmogelijke liefde tussen een bui
tenmeisje met steedse maniertjes en 
een hoofdonderwijzer annex dingent 
van het plaatselijke koor (Zondag 10 
febr. om 20 u. 35, BRT). 

Doodskleed 
voor een 
nachtegaal 
Vlaamse titel voor de Britse 
5-delige thrillerreeks „Shroud for a 
Nightingale". Tijdens een les-
demonstratie overiijdt een jonge ver
pleegster na toediening van kunstmati
ge melkvoeding... (Maandag 11 febr, 
om 20U.20, BRT 1) 
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C\/\/&ten 
Op het stedelijk kerkhof te Lindley in Oranje 

Vrijstaat staat een grafzuil met volgend opschrift: „Me
vrouw Louise Laridon, geboren te Waereghem (Bel
gië) 17-4-1850, gestorven te velde bij Lindley 
10-5-1900 als verpleegster bij de Belgisch-Duitse 
Ambulancie". Onder deze steen in het verre Zuid-
Af rika rust inderdaad het stoffelijk overschot van een 
Vlaamse vrouw, die waarschijnlijk de eerste Belgische 
Rode Kruiszuster is geweest 

MARIE-LOUISE Caroline 
Van Houtte (haar meis
jesnaam) werd te Wa-

regem geboren als dochter van 
een orgelfabrikant. Volgens een 
artikel dat kort na haar dood ver
scheen in „Le Messager de 
Bruxelles" zou zij reeds in de 
Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 
Franse gekwetsten hebben ver
zorgd. Amper zeven jaar na de 
oproep van Henri Dunant en zes 
jaar na de stichting van het Belgi
sche Rode Kruis stond zij dus 
reeds in de loopgrachten om de 
gewonden te helpen. Op 28 mei 
1974 huwde zij met Gustaaf-Adolf 
Laridon, deurwaarder bij de 
Rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge. Na het bezoek van presi
dent Paul Kruger vertrok zij naar 
Transvaal met een Dults-Belgi-
sche groep Rode Kruis-dokters en 
-verpteegsters. 

Marie-Louise overleed op 
10 mei 1900 aan dysenterie bij de 
aftocht uit Winburg. Ze werd 's an
derendaags te Lindley begraven. 

In het Zuidafrikaanse blad „Die 
Volksstem" verscheen op 16 mei 
1900 volgend bericht betreffende 
het overlijden van Marie-Louise 
Laridon: „Met groot leedwezen 
zullen vele onzer lezers kennis 
nemen van het bericht van het 
overlijden onzer stadsgenote, Me-
vrou Laridon, die te Heilbron als 
'verpleegster der Belgiese Ambu
lancie is overleden. Mevrou Lari
don die reeds geruime tijd te Pre
toria woonde, heeft zich nog on
langst veel moeite getroost ten 
bate van liefdadige fondsen en 
haar aandenken zal blijven voort
leven bij onze mensen". 

85 jaar na datum is een bewe
ging als „artsen zonder grenzen" 
dus echt geen nieuwigheid... 

nu^eften 

Gewoontegetrouw was januari weer de stilte voor 
de storm, wij hebben het over muziek en aanverwan
ten, die als produkt van een eerder kalm 1984, zich nu 
op een rijtje melden. 

EEN voorsmaak kregen we in 
december: de nieuwe el
pees en shows van Johan 

Verminnen en Willem Vermande-
re. Waarop prompt Raymond van 
het Groenewoud inpikte. met 
„Habba", een nieuwe elpee, hele
maal in de lijn van zijn vorige plaat, 
„Brussels by night", een klank
beeld van de gelijknamige film van 
Mare Didden. 

Terwijl de voorkant van „Hab
ba" het midden houdt tussen ziele
roerselen en nonsense-art, staan 
er op de achterzijde enkele steen-
goede swingende werkjes. Deze 
halen niet meteen het niveau van 
vorige singelhits, maar brengen 

„Zij vroeg mijn oordeel 
over de vrouwen en ik 
zweeg tot zij het wist" 

(Clem Schouwenaars) 

Raymond dan toch in het strijd
perk. 

Dat Mare Didden een tweede 
film zou maken is niet verwonder
lijk. Dat hij de grote (en miskende) 
folkzanger Eric Andersen zou aan
spreken evenmin. Begin zeventig 
draaide hij in zijn eigen jeugdhuis 
Tram 81 te Etterbeek meer dan 
eens de hartstochtelijke of zacht 
rockende liedjes van Andersen, 
die voor velen van zijn generatie 
een cultfiguur is gebleven. 

De liedjes van Andersen omlij
sten sfeervol de uiteenlopende 
situaties, terwijl ook de typische 
instrumentale filmmuziek de beel
den prachtig begeleiden. Enkele 
nummers doen sterk aan zijn 
meesterwerk „Blue river" denken: 
folk van de bovenste plank! 

Alleen reeds om die ommekant 
is de elpee als klankbeeld de moei
te waard (uit bij EMI). „Istambul" is 
een film vol dynamiek waarin 
spanning met prachtige sfeerbeel
den wordt afgewisseld. Een derde 
Diddenfilm kan niet anders dan 
„een beste keer" worden. 

( f i toefen 
De krokusvakantie begint goed te Beauvoorde in het 
hart van Veurne-Ambacht Op zaterdag 16 en zondag 
17 februari is het verzamelen geblazen voor heel wat 
streekspecialisten in de Driekoningen en in de werk
plaatsen van de Beauvoorder paté. Laten we het even 
hebben over de dranken. 

VEURNE-AMBACHT gaat 
voorop met de pater St-
Sixtus van 6, 8 en 12°; 

met de geurige Hommel klaar en 
sterk gehopt; met het donkere 
Oerbier uit Esen, met het heldere 
Kerelsbier... 

Uit andere contreien van West-
Vlaanderen komen nog een regi
ment ambachtelijke dranken. Zij 
zijn te Beauvoorde te gast. Voor

op de Rodenbach Grand Cru dat 
minstens twee jaar in eiken vaten 
heeft gerust 

Uit Zwevezele de EIckeriyk 
donker en vol, samen met de 
Loebas; malser maar even sterk. 

Bavikhove stuurt de Petrus, 
bruin en bitter en zijn tegenvoeter 
de blonde vrij zoete Saint-Amand. 

Daar is ook Kortemark prezent 
met Louwages helle Hapkin, man

nelijk en zacht tegelijk. 
En toch moet je geen schrik 

hebben dat je te Beauvoorde zat 
zou kunnen worden. Want voor 
eten wordt ook gezorgd, maar of 
dat nog moet gezegd worden, lijkt 
ons overbodig. 

Voor de gelegenheid opent de 
VVV-Veurne-Ambacht op 't plein, 
nabij de patéwerkhuizen, de vroe
gere café van de bendebaas Poe-
le Bart. Een stemmig herbergje 
met de sfeer van vijftig jaar terug. 

Bertje met zijn akkordeon speelt 
er de airtjes van vroeger en de ak-
teurs en aktrices van de Sint-
Omaarsgilde zorgen voor de jolige 
noot Vergeet vooral hun kabaret 
niet: „De burgemeester van Wul-
veringem", opgevoerd op zater
dag om 16 u. en op zondagnamid
dag om 15,16 en 17 u. Dat mag je 
gewoonweg niet missen. Daar 
komt die fameuze Poele Bart óók 
op de planken en demonstreert er 
een van zijn geslepen fratsen van 
veertig jaar geleden. 

Allemaal echt gebeurt voegen 
ze er in Beauvoorde aan toe. We 
zullen het maar geloven! 

Ulula 

Eén dingh is vast en wis: 
dat Gol gheen uyle is. 
Als hij naar Thaayland sal gaen loepen 
dan gaat hij Waelsche trams vercoopen 

f^eef^oeien 
Vreemd. Wij ontvingen slechts zes 

juiste Inzendingen op onze 65ste 
opgave. In volgorde zochten wij vol
gende gegevens (1) art 17, (2) 1842, 
(3) 1850, (4) „Lol de malheur", (5) paus 
Leo XIII, (6) 1880 en (7) „Les Graux-
impóts". 

De beruchte onschuldige hand to
verde Christel Geens, Ploegstraat 9, 
te 2018 Antwerpen als winnares van 
ons boekenpakket De anderen kun
nen zich troosten. Hieronder volgt 
een nieuwe kwis. Indien u meent de 
juiste antwoorden te kennen, stuur 
deze dan op naar WIJ, Meespelen 
(67), Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel 

Vóór 18 februari a.s. Veel geluk. 

W IJ keren een vijftal eeu
wen terug, de tijd van 
het regentschap van 

Maximiliaan van Oostenrijk. 
Na de plotse dood van Maria 

van Boergondië in... (1) (datum) 

groeide het wantrouwen to.v. 
Maximiliaan. Hij werd beschouwd 
als „vreemdeling" vanwege het 
toenemend nationaal gevoel van 
de Nederianden dat in deze perio
de als defensieve reaktie tegen
over buitenlandse gevaren ont
stond. 

Dit wantrouwen heerste in de 
kringen van de hoge adel, die 
onder de Boergondiërs vnl. uit 
franssprekende gebieden aan het 
hof was verbonden en zich thans 
achteruit gesteld voelde to.v. ede
len uit het Duitse rijk. Ook in de 
Staten-Generaal heerste onge
noegen waar aan Maximiliaan zijn 
autokratische buitenlandse p)oli-
tiek werd verweten, vooral de 
voortdurende staat van ooriog 
met Frankrijk. En in Vlaanderen 
verweet men hem zijn terugkeer 
naar de centralizatiepolitiek van 
Karel de Stoute, met ve^ontacht-
zaming van de in 1477 verieende 
privilegiën. 

De tegenstelling leidde in Vlaan
deren tot een breuk, nl. de weige
ring om Maximiliaan te erkennen 
als regent voor zijn minderjarige 
zoon, na het overiijden van Maria 
van Boergondië. De Leden grepen 
er zelf naar de macht en vormden 
een regentschapsraad, waarin ook 
leden van hogere inheemse adel 
zitting hadden. 

Het bewind van de regent
schapsraad behartigde vooral de 
belangen van de drie Vlaamse 
hoofdsteden, ten koste van die 
van de ondergeschikte steden en 
kasselrijen. Het nam een einde in... 
(2) (jaartal) onder de druk van 
Maximiliaans Duitse troepen, die 
tot een systematische verovering 
van het land overgingen. 

In 1487 kwamen eerst Gent 
nadien ook Brugge, zuidelijk Bra
bant en Holland in opstand. Maxi
miliaan werd gedurende ruim 3 
maanden te... (3) (stad) gevangen 
gehouden, en in Vlaanderen werd 
de revolutionaire regentschaps
raad heropgericht. 

Daardoor barstte een oorlog uit 
die tot 1492 zou duren en waarbij 
de Duitse troepen slechts moei
zaam de opstandige gebieden on
derwierpen. 

± 
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Stenen met een sterk verhaal (5) 

De kei van 
't Duutsch kerkhof 

Eind 1984 besliste het Brugse magistraat aan liet 
stedelijk lapidarium een merkwaardige steen toe te 
voegen. Niet zomaar een steen, maar een kanjer van 
een monoliet afkomstig van de Lüneburger Heide, in 
de volksmond „de kei van 't Duutsch kerkhof"... 
Zeg maar, een steen met een sterk verhaal 

HOEVEEL Duitse kerkhoven 
er op het einde van W O I 
in Vlaanderen waren, is 

niet met zekerheid te zeggen 
Over het aantal graven, gesneu
velden en vermisten bestaan er 
wel cijfers Bij benadenng 

von Schroder 

Het aantal gesneuvelde Duitse 
soldaten wordt op 230.000 ge
schat, vermisten ± 90000, 
134.000 graven waren gekend. 
Maar wat zeggen deze cijfers? De 
Grote Oorlog eiste 10 miljoen do
den! 

De oorlog was nog maar pas 
begonnen of vriend en vijand leg
den kerkhoven aan voor zijn do
den 

Zo werd op 21 november 1915 
te Steenbrugge een Duits Ehren-
friedhof ingewijd. Vooral man
schappen van de Kriegsmarine 
vonden er een laatste rustplaats. 
Onder de vooraanstaanden op de 
plechtigheid bevond zich admiraal 
von Schroder, hoofd van de Duit
se duikbootbasis voor de kust, de 
Brugse overheid werd aange
voerd door burgemeester graaf 
Amedeé Visart de Bocarmè. 

De Duitse overheid had uit de 
Lüneburger Heide een steen laten 
aanvoeren. Een monoliet van acht 
ton en drie meter hoog. Het was 
admiraal von Schroder zelf die de 
keizerlijke vlag van de gedenk
steen rukte, zodat de omstaan-
ders de Duitstalige tekst op de 
steen konden lezen. (We maakten 
een vnje vertaling). 

„Eens stonden wij samen in het 
leven, 
nu liggen wij samen op een rij, in 
het gelid 
Daarom tekende men ons graf 
met hetzelfde kruis, hetzelfde sie
raad 
Nu rusten wij uit van de harde 
strijd 
en wachten getroost op de eeu
wigheid. " 

Dringend verzoek 

Admiraal von Schroder ver
klaarde plechtig dat hij het monu
ment aan de goede zorgen van 
het Brugse stadsbestuur toever
trouwde 

Burgemeester Visart antwoord
de positief op het voorstel 

Maar toen het officiële gedeelte 
van de plechtigheid voorbij was, 
had de burgemeester een per
soonlijk onderhoud met von 
Schroder Hij had namelijk diens 
dringende tussenkomst nodig om 
het leven te redden van een van 
zijn burgers.. 

Op 18 oktober 1915 werd even 

buiten Brugge door twee Duitse 
officieren een vrouw aangehou
den en voor ondervraging naar de 
Kommandantur meegenomen 

De vrouw, weduwe Anna de 
Beir-Lowyck werd ervan beschul
digd geheim agente te zijn voor 
het Franse leger Alhoewel ze alles 
ontkende, werd ze door het 
Knegsgencht ter dood veroor
deeld Op zondag 21 november 
1915 zou ze om 15 u gefusilleerd 
worden... 

Anna Lowyck werd te Brugge 
geboren op 5 december 1874. 
Nauwelijks negentien huwde ze 
Arthur de Beir, een bediende in 
het station van Duinkerken. Toen 
deze 10 jaar later overleed, open
de ze in het station een kranten
winkel. Na de Duitse invasie van 
augustus 1914 vluchtten tal van 
Bruggelingen naar Duinkerken, 
Anna Lowyck die ze in het station 

zag 
kon. 

aankomen, hielp zoveel ze 

Door heldenmoed aangestoken 
meldde de weduwe zich bij de 
Franse Geheime Dienst. Over het 
neutrale Nederland kwam ze in 
haar geboortestad aan, hield er de 
onderzeebasis in het oog en stuur
de met postduiven haar inlichtin
gen naar de Geallieerden. Dit ge
vaarlijk spel kon met lang blijven 
duren, want de spiOnne werd ver
klikt. Op 18 oktober werd de 
vrouw op de Maalse Steenweg 
aangehouden. Anna Lowyck die 
geen bezwarende dokumenten bij 
zich had, bleef de beschuldigingen 
loochenen. Toch werd ze schuldig 
bevonden en op 21 november zou 
ze terechtgesteld worden. 

Maar de fatale datum kwam en 
ging. voorbij. 

Lowyck werd tegen alle ver
wachtingen in ongemoeid gelaten 
en naar een Duits strafkamp ge
stuurd. Waarom of waarvoor werd 
haar nooit meegedeeld. 

Maar keren we naar het Ehren-
friedhof terug 

„Na den dood zijn wij allen 
kinderen van één Vader en aan 
gene zijde van het graf verdwijnen 
haat en vijandschap in het licht der 
waarheid en der liefde. Ik mag 

De kei van 't Duutsch kerkhof op zijn nieuwe (laatste V rustplaats. 
(foto Stad Brugge) 

zijne excellentie de verzekering 
geeven dat dees gedenkstuk zal 
geëerbiedigd worden en bewaard 
blijven, in naam der Stad Brugge, 
neem ik het over," aldus besloot 
burgemeester Visart zijn ant
woord tot von Schroder. Maar de 
burgemeester koppelde in zijn on
derhoud met de admiraal een 
voorwaarde aan zijn belofte „dat 
de admiraal het leven zou redden 

Ons speelterrein was het „stet" (stort) in Molen
beek. Het werd behoorlijk, met machinaal maar met de 
hand, afgedekt met asse. Daar hebt>en we menige 
kwajongensstreken uitgehaald. Alfioewel, ik was kind 
in een onderwijzersgezin Ik moest me deftig houden. 
Zeker niet het „slechte voorbeeld" geven. 

Maar, stiekem hebtien we er toch dik van geprofi
teerd. Als Brusselse duivelse „ketjes" onder mekaar 

Er was daar in de buurt een beek die we bij herha
ling hebben afgedamd. Met zoveel overstromingen als 
gevolg, kleine weliswaar, maar tot grote ergernis van 
de mensen die vlakbij woonden. 

Wij woonden toen in de Begijnenstraat, de toe
gangsweg tot „den Daring". (Vandaag noemt men de 
Molenbeekse voebalploeg RWDM) 

Toen was er nog leute op straat bij de grote voetbal
matchen De mensen kwamen van ver: te voet, met de 
tram. Zeker als de topmatch van het jaar — Daring te
gen den Union — werd gespeeld. De fanfare zorgde 
voor animatie op het speelveld en op straat In de hele 
buurt De fameuze keeper Nolle Badjou was onze fa
voriet 

Hoewel vandaag Molenbeek door velen als Brus
sels gebied wordt beschouwd was het toendertijd 

voor ons een hele belevenis om naar de grote stad 
Brussel te trekken. Pa wou geen tram nemen. Dus 
gingen we te voet 

Een trektocht van drie kwartuur, en nog eens 
zoveel terug, naar huis. Heel de weg presteerden wij 
gejank. 

Zwemmen was ook al zo'n lastige gebeurtenis. Er 
was tijdens de oorlogsjaren geen geld om in de winkel 
zwemkostuums te kopen. We doken dan maar in het 
water met door moeder gebreide spulletjes... die 
natuurlijk het „beste uitzicht" gaven als ze doorweekt 
geraakten... ' ?•' 

En dan te weten dat onze pastoor van de parochie 
Sint-Karel-Bartolomeus zedepreken hield tegen „sola
riums" en andere onzedige praktijken. 

Toch mocht ik een tijdje misdienaar zijn. De leerlin
gen van het Heilig Hartkollege in Ganshoren werden 
elke ochtend om 7 u. in de mis verwacht Niet te ver
wonderen dat we dan de zondag trachtten „elders een 
kapel te vinden." 

Tijdens de dagelijkse missen hebben we nochtans 
veel bijgeleerd. In onze missaal staken we briefjes 
waardoor we onze lessen konden leren of herhalen. 
Allemaal stiekem natuurlijk. In mijn klas zaten onder 
meer Bob Boon (van de BRT) en Jacques De 
Staercke (van FabrimetaO. 

Een humanioraklas van 11 man. 

Ook het schoollopen was elke dag een kleine 
bedevaart. Vier keer per dag de afstand van het Mo
lenbeekse Karreveld naar het Kollege in Ganshoren te 
voet afleggen 

Door het oorlogsgebeuren heb ik mijn studies 
vroegtijdig moeten afbreken. Moeder werd één jaar in 
de bak vastgehouden. Bij ons thuis werden immers 
één exemplaar van de kfant„Volk en staat", één leeu-
wevlagje, en mijn leerboek Duits aangetroffen... 

Na mijn huwelijk in '52 ben ik verhuisd naar 
Koekelberg waar ik nu nog woon. We hebben er „van 
alles" georganizeerd met de groep „Uilenspiegels" 

In feite sta ik nu veertig jaar op de Barrikaden. Ik 
nam immers reeds deel aan vergaderingen van de 
„Vlaamse Koncentratie"in het café Sint-Michiel, op de 
Brusselse Grote Markt 

Het lieve knaapje met de baby-doll op de foto is 
Luk Vandezande (°22-08-'26, Eisene), thans onder 
meer lid van het nationaal VU-beheerskomitee. 

wmmmmÊimÊmmÊÊmmÊmÊÈÊÊmiÊm 

van Anna de Beir-Lowyck die de
zelfde namiddag nog zou terecht
gesteld worden." 

Von Schroder stemde toe en 
het doodvonnis werd in strafkamp 
omgezet. 

Anna Lowijck verbleef 
33 maanden in een Duits kamp 
waarna ze naar Brugge terugkeer
de. Het duurde tot na de wapen
stilstand in 1918 eer ze te weten 
kwam hoe ze aan de executie 
ontsnapt was 

En de kei? 
In 1954 werd besloten dat alle 

Duitse kerkhoven uit W O I tot vier 
zouden herleid worden. De over
brenging gebeurde in 1957-'58. In 
Langemark werden 24.834 onbe
kenden en 44.234 bekenden sa-
mengelegd, in Menen 40.040, in 
Hooglede 8.247, in Vladslo 25.638, 
waaronder deze van Steenbrug
ge. De gedenksteen reisde niet 
mee, maar bleef onbeheerd achter 

( ^ r 
De kei van 

't Duutsch 
kerkhof kan 
men bekijken 
op het stede
lijk kerkhof 
van Brugge. 
Deze begraaf

plaats ligt op het grondgebied van de 
deelgemeente Assebroek, in een zij
straat langsheen de Baron Ruzette-
laan (rechtover de „Brugeoise"). 

Vlak naast deze monumentale rots 
staat een eigenaardig gebouwtje, een 
lapidarium. Dit is een museum waarin 
waardevolle grafstenen bewaard 
worden, evenals kleinere zaken die 
grafstenen sierden. 

Het stedelijk kerkhof is dagelijks 
open van 8 tot 16 u. 

en sukkelde vandaar naar een 
stapelplaats in de haven van Zee-
brugge Niemand wist er blijf mee. 

Herhaaldelijk werd geprobeerd 
hem in stukken te zagen, maar de 
kei van de Lüneburger Heide 
weerstond telkens aan de tanden 
van de zaagmachines. ' 

Wie nu de steen van Steen
brugge bezoekt, vergeet niet dat 
hij herinnert aan duizenden jonge 
gesneuvelde soldaten en, het le
ven redde van een spionne... 

;ZfrEftBI,l,W«3^385 
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Wielerploegen stellen zich voor 

Een tijdperk loopt 
ten einde 

De voorbereidingen voorliet wieier jaar 1985 zijn in 
volle gang. Momenteel wordt elke dag wel ergens een 
ploeg voorgesteld. Een gelegenheid voor ploegbe-
stuurders om hoge verwachtingen te verwoorden. 

ELKE formatie, hoe beschei
den van omvang en inhoud 
ook, voedt ambitieus De 

sponsors immers behoeven waar 
voor hun geld en bijgevolg zuilen 
de coureurs zich moeten laten 
zien Want ondanks de moeilijke 
tijden worden er nog steeds geld
schieters gevonden 

Matige allure 
Indien we ons niet vergissen zal 

België acht formaties de weg op
sturen Slechts éen ervan heeft 
echt allure De ploeg van Berten 
De Kimpe met wereldkampioen 
Cnquielion 

Franknjk telt zes wielerploegen 
waarvan de meeste ons stevig 
toeschijnen De ploeg Hinault is 
versterkt en de groep Guimard-
Fignon wellicht met verzwakt Bo
vendien schuilen er in de forma
ties van Ocafia, Geminiani, Berland 
en de Gribaldy telkens wel een 
paar renners die voor de overwin
ning kunnen rijden 

Italië blijft het wielerparadijs Dat 
land brengt weer veertien ploegen 
op de been waarvan de waarde 
moeilijk juist kan worden inge
schat De Italianen, die minder en 
minder buitenlanders in loondienst 
schijnen te nemen, sluiten zichzelf 
immers graag op binnen de eigen 
grenzen 

De Panasonics van Peter Post 
voeren de Nederlandse wieler-
troepen aan Ene Vanderaerden 
en de gebroeders Planckaert krij-

twintig miljoen vertegenwoordi
gen en van-andere die het vier
voudige zouden gekost hebben' 
Open boekhoudingen zijn ook in 
de wielersport onbestaande 

Ondanks er eigenlijk geen ech
te grote transfers werden gereali-
zeerd (de groten bleven waar ze 
waren) wordt toch met belangstel
ling uitgekeken naar nieuwe ont
wikkelingen Ook al omdat de we
tenschap méér inspraak heeft ge
kregen in de voorbereidingssche
ma's 

Lange winterrust is voortaan uit 
den boze Ook de coureurs moe
ten in de dode maanden zoveel 
mogelijk bezig blijven Bovendien 
zouden zij d ^ kracht- en de inter-
valtraining hebben ontdekt Het 
kilometers verslinden wordt met 
meer als alleen zaligmakend ge
prezen Moser heeft begin vong 
seizoen inderdaad vele ogen ge
opend Men gaf er zich plotseling 
rekenschap van dat de wielrenne
rij vastgeroest zat in oude ge
woonten die met eens in vraag 
werden gesteld 

Best boeiend! 
Momenteel worden alle funkties 

en opdrachten op hun waarde 
getoetst Zelfs die van de ons zo 
vertrouwde „sportbestuurder" 
Want niemand zal ontkennen dat 
er een hele afstand ligt tussen de 
„bedrijvigheid" van een Peter Post 
en „de inspiratie" van een Berten 
De Kimpe Het zou ons met ver

wonderen indien de wielersport er 
over een vijftal jaren helemaal 
anders moest uitzien Het tijdperk 
van de improvizatie loopt stilaan 
maar zeker ten einde Het is trou
wens onbegrijpelijk hoe de wieler
sport zolang weerstand heeft kun
nen bieden aan nieuwe ontwikke
lingen die andere sporttakken al 
nadrukkelijk hebben gelijnd en ge-
onenteerd 

De inbreng van een aantal jon
ge Amerikanen zal dit onafwend
baar proces wellicht nog bespoe
digen Het wielerjaar 1985 zou dan 
ook best boeiend kunnen worden 

De komst van de Noordamenka-
nen — hier de talentnjke Cana
dees Alexi Grewal — kan de 
Europese wielersport nieuwe im
pulsen geven 

Ook Lierse moet afbouwen... 

Pleister op het 
houten been 

De voetballeiders beginnen nu ook luidop te kla
gen... Vorige zaterdag legde de nieuwe voorzitter van 
Lierse openhartige verklaringen af in een vraagge
sprek met Het Nieuwsblad. De man zegde onomwon
den dat er moet afgebouwd worden. De kip met de 
gouden eieren is uitgelegd... 

LIERSE wil terug naar de 
avondtraimngen Professio
nalisme IS met langer haal

baar Men heeft in het verleden im
mers geregeld putten gemaakt om 
andere te dempen Dat kan nu met 
meer De tijden zijn veranderd 

Miserie troef! 
Ons verwondert het met Het 

heeft zelfs onbegrijpelijk lang ge
duurd alvorens die onhoudbare 
situatie door de schijnwerpers 
werd belicht Lierse is trouwens 

gen de Olympische kampioen 
Alexi Grewal naast zich De gesle
pen ploegbestuurder zal in de ko
mende maanden opnieuw op het 
gedeelde kopmanschap spekule-
ren Een taktisch koncept dat hem 
al vele tnomfen opleverde en dat 
bovendien de prestatiedruk gelij
kelijk verdeelt en verlicht 

In de ploeg van Jan Raas is 
Ludo Peeters de enige overleven
de Belg Colombie, Portugal en 
Zwitserland vaardigen elk eén 
ploeg af en de wederopleving in 
Spanje wordt geïllustreerd door 
de vorming van maar liefst zeven 
wielerploegen Zo slecht schijnt 
het dus nog met te gaan, al wordt 
links en rechts gefluisterd dat „ie
dereen" heeft moeten inleveren 

Al worden met „iedereen" natuur
lijk met de echte toprijders, die 
ovengens almaar zeldzamer wor
den, bedoeld De kosten van een 
wielerploeg zouden trouwens erg 
uiteen lopen Men spreekt van 
teams die een mvestenng van 

Betty Van Steenbroek wint de Crosscup 

Een grote belofte 
Betty Van Steenbroek heeft met groot overwicht 

de Crosscup voor vrouwen gewonnen. Het Limburg
se meisje won de drie wedstrijden op dezelfde 
manier: van in de eerste meters liep ze sneller dan 
haar binnen-en buitenlandse konkurrenten. 

W IE Betty probeerde te 
volgen, betaalde de tol 
voor de (te zware) in

spanning Onveranderlijk volgde 
een fatale instorting Betty Van 
Steenbroek is een geval apart 

Al vroeg verraadde zij haar rijke 
aanleg Zij scheen voorbestemd 
om 's lands beste atlete te worden 

Levensbehoefte 
De eerste wellicht die echt zou 
kunnen doorstoten naar de inter
nationale top Omdat ze dolgraag 
en ernstig traint en omdat lopen 
voor haar een levensbehoefte 
scheen te zijn Kwetsuren en stu
dies remden tijdelijk haar opgang 

Maar in de voorbije maanden trad 
ze opnieuw, en nu wellicht voor
goed, op de voorgrond Betty 
weet bovendien wat ze wil Ze 
verkiest de baan, de piste boven 
het veld 

Dat IS logisch en ook nog 
altijd het moeilijkst Ook al zal de 
verleiding groot zijn om alsnog aan 
het wereldkampioenschap veldlo
pen deel te nemen Maar dan moet 
ze de huidige vorm nog lange tijd 
proberen aan te houden en daar
door kan ze dan weer haar zomer
seizoen in gevaar brengen Het is 
nochtans in de vakantiemaanden 
dat atletiekcaméres echt gestalte 
krijgen. 

geen alleenstaand geval Het over
grote deel van de eersteklasse-
klubs vaart in eenzelfde schuit 
Maar de ene vereniging praat met 
minder schroom of meer openhar
tigheid dan de andere Vandaar 
Overigens probeert men nog 
steeds pleisters op een houten 
been te leggen De achtste finales 
van de Beker van België worden 
nu ook al met heen- en terugwed
strijden gespeeld Om het risico 
van uitschakeling voor de groten 
tot een absoluut minimum te her
leiden De kleintjes lieten zich 
overhalen met het argument dat 
ze nu hoe dan ook een „volledige" 
thuisrecette zouden kunnen bin
nenrijven 

Nooit zo slecht 
Wie de toeschouwersaantallen 

van de vorige v/eek gespeelde 
heenwedstrijden aandachtig be
keek, weet intussen al beter Er 
waren klubs bij die niet eens ge
noeg volk lokten om de organiza-
tiekosten en de reiskosten voor 
de terugmatchen te kunnen beta
len Wil men dan met begrijpen dat 
het publiek minder en betere wed
strijden wil? De nieuwste formule 
resulteert in het tegendeel Het 
wordt trouwens hoog tijd dat men 
zich gaat bezinnen over de spel-
kwaliteit Wie vorige zondag naar 
Sportweekend keek, knipperde 
met de ogen Zagen we nog wel 
goed"? Heeft men het soepel kom-
bineren dan in weinig tijd volledig 
verleerd of laten de naweeën van 
de grote voetbalkrisis van vong 
jaar zich pas nu echt gevoelen' 

We hopen dat we ons vergis
sen maar we vrezen dat ons voet
bal nog met in het diepste dal is 
aangeland Zo slecht was het nog 
nooit 

7 FEBRUARI 1965 
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Reeks, enig in West-Europa 

„Vlaanderen in 
uniform" rond 

Met het verschijnen van deel 7 in de reeks „Vlaanderen in uniform" werd een 
werk afgesloten dat een unicum is en waarvoor wel geen enkele Westeuropese 
tegenhanger te vinden zal zijn: zeven lijvige delen, overvloedig geïllustreerd, die 
een beeld ophangen van de militaire en para-militaire kollaboratie met de Duitsers 
tijdens de jongste wereldoorlog en van de politieke kollaboratie in het algemeen, 
die trouwens ook vaak in uniform naar buiten trad. Jongere lezers zullen vreemd 
zitten aankijken tegen veel sterren- en strepengeschitter dat vaak omgekeerd 
evenredig was met de inzet die er achter school 

DE uniformering van politieke 
en para-militaire bewegin
gen was echter niet uit

sluitend een oorlogsverschijnsel. 
In de dertiger jaren reeds liep men 
in uniform van uiterst links tot 
uiterst rechte. Zelfs de Anti-Oor
logsliga kon het met stellen zonder 
dit teken des tijds. 

Ooggetuigen 
Een belangrijk deel van de 

reeks „Vlaanderen in uniform" Is 
gewijd aan echte soldaten: vooral 
de Óostfrontstrijders (de auteur 
Jan Vinex is oud-Oostfrontstrij-
der) en de leden van militaire 
hulporganizaties. Daarnaast ech
ter wordt ook een beeld opgehan
gen van de hele waaier van ge-uni
formeerde para-militalre en poiitle-
ke organizaties, jeugdbewegingen 
enz. Het is onvoorstelbaar hoeveel 
dat er waren, ook al gold het vaak 
groepjes met een uiterst beschei
den aantal leden. 

De delen 5, 6 en 7 gaan uitslui
tend over de Oostfronters: de 
Vlaamse vrijwilligers van Legioen, 
Langemarck en andere strijdende 
eenheden. Deze delen ontlenen 
goeddeels hun belang aan de rap
porten en de ooggetuigenversla
gen van talrijke vrijwilligers, en aan 
het uitgebreid fotomateriaal. 
Waarschijnlijk zullen gewezen 
Oostfronters er het direktst door 
geboeid worden. Maar ook ande
ren zullen ze met belangstelling 
lezen. 

Jan Vinckx Is geen historicus en 
hij heeft ook niet de bedoeling 

gehad, een historisch werk te 
schrijven. Hij heeft echter veel 
materiaal bijeengebracht dat, grof 
en ongeschift zoals het in de reeks 
werd opgenomen, toekomstige 
historici ongetwijfeld van nut zal 
zijn. De auteur onderstreept zelf 
de bedoeling van zijn opzet in de 
slotzin van het laatste deel: „Wan
neer de laatste getuigen van dit 
epos zullen verdwenen zijn, zal 
deze boekenreeks een leidraad 
zijn tot een ware objektieve ge
schiedschrijving". 

Verspreid over de hele reeks 
van zeven delen zitten een aantal 

Vlaanderen in uniform, sterren- en strepengeschitter dat vaak vreemd 
aandoet... 

dokumenten — zowel van 
Vlaams-koHaborationistlsche als 
Duitse zijde — die ook In de 
naaktheid en kommentaarloosheid 
waarmee de auteur ze brengt, 
enkele aspekten van de kollabora
tie even belichten: het rampzalig 
akkoord-Leib tot oprichting van 
het Vlaams Legioen, de diepe ont
goocheling van Tollenaere, de te
genstellingen binnen de kollabora
tie, de greep van de SS. Om de 
samenhangen en verhoudingen te 
leren kennen, zal de lezer echter 
bij andere auteurs — zo bvb. bij A. 
De Jonghe of B. De Wever — te 
rade moeten gaan. 

Jan Vinckx, wiens persoonlijke 
betrokkenheid bij het Oostfront-

gebeuren uiteraard het werk 
kleurt, heeft alvast de verdienste 
dat hij is kunnen uitstijgen boven 
het louter-nostalgle-proza. Men 
kan hem niet kwalijk nemen dat hij 
terecht de nadruk legt op het 
idealistisch karakter van bvb. de 
Oostfrontstrijd. Maar vele lezers 
zullen met ontsnappen aan de 
vraag of de kollaboratie, naast een 
epos voor velen, geen drama voor 
allen is geweest 

„Vlaanderen In uniform', deel 
7, 726 biz. met talloze foto's en 
kaarten, geb. 975 fr. Uitgeverij 
Etnika, Jan Vinex, Herenthoutse-
weg 104/1, 2410 Herentals. 

48ste Zangfeest op 28 april '85 

„...tot statig ais een eili!" 
i'JliTili'iklk' 

Alien 
SPORTPALEIS - ANTWERPEN 
zondag 28 april 1985 - 14.30 u. 

tot statig 
als een eik 

ons volk herbloeit 
I <.m nc i Davids' 

I Yt ^ hulturcle s 

In het kamp van Lokeren ontstond het bekende lied 
„Gebed voor het Vaderland" wa^r het motto voor het 
48ste Zangfeest uitgef)uurd werd i/(^uit luidt het: „ Tot 
statig als een eik, ons volk herbloeit." De tekst is van 
Remi Pirijns, de muziek van Gaston Feremans. 

Verleden week kondigde ANZ-voorzitter Valeer 
Portier het motto voor het zangfeest van dit jaar aan 
en dat afgezien van de kaarenverkoop alles klaar is en 
het mogelijk is 's anderendaags dit evenement te laten 
doorgaan! 

DIT is het resultaat van het 
werk geleverd door de 
ANZ-organizatie en ge

start een week na het vorige zang
feest! En er mag wel eens gespro
ken worden van een „massa-orga-
nizatie", immers ruim 2000 mede
werkers schragen de jaarlijkse uit
gave van deze naar Europese 
normen unieke manifestatie. 

Portier vroeg zich ook af waar
om de BRT Vlaams kijkersgeld 
uitgeeft voor de uitzending van 
het BBC-programma „Last Night 
of the Proms" en blijft weigeren, 
zelfs maar een gedeelte van het 
zangfeest rechtstreeks uit te zen
den. 

Terzelfdertijd stelde hij vast dat 
hoewel het ANZ voorwerp gewor
den is van internationale interesse, 
tot en met Londense touropera
tors, er van overheidswege geen 
ernstige subsidiering geschiedt 
Voorzeker wordt er geholpen met 
BTK-ers maar men vergeet, aldus 
Portier, dat de dagdagelijkse wer

king van het ANZ als koorfedera
tie dit alles opslorpt! 

Verjonging 
BIJ het opmaken van het pro

gramma kreeg de verjonging bie-
zondere aandacht. De ouverture 
werd speciaal voor deze gelegen
heid geschreven door de jonge 
komponist Jan Van Der Roost en 
wordt uitgevoerd met gebruik van 
synthesizer en zestien blazers. 

De presentatie werd toever
trouwd aan de jonge aktrice Mie-
ke Bouve, bekend van tainjke tele
visiereeksen BIJ de dirigenten 
vindt met de jeugdige Jos Cup
pens terwijl als soliste de jonge 
Limburgse kleinkunstenares Ria 
Geeraerts ondermeer twee door 
haar geschreven liederen zal uit
voeren. BIJ de pianobegeleiding 
van Roland Mathews, komt tegelij
kertijd een nieuw geluid van Jan 
Hadermann met synthesizer. 

De regie wordt opnieuw ge

voerd door Herman Slagmulder 
terwijl de teksten werden ge
schreven door Jos Van Der Ve-
ken en Wouter De Bruyne. Verder 
de dirigenten Lode Dieltiens, Mi
chael Scheck en Juliaan Wllmots. 

Namens de jeugd zal gespro
ken worden door Erwin Brentjens, 
voorzitter van TAK. Het onder
werp laat zich zeker raden na de 
speciale uitzending die de RAI 
verzorgde over de amnestieaktie... 

Nieuw! 
Van 1 februari is de kaartenver-

koop gestart 

Dit jaar zijn er enkele nieuwig-
heidjes in het Sportpaleis zelf De 
alombekende „volksplaatsen" 
waar vroeger zoveel jeugdige Vla
mingen hun broek versleten wor
den vervangen door vaste genum
merde stoelen. De diaprojektie 
wordt door een videoprojektie 
vervangen. De NMBS kent aan
zienlijke redukties toe aan treinrei
zigers naar Antwerpen. 

Kaarten zijn te verkrijgen op het 
ANZ-sekretanaat Vnjheidsstraat 
30-32 bus 14 te 2000 Antwerpen 
(van 9 tot 17 u. 30). Telefonische 
reservatie kan op nummer 
03-23793.92 en betaling door 
overschrijving op nummers 
001-0165000-79 of 
410-0116611-40 tn,v. ANZ-Ant-
werpen. Een goede raad, bel eerst 
het ANZ op, dan ben je zeker van 
reservatie en doe dan uw over
schrijving dadelijk! 

Hugo Hermans 
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De memoires van een non-conformist 

Het gulzige leven 
van 
Pierre Vermeylen 

19 

Pierre Vermeylen heb ik eigenlijk nooit erg sympa-
tiek gevonden. Hij was steeds een lauwe vlaamsgezin-
de die genoot van de grote faam van zijn vader, 
August Vermeylen, maar die bij voorkeur verkeerde in 
Franstalige, nogal elitaire kringen, zoals de film-wereld. 

DE memoires die P Vermey
len geschreven heeft on
der de titel „Een gulzig 

leven" veranderen met veel aan 
mijn mening In feite was zijn va
der, alhoewel socialist, een „bour
geois" 

Non-conformist 
Het IS wellicht uit zijn reaktie 

tegen het familiaal milieu dat Pierre 
Vermeylen non-conformist en zelf 
reeds als student kommunist ge
worden IS Tot bij het uitbreken 
van de oorlog tn 1940 is hij blijven 
verkeren in kommunistisch gezel
schap, al was hij geen lid meer van 
de kommunistische partij Tijdens 
de oorlog verbleef hij in Engeland 
en na zijn terugkeer werd hij so
cialistisch senator als opvolger 

van zijn inmiddels overleden va
der, die gekoopteerd senator was 
HIJ werd weldra minister en is 
herhaaldelijk minister geweest Hij 
IS een bekwaam man Hij ging door 
voor een Vlaamse socialist, maar 
zoals gezegd betoonde hij weinig 
belangstelling voor de Vlaamse 
kwestie, vertoonde zich meer in 
Franstalige dan in vlaamsgezinde 
milieus en was geen strijdend fla
mingant zoals bv Henri Fayat het 
wel was en nog is Het verschil 
tussen hen is opvallend 

Een goed punt voor Vermeylen 
IS in mijn ogen de moed waarmee 
hij na de oorlog in een hoofdartikel 
verschenen in „Le Soir" opkwam 
tegen het uitvoeren van de dood
straf in ons land, op een ogenblik 

Knack lezers-pand: 
graag uw mening! ft 

Van 30 januari tot 20 februari, dus vier weken 
lang kan u met Knack zo'n verleidelijke Toyota Starlet 
winnen. Op een heel eenvoudige en prettige wijze. 

WIJ zijn voortdurend bezig met de 
ontwikkeling van Knack Weekend 
en WIJ willen daaromtrent graag uw 
mening kennen Moeilijk'' Neen, 
Knack maakt het u makkelijk lees, 
doorblader rustig Knack Weekend 
en u kan deelnemen 

Haal vanaf 30 januari elke 
woensdag Knack bij uw dagblad 
handelaar Hij overhandigt u 
Knack Magazine + Knack Weekend 
dus twee magazines voor de prijs 
van een' 

In Knack Weekend undt u 
gedurende 4 weken lang het deel 
nemingsformulier mei een lezers 
onderzoek en een plezierige 
wedstrijdvraag Geef ons dus 

hel magazine voor mensen 
met een eigen levensstijl. 

'^250 TOYOTA-
uurwerken^ 

Haal vanaf 30 januari uw Knack 
en win zo'n verleidelijke Toyota Starlet. 

250 TOYOTA-
uurwerken 
V\an.rdn.hl duikers 
model geicsi lol 
op ^Om 6 funklic 
^ alarm 
Ballcnj mei een 
levensduur van 
5 jaar Moderne 
vormgeving 

Pierre Vermeylen, hoe gulzig was mijn leven 

toen vrijwel niemand die moed 
opbracht 

In zijn herinneringen poogt hij 
zich herhaaldelijk te verdedigen 
tegen het verwijt van gemis aan 
vlaamsgezinde reflex, o m tegen 
de beschuldiging dat hij als minis
ter van Binnenlandse Zaken de 
resultaten van de omstreden „ver
valste talentelling" van 1946 in het 
Staatsblad publiceerde, nadat 
deze publikatie jarenlang tegenge
houden was HIJ poogt ook een uit
leg te geven voor zijn verklaring, 
na de verboden, woelige straatbe
toging te Brussel tegen de onder
wijspolitiek van Leo Coliard, onder 
de linkse regering die van 1954 tot 
1958 aan het bewind was, dat er 
geen betoging had plaatsgehad, 
en die hem de bijnaam „Pietje de 
leugenaar" bezorgde 

Rode Leeuwen 
Merkwaardig is wel dat hij de 

zijde gekozen heeft van de Rode 
Leeuvyen toen de VJMmse socia: 
listen Frans Gelders éh Henri Fay
at door de Brusselse federatie van 
de BSP wegens hun vlaamsge-
zindheid afgestraft werden (ver
wezen naar onverkiesbare plaat
sen op de lijst) bij de verkiezingen» 
van 1968 en besloten afzonderlijk 
op te komen met een Vlaamse 
socialistische lijst in het arrondis
sement Brussel Vermeylen, die 
blijkbaar met als vlaamsgezinde 
beschouwd werd en met be
dreigd, zou dan spontaan gekozen 
hebben voor de lijst van de Rode 
Leeuwen (hij werd lijstaanvoerder 
op de senaatslijst), waardoor hij 
zich toch als Vlaming affirmeerde 
HIJ schrijft echter zelf dat hij deze 
scheuring betreurde 

BIJ de lektuur van deze memoi
res wordt het duidelijk dat de 
belangstelling van Vermeylen met 
ging naar de Vlaamse problemen 
HIJ verkeerde blijkbaar in knngen 
die voor een Vlaming en een 
socialist nogal excentrisch lagen 
Een goed boek kunnen we deze 
hennnenngen met noemen, omdat 
de auteur wel erg oppervlakkig 
blijft en o m met dieper ingaat op 
zijn motivatie, zijn ideeën, zijn fun
damentele visie Het blijft veelal bij 
een nogal dorre opsomming van 
feiten en gebeurtenissen die hij in 
zijn agenda's genoteerd had, met 
enig kommentaar 

Uit hetgeen wij te lezen knjgen. 
kunnen wij nog met opmaken dat 
hij een grote rol zou gespeeld 

hebben, bv in de besluitvorming 
op beslissende momenten in zijn 
partij, in de regering of in het 
parlement 

Men kan dan ook met zeggen 
dat hij een grote invloed gehad 
heeft in ons politieke leven, zoals 
bv een Van Acker Ook binnen 
het Vlaamse socialisme heeft hij 
geen leidende rol gespeeld Alles 
samen genomen is dit wel ont
goochelend voor de zoon van de 
grote August Vermeylen, die dan 
toch een andere rol gespeeld 
heeft, zo met in de politiek, dan ze
ker in de Vlaamse Beweging 

F.v.d.Elst 

— Een gulzig leven, door Piet Ver
meylen Uitg Kntak te Leuven 

OCMW-Brugge 
In afwachting van verkoop en 
verkavelingswerken 
SEIZOENPACHT 1985 

— Brugge (Sint-Andnes), 
nabi) expressweg, groot 
± 1 ha 86 a akkerland 

— Brugge (Zwankendam-
me), groot 86 a 70 ca, akker
land 

— Beernem (Oedelem), 
Loondreef, groot 89 a 60 ca 
akkerland 

— Damme, Hulsterlo, groot 
88 a 60 ca akkerland 

— Gistel, Stampaertshoek-
weg, groot ± 1 ha 11 a weiland 

— Torhout, Oostendestraat, 
groot ± 4 ha weiland 

Voor nadere inlichtingen 
wendt U tot het OCMW-Brug
ge, Dienst Eigendommen en 
Gebouwen, Kartuizennnen-
straat 4 van 8 uur tot 12 uur en 
van 13 u 30 tot 17 u 30 Tel 050-
339854-55-56-57-58-59 

Aanbiedingen worden ver
wacht tegen 13021985, in een 
gesloten omslag, waarop de 
vermelding „seizoenpacht" en 
gericht aan de heer F Bour
don, voorzitter, Kartuizerin-
nenstraat 4, 8000 Brugge 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

w 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Het VU-parti^estuur deeh mee... 
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Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 4 februari 1985 
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

Waals 
protektionisme 

Met verontw/aardiging reageert de 
Volksunie tegen het Waals overheids
optreden dat meer en meer indruist te
gen het normaal verloop van de vnje 
marktekonomie 

In december 1984 publiceerde de 
Waalse regenng een omzendbnef in 
het Belgisch staatsblad, gencht aan de 
ondergeschikte besturen Als nchtlijn 
gold dat bij toevi/ijzing van w^erken en 
leverantes alleen Waalse bednjven in 
aanmerking mogen worden genomen 

Thans maakt de Waalse regering 
misbruik van haar bevoegdheid inzake 
het verlenen van bouwvergunningen 
om een aanbesteding van een staats-
opdracht onmogelijk te maken voor 
een Vlaams bedrijf Dit bednjf was 
nochtans door het ministene van open
bare werken officieel erkend als de 
meest gunstige aanbesteden zowel 
qua pnjs als qua kwaliteit evenals voor 
wat het lastenboek en de vananten 
betreft 

Dit en andere voorbeelden wnjzen 
op een Waals protektomsme dat 
Vlaanderen benadeligt op een ekono-
misch niet-ortodoxe wijze Deze hou
ding IS sterk in tegenstelling met het 
feit dat Wallonië wel wil profiteren van 
de miljardentransfers van Vlaanderen 
naar Wallonië en deze als normaal 
beschouvirt. Onder de noemer van de 
„noodzakelijke solidanteit"-

De VU wil hiermee aanduiden dat 
de Walen op die manier alle spelregels 
van de ekonomische en monetaire 

unie overtreden en de aanvaarding 
ervan langs Vlaamse kant in gevaar 
brengen 

Franstalig 
grootkapitaal 

Nadat de franstalige bankiers enn 
gelukt zijn hun schuldvordenngen bij 
de staalindustne op de Belgische staat 
af te schuiven, zijn ze er nu meesterlijk 
in geslaagd hun invloed te vestigen in 
een steeds toenemend aantal gemeng
de holdings Bij de opnchting van de 
vele „nnvesten" speelt minister Eys-
kens onder één hoedje met het frans-
talig grootkapitaal 

Bovendien moeten wij vaststellen 
dat diezelfde franstaligen hun positie 
verstevigen in de topleiding van de 
twee belangnjke pnvè-holdings de 
Bank Baissel-Lambert en de Societé 
Générale De VU wil de Vlaamse pu
blieke opinie waarschuwen tegen dit 

franstalig offensief en erop wijzen dat 
deze kapitalisten grote sier maken met 
gelden die voor 60 % uit Vlaanderen 
afkomstig zijn 

Plan-Dehaene 
Minister Dehaene heeft het plan 

opgevat het rijksregister ter beschik
king te stellen van de ziekenfondsen 

De VU onderstreept dat er duidelijk 
afgeweken wordt van de oorspronke
lijke inzichten betreffende de werking 
van het njksregister, vermits er bij 
aanvang gesteld werd dat er uitslui
tend administratieve doeleinden wor
den voorzien De Volksunie uit haar 
grote bezorgdheid voor de plannen 
van minister Dehaene, aangezien het 
misbruik van de informatie — die hij 
voor de ziekenfondsen openstelt — 
alleszins mogelijk wordt Het doel wet
tigt ook in dit verband de middelen met 

De VU staat erop dat het Parlement 
geregeld en grondig betrokken wordt 
bij elk initiatief over de uitbreiding van 
het gebruik van het njksregister 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 20 
WIJ hier in Brussel hebben gemakkelijk „klappen" wordt wel eens 

terecht gezegd in de afdeling waar men het zo met ziet zitten om 
abonnementen te werven Maar tal van afdelingen bewijzen dat het wel 
kan Dat moesten wij ook deze week ondervinden toen ladingen nieuwe 
„WIJ"-abonnementen op het sekretariaat aankwamen Hoe Beringen dit 
bewijs levert willen we tegen volgende week eens gaan onderzoeken m 
Limburg waar Jan Cauberghs en Maria Colemont er hard tegenaan 
gaan Deze week ontvangen de afdelingen het nodige matenaal om de 
nieuwe stap van de werfaktie te orgamzeren In de vaste hoop dat elke 
afdeling positief inhaakt op deze tweede adem' 

1. Willy Alloo, Aalst 1980p 
Z Jan Caudron. Aalst 903p 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 780 p. 
4. Anny Lenaerts, Wilrijk 594p 
5. Georges fïaes, Ledegem 576p. 
6. Jan Cauberghs, Beringen 447 p. 
7. vu-Lier 438 p 
8 Wim Baetens, Mechelen 408 p 
9. Herman De Wulf, Wetteren 360p. 

10. Paul Van Grembergen, Ertvelde 357 p 
11. Maria Colemont Beringen 324 p. 
1Z VU-Assebroek 294p 
13. Jan Galle. Lede 285 p. 

André Geens, Zottegem 285 p. 
15. Erik Vandewalle, Izegem 282 p 
16. Willy De Saeger, Denderwindeke 258 p. 

Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 25& p. 
1& Paul Wielfaert Waregem 240p. 
19. Jozef De Ridder. Dilbeek 225p 
20. Hendrik Carette, Oostakker 207 p 

Kamerlid-burgemeester Juiien Desseyn 

Belastingafwenteling 
naar gemeenten 

VU-volksvertegenwoordiger Julien 
Desseyn hield in het parlement een 
opgemerkte tussenkomst betreffende 
de gemeentelijke financiën Dat deze 
matene ook communautair geladen is, 
zal wel geen verbazing wekken, vooral 
met na het lezen van het rapport van 
Desaeyere De mossel-noch-vis her
vorming van '80 schiet in alle opzichten 
tekort en vooral wanneer het op geld 
aankomt Daar bovenop komt nog dat 
de te verdelen koek tussen de ge
meenten steeds kleiner wordt Denk 
maar aan het slinkend aandeel van de 
Vlaamse gemeenten in het Gemeente-
fond& 

Wegens dit stelselmatig terugdnn-
gen van de kredieten door de centrale 
overheid, worden vele gemeenten ver
plicht de fiskale druk te verhogen om 
hun takenpakket naar behoren te Wij
ven vervullen Kamerlid Desseyn 
staaft zijn redenenng met cijfers „In 
België is de gemeentelijke fiskairtelt 
van 65,6 miljard in 1981 gestegen tot 
85,7 miljard in 1984 Terwijl de meer
derheidspartijen de argeloze burgers 
maar belastingvermindenng blijven 
voorspiegelen, wentekie de staat 20,1 

fniljard belastingen af op de schouders 
van de lokale besturen, dit betekent 
noch min noch meer een toename van 
30 procent in een tijdspanne van vier 
jaari" 

Daarbij komt nog de hemeltergende 
nalatigheid van de centrale departe
menten bij de uitkenng van de ge
meentelijke opcentiemen Bij voor
beeld de kustgemeente Middelkerke 
heeft nog 60 miljoen frank tegoed van 
de staat Verschillende gemeenten 
stemden reeds moties om die toe
stand aan te klagen Er moet op korte 
termijn zeker een oplossing worden 
gevonden, zoniet zullen nog meer ge
meenten met deficitaire begrotingen 
ontstaan-

Een begin van oplossing zou enn 
bestaan, aldus Julien Desseyn, de fi
nanciële verantwoordelijkheid van alle 
overheidsdomeinen opnieuw af te ba
kenen Dit impliceert een fundamente
le hervorming van de wetten van au
gustus '80 HIJ besluit „Vlaamse ge
meenten in een Vlaamse staat Ik t)esef 
dat het geen toverformule is, maar het 
IS zeker de allereerste stap in de 
goede richting!" (PVL) 

Datum vrijhouden! 

VU-kongres op 9 en 
10 maart in Kortrijk. 

Speciaal voor nieuwe WlJ-abonnees! 

r ^ — — — — — — _ _ _ _ — . ^ —. — — — — - ^ — — 4 j^ ^ggj y hartelijk welkom in de 
Ondergetekende, (naam en adres) * i lezersknng van het weekblad „Wij' Ik 

I I heb het genoegen u hierbij een blijk 

I I van mijn persoonlijke erkentelijkheid 
' I aan te bieden" 

I } Zo schnjft voorzitter Vic Anciaux 
I I aan de honderden nieuwe abonnees 
I I op ons weekblad Inderdaad, een klei-
I j ne nr«iar gemeende welkom tot de 
I I grote lezersfamtlie van ons weekblad 

heeft een jaarabonnement op het weekblad „Wij", bij dooriopende j E^g^ Ĵ,̂ ,gg Qp de foto ziet u vier 
I opdracht en vraagt toezending van (*) . kleine maar fraaie geschenken Alle 
I D bureel- of schouwklokje j nieuwe „Wij"-abonnees van de abon-
I G make-upset I nementenslag 1984-1985 en die ge-
' n /-.nmimolar I '"^''^ maakten van een doorlopende 
I u oproimeier „ „ . „ ^ . „ , I opdracht worden verzocht hun keuze 

D super-multischroevendraaier tTmaken. aan te strepen wat hen 
u j i . u • I belieft en sturen naar redaktie WU, 

I Mandtekening | Barnkadenpleln 12 te 1000 Brussel. 
I „ . .. , ^ , . , I Het gevraagde geschenkie zal hen 
|t«) een gekozen geschenk aankruisen Q^^^^ i 1 «PSe»»""'^ « « ^ ^ ^ 
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Heftige VU-reaktie in Antwerpse raad 

VU klaagt 
machtsmisbruik van CVP aan 

Tijdens de gemeenteraadszit t ing van 29 januari II haalde D. 
Stappaerts ( V U ) een frappant voorbeeld aan van partijpolitiek 
machtsmisbruik vanwege de CVP-schepen Van Heyst. D Stappaerts 
leverde hiermee het bewijs dat de stedeli jke benoemingspolit iek mis
bruikt wordt voor parti jpolit ieke doeleinden via de weg van de grote 
kleurvakbonden. 

Felle vu-kritiek 
De VU-fraktie ontketende hierover 

een heftig offensief, waarbij de ont
slagnemende schepen Huj ghebaert 
(CVP) na een flauwe repliek weigerde 
zich nog verder te verantwoorden De 
betrokkene zelf, schepen Van Heyst, 
antwoordde helemaal naast de kwes
tie De door D Stappaerts aangeklaag
de feiten hebben betrekking op het 
misbruik dat gemaakt werd van een te-
werkstellingsaanvraag van een werk
loze inwoner van Borgerhout gencht 
aan het stadsbestuur Deze aanvraag 
kwam terecht bij schepen Van Heyst, 
die de aanvrager op briefpapier van 
zijn kabinet een antwoord liet gewor
den met bijgevoegd een formulier van 
de tewerkstellingsdienst van het 
A C V i De kandidaat voor een plaats in 
Stadsdienst werd daarbij verzocht zijn 
lidmaatschapsnummer van het A C V 
en van zijn mutualiteit op te geven i 

Het IS duidelijk dat deze afhandeling 
van een officiële vraag voor tewerk
stelling in strijd IS met de regels van ob-
jektiviteit en onpartijdigheid die zou
den moeten gelden voor het stadsbe
stuur, dat dan toch verantwoordelijk is 
voor de ganse bevolking en met enkel 
voor partijpolitieke vnendjes en syndi-
kale bevoorrechten De VU-interpel-
lant eiste daarom dat de betrokken 
schepen zou terecht gewezen wor
den 

Voorlopige 
definitieve 
kaders 

Onder deze merkwaardige betite
ling werd de 1ste faze afgesloten van 
de opnchting van een nieuw perso
neelskader voor de Stad Antwerpen 

Het betreft een louter wiskundige ver
mindering van het vroegere perso
neelskader, zoals geëist werd door de 
Hogere Overheid Zoals G Bergers 
(VU) in zijn tussenkomst aantoonde, 
werd na 2 jaar fusie nog zelfs geen be
gin gemaakt van de samenstelling van 
efficiënte funktionele kaders en werd 
de behandeling van de essentiële per
soneelsproblemen nog in het geheel 
niet aangevat 

De thans doorgevoerde lineaire in-
knmping werd toegepast op alle dien
sten en IS daarom volgens de VU-
fraktieleider onredelijk omdat dit leidt 
tot een onderbezetting van de veilig
heidsdiensten (Brandweer en Politie) 
aangezien deze diensten evenzeer 
worden getroffen als de andere dien
sten De veiligheid in de Stad Antwer
pen wordt hierdoor in het gedrang 
gebracht De VU-interpellant eiste 
daarom dat de problemen, die zich in 
dat verband vooral met de Brandweer
dienst voordoen, zo spoedig mogelijk 
en grondig in de bevoegde kommissie 
zouden behandeld worden 

Sint-Erasmussteeg 

Naar aanleiding van de verkoop van 
enkele panden in deze buurt door de 
Stad, kwam VU-raadslid Stappaerts 
reeds eerder tussen om te wijzen op 
de gebrekkige verkoopovereenkomst 
waardoor trouwens de betreffende 
agendapunten ter verbetenng afge
voerd werden Met de door Stap
paerts aangehaalde bezwaren werd 
thans gedeeltelijk rekening gehouden, 
o m wat betreft de clausule aangaande 
de herwaardering van het goed, waar
aan thans wel konkrete voorwaarden 
aan verbonden werden 

Belangnjke bezwaren blijven even
wel bestaan, zoals de onnauwkeunge 
beschnjving van de uit te voeren reno
vatiewerken Met het oog op het vrij
waren van een volwaardig urbanis-
tisch en architektonisch geheel van 
deze buurt meende het VU-raadslid 
dat men beter deze panden niet had 
verkocht waardoor de Stad zelf voor 
de renovatie had kunnen zorg dragen 

Voorlopige 
kredieten 

Zowel voor de eigen werking van 
het Stadsbestuur als voor de Grondre-
gie Deurne-Hoboken-Merksem vroeg 
het kollege voorlopige kredieten Ria 
Van Rompay (VU) wees erop dat 
werd gevraagd voor de Grondregie 
nog kredieten goed te keuren voor de 
maand januari 1985, alhoewel deze 
maand reeds nagenoeg verstreken 
wasi De VU stemde tegen deze pun
ten CP.DM) 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

9 MECHELEN: Debatavond over Vredesproblematiek, VUJO-org 
Aanvang 20 uur in de Stadsfeestzaal, Botermarkt, met vertegen
woordigers van de 4 partijen Voor VU Willy Kuijpers 

9 KAPELLEN: Geleid bezoek in het ICC, Meir 50 te Antwerpen „Gra
fisch Atelier Beter Bekaert" Aanvang zaterdag 11 u Org FVV 

9 EDEGEM Eikenavond in „Dne Eiken" Op het menu hanngfilets met 
boontjes Inschrijven op voorhand Inr VNSE 
KONTICH: Film- en dianamiddag van de TAK-reis naar Rome Om 
14 u in zaal „Alcazar" 
KAPELLEN: Dia- en klankmontage „Het Andere Brussel" Aanvang 
20 uur Plaats Zaal ASLK, Vredestraat 11-12, Kapellen-centrum Orq 
FVV 
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 „Dne 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 
LIER: Gelaats- en lichaamsverzorging door mevr Kees In lokaal 
V N C, Beriarij 80 om 20 u Iedereen is welkom (ook de mannen) 
Org FVV 
EDEGEM: In „Dne Eiken", voordracht met dia's over drugs door 
dokter Van Impe om 20 u 15 Org FVV 
EDEGEM: in „Drie Eiken", Raad van Beheer V N S E om 2 0 u 
TURNHOUT: „Safan van 't Pallieterke", gespreksavond met de 
redaktie van dat weekblad 
WOMMELGEM: Bezoek aan tuinbouwbednjf Om 14 uur vertrek „In 
de Klauwaert" 
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VU-Brecht in de bres voor 
de middenstand van Sint-Job 

Sint-Job-in-'t-Goor, een van de parel
tjes van de Antwerpse Voorkempen 
met bossen en woonwijken waar rust 
en groen nog de toon aangeven Een 
typisch landelijke dorpskern, dan een 
straat gedwarst door een vaart en een 
ouderwets bruggetje, doet denken aan 
Van Gogh De straat de Handelslei 

Geen supermarkten, geen pompeu
ze winkelgalenjen maar een serie han
delszaken waar de dorpeling zich thuis 
voelt, waar persoonlijk kontakt tussen 
winkelier en klant nog als uiterst waar
dewol wordt aangezien 

De handelaars en nenhgdoeners 
van St-Job hebben hun „bond" VAMI, 
totaal apolitiek Thans slaat deze ver
eniging alarm Openbare Werken wil 

Vrede en verzoening te Brasschaat? 
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten besloten de Brasschaat-

se Volksuniejongeren de nu bijna zeventig jaar oude amnestie-eis 
ook in Brasschaat te laten weerklinken. 

In ditzelfde kader overhandigde de Brasschaatse Volksuniefraktie 
aan de kollega's gemeenteraadsleden en de pers bijgaand verzoek. 

Op 30 juni 1983 keurde deze raad 
een motie goed en steunde de oproep 
van „Amnesty International" voor de 

vrijlating van alle gewetensbezwaar
den waar ook ter wereld 

Ter gelegenheid van Kerstmis 1984 

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. 

werd in de senaat en de Vlaamse Raad 
volgend voorstel van resolutie inge
diend, dat een gebaar van vrede, ver
zoening en naastenliefde moet zijn 

„De vergadering is van mening dat 
veertig jaar na het einde van de twee
de wereldoorlog dringend een einde 
moet gemaakt worden aan de gevol
gen van repressie en epuratie, waar
door nog tal van landgenoten getrof
fen worden, 

vindt het onaanvaardbaar dat zelfs 
de kinderen en de kleinkinderen van
daag nog worden benadeeld door de 
tiestraffing van hun ouders en groot
ouders, 

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" 

Kerstmis 1984 biedt nogmaals de 
gelegenheid om na veertig jaar defini
tief de spons te vegen over een peno-
de waarin in België een onredelijke 
terreur werd gevoerd, met uitzonde
ringsrechtbanken, verdachtmakingen, 
beroving van elementaire rechten, ar
restaties en broodroof, waar velen nog 
dagelijks de sociale gevolgen van on
dergaan 

De VU-fraktie verzoekt de kollega's 
gemeenteraadsleden, in de geest van 
de motie van „Amnesty International", 
bij hun volksvertegenwoordigers en 
senatoren aan te dnngen om de voor
gestelde moties te steunen en alzo, 
desnoods in Vlaanderen, dat gebaar 
van verzoening te brengen dat reeds 
jaren in bijna al de andere landen werd 
gebracht 

de „volkse" Handelslei verbreden, as
falteren, het parkeren drastisch beper
ken, kortom deze gezellige dorps- en 
winkelstraat omvormen tot een heuse 
stadslaan waar kuieren winkelen met 
meer kan, wel als „doorgaand verkeer" 
over de nieuwe lei razen nchting auto
weg Antwerpen-Breda 

VAMI, hoewel noch ideologisch, 
noch politiek geëngageerd, wendde 
zich spontaan tot de Volksunie Had 
het CVP-schepenkollege de plannen 
van Brugge en Wegen niet gunstig 
geadvizeerd"? 

Onder impuls van VU-afdelings-
voorzitter en gemeenteraadslid Jos 
Renders en bestuurslid René Van de 
Wiele, zelf een „kind" van de Handels-
lei, werden met VAMI reeds gesprek
ken gevoerd Via de VU-streekpers 
wordt inmiddels de Brechtse bevol-

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031-86.71.21 
Voor «AL» uw bieren 

en limonades 
Bijhuizen: Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tftl. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat ld, Gent 

Tal. 091-2Z45.62 

king terdege voorgelicht omtrent de 
overheidsplannen, zo nefast voor de 
middenstand en het eigen volkse leven 
van de gemeente, plannen onvoor
waardelijk gesteund door de Brechtse 
CVPi Begrijpe wie begrijpen kan' 

Ook werden de Antwerpse VU-
parlementairen ingeschakeld ten einde 
St-Job te kunnen behouden zoals het 
IS eenvoudigweg Sint-Job-in-'t-Goor, 
éen van de pareltjes van de Antwerp
se Voorkempen prans Kuijpers 

Info-namiddag 
te Ekeren 

In naam van de VU-Groot-Antwer-
pen nodigt Volksunie Ekeren uit op 
haar info-dag over „Inspraak-medebe-
heer en Participatie" op zaterdag 23 fe-
bruan 1985 om 14 u 30 in zaal „De Bo
terham", Veltwycklaan 23 te Ekeren 

Aan deze middag werken mee 
Mark Suykens van de Wakkere Bur
ger, Frans Van Dessel en Dirk Van 
Putten, schepenen te Stabroek en 
Wim Van Haegendoren, schepen te 
Zoersel 

Met hen zal getracht worden om 
van bovenstaande begnppen de teone 
te toetsen aan de praktijk 

Iedereen is welkom, de inkom is 
gratis 

Let op hef beginuur: 14u. 30 en 
niet 20 u. 30. 

Volksunie zegt neen aan 
Union Carbide 

Het arrondissementeel VU-bestuur 
van Antwerpen in samenwerking met 
de VU-afdelingsbesturen Malle en 
Zoersel, protesteert heftig tegen de 
beslissing van gemeentebesturen en 
Bestendige Deputatie, een uitbatings-
vergunning toe te staan aan de firma 
Union Carbide voor de opslag van 
7 000 ton chemicaliën en dergelijke in 
de voormalige meubelfabnek De Kem
pen te Westmalle op een oppervlakte 
van 17000m2 

Niet alleen bevinden zich onder de 
te stockeren goederen zwaar giftige 
grondstoffen — zoals het gevreesde 
Dioxane — wat bij ramp aanleiding 
geeft tot brandstormen en vorming 
van uiterst giftige gaswolken boven 
Westmalle en omliggende gemeenten, 
maar ook brengt de geplande vesti

ging een nsicovol transport mee door
heen de dorpskommen van Oostmalle 
en Zoersel 

De VU stelt dat de vestiging van 
Union Carbide in uitgesproken landelij
ke gemeenten en in de onmiddellijke 
nabijheid van een woonwijk, eenvou
digweg niet kan. 

De Volksunie bezweert de Vlaamse 
regenng, inzonderheid de gemeen
schapsminister van Leefmilieu Lens-
sens, het besluit van de Bestendige 
Deputatie van de provincie Antwerpen 
te vernietigen 

De VU steunt in deze volledig de 
standpunten en akties van het Komi-
tee Beter Leefmilieu Malle en van de 
vzw s Hart van de Kempen en Red de 
Voorkempen 
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Gemeentelijke verkeersenquête: 7,3 % antwoorden 

Heeft Beersel geen aandacht 
voor eigen verkeersveiligheid? 

23 

Hoe slecht de pers in Beersel voorgelicht is volgt uit het volgende. 
Toen op 31 jan. II. de persmensen opdaagden om de gemeenteraad te 
volgen, was deze reeds aan 't vergaderen! 

Niet voor de gemeenteraad, maar_ om de begroting van de vzw Vo
gelenzang en de vzw de Meent in algemene vergadering te bespre
k e n -

Na de vzw „Sportcomplex Omer 
Van Roy" te Huizingen komt er nu een 
dergelijke vzw te Lot genaamd „Voge
lenzang" die het sportgebeuren te Lot 
zal beheren. Wie de reeks van vzw's 
volgde weet dat met de vzw de Meent, 
er nu drie bestaan waarin op één 
raadslid na alle gemeenteraadsleden 
zetelen. 

Gemeente- of 
Boekhoudingraad (?) 

Met een beetje vertraging voort
vloeiend met de vzw-vergadering be
gon de reeks van begrotingen, lenin-

VU-Liedekerke 
rouwt 

Op 2 januari II. ontviel ons Rosa 
Neukermans, echtgenote van Adolf 
Van Droogenbroeck, net voor haar 
65ste verjaardag. Haar beide kinderen 
en echtgenoot schonk ze niet enkel 
haar levendige bezieling, maar tevens 
de sterke, Vlaamse uitstraling die haar 
leven, tot het einde toe, zo intens 
verlichtte. Zwaar ziek, maar diep geluk
kig, deelde ze zelfs met ons de feest
vreugde tijdens de jubileumviering van 
„25 jaar VU-Liedekerke" op 20 oktober 
II. 

Rosa was vaak de stuwkracht en 
ruggesteun bij het onverdroten pio
nierswerk van haar echtgenoot. 

VU-Liedekerke rouwt om het verlies 
van deze bezielende kracht wiens in
zet haar tot eer strekt en haar levens
moed tot voorbeeld, nu Rosa rust en 
verenigd werd met de aarde waar zij 
zo van hield: Vlaanderen! 

Johnny De Brabanter 

gen en één indirekte belasting in de 
eerste gemeenteraad van 1985. 

Begroting kerkfabriek O.-L-Vrouw 
Alsemberg Dienstjaar 1985: geen tus
senkomst van de gemeente. 

Begroting-OCMW 1985: een ge
meentelijke tussenkomst van 
5.026.516 fr. 

De toestand van de gemeentekas 
eind '84 zou een verantwoord vermo
gen hebben van 219.834259 fr. tonder 
voorbehoud want de schepen van 
Financiën spreekt soms zo stil dat men 
geen negen uit een acht verstaat). 

Gemeentelijk waterbedrijf ontvang
sten en uitgaven Dj 1983: een batig 

saldo van 6.793.150 fr. 
Gemeentelijk waterbedrijf: verlies 

12.577.133 fr. 

Nadien kwamen de begrotingen van 
de vzw de Meent en de vzw Vogelen
zang voor het Dienstjaar 1985 aan de 
beurt en de begroting van de Gemeen
telijke Raad voor Kuituur en Kulturele 
Vrijetijdsbesteding 1985, toelage: 
155.317 fr. Voor het Grootveld werd 
bij het Gemeentekrediet een omzet
tingslening aangegaan van 
1.812.000 fr. voor een duur van 16 jaar. 

Voor de verbeteringswerken aan de 
Hemelstraat werd 3.241.000 fr. ge
leend en voor de aankoop van aller
hande benodigdheden voor de ver-
keerssignalizatie (Delhaize te Alsem
berg) 1.499.000 fr. 

En wat verwacht werd... Vaststelling 
van één voorlopig twaalfde voor de 
gemeentebegroting 19851 

Personeelsadvertentie 
vzw Gemeentelijk 
Cultureel Centrum Overijse 
werft aan: KULTUURANIMATOR/TRICE 
Voorwaarden: 
A. Voldoen aan de vereisten van Koninklijk Besluit dd. 26 no
vember 1976, inzonderheid: 
• Op tijdstip van aanwerving ten minste 26 jaar en ten 
hoogste 50 jaar oud zijn. 
• Van Belgische nationaliteit zijn en de burgerlijke en poUtie-
ke rechten genieten. 
* Aan de dienstplichtwetten voldaan hebben. 
• Van onberispelijk gedrag zijn. 
* Universitair of hoger onderwijs in het Nederlands gevolgd 
hebben. 
* Ervaring in de sociaal-kulturele sektor bezitten. 
B. Uiterlijk 3 maanden na verloop van de proefperiode woon
achtig zijn te Overijse. 
Schriftelijke kandidaten met uitgebreid CV ten laatste op: 
donderdag 28 februari 1985, richten aan de Voorzitter van de 
VZW Gemeentelijk Cultureel Centrum, Justus Lipsiusplein 9, 
1900 Overijse. 

Het ontslag 
van de burgemeester van Asse 

Als één van de laatste ministers en 
staatssekreta.rissen heeft Paul De 
Keersmaeker aan de druk weerstaan 
om een deel van de kumuls in te 

VU-Anderlecht 
in rouw 

Op 26 januari laatstleden overleed 
Edgard Smitz, een van onze oudste en 
trouwste leden. In zijn jeugdjaren werd 
hij bezield door de Vlaamse beweging 
en de Vlaamse strijd. Edgard was een 
Vlaams-nationalist uit één stuk. Een 
vurig toneelliefhebber en een begaafd 
beeldhouwer. Een goede vriend is 
heengegaan, die in onze herinnering 
zal blijven voortleven. 

Aan de familie Pol Smitz betuigt de 
VU-Anderlecht haar diep medeleven. 

Reimond Rongè, 
erevoorzitter 

leveren en bijvoorbeeld af te treden als 
burgemeester. 

Uiteindelijk is hij dan ook gezwicht 
mede onder de druk van de ACW-
vleu&el en treedt hij af als burgemees
ter, een funktie, die hij sinds 1977 
vervulde (?). 

Alhoewel Paul De Keersmaeker in 
het vorige bestuur (1977-82) meer 
kumuleerde dan in het huidige, hij was 
toen volksvertegenwoordiger, lid van 
het Europees parlement (met een ver
goeding van meer dan 2 miljoen f r j , 
voorzitter intercomm. Havi-Tv, lid van 
de raad van beheer van Haviland, lid 
van private vennootschappen én bur
gemeester van Asse, heeft hij er toen 
niet aan gedacht om ontslag te nemen. 

Met de verkiezingen van '82 waren 
er toch nog altijd 1243 inwoners van 
Asse, die voor zijn afwezigheid stem
den, wat wel een -800 minder was dan 
in 1976. 

Desondanks werd De Keersmaeker 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

Openingsuren: Di., woc. vrij. van 13 tot I0U.3O 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms lop sic 

terug als burgemeester voorgesteld in 
de koalitie CVP-SP-RL wat voor de 
CVP meebracht dat ze één schepen-
zetel minder beheerde omdat de bur
gemeester de funktie niet uitoefende 
en een CVP-schepen waarnemend 
burgemeester moest zijn. 

In het bestuursakkoord was sprake 
om na 2 jaar de funktie van burge
meester definitief te regelen. Dat is nu 
gebeurd. 

Dhr. Herman Van Eisen wordt effek-
tief burgemeester na jarenlang „waar
nemend" te zijn geweest De politicus 
met de meeste stemmen nl. 1776 krijgt 
dan uiteindelijk de funktie die hem 
toekomt. 

Er moet nu een nieuwe schepen 
verkozen worden. Deze wordt eerst 
aangeduid binnen de groep van CVP 

Leo De Schrijder uit Krokegem 
wordt het meest getipt maar ook Vic 
De Boeck uit Zellik is kandidaat en hij 
roept hiervoor zijn stemmenaantal in 
(939) Maar dit brengt dan weer een 
overwicht van Zellikse CVP-schepe-
nen. Het is ook mogelijk dat er een her
schikking komt van bevoegdheden 
met ondermeer de funktie van voorzit
ter van het OCMW. 

Een andere kwestie is welke be
voegdheden de nieuwe schepen krijgt 
toegemeten, kuituur bijvoorbeeld? 

Het zou kunnen een nieuwe dyna
miek geven aan het bestuurskollege, 
dat nu zwak overkomt. Binnenkort 
zullen wij meer duidelijkheid knjgen op 
deze vragen. 

BRABANT 
FEBRUARI 

8 MERCHTEM: Amnestie-avond met Oswald Van Ooteghem om 20 u. 
in de Sporthal. Org.: VUJO-Merchtem. 
LEUVEN: diskussie-avond over het kongres „Werk in een zelfstandig 
Vlaanderen" met André Geens. Om 20 u. in het Auditorium Vesalius 
91.04 (tegenover 't Stuc). Org.: VUJO-KUL 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Arr. bal met orkest Waltra. Aan
vang: 20 u. 30 in zaal „Pergola" van de Meli op de „Heizel" te Brussel. 
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1.500 bomen onder de bijl 

VU-Wijgmaal 
eist heraanplanting 

Volksunieafdel ing Wi jgmaal heeft t i jdens zijn maandeli jkse be
stuursvergadering het probleem van de illegale en onwettig uitge
voerde boomkappingen in het als Parkgebied geregistreerde gebied 
„Wijgmaal Broek" besproken. 

Een gebied dat op de Gewestplannen als Parkzone en als 
„waardevol landschappeli jk geb ied-" vermeld w o r d t 

Kaalslag langs Dijleboorden en het Dijlepad. 

De omschnjving bepaalt dat deze 
Parkgebieden in hun staat dienen te 
worden bewaard of dienen bestemd te 
worden om zodanig in te richten dat 
ze, in de al dan met verstedelijkte 
gebieden, hun sociale funktie kunnen 
vervullen...". 

Daarom eist de plaatselijke VU-af-
deling dat de eigenaars zouden ver
plicht worden tot heraanplanting over 
te gaan in het verminkte gebied. 

Reeds in 1983 werd door de VU-af-
deling gewezen op het stelselmatig 
omhakken van bomen (ook van niet 
kaprijpe) in dit gebied en op wat men 
toen „bosbeheer" noemde... 

Momenteel is het zo dat ongeveer 
80 % van het bomenareaal in dit 
„Parkgebied" neergehaald werd en 
van de 21 eigenaars er slechts één 
(KOO) over de wettelijk vereiste toela
ting beschikte en tevens tot de ver
plichte heraanplanting overging. 

Niettegenstaande de bevoegde mi-
nistenèle diensten door de afdeling 
van de kaalslag op de hoogte gebracht 
werden, lieten deze (na herhaald aan
dringen) pas 8 maanden later iets van 
zich horen... Dit was 5 maanden gele
den hun eerste, maar tevens ook laat
ste reaktie. 

Pas toen de VU-afdeling de stads
diensten te Leuven op de hoogte 
stelden van wat er gaande was, kwam 
er enige reaktie los. 

Volgens de eerste gegevens zou 
het aantal omgehakte bomen rond de 
1.500 stuks liggen, doch voortgaande 
op de nummering van de omgehakte 
biamen, spreken omwonenden nu 
reeds van het dubbele aantal! 

Momenteel worden de in overtre
ding zijnde eigenaars door de stads
diensten aangeschreven en aange
maand zich in regel te stellen door 
onder meer in de loop van 1985 over 
te gaan tot de wettelijk verplichte 
heraanplanting. 

Intentieverklaring? 
Een wetsartikel bepaalt immers dat 

er een aanvraag moet zijn om te 
ontbossen of om een wijziging aan te 
brengen aan het natuurlijke relief van 
een landschap 

Eens te meer blijkt dat het beheer in
zake pnvé-bossen wettelijk allesbehal
ve geregeld is en dat de stad die geen 

specifieke beschermingsprocedure in
zet, kan gekonfronteerd worden met 
de onvoorstelbare situatie dat vele 
hektare prachtig natuurgebied met de 
grond gelijk gemaakt kunnen worden. 
Dat de stadsdiensten de eigenaars 
terug zullen verplichten over te gaan 
tot nieuwe aanplant van els, wilg, popu
lier of eik kan met weerleggen dat he t 
in het gunstigste geval, dertig jaar zal 
duren vooraleer onze kinderen op
nieuw in een gelijkaardig mooi natuur
gebied zullen kunnen rondwandelen. 

De plaatselijke afdeling wil er op 
wijzen dat een intentieverklaring van 
de eigenaars om tot heraanplanting 
over te gaan geen enkel bewijs levert 
dat zulks ook zal gebeuren. 

Over welke middelen beschikt nu 
een stad of gemeente om dergelijke 
gevallen te voorkomen? Door het uit
vaardigen van een gemeentelijke ver
ordening voor het omkappen van bo
men overstijgt men de gemeentelijke 
bevoegdheid en verzeilt men van het 
ene rechtsgeding in het andere. 

Er IS de recente tyfjeverordening 
van het kabinet Akkermans die de 
gemeente toelaat een vergunning te 
eisen maar daaraan worden bepaalde 
voorwaarden gekoppeld 

Zo moet een inventarizatie worden 
opgemaakt van alle groenzones met 
een daaraan verbonden beheerplan 
(b.v. waar bevinden zich kapnjpe bio-
men, door welke soort worden ze best 
vervangen bij kappingen?). 

Ten slotte is er de wet op het 
behoud van monumenten en land
schappen en een dekreet dat toelaat 
landschappen (en dus ook bossen) te 
rangschikken omwille van hun esteti-
sche waarde Hieraan gaat dan telkens 
een hele procedure vooraf. 

Uit dit alles blijkt dat een stad of ge
meente enerzijds in de mogelijkheid 
verkeren ongekontroleerde boomkap
pingen te verbieden, maar dat het haar 
alleszins met gemakkelijk gemaakt 
wordt om dit te realizeren. 

Het naar volgende gemeenteraads
zitting verschoven agendapunt dat 
een voorstel inhoudt om via een bouw
verordening inzake het vellen van bo
men, paal en perk te stellen aan zulke 
toestanden komt voor dit Wijgmaalse 
natuurgebied echter 1 500 bomen te 
laat.. Valere Oversteyns, 

afdelingsvoorzitter 
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Heftige VU-reaktie in Antwerpse raad 

VU klaagt 
machtsmisbruik van CVP aan 

Tijdens de gemeenteraadszit t ing van 29 januari II. haalde D. 
Stappaerts ( V U ) een frappant voorbeeld aan van partijpolitiek 
machtsmisbruik vanwege de CVP-schepen Van H e y s t D. Stappaerts 
leverde hiermee het bewijs dat de stedeli jke benoemingspolit iek mis
bruikt wordt voor parti jpolit ieke doeleinden via de weg van de grote 
kleurvakbonden. 

Felle vu-kritiek 
De VU-fraktie ontketende hierover 

een heftig offensief, waarbij de ont
slagnemende schepen Hu^ ghebaert 
(CVP) na een flauwe repliek weigerde 
zich nog verder te verantwoorden De 
betrokkene zelf, schepen Van Heyst 
antwoordde helemaal naast de kwes
tie De door D Stappaerts aangeklaag
de feiten hebben betrekking op het 
misbruik dat gemaakt werd van een te-
werkstellingsaanvraag van een werk
loze inwoner van Borgerhout gericht 
aan het stadsbestuur Deze aanvraag 
kwam terecht bij schepen Van Heyst, 
die de aanvrager op bnefpapier van 
zijn kabinet een antwoord liet gewor
den met bijgevoegd een formulier van 
de tewerkstellingsdienst van het 
A C V i De kandidaat voor een plaats in 
Stadsdienst werd daarbij verzocht zijn 
lidmaatschapsnummer van het ACV 
en van zijn mutualiteit op te geven i 

Het IS duidelijk dat deze afhandeling 
van een officiële vraag voor tewerk
stelling in stnjd IS met de regels van ob-
jektiviteit en onpartijdigheid, die zou
den moeten gelden voor het stadsbe
stuur, dat dan toch verantwoordelijk is 
voor de ganse bevolking en niet enkel 
voor partijpolitieke vriendjes en syndi-
kale bevoorrechten De VU-interpel-
lant eiste daarom dat de betrokken 
schepen zou terecht gewezen wor
den 

Voorlopige 
definitieve 
kaders 

Onder deze merkwaardige betite
ling werd de 1 ste faze afgesloten van 
de opnchting van een nieuw perso
neelskader voor de Stad Antwerpen 

Het betreft een louter wiskundige ver
mindering van het vroegere jjerso-
neelskader, zoals geëist werd door de 
Hogere Overheid Zoals G Bergers 
(VU) in zijn tussenkomst aantoonde, 
werd na 2 jaar fusie nog zelfs geen be
gin gemaakt van de samenstelling van 
efficiënte funktionele kaders en werd 
de behandeling van de essentiële per
soneelsproblemen nog in het geheel 
niet aangevat 

De thans doorgevoerde lineaire in
krimping werd toegepast op alle dien
sten en IS daarom volgens de VU-
fraktieleider onredelijk omdat dit leidt 
tot een onderbezetting van de veilig
heidsdiensten (Brandweer en Politie), 
aangezien deze diensten evenzeer 
worden getroffen als de andere dien
sten De veiligheid in de Stad Antwer
pen wordt hierdoor in het gedrang 
gebracht De VU-interpellant eiste 
daarom dat de problemen, die zich in 
dat verband vooral met de Brandweer
dienst voordoen, zo spoedig mogelijk 
en grondig in de bevoegde kommissie 
zouden behandeld worden 

Sint-Erasmussteeg 

Naar aanleiding van de verkoop van 
enkele panden in deze buurt door de 
Stad, kwam VU-raadslid Stappaerts 
reeds eerder tussen om te wijzen op 
de gebrekkige verkoopovereenkomst 
waardoor trouwens de betreffende 
agendapunten ter verbetering afge
voerd werden Met de door Stap
paerts aangehaalde bezwaren werd 
thans gedeeltelijk rekening gehouden, 
o m wat betreft de clausule aangaande 
de herwaardenng van het goed, waar
aan thans wel konkrete voorwaarden 
aan verbonden werden 

Belangrijke bezwaren blijven even
wel bestaan, zoals de onnauwkeunge 
beschnjving van de uit te voeren reno
vatiewerken Met het oog op het vrij
waren van een volwaardig urbanis-
tisch en architektonisch geheel van 
deze buurt meende het VU-raadslid 
dat men beter deze panden met had 
verkocht waardoor de Stad zelf voor 
de renovatie had kunnen zorg dragen 

Voorlopige 
kredieten 

Zowel voor de eigen werking van 
het Stadsbestuur als voor de Grondre-
gie Deurne-Hoboken-Merksem vroeg 
het kollege voorlopige kredieten Ria 
Van Rompay (VU) wees erop dat 
werd gevraagd voor de Grondregie 
nog kredieten goed te keuren voor de 
maand januan 1985, alhoewel deze 
maand reeds nagenoeg verstreken 
wasi De VU stemde tegen deze pun
ten (P.D MJ 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

9 MECHELEN: Debatavond over Vredesproblematiek, VUJO-org 
Aanvang 20 uur in de Stadsfeestzaal, Botermarkt, met vertegen
woordigers van de 4 partijen Voor VU Willy Kuijpers 

9 KAPELLEN. Geleid bezoek in het ICC, Meir 50 te Antwerpen „Gra
fisch Atelier Beter Bekaert" Aanvang zaterdag 11 u Org FVV 

9 

10 

14 

15 

16 

17 

20 

20 

22 
22 

27 

EDEGEM: Eikenavond in „Dne Eiken" Op het menu haringfilets met 
boontjes Inschnjven op voorhand Inr VNSE 
KONTICH: Film- en dianamiddag van de TAK-reis naar Rome Om 
14 u in zaal „Alcazar" 
KAPELLEN: Dia- en klankmontage „Het Andere Brussel" Aanvang 
20 uur Plaats Zaal ASLK, Vredestraat 11-12, Kapellen-centrum Org 
FVV 
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 modem tuinbouwbedrijf te Wom-
melgem Tomaten gekweekt op steenwol Vertrek in Den Klauwaert 
om 14 u 
LIER: Gelaats- en lichaamsverzorging door mevr Kees In lokaal 
V N C, Berlarij 80 om 20 u Iedereen is welkom (ook de mannen) 
Org FVV 
EDEGEM: In „Dne Eiken", voordracht met dia's over drugs door 
dokter Van Impe om 20 u 15 Org FVV 
EDEGEM: in „Drie Eiken", Raad van Beheer V N S E om 20 u 
TURNHOUT: „Safan van 't Pallieterke", gespreksavond met de 
redaktie van dat weekblad 
WOMMELGEM: Bezoek aan tuinbouwbedrijf Om 14 uur vertrek „In 
de Klauwaert" 

VU-Brecht in de bres voor 
de middenstand van Sint-Job 

Sint-Job-in-'t-Goor, een van de parel
tjes van de Antwerpse Voorkempen 
met bossen en woonwijken waar rust 
en groen nog de toon aangeven Een 
typisch landelijke dorpskern, dan een 
straat gedwarst door een vaart en een 
ouderwets bruggetje, doet denken aan 
Van Gogh De straat de Handelslei 

Geen supermarkten, geen pompeu
ze winkelgalerijen maar een serie han
delszaken waar de dorpeling zich thuis 
voelt, waar persoonlijk kontakt tussen 
winkelier en klant nog als uiterst waar
dewol wordt aangezien 

De handelaars en nenhgdoeners 
van St-Job hebben hun „bond" VAMI, 
totaal apolitiek Thans slaat deze ver
eniging alarm Openbare Werken wil 

Vrede en verzoening te Brasschaat? 
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten besloten de Brasschaat-

se Volksuniejongeren de nu bijna zeventig jaar oude amnestie-eis 
ook in Brasschaat te laten weerklinken. 

In ditzelfde kader overhandigde de Brasschaatse Volksuniefraktie 
aan de kollega's gemeenteraadsleden en de pers bijgaand verzoek. 

Op 30 juni 1983 keurde deze raad 
een motie goed en steunde de oproep 
van „Amnesty International" voor de 

vrijlating van alle gewetensbezwaar
den waar ook ter wereld 

Ter gelegenheid van Kerstmis 1984 

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. 

werd in de senaat en de Vlaamse Raad 
volgend voorstel van resolutie inge
diend, dat een gebaar van vrede, ver
zoening en naastenliefde moet zijn 

„De vergadering is van mening dat 
veertig jaar na het einde van de twee
de wereldoorlog dringend een einde 
moet gemaakt worden aan de gevol
gen van repressie en epuratie, waar
door nog tal van landgenoten getrof
fen worden, 

vindt het onaanvaardbaar dat zelfs 
de kinderen en de kleinkinderen van
daag nog worden benadeeld door de 
bestraffing van hun ouders en groot
ouders, 

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" 

Kerstmis 1984 biedt nogmaals de 
gelegenheid om na veertig jaar defini
tief de spons te vegen over een peno-
de waarin in België een onredelijke 
terreur werd gevoerd, met uitzonde-
nngsrechtbanken verdachtmakingen, 
beroving van elementaire rechten, ar
restaties en broodroof, waar velen nog 
dagelijks de sociale gevolgen van on
dergaan 

De VU-fraktie verzoekt de kollega's 
gemeenteraadsleden, in de geest van 
de motie van „Amnesty International", 
bij hun volksvertegenwoordigers en 
senatoren aan te dringen om de voor
gestelde moties te steunen en alzo, 
desnoods in Vlaanderen, dat gebaar 
van verzoening te brengen dat reeds 
jaren in bijna al de andere landen werd 
gebracht 

de „volkse" Handelslei verbreden, as
falteren, het parkeren drastisch beper
ken, kortom deze gezellige dorps- en 
winkelstraat omvormen tot een heuse 
stadslaan waar kuieren winkelen met 
meer kan. wel als „doorgaand verkeer" 
over de nieuwe lei razen richting auto
weg Antwerpen-Breda 

VAMI, hoewel noch ideologisch, 
noch politiek geëngageerd, wendde 
zich spontaan tot de Volksunie Had 
het CVP-schepenkollege de plannen 
van Brugge en Wegen met gunstig 
geadvizeerd'' 

Onder impuls van VU-afdelings-
voorzitter en gemeenteraadslid Jos 
Renders en bestuurslid Rene Van de 
Wiele, zelf een „kind" van de Handels-
lei, werden met VAMI reeds gesprek
ken gevoerd Via de VU-streekpers 
wordt inmiddels de Brechtse bevol-

BROUWERIJ 

IVIOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031-86.71.21 
Voor «AL» uw bieren 

en limonades 
Bijhuizen: Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
T«l. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat ld, G«nt 

Tel. 091-2Z45.62 

king terdege voorgelicht omtrent de 
overheidsplannen, zo nefast voor de 
middenstand en het eigen volkse leven 
van de gemeente, plannen onvoor
waardelijk gesteund door de Brechtse 
CVPi Begrijpe wie begrijpen kan' 

Ook werden de Antwerpse VU-
partementairen ingeschakeld ten einde 
St-Job te kunnen behouden zoals het 
IS eenvoudigweg Sint-Job-in-'t-Goor, 
eén van de pareltjes van de Antwerp
se Voorkempen prans Kuijpers 

Info-namiddag 
te Ekeren 

In naam van de VU-Groot-Antwer-
f)en nodigt Volksunie Ekeren uit op 
haar info-dag over „Inspraak-medebe-
heer en Participatie" op zaterdag 23 fe-
bruan 1985 om 14 u 30 in zaal „De Bo
terham", Veltwycklaan 23 te Ekeren 

Aan deze middag werken mee-
Mark Suykens van de Wakkere Bur
ger, Frans Van Dessel en Dirk Van 
Putten, schepenen te Stabroek en 
Wim Van Haegendoren, schepen te 
Zoersel 

Met hen zal getracht worden om 
van bovenstaande begrippen de teone 
te toetsen aan de praktijk 

Iedereen is welkom, de inkom is 
gratis 

Let op het beginuur: 14u. 30 en 
niet 20 u. 30. 

Volksunie zegt neen aan 
Union Carbide 

Het arrondissementeel VU-bestuur 
van Antwerpen in samenwerking met 
de VU-afdelingsbesturen Malle en 
Zoersel, protesteert heftig tegen de 
beslissing van gemeentebesturen en 
Bestendige Deputatie, een uitbatings-
vergunning toe te staan aan de firma 
Union Carbide voor de opslag van 
7000 ton chemicaliën en dergelijke in 
de voormalige meubelfabriek De Kem
pen te Westmalle, op een oppervlakte 
van 17000m2 

Niet alleen bevinden zich onder de 
te stockeren goederen zwaar giftige 
grondstoffen — zoals het gevreesde 
Dioxane — wat bij ramp aanleiding 
geeft tot brandstormen en vorming 
van uiterst giftige gaswolken boven 
Westmalle en omliggende gemeenten, 
maar ook brengt de geplande vesti

ging een nsicovol transport mee door
heen de dorpskommen van Oostmalle 
en Zoersel 

De VU stelt dat de vestiging van 
Union Carbide in uitgesproken landelij
ke gemeenten en in de onmiddellijke 
nabijheid van een woonwijk, eenvou
digweg niet kan 

De Volksunie bezweert de Vlaamse 
regenng, inzonderheid de gemeen
schapsminister van Leefmilieu Lens-
sens, het besluit van de Bestendige 
Deputatie van de provincie Antwerpen 
te vernietigen 

De VU steunt in deze volledig de 
standpunten en akties van het Komi-
tee Beter Leefmilieu Malle en van de 
vzw 's Hart van de Kempen en Red de 
Voorkempen 
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Gemeentelijke verkeersenquête: 7,3 % antwoorden 

Heeft Beersel geen aandacht 
voor eigen verkeersveiligheid? 

23 

Hoe slecht de pers in Beersel voorgelicht is volgt uit het volgende. 
Toen op 31 jan. 11. de persmensen opdaagden om de gemeenteraad te 
volgen, was deze reeds aan 't vergaderen! 

Niet voor de gemeenteraad, maar - om de begroting van de vzw Vo
gelenzang en de vzw de M e e n t in algemene vergadering te bespre
k e n -

Na de vzw „Sportcomplex Omer 
Van Roy" te Huizingen komt er nu een 
dergelijke vzw te Lot, genaamd „Voge
lenzang" die het sportgebeuren te Lot 
zal beheren. Wie de reeks van vzw's 
volgde weet dat met de vzw de Meent, 
er nu drie bestaan waarin op één 
raadslid na alle gemeenteraadsleden 
zetelen. 

Gemeente- of 
Boekhoudingraad (?) 

Met een beetje vertraging voort
vloeiend met de vzw-vergadering be
gon de reeks van begrotingen, lenin-

VU-Liedekerke 
rouwt 

Op 2 januari II. ontviel ons Rosa 
Neukermans, echtgenote van Adolf 
Van Droogenbroeck, net voor haar 
65ste verjaardag. Haar belde kinderen 
en echtgenoot schonk ze niet enkel 
haar levendige bezieling, maar tevens 
de sterke, Vlaamse uitstraling die haar 
'leven, tot het einde toe, zo intens 
verlichtte. Zwaar ziek, maar diep geluk
kig, deelde ze zelfs met ons de feest
vreugde tijdens de jubileumviering van 
„25 jaar VU-Liedekerke" op 20 oktober 
II. 

Rosa was vaak de stuwkracht en 
ruggesteun bij het onverdroten pio
nierswerk van haar echtgenoot 

VU-Liedekerke rouwt om het verlies 
van deze bezielende kracht wiens in
zet haar tot eer strekt en haar levens
moed tot voorbeeld, nu Rosa rust en 
verenigd werd met de aarde waar zij 
zo van hield: Vlaanderen! 

Jolinny De Brabanter 

gen en één Indirekte belasting In de 
eerste gemeenteraad van 1985. 

Begroting kerkfabriek O.-L-Vrouw 
Alsemberg Dienstjaar 1985: geen tus
senkomst van de gemeente. 

Begroting-OCMW 1985: een ge
meentelijke tussenkomst van 
5.026.516 fr. 

De toestand van de gemeentekas 
eind '84 zou een verantwoord vermo
gen hebben van 219.834259 fr. (onder 
voorbehoud want de schepen van 
Financiën spreekt soms zo stil dat men 
geen negen uit een acht verstaat). 

Gemeentelijk waterbedrijf ontvang
sten en uitgaven Dj 1983: een batig 

saldo van 6.793.150 fr. 
Gemeentelijk waterbedrijf: veriies 

12.577.133 fr. 

Nadien kwamen de begrotingen van 
de vzw de Meent en de vzw Vogelen
zang voor het Dienstjaar 1985 aan de 
beurt en de begroting van de Gemeen
telijke Raad voor Kuituur en Kulturele 
Vrijetijdsbesteding 1985, toelage: 
155.317 fr. Voor het Grootveld werd 
bij het Gemeentekrediet een omzet
tingslening aangegaan van 
1.812.000 fr. voor een duur van 16 jaar. 

Voor de vert)eteringswerken aan de 
Hemelstraat werd 3.241.000 fr. ge
leend en voor de aankoop van aller
hande benodigdheden voor de ver-
keerssignalizatie (Delhaize te Alsem
berg) 1.499.000 fr. 

En wat verwacht werd.. Vaststelling 
van één vooriopig twaalfde voor de 
gemeentebegroting 1985! 

Personeelsadvertentie 
vzw Gemeentelijk 
Cultureel Centrum Overijse 
werft aan: KULTUURANIMATOR/TRICE 
Voorwaarden: 
A. Voldoen aan de vereisten van Koninklijk Besluit dd. 26 no
vember 1976, inzonderheid: 
• Op tijdstip van aanwerving ten minste 26 jaar en ten 
hoogste 50 jaar oud zijn. 
• Van Belgische nationaliteit zijn en de burgerlijke en pohtie-
ke rechten genieten. 
• Aan de dienstplichtwetten voldaan hebben. 
• Van onberispelijk gedrag zijn. 
• Universitair of hoger onderwijs in het Nederlands gevolgd 
hebben. 
• Ervaring in de sociaal-kulturele sektor bezitten. 
B. Uiterlijk 3 maanden na verloop van de proefperiode woon
achtig zijn te Overijse. 
Schriftelijke kandidaten met uitgebreid CV ten laatste op: 
donderdag 28 februari 1985, richten aan de Voorzitter van de 
VZW Gemeentelijk Cultureel Centrum, Justus Lipsiusplein 9, 
1900 Overijse. 

Het ontslag 
van de burgemeester van Asse 

Als één van de laatste ministers en 
staatssekretarissen heeft Paul De 
Keersmaeker aan de druk weerstaan 
om een deel van de kumuls In te 

VU-Anderlecht 

in rouw 
Op 26 januari laatstleden overieed 

Edgard Smitz. een van onze oudste en 
trouwste leden. In zijn jeugdjaren werd 
hij bezield door de Vlaamse beweging 
en de Vlaamse strijd. Edgard was een 
Vlaams-nationalist uit één stuk. Een 
vurig toneelllefhebber en een begaafd 
beeldhouwer. Een goede vriend is 
heengegaan, die in onze herinnering 
zal blijven voortleven. 

Aan de familie Pol SmItz betuigt de 
VU-Anderiecht haar diep medeleven. 

Reimond Rongé, 
erevoorzitter 

leveren en bijvoorbeeld af te treden als 
burgemeester. 

Uiteindelijk is hij dan ook gezwicht 
mede onder de druk van de ACW-
vleuoel en treedt hij af als burgemees
ter, een funktie, die hij sinds 1977 
vervulde (?). 

Alhoewel Paul De Keersmaeker in 
het vorige bestuur (1977-82) meer 
kumuleerde dan in het huidige, hij was 
loen volksvertegenwoordiger, lid van 
het Europees pariement (met een ver
goeding van meer dan 2 miljoen f r j , 
voorzitter intercomm. Havi-Tv, lid van 
de raad van beheer van Haviland, lid 
van private vennootschappen én bur
gemeester van Asse, heeft hij er toen 
niet aan gedacht om ontslag te nemen. 

Met de verkiezingen van '82 waren 
er toch nog altijd 1243 Inwoners van 
Asse, die voor zijn afwezigheid stem
den, wat wel een-800 minder was dan 
in 1976. 

Desondanks werd De Keersmaeker 

DE KEIZKR 
AN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R -
Salons - KleinmeubeU * *----. < ! . . . . ._ 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voor' 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot 10 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 10 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts 15 ki " ' ' 

terug als burgemeester voorgesteld in 
de koalitle CVP-SP-RL wat voor de 
CVP meebracht dat ze één schepen-
zetel minder tieheerde omdat de bur
gemeester de funktie niet uitoefende 
en een CVP-schepen waarnemend 
burgemeester moest zijn. 

In het bestuursakkoord was sprake 
om na 2 jaar de funktie van burge
meester definitief te regelen. Dat is nu 
gebeurd. 

Dhr. Herrnan Van Eisen wordt effek-
tlef burgemeester na jarenlang „waar
nemend" te zijn geweest De politicus 
met de meeste stemmen nl. 1776 krijgt 
dan uiteindelijk de funktie die hem 
toekomt 

Er moet nu een nieuwe schepen 
verkozen worden. Deze wordt eerst 
aangeduid binnen de groep van CVP. 

Leo De Schrijder uit Krokegem 
wordt het meest getipt maar ook Vic 
De Boeck uit Zelllk Is kandidaat en hij 
roept hiervoor zijn stemmenaantal in 
(939) Maar dit brengt dan weer een 
overwicht van Zellikse CVP-schepe-
nen. Het is ook mogelijk dat er een her
schikking komt van bevoegdheden 
met ondermeer de funktie van voorzit
ter van het OCMW. 

Een andere kwestie Is welke be
voegdheden de nieuwe schepen krijgt 
toegemeten: kuituur bijvoorbeeld? 

Het zou kunnen een nieuwe dyna
miek geven aan het bestuurskollege. 
dat nu zwak overkomt. Binnenkort 
zullen wij meer duidelijkheid krijgen op 
deze vragen. 

BRABANT 
FEBRUARI 

8 MERCHTEM: Amnestie-avond met Oswald Van Ooteghem om 20 u. 
In de Sporthal. Org.: VUJO-Merchtem. 

13 LEUVEN: diskussie-avond over het kongres „Weri< in een zelfstandig 
Vlaanderen" met André Geens. Om 20 u. in het Auditorium Vesalius 
91.04 (tegenover 't Stuc). Org.: VUJO-KUL 

23 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Arr. bal met ori<est Waltra. Aan
vang: 20 u. 30 in zaal „Pergola" van de Meli op de „Helzel" te Brussel. 

1.500 bomen onder de bijl 

VU-Wijgmaal 
eist heraanplanting 

Volksunieafdel ing Wi jgmaal heeft ti jdens zijn maandeli jkse be
stuursvergadering het probleem van de illegale en onwett ig uitge
voerde boomkappingen in het als Parkgebied geregistreerde gebied 
„Wijgmaal Broek" besproken. 

Een gebied dat op de Gewestplannen als Parkzone en als 
waardevol landschappeli jk geb ied-" vermeld w o r d t 

Kaalslag langs Dijleboorden en het Dijlepad 

De omschrijving bepaalt dat deze 
Parkgebieden In hun staat dienen te 
worden bewaard of dienen bestemd te 
worden om zodanig in te richten dat 
ze, in de al dan niet verstedelijkte 
gebieden, hun sociale funktie kunnen 
vervullen...". 

Daarom eist de plaatselijke VU-af-
deling dat de eigenaars zouden ver
plicht worden tot heraanplanting over 
te gaan In het verminkte gebied. 

Reeds In 1983 werd door de VU-af-
deling gewezen op het stelselmatig 
omhakken van bomen (ook van niet 
kaprijpe) in dit gebied en op wat men 
toen „bosbeheer" noemde.. 

Momenteel Is het zo dat ongeveer 
80 % van het bomenareaal in dit 
„Parkgebied" neergehaald werd en 
van de 21 eigenaars er slechts één 
(KOO) over de wettelijk vereiste toela
ting beschikte en tevens tot de ver
plichte heraanplanting overging. 

Niettegenstaande de bevoegde mi
nisteriële diensten door de afdeling 
van de kaalslag op de hoogte gebracht 
werden, lieten deze (na herhaald aan
dringen) pas 8 maanden later Iets van 
zich horen... Dit was 5 maanden gele
den hun eerste, maar tevens ook laat
ste reaktie. 

Pas toen de VU-afdeling de stads
diensten te Leuven op de hoogte 
stelden van wat er gaande was, kwam 
er enige reaktie los. 

Volgens de eerste gegevens zou 
het aantal omgehakte bomen rond de 
1.500 stuks liggen, doch voortgaande 
op de nummering van de omgehakte 
bomen, spreken omwonenden nu 
reeds van het dubbele aantal i 

Momenteel worden de in overtre
ding zijnde eigenaars door de stads
diensten aangeschreven en aange
maand zich in regel te stellen door 
onder meer in de loop van 1985 over 
te gaan tot de wettelijk verplichte 
heraanplanting. 

Intentieverklaring? 
Een wetsartikel bepaalt immers dat 

er een aanvraag moet zijn om te 
ontbossen of om een wijziging aan te 
brengen aan het natuurlijke relief van 
een landschap 

Eens te meer blijkt dat het beheer in
zake pnvè-bossen wettelijk allesbehal
ve geregeld is en dat de stad die geen 

specifieke beschermingsprocedure In
zet kan gekonfronteerd worden met 
de onvoorstelbare situatie dat vele 
hektare prachtig natuurgebied met de 
grond gelijk gemaakt kunnen worden. 
Dat de stadsdiensten de eigenaars 
terug zullen verplichten over te gaan 
tot nieuwe aanplant van els, wilg, popu
lier of eik kan niet weerieggen dat he t 
in het gunstigste geval, dertig jaar zal 
duren vooraleer onze kinderen opv 
nieuw in een gelijkaardig mooi natuur
gebied zullen kunnen rondwandelen. 

De plaatselijke afdeling wil er op 
wijzen dat een Intentieverklaring van 
de eigenaars om tot heraanplanting 
over te gaan geen enkel bewijs levert 
dat zulks ook zal gebeuren. 

Over welke middelen beschikt nu 
een stad of gemeente om dergelijke 
gevallen te voorkomen? Door het uit
vaardigen van een gemeentelijke ver
ordening voor het omkappen van bo
men overstijgt men de gemeentelijke 
bevoegdheid en verzeilt men van het 
ene rechtsgeding In het andere. 

Er IS de recente typeverordening 
van het kabmet Akkermans die de 
gemeente toelaat een vergunning te 
eisen maar daaraan worden bepaalde 
voorwaarden gekoppeld. 

Zo moet een inventarizatie worden 
opgemaakt van alle groenzones met 
een daaraan verlionden beheerplan 
(b.v. waar bevinden zich kaprijpe bo
men, door welke soort worden ze best 
vervangen bij kappingen?). 

Ten slotte is er de wet op het 
behoud van monumenten en land
schappen en een dekreet dat toelaat 
landschappen (en dus ook bossen) te 
rangschikken omwille van hun esteti-
sche waarde. Hieraan gaat dan telkens 
een hele procedure vooraf. 

Uit dit alles blijkt dat een stad of ge
meente enerzijds in de mogelijkheid 
verkeren ongekontroleerde boomkap
pingen te verbieden, maar dat het haar 
alleszins met gemakkelijk gemaakt 
wordt om dit te realizeren. 

Het naar volgende gemeenteraads
zitting verschoven agendapunt dat 
een voorstel inhoudt om vla een bouw
verordening Inzake het vellen van bo
men, paal en perk te stellen aan zulke 
toestanden komt voor dit Wijgmaalse 
natuurgebied echter 1.500 bomen te 
laat.. Valere Oversteyns, 

afdelingsvoorzitter 

7 FEBRUARI 1985 



24 

Vijf jongeren gaan met hart en ziel m op hun 1 jaar oude hobby, muziek 
schrijven én spelen. The Strings uit Tildonk. 

- M 4 j 
Vlaamse Vriendenkring Haacht 

Op de uitnodiging las men: Kaas- en 
wijnfeest te Haacht op 22 december 
Op zich geen bijster origineel gegeven, 
maar het programma was wel vernieu
wend. 2 optredens van The Stnngs 
CTildonk) met eigen nummers geschre
ven door Bart Verschueren. 

Klassieke gitaar en kleinkunst van 
Annick (Wakkerzeel) en Sonia 
(Haacht-station). 

Een boeiend „gastoptreden" van Ilse 
Luysterborg uit Keerbergen die een 
100-tal aanwezigen in de ban hield met 
poëtische luisterliedjes. 

Voorstelling van de nieuwe bundel 

van de Haachtse dichter Ange de 
Bouchery-Kiebooms „Druiven der 
traagheid" met o.m voordracht van het 
gedicht „Vlaanderen" De verkoop van 
dit boek loopt ovengens ten voordele 
van de Vlaamse vnendenknng. 

Kamerlid Luk Van Horenbeek 
bracht ons een groet van V.O.S.'er 
Jomme Feyaerts uit Kelfs, die wegens 
ziekte met kon aanwezig zijn. 

Dit alles werd vlot aan mekaar ge
praat door Ene Persoons en aan me
kaar gemixed door Tom en Olivier. 

Vermelden we nog het programma 
1985 voor de VU en de Vlaamse 

ee/,^«''e 

I 

vriendenknng van Haacht: 
— 16 februan- werk en ontspan-

ningsweekend in Sankt-Vith. Info: 
60.51.36 

— maart: praatkaffee -t- info belas
tingen, 

— 21 april: smuldag en 2de wandel
zoektocht. 

— augustus: toenstische uitstap 
Limburg (o.m. Voeren). 

— oktober-november: reeks - han
dig met naald en draad. 

— december: 2de kaas- en wijn
feest 

Ook hopen we in '85 een voordracht 
te kunnen organizeren over de ge
schiedenis van Haacht i.s.m. dr. Jos 
Cools uit Ans; dit was reeds gepland 
als onderdeel van het Kaas- en Wijn
feest maar dr. Jos Cools verontschul
digde zich wegens de slechte weers
omstandigheden in het Luikse. 

Afsluiten doen we met reklame; de 
bundel „Druiven der Traagheid" kan je 
bestellen door storting, van 200 fr. op 
rekening nr 860-0032561-48 van 
Volksunie afd. Haacht 

Rouw te Westrode 
Totaal onverwacht is ons trouw 

Volksunielid Raymond Beeckaert uit 
de Boskant te Westrode op 64-jarige 
leeftijd overleden. Hij was de kloeke 
vaandeldrager en fiere beschermer 
van de afdelingslag Meise-Wolvertem-
Oppem. Op elke IJzerbedevaart, elke 
betoging en op alle manifestaties was 
hij trouw met „zijn" vlag prezent On
verzettelijk liep hij steeds voorop. Als 
echte „Vlaanderaar" trok hij de kop. 
Zoals hij had gewenst lag de leeuwe-
vlag op de kist tijdens de begrafenis-
plechtigheid Wij betuigen onze deel
neming aan Jeanne Gluts en familiele
den. Samen met onze overleden be
stuursleden Richard Herteleer en 
Frans Van Gijseghem krijgt Raymond 
een verdiende ereplaats in d? 25-jarige 
geschiedenis van onze afdeling Meise-
Wolvertem-Oppem. 

• Ik verzamel doodsprentjes. Wie 
stuurt er mij iets op? Alvast bedankt! 
Patricia Ceulemans, P. Jansonstraat 8 
te 1020 Brussel. 02-268J20.02. 

• 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. 
• Jonge man, 37 jaar, zoekt betrek
king als elektncien (installaties). Kon-
takt via senator Bob Maes, Zaventem. 
Tel. 02-720.18.59. 
• Tijdelijk werkloze huisschilder van 
27 jaar, met ervaring, zoekt vaste 
betrekking als loontrekkende. Voor 
inlichtingen zich wenden. O Van Oo
teghem, senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091-3072.87 
• Jonge man met diploma A2 Land
bouw, vrij van militaire dienstplicht 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel op de 
dnehoek Halle-Ninove-Asse. 
Voor ml. zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J. Valkeniers, tel. 02-
5691604 

Verkoper 
zoekt werk 
VU-lid, 38 jaar, beroep handelsreiziger, 
zoekt nieuwe betrekking wegens fa
ling van bednjf 
Voor aanbiedingen zich wenden O. 
Van Ooteghem, senator, A. Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel. 091-
30.72.87. 

• 21-j. heer met humanioradiploma, 
richting Moderne Talen, zoekt een 
betrekking als bediende of huljjsekre-
tans in het Brusselse Alle inlichtingen 
bij Red. WIJ onder letters J.S. 
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Uit de Izegemse gemeenteraad van 28 januari 1985 

Izegemse begroting sluitend 
zonder belastingverhoging 

O p de jongste gemeenteraad waren de eerste 27 punten ejgenlijk maar een aanloop naar de hoofdbrok 
de begrotmg Het mag dan ook niet verwonderen dat vanop zowel meerderheids- a ls opposit iebanken 
opnieuw de dringende vraag aan de burgemeester werd gesteld wanneer komt nu eindelijk de jaarli jkse 
stadsbegroting op een aparte raadsz i t t ing ' 

Opnieuw heeft burgemeester Vanlerberghe plechtig beloofd om vanaf volgend jaar op dit verzoek in te 
gaan 

WEST-VIAANDEREN 

Wijzigingen aan BPA's 
De BPA's Negenhoek-Bosmolens 

Rustoord en Sportcentrum waren dnn-
gend aan aanpassingen toe Bij nader 
toezien bleek dat vooral deze drie 
BPAs helemaal met meer overeen
stemden met de werkelijkheid 

Er werd tevens met de ontwerper 
(WITAB) een gunstiger pnjs bedongen 
voor het aanpassen van de plannen 

In het kader van het stadskernher-
waarderingsprojekt, Melkmarkt" werd 
een voorontwerp van rooilijnplan voor 
de Molenweg goedgekeurd Dit maakt 
het mogelijk om de nodige gronden 
aan te schaffen om zo de doorsteek 
naar de Roeselaarsestraat te verwe
zenlijken 

Aktief OCMW-beleid 
Dat er in 1984 een aanzienlijke 

besparing op het stadsaandeel in de 

werking van het O C M W werd gereali-
zeerd betekent nog met dat daar geen 
vernieuwingsplannen zouden bestaan 
Wel integendeel! Niet minder dan twee 
belangnjke OCMW-projekten werden 
door de gemeenteraad unaniem goed
gekeurd 

Een eerste projekt is de bedeling 
van warme maaltijden ten huize Dit 
werd uitgewerkt in het kader van een 
bestendige zorg om zieken en bejaar
den zolang mogelijk een zelfstandig 
bestaan te kunnen bieden Dat aan een 
dergelijke dienst te Izegem een echte 
behoefte bestaat, staat nu reeds vast 

Het IS dan ook met verwonderlijk dat 
VU-schepen Bernard Depoorter van
uit alle frakties in de raad het licht op 
groen kreeg, zodat deze dienst zo vlug 
mogelijk operationeel kan en zal wor
den Een tweede punt dat algemeen 
werd goedgekeurd, was de principiële 
beslissing voor de bouw van dertig 

VSVK-debat in Izegem: 

„De toekomst 
van de Vlaamse 
Beweging 

Het zesde werkjaar van de Izegemse V S V K belooft onder alle 
oogpunten een topjaar te worden. D e vele aanwezigen op het 
amnestiedebat zullen die geslaagde avond nog vers in het geheugen 
hebben. M a a r ook de Rubensavond met Harold Van de Perre en de 
poezie-avond met Rita Lommée waren voltreffers M e t het onderwerp 
„De toekomst van de V laamse Beweging" en met Koen Baert en Joris 
b e Deurwaerder als gasten, kan V S V K andermaal rekenen op een 
nokvolle zaal, en het publiek kan andermaal rekenen op een boeiend 
en hoogstaand d e b a t 

f f 

Brandend aktueel 
Zijn een gesprek en vragen over 

„De toekomst van de Vlaamse Bewe
ging" met volkomen op hun plaats ' 

Telkens de Vlaamse Beweging een 
stap vooruitzette, gingen er stemmen 
op, ook onder de Vlamingen, in de 
trant van „Jongens, nu is het doel 
bereikt Daar praten we met meer 
over" 

Ook met de staatshervorming van 
1980 waren er direkt lieden die zeg
den En nu IS het afgelopen' Intussen 
weet iedereen dat het juist met afgelo
pen IS Dat de staatshervorming een 
miskleum is Dat de Vlaamse Regering 
slechts over mini-bevoegdheden be
schikt 

De vraag is meer dan dnngend 
waar moet het nu naartoe ' Eigenlijk 
heeft die vraag altijd bestaan 

Het heeft te maken met de verschil
lende definities of inhoud, zo men wil, 
die men aan de Vlaamse Beweging 
geeft Lange tijd ging het alleen om het 
behoud van de taal Anderen zagen er 
een middel in tot volledige ontplooiing 
van elk individu Volledige emancipatie, 
op elk terrein van alle Vlamingen, 
heette het dan weer Of evolutie naar 
een nationale bewustwording Of tot 
stand brengen van een eigen Vlaamse 
staat met ontvoogding van de bevol
king 

In de 19de eeuw, toen de katolieke 
en de liberale partij in een felle klerika-
le/anti-klenkale strijd verwikkeld wa
ren eisten beiden het monopolie van 
de Vlaamse Beweging op Het doel 
was voor de enen het behoud van het 
katoliek geloof, voor de anderen de 
verspreiding van de vrijzinnigheid 

Ook over de middelen liepen de 
meningen lang uiteen Met of zonder 
de part i jen ' In de bestaande partijen 
of via een eigen Vlaamse par t i j ' Dat 
laatste heeft het gehaald, vanaf het 
Daensisme tot op vandaag Maar daar
naast IS er ook een buitenpartijpolitie-
ke Vlaamse Beweging aktief 

Vragen te over 
Wat IS de Vlaamse Beweging eigen

l i j k ' Wat zijn haar doelstellingen' Via 
welke wegen zijn die te bere iken ' Zijn 
de grondwetsherzieningen van 1970 
en 1980 een eindpunt, een aanloop 
naar een nieuwe ontwikkeling, of een 
onbelangrijk politiek f e i t ' Wat zijn de 
kansen van de Vlaamse Deelregenng' 
Wat voor beeld hebben wij naar de 
jeugd toe te d ragen ' Wat voor toe
komst heeft de Vlaamse Beweging ' 

Met Koen Baert en Joris de Deur
waerder, die beiden een scherpe pen 
voeren, maar ook goed van de tong-
nem gesneden zijn, wordt het een 
boeiend debat 

Baert is de huidige sekretans van 
het IJzerbedevaartkomitee De Deur
waerder IS ambtenaar bij de Vlaamse 
Raad 

Enkele praktische 
gegevens 

Het debat. De toekomst van de 
Vlaamse Beweging wordt geleid door 
Enk Vandewalle Het heeft zoals ge
bruikelijk plaats in de bar van het 
Muziekauditonum, Kruisstraat Izegem 
Het aanvangsuur is 20 uur en de 
toegang is gratis 

huisjes voor bejaarden in de onmiddel
lijke omgeving van het Rustoord De 
keuze van deze inplantingsplaats biedt 
uiteraard een pak voordelen de be
jaarden blijven zelfstandig wonen 
maar kunnen terzelfder tijd genieten 
van alle nabije infrastruktuur en dien
sten van het O C M W 

Van belasting naar bsgroting 
Alvorens de ferme brok begroting 

aan te vatten moest de gemeenteraad 
zich nog door een gans pak belastin
gen worstelen Wij zullen ons beper
ken tot de opsomming van de voor
naamste Nieuw is een belasting op het 
plaatsen van reklamewagens op de 
openbare weg 

De belasting op het huisvuil werd 
verhoogd van 1 300 naar 1 350 fr Dit is 
een verplichte verhoging, ons opge
legd als een van de voorwaarden voor 
het bekomen van de sanenngslemng 
van de Vlaamse regering 

Daarna volgde nog een reeks van 
een twintigtal belastingen, van de taks 
op de huwelijken via de belasting op 
het leuren tot de fiets- en brommertak
sen 

W I J onthouden hieruit enkel het 
voornaamste, namelijk dat noch de 
opcentiemen (1 950) noch de gemeen
tebelasting op de personenbelasting 
(7 %) verhoogd werden 

Na een korte omweg via de begro
ting van de vzw Sportcentrum, de 
Energienota 1985, en de aktualizering 
van het sanenngsplan, kwam dan ein
delijk de hoofdbrok van de avond te 
berde de stadsbegroting, dienstjaar 
1985 

Gematigd optimisme 
W I J stellen met een zekere voldoe

ning vast dat in de begroting 1985 
meer nog dan voorheen, de VU-in-
vloed op het beleid zichtbaar word t Uit 
de cijfers blijkt inderdaad dat de veilig
heid van het zachte verkeer een abso
luut voorrangspunt blijft Via informatie 
en inspraak van de bevolking staan 
ook een belangnjk aantal stadskern-
herwaarderingsplannen op stapel De 
steeds stijgende belangstelling voor 
onze musea en biblioteek zijn geen 
toeval, en ook over hun toekomst laat 
deze begroting geen twijfel bestaan 

Enkele schaduwzijden mogen ech
ter met verdoezeld worden Vooreerst 
IS er de overheid, die aan haar onder
geschikte besturen een gezond finan
cieel beheer predikt maar die er op
nieuw in slaagt om circa 28 miljoen te 
weinig uit te betalen van het rechtmati
ge Izegemse aandeel in de onroerende 
voorheffing Evenmin mogen wij blind 
blijven voor het jaarlijks stijgend ver
lies van de vzw Sportcentrum en het 
steeds nakender verlies van Etiz-TV-
distnbutie 

Bovenstaande kernachtige tussen
komst van VU-fraktieleider Piet Sey-
naeve vat op een ideale wijze het VU-
standpunt samen over deze sluitende 
begroting 

Vanop de oppositiebanken hadden 
WIJ minstens een ontleding van het 
beleid van de huidige meerderheid 
verwacht Het is er echter met uitgeko
men De — ovengens veelvuldige en 
langdradige — tussenkomsten be
perkten zich tot een detailkntiek zoals 
over de recente sneeuwruimingspen-
kelen, de (volgens de CVP) te hoge 
toelage van Etiz aan de stadskas, de 
receptiekosten, en de diverse (te lage) 
vergoedingen aan de konservatoren 
en speelplemmomtoren 

Het kollege van burgemeester en 
schepenen had dan ook biezonder 
weinig moeite om de zeer tainjke maar 
meestal onbelangrijke vragen te beant
woorden 

J Verbeke 

FEBRUARI 
7 IZEGEM De toekomst van de Vlaamse Beweging een debat o l 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 (voor) en de Bond Beter 
Leefmilieu (tegen) Moderator is VU-arr voorzitter Erwin Van 
Dnessche en de inleider is Hendnk Geerts VU-afdelingsvoorzitter 
Om 20 u in het hotel Pnnce Baudouin' Lippenslaan 

8 KORTRIJK Feest van de entiteit Kortrijk met volksdansavond met 
de volksdansgroep Zespol Tatria 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 verkrijgen bij de be
stuursleden 

12 BRUGGE Voordracht door Jan van der Hoeven Humor in leven en 
letteren' Om 20 u in de landelijke herberg Leenhof" P Verhaeghe-
plein Ingangspnjs leden 50 fr met-leden 75 fr 

15-16 GISTEL Benzinekaarting (of hanng-filets) in cafe Uylenspiegel tel
kens vanaf 18 u 

16 BRUGGE Opening van tentoonstelling Renaat de Rudder Een stille 
getuigenis' in zaal Breydelhof Aanvang 11 u 30 Toegankelijk van 14 
tot 18 uur tot 25 februari Organizatie SV Vlaamse Klub-Brugge 

18 IZEGEM Bovenzaal cafe Oud Stadhuis Korenmarkt 16 om 15 u 
Spreekbeurt met dia s over filatelie door dhr Filip Van der Haegen 
Inr VVVG-lzegem 

MAART 
1 GISTEL Ledenfeest met mosselen met brood of koude schotel 

Prijs 170 fr met inbegrip van een konsumptie Inschrijvingen voor 27 
februari in cafe Uylenspiegel of bij bestuursleden Gratis tombola met 
meer dan 50 waardevolle pnjzen 

9 LAUWE VU-bal 85 van de afd Menen-Lauwe-Rekkem in zaal „Club' 
te Lauwe Begin om 20 u, inkom 70 fr 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat, 4 
8000 BRUGGE I 

OPENVERKLARING van telkens EEN VOLTIJDSE 
BETREKKING VAN GENEESHEER-SPECIALIST 
in VOLGENDE DIENSTEN: 
- dienst anestesie en kntische zorgen 
- dienst radiologie en echografie 
- dienst cardiologie 
- dienst ortopedie 
- dienst oogziekten 
VEREISTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn, 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
3 voldoen aan de militiewetten, 
4 van onbenspelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
6 houder zijn van het diploma van doctor in genees-, heel- en 

vertoskunde, 
7 tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd 

zijn, 
8 in het bezit zijn van een getuigschnft van erkenning van 

geneesheer-specialist volgens te begeven betrekking 
- Anestesie en kritische zorgen in de anestesiologie, daaren

boven bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheid en 
praktische ervaring in de pijnbehandeling 

- Radiologie en echografie in de radiodiagnose, daarenbo
ven bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheid en een 
ervaring in de echografie, vasculaire en interventionele 
radiografie, CAT-scan en digitale substraktie angiografie 

- Cardiologie in de cardiologie, daarenboven bewijzen voor
leggen van speciale bekwaamheid en ervaring in de inva-
sieve cardiologische onderzoeken (hartcateterisatie, core-
narografie) echografie en elektro-fysiologische onderzoe
ken 

- Ortopedie in de ortopedie, daarenboven bewijzen voorleg
gen van speciale bekwaamheid en praktische ervaring in de 
astroskopische heelkunde 

- Oogziekten in de oftalmologie, daarenboven bewijzen voor
leggen van speciale bekwaamheid en praktische ervaring 
in de laserterapie, fluoro- en echografie 

9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning als 
geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de 
kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het Rijksin
stituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekenng), 

10 verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
emde van de proefperiode, 

Inschrijvingsgeld 400 fr te storten op pr nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan van het OCMW, Ruddershove 10, 8000 
Brugge I, vóór 28 februari 1985 met vermelding „geneesheer-
specialist m de desbetreffende specialiteit" 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en cumculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 28 februari 1985 bij 
de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizennnenstraat 4, 8000 Brugge I 

7 FEBRUARI 1985 



26 m 
Senator Nelly Maes polst minister BZ 

Wat met chemische risiko's 
op de Linkeroever? 

De katrastrofale ramp in Bhopal 
CIndie) tengevolge van het ontsnappen 
van chemische stoffen, is alweer uit de 
aktualiteit verdwenen Maar op de Im
ker- en rechteroever staan de chemi
sche reuzen er nog steeds, en de 
produktie draait door Redenen ge
noeg om ongerust te blijven in het 
Waasland, zeker als men het zwakke 
en teleurstellende antwoord van de 
minister van Binnenlandse Zaken 
leest, naar aanleiding van de mondelin
ge vraag van VU-senator Nelly Maes 

ZIJ vroeg aan de minister welke 
gifgassen op Imker- en rechteroever 
geproduceerd worden En of de toe
passing van de veiligheidsmaatregelen 
wel regelmatig gekontroleerd en m 
orde bevonden w o r d f Zijn de be

staande nood- en rampenplannen m 
verhouding tot de nsiko's om in geval 
van nood de juiste maatregelen te 
n e m e n ' Zoals reeds gezegd het ant
woord was bedroevend 

Op de vraag om welke gifgassen 
het juist gaat op Imker- en rechteroe
ver, gewoon met geantwoord Evenmin 
op de vraag of de toepassing van de 
veiligheidsmaatregelen wel regelmatig 
gekontroleerd word t Aangaande de 
voorlichting van de bevolking verwees 
de minister naar de biezondere inspan
ning en die werden gedaan in het 
kader van de „Nationale week van de 
Veiligheid" een aktie die m de loop van 
het jaar zal worden verdergezet Sena
tor Nelly Maes vroeg tevens of de 
bestaande nood- en rampenplannen 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Gemeente Kruibeke 

Bi) het gemeentebestuur van Kruibeke is volgende be
trekking aan de gemeentelijke openbare biblioteek te bege
ven éen bibliotekaris (man/vrj met deeltijdse prestaties 
(19 u. per week], onder volgende voorwaarden 

1 Belg zijn, 
2 van goed zedelijk gedrag zijn en de burgerlijke en poli

tieke rechten genieten, 
3 op 5 maart 1985 de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en 

50 jaar niet overschreden hebben Om de maximum-leeftijd 
te bepalen wordt rekening gehouden met 

a) de samengevatte wetten van 3 augustus 1919-27 mei 
1947 (verhoging leeftijdsgrens met 5 jaar voor kandidaten 
die voorkomen op de prioriteitslijsten 1-1°, 2, 3 en 4), 

b) de op 21 mei 1964 gekoordineerde wetten betreffende 
het personeel in Afnka (maximum-leeftijd niet toepasselijk 
op kandidaten-begunstigen van die wetten), 

4 mannelijke kandidaten dienen voldaan te hebben aan 
hun militieverplichtingen, 

5 houder zijn van het einddiploma uitgereikt door een 
erkende instelling voor biblioteekwetenschappen en de 
akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare 
biblioteek, 

6 medisch geschikt zijn om het ambt te vervullen Dit 
moet blijken uit een geneeskundig getuigschnft afgeleverd 
door de Interbedrijfsgeneeskundige dienst Progecov, 

7 slagen voor een aanwervingsexamen (bekwaamheids-
proef), 

8 het bewijs leveren dat de vereiste studies gedaan zijn m 
het Nederlands, 

De voorwaarden vermeld onder 1 tot en met 5 hierboven 
moeten vervuld zijn op de datum van het afsluiten van de 
kandidaatstellingen 

Het aanwervingsexamen (bekwaamheidsproef) bestaat 
uit twee gedeelten, namelijk 

a) een schriftelijk gedeelte over de algemene vorming Het 
omvat een verhandeling over een onderwerp van algemene 
aard of het samenvatten en kritisch commentariëren van 
een voordracht over een onderwerp van algemene aard, 

b) een schnftelijk gedeelte over de kennis van verplichte 
vakken, gekozen volgens de aard van de f unktie en die het 
mogelijk maken de algemene vorming of de technische 
kennis te toetsen 

BIJ de voordracht mogen de gegadigden aantekeningen 
maken 

Het kollege van burgemeester en schepenen zal de dag
en uurregeling voor dit ambt bepalen, en ze aanpassen aan 
nieuwe of biezondere omstandigheden, hierbij rekening 
houdende met de openingsuren van de biblioteek Binnen 
de perken van de wekelijkse prestatie zal de titularis 
gehouden zijn eventueel diensten te verzekeren op zaterda
gen en/of zondagen 

De eigenhandig geschreven kandidaatstellingen dienen 
per aangetekend schrijven toe te komen bij het kollege vand 
burgemeester en schepenen uiterlijk op 5 maar 1985, verge
zeld van een voor eensluidend verklaard afschrift van het 
vereiste diploma en van de akte van bekwaamheid (even
tueel bewijs van voorkeurrecht) 

In geval van aanwerving dienen nog volgende stukken 
overgelegd 

— uittreksel uit de geboorteakte (op zegel), 
— getuigschnft van goed zedelijk gedrag (met ouder dan 

3 maanden) met vermelding van nationaliteit, 
— een militiegetuigschnft (voor de mannelijke kandida

ten) 
Namens het schepenkollege 

In opdracht. 
De sekretaris. De burgemeester, 
G. Blancquaert A. Denert 

wel in verhouding zijn tot de risiko's In 
zijn antwoord zei de minister daarop 
dat de stad Antwerpen en de omlig
gende gemeenten over geëigende 
hulpplannen beschikken die de goed-
keunng van de provinciegoeverneur 
verwierven, en die ondermeer betrek
king hebben op eventuele chemische 
rampen Daarbij vermeldde hij tevens 
dat er te Geel een databank is waarin 
alle gegevens omtrent gevaarlijke stof
fen opgeslagen zitten, en die dag en 
nacht toegankelijk is voor alle hulp
diensten ingeval van een ramp Maar 
of dat wel voldoende is gezien de 
nsikos daarop antwoordde hij duide
lijk met Al met al een antwoord waar
mee men geen stap verder komt en 
enkel m ^ r meer redenen tot onge
rustheid geeft L Verstappen 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

9 ZELE- Bal van burgemeester Jozef De Bruyne m 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 + 
optreden groep Zakdoek Inschrijven bij A Devylder tel 221463 

15 NEVELE Jaarlijkse visavond „Gevaneerde visschotel of koude 
vleesschotel" Aanvang 20 uur Plaats zaal Novy, A C Vandercruys-
senstraat Prijs 250 fr per persoon, in te schrijven door overschrij
ving op nr 447-3857141-55 voor 8 februan 

16-17 GERAARDSBERGEN- Jaarlijks eetmaal in zaal „De Vlaschaard", 
Gentsestwg Lierde Zaterdag vanaf 17 u en aansluitend fuif Zondag 

vanaf 11 u tot 15 u 's Avonds vanaf 17 u tot 20 u Kaarten bij Rita 
Borremans of aan de ingang 
21 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Filmavond „Groemnghe-Gulden Spo

ren" Inr VOS-Gentbrugge-Ledeberg Om 20 u in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat Inkom grabs* 

22 DE KLINGE: VU-ledenfeest in zaal Parochiehuis, „Breugelavond" 
23 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE: 8ste eetfestijn Aanvang 18 uur 

Plaats Parochiale Zaal Denderwindeke Gratis apentief aangeboden 
door W De Saeger, alg VU-sekretans Ook op 24 februari vanaf 11 u 
30 tot 16 u 

24 OUDENAARDE Jaarlijkse wafelbak met als gast volksvertegen
woordiger Paul van Grembergen Zaal Edelweiss, G Lobertstraat 
Aanvang 15 u Inr V U en FVV 

Met „Van mensen en andere beesten" 

Playerwatercompagnie 
te Kapelle-op-den-Bos 

D e P layerwa te rcompagn ie pakt 
deze maand uit me t haar ges laagd 
poez iep rog ramma ,Van mensen 
en andere b e e s t e n ' te Kapel le-op-
den -Bos 

Even voors te l len wa t dit u i tzon-

derlFjk p r o g r a m m a te b ieden heef t 
en hoe d e samenste l lers te w e r k 
g ingen 

Een jaar lang hebben de ontwerpers 
fabels van Jean de la Fontaine en 

gedichten rond dieren van moderne 
schrijvers gelezen en verzameld 

De teksten met de meest teatrale 
mogelijkheden werden weerhouden 
Daarna werden ze als eep puzzel m 
mekaar gepast 

Het resultaat ziet er als volgt uit een 
eerste gedeelte met mets dan fabels 
van Jean de la Fontaine op een dia
loog van Dnes Waterschoot na 

In dit eerste deel zien we eerst 
dieren met menselijke hebbelijkheden, 
maar geleidelijk aan worden het men
sen met dierlijke hebbelijkheden Hoe 
somber en denigrerend de moraliteiten 
van La Fontaine ook mogen zijn, ze blij
ven geestig En hoe dan ook de ware 
liefde overwint 

In het tweede gedeelte gaat het 
meer naar de ludieke toer op Hoewel' 
Men laat met na een en ander aan de 
kaak te stellen, zonder echt stout te 
doen En af en toe een poging om het 
publiek te doen nadenken langs mo
derne teksten om, zoals het zeker ook 
de bedoeling was van Jean de la 
Fontaine in zijn eeuw 

De algemene leiding rust bij Ronny 
Waterschoot die samen met Carl 
Cambre de teksten schreef Meer in
lichtingen over de Playerwatercom
pagnie pa Ronny Waterschoot St-
Annastr 31 te 1860 Meise, telefonisch 
02-2696478 

De voorstelling te Kapelle-op-den-
Bos gaat door op 16 februari om 20 u 
in „De Groene Peper Oud-strij-
dersstr 81 te Kapelle-op-den-Bos 

Te Lovendegem 

Lachen met 
Karel Declercq 

LOVENDEGEM - Op zaterdag 16 
februan e k wordt door Leeuwen
moed een kabaretavond georgam-
zeerd Dat men zich met zal hoeven te 
vervelen staat vast want kabaretier is 
Karel Declercq Geen verdere uitwei
dingen nodig dus, zijn kapaciteiten zijn 
immers alom bekend 

Voor wie deze humoristische avond 
met wil missen, vermelden we dat het 
gebeuren plaatsheeft m de parochie-
feestzaal te Lovendegem, en dat we 
om 20 uur van start gaan Iedereen is 
van harte welkom' 

Jonge warme bakker 
vraagt d r i ngend ove r te nemen 

B r o o d - en Banke tbakker i j 
in de s t reek Zo t tegem-Aa ls t -

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

vo l ksve r tegenwoord ige r 
Daan V e r v a e t 

Tel 0 2 5 3 2 5 7 9 5 

domus - uioningen 
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 

A^et traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN. A U B ) 

N A A M : 

ADRES: 
TEL. . 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, pnjzen ) 
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LIMBURG 
FEBRUARI 

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

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

15 BILZEN Vormingsavond met als onderw/erp Het Vlaams-nationalis-
me" Lokaal De Wandeling, Hospitaalstraat te Bilzen Aanvang 20 u 
Ook op 22 febr 

VUJO-Genk zingend 
het nieuwe jaar in! 

De Volksuniejongeren van Genk 
hebben het nieuw/e jaar ingezet «welis
waar laattijdig maar daarom met min
der bruisend, met een heuse cantus 

Met een groep van ongeveer een 
dertigtal mensen werö er in Genk op 
vrijdag 25 januari 1985 stevig gezon
gen en ge ' 

Een beetje onwennigheid bij de start 
belette met dat het een gezellig samen
zijn werd in Genk Dat het een sukses-
volle avond werd in eerste instantie te 
danken aan Ivo Comnx die van zingen 
en cantussen een en ander afweet 
Onder de aanwezigen konden we te
vens rekenen op de vokale inbreng 
van de provinciale voorzitter Wilfried 
Remy en zijn sekretaris Luc Luwel 
Ónze dank hiervoor 

Het sukses van deze cantus heeft 
er toe geleid dat VUJO-Genk op 
8 maart 1985 een tweede cantus zal 
organizeren Deze zal eveneens door
gaan in zaal „Slagmolen' te Termien 
(Genk) en start stipt om 20 u 13 onder 
het motto „Een brullende leeuw moet 
men horen' Iedereen is van harte 

welkom al dan met in het bezit van een 
codex 

Guido Vannut 
voorzitter VUJO-Genk 

Bestuurs
samenstelling 
VUJO-Genk 

Het bestuur van VUJO-Genk heeft 
enkele veranderingen ondergaan daar 
vroegere bestuursleden bij gebrek aan 
tijd hun funktie hebben neergelegd 

Het bestuur kent nu volgende sa
menstelling 

Voorzitter Guido Vannut 
Ondervoorzitter Marcel Martens 

Sekretans Herman Oyen 

Afgevaardigde VU-Genk Ivo Co
mnx 

Penningmeesters G Vannut en M 
Martens 

Bestuursleden Patrick Martens en 
Bart Reex 

Sekretanaat Bosblook 34 te 3600 
Genk (011-356570) 

• Gezin, tweetalig, wenst alleen
staande dame wonende in Vlaams 
Brabant bij zich op te nemen of thuis 
bijstand te verlenen algemeen onder
houd -I- chauffeur Schnjven Daan 
Vervaet volksvertegenwoordiger, 
Brabantsebaan 373,1683 St-Laureins-
Berchem, tel 02-53257 95 

Verzamel 
doodsprentjes 
Wie stuurt mij iets o p ' Bedankt, zeker 
als het gaat om Vlaamse prentjes uit 
Frans-Vlaanderen 
Edward Avermaete 
Meereigen 64 
2060 Merksem 

• Jonge man, 30 jaar, industneel of 
technisch ingenieur, niveau A l , enkele 
jaren ervaring in meet- en regeltech
niek en process-computer Talen Ned, 
Fr en Eng 
• 25-jarige jongedame admimtratie-
ve sekretaresse, met 5 jaar ervanng, 
zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator A Lonquestraat 
31.9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87 

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 

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 03-23565 75 

mt 27 

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 Ven „ 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 

Bilzerse Vlaamse 

vrouwen vieren 

250ste lid 
„De Vlaamse Vrouwen" is de jong

ste telg tussen de vrouwenverenigin
gen, die Groot-Bilzen rijk is Opgencht 
in augustus 1983 hebben zi| op 
18 januan '85 tijdens hun Dnekonin-
genfeest mevrouw Anita Bollen als 
250ste lid mogen vieren Mevr Pee-
ters-Nijssen, voorzitster van de vereni
ging, bood haar een mooi bloemenstuk 
aan 

„De Vlaamse Vrouwen-Bilzen" is 
een onderafdeling van de Federatie 
van Vlaamse Vrouwengroepen (FVV) 
en brengt vrouwen van alle lagen van 
de bevolking en alle leeftijden samen 

De vereniging orgamzeert een waai
er van aktiviteiten en legt vooral de na
druk op de ontspanning en de zelfont
plooiing van de vrouw in Vlaamse 
geest De onderwerpen, waarrond ak-
tiviteiten georgamzeerd, worden met 
steeds ontleend aan het huiselijk leven 

Deze week 
in Knack Magazine 

Leven iiï de Navo 
Terwijl de rakettendiskussie in eigen land vorige week toppenjan het 
ndikule scheerde, bewoog Frans Verleyen zich door Navo-land Hij deed 
een rakettenbasis in de Bondsrepubliek en een vliegdekschip in de 
Middellandse Zee aan en bericht over een week leven in de Navo 

Jehan Van Hecke 
CVP-jongerenvoorzitter Johan Van 
Hecke kan het niet meer aanzien Een 
week voor zijn partij een ideologisch 
kongres houdt, spreekt hij in Knack 
harde taal Zo kan het volgens hem met 
meer verder gaan 

Vlees 
uit Ethiopië 

Terwijl de BRT deze week een groot
scheepse Operatie Overleven begint, 
wordt er in ons land nog altijd vlees 
uu Ethiopië ingevoerd Hoe is dat 
mogelijk? 

Vier 
over export 

Knack inviteerde vier zakenmensen die 
beroepshalve bij onze uitvoer betrokken 
zijn om het beeld te schetsen van onze 
export vandaag Hoe is ons imago in het 
buitenland'' Wat doet de overheid? 
Wat zijn onze kansen'' 

Kuiipers 
in Brazilië 

Het kersverse Euro-parlementslid WiUy 
Kuijpers kwam er achter dat de EG een 
ontginningsprojekt in het Amazone
gebied financieel zwaar steunt Kuijpers 
ging ter plaatse kijken wat er gebeurt, 
en bezorgde ons een triest verslag van 
zijn reis 

Bisschop Vangheluwe 
Roger Vangheluwe is de nieuwe bis
schop van Brugge Hij is een man van 
eenvoudige komaf en vindt dan ook dat 
het geloof m eenvoudige woorden moet 
worden uitgelegd Een interview 

Knack Weekend 
Vakantiespecial 

De lezers op reis 
Eind vorig jaar schreef Knack een 
wedstrijd uit voor het beste vakantie-
verhaal Het resultaat was verrassend 
tientallen boeiende, beschouwende en 
grappige verhalen stroomden binnen 
Tien lezers mogen zich nu gelukkig prij
zen, want hun verhaal staat deze week 
in Knack Weekend Tien verhalen om 
het nieuwe vakantieseizoen aan te 
kondigen 

Kijken en vergeliiken 
Verder laat Knack Weekend u deze week 
zonder grenzen dromen over ° de ma
nna's voor België een gloednieuwe 
vorm van waterrekreatie, ° het zwerven 
met een motorhome, ° de komende 
vrijetijdsmode voor wie van avontuur 

'°"'' Knack 
Lezers-panel: 

Doe mee en win een van de 3 Toyota 
Starlets 

Aanbevolen huizen 
DROOGKUIS -

WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ 

ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

miqrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 33.04 - 42 39.16 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 T3 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

c n r \ STUDIO 
X ü / DANN 
02-428 69 84 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. K a n t o o r R O M A N 

K a t s i j n e n h o e k 25 

9660 B R A K E L 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv i50l 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 

Zondag en maandag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algennene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

K L E D I N G L E N D E R S 

Sinl-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-35370 39 

Dames- heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

G U I D O N U Y T T E N S 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 1939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Gynekoloog dr. André Devos verbleef in Ëtiopië: 

„Als iedereen helpt 
is er iets aan te doen!" 

Gynekoloog dr. André Devos verbleef in Èti 

„Als iedereen helpi 
is er iets aan te de 

BRUGGE — Van 23 november tot 2 december 
1984 verbleven drie Vlaamse geneesheren in Etiopié. 
Eén van hen heet André Devos. 

Deze gynekoloog oefent zijn praktijk uit in de 
Breydelstad. Wij ontmoetten hem in zijn sober dok-
terskabinet Een verhaal over onrecht, armoede en 
verontwaardiging, maar ook over hoop en geloof. Het 
kan verbeteren... 

TIJDENS de voorbije weken 
werden alle televisiekijkers 
herhaaldelijk „getrakteerd" 

op enkele minuten ellende Bijna 
dagelijks zagen wij, via de satelliet, 
mensen sterven Bij tientallen Bij 
honderden Niemand die het hart 
op de juiste plaats draagt of nog 
een stukje geweten bezit kan on
bewogen blijven bij het zien van 
zoveel onmenselijkheid 

Het mag echter met bij afgrijzen 
blijven Er moeten dringend en 
langdung initiatieven worden ge
nomen om de schijnbaar uitzicht
loze situatie te wijzigen In gunsti
ge zin Dr Devos zegt dat dit 
mogelijk is 

WIJ- U verbleef enige tijd in 
Etiopie. Waarom bent U daar
heen gegaan? 

melde hulp Dit maakte dat wij van 
ons oorspronkelijk opzet groten
deels hebben afgezien en onze 
tijd zijn gaan verdelen" 

Onafhankelijk volk 
Devos: „Inderdaad Wij verble-

wend wordt voor militaire doelein
den WIJ hebben echter kunnen 
vaststellen dat alle hulp, via de 
gekende hulporgamzaties, wel de
gelijk terecht komt" Zelfs al moet 
alles via een regeringskommissie 
Maar vandaar uit gaat het echt 
naar de noodgebieden 

Dat de nood enorm is lijdt geen 
twijfel Over de oorzaken kan men 
lang praten Voor de overheid is er 
slechts eén het weer, de droogte 
Dit IS natuurlijk éen van de belang-
njkste oorzaken Normaal kent 
Etiopie twee regenseizoenen Een 
klem van februari tot april, een 
groter van juni tot september Het 
eerste regenseizoen is totaal weg
gebleven Zodanig dat er mets 
gezaaid is geworden Bovendien 
konden zij het zaailand evenmin 
voorbereiden op de tweede kans 
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Dr André Devos verzorgt een stervend kind Er blijft echter een enorm 
tekort aan medikamenten en verplegend personeel bestaan 

Devos: ,ln feite was onze reis 
gepland voor augustus '84, op een 
ogenblik dus dat nog maar weinig 
over de hongersnood in Etiopit 
werd gepraat Onze aanvankelijke 
opdracht betrof trouwens met de 
hongerproblematiek 

W I J wilden een specifieke kli
niek gaan bekijken m Addis Abe
ba Een ziekenhuis dat uniek is 
omwille van het wetenschappelijk 
werk m b t de genezing van vrou
wen die het slachtoffer zijn van 
een slechte bevalling 

Dit tengevolge van de slechte 
kommumkatiemogelijkheden in 
het land U moet er rekening mee 
houden dat Etiopie 40 keer zo 
uitgestrekt is als België en waar
van het centrale gedeelte uit hoog
gebergte bestaat De miserabele 
bevallingsomstandigheden ver
oorzaken letsels aan het bekken
weefsel, waardoor veel van die 
vrouwen konstant inkontinent zijn 
Deze vrouwen worden dan ook 
uit de gemeenschap gestoten 
Hun enige kans op overleven be
staat in bedelen of op het land 
werken Maar de meesten verval
len tot enorme ellendelingen Deze 
kliniek poogt de kwaal te bestrij
den 

Onze bedoeling was dus daar
omtrent kennis vergaren om, na
dien in andere landen, waar zich 
precies dezelfde problemen voor
doet! deze ziekte te gaan bestrij
den 

Door omstandigheden vertrok
ken WIJ pas eind november Op dat 
ogenblik stond het Etiopisch pro
bleem reeds volop in het nieuws 
Met als resultaat dat wij voor onze 
afreis gekontakteerd werden door 
verschillende hulporgamzaties Zij 
vroegen ons te helpen bij de juiste 
besteding van de door hen ingeza-

ven enkele dagen in het kamp van 
Korem 

Alle internationale hulp moet de 
regering van Etiopie passeren Het 
voordeel daarvan is dat zij zeer 
goed georgamzeerd zijn Het zijn 
geen wilden i Zij hebben een zeer 
rijke en oude kuituur Zij zijn nooit 
bezet geweest, tenzij door Italië 
En nu door de Sovjets Het is in 
hart en nieren een onafhankelijk 
volk Precies daarom is ook 95 % 
tegen de Russische overheersing 
gekant Maar zij treden toch erg 
efficient op 

Onze eerste vraag was „Komt 
de hulp wel terecht"?" Onze vrees 
was dat de gegeven steun aange-

Met als gevolg dat de bodem 
totaal uitgedroogd en verhard 
was 

Tot overmaat van ramp was 
ook het tweede regenseizoen veel 
minder De landbouwproduktie is 
in amper een jaar teruggevallen op 
slechts 50 % " 

WIJ. De schrijnende beelden 
die wij dagenland op televisie 
zagen stroken met de werkelijk
h e i d ' 

Devos „En ofi Het kamp van 
Korem ligt op een van de grote 
wegen naar het noorden Nou ja, 
stel U die wegen met voor als 
onze snelwegen, maar wel als 
brede zandstroken Alle kampen 
liggen langs verkeersaders Het 

waren trouwens al verdeelcentra 
vóór deze erge hongersnood uit
brak Zo was er reeds een groot 
tekort m 74 Sindsdien zijn die 
uitdelingskampen blijven bestaan 
Vroeger kwamen de mensen daar 
naar toe, na dagen wandelen van
uit hun dorpen Daar kregen zij 
dan een rantsoen, waarna zij te
rugkeerden naar hun woonplaats 
Het betrof dus ah w een toemaat-
je 

Maar sinds het najaar van '84 
hadden die mensen m hun dorpen 
niets meer Hun vee was dood, 
hun zaaigewassen hadden zij op
gegeten En dan was er mets 
meer Zonder enig vooruitzicht op 
een nieuwe oogst De enige oplos
sing voor hen bestond er in om 
naar de kampen te trekken en er 
te blijven 

ZIJ kwamen uit de „lage landen' 
naar het bergmassief Zij zijn ech
ter gewoon om m een tropisch 
klimaat te leven, met temperaturen 
tot 40° Maar die kampen liggen 
op hoogvlakten, Korem bv op 
2 400 m Overdag is de tempera
tuur er aangenaam, maar van zo
dra de zon verdwijnt daalt te tem
peratuur heel snel En wordt het ij
zig kil 

Die mensen komen daar dus 
aan, kunnen met terug Op 't ogen
blik dat wij er verbleven beliep hun 
aantal reeds 50000 Zij die er 
reeds vroeger waren beschikten 
over een tent, maar de vele tien
duizenden die erbij kwamen had
den mets om zich te beschutten 
De hulporgamzaties beschikken 
over onvoldoende tenten en er is 
geen matenaal om een hutje te 
bouwen De overgrote meerder
heid moet daar leven, zomaar on
der de blote hemel Reken daarbij 
dat ze allen ondervoed zijn 

Het enige wat ze kunnen doen 
IS een putje m de aarde graven 
Maar dit is ruim onvoldoende om 
zich te beschermen tegen de 
nachtelijke kou en de snijdende 
wind" 

WIJ: Vandaar de oproep voor 
dekens? 

Devos: „Precies „Stuur ons de
kens," IS een van de grote kreten 
Plus medische hulp Voor 50000 
mensen zijn er slechts 7 dokters 
en 5 verplegers Daarbij geholpen 
door een vijftigtal Etiopische vrij
willigers, die zeer adekwaat mee
werken Zij doen het echt voor 
hun volk en ze betekenen een 
enorme steun Het probleem van 
de beschutting is onoverzichtelijk 
Als dokter kun je echt niets onder
nemen wanneer de mensen er als 
vliegen sterven door de kou 

WIJ. Is de situatie niet uitzicht
loos? Hebt U met het gevoel van 
te vechten tegen de bierkaai? 

Devos- „Dit IS uiteraard de kern 
van het probleem Je wordt er 
a h w in gegooid en zover als je 
kunt kijken zie je miserie en ellen
de En 20 km verder is de toestand 
even dramatisch Bovendien weet 
je dat er reeds 900000 mensen 
gestorven zijn Weet je dat men 
heel tevreden is wanneer er per 
dag slechts 50 kreperen, omdat 
het er voorheen 100 daags w a s ' 

Als je dan even stil staat bij wat 
er met die kinderen zal gebeuren 
Zelfs indien zij er bovenop komen 
— indien ze overleven — dan is 
het onoverkomelijk zo dat de kwa
liteit van b v de hersenen minder
waardig zal zijn Een tot twee 
generaties ver zal men hiervan 
nog de gevolgen zien' Soms over
valt je het gevoel dat er toch niks 
aan te doen valt Even denk je dat 
het enig mogelijke is hen te laten 
sterven 

Maar anderzijds is er mij toch 
iets zeer duidelijk geworden 
Neem die dokters weg en laat ze 
stikken, en dan is er helemaal geen 
hoop meer De geneesheren zelf 
overvalt soms het gevoel van 
„Wat doen wij hier eigenlijk' Wij 
staan hier te schiften die moet 
sterven en die heeft misschien 
nog een kans" Maar toch Het feit 
dat ze daar zijn, dat ze zich buigen 
over die mensen, biedt toch zicht 
op een luttele verbetenng In Soe
dan laat men de slachtoffers 
schijnbaar aan hun lot over Ik Ijen 
van mening dat dit met mag" 

Onze hulp heeft zin 
Devos: „Dat was ook onze le

vensgrote vraag toen wij terug
kwamen WIJ hadden de keuze De 
toestand laten zoals ze is, ofwel 
toch proberen iets te onderne
men' W I J opteerden voor het laat
ste Onze hulp heeft wel degelijk 
zin' Weze het nu onder de vorm 
van voedsel, tenten, dekens of 
geneesmiddelen Uiteraard ook 
door geldelijke steun, die dan om
gezet wordt Een van de proble
men IS immers het vervoer, dat 
veel kost Ook medische teams 
zijn heel erg noodzakelijk Die ter 
plekke gaan" 

WIJ. Toen U in Vlaanderen 
terugkwam, had U dan niet een 
onwennig gevoel? Bij het zien 
van onze luxe-

De vos: „Toch wel ja ik kwam 
terug en enkele weken nadien 
gingen de Kerst- en Nieuwjaars
feesten door Dit kontrast stemt je 
soms opstandig Als je de enorme 
verkwistingen aanschouwt die 
hier — ondanks de krisis — be
staan dan laat dit je met onbewo
gen 

Mijn persoonlijke reaktie was er 
een van kom, laten we realist zijn 
Die toestand bestaat nu eenmaal 
't Is te laat om nu te gaan klagen 
Men heeft inderdaad te laat gerea
geerd Maar als iedereen zich nu 
een beetje zou inspannen, elk op 
zijn plaats en met zijn middelen, 
dan IS er iets aan te doen 

Ondanks alles blijf ik enigszins 
optimistisch voor de toekomst 
Maar dan wel op voorwaarde dat 
iedereen de handen uit de mou
wen steekt' Het zal moeilijk zijn 
om de inspanning vol te houden 
Er IS na een ontwikkeling in goede 
richting er zijn vliegtuigen van 
hieruit vertrokken, voedsel en de
kens en medikamenten zijn reeds 
geleverd of onderweg 

Ik vrees alleen dat men over 
enkele maanden de hele affaire zal 
vergeten zijn en dat men zal den
ken dat alles dik in orde is 
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