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Zaterdag 27 april '85: 
VU-betoging in Hasselt! 

„De goede 
weg r r 

Een vaststelling waaraan men dezer dagen niet ontsnapt: de 
onbenulligheid van een bepaalde dagbladjournalistiek. Alle 
rechtstreeks of onrechtstreeks met de CVP gelieerde redakties 
hebben voor geestdriftige beschouwingen over het CVP-kon-
gres gezorgd. Dat is waarschijnlijk niet eens het gevolg van 
orchestratie. Als het hard waait, kruipen de schapen dichter 
bijeen. 

Dat is overigens wat op het CVP-kongres zelve is gebeurd: 
een door de storm opgeschrikte kudde die in alle richtingen 
uiteen wil maar nog net bijeengehouden wordt door het aloude 
kooi-instinkt. 

Er is nauwelijks een armtieriger niet-gebeurtenis in te 
denken dan deze bijeenkomst die de naam kongres kreeg opge
plakt: een kongres zonder teksten, zonder stemmingen, zonder 
meer- of minderheden, zonder programma en zonder kijk op 
de toekomst. 

Er werd vooral uitgekeken naar wat de CVP zou vertellen 
over de raketten. In november vorig jaar te St.-Niklaas had ze 
gesteld: geen raketten in 1985. Te Gent heeft zich achter 
gesloten deuren een verwarde diskussie afgespeeld die, bij ge
brek aan teksten en stemmingen, tot niets kon leiden en 
verbinden. Een meerderheid van de interveniënten heeft het 
standpunt van november verdedigd. Maar het kongres zelve 
heeft, tegen de besluiten van St.-Niklaas in, de verantwoorde
lijkheid doorgespeeld naar de regering. In al haar vaagheid is 
uit deze houding maar één besluit te distilleren: Martens krijgt 
het licht op groen voor eender welke beslissing, de regering 
krijgt de toelating december te halen ook als ze raketten 
plaatst. 

Over een ander levensbelangrijk probleem was het CVP-
kongres nauwelijks duidelijker: de federalisering van het 
onderwijs werd weliswaar verdedigd, maar voor de rest bleef 
het bij een vage toezegging dat de staatshervorming van '80 
moet verdiept en het unionistische federalisme verruimd. 

De onbenulligheid, het gebrek aan visie en lijn van het Gent
se CVP-kongres krijgen slechts hun volle reliëf als men dit 
kongres vergelijkt met het gelijktijdig gehouden kongres van 
de Waalse zusterpartij, de PSC. 

De PSC is als politieke formatie een vrij onbelangrijke 
groep, met ruim één-derde kiezers minder dan de Volksunie. 
Haar reële macht is omgekeerd evenredig aan de beperktheid 
van haar aanhang. Deze macht ontleent zij alleen en uitslui
tend aan het feit dat zij de entretenue van de CVP is, het voor de 
CVP onmisbare verlengstuk naar de permanente machtsuitoe
fening. Van deze onmisbaarheid maakt de PSC meesterlijk ge
bruik. 

In tegenstelling tot het CVP-kongres is dat van de PSC 
verhelderend geweest. De PSC heeft er zich nadrukkelijk toe 
verbonden, tot geen enkele regering toe te treden die de 
federalisering van het onderwijs wil verwezenlijken. Ze heeft 
ook gezegd waarom: deze federalisering zou Vlaanderen geld 
opbrengen, terwijl Wallonië een deel van zijn onrechtmatig-
grote koek zou verliezen. Het PSC-kongres heeft de plaatsing 
van de raketten geëist. En het heeft hulde gebracht aan 
Nothomb omdat die, bij de genade van een lankmoedige CVP, 
er totnogtoe in geslaagd is Happart en de taalwetverkrachters 
in de gemeentehuizen van de Brusselse rand de hand boven het 
hoofd te houden. 

De CVP voert dezer dagen een miljoenencampagne (...van 
waar komt dat geld, in deze barre krisistijden?) onder het mot
to dat we met een opgestoken duim op de „goede weg" zouden 
zijn. Blijkens haar kongres kent zijzelf niet eens de richting en 
het doel van deze weg. 

Eén zaak staat vast: de totnogtoe afgelegde weg was slecht 
voor Vlaanderen. En dat het daarbij dreigt te blijven, blijkt uit 
de aandachtige vergelijking van de CVP- en PSC-bijeenkom-
sten. 

(tvo) 

Werkloosheidsbegeleiding: 

Schiltz gaat door 
Vorige week bereikte Iwt aantal uitkeringsgerech

tigde werklozen een nieuw en weinig benijdenswaar
dig „rekord". Het verlangen naar volledige tewerkstel
ling lijkt steeds meer op een droom. 

DE statistieken zijn ongena
dig, alle propaganda ten 
spijt. 530.000 uitkerings

gerechtigde werkzoekenden, 
waarvan Vlaanderen er 300.000 
voor zijn rekening neemt. Deze 
toestand is onhoudbaar. Zeker in
dien we daar de tienduizenden 
bijtellen die in tijdelijke kaders of 
„opslorpingsprogramma's" te
werkgesteld zijn. Toch vond 
Vlaanderens premier. Gaston 
Geens, het nodig een positieve 
balans te prezenteren. Dit is haast 
wraakroepend. Geens en de zij
nen hebben de voorbije jaren alle 
pogingen van VU-minister Schiltz 
gedwarsboomd en vertraagd om 
tot een ernstige vorm van werk
loosheidsbegeleiding te komen. 

Uitgaande van de vaststelling 
dat het „niet-hebben-van-een-job" 
voor honderdduizenden een on
gelooflijk probleem betekent en 
dat deze toestand zowat het be
langrijkste vraagstuk van en voor 

onze samenleving is, hebben 
Schiltz en zijn medewerkers reeds 
in '82 voorstellen op de regerings
tafel gelegd. Het argument dat de 
Vlaamse regering over te weinig 
armslag en bevoegdheden be
schikt om iets te kunnen onderne
men IS al even goedkoop als de 
weigering om een hulpaktie te 
ondersteunen, „omdat het toch 
niks helpt". Dit is een uitvlucht, als 
middel om de boel verder te laten 
rotten. 

Wij besparen U de details van 
het lange en soms vervelende 
verhaal van de lijdensweg die 
Schiltz' voorstellen beleefden. Pas 
in '83 werd beslist om een studie 
te maken van de bestaande initia
tieven inzake opvang en begelei
ding van werkzoekenden. 

Schiltz liet het daar niet bij. Zijn 
verzoek om één en ander in een 
ware beleidsopbouw om te zetten 
kreeg een njet van de andere 
partijen. De VU-politicus onder

zocht het dan maar zelf. Dit resul
teerde in een gedegen voorstel 
om een centrum voor werkloos
heidsvraagstukken op te richten, 
naar Nederlands model. Daarop 
volgde een onaardig maneuver 
van de feitelijke meerderheid in de 
executieve, met als belangrijkste 
betrachting de ideeën van Schiltz 
te nekken. 

Toch — en daar zal zijn gekend 
doorzettingsvermogen niet 
vreemd aan zijn — is Schiltz er uit
eindelijk in geslaagd een voorstel 
tot inventanzatie en studie te doen 
goedkeuren. Na drie jaar knokken 
komt er aldus een projekt, dat de 
aanzet moet geven tot een effek-
tieve werklozen-begeleiding 

Het is verbijsterend te moeten 
vaststellen hoe het politieke mé
tier en de toegepaste technieken 
in dit land verworden zijn tot plat
vloerse berekeningen. „Hoe kan ik 
toch maar verhinderen dat om 't 
even welk idee van een politiek an
dersdenkende het zou halen ?", is 
de eerste bedenking bij de traditio
nele partijen. Het belang van de 
gemeenschap en de schepping 
van een rechtvaardige samenle
ving — in wezen de opdracht van 
en voor politici — zijn daarbij van 
geen enkel belang. (pvdd) 



Wi^ 

... en W I J 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

PLAATSING 
EURO-RAKETTEN 

In „WIJ" van 7 februari II, schnjft 
men in de tekst over Martens' raketten 
dat een meerderheid van de Vlamin
gen een nadrukkelijke afkeer heeft 
voor de mensdomvernietigende raket
ten Ik vraag mij nu af hoe men tot dit 
besluit gekomen is Men kan toch met 
de betoging van 23 oktober 1983 te 
Brussel tegen de Euro-raketten als 
maatstaf nemen Deze 200 a 300000 
aanv\/ezigen van toen maken toch met 
de meerderheid van Vlaanderen uit 

Naar mijn weten is er ook nooit een 
referendum gehouden onder de 
Vlaamse bevolking over het al of niet 
plaatsen van de raketten in ons land 
Ook ik ben voor vrede en sta achter 
de Ijzerbedevaartslogan , Nooit meer 
oorlog", doch we mogen met naïef zijn 
en denken dat door het eenzijdig ont
wapenen van het Westen, het Oost
blok er toe bewogen wordt de kern
koppen, die op ons gericht staan, te 
ontmantelen Er kan pas vrede zijn, van 
het moment dat er een evenwicht is 
tussen Oost en West, wat op het 
ogenblik met het geval is Om dit te be
komen moeten wij onze raketten plaat
sen Vanaf dat moment kan er pas 
serieus onderhandeld worden Inder
tijd had Amerika ook alleen maar de 
atoombom, en heeft er ook gebruik 
van gemaakt door ze op Hirosjima te 
droppen 

België heeft op 12 december 1979 
het Nato-dubbelbesluit mede onderte
kend Er zou met de Russen onderhan
deld worden, en indien dit geen sukses 
opleverde dan zou het Westen tot 
plaatsing overgaan Welnu tot op he
den hebben de Russen nog geen 
enkel gebaar van toegeving getoond 
Door nu onze raketten te plaatsen, 
kunnen we de Russen dwingen te 
praten over gelijktijdige wederzijdse 
ontwapening 

O.V, Lint 

SLECHT EUROPEES 
VOORBEELD 

Wie met ziende blind is in dit „lekke
re" land, zal reeds lang weten dat 
België — en de huidige Belgische 
regenng in 't biezonder — een slecht 
Europees voorbeeld geven door de 
wijze waarop zij de harmonische sa
menleving en eigenheid van twee 
volkeren steeds weer beletten 

Men bouwt geen land — en zeker 
geen Europa — op diefstal, chantage, 
achteruitstelling en verdrukking zoals 
het hier geschiedti 

Volgens prof dr R Senelle van de 
RU Gent is het duidelijkste voorbeeld 
voor België op het vlak van „facilitei
ten" zonder twijfel Zwitserland Tel
kens als een Zwitser zich vestigt in 
een kanton waar een andere taal 
wordt gesproken, schakelt hij onmid

dellijk en zonder faciliteiten op de 
nieuwe taal overt 

Laat ons ook eens het spaar- en sa
neringsplan van Martens bekijken 
Het IS een treung feit dat het hoofdza
kelijk gebazeerd is op inlevenngen 
door de burgers en met op bespann-
gen van de staat i 

Stellen wij daartegenover nu eens 
Denemarken in 1982 zat dat land in 
hetzelfde belabberde schuitje als Bel
gië en het devalueerde zijn kroon 
samen met de frank Maar sindsdien 
werd daar de broeksband écht aan
getrokken — met alleen voor de 
burgers, maar even sterk voor de 
staat Met het gevolg dat hun munt 
weer gezond werd en aan herwaar
dering toekwam, de investenngen 
weer op gang kwamen, de bedrijven 
weer floreren en de werkgelegenheid 
toeneemt I 

Zoals men kan zien gaat dat wat in 
andere landen wél gaat nog lang met 
in 't Belgenland! Aan wat zou dit wel 
kunnen liggen, denkt u ' 

G.V., Melle 

OPLETTEN 

Sedert een paar weken heeft de 
Vlaamse pers de VU opnieuw ontdekt 
Dagelijks kan je in de krant wel een of 
ander bericht lezen over de „toekom
stige koalitiepartner" Hieruit blijkt 

mijns inziens duidelijk dat men weerom 
de VU probeert op te vrijen Na de ver
kiezingen die voor de VU slechts een 
status quo voorspellen zal de partij wel 
aangezocht worden om eventueel 
deel te nemen aan de volgende rege
nng (Vic Anciaux heeft de VU reeds 
uitgenodigd) 

De bedoeling is natuurlijk de VU te 
laten verdwalen in de politieke jungle 
Cremember Egmont) en andermaal het 
Vlaams-nationalisme te nekken 

Uit hun verdienstenstaat blijkt dan 
weer dat op een paar uitzonderingen 
na de VU-parlementsleden bezadigde 
employes zijn geworden De politiek 
bewogen periode zit er voor hen op 
Natuurlijk hebben ze hun sporen reecis 
verdiend Maar de strijd houdt met op 
als jullie een plaatsje hebben weten te 
bemachtigen in 's lands wetgevende 
kamers Natuurlijk mogen jullie presta
ties met onderschat worden, maar wat 
rest er van de zweeppartij van weleer 
Stunts en onginaliteit werden reeds 
lang bijgezet in het kastje met „de 
grote gebeurtenissen uit het verleden" 

Het IS nogal wiedes dat de VU met 
eeuwig gedoemd mag zijn om opposi
tiepartijtje te spelen Zonder federalis
ten in de regenng immers nooit federa
lisme i Opletten is wel de boodschap i 

G.D.G.. Welle 

NIET-ROKERS 
IN RESTAURANTS 

In het goed gedokumenteerde en 
boeiende tijdschnft van CAN (Club 
der aktieve met-rokers) verscheen een 
artikel onder de titel „Weetjes en 
Wolkjes" waann de Anti-Tabak Jeugd-
aktie oproept om te eisen dat in restau
rants niet-rokersafdelingen zouden 
worden ingericht 

Moeten wij echter met tegen die 
met-rokersafdelingen z i j n ' Ziehier mijn 
mening 

In alle publieke eetgelegenheden 
moet het als een normale toestand 
aangezien worden dat er nooit gerookt 
wordt Lekker eten en tabaksrook 
gaan inderdaad met samen De rokers 
moeten dus in restaurants verwezen 
worden naar de „rokersafdeling" waar 
ZIJ rustig hun tabakswalmen kunnen 
paffen Tussen de tomatenroomsoep 
en de zeetong door als zij daar zin in 
hebben Zodoende kunnen de met-
rokers gegarandeerd in zuivere bin-
nenlucht van hun maaltijd genieten 

Hetzelfde zou ook moeten gelden in 
het openbaar vervoer, in werkplaatsen, 
in kantoren, en overal waar mensen sa

menkomen Niet de met-rokers moe
ten afgezonderd worden, maar wel de 
rokers, die hun milieubezoedelende 
gewoonte met kunnen laten of met 
willen afleren 

Niet roken is een gewoonte van 
65 % der inwoners van Vlaanderen 
Slechts 35 % is roker Deze verhou
dingen zijn ongeveer dezelfde in Wal
lonië en onze buurlanden zoals in 
Nederland waar officiële statistieken 
spreken van 4 miljoen rokers en 10 mil
joen met-rokers De minderheid moet 
begrip opbrengen voor de bezwaren 
die de meerderheid tegen het roken 
heeft De liefhebbers van tabaksrook 
mogen hun genot behouden, maar ze 
moeten weten waar en wanneer zij 
iemand zouden hinderen Daarom 
moet of mag voor hen overal een 
aparte rookruimte voorzien worden 

J.G., Maasmechelen 
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Anciaux 

antwoordt 
de PVV 

Financiële 
kontrole 

Op 22 januari ontving VU-voor-
zitter Vic Anciaux van zijn kollega 
Guy Verhofstadt (PVV) een 
„voorstel tot invoering van een 
financiële verantwoording en 
open boekhouding van de Belgi
sche politieke partijen" Vonge 
week antwoordde de VU-presi-
dent op deze suggestie 

De VU stemt in met dit initiatief, 
nl een gesprek op gang te bren
gen over de invoenng van een 
financiële kontrole op de boekhou
ding van de politieke partijen „ Ver
mits mijn partij een vereniging 
zonder winstgevend doel is, stel
len zich terzake weinig proble
men" Indien er terzake een kon-
sensus mogelijk blijkt, dan zou 
toch reeds een element gereali-
zeerd zijn dat tot meer openheid 
en eerlijkheid in ons demokratisch 
bestel kan leiden 

V IC Anciaux hennnerde de PVV 
er evenwel aan dat de Volksunie 
enige tijd geleden reeds een aan
tal wetsvoorstellen neerlegde, die 
op hun beurt kunnen bijdragen tot 
een echte demokratie openbaar
heid van bestuur, beperking en 
kontrole van de verkiezingsuitga
ven maatregelen ter bevordering 
van de onafhankelijkheid en de 
integriteit van de parlementsleden, 
en tenslotte maatregelen ter ver
betering van het parlementair kon-
trolerecht 

„Ik hoop dat uw partij ook deze 
voorstellen in een geest van open
heid zal steunen, met het doel de 
verhouding tussen burger en poli
tiek te verbeteren", besloot An
ciaux zijn schrijven aan Verhof
stadt Uitkijken dus 

stuursleden duidelijk werd dat een 
belangrijke minderheid pleitte 
voor het doorhakken van de band 
met de CVP Deze groep is onte
vreden over het beleid van de 
huidige regenng en meent, terecht 
overigens, dat de ACW-gekoze-
nen de belangen van de werkne
mers met verdedigen in de Wet
straat 

Net zoals de „SEP" in Wallonië 
(los van de PSC) is de kans dus 
reëel dat er straks een zelfstandi
ge arbeiderspartij in Vlaanderen 
komt Al zal dit niet vóór '88 het 
geval zijn, zeggen de initiatiefne
mers 

Verspillingen 

Het IS belachelijk Noch min 
noch meer Zopas werd er einde
lijk een punt gezet achter het 
touwtrekken over de aankoop van 
2 500 legerjeeps, of daar duikt een 
ander soortgelijk dossier op 

„De Standaard" beweert dat er 
in een genieschool nabij Namen 
reeds 15 maanden lang zes bulldo
zers staan te roesten, omdat de 
beslissing over de keuze van het 
precieze type al die tijd werd en 
wordt uitgesteld 

Het IS in dit onzalige land inder
daad onmogelijk geworden dat de 
regering op een zinvolle manier en 
op basis van objektieve cntena tot 
een aankoop besluit, en dit binnen 
afzienbare tijd Telkens wordt er 
grof gespeeld en nooit is chantage 
uit de lucht 

Hoeft er nog aan herinnerd dat 
de Vlaamse bedrijven steevast 
aan het korte eind trekken? 

DEZE 
\NEEK DITigL 

De klaagmuur van de Brusselse 
wantoestanden op taalgebied 
lijkt de jongste jaren afgebroken 
Er wordt weinig over gesproken 
Er schijnt geen vuiltje meer aan 
de lucht te zijn 

Sommige zachtgekookte politici 
stellen het voor alsof de 
franstalige Brusselaars tot 
betere inzichten zijn gekomen 
ten overstaan van hun Vlaamse 
stadsgenoten De platte 
broodjes worden volop 
gebakken Ook in Vlaanderen 
liggen weinig mensen wakker 
van het Brussels probleem De 
Vlamingen hebben duidelijk 
andere katten te geselen 
Terecht trouwens De zorg voor 
de tewerkstelling is prioritair De 
bekommernis voor vrede en 
veiligheid verdient onze 
belangstelling De 
wereldproblemen overvallen ons 
We mogen echter met vergeten 
dat het geluk van elke mens in 
de eerste plaats vlakbij te 
vinden is In zijn meest nauwe 
leef-, woon- en werkknng 
Daarom wil ik vandaag je 
aandacht vestigen op de 
gewone Brusselse Vlaming Het 
is een leugen te beweren dat hij 
verlost IS van de vroeger alom 
gekende taalproblemen Deze 
zijn hoegenaamd met opgelost 
Ook al IS er inderdaad wat ten 
goede veranderd Nog altijd 

moeten heel wat Vlamingen in 
bepaalde Brusselse instellingen 
zich dagelijks weren tegen 
pesterijen 

Ik kreeg deze week het bezoek 
van een Vlaamse verpleegster in 
een van de Brusselse 
ziekenhuizen Voor 25 jaar 
vanuit Limburg ingeweken in de 
hoofdstad Zonder complexen 
Helemaal met gefrustreerd Ze 
heeft zich meer dan behoorlijk 
aangepast aan de tweetaligheid 
Met veel begrip voor de 
moeilijkheid die franstaligen 
blijken te ondervinden om 
Nederlands te leren Een 
volwassen, evenwichtige vrouw 
En toch werd het haar te veel 
ZIJ staat vandaag aan de 
klassieke klaagmuur Met blote 
vuisten te boksen tegen een 
macht waar ze met over 
geraakt Hulpeloos Je kent het 
verhaal van de dienstoverste, 
eentalig Frans, die het vertikt 
een woord Nederlands te 
spreken Die het zelfs met 
verstaat Maar toch het 
„brabbelgeld", de zogenaamde 
tweetaligheidspremie, elke 
maand opstrijkt Die een post 
blijft bekleden, niettegenstaande 
de benoeming verbroken werd 
door de Vice-gouverneur Die 
bovendien haar Vlaamse 
ondergeschikte voortdurend de 
duivel aan doet Enz 

Het geval van deze verpleegster 
IS met uniek Honderden, wellicht 
enkele duizenden Vlamingen 
ondergaan te Brussel dezelfde 
vernederingen Ook vandaag 
nog Ondanks 22 jaar taalwetten 
Ondanks de groeiende Vlaamse 
ekonomische invloed die zich in 
Brussel doet gelden 
De Brusselse Vlamingen maken 
deel uit van ons volk We 
mogen van hen met verwachten 
dat ZIJ elke dag een held zouden 
zijn Dit betekent geenszins dat 
we Brussel moeten aanvallen 
Brussel IS met onze vijand 
Brussel IS veeleer het slachtoffer 
van 150 jaar Belgische 
centralistische en verfransende 
politiek Dit betekent dat we 
moeten ijveren voor politiek 
strukturen in Brussel, die 
garanderen dat de Vlamingen er 
volle gemeentenaren kunnen 
zijn Met alle rechten Het is 
onze verdomde plicht te staan 
achter en te spreken voor de 
Vlamingen op de barnkaden van 
onze eigen hoofdstad 

Vic ANCIAUX 

De hongerellende in Afrika blijft voortduren en het kwaadste moet nog 
komen Ondertussen nam men de wijze beslissing om de operatie 
„Overleven" tot maandag te verlengen Koop zelfklevers of stort uw 
bijdrage op rekeningnummer „000-0000012-12" Het is de hoogste tijd' 
Lees ook op bladzijde acht achtergrondinformatie over Ethiopië 

(foto upi) 

CVP, 
weg ermee? 

Er IS nog goed nieuws ook 
Terwijl in Gent de CVP haar kon-
gres van de hypokrisie hield, wa
ren in Malle enkele tientallen leden 
van de kristelijke arbeidersbewe
ging samen Met als doel het op
richten van een onafhankelijke 
kristelijke arbeiderspartij, los en 
weg van de CVP 

Velen herinneren zich nog dat 
uit een enquête onder ACW-be-

Happart, 
senator? 

Opvolger 

Deze week vernamen we dat 
de Voerense bendeleider — bij 
gratie van CVP en PVV nog im-

me. burgemeester — José Hap 
pnrt straks ook deelneemt aan de 
nationale verkiezingen 

Sinds juni zetelt Happart in het 
Europarlement, maar velen had
den voorspeld dat dit slechts een 
tussenhalte zou zijn op weg naar 
het Belgische parlement Dit blijkt 
evenwel met nmpelloos te verlo
pen 

De Waalse socialisten hebben 
Happart de laatste plaats van de 
opvolgers van hun Luikse se
naatslijst toegewezen Dit bete
kent dat Happart na de eerstvol
gende verkiezingen met onmiddel
lijk naar het Paleis der Natie zal af
zakken Tenzij hij natuurlijk zo'n 
pak stemmen haalt dat de Waalse 
socialisten a h w gedwongen wor
den om hem te koopteren 

Stel U voor, iemand die zijn 
sukses boekt door Vlamingen het 
leven zuur te maken wordt straks 
misschien lid van de Hoogste Ver
gadering van dit land 

PSC-pretentie 

De Waalse kristendemokraten 
hielden zaterdag eveneens een 
partijkongres Wat ons daarbij bie-
zonder frappeerde was de unitaire 

en heftig anti Vlaamse toon van de 
toespraken 

Zo stelde PSC-voorzitter De-
prez dat er geen sprake kan zijn 
van de federalizering van het on
derwijs Ook had Deprez mets dan 
lof voor de wijze waarop minister 
van binnenlandse zaken Nothomb 
de Waalse bendeleider-burge
meester Happart in bescherming 
nam en blijft nemen Bovendien 
eist de PSC dat alle Nederlands-
onkundige mandatanssen in de 
Vlaamse randgemeenten in funk-
tie kunnen blijven 

Tot overmaat van ramp kwam 
PSC-mimster Maystadt dan nog 
bevestigen dat hij alles in het werk 
zal stellen opdat Wallonië een deel 
krijgt van het RTT-miljardenkon-
trakt (en dit tegen alle ekonomi
sche logica in O 

Deze arrogante krachtpatsenj 
wordt onuitstaanbaar wanneer 
men bedenkt dat de PSC een 
onooglijk partijtje is, met lang met 
zoveel mandatanssen als de VU 
De PSC kan slechts zo'n grote 
mond (blijven) opzetten uitsluitend 
omdat de Vlaamse zusterpartij, de 
PSC, haar het hand boven het 
hoofd houdt „Liever eén Belgi
sche kristelijke (?) fraktie", denkt 
de CVP Vlaamse belangen zijn 
hen nooit een zorg geweest' 

Oneerlijk 

„In het nieuws" stond CVP-
voorzitter Swaelen alleszins Maar 
of dit op positieve wijze was valt 
zeer te betwijfelen Vooral zijn 
laffe en buitensponge uitval tegen 
de Vlaamse vredesbeweging 
deed stof opwaaien Ook in zijn ei
gen „achterban" 

Pax Christi Vlaanderen, de 
Vlaamse vrouwelijke religieuzen 
en de diocesane kommissie 
„rechtvaardigheid en vrede" ver
klaarden dinsdag dat zij de uitspra
ken van Swaelen ten zeerste be
treuren ZIJ aanvaarden het met 
dat de voorzitter van de knstelijke 
(?) partij op dergelijke onfaire ma
nier de vredesbeweging aanpakt 

Bovendien staat nu vast dat 
Swaelen volkomen ongelijk had 
wat zijn kritiek op de besluitvor
ming binnen het VAKA en het 
Overlegcentrum voor de Vrede 
(OCV) betreft Uit dokumenten 
blijkt dat de beslissing tot betogen 
wel degelijk demokratisch werd 
beslist 

Ook de Katolieke Arbeiders
jeugd heeft geen goed woord 
over voor de uitlatingen en het 
gedrag van de CVP-voorzitter 
Tenzij Swaelen de leden van deze 
kristelijk-geinspireerde orgamza-
ties eveneens als „wolven in scha
pevacht" beschouwti 

Swaelen 
en de 
wolven 
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Ultieme 
oproepen... 

Zowel de Volksunie als de 
Volksuniejongeren wezen vorige 
week de CVP-kongresgangers op 
de enorme verantwoordelijkheid 
die op hun schouders rust. De 
CVP-partijtop heeft echter in pure 
Sovjetstijl verboden dat er over 
de kruciale rakettenvraag zou ge
stemd worden. 

VU-voorzitter Anciaux bezwoer 
het CVP-kader om met te zwich
ten voor de liberale druk om een 
vlugge beslissing te nemen over 
de installatie van kruisraketten op 
Belgisch grondgebied. 

„De CVP — en zij alleen — kan 
deze plaatsing beletten. Alleszins 
dient een beslissing uitgesteld te 
worden tot NA de verkiezingen, 
zodanig dat de kiezer zich hier
over in alle duidelijkheid kan uit
spreken", verklaarde Vic Anciaux. 

...van VU 
en VUJO 

Ook de Volksuniejongeren na
men deze houding aan „Een be
slissing tégen de wil van de bevol
king in kan geen duurzame basis 
voor een defensiebeleid zijn, en 
moet onze bondgenoten in ver
warring brengen" De VUJO nep 
tegelijkertijd al haar leden op om 
deel te nemen aan de vredesbeto-
ging van zondag 17 maart a.s. 
Zelfs na de plaatsing zal de VU, in 
haar konsekwente pacifistische 
traditie, alles in het werk stellen om 
deze mensdomvernietigende wa
pens te doen verdwijnen' 

Anciaux hoopte verder dat de 
CVP zich eindelijk ook zou uit
spreken voor een uitgebreide fe-
deralizering met echt zelfbestuur 
voor Vlaanderen. Zeker op het 

vlak van de communautarizering 
van het onderwijs 

Zowel inzake de atoomraketten 
als met betrekking tot een verder
gaande federalizering ontgoochel
de het CVP-kongres 

CVP-Jongeren 
De CVP-jongeren zijn aardig op 

weg dezelfde onhebbelijke kwa
len over te nemen van de „grote" 
CVP. Hoe vaak reeds moesten wij 
het beleven dat de CVP met veel 
tamtam een standpunt inneemt, 
om het enkele dagen daarna weer 
helemaal in te slikken. De voor
beelden zijn legio- Happart, Co-
ckerill-Sambre, de splitsing van de 
vijf nationale ekonomische sekto
ren, amnestie, enz . De nieuwe 
CVP-kamerfraktieleider, Luk Van
den Brande, is daarin zelfs een 
heuse kampioen geworden. 

Met het oog op het CVP-kon
gres van zaterdag hadden de jon
geren van die partij via uitvoerige 
persberichten verkondigd dat zij 
een kongresuitspraak eisten over 
de plaatsing van raketten: „De 
basis van de partij moet tijdens dit 
kongres haar zeg kunnen doen 
over het rakettenvraagstuk" en 
„de raketten mogen niet geïnstal
leerd worden vóór 1987". De 
CVP-jongeren-voorzitter Johan 
Van Hecke had deze stelling trou
wens ook hard gemaakt tijdens 
een vraaggesprek met het week
blad „Knack". 

Van Hecke en de zijnen kwa
men zaterdagavond echter van 
een kale reis thuis De CVP-top 
heeft op een weinig-demokrati-
sche manier kunnen verhinderen 
dat het kongres een uitspraak 
velde Integendeel. Goede ver
staanders hebben slechts een half 
woord nodig Swaelen en Martens 
Cen natuurlijk ook Tindemans) lie
ten duidelijk uitschijnen dat eerst
daags het besluit tot installatie zal 
worden genomen. 

;'^.« 

„Een parodie van een demokratie." betitelde VU-voorzitter Anciaux het CVP-kongres Het was inderdaad 
schrijnend te moeten vaststellen dat de CVP-basis op bijna Sovjetrussische manier de mond werd gesnoerd. 

Behalve leugenachtige verwijten aan het adres van de vredesbeweging vonden Swaelen en Martens het 
nodig nogmaals de VU te bezwadderen. En andermaal aarzelden zij niet om onjuistheden te verkondigen over 
de VU-opstelling in onderwijszaken. 

Bestaan er dan geen fatsoensnormen meer voor de CVP? (foto: studio Dann) 

I I Beraad" 
Enige tijd geleden raakte be

kend dat minister Tindemans 
straks begint met een eigen half-
maandelijks tijdschrift, „Beraad". 
Naar zijn eigen zeggen wil deze 
publikatie „de krachtlijnen uitzet
ten van de kristen-demokratie in 
de toekomst". 

Het is andermaal een bewijs dat 
de ster van Tindemans binnen én 
buiten de CVP aardig aan het 

F en N in de nor 
C HASSEZ Ie naturel, il re-

vient au galop. Het Is niet 
omdat de huidige rege

ring de kommunautalre tegen
stellingen verdonkermaant, dat 
ze zouden opgehouden hebben 
te bestaan. 

Jef Valkeniers, de altijd aktie-
ve en onrustige Pajot, heeft zo
pas een nieuw kommunautair va-
t/e gestoken. Hem had het ver
moeden bekropen, waarschijnlijk 
naar aanleiding van het over-
schouwen van de levensloop des 
heren Happart, dat franstaligen 
vlugger en gemakkelijker uit de 
gevangenis worden ontslaan dan 
Vlamingen. Het antwoord dat hij 
zopas op zijn desbetreffende 
vraag gekregen heeft van minis
ter Gol, schijnt dit vermoeden te 
wettigen. 

De minister van Justitie deel
de mee, dat in de periode van ok
tober 1980 tot half 1984 niet 
minder dan 2.233 veroordeelde 
franstaligen in voorwaardelijke 
vrijheid werden gesteld, tegen
over slechts 1.562 Vlamingen. Dit 
is een verhouding van 60 F tegen 
40 N, daar waar de verhouding bij 
de bevolking net andersom ligt: 
40 F tegen 60 N. 

Het vermoeden van onze 
Schepdaalse volksvertegen
woordiger aldus bevestigd zijn
de, scheen de zaak op het eerste 
gezicht klaar en duidelijk: de 

(misdadige) zonen en dochters 
van Moedertje Vlaanderen treft 
een zwaarder lot dan hun fransta-
lige kollega's. 

Een nauwkeuriger onderzoek 
korrigeert echter deze eerste en 
vlugge bevinding. Op 28 oktober 
1984 werden de Belgische ge
vangenissen bevolkt door 5.129 
veroordeelden. Hieronder waren 
er 3.855 franstaligen, waarvan 
1.158 franstalige buitenlanders. 
De nederlandstalige groep gede
tineerden bedroeg 2.624 aanbe
den, waaronder 192 buitenlan
ders. Er waren daarenboven nog 
op de kop honderd duitstaligen 
en een slordige 260 anderstalige 
buitenlanders. Deze laatste twee 
groepen mogen, in het kader van 
onze studie, buiten beschouwing 
worden gehouden. 

Na aftrok van de buitenlanders 

bedroeg de groep franstalige ge
detineerden juist geteld 2.697 
eenheden, tegenover 2.432 Vla
mingen, hetzij 52,58 % F tegen
over 47,42 o/o N. 

Dit is alvast een verrassend 
gegeven. Bij een in de twee 
landsdelen gelijke kriminaliteit 
per hoofd van de bevolking zou 
de groep F slechts 40 % mogen 
bedragen. Hij bedroeg echter 
52,58 "/o. De konklusie ligt voor 
de hand: de kriminaliteit ligt in 
Wallonië en franstalig Brussel 
hoger dan in Vlaanderen. 

Dat bij een hogere kriminaliteit 
het aantal geditineerden en dus 
ook het aantal voorwaardelijk in 
vrijheid gestelden stijgt, behoort 
tot de normale gang van zaken. 

Desalniettemin werd het ver
moeden van Jef Valkeniers niet 
weerlegd: tegenover een gevan
genisbevolking van 52,58 % F 
betekent een percentage van 
60 F voorwaardelijk in vrijheid 
gestelden voor de franstaligen 
een onmiskenbare bevoordeli-

ging-
Zodat geredelijk mag gesteld 

worden dat de risiko's, verbon
den aan het verlaten van het pad 
der deugd of aan het veronacht
zamen van de wet, in Vlaanderen 
hoger liggen dan in Wallonië. 

Quod erat demonstrandum. 

uitdoven is. Dit werd trouwens 
bewezen door zijn resultaat bij de 
recente Europese verkiezingen. 
„De man van één miljoen" zag zijn 
stemmenaantal toen teruglopen 
tot amper één derde. 

Vooral de CVP-top is ontevre
den (en tevens ongerusO over dit 
voornemen. De kristendemokrati-
sche partijleiding was er net in 
geslaagd allerlei uitgaven in één 
wekelijkse editie van „ZEG" te 
verenigen. 

Ook de Nederlandse krant 
„NRC-Handelsblad" heeft echo's 
van deze wrevel in de CVP-ran-
gen opgevangen. „Het bestuur 
van de CVP steekt echter niet 
onder stoelen of banken ongeluk
kig te zijn met Tindemans' avontu
ren in medialand. Aan „Beraad" 
heeft de verdeelde CVP-geen 
behoefte", schrijft de Nederlandse 
korrespondent. 

Zo hoort men het ook eens uit 
een andere hoek Het moet er 
toch geregeld „aardig" aan toe
gaan daar in de partijlokalen langs-
heen de Tweekerkenstraat. Maar 
ja, „de vadermoord IS in de CVP in
geburgerd" schreef Manu Ruys 
onlangs... 

Ermee spelen 
Hoe lang laat de regering nog 

toe dat bendeleider Happart met 
de voeten van de Vlamingen mag 
spelen? Vorige week besliste de 
Limburgse goeverneur dat de be
slissingen van de gemeenteraad 
van december vernietigd worden, 
aangezien deze niet op geldige 
wijze werden genomen. De voog
dijminister, Nothomb, had kort 
daarvoor gezegd dat hij niets kan 
ondernemen zolang ^e goever
neur geen standpunt had bepaald. 

Dit is nu dus gebeurd en in een 
normale demokratie zou daarop 
een sanctie moeten volgen tegen 
de overtreder. Happart. Het is nog
al duidelijk dat Nothomb dit niet zal 
doen. Tenzij hij gedwongen wordt 
door zijn CVP-en PVV-kollega's in 
de regering. Hierop wachten bete
kent echter als „wachten op Go
dot". 

Feit IS en blijft dat een neder-
landsonkundige terrorist nog 
steeds de eerste burger is van het 

Vlaamse Voeren en dat deze ke
rel ongestraft alle wetten mag 
(blijven) overtreden. Omdat de 
Vlaamse regeringspartijen een
voudigweg niet durven tégen de 
franstalige agressie in te gaan! 

Felicitaties? 
Het „Overlegcentrum van 

Vlaamse Verenigingen" heeft aan 
zijn bestaan hennnerd door on
langs een persmededeling te ver
spreiden met „felicitaties aan de 
Vlaamse regering". Tijdens de 
maanden daarvoor mochten wij 
mets van dit overlegcentrum ver
nemen... 

Het IS inderdaad zo dat de 
Vlaamse regering tijdens de voor
bije drie jaar blijk heeft gegeven 
van een kreatieve aanpak in een 
aantal dossiers. Iedereen zal trou
wens toegeven dat de meeste van 
de hoedanook schamele resulta
ten het gevolg zijn van de initiatie
ven en de aanhoudende druk van 
VU-minister Schiltz. Maar elke be
wuste Vlaming geeft toe dat het al
lemaal veel te beperkt is gebleven. 
De erg sobere bevoegdheden, die 
de staatshervorming van '80 naar 
de gemeenschappen doorschoof, 
werden zelfs steevast uitgehold. 
De financiële middelen zijn bela
chelijk klem en volkomen onvol
doende om een eigen en dyna
misch Vlaams beleid te kunnen 
voeren. 

De CVP- en PVV-ministers van 
de centrale regering stelden alles 
in het werk om toch maar te 
verhinderen dat de Vlaamse rege
ring een eigen politiek zou voeren. 
Bovendien gedroegen de CVP- en 
PVV-mimsters van de Vlaamse 
regering zich als neerbuigende la
keien tegenover de bevelen vanuit 
het Belgische kabinet Vooral „pre
mier" Geens stond model voor 
deze vernederende onderdanig
heid. 

Het O W zou er goed aan doen 
de vinger op de wonde te leggen 
in plaats van het wierookvat te 
hanteren De ware schuldigen 
voor deze fatale boycotpolitiek 
zijn makkelijk aan te wijzen. Tenzij 
het O W meent dat het zelfbe
stuur ei zo na verwezenlijkt is? 
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Het einde van de tunnel... 

Een nieuwe start 
na 1990? 

Recente studies van o.m. de Kredietbank en het 
Planbureau fiebben getracht prognoses te maken van 
onze toekomstige ekonomische ontwikkeling tot in het 
jaar 1990. Zelfs eerste minister Martens heeft hiernaar 
verwezen in zijn slottoespraak op het CVP-kongres, 
om te bewijzen hoe goed zijn beleid wel was. Maar 
stemt dit ook overeen met de realiteit? 

ELKE toekomstvoorspelling 
op het vlak van de ekono
mische evolutie vertrekt 

van een aantal basishypotesen. 
Zo wordt in deze studies o.m. 
vooropgesteld dat de Amerikaan
se dollar in waarde zal dalen (on
dertussen bereikt hij dag na dag 
rekordhoogten), dat de intrestlast 
zal verminderen tot het niveau van 
West-Duitsland en dat het sane-
ringsbeleid zal worden voortgezet, 
ja zelfs nog verstrakt in '86. 

De veronder
stellingen 

De toekomstige ontwikkeling 
wordt zeker beïnvloed door een 
aantal internationale faktoren, 
waarop wij geen invloed kunnen 
uitoefenen. De grootste invloed 
zal blijven uitgaan van de beleids
keuze die we zelf maken. Onze 
huidige ekonomie vertoont nog 
steeds zeer ernstige ziektever
schijnselen, zoals de hoge werk
loosheidsgraad, de reusachtige 
overheidsschuld en jaarlijks over
heidstekort en onze zwakke in
dustriële struktuur. 

De studie van de Kredietbank 
bevestigt ons standpunt maar zij 
stelt dat: „Van deze problemen is 
dat van de openbare financiën 
ongetwijfeld het belangrijkste. 
Wanneer hef overfieldstekort niet 
substantieel wordt teruggedron
gen, is het immers niet uit te sluiten 
dat de Belgische ekonomie in een 
financieel debacle verzeild ge
raakt " Deze stelling kan men ook 
terugvinden in het „Alternatief sa
neringsplan van de VU (mei 1984). 

En de gevolgen? 
Teneinde de financiële gezond

making te realiseren stelt de KB 
een schokterapie voor, waarbij in
eens een sanering van de openba
re financiën wordt doorgedrukt. 
Dit zou in 1986 moeten gebeuren 
door het overheidstekort met net
to 75 miljard te verlagen. Volgens 
de KB is deze operatie noodzake
lijk om de vicieuze cirkel van stij
gende rentelasten en stijgende 
begrotingstekorten te doorbre
ken. Indien aan al deze voorwaar
den wordt voldaan, dan zou het 
mogelijk zijn opnieuw naar een 
evenwichtssituatie te evolueren in 
1990. 

Maar ondertussen zullen de ge
zinsinkomens in 1990 teruggeval
len zijn op het niveau van 1978 De 
werkloosheid zal zelfs in deze 
omstandigheden blijven stijgen tot 
624.000 in 1988 en zou daarna 
kunnen dalen, mede onder invloed 
van de demografische faktoren 
De gemiddelde uurlonen zullen 

iets trager stijgen dan de kleinhan
delsprijzen over de beschouwde 
periodes '85-'90. De rentelasten op 
de schuld van de totale overheid 
zouden in deze omstandigheden 
stijgen van 487 miljard fr. in 1984 
(of 11 % van het BNP) tot 587 mil
jard fr. in 1986 (of 11,7 % van het 
BNP). Om daarna te evolueren tot 
632 miljard in 1990, hetgeen op dat 
ogenblik 10 % van het BNP zou 
betekenen. 

De gunstige ontwikkeling van 
het uitvoervolume en het expan
sietempo van de Europese markt, 
samen met onze verbeterde kon-
kurrentiepositie, laten verhopen 
dat voor de periode 1985-'90 een 
jaarlijkse gemiddelde groei van 
het BNP ontstaat, die geraamd 
wordt op 2,2 %. Dit is nog 1 % la
ger dan de te verwachten gemid
delde groei in de EG. 

Indien de dollar licht zou ver
zwakken en de inflatievertraging 
bij onze handelspartners door
gang vindt, dan zal ook ons inflatie-

ntme dalen. De volledig automati
sche loonindexering zou dit pro
ces kunnen bemoeilijken. 

Hoop doet leven! 
De prognoses bewijzen dat een 

terugkeer naar een gezonde eko
nomische struktuur mogelijk is, 
mits aan bepaalde strenge voor
waarden wordt voldaan. De Volks
unie heeft steeds volgehouden 
dat een sanenng noodzakelijk 
was, maar dan vooral langs de 
kant van de overheidsuitgaven. 
WIJ hebben ook aangetoond hoe 
dit mogelijk is. 

De sterke fiskale en parafiskale 
lastenstijging — vooral gedurende 
de huidige CVP-PVV-koalitie — 
heeft als alibi gediend om een 
strukturele aanpak van het begro
tingstekort uit de weg te gaan. De 
talrijke studies over de miljarden-
transferten van Vlaanderen naar 
Wallonië hebben sinds lang duide
lijk gemaakt dat het herstel van 
een gezond ekonomisch groeikli-
maat in Vlaanderen spoedig kan 
bereikt worden 

De voorwaarde is echter dat 
Vlaanderen zélf over de noodza
kelijke bevoegdheden kan be
schikken om zijn eigen beleid te 
bepalen. En dit zonder de huidige 
nefaste kompensatiepolitiek waar
door de Vlamingen permanent be
stolen worden en in hun ontwikke
ling geremd! 

A. Geens Wie aurtt nog spreken van sociale rechtvaardigheid wanneer m deze ijzi
ge winterdagen mensen letterlijk in de kou worden gezet? (foto Zafar) 

Toch nog energie-afsluitingen 

Junglewetten! I 
Vorige maand schreef VU-voorzitter Vic Anciaux 

een dringende „Open brief" aan de staatssekretaris 
voor energie, Knoops. Anciaux vroeg dat alle afsluitin
gen van energietoevoer zouden gestaakt worden, 
gezien het barre winterweer 

DE eerste weken van '85 
werden gekenmerkt door 
ongemeen harde weers

omstandigheden. De sneeuw viel 
met pakken uit de hemel en we 
noteerden voor ons land uitzon
derlijk lage temperaturen. Daarna 
volgden enkele dagen met zachter 
weer maar sinds het weekeinde 
slaat de kou weer ongenadig toe. 

Wanbetalers 
ledereen verkiest zoveel moge

lijk binnen te blijven, knusjes bij 
het warme vuur. Het ontberen van 
enige verwarmingsbron lijkt on
denkbaar. 

De maatschappijen die belast 
zijn met de levering van energie 

(gas en elektriciteit) kunnen — bij 
wanbetaling — een kliënt afsnij
den van verdere energietoevoer. 
Teneinde deze barbaarse meto
des te stoppen is een wetsvoor
stel ingediend, waarvan de Volks
unie mede-ondertekenaar is. In af
wachting van een wettelijke rege
ling kan veel leed worden voorko
men door tijdelijk alle afsluitingen 
stop te zetten. 

Onderstaand waar gebeurd 
verhaal — van de hand van onze 
kollega, die tevens „kommissaris" 
IS bij een belangrijke interkommu-
nale voor energiebedeling — illus
treert dat een definitieve regle
mentering dringend noodzakelijk 
IS. 

24 januari. Het is ijzig koud, 
watersneeuw valt aanhoudend uit 

de winterhemel en snedige wind
stoten doen je rillen over je hele 
lijf. Pas na tien minuten plankgas 
wordt het behaaglijk warm in de 
auto. De hele nt lang vraag ik me 
af wat er precies zou kunnen 
gebeurd zijn. Ik hou het voor on
mogelijk dat men uitgerekend op 
zo'n kille dag een bejaarde, zieke 
vrouw van elke vorm van energie
toevoer heeft afgesneden. 

„Kommissaris"... 
De tipgeefster, een vriendin van 

het slachtoffer, neemt elke twijfel 
weg Ergens op de zesde verdie
ping van een oud flatgebouw zit of 
ligt een dame zonder verwarming 
in bed. Misschien branden de 
kaarsen nog waarmee zij 's namid
dag en tijdens de avond haar 
woonst had verlicht en „ver
warmd". Bovendien neemt zij 
slaapmiddelen, vertelt de vnendin. 
Onmiddellijk flitst mij het nieuws
bericht van enkele dagen voor
dien door het hoofd. Toen was in 
het Brusselse een vrouw om het 
leven gekomen, ook tengevolge 
van kaarsen-gebrLiik... 

De man-met-nachtdienst aan de 
EBES-telefoon is vriendelijk. 
„Maar", zeg hij, „om op dit uur nog 
opnieuw een aansluiting te ver
richten moet ik het fiat van mijn 
overste krijgen. En bovendien zal 
de verschuldigde som moeten be
taald worden" Twee rekeningen 
ten belope van iets meer dan 
3.500 fr waren onbetaald geble
ven... De titel „kommissaris" lijkt 
het te doen: de chef geeft op
dracht aan de nachtploeg om de 
gedane afsluiting ongedaan te ma
ken. 

Op hetzelfde ogenblik als het 
bestelwagentje van de maat
schappij, arriveren wij. De techni
cus klaart de klus in enkele minu
ten. Ons aanhoudend bellen wordt 
toch beantwoord: voor ons staat 
een oude vrouw in nachtgewaad. 
ZIJ IS slaapdronken en schreit 
zachtjes. Op de tafel van de sobe
re kamer staan twee kaarsen te 
branden Daarnaast ligt het groene 
kaartje „laatste waarschuwing" Ik 
knjg het koud en dit niet alleen ten 
gevolge van de lage temperatuur 

's Anderendaags gaat de vnen
din de rekening betalen. Een tele
foontje naar het O C M W leert me 
dat de vrouw een pensioentje 
heeft van amper 15.000 fr Waar
van maandelijks 6.000 fr. naar de 
huishuur gaat Reken zelf maar 
hoeveel je dan dagelijks nog mag 
uitgeven om te leven. En vergeet 
je energierekening met te betalen. 

De wetten van de jungle storen 
zich immers niet aan sociale om
standigheden... 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Dient regering 
eerder vreemd dan 
Vlaams belang''? 

In de regeerverklaring van Martens V staat onder het hoofdstuk „Overheidsbe
stellingen" te lezen, dat inzake nieuwe produkten of gevorderde technologieën „de 
staat geen beslissingen zal nemen die van aard zijn om hoofdzakelijk door zijn ei
gen daad produktiekapaciteiten te scheppen, die konkurreren met die welke in 
dezelfde sektor rendabel werken en die aldus de konkurrentievoorwaarden verval
sen". 

Een gevleugelde intentieverklaring. In de praktijk evenwel blijft er slechts weinig 
van over Jaak Gabriels motiveerde dit aan de hand van een aantal recente bestel
lingen, met het oog op de vernieuwing van het RTT-kontrakt 

HET „gesjoemel" dat te be
wonderen viel bij dos
siers als de F 16, de jeeps 

en de telexen dreigt zich te herha
len met het RTT-kontrakt, dat om
wille van de verdere digitaiizering 
van het Belgisch telefoonnet van 
uitzonderlijk belang is. 

Momenteel zijn er zo'n 2.000 
telefoonlijnen van de 2,8 miljoen 
gedigitalizeerd. Er staat de komen
de jaren dus heel wat te gebeuren 
op dit terrein. Gesproken wordt 
van een jaarlijkse behoefte van 
200.000 lijnen. Het nieuwe kon-
trakt zou lopen van 1986 tot 1996. 

Voor de Belgische telekom-
munkatiesektor en meer bepaald 
voor de Vlaamse spitsbedrijven 
zonder enige twijfel het kontrakt 
van de eeuw. Maar ondanks de in
tentie van de regering is er hele
maal geen reden om gerust te zijn 
in de afloop van dit dossier. 

Belgische sissers 
Er zijn vooreerst de gebeurte

nissen uit het verleden. Jaak Ga
briels beperkte zich tot de F 16, de 
12.000 telexen en de optische ka
bels voor de RTT. 

Die laatste bestelling — finan
cieel niet zo omvangrijk, wél door
slaggevend met het oog op ex
port-referenties — liep uit op een 
typisch Belgische sisser: een uit
splitsing over het Vlaamse bedrijf 
Bell en het Waalse bedrijf ACEC. 
De Waalse ministers hadden zelfs 
de volledige koek opgeëist, onder 

het voorwendsel dat Bell reeds 
voldoende referenties op zak had. 

„Met die redenering houdt alle 
logica op... Want waar de ontwik
keling van de optische kabel bij 
ACEC met overheidssteun ge
beurde, financierde Bell de ontwik
keling ervan met eigen middelen. 
In welke regeerverklaring lezen 

we ook weer dat het vervalsen 
van de konkurrentievoorwaarden 
afgewezen wordt?" 

Terecht vreest het VU-kamerlid 
dat het met de levering van de di
gitale telefooncentrales dezelfde 
richting zal opgaan. De verklarin
gen van minister De Croo liegen 
er niet om. 

Voor de levering van digitale 
telefooncentrales zijn er in ons 
land vier grote producenten die in 
aanmerking komen: Bell ITT met 
sisteem 12, GTE-ATEA met sis-
teem GTD-C, Siemens met ESWD 
en Philips met MBLE. Maar wie 
dacht dat het tussen deze bedrij
ven zou gaan, komt bedrogen uit. 
Er zijn Waalse kapers op de kust... 

Niet dat er een eigen Waalse te-
lekommunikatie-industrie bestaat. 
Of dat er gedacht wordt aan de 
oprichting van een bedrijf. Dat zou 
trouwens, gezien de hoge investe
ringskosten en de tijd die nodig is 
om de noodzakelijke produkten te 
ontwikkelen, niet haalbaar zijn. 

Ongeloofliji<?! 
Wel haalbaar is het aantrekken 

van buitenlandse ondernemingen. 
Zo nam ACEC het Zweedse 
Ericsson onder de arm, terwijl de 
Generale Maatschappij en de 
groep Brussel-Lambert het gingen 
zoeken bij het Franse bedrijf CIT 
Alcatel. Ongelooflijk dus, maar 
waar. Zelfs de duivel zouden de 
Waals-Brusselse belangengroe
pen onder de arm nemen om hun 
slag thuis te halen. „Het kan toch 
niet zijn dat men eigen spitstech
nologie, die volledig met eigen 
bedrijfsmiddelen ontwikkeld werd, 
laat bekonkurreren door in het 
buitenland gefabriceerd en gesub
sidieerd materiaal!" 

Gaan wij onze telekommunika-
tiemacht te grabbel gooien aan 
buitenlandse konkurrenten ten 
profijte van enkele holdings? 

Ondertussen beschermen en fi
nancieren al onze buurlanden hun 
eigen telekommunikatiesektor. De 
Vlaamse bedrijven daarentegen 
dragen zelf hun kosten voor on-

Verdelende rechtvaardigheid!? 

IN januari 1382 besliste de regering 
Martens V over te gaan lot de 
bestelling van de zogenaamde 

Long Lead Items" Wanneer enige 
maanden later de koop van de F16 
vliegtuigen aangekondigd werdr etste 
Wallonië alle kompensatiebestellingen 
op 

Door de akbes van FLAG werden 
CVP en PW onder druk gezet om 
Uiteindelijk tevreden te worden ge 
steld met 221 h van de kompensaties 
voor Vlaanderen Wat 'n overwin 
ningi 

Gereplikeerd werd toen dat bij de 
andere bestellingen bijna alles naar het 
Vlaamse land gaat 

Maar vuie gelooft dat> 

In een studie onderzocht de Belgi 
sche Dienst voor Bednjfsleven en 
Landbouw 92 projekten in het militaire 
programma Het industrieel effekt er 
van werd opgesplitst per graad per 
provincie en per bedriif 

Het resultaat van de periode 1977 
19B1 spreekt boekdelen Vlaanderen 
kreeg 23 G miljard van de industriële 
kompensaties of 31 tb Biussel ging 
metIO 25 miljard of 135th kipen Het 
grootste deel van de kompensataes 
ging evenwel richting Wallonië 422 
miljard of 56 51 h 

Of hoe in dit land de verdelende 
rechtvaardigheid werkt 

{JaakGabneb WKamerJtd) 

J. Gabriels: „Waalse kapers, des
noods met de duivel". 

derzoek en ontwikkeling. „Onze 
markt nu openstellen voor vreem
de konstrukteurs zou betekenen 
dat WIJ hen, nu ze de ontwikke
lingskosten afgeschreven hebben, 
de kans geven met lagere prijzen 
onze bedrijven op een ongelijke 
wijze te bekonkurreren". De rege
ring kan niet voorbij aan de reali
teit dat Bell en ATEA die nu de 
schakel- en transmissieapparatuur 
aan de RTT leveren, gigantische 
bedragen geïnvesteerd hebben 
en nog investeren aan onderzoek 
en ontwikkeling. 

Objektieve 
kriteria 

Tot besluit van zijn interpellatie 
legde Jaak Gabriels de regering 
een eisenbundel voor, dat aan de 
grondslag moet liggen bij elke 
overheidsopdracht: „De verdeling 
van alle overheidsopdrachten 
moet gebazeerd worden op ob
jektieve kriteria die rekening hou
den met de basiselementen en 
voorwaarden van een ekonomi-
sche en monetaire unie, en op de 
globale evenwichten tussen de 
gewesten inzake alle overheids-
en kompensatieopdrachten en 
niet van b.v. het telekommunikatie-
materiaal afzonderlijk. Verder 
dient een kriterium te zijn dat de 
inkomsten vanwege de gewesten 
in de betrokken sektoren van de 
overheidsbestellingen er bij be
trokken worden." 

Vitale ekonomische en indus
triële belangen dienen voor de 
toekomst gevrijwaard en verste
vigd te worden. De inspanningen 
van de Vlaamse regering in het 
kader van de DIRV-aktle kunnen 
door de bestelling van deze 
hoogtechnologische materialen 
alleen maar onderstreept wor
den. 

Zij mogen in geen geval door
kruist worden. 
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VLAAMSE RAAD 
IMaar 
een alert 
evenwicht 

Voor de eerste maal waren er 
tijdens het begrotingsdebat over 
leefmilieu tal van positieve gelui
den te horen Met de staatsher
vorming IS de belangstelling van 
de overheid voor deze problema
tiek gestegen Er is meer koordina-
tie in de aanpak, zowel preventief 
als inzake de inzet van de nodige 
middelen en de sensibilizenng van 
de bevolking Helaas, aldus Michel 
Capoen, ontbreken de nodige mid
delen omdat de centrale regenng 
de afspraken van 1980 met na
komt BIJ wijze van voorbeeld ci
teerde hij de enorme achterstand 
in overheidstoelagen aan de Wa-
terzuivenngsmaatschappij van het 
Kustbekken 

Ook de harmonie tussen de 
noden van de nijverheid en de 
belangen van de samenleving 
loopt nog verre van gesmeerd In 
dat opzicht betreurde Joos So-
mers dat zijn voorstel tot oprich
ting van streekkommissies van ad
vies voor het leefmilieu in 1981 
afgewimpeld werd Niet enkel de 
industrie, maar ook de burger zou 
dan in het overleg betrokken wor
den En dan zou — om het voor
beeld van Luk Vanhorenbeek aan 
te halen — het verzet te Bouter-
sem kunnen opgevangen worden, 
waar zonder enige raadpleging 
een stort gepland werd 

Een ander spanningsveld is dat 
tussen ekonomie en ecologie, dat 
zich vandaag akuut stelt bij het 
afvalbeleid Ondanks de vooruit
gang ter zake blijft er het levens
grote probleem van de industriële 
afvalstoffen Zeer uitgebreid werd 
dit behandeld door Daan Vervaet, 
vooral met het oog op zijn eigen 
arrondissement waar momenteel 
met minder dan vier visies floreren 
over de afvalverwerking 

Uit de tussenkomst van Oktaaf 
Meynf/ensbleek overduidelijk dat 

het leefmilieu het ergst te lijden 
heeft in de Antwerpse regio en 
het Waasland „Er bestaat niet 
eens een ernstig rampenplan voor 
de kerncentrales van Doel, noch 
voor de petrochemische bedrij
ven " 

Besluiten we met de woorden 
van Michel Capoen „De vele mi
lieurampen van de jongste tijd 
moeten ons zeer alert maken Wel 
moeten we ons hoeden voor een 
harde konfrontatie tussen ecolo
gie en ekonomie, veeleer moet 
naar een evenvi/icht gezocht wor
den " Het debat in de Vlaamse 
Raad was ter zake hoopgevend 
Maar waar waren de Agalev-ver-
kozenen"? 

J Somers 
„Harmonisch overleg, 
ook met de burgers" 

SENAAT 
KMO, 
speerpunt 
van het herstel 

De begroting van Middenstand 
stemt helemaal met overeen met 
het sociaal en ekonomisch belang 
van de zelfstandigen en de kleine 

M Capoen „Regering doodt o 
dernemingszin" 

PARLEMENrAIRE 

SI1K>KKE1S 
I ^ E Vlaamse Raad zette vonge 
' ^ week het begrotingsdebat ver
der met de luiken ,Onderwijs" en 
, Leefmilieu en waterbeleid" Beide val
len onder de bevoegdheid van Ge
meenschapsminister Lenssens 

I N de grond heeft de Vlaamse zeg-
' gingskracht over onderwijs weinig 
te betekenen Kunstonderwijs, studie
toelagen, beroepsopleiding en sociale 
promotie zijn er de voornaamste ele
menten van Een volledige federalize-
ring vergt de herziening van art 59bis 
van de grondwet maar naar de mening 
van Luk Vanhorenbeek wordt de in
terpretatie vandaag al te restnktief 
opgevat 

•JETZELFDE raadslid drukte de 
• • hoop uit dat zo snel mogelijk 
een eind wordt gemaakt aan de ver-
warnng in het muziekonderwijs 

Joos Somers van zijn kant herhaal
de het voorstel om een „Eerste prijs 
beiaard' te creëren aan de beiaa-d-
school van Mechelen 

INZAKE leefmilieu en waterbeleid 
• kwamen met minder dan vijf 
VUers aan het woord Joos Somers, 
Michel Capoen, Daan Vervaet, Ok
taaf Meyntjens en Luk Vanhoren
beek Opvallend was de totale afwe
zigheid van de Agalev-verkozenen 

l y iAAST de begrotingsbespreking 
• ™ hoorde de Vlaamse Raad dne 
mondelinge vragen waarvan twee 
over Flanders' Technology Johan De 
Mol ondervroeg voorzitter Geens 
over de aanwezigneid van oorlogsma-
teneel en Raf Declercq betreurde de 
afwezigheid van hedendaagse Vlaam
se kuituur 

^ E zoveelste staatssekretans van 
^^ Ontwikkelingssamenwerking 
heeft op zijn beurt de belofte gedaan, 
evenwichtiger taaiverhoudingen in zijn 
departement na te streven Veel ge
loof zal Jef Valkeniers daar met aan 
hechten zeker met na kennisneming 
van de huidige situatie 1561 Franstali-
gen en 1176 Nederlandstaligen 

en middelgrote ondernemingen 
Dat betoogden Michel Capoen en 
Firmin Debussere tijdens de be
spreking ervan 

De middenstand en de KMO's 
verschaffen zowat de helft van de 
tewerkstelling in de prive-sektor, 
van de omzet en de investeringen 
Daartegenover staat een bedrag 
van 5583 miljoen, waarvan vol
gens de berekeningen van Debus
sere nauwelijks 101 h de aktieve 
en produktieve middenstand ten 
goede komt Meer dan 76 t h of 
4 289 miljoen zijn sociale transfers, 
en eigenlijk is dat bedrag dan nog 
aan de zeer lage kant De wanver
houding moet gebannen worden 
door het optrekken van de steun 
voor stimulerende aktiviteiten 

Het staat buiten kijf, aldus Ca
poen, dat de regering een aantal 
goede maatregelen heeft geno
men Maar al die fragmentaire in
grepen gaan stuk onder het zgn 
herstelbeleid van diezelfde rege-
ing Een teken aan de wand is het 

tekort van het Waarborgfonds 

De fiskale en parafiskale druk 
stikken elke zin tot ondernemen 
„Inspanning, arbeid en initiatief lij
ken wel verfoeide deugden te 
zijn" Komt daar nu de algemene 
daling van de koopkracht bij In zo
verre dat zelfs de omzet van de 
voedingsmiddelen op twee jaar 
tijds terugliep met meer dan een
vierde 

Ook het ondernemingsklimaat 
IS weinig bevorderlijk voor de 
KMO's Er IS ongenoegen over de 
arbeidsreglementering, de sociale 
zekerheid, en vooral de flagrante 
diskriminaties op sociaal vlak 
Steeds meer stemmen gaan op 
voor een wettelijke regeling van 
de werkloze zelfstandigen En dan 
IS er nog de aloude kwaal van de 
administratieve rompslomp Een 
ondernemer die een werknemer in 
dienst neemt, zou op twee jaar 
366 formaliteiten moeten vervul
len 

Voor beide senatoren lijdt het 
geen twijfel dat een zelfstandig 
Vlaanderen beter in staat zou zijn 
om de KMO's en zelfstandigen tot 
maximale ontplooiing te brengen 
„Niet alleen omdat de Vlamingen 
meer KMO-gezind zijn, maar voor
al omdat de Vlaamse budgettaire 
situatie met zou nopen tot de 
drastische inleveringen die van
daag gevraagd worden " De mid
denstand als speerpunt van het 
herstel een haalbare kaart in 
Vlaanderen! 

Biblioteek: 
tussen „profijt" 
en emancipatie 

In de ontwerpteksten voor het kongres lezen we 
onder het hoofdstuk „Werkgelegenheid". „Alle publie
ke goederen worden zoveel mogelijk getarifieerd 
waardoor zij zichzelf financieren". 

Op zich een goede zaak. De vraag zal zijn wat 
„mogelijk" is Kan je zo'n ekonomische benadering 
bvb. toepassen op de kulturele sektor"^ Soms wel, 
heel vaak niet Dat kan leiden tot misverstanden. Kij
ken we even naar de sektor openbare biblioteken. 

HET biblioteekdekreet van 
1978 moet Vlaanderen 
optillen uit zijn schromelij

ke achterstand op het terrein van 
de openbare biblioteek De toe
passing van het dekreet betekent 
een belangnjk stuk emancipatie 
De doelstelling van de openbare 
biblioteek is immers te voldoen 
„aan al de behoeften aan onwikke
ling, opvoeding, informatie en ont
spanning van de gehele door haar 
te bedienen bevolking" 

Hoeft het nog gezegd te wor
den' ' Van de realizatie van die 
doelstelling zijn we thans ver af 

Intussen zijn al, naar buitenlands 
voorbeeld, stemmen opgegaan 
om het profijtbeginsel toe te pas
sen op de openbare biblioteek 
Maar laten we .even duidelijk stel
len met profijtbeginsel kan nooit 
bedoeld worden dat de gebruiker 
de volledige kostpnjs betaalt, al
leen een deel ervan door bvb 
invoenng of verhoging van lid
maatschapsgeld en invoering van 
leengeld 

In Nederland heeft men al stu
dies over de effekten van een 
verhoogde lidmaatschapsbijdrage 
Ze vallen negatief uit voor de 
doelstellingen van het biblioteek-
werk BIJ ons zijn er bij mijn weten 
nog geen studies voorhanden Het 
biblioteekdekreet laat geen inning 
van leengeld toe, wel een lidmaat
schapsbijdrage van maximaal 100 
fr per jaar 

Is mijn indruk juist dat de gevol
gen van een maximale inning ver
schillend zijn? Waar een perfekt 
werkende biblioteek — met een 
ruim aanbod en een sterke traditie 
van een hoog percentage gebrui
kers — aanwezig is, zijn de gevol
gen minimaal Waar genoemde 
voorwaarden afwezig zijn dn de 

Enk Vandewalle 

meeste gevallen), valt deze maat
regel katastrofaal uit 

En wat zou er gebeuren als men 
het dekreet zou wijzigen in de 
richting van bvb een jaarlijkse 
bijdrage van 500 fr en de invoe
nng van leengeld'7 Het valt met 
moeilijk te raden het nog altijd te 
kleine aantal Vlaamse biblioteek-
gebruikers zou drastisch inknm-
pen 

Het besluit ligt voor de hand 
het openbaar biblioteekwezen 
mag met gezien worden als een te 
tarifieren „publiek goed" Het zal 
nog jaren duren eer in Vlaanderen 
het biblioteekdekreet toegepast is 
Als Vlaanderen eenmaal de vruch
ten plukt van dat dekreet, zal het 
een flink stuk emancipatie gereali-
zeerd hebben En dat is toch ook 
ons aller bedoeling 

Erik Vandewalle, 
Schepen van Kuituur 

Izegem 
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Mensen als gijzelaars en pionnen 

Oorlog in Ethiopië 
verergert honger 

De akte „overleven" heeft eens te meer de aan
dacht gevestigd op de hongersnood die Ethiopië 
teistert, ten gevolge van een katastrofale droogte. Een 
miljoen Ethiopiérs zijn van honger omgekomen. 

DE Ethiopische leider Men-
gistu Haile Manam zei 
zondag jl dat nog eens 

7,5 miljoen, een vijfde van de 
bevolking door de hongerdood 
bedreigd worden Miljoenen over
levenden zullen lichamelijk en 
geestelijk aangetast blijven door 
de doorstane ontbering en onder
voeding 

Parijs-Dakar... 
De aandacht die naar Ethiopië, 

gaat doet wel eens vergeten dat 
ook andere Afrikaanse landen met 
hongersnood worstelen Het is 
nogal cynisch dat Tsjaad alleen in 
het nieuws komt als de Fransen en 
Libiers een diplomatiek robbertje 
uitvechten, maar niet om zijn hon
derdduizenden inwoners die 
evenmin voldoende voedsel heb
ben En de grote show die de rally 
Parijs-Dakar is had voor een deel 
als decor ook dorre, drooggebla-
kerde vlakten en ondervoede 
mensen 

Maar het probleem is ongetwij
feld het akuutst in Ethiopië en 
wordt nog verergerd door de, in 
onze landen vaak vergeten, oorlog 
die in dat land woedt Sinds 1962 
strijden in de oostelijke kustpro
vincie Entrese guerrillagroepen 
voor onafhankelijkheid Die gewe
zen Italiaanse kolonie Eritrea werd 
in 1960 toegewezen aan Ethiopië 
dat zelf in 1935 door Mussolini's 
Italië veroverd was en na de twee
de wereldoorlog zijn onafhanke
lijkheid hervond Van beloften 
voor een onafhankelijke staat die 
de Eritreers waren gedaan kwam 
niets in huis 

Keizer Haile Selassie dacht er 
niet aan deze kustprovincie, Ethio-
pies enige uitweg naar zee, weer 
te laten gaan In die houding werd 
hij nog gesterkt door het besluit 
van de in 1963 opgerichte Organi-
zatie voor Afrikaanse Eenheid 
(OAE) om de postkoloniale gren
zen te erkennen De OAE hoopte 
daarmee eindeloze gebiedsoorlo-
gen en -betwistingen te voorko
men, maar bevestigde in feite het 
bestaan van soms onleefbare 
staatjes of van totaal artificiële 
grenzen die dwars door bevol-
kings- en taalgroepen hepen en 
lopen 

Noch de keizer, noch de linkse 
militairen die hem aan de dijk 
zetten hebben het Entrese verzet 
kunnen klem krijgen Het is inte
gendeel steeds sterker geworden 

Een gevolg is dat het bewind 
van dit doodarme land een enorm 
deel van zijn middelen aan zijn 
strijdkrachten besteedt, wat zeker 
met bevorderlijk is voor ontwikke
ling en voor een modernizenng 
van zijn landbouw die op termijn 
het enige middel is om steeds 

terugkerende hongersnoden te 
weren 

Gijzelaars 
en pionnen 

Daarnaast is het Ethiopische 
regime ervan beschuldigd de 
voedselhulp als wapen tegen de 
Eritreeers te gebruiken Door wei
nig voedselhulp naar Eritrea te 
laten gaan zou het bewind van 
Mengistu de Eritreeers op de 

vlucht willen jagen voor de hon
ger, om aldus de guernlleros van 
de steun en van onderduikingsmo-
gelijkheid onder de burgerbevol
king te beroven Volgens de Entre
se guerrillero s is ook het omstre
den hervestigingsprogramma, 
waarbij de regering anderhalf mil
joen mensen uit het barre noorden 
naar het vruchtbaarder zuiden wil 
overbrengen, vooral op dat doel 
gencht 

Het IS schokkend dat ook in 
deze ramptoestand door honger
dood bedreigde mensen als gijze
laars en pionnen in een gewapend 
konflikt worden gebruikt maar 
ook in deze noodsituatie willen 
noch de Ethiopische regeerders 
noch de Entrese guernlleros de 
strijd om de kustprovincie opge
ven - HO Oorlog maakt van Ethiopiers gijzelaars en pionnen (foto UPI) 

Jaruzelski op heel dunne koord 

Grendels op 
proces Popieluszko 

en Het proces in Torun, waar de ontvoerders 
moordenaars van priester Popieluszko veroordeeld 
zijn, was een gebeurtenis zonder voorgaande in een 
kommunistisch land Voor het eerst stonden leden te
recht van de geheime politie, zonder dewelke dat 
soort regimes zich nauwelijks zouden kunnen handha
ven Voor het eerst kreeg men een glimp van de wijze 
waarop die politieke politie werkt 

Buiten schot bleven in Torun 
alle anderen onder wier gezag het 
beschuldigde viertal stond De 
naam van de onderminister van 
Binnenlandse Zaken, politiegene-
raal Ciaston mocht met meer ver
noemd worden Aanvankelijk was 
diens naam gefluisterd als hoofd
verantwoordelijke, en hij werd 
zelfs een tijdje op non-aktief gezet, 
maar hij is inmiddels op het minis-
tene teruggekeerd Regerings
woordvoerder Jerzy Urban zei na 
de ontdekking van het lijk van de 

M AAR tegelijk werden de 
wezenlijke geheimen 
van die wereld be

waard In Torun werd alleen ge
sproken over de vier mannen die 
terechtstonden Dat waren kapi
tein Grzegorz Piotrowski, die de 
ontvoenng leidde en 25 jaar ge
vangenis kreeg, de luitenanten 
Leszek Pekala en Waldemar 
Chmielewski, die vijftien en veer
tien jaar kregen omdat ze in feite 
bevelen opvolgden, en kolonel 
Adam Pietruszka, hun direkte 
overste die met aan de moord 
deelnam maar ook tot 25 jaar 
werd veroordeeld omdat hij uitein
delijk verantwoordelijk werd ge
acht 

Buiten sciiot 
Dat er geen doodstraffen wer

den uitgesproken, hoewel die te
gen Piotrowski geëist was, ligt o m 
aan de aankondiging van de Pool
se kerk dat ze in geval van doods
vonnissen een genadeverzoek bij 
president Jablonski zou indienen 
De rechter heeft die aktie liever 
voorkomen Proces Popieluszko met alles kwam aan het licht 

pnester dat de moord deel uit
maakte van een breder komplot 
van voorstanders van een ,harde 
lijn" die partijleider en premier ge
neraal Jaruzelski in verlegenheid 
wilden brengen maar dergelijke 
verklaringen worden al geruime 
tijd achterwege gelaten 

Jaruzelski bewoog zich in deze 
zaak op een heel dunne koord 
Tegenover zijn bevolking, die in 
overgrote meerderheid afkerig 
blijft van het regime en door de 
ekonomische krisis nog meer re
denen tot ontevredenheid heeft, 
kon hij de moord op de militante 
priester, die in zijn preken politieke 
stellingnamen ten gunste van de 
verboden vakbond Solidanteit 
verkondigde met zonder meer la
ten voorbijgaan 

De Sovjetrussische leiding 
daarentegen, die al vindt dat Jaru
zelski onvoldoende spoed zet ach
ter de binnenlandse ,normalizatie", 
was vierkant tegen een openlijk 
proces tegen leden van de gehei
me politie De Poolse autoriteiten 
lieten het proces niettemin door
gaan maar zorgden ervoor „de 
schade te beperken" 

Bredere l<loof 
Dat laatste maakte echter dat 

dit proces, dat inderdaad zonder 
voorgaande was, met het ver
hoopte effekt had bij de bevolking 
De afgrendeling tot de vier be
klaagden, het gevoel dat in Torun 
de ware verantwoordelijken bui
ten schot bleven, hebben het 
skepticisme jegens elk initiatief 
van de autonteiten nog versterkt 
En het moet gezegd worden dat 
Jaruzelski met geholpen werd 
door het onbehouwen optreden 
van de rechter die het proces 
duidelijk in de „juiste' banen wilde 
houden 

De kloof tussen de Polen en 
hun regeerders wordt steeds bre
der en Jaruzelski heeft deze 
schokkende moordzaak met kun
nen aangrijpen om die trend om te 
keren Maar ongetwijfeld was en 
IS dit een opdracht die zijn krach
ten te boven gaat zolang het 
regime zelf met verandert 

H Oosterhuys 
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Hoe standpunten verschuiven of wisselen 

Nederland en zijn 
(buitenlandse) 
politieke keuzen 

Als onveranderlijk vasthouden aan een eenmaal ingenomen standpunt een teken 
is van een sterk uithoudingsvermogen, zou het met Nederland in dat opzicht maar 
pover gesteld zijn. Het veranderen van zienswijze kan echter ook wijzen op 
verstandig denken. Zowel het een als het ander wordt uit de doeken gedaan — en 
dit wat het buitenlands beleid betreft — in de uitgave „Het woord is aan Nederland", 
een werk van acht politieke wetenschappers. 

HET gaat om acht auteurs 
die verbonden zijn aan 
het Nederlands Instituut 

voor Internationale Betrekkingen 
„Clingendael" in Den Haag Dit 
instituut tracht door onderzoek, 
het publiceren van studies, het 
verstrekken van adviezen en het 
innchten van een dokumentatie-
centrum, de kennis en menings
vorming over internationale vraag
stukken te verdiepen en te verbre
den 

,,Het woord 
is aan..." 

Een biezondere plaats nemen 
het Nederlandse buitenlandse en 
veiligheidsbeleid en ontwikkelin
gen in de Verenigde Naties en 
andere internationale organizaties 
daarbij m Het zijn ook deze zaken 
die aan de orde komen in „Het 
woord IS aan Nederland" met als 
ondertitel „Tema's van buitenlands 
beleid in de jaren 1966-1983" De 
hoofdtitel IS ontleend aan de rots
vaste gewoonte van de opeenvol
gende Tweede-kamer-voorzitters 
om tijdens debatten de parlemen
tariërs (of ministers) tot spreken 
uit te nodigen met de zin „Het 
woord IS aan 

Zit er lijn en regelmaat in het 
denken, of komt het nogal eens 
voor dat men zijn kap keert onder 
dwang van de omstandigheden"? 
zo zou men de draad kunnen 
aanduiden die door het boek loopt 
En daarbij gaat het vooral om de 
momenten waarop een keuze 
dient te worden gemaakt, momen
ten die zich in de politiek aan de 
lopende band voordoen 

Om een indruk te geven van de 
aanpak van de schrijvers die ieder 
een mm of meer omvangrijk 
hoofdstuk voor hun rekening na
men, leggen we de hoofdstukken 
„Nederland en de Palestijnen" en 
„Nederland en het opkomen voor 
mensenrechten" voor u onder de 
loep 

„Kristenplicht" 
De vroegere geschiedenislera-

res drs M van Leeuwen konsta-
teert dat tot het uitbreken van de 
zesdaagse juni-oorlog in 1967 tus
sen Israel en de Arabieren in het 
Nederlandse parlement weinig be
langstelling leefde voor de Pales
tijnse vluchtelingen „die reeds ge
ruime tijd een uitzichtloos leven 
sleten in kampementen van de 
VN, gevestigd in Israels buursta
ten" 

Die belangstelling nam na de 
juni-oorlog wel toe, maar men had 
in hoofdzaak oog voor de humani
taire kant van de Palestijnse kwes
tie Aan het politieke aspekt (er
kenning als volk, recht op zelfbe
schikking of op eigen grondge
bied) werd vrijwel geen aandacht 
geschonken De meeste partijen 
én de regenng vonden hulp aan 
mensen in de kampen „zonder 
meer een knstenplicht", maar 
„onze keuze kan alleen maar voor 
het Westen en voor Israel zijn" 
zoals de liberale senator Harm van 
Riel het uitdrukte 

Pas in 1971 was het de Pacifis-
tisch-Socialistische Partij (PSP) 
die in haar verkiezingsprogramma 
aandacht schonk aan de politieke 
rechten die de Palestijnen zouden 
toekomen De PSP had kritiek op 
de terreuraanslagen, maar oor
deelde dat een duurzame vrede in 
het Midden-Oosten onmogelijk 
zou zijn zonder zelfbeschikkings
recht voor de Palestijnen, een me
ning die in de Kamer geen weer
klank vond 

Desi Bouterse Nederland was om 
hem selektief verontwaardigd 

(foto UPI) 

Een uitzondering vormde het 
kamerlid Jongeling van een van de 
kleine kristelijke partijen Hij vroeg 
de toenmalige minister Luns van 
Buitenlandse Zaken of deze be
reid was Arabische kringen te 
polsen over hun eventuele bereid
heid tot medewerking aan de vor
ming van een Palestijnse staat („in 
zo'n vorm dat ook Israel daarmee 
akkoord zou gaan") Luns ant
woordde slechts „Ik ben be
nieuwd naar de reaktie in Tel Aviv 
op uw voorstel", voor het overige 

herhaaldelijk benadrukkend dat hij 
met wist wie de Palestijen waren 
en wat Palestina was 

Erkenning 
van rechten 

De Jom Kipoer-oorlog van okto
ber 1973 leidde er toe dat de 
Nederlandse regenng met langer 
om de hete politieke bnj kon heen-
draaien, vooral toen in de Verenig
de Naties de Palestijnse kwestie in 
het centrum van de belangstelling 
kwam te staan. Zo belandde, na
dat zeven jaar lang door regering 
en Kamer alleen maar was ge
sproken over de humanitaire en 
sociaal-ekonomische noden van 
de Palestijnse vluchtelingen, de 
Nederlandse handtekening onder 
de Europese verklaring over de 
legitieme rechten van de Palestij
nen 

BIJ de verkiezingen van 1977 
was het al zo ver dat het CDA 
pleitte voor regeling „van de posi
tie van de Palestijnen in staatkun
dige vorm" en twee jaar later 
stemde de regenng in met een 
Kamermotie om feitelijke kontak
ten met de PLO met langer uit de 
weg te gaan De huidige minister 
van Buitenlandse Zaken, Van den 
Broek, ten slotte, noemde in 1983 
„erkenning door Israel van de na
tionale rechten en aspiraties van 
de Palestijnen" een van de grond
slagen voor een vredesregeling 

In haar konklusie tot besluit van 
het hoofdstuk „Nederland en de 
Palestijnen" stelt mevrouw Van 
Leeuwen dat de standpunt-ver
schuiving bij de politieke partijen 
minder met opportunisme dan met 
wakkergemaakt rechtsgevoel te 
maken heeft gehad Volgens haar 
IS het met het effekt geweest van 
de Arabische olieboycot in 1973 
(„knieval voor de oliesjeiks") En 
wat de regenng betreft, aldus de 
schnjfster, „in het kader van de in
ternationale organizaties en van
wege het Nederlandse UNIFIL-
detachement in Libanon, moest zij 
zich alleen al om praktische rede
nen meer met de Palestijnse 
kwestie bezighouden 

Het door drs C Visser en dr S 
Rozemond samengestelde hoofd
stuk over „Nederland en het opko
men van mensenrechten" begint 
met een wrange vergelijking 

Toen in 1966 het Indonesische 
leger honderdduizenden kommu-
nisten had laten afslachten, ver
langde niemand in de regenng of 
in de Kamer om aktie uit hoofde 

Luns beweerde met te weten wie de Palestijnen waren of wat Palestina 
was 

van schending van de mensen
rechten Maar toen in december 
1982 het bewind van Desi Bouter
se in Sunname vijftien tegenstan
ders likwideerde, werd de Neder
landse ontwikkelingshulp aan de 
voormalige kolonie opgocchort 
omdat het optreden van Bouterse 
in strijd was „met de meest ele
mentaire begrippen van de rechts
staat" 

Selei<tieve 
verontwaardiging 

Twee gevallen die duidelijk aan
geven dat er van „selektieve ver
ontwaardiging" sprake is De 
schrijvers nemen dan ook de re-
genngsnota van 1979 met een 
korreltje zout omdat daarin ge
zegd wordt dat Nederland zich 
inspant voor de eerbiediging en de 
waarborging van de rechten van 
de mens, waar ook ter wereld, en 
dat ZIJ daarmee „een beleid voort
zet dat reeds vele jaren wordt 
gevoerd" 

Volgens de auteurs zijn er zo
veel cntena die in aanmerking 
moeten worden genomen bij het 
beoordelen van schending van 
mensenrechten, dat men er wel in 
verstrikt moet raken de ernst van 
de inbreuk, het effekt van een 
reaktie (ekonomisch, politiek of 
moreel), de kans op represailles, 
ideële banden met de betrokken 
landen, enz De regenng zou de 
rechten van de mens ook te veel 
verbinden met de gedachte van 
de demokratie, maar ze is daar 
met konsekwent in 

Ook vanwege de zin „Mensen
rechten vormen geen onverander
lijk vaststaand gegeven" in de nota 
van 1979 kritizeren de schrijvers 
de vaagheid van het overheids-
standpunt Hoe het tasten en zoe
ken IS om tot een keuze te komen 

bij uitspraken over mensrechten-
schending, illustreren zij aan voor
beelden die in de politiek aan de 
orde zijn geweest betreffende 
Chili, Zuid-Afnka, Gnekenland, 
Portugal, Zuid-Slavie, Spanje en 
landen van het Warschau-pakt 
Meestal zo jht Nederland naar 
meerderheden in internationale or
ganizaties en naar zogeheten ge
lijkgezinde iaPden (SkandinavieO 

Het hoofdstuk, dat duidelijk de 
tweestnjd laat zien die in het hele 
boek aan de orde is, namelijk 
tussen onverbiddelijke vasthou
dendheid en bereidheid tot naden
ken, besluit als volgt „De vraag of 
selektieve zorg de wereldrechts
orde helpt naderbij brengen is met 
met zekerheid te beantwoorden 
En zo zou het toch weleens kun
nen zijn dat alleen solidanteit over 
grenzen heen een hecht politiek 
fundament levert voor het beleid 
ten aanzien van mensenrechten, 
namelijk omdat de staat nu een
maal tot taak heeft sterke morele 
behoeften van de eigen burgers te 
honoreren" 

„Het woord IS aan Nederland" 
bevat, telkens in verband met Ne
derland, hoofdstukken over het 
funktioneren van de VN, de Slot
akte van Helsinki, de apartheid, de 
Duitse faktor, de atoomdrempel 
en de hulp aan ontwikkelingslan
den Allemaal aangelegenheden 
van internationaal belang, reden 
waarom het boek ook voor buiten 
de landsgrenzen interessant kan 
zijn En voor wie buitenlandse poli
tieke belangstelling heeft, bevat 
het een herkenbaar brok „Zeit-
geschichte". 

jeeveedee 

Het woord is aan Nederland, te-
ma's van buitenlands beleid in 
de jaren 1966-1983 Staatsuit
geverij, Den Haag, uitgeverij De 
Sikkel, Malle Pnjs 500 fr 
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GEWOONTEGETROUW 
brengen wi | in de eerste 

weken van e«fl nieuw jaar 
een overzicht van de str i jd 
die voflcsaattonate bewegin
gen were)dwt|d i«v«ren om 
hun erkenning. Van |sar t<^t 
Jaar groeit dit overzkt i t aan. 
De radaktie ziet zich dan ook 
verpiieht dit in onze pers 
uniek overzicht in drie 
schuifjes te brengen. Deze 
week het eerste de ei. 

kMj— 
Wij tussen volken en staten 

Een jaar 
volksnationale strijd 

Bij voorbaat en bij herhaling weze de lezer gewaar
schuwd: dit is geen volledige inventaris, zelfs geen bij 
benadering volledige samenvatting van het volksnatio
nale gebeuren in Europa, laat staan daarbuiten, tijdens 
het voorbije jaar 1984. 

Weliswaar doen we ons best om over dit in veler 
ogen verdachte onderwerp nieuws te vergaren en 
ook nog gelezen te krijgen. 

Naast de informatie die dit overzicht bevat, wil het 
de aandacht vestigen op het universele karakter van 
de volksnationale strijd. 

IN Vlaanderen heet die strijd 
„Vlaamse Beweging", elders 
draagt hij andere namen. De 

inhoud is bepaald door de ver
schillende aard van de betrokken 
volkeren en evengoed door hun 
geschiedenis en door hun huidige 
politieke, sociale, ekonomische en 
demografische toestand. 

Kelten 
De twee Keltische volkeren die 

in 1984 van zich deden spreken 
zijn de Bretons en de leren. De ge
meenteraad van Carhaix, in het 
uiterste Westen van Bretagne, 
heeft in maart besloten, tweetalige 
toeristische verkeersborden aan 
te brengen. Dit nadat de eentalige 
Franse door inwoners overpekt 
waren. 

De Bretonse „Diwan"-scholen 
worden bedreigd met financiële 
wurging. Ouders en sympatizan-
ten kunnen de kosten niet langer 
dragen en de politici die (vóór 
1981!) beloofd hadden dat de 
scholen geofficializeerd zouden 
worden, doen nu of hun neus 
bloedt De Bretonse leerkrachten 
die het avontuur gewaagd hebben 
riskeren werkloosheid. 

Over Ierland zou veel te melden 
zijn, doch mets wat de dagelijkse 
berichtgeving ons niet reeds 
meldt: een onafgebroken reeks 
van bloedige aanslagen tussen 
Britten en leren, meestal in wat 
officieel „Northern Ireland" heet en 
soms in Engeland zelf. 

Vallen hier vele schoten, figuur
lijk komt er helemaal geen schot in 
de zaak. 

In januari deed kardinaal Tho
mas 0'Fiaich, aartsbisschop van 
Armagh, primaat van heel Ierland 
en zelf in „Ulster" geboren, een 
nogal ophefmakende uitspraak. 
Aansluiten bij Sinn Fein leek hem-
van zedelijk standpunt uit best te 
verantwoorden. 

Belangrijker was het tot stand 
komen van een plan voor de her
eniging van Ierland. Het desbetref
fend stuk („Forum voor een nieuw 
Ierland") werd ondertekend door 
de drie grote partijen van de Ierse 
republiek en door de Sociaalde-
mokratische Labour uit Ulster. Bo
vendien stuurden de Unionisten 
van papenvreter Paisley persoon
lijke afvaardigingen. Maar tot op 
heden kwam er van het plan niets 
in huis. 

De brutale politiecharge tegen 
Noordierse IRA-sympatizanten In 
augustus, waarbij vele gewonden 
en een dode vielen, schijnt erop te 

wijzen dat de Britten dat „Forum" 
als onbestaande beschouwen. 

Basken 
Er zal, na vele jaren guerilla, wel 

geen enkel krantelezer of televi
siekijker meer zijn, die niet weet 
dat er met de Basken iets aan de 
hand is, met die van Spanje en de 
jongste jaren ook met die van 
Frankrijk. Ofschoon gedeeltelijke 
autonomie voor Spaans Basken
land de vooruitzichten op een 
zelfstandiger volksleven verbe
terd heeft, vecht de ETA door. 
Tegen de unitair Spaans en zelfs 
enigszins fascistisch gebleven 
Guardia Civil en voor volledige 
onafhankelijkheid, waarvoor (de 
eerste maal in zo lange tijd) nu een 
historische kans bestaat 

In het voorjaar werden er ver
kiezingen gehouden. De interna
tionale pers begroette met voldoe
ning een lichte verzwakking (van 
16 tot 13 %) van Harri Batasuna, 
politieke arm van de ETA. Zij be
steedde daarentegen weinig aan
dacht aan de blijvende groei van 
de regerende, traditionele nationa
listische partij PNV (van 37,7 tot 
42 %) . 

Veel is te doen geweest over 
de uitlevering van twee Baskische 
ETA-mannen door België Met 
name de VU heeft zich fel inge
spannen om het te beletten. Het 
heeft met mogen baten. Er blijkt 
eens te meer uit hoe willekeurig 
vele politici met hun begrip „poli
tiek" misdrijf omspringen en hoe 
alleen opportunisme hun ware lei
draad uitmaakt. 

In de loop van het jaar (als 
reaktie op het neerschieten van 
een socialistisch Spaans sena
tor?) heeft het socialistische 
Frankrijk zijn houding tegenover 
de ETA drastisch gewijzigd. Tot 
dan toe kon het ten noorden van 
de Pyreneeën gelegen Franse 
Baskenland de ETA als schuiloord, 
uitvalsbasis en centrum voor logis
tieke steun dienen. 

Dat IS nu afgelopen. De Franse 
en Spaanse politici werken effi
ciënt samen. Behalve tegenover 
de huurdoders van GAL, een ui
terst-rechtse, Spaans-nationale 
terreurgroep die de Baskische af
scheidingsbeweging wil klein krij
gen. Daartoe maakt zij vooral het 
Franse landsdeel onveilig met als 
doelwitten niet alleen gevluchte 
ETA-mannen maar ook plaatselij
ke nationalisten (Iparretak). Beto
gingen voor en tegen ETA en ook 
tegen alle vormen van geweld zijn 
er elkaar opgevolgd. 

Van de weeromstuit heeft de 
ETA een golf van geweld gericht 
tegen alles wat Frans is en naar 
Spanje komt: vrachtauto's, ban
ken, fabrieken, zelfs toeristen. 

Bijna traditioneel is de campag
ne die Iparretak tegen het toeris
me voert. Omdat het dit als een 
van de sterke faktoren van ver-
fransing aanziet Half juli werden 
te St.-Jean de Luz van alle gepar
keerde wagens, met nummerplaat 
van buiten de streek, de banden 
overgesneden. 

Corsikanen 
Sedert het volksbewustzijn bij 

dit roerige volk ontwaakt is, heb
ben bomaanslagen, schietpartijen 
en ontvoeringen nog niet stilge
staan. Van beide zijden. 

In de winter 1983-'84 begon een 
dynamietcampagne tegen Franse 
leraren (hoofdzakelijk tegen hun 
woning, hun wagen en andere 
bezittingen). Motivering: zij nemen 
de plaats in van een Corsikaan. Zij 
dragen bij tot de verfransende 
kolonizenng van het eiland. En zij 
worden zelfs met de dood be
dreigd Het beoogde resultaat 
werd althans gedeeltelijk bereikt: 
de ene na de andere heeft zijn va
liezen gepakt 

Ook tegen de toeristennijver-
heid wordt gewelddadig aktie ge
voerd. Eveneens met sukses; in
dien men aldus de zoveelste da
ling van de inkomens van deze tak 
mag noemen. 

Intussen zitten de veelsoortige 
tegenstanders van autonomie (in
geweken Fransen, pieds-noirs, of-
ficiëlen, al wie met de oude clans 
te maken heeft) niet stil. De CFR 
(Corse f rangaise républicaine) zag 
in de lente haar ledenaantal met 
25.000 aanzwellen En naast de 
politie zijn er „barbouzes" bedrij
vig. 

Corsika beschikt spijts alles 
over een eigen „assemblee" 
krachtens het „biezonder statuut" 
waardoor president Mitterrand 
dan toch deze belofte in de natio-
naliteitenproblematiek is nageko
men. Als gevolg van partijenge-
konkel werd die „Assemblee" 
vroegtijdig ontbonen en kwamen 
er verkiezingen op 12 augustus. 
Het resultaat liet alles bij het oude. 

Ten slotte werd te Belgodere 
het initiatief genomen om een 
tweetalig kleuterklasje te openen. 
Het is de vrucht van samenwer
king tussen het „Syndicat Inter-
communal a vocations multiples" 
(SIVOM) en „Education Nationale" 
(het ministerie van Onderwijs). 
Achttien kleuters zullen er beurte
lings in het Frans en het Corsi-
kaans onderwezen worden. 

Fransen 
Over de Fransen, die in hun 

eigen staat zeven vreemde volks
groepen binnengesleept hebben, 
is op volksnationaal gebied nooit 
veel te vertellen. 

Helemaal zonder zorgen zitten 
ze niet. Uit overdreven zelfver
trouwen en als onvermijdelijk ge
volg van hun koloniale politiek, 
hebben ze zovele gekleurde 
vruchtbare inwijkelingen toegela
ten dat de verontrusting hierover 
algemeen wordt. 

En de drang om Franse kuituur 
uit te voeren blijft deel uitmaken 
van elke regeringspolitiek. Onder 
Mitterrand werd (verleden zomer) 
een brochure uitgegeven met als 
titel „Projet culturel extérieur de la 

September 1984. Te Bayonne in Frans Baskenland wordt massaal betoogd tegen de uitwijzing van Basken 
naar Spanje, (foto afp) 

France" Men kan er o.a. in lezeri 
dat de Franse taal beter dan ande
re geschikt is als instrument voor 
internationaal kontakt. De toe
stand van de Fransen in Zwitser
land IS minder overheersend en 
trouwens verschillend per kanton. 

Over Freiburg (Freibourg), waar 
zij de Duitse minderheid als te 
verwaarlozen behandelen, horen 
WIJ geen nieuws Wel voortdurend 
over de Jura Dit is het nieuwe, van 
Bern op officiële wijze afgeschei
den uitsluitend Franse kanton. Het 
stelt zich namelijk met tevreden 
met zijn grenzen, die het naar het 
Zuiden toe wil uitdeinen. Elke gele
genheid wordt benut om er op te 
wijzen dat dit zuiden in de loop van 
de tijd verduitst is en dus rechtens 
bij de Franse groep hoort. Inmid
dels hebben op 8 november II. het 
parlement van Bern en dat van de 
Jura elk hunnerzijds het Konkor-
daat van 19 april 1984 bekrachtigd. 
Hierdoor is de boedelscheiding 
een feit geworden. 

De enige Europese streek waar 
Fransen in de verdrukking zitten, 
is de Val d'Aoste in Italië. De 
Italianen moeten voor de Fransen 
niet onderdoen in chauvinisme 
noch in het sluwe saboteren van 
gedane beloften. De Europese 
verkiezingen liepen voor de Frans-
nationale partij UVP niet goed af. 
Nationalisten schijnen het moeilij
ker'te hebben dan anderen om het 
belang van internationale samen
werking in te zien. Om de plaatse
lijke moraal wat op te peppen 
werd in Aoste het kongres van de 
EVA gehouden. 

En in november, te St.-Vincent, 
een partijkongres, waar veel aan
dacht werd gevraagd voor wat 
daar inderdaad erg nodig is: een 
goede, Franse school. 

Walen 
Zijn de Walen Fransen? Spre

ken zij een volwaardige afzonder
lijke taal of is dit slechts een van 
de grote Franse „patois", zoals b.v. 
het Pikardisch? 

Zelf zijn zij het er niet over eens. 
Zij bedienen zich nu eens van de 
ene dan weer van de andere 
stelling. In de politieke praktijk ech
ter gedragen zij zich als veel van
zelfsprekender solidair met de 
Fransen van Frankrijk, van Cana
da, enz. dan de Vlamingen met de 
(Noord)-Nederlanders. De unitair 
denkende voorzitter van de PRL 
stelde in januari voor, Waals Bra
bant bij een groter Gewest Brus
sel te voegen. Dadelijk werd hij 
door de socialisten onder vuur 
genomen omdat hij deze „zwakke 
minderheid in een door Vlamingen 
beheerst gewest" (sic) aan bedrei
ging met tweetaligheid (resic) wou 
prijsgeven. 

Nog tijdens diezelfde maand 
haalde PS-volksvertegenwoordi-
ger André Cools krantekoppen 
met zijn verklaring dat „de Vlaam
se arbeiders uit Wallonië weg 
moesten". Dit als reaktie op 
Vlaamse terughoudendheid te
genover de onstelpbare miljarden-
stroom die vanuit Vlaanderen naar 
Cockenll-Sambre loopt. 

Op 9 februari werd in de „Con-
seil de la Communauté Frangaise" 
een dekreet ingediend waardoor 
openbare mandaatdragers het 
Frans zouden mogen gebruiken in 
buiten het Franse taalgebied gele
gen gemeenten. Om de mentaliteit 
van de Waalse groep te verduide
lijken weze benadrukt dat zulk 
dekreet met eenparigheid werd 
opgenomen (26 juni). Dit arrogan
te en kennelijk onwettige dekreet 
werd nog steeds niet vernietigd. 

Karel Jansegers 
(vervolgO 
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w ^ * Na 1921 begon 
^ ^ ^ ^ een tijd van kortade-

# ^ ^ V mige minimalisten 
^ ^ ^ ^ 1 met hun sulckelgang 

^ ^ ^ J van Nolfbarak tot 
^ ^ ^ ^ ^ Vlaamse kompag-
^ ^ ^ ^ « nies. Van nationalisti-

J J ^ ^ A sche zijde een teore-
^ ^ ^ 1 ^ tizerend krakeel van 
^ ^ t f f y de zuiversten tegen 
^ ^ • ^ ^ de zuiveren. De na-
^ ^ 1 tionalistische parle-
I ^ J mentsleden bleven 

^ R V daarbuiten. Bij de 
^ ^ t t verkiezingen gingen 

%_ ^ U zij er telkens op 
1 ^ ^ ^ ^ ^ vooruit maar een 
ï ^ ^ ^ ^ ^ doorbraak werd het 

^ ^ ^ met 
^ ^ ^ ^ Met een wetsvoor

stel, reeds ingediend 
in 1919, werd de strijd voor Gent 
hervat Het franskiljonisme was helaas 
nog zeer machtig in zijn verzet tegen 
de vervlaamsing van de von Bissingu-
niversiteit. 

IVIolfbarak 
In de Kamer werd een voorstel tot 

vervlaamsing aanvaard maar in de Se
naat verworpen. Minister Nolf haalde 
het dan met zijn ontwerp Het werd 
door het Hof gesteund. De Gentse 
universiteit werd naar keuze 2/3 
Vlaams, 1/3 Frans of andersom en de 
Polytechnische afdeling Frans of 
Vlaams. Tegen deze „Nolfbarak" orga-
nizeerden de studenten een boycot en 
de franskiljons richtten een Ecole des 
Hautes Etudes op. In Leuven geraakten 
de kursussen geleidelijk ontdubbeld, 
maar in beleid en bestuur bleef de 
universiteit Frans, tot in de zestiger ja
ren. 

In 1928 baarde het parlement dan 
nog een muis: de wet op het taalge
bruik in het leger. Er zouden eentalige 
kompagnies komen. Enkele vakken 
zouden in de franstalige Militaire 
School ook in het Vlaams gedoceerd 
worden. De taalkennis bij het eindeksa-
men geëist bleef niet veel meer dan 
een lachertje. Van sancties was er geen 
sprake. 

Bij de nationalistische teoretici wa
ren het „delenda Belgica" en het groot-
neerlandisme troef maar van eensge
zindheid was weinig sprake. Aan bla
den ontbrak het niet om alleen maar 
het extremistische Vlaanderen te ver
melden en Jong-Dietsland 

De studentenbeweging ontwikkelde 
zich in radikale zin. Na het Algemeen 
Nederlands Studentenkongres (1924) 
werd student Vallaeys door de Waal 
Colback neergeschoten. Deze werd 
niet doorgezonden. Er ontstond een 
heftige ruzie tussen de Akademische 
Overheid en de studentenleiders. Som
migen werden doorgezonden (Beeck-
man en Romsee). 

Niettegenstaande de scheiding der 
geesten, bloeide het Vlaams leven op 
en ontstond er een aantal nieuwe grote 
verenigingen Te vermelden de VTB-
VAB (1922 en 1923) en het Vlaams 
Ekonomisch Verbond (1926). 

Het uitzicht van de winkelstraten 
was in die jaren nog overwegend frans-
talig. Vandaar de oproep, „geen 
Vlaams, geen centen". 

\n zip volgende Terugblik heeft Mau-
rits van Haegendoren het over de eer
ste amnestiebetoging, Antwerpen 1921 
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Zaterd. 16 febr. 
• BRT 1 - 13.55 
W.K.-veldrijden amateurs, reportage 
• BRT 1 - 16.40 
E.K.-standaarddansen profs, reporta
ge 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op stelten, TV-spel 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21.35 
Nostalgia, retro-show 
• BRT 1 - 22.10 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 15.30 
De groene ruimte, natuurdok. 
• Ned. 1 - 1555 
Webster, serie 
• Ned. 1 - 16.20 
Bij Koos, praatshow 
• Ned. 1 - 18.06 
De smurfen, strip 
• Ned. 1 - 19.26 
Zeg 'ns Aaa, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Vara's sterrenshow 
• Ned. 1 -21.50 
Pisa, info 
• Ned. 1 - 22.05 
Achter het nieuws, info 
• Ned. 1 - 22.45 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned. 2 - 19.12 
De showbizzquiz 
• Ned. 2 - 20.30 
Dolly Dots on Barbadots, show 
• Ned. 2 - 21.00 
Hotel, serie 
• Ned. 2 - 21.50 
Kieskeurig, info 
• Ned. 2 - 23.15 
Simonskoop, filmmagazine 
• Ned. 2 - 23.45 
Formule 1 in koncert, pop en rock 

Zondag 17 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontalie, debat 
• BRT 1 - 14.30 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 15.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 15.45 
Wachten op regen, jeugdfilm 
• BRT 1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker, strip 
• BRT 1 - 18.00 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Leven_ en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
Het koperen schip, TV-film 
• BRT 1 - 21.40 
William Klein, portret van een foto
graaf 
• BRT 2-13.55 
W.K.-veldrijden beroepsrenners, re
portage 
• BRT 2 - 15.15 
Sofia—Zagreb en Parma—Redstar 
Praag, volleybal 

Een gevoelige Romy Schneider naast een onovertroffen Lino Ventura 
als bikkelharde politie-inspekteur in Claude Millers meesterwerk uit 1981 
„Garde a vue". Zaterdag 16 febr om 22 u. 05 op Duitsland 1. 

• Ned. 1 - 16.30 
Het huishouden van Jan Steen, kin
derprogramma 
• Ned. 1 - 19.10 
Achterwerk in de kast 
• Ned. 1 - 20.10 
Spitting image, satire 
• Ned. 1 - 20.55 
Stroman en trawanten, show van 
Freek de Jonge 
• Ned. 1 - 22.40 
Het onderhoud, info 
• Ned. 2 - 12.00 
Het capitool, info 
• Ned. 2 - 18.45 
Sprekershoek, kijkers spreken 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 

• • Ned. 2 - 20.45 
Voor niks gaat de zon op, over belas
tingen 
• Ned. 2 - 21.40 
De Arabieren, dok. 

Maand. 18 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, jeugdreeks 
• BRT 1 - 20.20 
Doodskleed voor een nachtegaal, se
rie 
• BRT 1 -21.10 
Sjo-bis-time, show 
• BRT 1 - 22.00 
Wikken en wegen, verbruikersmagazi
ne 
• BRT 2-19.00 
Allemaal beestjes, natuurdok. 
• BRT 2 - 20.10 
Extra-time, sportmagazine 
• BRT 2-21.40 
Het ABC van de computer, info 
• Ned. 1 - 15.40 
Dag huis, dag tuin, dag opberg-
schuur; voor de peuters 
• Ned. 1 - 16.20 
Repelsteeltje, jeugdfilm 
• Ned. 1 - 19.10 
Televizier magazine. Info 
• Ned. 1 - 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
• Ned. 1-21.30 
Weduwen, serie 
• Ned. 1 - 23.10 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 19.27 
Hints, kwis 
• Ned. 2 - 20.00 
Eine Nacht in Venedig, operette van 
Johann Strauss 
• Ned. 2 - 21.35 
Uit de grond van mijn hart, laatste afl. 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• RTB 1 - 20.00 
Le convoi sauvage, film en debat over 
het leven dat sterker is dan alles 

Dinsdag 19 febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker; strip 
• BRT 1 - 18.35 
De smurfen, strip 
• BRT 1 - 19.00 
De Verenigde Staten van Amerika, 
info 
• BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Labyrint, Hoe de stad groeide 

• BRT 1 - 21.45 
Vlaams-Nationale Omroepstlchting 

• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 20.25 
De steek-er-wat-van-op-show, info 
• BRT 2-21.25 
Koncert, klassiek 
• Ned. 1 - 15.30 
Kinderkarnaval, reportage" 
• Ned. 1 - 17.00 
KRO's middageditie, info 
• Ned. 1 - 19.00 
De Freggels, serie 
• Ned. 1 - 19.25 
Links naast de pingoeins, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
De gokker, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 - 22.30 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
oraatshow 
• Ned. 2 - 19.35 
De laatste zeilvaarders, dok. 
• Ned. 2 - 21.05 
De andere kant van de revolutie, in 
Zuid-Amerika 
• Ned. 2-21.30 
Speelkwartier, muziekinfo 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag. Info 
• Ned. 2 - 23.35 
Lichtbundels, over laserstralen 

Woensd.20febr. 
• BRT 1 - 18.00 
Plons, de gekke kikker; strip 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier van ter Doest, serie 
• BRT 1 - 18.55 
Dorothea en de papegaai, strip 
• BRT 1 ' - 18.00 
Plons, de gekke kikker; strip 
• BRT 1 - 18.30 
De freggels, serie 
• BRT 1 - 18.55 
Erwtensoep, kooktip 
• BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 

• BRT 1 - 21.00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 

Dond. 21 febr. 
• BRT 2-19.00 
Kunst en kunst maken, info 
• BRT 2 - 19.30 
L'elisir d'amore, opera van Donizetti 
• Ned. 1 - 19.00 
Blue thunder, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Dynastie, serie 
• Ned. 1 -21.15 
Nederland muziekland, film 
• Ned. 1 - 22.00 
The Valachi-papers, film 
• Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, nieuw jongerenprogramma 
• Ned. 2 - 20.00 
Midlotto live, show 
• Ned. 2 - 22.05 
Blunders, om te lachen 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• Ned. 2 - 23.00 
Haagse bluf, info 

Vrijdag 22 febr. 
• BRT 1 - 18.05 
Klein klein kleutertje 
• BRT 1 • 18.30 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 - 20.25 
Dodelijk vizioen, TV-film 
• BRT 1 - 22.00 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Alles kists?!, diskussie 
• BRT 2 - 20.15 
Wikken en wegen. Panorama en Hu-
bert van Herreweghen, herhalingen 
• Ned. 1 - 15.30 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 16.45 
Wissels, praatshow 
• Ned. 1 - 19.25 
Kanaal 13, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Farce Majeure, satire 
• Ned. 1 - 21.00 
Cheers, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Gezondheid, info 
• BRT 1 - 20.25 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 -21.10 
Door de groene bril, natuurdok. 
• BRT 2-19.00 
De zonen van Abraham, dok. 
• BRT 2 - 20.25 
Grote verwachtingen, film 
• Ned. 1 - 14.00 
De poppenkraam, strip 
• Ned. 1 - 15.05 
De beste Muppetshows 
• Ned. 1 - 19.05 
The A-team, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
De kip en het ei, serie 
• Ned. 1 -21.05 
De TV-show 
• Ned. 1 - 22.00 
Hotel, serie 
• Ned. 1 - 22.50 
Tros-aktua, info 
• Ned. 1 - 23.25 
Benny Hill, show 
• Ned. 2 - 18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, info 
• Ned. 2 - 20.10 
Nederland C, info 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Een film 
per dag 

Zaterd. 16 febr. 
Le charme discret 

de la bourgeoisie 
Franse satire van Luis Bunuel uit 

1972. Een ambassadeur van een Zuid-
afrikaanse staatje in Parijs zet met de 
hulp van twee Parijse bourgeois-fami
lies een drugnet op. Om een goed 
verlopen transport te vieren, bouwen 
zij een etentje op bij één van de 
families. (RTL om 23 u. 05). 

Zondag 17 febr. 
Het koperen schip 
Vlaamse tv-film. Scenarioschrijver 

Libera Carlier put uit z'n eigen werk-
wereld: de loodsdienst en berging. In 
de berging heerst een harde konkur-
rentiestrijd. De slag om de berging van 
een schip in de Scheldehaven wordt 
gewonnen door een klein bergings
bedrijfje... (BRT 1 om 20 u. 35). 

Maand. 18 febr. 
Le tueur du dimanche 
Trillerfilm. De streek rond Geneve is 

in paniek: elke zondag doodt een 
onbekende een lid van een bourgeois-
familie. Zijn slachtoffers zijn telkens 
vrouwen van rond de veertig. Naar het 
einde van elke week toe, groeit de 
psychose en vraagt men zich af: wie 
wordt het volgende slachtoffer? (RTL 
om 21 u.) 

Dinsdag 19 febr. 
Little Darlings 
Amerikaanse zedenkomedie uit 

1980. Twee meisjes van totaal verschil
lende sociale afkomst die samen in een 
zomerkamp verblijven, gaan een wed
denschap aan wie van beide er het 
eerst de maagdelijkheid zal verliezen... 
(RTL om 21 u.) 

Woensdag 
20 februari 

Grote verwachtingen 
Britse film uit 1946. Eerste grote rol 

van Alec Guinness als de volwassen 
Pip. Als weesjongetje leidde Pip een 
gelukkige jeugd. Maar zijn leven als 
volwassene wordt vergald door de 
mooie Estella op wie hij verliefd wordt. 
(BRT 2 om 20 u. 25). 

Dond. 21 febr. 
The Valachi Papers 

Italiaans-Franse misdaadfilm uit 
1973. De film is gebazeerd op een 
waar gebeurd verhaal over een lid van 
een maffia-familie dat gevangen geno
men wordt en opnieuw vrij komt in ruil 
voor informatie én een getuigenis te
gen het machtige hoofd van de organi-
zatie. (Ned. 1 om 22 u.) 

Vrijdag 22 febr. 
Dodelijk visioen 

Eerste deel van een tweedelige 
Amerikaanse tv-film uit 1984. 17 febr. 
1970 in Fort Bragg, North Carolina. Bij 
dageraad verneemt de rustige militaire 
gemeenschap schokkend nieuws: de 
vrouw van kapitein Jeffrey MacDo-
nald, Colette en zijn dochtertjes wer
den op beestachtige wijze afgeslacht. 
(BRT 1 om 20 u. 25) 
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In 't putteke van de winter is een hartverwarmer 
welkom. Zo'n versterkertje is na een winterse wande
ling vlug klaar te fiksen en uw huisgenoten zullen er u 
bij een dansend houtvuur van harte dankbaar voor 
zijn 

Onlangs herlazen wij bij Streuvels een zin waarin 
het woord „Kabberdoes" Een citaat „Hij zag zich ge
dwongen geneugte te zoeken in den drank en zijn lus
ten te voldoen in donkere kabberdoeskes" Men 
vraagt zich vandaag nog af of Streuvels met dergelijke 
wereldse verhalen zijn kristelijke lezers met diep 
cnhnleta 9 

Onlangs herlazen wij bij Streuvels een zin waarin 
het woord „Kabberdoes" Een citaat „Hij zag zich ge
dwongen geneugte te zoeken in den drank en zijn lus
ten te voldoen in donkere kabberdoeskes" Men 
vraagt zich vandaag nog af of Streuvels met dergelijke 
wereldse verhalen zijn kristelijke lezers met diep 
schokte'^ 

OM de winter te doen smel
ten graag drie eenvoudi
ge receptjes Voor alle 

preparaten geldt dezelfde regel 
zowel klaarmaken als nuttigen 
dient langzaam en met volle teu
gen te geschieden 

In 1 fles Rodenbach Grand Cru 
laat men 100 gram kandijsuiker 
verwarmen Eens de suiker ge
smolten en de mengeling goed 
verwarmd draait men het vuur op 
z'n laagst en voegt er 3 dl jenever 
aan toe Het goedje heet opdienen 
in verwarmde stevige koppen 

Onze tweede opwarmer noe
men beroeps „bistrokoffie" Zet 

TOCH komt er een zeer inte
ressant beeld naar voren 
uit de regionale en nationa

le eetgewoonten de leren eten de 
meeste boter en aardappelen en 
dnnken de meeste melk (ander
half tot tweemaal zoveel ais het 
gemeenschapsgemiddelde) De 
Fransen blijven de koplopers wat 
het vleesverbruik in het algemeen 
en het rundvleesverbruik in het 
biezonder betreft De Duitsers zijn 
nummer een wat varkensvlees be
treft, de Italianen voor gevogelte 
en de Gneken voor schapevlees 
De Fransen dnnken ten slotte 
tweemaal zoveel wijn als de ge
middelde Europeaan 

Ook blijven er nog steeds be-
langnjke verschillen bestaan tus
sen het eetpatroon m het noorden 
en het zuiden van de Gemeen
schap Noordeuropeanen eten 
veel meer aardappelen, varkens
vlees, boter en suiker dan hun 
zuiderburen Wat suiker betreft 
lopen de Denen bij de konsumptie 
voorop 

„Televisie: kauwgom voor 
;9vv de ogen." 
tit_ (F.L Wnght) 

een pot verse koffie, per kop kan 
er een koffielepel cognac en een 
koffielepel gembernat bij Zet nu 
tassen klaar met daarin een klont
je witte kandij waarover de hete 
zwarte koffie-mengeling gegoten 
wordt 

De derde warme welkom is nog 
eenvoudiger Verse sterke koffie 
in koppen uitgeschonken krijgt 
een scheut Grand-Marnier, njkelijk 
suikeren met bovenop een stevige 
lepel slagroom Om deze witte 
heerlijkheid op te fleuren strooien 
we er wat geraspte sinaasappel
schil over Heerlijk' 

In de landen rond de Middel
landse Zee wordt meer schape
vlees, meer groenten, citrusvruch
ten en graan gegeten Italianen en 
Gneken verbruiken gemiddeld an
derhalf maal meer graanproduk-
ten dan de doorsnee Europeaan 

In de toekomst zal het menu 
van de Europeaan vooral afhan
gen van zijn financiële mogelijkhe
den Volgens prognoses van de 
Europese Kommissie zullen de uit
gaven voor voedsel per inwoner 
tot 1990 met slechts 2 % toene
men, vergeleken met 3 % in de ja
ren zeventig Dit zou tot gevolg 
hebben dat rundvlees en schape
vlees minder vaak op tafel komen 
omdat deze vleessoorten relatief 
duur zijn en dat varkensvlees en 
gevogelte meer zullen worden ge
geten Het totale vleesverbruik per 
inwoner zal van 88,6 kilo per jaar in 
1982 oplopen tot 95 kilo in 1990 

Volgens de Kommissie zullen 
de inwoners van de tien Lid-Sta-
ten minder wijn gaan drinken en 
minder aardappelen eten dan nu, 
ze zullen hun suikerverbruik enigs
zins beperken en meer op kunst
matige zoetstoffen overstappen 
Verder zou de konsumptie van 
eieren, melk, fruit en groenten — 
vooral aardappelen — omhoog 
gaan 

BLIJKBAAR met want in een 
ander verhaal gaat de 
schrijver van „Minnehan-

del' nog een stap verder op het lie
derlijke pad „HIJ zag dat ze in een 
slecht befaamd kabberdoeske 
aangeland waren, bij ene bazin die 
jongens verleidde en getrouwde 
mannen van hun wijf aftrok" 

Men kan van mening verschillen 
over „hoe erg" een kabberdoes 
wel IS Waarnemers met ogen in 
het hoofd weten best waarover 
Streuvels het had Voor wie met. 

Vreemd hoe het aantal antwoorden 
op deze rubriek van week tot week 
kan verschillen „Meespelen (66)" 
werd korrekt opgelost door 24 WIJ-
lezers, m tegenstelling tot slechts 6 
voor de uitgave daarvoor 

WIJ zochten volgende oplossing 
(1) negen, (2) 4 oktober 1830, (3) 10 
november 1830, (4) kardinaal Engel-
bert Sterckx, (5) Miran Vos en (6) 
Henry Palmerston Ons boekenpak
ket gaat deze week naar Annie Van-
laeke uit de Scheldestraat 27 te 9110 
Gent Proficiat 

Hieronder volgt een nieuwe kwis 
Indien U denkt de antwoorden te 
kennen, stuur deze dan onverwijld 
naar WIJ, „Meespelen (68)", Baml(a-
denplein 12 te 1000 Brussel Voor 
maandagavond 25 februan aub 

Veel geluk! 

zijn we links en rechts te rade ge
gaan Naar gelang de bron wordt 
het woord voorzichtig" tot onom
wonden verklaard 

Nijhoff's Zuid-Nederlands 
Woordenboek vertelt dat een kab
berdoes IS een kroeg, cafe vooral 
in toepassing op kleine kroegen 
met weinig verlichting, lichtzinnig 
vermaak, soms bordeel 

In het stukken braver ABN-
woordenboek noemt Heidbuchel 
een kabberdoes(ke) een minne-
kroegje In de dictionaire van het 

DEZE week maken we een 
enorme sprong in het ver
leden en keren we terug 

naar de zevende en achtste eeuw 
De periode van het bekenngs-
werk van zendelingen in onze 
streken 

Met de hulp van de Merovingi-
sche koning, de bisschoppen en 
vooral bepaalde Frankische groot
grondbezitters hebben zendelin
gen meestal van vreemde af
komst het eigenlijke bekenngs-
werk ter hand genomen door het 
stichten van kloosters en kerken 
op de domeinen van koning en 
aristokratie 

In de zuidelijke Nederlanden 
was in de Vlle eeuw vooral de hei
lige (1) (naam) afkomstig uit 
Aquitame, werkzaam Met de hulp 

Brussels dialekt heet kaberdoech 
een „kleine gemene herberg" 

Ernest Claes bleek ook al met 
vies van het woord want schreef 
hij met Als ik met thuis was zat ik 
in De Congo, een kabberdoeske 

De herkomst van het woord 
kabberdoes stamt uit de Franse 
tijd toen vermakelijkheden van die 
aard genummerd werden Het 
, Cabaret douze" was er zo een, 
vandaar naar kabberdoes is maar 
een stap 

Moet uit dat alles besloten wor
den dat onze geliefde Streuvels er 
graag bij was"? Het onderwerp 
voor een studie"? Heeft Streuvels 
die een gedreven fotograaf was er 
ooit foto s van gemaakt? Het zou 
kunnen want toen de bakker uit In-
gooigem in apnl 1936 vernam dat 
er een verfilming van de Vlasch
aard op stapel stond sprong hij 
met zijn fototoestel gewapend op 
de fiets Foto s maken van mogelij
ke aktnces 

„Zijn wij een volk van bast
aards met hier en daar een 
rashond?" 

(pater D Stracke) 

van koning (2) (naam) stichtte hij 
o m de Sint-Baafsabdij te Gent 

In Toxandrie (het huidige 
Noord-Brabant) en langsheen de 
grote rivieren was vooral de heili
ge (3) (naam) van Angelsaksi
sche afkomst bedrijvig op het 
einde van de Vlle en in het begin 
van de Vllle eeuw Hij kreeg van 
de paus in 695 de persoonlijke titel 
van aartsbisschop, met stand
plaats (4) (plaatsnaam) en speel
de een grote rol in de konsolidatie 
van de Frankische staatsmacht 
langsheen de grote rivieren Zijn 
medewerker was de heilige (5) 
(naam) die toen de Frankische 
macht over de streek van Utrecht 
tijdelijk verzwakt was vanuit 
Duitsland een zekere supervisie 
over de vakante bisschopszetel 
behield Op een rondreis door 
Friesland werd hij nabij Dokkum 
vermoord in (6) (datum) 

De definitieve bekenng van het 
Noorden slaagde slechts op het 
einde van de Vlllste eeuw o m 
dank zij de onderwerping van de 
Saksers door Karel de Grote 
Deze staatsman werd trouwens 
tot keizer gekroond te Aken in het 
jaar (7) 

Europeanen eten gemiddeld meer varkensvlees, 
gevogelte, groenten en citrusvruchten — sinaasap
pels, mandarijnen, enz. — dan tien jaar geleden en ze 
drinken meer verse melk. Suiker en aardappelen staan 
daarentegen minder vaak op het menu en ook de 
wijnkonsumptie ging omlaag Dat zijn de konklusies 
van het jongste jaarverslag — 1984 — van de 
Europese Kommissie over de situatie in de landbouw. 

SCOLOPENDRA 

De meeningh van het CVP-congres 
is lyk het monster van Loch-Ness: 
een meeningh can er syn mis-gien, 
maar niemand heeftse ooyt gesien. 

f^feefu)elen 
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Stenen met een sterk verhaal (6) 

De grenspaal 
van de dood 

Van Eupen naar Malmedy loopt een oeroude weg, 
naar verluidt van Keltische komaf. De Romeinen 
noemden hem hun Via Mansuerisca en eeuwen later 
deed hij dienst als grens met Pruisen. 

Aan de Baraque Michel merk je uit die tijd grenspaal 
131. Zeg maar, een steen met een sterk verhaal. 

ZICH bij winterweer in de 
Hoge Venen wagen is een 
waanzinnige onderneming, 

wanneer dit drassig land zonder 
grenzen met zijn verraderlijke turf-
putten onder de sneeuw en de 
mist ligt IS geen mens er nog veilig 

„Rodjes nonnes" 
Midden dit onherbergzaam land 

werden reeds vroeg ten gerieve 
van de reizigers onentatiepalen 
opgencht Dat was ook nodig 
want door de Hoge Venen liepen 
belangrijke verbindingswegen 
Van Maastncht naar Tner bij voor
beeld, de abdij van Stavelot ba
kende met wegen haar domeinen 
af en het kapittel van de katedraal 
van Luik beschikte er over uitge
strekte bezittingen In geschriften 
uit 915 leest men dat langs deze 
wegen ten behoeve van de reizi
gers ook „gasthoven" werden 
opengehouden 

Later waren er ook de neder
zettingen van de Tempeliersorde, 
in de volksmond de „rodjes non
nes" — de rode monniken — 
genoemd Maar hun aanwezigheid 
moet echter van weinig vredelie
vende aard zijn geweest, de Orde 
pikte als de raven 

Veel later, rond 1566, kwamen 
er zich gevluchte calvinisten vesti
gen en plantten er palen neer met 
religieuze teksten, eigenlijk ver
momde oriëntatiepunten voor 
geestesgenoten op den dool. 

Zo ook, maar dan met minder 
religieuze bedoelingen, moet men 
de nederzetting op de Baraque 
Michel zien 

Michel Schmitz 
Een jdokument uit 1480 verhaalt 

dat halverwege Eupen en Malme
dy een soortement herberg moet 
gestaan hebben waarvan de 
waard door een bende vermoord 
werd Lange tijd bleef de plaats 
onbewoond tot in het begin van de 
19de eeuw Crond 1811) de kleer
maker Michel Schmitz op zoek 
naar werk in de Venen verdwaal
de De man plantte zijn wandel
stok in dé sneeuw en nep tot de 
H Maagd dat hij na redding op 
deze plaats een huis zou bouwen 
om er verdwaalde reizigers te 
helpen Aldus geschiedde en zijn 
gelofte getrouw trok kleermaker 
Michel een bescheiden „baraque' 
op 

Vanaf die tijd luidde hij elke 
winternacht een klok en kon zo in 

I 36 jaar tijd 170 verdwaalde reizi

gers weer thuisbrengen Van de 
geredden werd verwacht dat ze 
hun naam en wedervaren in een 
boek zouden neerpennen 

Het register werd, omdat het in 
een ijzeren kaft zat, het IJzeren 
Boek genoemd Een onvolledige 
kopie ervan bestaat nog en bevat 
126 getuigenissen waarvan 93 uit 
de tijd van Michel Schmitz zelf 

Maar met allen werden gered 
door de klok van de Bargque 
Michel Talrijk zijn de kruisen in de 
Hoge Venen die hennneren aan 
verdwaalde reizigers die aan kou
de en ellende bezweken 

Naast grenspaal 131 staat een 
kruis dat de mensen in de streek 
het Verloofdenkruis noemen en 
dat herinnert aan het makabere lot 
dat de verloofden Frangois Reiff 

en Marie-Josèphe Solheid be
schoren was 

Het jonge paar was in de namid
dag van maandag 23 januan 1871 
vanuit het dorpje Jalhay naar het 
geboortedorp van Marie, Xhof-
fraix, vertrokken om er de nodige 
papieren voor de trouw op te 
halen 

Frangois, afkomstig uit Basten
aken, was arbeider aan de stuw
dam op de Gileppe en Marie 
speelde dienster in Hollaux, zij 
beweerde de Venen op haar duim 
te kennen Maar de mensen van 
Jalhay die hen zagen vertrekken 
waren er met gerust in Dicht bij el
kaar, want de wind sneed door 
merg en been, liepen de jongelui 
de Venen in Wat zich later heeft 
afgespeeld kan men slechts ra
den Marie en Frangois kwamen 
nooit in Xhoffraix aan 

Het zou tot maart duren eer 
men nieuws kreeg over het jonge 
paar En wat voor een nieuws"? 

Maar ook aan de andere zijde 
van de Pruisische grens werd een 
herkenningspunt voor verdwaalde 
reizigers opgericht Zo werd een 
kilometer verder dan de bewuste 
grenspaal de kapel van O-L-V 
van Altijddurende Bijstand ge-

Foto uit 1900 het Kruis van de Verloofden en grenspaal 131 Hier 
deelde Frangois mee dat zijn verloofde overleden was en ook hij 
ging sterven.. (foto Neis) 

bouwd door graaf Fischbach Bo
venop de kapel brandde 's nachts 
een licht en ook deze opgeviste 
verdwaalden werden in een boek 
genoteerd Maar hoe verliep het 
met de verloofden Frangois en 
Marie' ' 

Aan grenspaal 131 gekomen 
kan Marie met meer verder, door 

Ongeveer 6 jaar vóór het nemen van bijstaand kiek
je werd ik geboren Tussen mijn derde en vijfde le
vensjaar was ik een regelmatig bezoeker van de „pap-
school" St-Vincentius te Aalst Daarna heb ik gedu
rende zeven jaar mijn broek versleten op de banken 
van het St-Maartensinstituut, beter gekend onder de 
naam „'t Klam Kollege" De foto dateert van tijdens de 
eerste „kandidatuur" in dit instituut 

Op 12-jarige leeftijd werd ik „getransfereerd" naar 
de andere kant van de taalgrens Deze beslissing, ein
de van de vijftiger jaren, werd ingegeven door de on
wrikbare gedachtengang van vader, onder het motto 
„Zoveel talen men kent, zoveel man is men sterk" 
Daarenboven was de goede kennis van de Franse taal 
van levensbelang voor het verder zetten van het fami
liebedrijf Bedrijf dat grootvader in 1926 had gesticht 
onder de naam „Los Blancos", een verffabriek die na
derhand overgenomen werd door vader die zelf een 
groot deel van zijn studies te Jemappes had doorlo
pen 

Alhoewel mijn moeder mij later steeds vertelde dat 
ik het braafste kindje van de wereld was, bestond 
ginder in het verre Wallonië het volgzaam kereltje van 
weleer met meer Was het de nieuwe omgeving, was 
het de grotere revolutionaire, het reaktionaire, dat in 
mij losgebroken was ? Ondanks het feit dat ik maar vijf 
maal per schooljaar naar huis toe mocht, was de fami
lieband met volledig verbroken, daar ik samen met mijn 
broer Enk dezelfde slaapkamer deelde Ook mag ik 
niet zeggen dat ik er geen vrienden mocht leren ken
nen, alhoewel op kritieke momenten „sale flamand" en 
„sale boche" tot hun lieflijke woordenschat behoor
den 

Tot grote spijt van de Broeders mocht ik deze kost
school vroeger verlaten dan oorspronkelijk gepland 
Dat de Vlaamse Leeuwevlag, naast de foto's van 
Frans Van der Eist en Wim Jonssen, vertrouwde 
avondgezellen waren op de slaapkamer, was al een 
doorn in het oog van deze Broeders van de Knstelijke 
scholen 60 % onder hen waren nochtans Vlamingen 
Maar dat ik het daarenboven nog waagde met recht te 
veren bij het aanhoren van het „Belgisch Volkslied", en 
dit dan nog tijdens een kerkelijke plechtigheid, was de 
legendarische druppel die de kelk deed overlopen 

Men ondernam mets onmiddellijk Ik mocht alle 
eksamens meemaken Ik werd zelfs de 5de van de 
klas Alleen voor Frans kwam ik 2 punten te kort Bij de 
herkansing in augustus was 1 punt te weinig voldoen
de om mij duidelijk te maken dat ik elders beter was 
Wat dan ook prompt gebeurde Ik zette mijn studies 
verder te Aalst en studeerde af als technisch inge
nieur scheikunde 

Tijdens al die jeugdjaren was ik tevens een fervent 
maar weinig begaafd voetballer Nu nog ben ik aktief 
bij een veteranenploeg Door toedoen van deze en tal 
van andere aktiviteiten in het Aalsterse verenigingsle
ven ben ik ook in het politieke spel terecht gekomen 
Hoelang nog'' Tot ons Vlaams-nationaal streefdoel be
reikt IS 

Het knaapje op de foto Is Willy Van Mossevelde 
(°1946), thans VU-provincie- en gemeenteraadslid 
voor Aalst. 

de kou en vermoeidheid bevan
gen stort ze in mekaar Het verder 
verhaal is gissen Poogde Frangois 
naar Jalhay terug te keren"? Hoop
te hij hun sporen naar het dorp te
rug te kunnen volgen"? Waar
schijnlijk wel, maar deze waren 
reeds door de sneeuw toegedekt 

Frangois begeeft zich op weg, 
zijn moed wordt echter met be
loond want twee kilometer verder 
valt ook hij ten prooi van koude en 
vermoeidheid 

Weken lang huilt de wind over 
de twee lijken en dekt ze toe met 
een laag sneeuw Op 13 maart 
1871 wordt het lijk van Frangois 
teruggevonden, op 22 maart ont
dekt een Duitse douanier aan 
grenspaal 131 dat van Mane-Jo-
sèphe Solheid 

I n haar keurslijf vond men het 
briefje waarop Frangois met be
vende hand had geschreven „Ma
rie IS gestorven en met mij zal 
hetzelfde gebeuren.." 

^ ^ • • ^ Het oorspron-
^ ^ ^ ^ ^ keiijk Kruis 

^^^^K% vB*̂  de Ver-
^^^^K M ^ % loofden te 
^^ ,^F A ^ ^ V bekijken 
^ ^ ^ ^ T ^ ^ het stedelijk 
^ Q ^ ^ M museum van 

Verviers. In 
1931 werd op dezelfde plaats een 
nieuw geplant. Wie het wil bekijken 
parkeert de wagen op de parking van 
het Baraque Michel-restaurant en 
loopt 100 meter in de richting van 
Malmédy tot aan de Fishbachkapel. 
Achter de kapel nog zo'n kwartier 
wandelen tot men tussen de struiken, 
links van de weg grenspaal en kruis 
ontdekt. Er ligt altijd wel een bosje 
bloemen. 

Op de plaats waar het meisje 
overleed werd een kruis geplant 
waarop te lezen staat „Marie-
Joséphe Solheid en Frangois 
Reiff, gestorven in de sneeuw in 
januari 1871" 

Wie nu aan het kruis langskomt 
bedenkt dat een grens met altijd 
de overgang tussen twee landen 
IS maar ook tussen het leven en de 
dood' 
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Eric Gerets terug tussen de krijtlijnen 

Schakers in uitputtingslag 

Van de vogel 
en de kat... 

U was het misschien vergeten maar de heren Kas
parov en Karpovzijn nog steeds strijdende om de we
reldtitel schaken. Zo een kleine zes maanden zitten de 
grootmeesters nu al tegenover elkaar en de afloop 
van het duel schijnt onzekerder dan ooit Stel je im
mers voor dat de regerende wereldkampioen Karpov 
met de vingers in de neusgaten een 5—O-voorsprong 
uitbouwt en dan, voor het zesde punt uitvalt 

H ET duel, dat aanvankelijk in 
de zuilenzaal van een 
Moskovitisch palefs werd 

gevoerd, scheerde nooit de hoog
ste toppen In de eerste wedstrijd
fase bleek Karpov te sterk voor 
zijn tegenstander 

Russisch... 
Kasparov, op wie hoge ver

wachtingen werden gebouwd, 
kon de titelverdediger zelfs met 
bedreigen Hij stapelde veel uit
zichtloze remises op en rekte het 
tot de zevenentwintigste partij 
alvorens de onheilspellende 5—0-
cijfers op het scorebord kwamen 
Karpov scheen sterker dan ooit 
HIJ blaakte van zelfvertrouwen en 
op die beruchte 24ste november 
was het nog slechts een kwestie 
van dagen Kasparov, die fitheid 
en oorspronkelijkheid scheen te 
missen was een vogel voor de kat 
Maar de kat heeft die vogel nu bij
na dne maanden later nog steeds 
met te pakken gekregen In de 
32ste partij werd het tot eenieders 
verbazing 5 — 1 en nog vijftien 
partijen later zowaar 5—2 Boven
dien bleek het zelfvertrouwen van 
Karpov aangetast Hij vertoonde 
tekens van vermoeidheid, vond 
geen nieuwe openingen meer en 
zou in de huidige fase van de strijd 
volledig aangewezen zijn op de 
vondsten van zijn secundanten 
Kasparov zocht dus zijn toevlucht 
in een beproefde Russische strijd-
metode het onzichtbaar geduldig 
uitputten van een schijnbaar veel 
sterkere tegenstander In het 
voorbije weekend werd het zelfs 
5 —3 en momenteel durft niemand 
nog veel geld inzetten op de af
loop van de wedstrijd Karpov 
schaakt pamekeng en hij kan geen 

time-outs meer aanvragen Hij is 
door zijn krachten heen en het is 
met uitgesloten dat Kasparov, de 
uitdager, alsnog het pleit wint 

Verhuizing 
Maar zover zijn we ook weer 

met want Karpov heeft al wel eens 
eerder moeilijke situaties rechtge
zet Onder meer in 1978 toen hij in 
Baguio op de Filippijnen tegen
over Kortsjnoi zat en deze eer» 
4 — 1 - en 5 —2-achterstand tot 
5 — 5 omboog In de ultieme en 
beslissende partij vond Karpov 
toen zichzelf terug Hij werd toch 
nog wereldkampioen Of het nu 
opnieuw zo zal verlopen durft nie
mand voorspellen De beide scha
kers moesten inmiddels verhuizen 
naar een hotel in de buitenwijken 
van de Russische hoofdstad om 
hun duel verder uit te vechten De 
zuilenzaal werd immers met uitslui
tend gebouwd voor schaakduels 

Hoe dan ook, de Fide, de we
reldschaakbond zal op zijn volgen
de algemeen kongres voorstellen 
terug te keren naar de oude for
mule De titelstrijd zal met meer 
langer dan 24 partijen mogen du
ren, de remises worden in reke
ning gebracht en wie het eerst 12 
1/2 punten verzamelt wordt als 
s werelds beste gekroond In de 
loop van een jaar moet een mens 
immers ook nog met vakantie kun
nen gaan 

vi/^t 15 

Ook Eric Gerets naar Nederland 

Davidovic 
betaalt de rekening 

Na Walter Meeuws, Plessers en Tahamata heeft nu 
ook Ene Gerets een nieuwe bestemming gevonden 
De leeuw uit het Maasland zal volgend seizoen voor 
MVV (Maastricht) voetballen Hij keert dus op zijn 
beurt ons voetbal de rug toe... 

NIET zonder enige bitterheid 
Dat bleek duidelijk uit de 
woorden die hij maandag 

na maandenlang stilzwijgen toch 
maar losliet Gerets voelt zich ook 
verongelijkt en hij heeft moeten 
ervaren dat men in de nood zijn 
ware vrienden leert kennen Die 
bleken ook voor de eens zo popu
laire Gerets bijzonder zeldzaam te 
zijn HIJ het het duidelijk verstaan 

Zichtbaar 
Daarmee is dan hopelijk het 

doek gevallen over een onver
kwikkelijke affaire die ongewild 
het aangezicht van ons voetbal 
heeft veranderd De krisis is nu im
mers zichtbaar aanwezig Men 
spreekt er vrij en vrank over en 
steeds meer betrokkenen insinue
ren dat naar nieuwe oplossingen 
moet worden gezocht, dat de be
proefde en vertrouwde schema's 
geen toekomstperspektieven 
meer bieden Dat men daarbij al 
eens de pedalen durft te verliezen 

1 men vorige week in Lokeren 
ervaren Daar werd een nogal 
platte „komedie" opgevoerd waar
van de trainer naar aloude ge
woonte de dupe werd Davidovic 
werd als offerlam op het altaar 
gelegd Hij zou gefaald hebben 
Ongewoon was dat de manager, 
die nochtans ook voetbalbrood 

Ronald Desruelles' 
nieuwe wereldtijd 

eet, zijn ontslagen medewerker 
met vuur bleef verdedigen Hij liet 
verstaan dat het bestuur nu een
maal zichzelf met kon ontslaan 

De rondborstige Alois De Rij-
ckere handelde ongetwijfeld in op
rechte en begrijpelijke veront
waardiging Ben menselijke reaktie 
die in het voetbal doorgaans duur 
wordt betaald Waaruit u gerust 
mag afleiden dat we nog steeds 
vrezen voor Alois' onmiddellijke 
toekomst 

Even wennen 
Kenschetsend was wel dat Da

vidovic met „echt" werd vervan
gen Men promoveerde de uefaju-
niorentrainer tot hoofdtrainer en 
die man kan best bekwaam zijn 
maar financieel komt Lokeren bij 
zo'n wissel nog goed weg Ook 
daar waar men jarenlang veel geld 
over de tafel schoof, is men de te
ring naar de nering aan het zetten 
De tijd van de dure buitenlandse 
transfers (Lubanski, Lato Larsen 
Van der Gijp en Swoit Van der 
Eist) behoort wellicht definitief tot 
het verleden De eer is nu aan Van 
Veirdeghem en Angelo Nijskens 

Voor het eens zo verwende 
publiek wordt het „wennen" maar 
op de lange termijn biedt deze 
realistische politiek ongetwijfeld 
de beste waarborgen 

Topprestaties in volle winter 

Desruelles 
Lempereur, 
wereldtijden 

Topprestaties levert men met op bevel Zeker met in 
de atletiek waar het welslagen van zorgvuldig geplan
de rekordpogingen vaak afhankelijk is van een aantal 
toevallige f akteren. De sfeerloze Eurohal te Maastricht 
scheen zeker met geschikt voor een krachtexplosie 
van spurter Ronald Desruelles. 

TOCH zette de sinjoor, die na 
zijn ongeluk1<ig wederva
ren in Los Angeles met 

verbetenheid op zoek ging naar 
sportief eerherstel, er de derde 
beste wereldtijd over de zestig 
meter neer Enkel de Amenkaan 
Houston McTear dn 1978) en de 
Westduitser Chnstian Haas dn 
1980 en 1984) deden ooit beter 
Die 6 56 van Desruelles laten ver
moeden dat deze prachtige atleet 
nog beter kan 

Nu of nooit 
In Athene zal hij proberen een 

gooi te doen naar de Europese in-
doortitel Slaagt hij in zijn opzet 
dan zal hij op een schitterend 
winterseizoen mogen terugblik
ken Desruelles, die ook in het 
verspringen reële medaillekansen 
zou hebben beweert van zichzelf 
dat hij ernstiger dan ooit traint en 
leeft HIJ begrijpt dat de tijd rijp is 
voor topprestaties In de komende 
maanden zal hij zijn veelbespro

ken en omstreden carrière, hij is al 
negenentwintig, glans en inhoud 
moeten geven 

Voor zwemkampioene Ingrid 
Lempereur dringt de tijd minder 
maar het meisje uit Aarlen bouwt 
in stilte haar loopbaan verder uit 
Op het Arena Festival te Bonn 
won Ingnd de 100 m en 200 m 
schoolslag m scherpe tijden en 
voor de gevreesde Russinnen en 
Oostduitsen Lempereur is een ab
soluut toptalent en veel laat ver
moeden dat ZIJ in de komende 
jaren zal uitgroeien tot de grootste 
zwemkampioene die dit land ooit 
voortbracht Vast staat nu al dat 
haar olympisch brons zeker geen 
toevalstreffer was Integendeel 

Sinds L A heeft ze nog aan 
kracht en inhoud gewonnen en 
indien ze nu ook nog leert weer
staan aan de „prestatiedruk" die 
van grote evenementen onvermij
delijk uitgaat, mag worden veron
dersteld dat ZIJ de zwemsport bij 
ons eindelijk zal helpen populanze-
ren 
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Vlaggen van kristelijke arbeidersbeweging 

„Met vlag en wimpel" 
Onder de titel „Met vlag en wimpel" publiceerde het 

provinciebestuur van Oost-Vlaanderen einde 1984 
twee fraai geïllustreerde boekdelen. In haar opdracht 
gingen Filip Santy en Antoon Osaer, van KADOQ op 
zoek naar wat er rest van de eens zo talrijke vlaggen, 
vaandels en banieren, gedragen door de Vlaamse ka-
tolieke sociale organizaties. 

N A de Daens-tentoonstelling 
IS dit het tweede projekt 
van de werkgroep „mu

seum van de Vlaamse Sociale 
Strijd" In de loop van dit jaar mag 
het socialistische sluitstuk ver
wacht worden 

Ritueel 
Er IS zeker enorm onderzoeks

werk aan voorafgegaan En het 
repertoneren van honderden vlag
gen en vaandels, op wetenschap
pelijke basis, IS zeker verdienste
lijk, temeer omdat de glonetijd van 
het vlagvertoon voorbij schijnt te 
zi jn en deze relieken van een 
strijdbaarder, groepsgebondener 
tijd verloren dreigen te gaan 

Deel I IS er om te lezen, deel II 

om te kijken In deel I wordt eerst 
een interessant overzicht gebo
den van de geschiedenis der so
ciale beweging in Vlaanderen, van
uit katoliek standpunt uiteraard 

Na een korte uiteenzetting van de 
geschiedkundige ontwikkeling van 
vlag en borduurwerk, wordt uit
voerig ingegaan op het „ritueel" 
dat in de katolieke sociale organi
zaties gebruikelijk was inzake ver
werving en gebruik van een vlag 

Tenslotte volgt de ikonografische 
ontwikkeling van vlaggen en vaan
dels en een zeer technisch woord
je over het bewaren van deze tere 
dundoeken Een uitgebreide biblio
grafie wordt verstrekt en de illus
tratie, vaak in mooie kleuren, is 
overvloedig 

? ^ ^ | ^ j - *----:5r<fJ'/. •*>«:.«Jï--

^ 

Vlag van de Chnstene Werkliedenbond van Aalst „ Voor God en Volk, voor Land en Taal" EenVlaamse leeuw 
met driekleurige franjes 

Knack kzers-pand: 
graag uw merw^! 

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

Hoe? 
WIJ zijn vooridiircnd bc/ig met de 
onUMkkcling van Knaik Weckend 
en \\\] uillen daaromircni graag uw 
mening kennen Moeilijk'' Neen, 
Knaek maakt hel ii makkelijk lees 
doorblader rustig Knaek Weekend 
en u kan deelnemen 

Haal \anal K) januari elke 
woensdag Knaek bij uu dagblad 
handelaar Hij overhandigt u 
knaek Maga/mc + Knaek Weekend 
dus twee maga/incs voor de prijs 
van een ' 

In Knaek Weekend vindt u 
gedurende 4 weken lang hel deel 
nemingsrormulicr met een le/ers 
onderzoek en een plezierige 
vvcdstrijdvraag Geel ons dus 

Dank voor uw medewerking, veel 
wcdstrijdplezier en sukses' 

Mttïk 
hel magazine voor mensen 
mei een eigen levensslijl. 

250TOYOTA-
uurwerken 

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

250 TOYOTA-
uurwerken 
VValLrdiLhl duikirs 
model gLlesl lol 
op50m 6funklics 
+ alarm 
Ballenj mei t tn 
le\ensduur van 
^ jaar Moderne 
vormuLMiig 

In deel II treft men uitsluitend 
zwartwit-foto's aan van 332 gese-
lekteerde vlaggen en vaandels, 
met deskundige beschrijving 

BIJ het bekijken van die vele 
vlagafbeeldingen is ons allerlei op
gevallen Onder meer het relatief 
hoge aantal Vlaamse leeuwen, 
met alleen op vlaggen van rond de 
eeuwwende, zoals de auteurs stel
len, maar ook op die uit de tussen-
oorlogse tijd In de kommentaar 
wordt over dit aspekt opvallend 
vlug heengegleden Sociale en na
tionale beweging hebben het in 
Vlaanderen (en ook wel elders), 
eilaas, steeds moeilijk met elkaar 
kunnen stellen Afgaande op de 
getoonde vlaggenverzameling 
(slechts een breukdeel van de 
bestaande), ziet het er nochtans 
naar uit dat aan de basis van de 

^ociale katolieke organizaties 
meer Vlaams bewustzijn aanwe
zig was dan bij de leiding Dit loopt 
tot op onze dagen door 

Vlag als verzet 
In een televisie-uitzending waar

in de verschijning van dit repertori
um en de daarmee gepaard gaan
de tentoonstelling besproken 
werd, verklaarde Filip Santy, één 
van de samenstellers, dat de aan
wezigheid van vrij vele leeuwe-
vlaggen vooral diende gezien te 
worden als een zich afzetten van 
katolieke zijde tegen het uitge
sproken internationalisme van de 
socialisten I 

Zou deze „kenner" van onze 
sociale geschiedenis met weten 
dat het verzet van de werkman te
gen kasteelheer en katoenbaron 
tevens het verzet was van de 
zichzelf gebleven Vlaming tegen 
de franskiljonse baas en zijn mee
lopers? En dat de ware volksver-
bondenheid evenzeer een natio
naal als een sociaal aspekt heeft"? 

De Vlaamse leeuw staat als zinne
beeld op zijn juiste plaats bij men
sen die met alleen voor meer 
welstand opkomen maar ook voor 
het recht, zichzelf, dit is Vlaming, te 
zijn KJ. 

— Met vlag en wimpel, de banis-
tiek van de Knstelijke arbeidersbe
weging in Vlaanderen, door Filip San
ty en Antoon Osaer. Deel I: 450 fr, 
deel II 500 fr. Samen 750 fr Bestellen 
bij- prov. bestuur Oost-VI., Kulturele 
Dienst, Bisdomplein 3, 9000 Gent. 
KADOC, Mgr. Ladeuzeplein 21 te 
3000 Leuven. 

„Over zeven 
stichters" 

van de pers 
Vandaag stelde de Volksunie, 

afdeling Antwerpen-Stad, haar ori
gineel gedenkboek over de 7 
stichters van de Volksunie aan de 
pers voor in het bijzijn van auteurs 
Het resultaat van maandenlang 
werk IS zeker puik te noemen' 

Ook U kunt op kwarto formaat 
ondermeer deze originele leeuw 
bezitten! De bibliofiele uitgave, ge
nummerd en gehandtekend, kost 
1 500 fr terwijl de luxe-uitgave 395 
fr kost, te storten op rekening 
320-0556147-19 van VU-Antwer-
pen-Stad 
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Top werver Maria Colemont uit Beringen: 

Je moet vooral naar 
de mensen luisteren! 

Beringen is sinds de samenvoeging met Koersel, Paal en Beverio een 
serieuze gemeente geworden van om en bij de 35.000 inwoners. De VU maakt 
er deel uit van de bestuursmeerderheid. Onder hen twee VU-schepenen die 
niet alleen op het gemeentehuis hun best doen maar sinds tientallen jaren aan 
de weg timmeren. 

Maria Jacobs-Colemont, schepen 
van Gezin, Toerisme en Feestelijkhe
den en Jan Cauberghs, schepen van 
Leefmilieu. Jan en Maria hebben zich 
naast het vele werk met hart en ziel in 
de abonnementenslag gegooid en van
daag, dinsdagmiddag, hadden ze res-
pektieveli)k 447 en 324 punten achter 
hun naam. Hoogste tijd dus om in 
Beringen ons licht op te steken naar 
het waarom van deze hoge vlucht. 

20 jaar 
VU-raadsl id 

Maria Jacobs Colemont is sinds 
1965 raadslid voor de VU, aanleiding 
dus voor een jubileum dat Maria bijwij
len van 'n resem WIJ-abonnementen 
de VU aanbiedt. Maria is een jongere 
zuster van Clem Colemont die van bij 
de stichting van de VU in Limburg zeer 
aktief was. 

M. Colemont: „Jan Cauberghs heeft 
het allemaal in gang gestoken. Op een 
keer kwam hij terug van de arrondisse-
mentsraad in Hasselt en Guido De 
Backer van het alg. VU-sekretariaat 
was daar komen uitleggen waarom er 
zo nodig op stap moest gegaan wor
den voor WIJ. Jan, die van Koersel af
komstig is, zou deze deelgemeente 
aanpakken en ik Beringen. Je moet 
weten, Jan is er werker van het eerste 
uur en toen hij besloot 50 nieuwe 
VU-leden te werven nam hij er maar 
meteen nieuwe WIJ-abonnees bij. Dat 
lukte en ik wou het ook proberen." 

Maria Jacobs-Colemont, 
de tweede vrouw 

in de Top-20... 

WIJ: Je vertelt dat alsof dat in een 
handomdraai gebeurd is-

Maria Colemont; „Wel, ik ben er zelf 
van verbaasd dat het zo vlot verliep. Ik 
vraag me trouwens nog altijd af waar
om ik er niet eerder mee begonnen 
ben." 

WIJ: Wat heb je dan meer dan 
anderen bij wie het niet lukt? 

M. Colemont: „Hoor eens hier Van 

Nationaal vormingweekeinde 
van VUJO 

VUJO nodigt u uit op haar natio
naal vormingsweekeinde van vrijdag 
1 maart om 20 u. tot zondag 3 maart 
om 17 u. in het vormingscentrum 
Moerkenshelde, Nieuwstraat 78, De 
Pinte (telefoon. 091-82.68.94). 

Programma: 

vrijdag 1 maart, onthaal, kernwer
king met o m. dia-reeks „10 jaar VUJO -
arr. Leuven" en gezellig samenzijn; 

zaterdag 2 maart- het VU-kongres; 
bespreking van de amendementen, 
VUJO-houding en -strategie De ver
jonging in de partij: hoorzitting met de 
parlementsleden J. Gabriels, J. Vande-
meulebroucke en P. Van Grembergen. 
Rollenspel „Verkiezingen en regerings
vorming in België"; voorstelling en 
taakverdeling, cantus en gezellig sa
menzijn; 

zondag 3 maart, in voormiddag; 
voorbereiding rollenspel; namiddag; 

Rouw te 
Boortmeerbeek 

Zaterdag 9 februari overleed on
verwacht te Leuven dhr. Louis Geens, 
vader van partijbestuurslld André 
Geens. De afgestorvene werd op 
11 september 1913 te Boortmeer
beek geboren en wordt er vandaag 
om 10 u. ten grave gedragen. 

De redaktie biedt aan mevrouw 
Geens-Peeters en de ganse familie 
haar blijken van medeleven bij dit 
onherstelbaar verlies. 

rollenspel „Verkiezingen en regerings
vorming in België" 

Praktika: 

Deelnemingspnjs. wie inschrijft vóór 
25-2-'85; 500 fr., nadien: 600 frank. 
Slaapzak meebrengen! Kinderoppas is 
voorzien. 

Moerkensheide is te bereiken; met 
de wagen langs E3, Antw.-Kortnjk, afrit 
Zevergem, richting Oudenaarde, der
de straat rechts (nchting De Pinte; 
Weefstraat) volgen tot over brug (E3), 
dan eerste straat rechts inslaan. Met 
de trein vanuit station De Pinte. 

VNOS op 
de beeldbuis 

Dinsdag as. 19 februari is de 
Vlaamsnationale Omroepstichting 
(VNOS) terug op het scherm te bekij
ken. Op BRT 1, van 21 u. 30 tot 22 u. 30. 
Volgende onderwerpen komen aan 
bod; 

— een reportage en kanttekeningen 
bij de recente, huishuurwet 

— een sfeerbeeld over „Terreur in 
Oorlogstijd", met als uitgangspunt het 
onthutsende boek van radiojournalist 
Jos Bouveroux en het Limburgse dra
ma Hierbij een gesprek met Jef 
Olaerts. oorlogsburgemeester van 
Genk en Renaat Peumans uit Bilzen, 
zoon van een vermoorde onderwijzer. 

— kort verslag van het zesde stu-
dentenzangfeest van het KVHV te 
Antwerpen. 

Uiteraard worden ook de aktuele 
politieke gebeurtenissen toegelicht. 

beroep ben ik gezinsvrouw, aktief in tal 
van verenigingen Ons huis heeft 
steeds opengestaan voor iedereen 
Mijn man, die nu met rust is, is een bio
loog die ook veel mensen kent en zo 
bouw je op den duur een kennissen
kring op die als het ware rijp is voor 
een abonnement" 

Naar mensen 
lu isteren 

WIJ: Toch moet je op pad gaan, 
want abonnees komen niet vanzelf 
aankloppen? 

M. Colemont: „Natuurlijk moet je 
naar de mensen toe gaan, ze aanspre
ken en klaar en duidelijk uitleggen 
waarover het gaat Het systeem van 
de doorlopende opdrachten is daarbij 
een grote hulp. Eigenlijk kan nu nie
mand meer neen zeggen." 

WIJ: Moet men daarbij zwaar argu
menteren? 

M. Colemont: „Ach nee, je moet 
naar de mensen luisteren, fatsoenlijk 
en vriendelijk blijven, daarmee kom je 
het verst en bereik je het meest. 
Vooral veel luisteren. De mensen zeg
gen zo graag hun gedacht eens." 

WIJ: Hoe bereid je je op een 
werftocht voor? 

M. Colemont: „Als ik zeg; vandaag 
is het mijn dag dan wil dat zeggen dat 
ik in vorm ben en dan sla ik toe. Ik 
maak geen lijst op, ik ga zo op de men
sen af. Vandaag eens die wijk, dan die 
buurt. En daarbij mag je niets ontzien 
want overal zitten mensen op ons te 
wachten. Zelfs wat wij hier „de rosse 
buurt van Beringen noemen wordt 
aangedaan en lukt nog ook!" 

WIJ: Kan je met al die ervaring aan 
mogelijke kandidaten een raad mee
geven? 

M. Colemont: „Je vooral met opdrin
gen en altijd beleefd en vriendelijk 
blijven, dat is reeds half gewonnen. Ik 
zeg hen natuurlijk ook dat ze in een 
jaar met verkiezingen toch niet langer 
aan de kant kunnen blijven, dat ze 
geïnformeerd moeten zijn om te kun
nen meepraten en objektief te oorde
len. Daar hebben de meesten wel oren 
naar." 

WIJ: Een laatste vraagje. Waarom 
doe je het allemaal? Wat zet je aan na 
twintig jaar aktiviteit nog verder te 
werken? 

M. Colemont: „Voor mij en voor 
heel Limburg trouwens is het werk van 
mijn oudere broer Clem Colemont van 
groot belang geweest. Hij wist ook niet 
van afhaken. Zijn voorbeeld geeft mij 
nu de kracht om massaal voor WIJ te 
werven I" 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top„225" 
Nu deze week geen Top 20 maar een Top „225". Even uitleg: 

225 is het aantal punten gelijk aan 15 nieuwe abonnementen. 
Twintig wervers bereikten reeds die kaap en worden alvast 
uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst van de top-wervers. 
Voor de 10 volgenden is de grens in het bereik. Nog even 
moed! Deze week toch even vermelden dat „bolide" Jan Galle 
uit Lede naar de 6de plaats klimt en Joris Depré uit Tervuren 
terug is van weggeweest. Joris is een top-werver van het 
eerste uur. Welkom Jor is! 

Willy Alloo, Aalst T 2010p. 
Jan Caudron, Aalst 945 p. 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 795 p. 
Anny Lenaerts, Wilrijk 606 p. 

_. Georges Raes, Ledegem 576 p. 
6 Jan Galle, Lede 525 p. 
7. Jan Cauberghs, Beringen ^'P-

vu-Lier ^38 p. 
Wim Baetens, Hombeek 408 p. 
André Geens, Zottegem 372 p. 
Herman De Wulf, Wetteren 360 p. 
Paul Van Grembergen, Ertvelde 354 p. 

, „ . Maria Colemont, Beringen 324 p. 
14. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 318 p. 
15. VU-Assebroek 294p. 
16 Erik Vandewalle, Izegem 282 p. 
17. Joris Depré, Tervuren 273 p. 
18. VU-Hasselt 267 p. 
19. Willy De Saeger, Denderwindeke 258 p. 
20. Jozef De Ridder, Dilbeek 249 p. 

21. Paul Wielfaert, Waregem 240 p 
22. Hendrik Carette, Oostakker 222 p. 
23. Bert De Cremer, Denderhoutem 198 p 
24. VU-Harelbeke 180 p 
25. VU-Wommelgem ^°^P-
26. Paul Cresens, Diest . . . . 162 p 
27 Jan D'Haeze, Gent-Zuid • 159 P-
28 Ferre De Beuckelaer, Kontich , . . - . . . o ,«^ .s - . -» - 150p. 
29 VU-Kessel I ^ lp . 
30. Jaak De Graeve, Ertvelde 135 p 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 11 februari heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

CVP en raketten 
Met verbijstering heeft het partijbe

stuur van de VU vastgesteld dat de 
CVP, de grootste partij van Vlaande
ren en van het land, opgehouden heeft 
aan normale politiek te doen. Met 
name door op een kongres haar op
stelling en programma te toetsen aan 
wat de basis er over denkt en dan kla
re uitspraken te formuleren' en de 
nchting te bepalen. Dit is dus niet meer 
mogelijk in de CVP. 

Het CVP-kongres is blijkbaar verlo
pen als een parodie van een demokra-
tie. De CVP-partijleiding draagt noch
tans op verschillende terreinen een 
enorme verantwoordelijkheid. Zij heeft 
deze ontlopen. 

Zij legt het er blijkbaar op aan de 
kiezers voor voldongen feiten te plaat
sen en te beletten dat zij een oordeel 
uitspreken over een aangelegenheid 
die het volk biezonder aangaat, nl. de 
plaatsing van kernraketten. Bovendien 
heeft de CVP-partijleiding ook haar 
eigen basis voor schut gezet in deze 
kwestie. 

Het enige wat het CVP-kongres 
hierover mocht vernemen was een 
brutale en leugenachtige aanval op de 
vredesbeweging. Blijkbaar bij gebrek 
aan serieuze argumenten. 

Het CVP-keffertje 
Tevens klaagt de VU met nadruk de 

VU-kongres op 9 en 
10 maart in Kortrijk. 

CVP aan die op haar kongres weinig 
belangstelling heeft getoond voor de 
Vlaamse problematiek. 

Haar Waalse zusterparitj, de PSC, is 
een arrogant keffertje, een partij die 
numeriek weinig betekent en veel klei
ner is dan de Volksunie. 

Deze Waalse partij ontleent haar 
macht en onvoorstelbare pretentie bij 
genade van de CVP. Zij gebruikt die 
macht om eisen te stellen, die inhou
den dat een staatshervorming slechts 
zover mag gaan als gegarandeerd 
wordt dat de gelden naar Wallonië 
blijven afvloeien en de macht bij de 
Walen blijft. Dat de PSC deze eisen 
ongeveer gelijktijdig met het CVP-
kongres heeft vooropgesteld duidt 
meer dan ooit de schrille tegenstelling 
aan en is een veeg teken aan de wand. 
In beide gevallen ontloopt de CVP 
haar verantwoordelijkheid. 

De Volksunie onderstreept dat ook 
op Vlaams gebied de CVP duidelijke 
taal moet spreken en moet kiezen. 
Ofwel voor de macht van de PSC, 
ofwel voor de toekomst van haar 
eigen volk. 
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VU-Turnhout wil in Studiecentrum Kernenergie 

Geen Waals 
paard van Troje binnen Mol 

De VU-arrondissement Turnhout 
roept alle krachten binnen het Komitee 
Kempen Noodgebied op om de voor
genomen benoeming van een Waal als 
afgevaardigde-beheerder in de top 
van het Studiecentrum te Mol te ver
hinderen Deze benoeming zou met 
alleen de vervlaamsing van het SCK 
een heel stuk terugschroeven, maar 
zou bovendien ook de uitbouw van het 
Studiecentrum in funktie van de Kem
pense en Vlaamse belangen onherstel
baar hypotekeren 

Het stimuleren van dergelijke uit
bouw kan inderdaad maar moeilijk 
verwacht worden van een Waal aan 
de top van de dagelijkse leiding van 
deze voor de Kempen en voor Vlaan
deren zeer belangnjke onderneming 
De benoeming van een dergelijk 
„franstalig paard van Troje", gepara
chuteerd vanuit het kabinet van de 
Waalse energieminister Knoops Cdie 
Vlaanderen al ongestraft heel wat 
stokken in de wielen heeft mogen 
steken), zal er veeleer toe leiden dat 
binnen het SCK alles geblokkeerd zal 
worden wat konkurrentie zou kunnen 
betekenen voor de expansie van het 
gelijknamig Studiecentrum in Charle
roi In dit Waalse IRE, aldus de Volks
unie, IS het voor de Walen echter 
ondenkbaar dat ook maar gepraat zou 
worden over de benoeming van een 
Vlaming aan de top 

Gans deze histone dreigt vooral de 

broodnodige diversifikatie van het 
SCK naar ekonomisch interessante 
spitstechnologie-onderzoeken en -toe
passingen op een dood spoor te schui
ven De VU-arr Turnhout is van oor
deel dat vooral die krachten binnen het 
Komitee Kempen Noodgebied, die 
aanleunen bij CVP en PVV, hun partij
genoten binnen de regenng onder 
druk moeten zetten om deze Waalse 
machtsgreep naar het SCK toe te 
verhinderen 

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", Veltw/ycklaan 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 Haegendüren, schepen te 
Zoersel 

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

17de galabal 
„Vroeger 
en Nu" 
te Antwerpen 

O p za te rdag 16 februar i gaat te 
A n t w e r p e n in d e „Harmonie" , 
M e c h e l s e s t e e n w e g te A n t w e r p e n 
het 17de Galabal doo r van de 
V laamse Ak t ie - en Ku l tuurge-
meenschap ( V A K G ) Vanaf 21 uur 
speel t het dansorkes t Came leon 
voo r de talr i jke genod igden 

Gemeenschapsmin is te r H u g o 
Schi l tz en d e leden van de V A K G 
nod igen uit 

S loni ss-jemer 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 

GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich te recht af waarom mensen d ie 
normaal w i jnen proeven en cod i f lé ren, d i t ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters , wa t zonder 
tw i j f e l meer dan gemot iveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken word t . De verbru iker w e n s l 
t rouwens te we ten we lk soort water het beste is . 
Autor i jden is w e l de groots te hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de d ikwi j l s 
s lechte smaak van le id ingswater , word t meer mine
raalwater gedronken en wo rd t vanzel fsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
wa te rs . A i s er wo rd t aangenomen dat er bi j de 
gewone mineraalwaters geen werke l i j k s lecht sma
kende zijn.kan d i t n iet a l t i jd gezegd worden van de 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, e f f i c iën te gezondheidswater ui t een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, n l . Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angel ika Jahr en 
Jurgen Schmidt . De plecht igheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus ». 
Het puntensysteem was anders dan bi j de wi jnproef . 
Het is als op school : het gaat van 1 t o t 5, code 
te lkens door elke proever gegeven bi j ' t dr inken van 
het zel fde wa te r u i t een f les waarop geen naam of 
aanduiding te v inden Is, nummer 1 zi jnde voor 't 
a l lerbeste en dan in dalende l i jn to t 5. voor • TÖNIS-
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respect ie
ve l i jk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Ki rschner 2 - v. Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 
1,8, waarb i j . TÖNISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. we rd aangeduid. 

Het is vanzel fsprekend dat de verschi l lende f i rma 's 
geenszins verantwoorde l i j k z i jn voor de « smaak ». 
Zi j « brouwen » het water n i e t : het word t geleverd 
door de onderaardse bronnen. Z i j kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor het meer kr iebel t in mond 
en keel , maar daar houdt al le manipulat ie op als de 
producent zi jn water als • mineraal » w i l erkend 
zien. In Duits land bestaan er ongeveer dr iehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschi l lende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wo rd t ges tuwd. Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
. TÖNISSTEINER SPRUDEL . . 
De ui tbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer d ikwi j ls geen belang noch aan de kwal i te i t , 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
te rs waarvan hi j er toeval l ig 2 of dr ie ter beschikking 
heeft De klant die een • TÖNISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, kr i jg t dan d ikwi j ls een minderwaardig water
t je voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hi j beste l t . 
« TÖNISSTEINER SPRUDEL » werd door f i jne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het b e s t e ; 
wanneer de klant d i t « BESTE » vraagt, d ient de 
ui tbater d i t water te r beschikk ing te hebben. W ie 
het nog niet in zi jn kelder heeft , w i e het thuis nog 
met in zi jn f r igo bezit, zet te zich in verbinding met 
de . FIRMA ABTS » Tiense s teenweg 63, 
3040 BIERBEEK [Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 «TÖNISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen. 

T Ö N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Mmera lwasser sind fo lgende festo , geloste 
Stof fe in mg enthal ter : 

18.5 
3,3 

24,4 
0,0 

Kieselsaure (meta) 451 
Analyse des Chem. Laborator iums Fresenius. 

Wiesbaden, vom 29 8.1969 
Deze analyse van « ' t Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter . 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 

Anionen : 
Chlorid 
Nitrat 
Sulfat 
Nitrit 
Hydrogen 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

14 KAPELLEN. Dia- en klankmontage „Het Andere Brussel" Aanvang 
20 uur Plaats Zaal ASLK, Vredestraat 11-12, Kapellen-centrum Org 

15 TONGERLO-WESTERLO. Spreekbeurt door Koen Baert, sekr 
IJzerbedevaartkomitee over „Mijn vader een Oostfronter" Om 
20 u 30 in de „Kapellekenshoef' Org Sint-Maartensfonds-Kempen 

16 ANTWERPEN: 17de Galabal van de Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap in de „Harmonie" (MechelsestwgJ Vanaf 21 u speelt het 
orkest Cameleon 

16 EDEGEM Kaartavond in „Dne Eiken" om 20 u 15 Inschnjven op 
voorhand Inr VNSE 

17 WOMMELGEM: bezoek aan een modern tuinbouwbedrijf te Wom-
melgem Tomaten gekweekt op steenwol Vertrek in Den Klauwaert 
om 14 u 

17 NIJLEN: Kinderfeest voor leden FVV om 13 u in Kempenland 
20 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 

20 EDEGEM: In „Dne Eiken", voordracht met dia's over drugs door 
dokter Van Impe om 20 u 15 Org FVV 

21 NIJLEN. Kaderdag van de VU om 20 u 30 in Kempenland 
22 EDEGEM: in „Drie Eiken", Raad van Beheer V N S E om 20 u 
22 TURNHOUT: „Safari van 't Pallieterke", gespreksavond met de 

redaktie van dat weekblad 
22 SINT-AMANDS: tentoonstelling van schilderijen, etsen, houtsnij

werk, gedichten, beeldhouwwerk en miniatuurscheepsbouw in lokaal 
Ie Dien (J Van Droogenbroeckstraat 53) Opening op 22-2 om 20 u 
Op 23 en 24-2 open van 10 tot 20 u Org E Rollierknng 

23 NIJLEN: Kwisavond om 20 u in Kempenland Iedereen kan mee
doen, iedereen welkom Org FVV 

27 WOMMELGEM: Bezoek aan tuinbouwbedrijf Om 14 uur vertrek „In 
de Klauwaert" 

MAART 

2 EDEGEM: 3de zangavond in O-L-V van Lourdeskollege Aanvang 
20 u Gastoptreden van Jef Burm Kaarten 120 f r voorverkoop, 
150 f r aan de ingang Deuren 10 u Inr VNSE 

2 AARTSELAAR • VU-bal in de gemeentelijke feestzaal (G Gezellestr) 
Orkest Harry Bart -I- combo Aanvang 21 u 

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-apnl 3 780 
mei-oktober 4660 
juni-september 6380 
juli-augustus 7680 
Tel nr 052-301592 

Nacht 
der kameraadschap 
te Nijlen 

Zaterdag 9 maart om 20 uur gaat te 
Nijlen de Nacht der Kameraadschap 
door Dit dansfeest van het SMF-
Kempen gaat door in Niliania te Nijlen 
Orkest Stonne Wauters, Kempenland 
Nijlen, Koor SMF, Scheldekoor (mee

gedeeld) 

Sociale 
zitdagen 
te Nijlen 

Lode Van Dessel (1 ste schepen en 
schepen van Openbare Werken) elke 
vrijdag van 18 tot 19 uur in het ge
meentehuis te Nijlen en van 19 tot 
20 uur in het gemeentehuis te Kessel 

Jef Van Assche (schepen van Land
bouw en Ruimtelijke Ordening) elke 
zaterdag van 10 tot 11 uur in het 
gemeentehuis te Bevel en van 11 tot 
12 uur in het gemeentehuis te Nijlen 

Walter Caethoven (schepen van 
Sociale Zaken, Jeugd, Gezin, Sport- en 
Energiebeleid) elke woensdag van 18 
tot 18 u 30 in het gemeentehuis te Nij
len en van 19 u 30 tot 20 uur in het ge
meentehuis te Kessel Verder elke 
werkdag van 19 tot 19 u 30 aan huis, 
Zandvekenvelden 12A, tel 4818570 

Bruno Van Camp (voorzitter 
OCMW) elke maandag in de onder
scheidene gemeentehuizen Bevel 
van 18 tot 18 u 30, Nijlen van 18 u 30 
tot 19 u , Kessel van 19 tot 19 u 30 

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. 
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VU-Beveren wint verjaardagskwis 

Viering 20 jaar VU in de 
gemeenteraad van Sint-Niklaas 

S in t -N i k l aas is één de r we in i ge s teden o f g e m e e n t e n waar in de 
V o l k s u n i e , a ls V o l k s u n i e en o n d e r d ie b e n a m i n g , reeds t w i n t i g jaar in 
de g e m e e n t e r a a d zetel t . 

Da t d i t h i s t o r i s c h fe i t dan o o k o p en toes ias te w i j ze zou g e v i e r d 
w o r d e n in de l o o p van 1985 lag v o o r de hand . De V U - a f d e l i n g S in t -
N i k l aas nam het in i t ia t ie f o m d i t fees t jaa r in te ze t ten me t een m o s s e l 
f es t i j n , g e k o p p e l d aan een k w i s a v o n d . 

Zaterdag 2 februari werd dan ook 
een hoogdag voor vele leden, en dit 
dank zij de bezielende organizaton-
sche inzet van afdelingsvoorzitter 
Fons Van Riet, Amedee Verbruggen-
knng-voorzitter Hugo Steenwegen, 
schatbewaarder Josette De Decker, 
sekretaris Hugo Anthuenis en de ove-
nge bestuursleden 

Na een smaak-aanscherpend apen-
tief, kon een zichtbaar opgetogen 
Hugo Steenwegen de 120-koppige 
schare aan de mosseltafel verwel
komen Volksvertegenwoordiger Jan 
Verniers, zelf reeds twintig jaar de 
VU-fraktieleider in de St-Niklase ge
meenteraad, bracht een passende en 
bijwijlen zelfs ontroerende hulde aan 
de toenmalige bestuursleden van het 
eerste uur, onder wie helaas Emiel Van 
Haver en Raph Alderweireldt reeds 
overleden zijn Dezen onder hen die 
thans als eregenodigden konden aan
wezig zijn, werden terecht en letterlijk 
in de bloemen gezet, met name Leo 
Verbeke, Staf Heirwegh, Willy De Jon
ge, Frans De Maere, Renaat Verhelst 
Frans Pieters en uiteraard ook Jan 
Verniers zelf Namens de gehuldigde 
pioniers sprak Staf Heirwegh later op 
de avond een welgemeend dank
woord uit 

De mosselen, op zichzelf al superb 
qua kwaliteit en kwantiteit, bleken bo
vendien biezonder voortreffelijk be
reid door de culinaire specialisten van 
de Gebroeders Van Raemdonckknng, 
wier bijdrage tot het digestief wel
slagen van dit feest aldus ongemeen 
groot was 

Een andere eregenodigde, nationaal 
VU-sekretans Willy De Saeger, hield 
vervolgens een kernachtige en felge-
smaakte tafelrede Ook de arrondisse-
mentele voorzitter Fons D'Hollander, 
de senatoren Walter Peeters en Nelly 
Maes en provincieraadslid Raoul De 
Rijck vereerden de feestgangers met 
hun aanwezigheid, naast de plaatselij
ke mandatarissen 

Kwis 
Aan de kwis, georganizeerd door 

Bruno Alderweireldt en Bruno De 
Maeyer, namen met minder dan elf 
ploegen deel Na een spannend ver
loop, kon afdelingsvoorzitter Fons Van 
Riet volgende einduitslag mededelen 

1 VU-Beveren, 52 p , 2 Gebr Van 
Raemdonckknng, 50, 3 VU-Sinaai, 49, 
4 VU-Temse, 45, 5 ex-aequo VU-
St-Niklaas 2 en VU-Bazel, 44 ,7 St-Ni-
klaas ploeg II, 42,8 VU-Hamme en VU-
De Klinge, 34, 10 VU-Kruibeke en 
Jeugdploeg Dender-Waas, 33 p 

De winnende ploeg Weyers-Braem 
& Braem van VU-Beveren werden met 
een waardevolle trofee beacht zij 
mochten immers de „pnjs der manda-
tanssen" in ontvangst nemen, meer 
bepaald het Dertig jaar VU-jubileum-
boek „Op de Barnkaden", elk eksem-
plaar geschonken en gehandtekend 
door de huidige St-Niklase VU-manda-
tarissen de schepenen Daan Anthue
nis en Mare Huys (zelf aktief mee-
kwisser), de gemeenteraadsleden Jan 
Verniers, dr Alf Lisaerde, Nelly Maes 
en Arthur Baeckelandt alsook 
OCMW-voorzitter Roger Van Ranst 

Groot verkiezingsbal 
van de VU-De inze in samenwerk ing me t de 

Volksunie - Gent-Eekio 
in de s tads fees t zaa l B r i e l p o o r t te De lnze 
o p za te rdag 13 apr i l 1985 o m 21 u. 
(deuren open o m 20 u ) 
M e t het o rkes t D e Barte ls 
Toegangspr i j s 1 2 0 f r Stadsk ledi j 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba A L G . B O U W B E D R I J F VAN DEN B R A N D E N 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 2 9 H a m m e Tel . 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN B R A N D E N » k w a l i t e i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 

BON VOOR INLIGHTiNGEN 
( OPSTUREN. A U B ) 

N A A M : 

A D R E S : 

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

Dat iedereen verwonderd diende 
vast te stellen hoe onmerkbaar vlug 
het uur inmiddels gevorderd was, is 
het beste bewijs van het sukses van 
deze geslaagde vienng, de eerste in 
een veelbelovende reeks 

Bruno Alderweireldt 
bestuurslid 

20 jaar VU 
te Wondelgem 

Op zaterdag 23 februan wordt te 
Wondelgem de twintigjange VU-afde-
ling gevierd 

PROGRAMMA 

Om 18 u mis ter intentie van de 
overleden leden in de St-Godelieve-
kerk (St-GodelievestraaO, opgeluis
terd door het jeugdkoor „Vnj en Blij" 

Om 19 u 30 feestmaal in zaal „De 
Nachtegaal", Westergemstraat 96 Al
gemeen voorzitter Vic Anciaux houdt 
de tafelrede 

Na het eten speelt discobar „The 
Explosion" ten dans, onderbroken 
voor onze verjaardagstombola 

Inschrijven kan voor de pnjs van 
400 fr bij de bestuursleden 

Onze Wondelgemse all-round kun
stenaar, Michel Bracke, heeft een 
exclusieve lito ontworpen, verknjg-
baar tegen 300 fr De oplage is be
perkt 

Voor het etentje is het maximum 
aantal deelnemers 120 Tijdig inschnj-
ven IS dus de boodschap 

OOST-VLMNDEREN 
FEBRUARI 

15 

15 

NEVELE Jaarlijkse visavond „Gevarieerde visschotel of koude 
vleesschotel' Aanvang 20 uur Plaats zaal Novy A C Vandercruys-
senstraat Pnjs 250 fr per persoon, in te schnjven door overschnj-
ving op nr 447-3857141-55 voor 8 februan 
RONSE. Spreekbeurt door dr Delcourt over homeopatie in ,Den 
Armen Duivel" (St-Martensstr 14), 2 0 u Org VU-Ronse + Zieken
fonds Vlaamse Ardennen 

16-17 GERAARDSBERGEN Jaarlijks eetmaal in zaal „De Vlaschaard" 
Gentsestwg t ierde 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 
GENTBRUGGE-LEDEBERG Filmavond „Groeninghe-Gulden Spo
ren" Inr VOS-Gentbrugge-Ledeberg Om 20 u in Dienstencentrum 
Gentbrugge, Braemkasteelstraat Inkom gratis' 
SINT-NIKLAAS Debat tussen Maunts Ck)ppieters en Karel Van 
Miert over, Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging" om 20 u in de 
konferentiezaal van de stadsbiblioteek Hendnk Heymanplein, St-Ni-

DE KLINGE VU-ledenfeest in zaal Parochiehuis, „Breugelavond" 
DENDERWINDEKE-LlEF£RrNG&: 8ste eetfestijn Aanvang 18 uur 
Plaats Parochiale Zaal Denderwindeke Gratis apentef aangeboden 
door W De Saeger, alg VU-sekretans Ook op 24 februan vanaf 11 u 
30 tot 16 u 
RONSE- Manillenkaarting, 6000 fr pnjzen, in „Den Armen Duivel te 
Ronse Org Vlaamse Kaartersknng 
OUDENAARDE Jaarlijkse wafelbak met als gast volksvertegen--
woordiger Paul van Grembergen Zaal Edelweiss, G Lobertstraat 
Aanvang 15 u Inr VU en FVV 
GENT „Gezonde voeding" om 20 u in de Bennesteeg 2 Org FVV-
Gent 
SINT-NIKLAAS Debat tussen Maunts (k>ppieters en Karel Van 
Miert over „Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging" om 20 u in de 
konferentiezaal van de stadsbiblioteek, Hendnk Heymanplein, St-Ni-
klaas 

MAART 
1 GENT-ZUID: eerste haantjeskaarting t v v de VU-afdeling Gent-Zuid 

in lokaal Tip-Top (Zwijnaardsestwg 510) Inl tel 22 87 07 of 28 08 80 
Ook op 2 en 3 maart. 

2 GENT-MUIDE Derde groot kinderkamaval in Parochiezaal (St-
Salvatorstr 40) Begin 14u 30 Org VU-Gent-Muide i s m verschil
lende bevriende verenigingen 

2 GENT Kameradenbal met het orkest Rene Combo uit Keulen in zaal 
Roeland om 21 u Deuren 20 u 30 Inr Vriendenkring Sneyssens 

21 

22 

22 
23 

23 

24 

27 

28 

VU-Maldegem lichtte 
de toelagen kritisch door 

Op woensdag 30 januan II kwam de 
gemeenteraad van Maldegem voor de 
eerste keer in het nieuwe jaar samen 
met op de dagorde een achttiental 
punten in openbare zitting 

Als derde punt op de dagorde ston
den de toelagen voor 1985 leder 
raadslid had een lijst voor zich liggen 
en kon zo gemakkelijk de uitleg van 
schepen De Ceuninck (CVP) volgen 

Volgens de schepen van Financien 
zijn er altijd weinig rechtstreekse toela
gen aan verenigingen maar gaat het 
grootste deel via de verscheidene ad
viesraden waarbij tal van verenigingen 
zijn aangesloten De niet-verplichte uit
gaven voor 1985 omvatten een som 
van 5063798 frank en met verleden 
jaar is er praktisch geen verschil 

Raadslid Piet Blomme (VU-MB) had 
in dat verband toch enkele opmerkin
gen en dit over de feestkommissie te 
Adegem Hij betoogde dat de feestko-
missie vroeger reeds zo n 25 procent 
had moeten inleveren en in de penode 
'83-'84 opnieuw zo'n 25 000 frank van 
de toelagenkoek afging In de schoot 
van de Adegemse feestkommissie had 
men een grondige analyse doorge
voerd waaruit bleek dat er te weinig re
kening werd gehouden met de deelge-
meentefunktie welke Adegem be
kleedt Voor Adegem was er dus een 
globaal budget ter beschikking maar 
onderdelen ervan vloeien met recht
streeks naar de verscheidene wijkko-
mitees 

Zo ontstaat er dan ook een schnl 
kontrast te Maldegem worden de 
wijkkomitees gesubsideerd en te Ade
gem moeten zij zich tevreden stellen 
met wat kruimels van het budget waar
over de feestkommissie beschikt Zo 
moet men dan ook vrede nemen met 
een toelage tussen de 1 500 en 3000 
frank 

Ook IS er nog het feit dat de Ade
gemse feestkommissie naast de sport-
aktiviteiten ook nog het kulturele leven 
ondersteunt daar waar dit te Malde
gem door de kulturele raad wordt 
gedaan Volgens raadslid Blomme mag 

men zich dan ook met blindstaren op 
het bedrag van 120000 frank dat de 
Adegemse feestkommissie knjgt toe
geschoven Als men alles ontleedt 
wordt Adegem eigenlijk stiefmoeder
lijk behandeld 

Aantal inwoners 
In zijn antwoord zei schepen De 

Ceuninck dat in februan alle sportgroe-
penngen uit Adegem en Maldegem in 
verband met de wielerwedstnjden zul

len worden samengeroepen Het pro
bleem van subsidienng zal dan zeker 
ter sprake komen 

Waarom geen centraal komitee 
voor wielerwedstnjden wil men naar 
een eerlijker verdeling gaan"? zo dacht 
de schepen van Financien Om dit 
probleem van subsidienng op te los
sen zou het billijk zijn dat de critena 
voor de Maldegemse wijken worden 
doorgetrokken naar de Adegemse wij
ken Maar dan zal er rekening moeten 
gehouden worden met het aantal in
woners der wijken Wat zeker zijn 
weerslag zal hebben op de toelage
verdeling 

Uiteindelijk onthielden zich de 
raadsleden Piet Blomme CVU-MB) en 
Michel Vandednnck (PVV) op het 
punt der toelagen 1985 

Guido Veerman 

Nieuw raadslid 
en schepen te Kruibeke 

Maandag 4 februan om 19 u 30 is 
wanneer de voorzitter de vergadenng 
opent de raadzaal meer dan afgela
den vol Eerste punt op de agenda is 
de eedaflegging van een raadslid in 
vervanging van Kamiel Van Mieghem, 
die ontslag heeft genomen om ge
zondheids- en beroepsredenen 

Na voorlezing van de geloofsbne-
ven en het bijgaand verslag legde 
mevr Jenny Foubert-Willems over
tuigd de eed af 

Jenny Willems is de echtgenote 
van Rudy Foubert hij is ondervoorzit
ter van de afdeling Kruibeke, beiden 

Kris Claessens 

Jenny Willems 

zijn ze nog zeer aktief in het Kruibeek-
se sportleven 

Daar het ontslagnemend raadslid 
ook schepen was, werd ook een 
nieuwe schepen verkozen Uit de 
meerderheid werd VU-raadslid Kns 
Claessens voorgedragen, en meer
derheid tegen minderheid verkozen 
Met zijn 26 jaar is Kns wellicht de 
jongste schepen in Vlaanderen De 
Volksunie van Groot-Kruibeke wenst 
beide mandatanssen een vruchtbaar 
mandaat toe en maakt van de gele
genheid gebruik om Kamiel Van 
Mieghem te danken voor zijn jaren
lange inzet 

Jos Cop 
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Aalsen, Klaas, Henry, Lolke, Piter en Wieke 
flechtjend fan sted nei sted 

Friese nationalisten te gast in 
het arrondissement Leuven 

Z e s leden van de propagandakommissie van de FNP (Fryske Nas-
jonale Partij) waren het weekeinde van 1, 2 en 3 februari te gast in het 
arrondissement Leuven. 

De bedoeling was dat zij gedurende drie dagen een aanbod kregen 
van hoe de afdelingen in het arrondissement werken. 

Vnjdagavond kwam de groep met 
een busje te Herent aan, waar zij 
onderdak vonden bij zes Herentse 
gastgezinnen, allen aktief in het He-
rents verenigingsleven 

Zaterdagvoormiddag ging de reis 
naar Bierbeek, waar de groep ontvan
gen werd door de afdeling 

Het werd een interessante uiteen
zetting over oppositie voeren, tijd-
schnften maken en aktie voeren 

Hoegaarden 
Uiteraard kan men het Hageland 

met bezoeken zonder het Hoegaards 
bier (op ambachtelijke wijze gebrou
wen), te proeven 

Na een lekker middagmaal, aange
boden door de afdeling en klaarge
maakt door de afdelingsleden, vertrok
ken we naar Diest 

Diest IS de afdeling die op originele 
wijze een koestal tot partijlokaal om
vormde 

Ook hier werd het typisch steekbier 
geproefd CGildebier) en kregen we 
een degelijke uiteenzetting over de 
afdelingswerking en de kreatieve ma
nier van geld inzamelen 

Daarna hadden we een ontmoeting 
met de pers, en dan een lekker avond
maal, aangeboden door de afdeling 
Diest, een pareltje van culinaire kunst. 

klaargemaakt door Magda Cresens-
Vandevorst 

Te Herent terug, werd Radio Uilen
spiegel bezocht en een vraaggesprek 
gevoerd met Paul Schepers, mede
werker van de radio Alsof het met op-
kan werd de avond besloten en de dag 
geopend op het VU-bal te Winksele 

Zondagochtend (zonder kater) 
werd een bezoek gebracht aan het 
centrum voor Mensen met Vragen te 
Leuven Hoe kan in deze stad, parel 
van Brabant, de middag beter besloten 
worden dan met een Brabantse koffie
tafel, aangeboden door de EVA 

Stilaan kwam het einde van het 
weekend in zicht, alhoewel er nog een 
uitgebreid programmapunt op de 
agenda stond ontmoeting met het 
dagelijks bestuur van de Volksumejon-
geren, in Erperheide Peer Daar wer
den de eerste kontakten gelegd voor 
de organizatie van een jong-EVA-kon-
gres te Terschelling 

Het laatste vormingspunt was de 
uiteenzetting van Jaak Gabnels over 
de struktuur van de Volksunie en ons 
programma 

Een „laatste avondmaal", aangebo
den door het Dagelijks Bestuur van 
VUJO, sloot het geheel af 

Wellicht IS het nog te vroeg om 
reeds te evalueren wat de gevolgen 
van dergelijk weekend zijn 

Gemeenteraad 
Londerzeel schrijft de 
paus over amnestie 

Naar aanleiding van het pausbezoek aan Vlaanderen, staat de eis 
van amnestie weer volop in de belangstelling. 

Daarom heeft Volksunie-Londerzeel op de vorige gemeenteraad 
een agendapunt ingediend, namelijk een open brief aan de paus over 
amnestie. 

De open brief werd goedgekeurd door de Volksunie en de C V P . Al
leen de S P stemde tegen. 

De open brief werd gestuurd aan 
aartsbisschop Danneels, Wollemarkt 
15, 2800 Mechelen 

Volksunie Londerzeel roept alle 
Volksunie-afdelingen op om ook dit 
agendapunt op de gemeenteraad te 
zetten Ten gerieve publiceren wij U de 
paus-brief 

De gemeenteraad van Londerzeel 
durft U eerbiedig verzoeken aandacht 
te willen hebben voor een vraagstuk 
dat 40 jaar na de laatste oorlog nog 
steeds op Vlaanderen rust 

Duizenden en duizenden meestal 
jonge idealistische kleine Vlamingen 
hebben tijdens de grote wereldbrand 
door vanuit een idealistisch engage
ment mee te vechten tegen het kom-
munisme een strijd die toen ook in ons 
land aktief door de Kerk werd gepro
pageerd, de stap naar de politieke 
kollaboratie gezet 

Het ging hier niet, Heilige Vader, om 
moordenaars en folteraars en verra
ders van hun landgenoten, waarvoor 
WIJ uiteraard enkel een diep misprijzen 
kunnen hebben 

De repressie in België sinds septem
ber 1944 was evenwel in hoofdzaak 
gericht tegen deze eenvoudige jon
gens die geen echt misdrijf hadden 
gepleegd terwijl de echte, ekonomi-
sche kollaborateurs, die — zoals de 
„verstandigen" het in die tijd deden — 

op twee paarden hadden gewed, aan 
elke vervolging en straf ontsnapten 

Heiige Vader, de naoorlogse repres
sie in dit land is een monument van 
wraak en onrechtvaardigheid ge
weest, louter en alleen gericht tegen 
de Vlaamse Beweging en haar edel
moedige voorvechters 

Nu stellen wij vast dat overal ter we
reld zelfs in Rusland, de spons over 
het trieste verleden wordt geveegd, 
terwijl evenwel bij ons zelfs een zacht 
pleiten voor amnestie nog steeds als 
een incivieke daad wordt beschouwd 

Heilige Vader wij hebben een grote 
achting voor Uw onophoudend stre
ven naar sociale rechtvaardigheid en 
kristelijke naastenliefde Vandaar dat 
WIJ U zonder enige aarzeling moeten 
verzoeken bij Uw bezoek aan ons land 
op te roepen tot vergevingsgezind
heid In december 1969 hebben onze 
Kardinaal en alle Belgische Bisschop
pen samen met het toenmalige Am-
nestiekomitee opgeroepen tot verzoe
ning 
WIJ vragen van U geen politieke ver
klaring. Heilige Vader, alleen een kriste
lijke oproep 
Reeds 2665 Vlaamse Geestelijken 
hebben bovenstaande oproep onder
tekend 

Imogen wij U namens Vlaanderen, 
waar na 40 jaar nog steeds diepe 
sporen van menselijk lijden zichtbaar 
zijn, oprecht danken" 

Terschelling 
Toch zijn de eerste afspraken voor 

verdere ontmoetingen gepland de af
delingen Bierbeek en Diest gaan ver
der met Friesland verbroederen de 
VUJO plant een kongres in Terschel
ling en er zijn afspraken gemaakt om 
te starten met natuur-gezinsvakanties 
in Vlaanderen en Friesland Wie 
springt mee op de boot 

Het weekend zou echter onmogelijk 
geweest zijn zonder de vrijwillige inzet 
van velen de gastgezinnen in Herent 
die onze vrienden twee dagen te sla
pen hebben gelegd de afdelingen 
Bierbeek en Diest voor hun degelijk in-
formatief-werk, de vrijwilligers van ra
dio Uilenspiegel, het personeel van het 
Centrum voor Mensen met Vragen, 
de Volksumeafdeling Herent, het dage
lijks bestuur van VUJO en Jaak Ga
bnels 

Het was echter een ruim gevuld 
programma Onze vrienden uit Fries
land hadden geen minuut over, zodat 
we terecht kunnen stellen dat ze 
flechtjen fan stêd nei stêd (vluchten 
van stad naar stad) 

Rudie Bollaerts 

Vredesavond 

te Kessel-Lo 
Voor een 50-tal aanwezigen werd 

op 22 januari de avond ingezet met 
een indrukwekkende filmvertoning 
met autentieke beelden van de ver
woesting van Groot-Leuven door de 
geallieerden in 1944 

Deze film werd gemaakt in opdracht 
van de Duitsers en toonde hoe deze 
stad in het laatste oorlogsjaar getrof
fen werd 

Meer dan 300 huizen werden ver
woest, ongeveer 285 doden en zeer 
veel gekwetsten 

Het was een passende inleiding op 
het onderwerp van volksvertegen
woordiger Van Grembergen „Vrede 
zonder Raketten'" 

Op een rustige en duidelijke wijze 
kregen wij vooraf een historisch over
zicht van de gedragingen van Rusland, 
dat zich sedert het Tsansme tot op de 
huidige dag steeds heeft afgeschermd 
tegen aanvallen van het Westen (Zwe
den, Polen enz) en vooral het verbre
ken door Hitler-Duitsland van het met-
aanvalspakt in 1941 De miljoenen do
den van de laatste wereldoorlog heb
ben Rusland in die vrees gesterkt 

Spreker wees ook op de enorme di
plomatieke flater die de Westerse 
Grootmachten bij het akkoord van 
Yalta maakten waarbij een groot deel 
van het Westen overging naar het 
Oostblok 

Rusland wil kost wat kost tot een 
wapenevenwicht komen en telkens als 
het Westen zijn bewapening verhoogt 
heeft dat als gevolg dat ook Rusland 
een tegenzet doet 

De heropening van de onderhande
lingen die nu in Geneve gevoerd wor
den en de bereidheid tot onderhande
len vanwege Rusland is enkel het 
gevolg van de dreiging van Amerika 
met de ruimtebewapening 

Onze stelling is dat wanneer het 
Westen geen poging doet om de 
wapenwedloop af te remmen, wij tot 
een steeds maar verder opvoeren van 
wereldvernietigende tuigen komen die 
uiteindelijk zullen leiden tot de totale 
vernietiging 

Een klem land als het onze zou een 
voorbeeld kunnen stellen door het niet 
plaatsen van de raketten 

Een levende diskussie besloot deze 
zeer geslaagde avond 

DDS 
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23 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Arr bal met orkest Waltra Aan
vang 20 u 30 in zaal „Pergola" van de Meli op de „Heizel" te Brussel 

MAART 

1 LENNIK Jaarlijks Mosselfestijn in zaal „Ons Huis" (Markt) Op 1 en 
op 2 maart vanaf 18 u, op 3 maart vanaf 12 u en op 4 maart vanaf 
17u 

2 HOEGAARDEN: VU-bal in de zaal „Warande" (Tiensestraat 113) 
Aanvang 21 u Inkom 80 fr 

2 JETTE-MOLENBEEK voetrally, vertrek om 14u aan het Trefcen-
trum (Leopoldstr-Jette) Org VUJO 

9 TERALFENE Jaarlijks volkseetmaal zaterdag vanaf 18 u en zondag 
9 maart van 12 tot 21 u 

Gemeentelijke verkeersenquête: 
7,3 o/o antwoorden 

Heeft Beersel geen 
aandacht voor eigen 
verkeersveiligheid? 

In onze vorige editie (regionaal 
nieuws Brabant) maakten we in 
de titel melding van een weinig 
suksesvolle enquête rond ver
keersveil igheid in de Vlaamsbra
bantse gemeente Beersel. Door 
een sp i j t i ge v e r g i s s i n g is het 
gedee l t e o v e r dit onderwerp bij 
de i n v o r m i n g w e g g e v a l l e n . Wi j 
pub l i ce ren het daarom deze 
week, met onze verontschuldi
gingen bij de lezers en bij onze 
plaatseli jke medewerker. 

Op 12 jan jl nodigde CVP-schepen 
H Casaer de pers uit op een pers- en 
informatienamiddag in verband met de 
Verkeersstudie te Beersel Het vele 
werk van het studiebureel, de daar
voor aangeworven BTK-ploeg, enz. 
enz schijnt te Beerselse bevolking 
koud te hebben gelaten want 7452 
enquêteformulieren werden uitge
deeld te Groot-Beersel en slechts 
543 werden terug ontvangen 7,3 % 
dusi Maar de schoolenquête deed het 
beter Daar kwamen er op de 2 600 uit
gedeelde formulieren 1 958 terug 

Moet er met uit besloten worden dat 
de enquête „te moeilijk was om in te 
vullen" of wou menig Beerselaar de 
studie ke lderen ' 

Konkreet kwam er toch klare taal 
wat de verkeersdrukte op de Beersel
se wegen betreft De Alsembergse 

steenweg blijft tussen Halle en St-
Gen -Rode de drukst bereden weg van 
de gemeente Te Lot is dit de Beersel-
sestraat, te Beersel de Brusselse stwg, 
te Huizingen en te Dworp de Alsem
bergse Stwg en de Alsemberg de 
Zomenwoudlaan Ook zou er een kom
missie in verband met de verkeersstu
die zijn opgericht waarin van elke 
politieke fraktie een gemeenteraadslid 
zetelt Voor de VU is dit raadslid Lieve 
Thiebaut 

En als klap op de vuurpijl een PRL-
gemeenteraadslid vertegenwoordigt 
de Vlamingen in de PRL Groot-Beer
sel i Wie doet het be te r ' 

Nieuwe belasting 
Er komt te Beersel een indirekte 

belasting op het weghalen en bewaren 
van goederen buiten de partikuliere 
eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering 
vonnissen tot uitzetting van mm 
7 000 fr per geval en dit voor de duur 
van 4 jaar De eindafrekening voor de 
wegen- en rioleringswerken en van de 
aanleg der drinkwaterleidingen wijk De 
Keizer zijn opgelopen tot een alge
meen totaal van 15902982 en 
2918 669 fr Moet nog vermeld wor
den dat herstellingswerken van ver
schillende wegen een meeruitgave van 
11 045131 fr bedragen Jean Herfs 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N ~DE K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Upenincsureni Di.. woc, vrij. v*n 13 tot 19u.30< 
Do.. z»t. v*n 10 tot Ifl u. 30 
Zondac VAn 14 tot I t u. 

k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km v*n Brussel-centrum) 

Jef Vandenpias-
feest te Hoegaarden 

Op 21 november 1954 startte m de 
bovenzaal van „Sint-Michiel" een his-
tonsch drankhuis aan de Grote Markt 
te Brussel, de Volksunie 

Een paar dozijn mensen vonden 
mekaar, bezield en doelgericht, onder 
hen Jef Vandenpias 

W I J danken en vieren de afsluiting 
van deze 30 jaar-jong al dansend op 
zaterdag 2 maart 1985 te Hoegaar
den, vanaf 21 uur, m de zaal Warande, 
Tiensestraat 113 te Hoegaarden De 
„The Pearls" spelen ten dans 

1985 wordt een verkiezingsjaar, 
meteen betekent onze dansavond 
een feestelijke inzet, wees erbij i 

Een hele rij vrienden zullen er zijn 
Ons nieuw kamerlid en eerste 

schepen te Bierbeek, Luk Van Horen
beek zal er u toespreken, ook Willy 
Kuijpers en senator R Vande Zande 
zullen er zijn 

Er wordt tevens een tombola met 
meer dan 5000 fr prijzen mgencht 

Volksunie Hoegaarden orgamzeert 
m samenwerking met VU-Tienen, VU-
Jongeren, Valkeniers, schepen van 
Openbare Werken, Mr Vandeborght, 
schepen van Kuituur, Mr Jos Weyne, 
ondervoorzitter OCMW, allen uit Tie-
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Inquisitie in het Limburgse Peer 

CVP-bestuur treft VU-mensen! 
W i e dacht dat er in '45-'46, of zelfs In het vooruitzicht van het aan

staande paus-bezoek (niet aan Limburg), een einde zou komen aan de 
politieke en andere repressie In de Kempische gemeente Peer, is een 
illuzie armer en een bittere ervaring rijker. 

De repressie vanwege de Christel i jke Volkspart i j ten aanzien van 
vooral alles wat Vlaams-natlonaljst isch is, duurt onverminderd en on
verkort verder. 

Verantwoordelijk daarvoor tekent 
volksvertegenwoordiger-burgemees-
ter-inquisiteur, psycholoog (O van be
roep, Theo Kelchtermans Mik-brother 
voor de insiders, en een zeer gewaar
deerd lid — hoe kan het anders met 
deze eigenschappen — van de grote 
knstelijke familie Eerder boerenstrek-
king, momenteel liever ACW-strek-
king 

Meest getroffen, want o zo voor de 
handliggend slachtoffer is Fons Van 
Dyck, VU-afdelingsvoorzitter en ge
meentebediende in datzelfde Peer 

Fons Van Dyck, 48 jaar, vader van 
vier opgroeiende kinderen, werkte tot 
'67 als provinciaal ambtenaar in Has
selt HIJ had dan de — zoals nu blijkt 
ongelukkige — ingeving in Peer als 
opsteller te komen werken 

HIJ IS nog steeds opsteller, kreeg 
nooit enige bevordenng, ondanks de 
vele jaren dienst, ondanks gebleken 
bekwaamheden, ondanks ettelijke di
ploma's (o a bestuurswetenschappen 
en politiekommissaris) 

Tot '76 was hij halftijds sekretans 
van de KOO, waar hij na de samen
voeging van gemeenten onwettelijk 
met werd herbenoemd Een procedu
refout bij de Raad van State belette 
dat er recht werd gedaan 

HIJ was ook ooit deeltijds biblioteka-
ns Met de nieuwe wet werden alle bi-
bliotekanssen ontslagen, en allemaal 
opnieuw benoemd, behalve precies, 
Fons 

HIJ was bediende op de dienst Ste
debouw, werd verbannen naar een 
uithoek van de gemeente om strafre
gisters voor de politie over te schrij
ven, werd dan in een hoekje gezet om 
de begraafplaatsen te inventanzeren 
en doet nu loketwerk voor de dienst 
vreemdelingen Kortom, talenten die 
voor de zwijnen worden gegooid 

Groeiende oppositie 
Sinds het einde van de '60-er jaren 

groeit de oppositie en het verzet tegen 
de almacht van de CVP in Peer Eerst 
met een gemeentelijke partij, sinds 
1982 met een homogene VU-lijst 
(25 %, 6 zetels) 

Het valt uiteraard met in goede 
aarde bij de plaatselijke potentaatjes, 
die zich gedragen als een duivel in een 
wijwatervat (daar weten ze alles van) 
Naarmate hun macht aftakelt, neemt 
hun repressie toe Het intimideren, 
chanteren en met wettelijke machts
middelen vervolgen van politieke te
genstrevers raakt ingeburgerd 

Voor de VU-oppositie is het een 
alternatief tussen hangen en wurgen 
als de oppositie „braaf" is, mets zegt, 
mets doet, mets voorstelt, mets schnjft, 
hebben we mets te vrezen Omdat we 
dan niet gevaarlijk zijn Zodra de V U 
het echter „waagt" om politiek aktief te 
worden, kunnen we er gegarandeerd 
zeker van zijn dat er weer iets of 
iemand van de VU „gepakt" word t En 
de middelen zijn voorhanden, zeker 
voor een volksvertegenwoordiger-bur
gemeester, die zich allerminst 
schroomt zijn ambt daarvoor te gebrui
ken 

Enl<ele voorbeelden 
Een opsomming van wat er allemaal 

gebeurde tussen pakweg 1970 en 
vandaag, zou te ver leiden Enkele 
voorbeelden volstaan wel Meneer K 
kandideert in 1976 voor de gemeente
raadsverkiezingen Mevrouw K wordt 
prompt en precies daarom — het 
wordt er immers bij vprteld — ontsla
gen als sociaal assistente van een 
plaatselijke knstelijke instelling 

Meneer V M werkt bij een grote 
Belgische bankinstelling Als op zon
dag om 16 u de lijsten worden neerge-

Deze week 
in Knack Magazine 

Bericht uit Eritrea 
Een maand lang reisde Sus Van Elzen door Eritrea, dat deel van 
Ethiopië dat voor zijn onafhankelijkheid vecht en daarom geen 
officiële hulp krijgt, maar waar de honger daarom niet minder 
knaagt. Het woord dat de verslaggever eerst in de mond neemt, 
is schande. Jarenlang kon iedereen de hongersnood zien aan
komen, en niemand heeft iets gedaan. 

Wat is de NIS? 
Het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek wordt regelmatig met alle 
zonden Israels overladen. Het 
werkt te traag, er scheelt du, er 
scheelt dat. Wat doet de NIS nu 
eigenlijk en hoe komt het dat het 
niet goed werkt ? 

Citizens band 
In Vlaanderens Diep kommuni-
ceert een gesloten gemeenschap 
onder elkaar op de Citizens Band. 
Als mode-verschijnsel voorbij
gestreefd, overleeft een harde kern 
van CB'ers in een zonderlinge 
wereld. Een reportage. 

RAr, AD en CCC 
Alle opsporingsdiensten zijn het 
er over eens dat de Duitse Rote 
Armee Fraktion, de Franse Action 
Directe en de Belgische CCC 
samenwerken. Maar over meer 
gegevens beschikt de politie niet. 
Zeker is dat er een nieuwe genera
tie terroristen aan het werk is, 
die snel radikaler wordt. 

Knack Weekend 
Aciiter liet masiier 

Het IS weer karnaval geblazen. 
Knack Weekend „ontmaskert" 
voor u dat hele, toch wel opvallen
de ritueel. 

Porsche design 
Ferdinand-Alexander Porsche, 
kortweg Porsche III, voelt zich in 
zijn sas met het ontwerpen van de 
meest prestigieuze gadgets. Een 
blik op de nieuwe Porsche-stijl. 
Cosmetica voor hem 

Na de vrouwen worden nu ook de 
mannen door de cosmetica inge
palmd. Knack Weekend sprak met 
Oscar de la Renta en bericht over 
trends in het sprookjesland par-
fumalia. 
Knacic Lezers-panel 

Doe mee en win één van de 3 
Toyota Starlets. 

Kado 
Knack geeft 100 toegangstiketten 
weg voor Flanders Technology. 

legd, moet hij reeds 's maandags om 
8 u op het matje komen omdat hij 
„tegen de burgemeester durft opko
men" 

De gemeentesekretaris — gewillig 
instrument van de CVP — gaat in de 
avonduren regelmatig het bureau van 
gemeentebediende Fons Van Dyck 
openmaken en kontroleren Misschien 
wordt er eens iets gevonden 

En inderdaad, in 1978 wordt de 
misdaad ontdekt in de bureaulade ligt 
een blaadje van de plaatselijke milieu
vereniging waarvan Fons dan sekreta
ns IS Fons wordt voor 1 week ge
schorst als gemeentebediende, zon
der wedde natuurlijk Vijf jaar later 
doet de Raad van State uitspraak en 
vernietigt de beslissing van het sche-
penkollege 

Een tijd later probeert Kelchtermans 
een gekende Peerse meubelzaak (met 
circa 40 werknemers) de das om te 
doen want de eigenaar is een VU-
mandatans Het schepenkollege geeft 
een onwettge vergunning af voor de 
vestiging van een (Nederlandse) kon-
kurrent vlak ernaast met ongeveer 
dezelfde bouw e d meer Deze Neder
landers hoeven zelfs geen reklame te 
maken, want ze kunnen profiteren van 
de inspanningen van die andere zaak 
Is het nogal toeval dat de enige inland
se werknemer de zuster van de toen
malige CVP-voorzitter i s ' Andere en 
ernstiger vermoedens kunnen we he
laas met bewijzen 

In januari 1985 komt de uitspraak 
van de Raad van State, vernietigend 
voor het schepenkollege, dat tussen 
en in de regels beschuldigd wordt van 
verregaande nonchalance en kwade 
trouw De Nederlander moet nu slui
ten 

Van l<waad naar. 
Bij gelegenheid van de gemeente

raadsverkiezingen in 1982 noteren we 
als meest frappante feiten de volgen
de 

Meneer S , mogelijk kandidaat voor 
de VU, krijgt te horen dat zijn ouders 
een eerder gezegde sociale woning 
met zullen krijgen zo hij kandidaat 
wordt Meneer S haakt uiteraard af, 
we hebben daar alle begnp voor 

Tjeu Daniels, als grafmaker in los 
dienstverband van de gemeente, 
wordt op staande voet aan de deur ge
zet als zijn kandidatuur voor de VU be
kend wordt 

Die verkiezingen — waar de CVP 
nochtans de meerderheid haalt — zijn 
met het einde 

Opnieuw Tjeu Daniels is reeds an
derhalf jaar lid van de Raad voor de 
Derde Leeftijd Als de raad op zoek is 
naar een nieuwe voorzitter, wordt Tjeu 
met entoesiasme gekozen Om die 
reden dreigen gemeente en O C M W 
— schnftelijk — de raad met meer te 
erkennen, tenzij een andere voorzitter 
wordt gekozen De raad doet dat 
noodgedwongen 

Mevrouw H is helemaal met politiek 
aktief, wellicht zelfs met geïnteres
seerd Ze IS geen lid van een of andere 
partij, ook met van het ACV of de C M 
En precies dat is haar „fout" Want met 
die woordelijke boodschap wordt haar 
een sociale woning onthouden 

Terug naar Fons Van Dyck, die 
wilde verbouwen, omdat de opgroei
ende kinderen plaats nodig hadden 
Uiteraard weigert het schepenkollege 
— een van hen is de buurmans van 
Fons — alhoewel daar geen enkele 
objektieve reden voor is Fons bouwt 
dan toch Procesverbalen en intimide
rende politiebezoeken zijn het gevolg 
Het gemeentebestuur zet het proces 
door en Fons dient 80 000 fr te beta
len Intussen zijn er in Peer honderden 
bouwovertredingen — waarvan vele 
veel ernstiger — die nooit vervolgd of 
bestraft worden, inbegrepen CVP-
mandatanssen en bestuursleden, 
waaronder de burgemeester zelf met 
een chalet en paardestal 

...erger 
Opnieuw Fons Van Dyck Voor zijn 

onwettelijke niet-herbenoeming als 
OCMW-sekretaris krijgt hij een maan-

LIMBURG 
FEBRUARI 
15 BILZEN Vormingsavond met als onderwerp „Het Vlaams-nationalis-

me" Lokaal De Wandeling, Hospitaalstraat te Bilzen Aanvang 20 u 

Ook op 22 febr 

MAART 

2 GROOT-BILZEN VU-bal van Groot-Bilzen in het parochiaal centrum 
te Rijkhoven Inkom 60 fr 

delijks wachtgeld In januari 1984 be
slissen de heren dat in te trekken, 
zogezegd om te bezuinigen, in werke
lijkheid een nieuwe pesterij 

We zijn dan naar VU-gemeentebe-
sturen in de omgeving gestapt met de 
vraag de notoire CVP-ers in hun ge
meente — die in hetzelfde geval ver
keren — te laten weten dat met hen 
hetzelfde zou kunnen gebeuren met 
de komplimenten van de Peerse bur
gemeester Waarop deze laatste de 
staart eens introk 

Onze vnend J K is een trouw lid, mi
litant en kandidaat voor de VU Ook 
zijn grote kinderen doen mee, pamflet
ten uitdelen aan de doplokalen als dat 
nodig IS Dat schoot de CVP in het ver
keerde keelgat J K kreeg de politie op 
bezoek voor een bouwovertreding 
(een omheining van 30 cm hoog ge
metseld) HIJ kreeg daarbij woordelijk 
de reden opgegeven de burgemees
ter was kwaad, en stuurde de politie 
omdat J K bij de VU aktief was en om
dat zijn dochters pamfletten uitdeel
den En het zou ongedaan worden 
gemaakt als hij een knieval deed bij de 
burgemeester 

Wat dus met gebeurde op 27 fe
bruari as komt de zaak voor de 
rechtbank, doorgezet door het ge
meentebestuur (want bouwovertredin
gen worden alleen vervolgd als het 
gemeentebestuur dat eisü 

Opnieuw Fons Van Dyck In oktober 
II verschijnt „Peers Belang", onze VU-
krant Als voorzitter ondertekent Fons 
een artikel over onwettelijke verkeers
drempels Een maand later (O moet hij 
voor de schepenbank verschijnen des 
burgemeesters troon werd aan het 
wankelen gebracht 

Het schepenkollege — aanklager en 
rechter tegelijkertijd — geeft Fons een 
„waarschuwing" (Er werd inmiddels 
een beroep ingediend) 

I" januar' l| verscheen ons „Peers 

Belang" opnieuw En opnieuw moet 
Fons voor het schepenkollege ver
schijnen 

Hoge nood 
U begrijpt beste lezer, dat de VU-

mensen in Peer het in dergelijke om
standigheden — de middeleeuwse in
quisitie waardig — biezonder moeilijk 
hebben om voor hun overtuging uit te 
komen Telkens opnieuw worden onze 
mensen — en het wordt een steeds 
langere droevige opsomming — ver
volgd, want dat is het letterlijk Telkens 
opnieuw worden onze mensen gekon-
fronteerd met vaak hoge kosten voor 
processen, advokaten procedures in 
beroep en bij de Raad van State, 
boeten, zelfs broodroof en dergelijke 
meer 

De VU-Peer steunt haar mensen in 
de mate van het mogelijke, maar is nu 
op een punt gekomen dat dit onmoge
lijk IS onze kas kan al deze financiële 
gevolgen met langer dragen We kun
nen de kosten en de sympatiebetuigin-
gen voor onze repressie-slachtoffers 
van de Peerse '80-er jaren met meer al
leen aan Momenteel hebben we zo de 
lopende zaak van Fons, het bouwpro
ces en de te verwachten boete, en 
wellicht zelfs twee beroepen bij de 
Raad van State (waarvan alleen het in
dienen 4 000 f r kost) 

We doen een beroep op de VU-so-
lidariteit uit gans Vlaanderen om ons 
te helpen, om deze VU-mensen daad
werkelijk te steunen: door een bijdra
ge te storten In het speciaal voor dat 
doel geopende fonds rekening 
145-0586858-67 ten name van steun-
fonds Peer. 

WIJ danken U bij voorbaat voor uw 
steunbijdragen en zullen het nuttig en 
integraal besteden aan hogergenoemd 
doel 

Jaak Indekeu, politiek sekretans 
Harte Plessers, VU-frakfieleider 

Sociaal dienstbetoon Dilsen 
BIJ het begin van het nieuwe jaar 

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

Elen 
VU-senator en gemeenteraadslid 

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

Dilsen 
Dokter gemeenteraadslid Andrè 

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

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

Rotem 
Rene Verheyen (gemeenteraadslid. 

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

Stokl<em 
Gemeenteraadslid Jan Dillen, 

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

Laniclaar 
Mevr Irma Vanholzaets-Janssen, 

OCMW-raads l id , Goerveldweg 18 
Op afspraak (756060) 

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

VU-Munsterbilzen- Waltwilder 

besprak werking 
Het voltallig bestuur vergaderde in 

lokaal cafe „Bloemenhof' te Munster-
bilzen Na opening van de vergade-
nng door de voorzitter verontschul
digde hij gemeenteraadslid C Huy-
gen, die opgenomen werd in het 
hospitaal te Bilzen voor een heelkun
dig ingrijpen De voorzitter kon mee
delen dat alles normaal en goed was 
verlopen en dat Clement na enkele 
weken rust weer van de partij zal zijn 

Na het verslag en het kasverslag 
doorlopen te hebben werd ruime aan
dacht besteed aan de organizatie van 
de kaartavond en het Volksunie-bal 
van Groot-Bilzen, dat doorgaat op 
zaterdag 2 maart 1985, in het paro

chiecentrum te Rijkhoven Aanvang 
om 20 uur 

Ook werden enkele technische 
mededelingen gedaan door schepen 
Jos Roebben Burgemeester J Sau-
wens gaf nog enkele zeer praktische 
informaties door aan de bestuursle
den Een opdracht werd gevraagd 
aan Alf Jackmaer om een ontwerp te 
maken voor een afdelingsvlag 

Het aantal afdelingsleden was nog 
met juist gekend, maar alleszins een 
ruim aantal meer dan het voorbije 
jaar en dat verdient dank aan alle ak-
tieve bestuursleden, wat ook beklenv 
toond werd door burgemeester J 
Sauwens 

A. Jackmaer 
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Woor enkele dagen werd in Brugge hulde gebracht aan Fernand De Jonghe en zip echtgenote Deze biezon-
der verdienstelijke nationalisten waren van bij de stichting van de Volksunie bereid tijd en geld veil te hebben 
voor de gestage opgang van de partij 
Meer dan verdiend mocht de hr de Jonghe het boek „Op de barrikaden' ontvangen van voorzitter Edmond 
Sintobin Zijn vrouw ontving een ruiker bloemen Op de foto bemerkt U voorts senator Guido Van In, OCMW-
lid Jan Fraipont, provincieraadslid dr Jos Speybrouck de Grootbrugse voorzitter Jan De Busscher bestuurs
lid Jef Inghels en eerste schepen Pieter Leys 
„WW sluit zich volgaarne bij deze felicitaties aan 

1 » •'*•^f 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat, 4 
8000 BRUGGE I 

OPENfVERKLARING van telkens EEN VOLTIJDSE 
BETREKKING VAN GENEESHEER-SPECIALIST 
in VOLGENDE DIENSTEN: 
— dienst anestesie en kritische 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 mihtiewetten, 
4 van onberispelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
6 houder zijn van het diploma van doctor m genees-, heel- en 

verloskunde, 
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 ervanng in de pijnbehandelmg 

— 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 m de cardiologie, daarenboven bewijzen voor
leggen van speciale bekwaamheid en ervaring m de inva-
sieve cardiologische onderzoeken (hartcateterisatie, core-
narografie) echografie en elektro fysiologische onderzoe
ken 

— Ortopedie m 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 gesolhciteerde 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, een jaar na het 
emde van de proefperiode 

Inschnjvingsgeld 400 fr te storten op pr nr 000-0099581 59 
van het AZ St-Jan van het OCMW Ruddershove 10, 8000 
Brugge I voor 28 februari 1985 met vermelding „geneesheer-
specialist m de desbetreffende specialiteit" 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 28 februari 1985 bij 
de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge I 

OCMW-Brugge 
In afwachting van verkoop en 
verkavelingswerken 
SEIZOENPACHT 1985 

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

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

- Beemem (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, Kartuizerinnen
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 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 

15 STENE Frans Vlaamse avond in De Vlasschaard (Oudstnjdersplein) 
Aanvang 20 u Debat over Frans Vlaamse problematiek in aanwezig
heid van stichters van de Vlaamse Federalistische Partij in Frans-
Vlaanderen Org VU Stene en VOVO Toegang 50 fr 

15-16 GISTEL Benzinekaarting (of haring-filetsj in cafe Uylenspiegel tel
kens vanaf 18 u 

16 WAREGEM Kaderdag van het arr Kortrijk In zaal Parkhotel 
Groenhove te Waregem Van 10 tot 17 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 prijzen 

2 OOSTDUINKERKE-KOKSIJDE Van 10 tot 17 u vormingsprogram 
ma Nationalisme in Vlaanderen Verleden-heden-toekomst Hotel 
Artan (Ijslandplein 5 Oostduinkerke) Deelname in de onkosten 
150 fr Inschr voor 1 maart Albert I laan 75 Oostduinkerke tel 
058-515700 

9 LAUWE VU-bal '85 van de afd Menen-Lauwe-Rekkem in zaal Club 
te Lauwe Begin om 20 u inkom 70 fr 

Alles over 
belastingen 
te Middelkerke 

De gemeentebegroting 85 komt 
binnenkort op het tapijt Gemeentelijke 
opcentiemen belastingen op tweede 
verblijven begroting en rekening Wie 
heeft er nog niet van gehoord ' 

Toch IS het niet allemaal even duide
lijk 

Om een en ander toe te lichten doet 
vzw De Pangel een beroep op de 
Middelkerkse burgemeester Julien 
Desseyn Met zijn jarenlange ervanng 
als gemeentesekretans is hij de aange
wezen persoon om zonder veel teone 
alles eenvoudig uit de doeken te doen 
Alle aspekten zullen aan bod komen, 
met ruime mogelijkheid tot vraagstel
ling en dit belooffii 

Zorg dus dat je erbij bent op don
derdag 21 februari om 20 u in de 
Onderwijsstraat 1 te Middelkerke De 
toegang is volledig gratis Een organi
zatie van De Pangel m m v VU-Middel-
kerke 

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 

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 

OOSTKANTONS 
chalets en appar temen ten te huur 
Tel 0 3 - 8 8 8 5 6 5 5 of 0 1 1 - 3 6 2 5 2 9 

• Man 22 jaar gehuwd en wonende 
in het Mechelse zoekt werk Aan
vaardt alle werk ervaringen schilde 
ren loodgieterij elektnciteit Ref nr 
0681 

Belangstellenden kunnen kontakt op 
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Natio
naal Centrum Ontvoenngsplein 1 te 

2800 Mechelen tel 015-2095'14 Ge
lieve het refnr te vermelden 
• 25 j juf met getuigschrift Hoger 
Rijksinstituut voor Handel en Adminis 
tratie zoekt een passende betrekking 
• 34 j dame met diploma daktylo-
faktuurschrijfster ponsster encodeu 
se zoekt een passende betrekking 
• 27 j dame zoekt een betrekking in 
onderhoudsdienst of verkoopster in 
het Brusselse 
Voor ml zich wenden tot volksverte 
genwoordiger Dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

Frans-Vlamingen 
zoeken 
Vlaamse 
gastgezinnen 

De werkgroep VOVO-Kontakt zit 
boordevol energie en wil tijdens de 
komende zomermaanden opnieuw 
een aantal Frans-Vlamingen een ver
blijf in Zeeland en Belgisch Vlaande 
ren aanbieden met de bedoeling beter 
Nederlands te leren spreken dan het 
restje Vloams dat hen is overgeble 
ven 

Dit initiatief is met nieuw in het 
verleden reeds trokken tientallen jon
ge Frans-Vlamingen naar een gastge
zin om het Nederlands bij te werken 
Het geheel kadert in een kulturele 
kursus 

Dit jaar wil VOVO-Kontakt op gro
ter vlak werken waar deze aktie vroe
ger jaarlijks beperkt bleef tot een 
achttal jongeren wil ze thans een 
uitgebreide groep naar Zeeuws of 
Belgisch Vlaanderen brengen 

De gastgezinnen worden dan ach
teraf samen met de Frans-Vlaamse 
gasten verder op de hoogte gebracht 
van het integratiewerk van VOVO-
Kontakt 

Langs deze weg wordt dan ook een 
oproep gedaan om zich als gastgezin 
in te schrijven bij VOVO-Kontakt 
Aartshertogstraat 4 te 8400 Oostende 
of tel 059-508480 

Middelkerke 
stemt 
amnestiemotie 

Onder impuls van schepen L De 
wulf daann gesteund door de ganse 
SvhH-fraktie (VU-strekking) werd in 
de gemeenteraad een motie tot het 
bekomen van amnestie ingediend 

Verwezen wordt naar het rapport 
van de biezondere werkgroep in de 
Vlaamse Raad waaruit overduidelijk 
blijkt dat de ongerechtvaardigd harde 
repressie- en epuratiewetgeving nog 
steeds haar sporen nalaat op sociaal 
en menselijk vlak tot in de tweede en 
de derde generatie Daarbij komt nog 
dat België zowat het enige land ter we 
reld IS waar nog geen amnestierende 
wetten werden goedgekeurd 

Meer dan veertig jaar na de feiten 
IS de gemeenteraad van oordeel dat 
maatregelen om deze repressie- en 
epuratiegevolgen definitief tot het ver 
leden te laten behoren zeker op hun 
plaats zijn m dit vredesjaar Er wordt 
dan ook een beroep gedaan op de be 
voegde overheden om dit verzoenen
de gebaar te stellen De motie werd 
goedgekeurd door de CVP en SvhV 
De socialisten samen met enkele 
PVV ers stemden tegen Een houding 
die we enkel kunnen betreuren (PVL) 
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Nu zaterdag als kongresvoorbereiding 

VU-kaderdag te 
Waregem 

In dit verkiezingsiaar en ter voorbereiding van het VU-kongres (dat 
trouwens doorgaat in Kortrijk!) organizeert het arrondissementsbe-
stuur van de VU-Kortr i jk, overmogen zaterdag een kaderdag m het 
„Parkhotel Groenhove" te Waregem 

Hieronder volgt het gevulde pro
gramma Maar vooraf nog deze prakti-
ka Alle VU-bestuursleden, — leden en 
sympatizanten — zijn heel erg w/el-

Sfeeravond rondom 
Frans-Vlaanderen 

Op vnjdagavond 15 februari om 
20 u organizeert Volksunie Stene in 
samenw/erking met de kulturele vereni
ging VOVO (wat staat voor Vereni
ging voor Ontspanning en Volksont
wikkeling Oostende) een boeiende 
avond over Frans-Vlaanderen Dit ge
beuren heeft plaats in de Vlasschaerd, 
Oud-strijdersplein te Stene-dorp 

Naast een dia-montage van W 
Duyck IS er tevens een kooroptreden 
voorzien van de .Windestemme" uit 
Middelkerke onder leiding van Mark 
Vandekerckhove Tevens zal er ruime 
mogelijkheid voorzien worden tot vra-
genstelling na de uiteenzetting door 
Kris Mercier-Vandeweghe uit Duinker
ke, lid van de Vlaams Federalistische 
Partij uit Frans-Vlaanderen 

Ook Ene Duvoskeldt en Frank Alla-
cker, beide pioniers van de Vlaams 
Federalistische Partij, zullen uitgebreid 
handelen over de Frans-Vlaamse pro
blematiek 

De toegang bedraagt 50 frank 

Izegem: 
kaarting 
ten voordele 
van de 
miliciensaktie 

Acht jaar geleden kwam in Izegem 
een Vlaams-nationale miliciensaktie tot 
stand die zich van den beginne af tot 
alle Izegemse miliciens nchtte Sedert 
enkele jaren staat deze prachtig wer
kende vereniging onder de leiding van 
VU-gemeenteraadslid Piet Seynaeve 
Omdat zo n aktie ook geld kost, organi
zeert „Ie Dien" een boterkaarting in de 
zaal TUF-TUF Roeselaarsestraat 111 
En dat op vrijdag 15 februari vanaf 18 
uur, op zaterdag 16 februari vanaf 17 
uur, en op zondag 17 februari vanaf 10 
uur en vanaf 17 uur Prijs 40 fr (en 3 
kaarten voor 100 f r ) Het bestuur 
rekent op een ruime opkomst ten bate 
van onze Izegemse miliciens En heel 
wat ex-miliciens zullen er prijs op stel
len mekaar bij die gelegenheid nog 
eens te ontmoeten 

kom tussen 10 en 17 uur Ter plaatse 
kan men het middagmaal gebruiken 
maar men kan net zogoed zijn eigen 
lunchpakket verorberen Het ,Parkho-
tel Groenhove' ligt vlakbij de Ringlaan 
van Waregem en is te bereiken langs 
de E3 en langs de oude baan Kortnjk-
Gent 

Programma 
10 u Plenumvergadenng Mandata

rissen uit andere provincies stellen hun 
kiesplatform voor Zij geven ons hun 
vizie over de inhoud en de organizatie 
van de verkiezingen in hun provincie 
Gastsprekers Jan Caudron volksver
tegenwoordiger Oswald Van Oote-
ghem senator Alain Vervaet Provin
cieraadslid 

11 u Plenumvergadenng Gast
spreker L Douchy (Kortrijk) over 
„Hoe kijkt een Manager „leek in de po
litiek" aan tegen het ,marktaandeer' 
van een politieke partij op de markt 
van de potentiële kiezers' Mogelijk
heid tot vraagstelling 

12u-14u Pauze en maaltijd 
14 u Werkgroepen Alle aanwezi

gen kunnen aansluiten bij een van de 
drie werkgroepen Onze eigen arron-

U, als 

VLAMING 
sluit aan bi j het V.V.Z.-z iekenfonds van u w st reek! 

V V Z doelstel l ingen 
- u i tbouw van een Vlaams, met part i j -pol i t iek gebonden z iekenfondswezen 
- Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
- medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ront 

V laamse z ieken fondsen aanges lo ten bij de V V Z 
Provincie Antwerpen „ , ^ „ „ ^ o . o 

1 Cllc Dien-Mechelen F de Merodestraat 30 2800 Mechelen tel 015 206613 
2 Ie Dien-Turnhout, Turnhoutsebaan 15 2400 Mol tel 014 312716 
3 Vlamal Amerikalei 137 2000 Antwerpen tel 03 237 77 78 

Provincie Brabant 
4 A.VZ. een. Schapenweg 2 1900 Overijse tel 02 687 9542 
5 Brabant, Groeningenveld 15 1684 Gooik tel 02 532 03 29 
6 Brabantia, Ninoofsesteenweg 288 1080 Brussel tel 02 532 87 77 
7 Cembel, Leuvensebaan 43 330 Tienen tel 016 8134 35 
8 Leda, Markt 15 1680 Lennik tel 02 532 0172 
9 Vlaamse Ziekenzorg, Kaaistraat 41c 1760 Roosdaal tel 054 334581 

Provincie Limburg „ - ,_ , 
10 A V i Limburg, Centrumlaan 11 bus 6 3600 Genk tel 011 35 67 53 
Provincie Oosl-Vlaanderen 
11 Flandna Holstraat 21 9000 Gent tel 09123 52 27 
12 Flandna Land van Rode, Poelstraat 40 9220 Merelbeke tel 091 30 7909 
13 Flandna Meetjesiand, Gravin Johannalaan 8 9900 Eekio tel 091 77 23 51 
14 Schelde-Dender-Durme, Lokerenbaan 16 9140 Zele tel 052 448303 
15 Vlaamse Ardennen, Veldeman 1 9660 Brakel tel 055 42 5030 
16 VM Waasland Oude Zandstraat 14 2750 Beveren tel 03 775 6666 
Provincie West-Vlaanderen 
17 Het Brugse Vrije, Suveestraat 2 8000 Brugge tel 050 3322 24 
18 West-Flandria-Kortri|k Graaf Gw van Namenstr 7 8500 Kortrijk 
19 West-Flandna-Roeselare Zuidstraat 18 8800 Roeselare tel 051 208345 

Vereniging van Ziekenfondsen vereniging van 'n ^icKeniuiiusen 
V,V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

dissementele mandatarissen zullen elk 
voor hun eigen groep het kiesplatform 
toelichten Van de panelleden worden 
suggesties en eventuele tegenvoor
stellen verwacht Groep 1 Kamer Uit
eenzetting door volksvertegenwoordi
ger Franz Van Steenkiste Moderator/ 

verslaggever Staf Beelen Groep 2 
Senaat Uiteenzetting door senator Mi
chel Capoen Moderator/verslagge
ver Toon Vanden Driessche Groep 3 
Provincie Uiteenzetting door de dne 
Provincieraadsleden Moderator/ver
slaggever Toon Van Den Abeele 

16 u Plenumvergadenng Het syn-
teseverslag wordt kort toegelicht en 
de konklusie volgt door Riet De 
Clercq voorzitter VU-partijraad 

16 u 30 Slottoespraak door volks
vertegenwoordiger Paul Van Grem-
bergen 

Aanbevolen huixeii 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-352669 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

FRANSSENS OPTIEK. 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
te l 052-42 33 04 - 42 39.16 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

< T - ~ \ STUDIO 
DANN 

02-428 69 84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektüur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor R O M A N 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 

Tel 0 5 5 - 4 2 3 6 3 6 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

\dn uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold 11-laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-51 2629 lAdv isol 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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En de ruimte voor 
de Vlaamse speurder? 

ANTWERPEN — Vlaanderen gaat zich eind van deze maand weer uitgebreid 
„exposeren" op het wereldforum. Met de tweede editie van „Flanders' technology 
International". Volgens de organizatoren, de grootste technologiebeurs ter wereld. 
En onder het Nederlandstalige tema: „Ruimte voor de mens". 

Al goed en wel Toe te juichen zelfs, maar inmiddels ontvluchten nagenoeg 
geruisloos zoveel vorsers, wetenschappelijke speurders van spitstechnologische 
kwaliteit onze gemeenschap. Ingenieur Jan Steensels van de Koninklijke Vlaamse 
ingenieursvereniging is met die „brain drain" vanzelfsprekend niet gelukkig, maar 
laat zich er desondanks niet toe verleiden zwartkijker te worden. 

Misschien iets minder kras uit
gedrukt: wordt de ontwikkeling 
van de technologie wel behoor
lijk ter harte genomen ten bate 
van een leefbare gemeenschap 
van morgen? 

— Ir. J. Steensels: „Wie eraan 
zou tv^fijfelen dat techinoiogie geen 
positieve aanwinst is voor de 
mensheid, die kan natuurlijk vrije
lijk zijn anti-technologisch stand
punt blijven belijden 

Maar, mag er ook nog op gewe
zen worden dat de welvaart en de 

A LVAST presteert de 
KVIV-organizatie het tij
dens de fantastische 

technologiebeurs in Gent om 
(van 25 februari tot 3 maart) 25 
studiemanifestaties te organize-
ren. 

— Is dit een unieke weten
schappelijke gebeurtenis? 

Jan Steensels: „Op tal van 
beurzen in de wereld worden er 
„in de rand" ettelijke colloquia en 
dies meer georganizeerd, techno-
logiebeurzen 

W I J pakken op de Vlaamse FTI 
uit met een zeer uiteenlopend 
gamma van onderzoeksonderwer
pen" 

Brainstorming 
— Daarop wordt dan bijwijlen 

aan „brainstorming" gedaan_ 
Ir. J. Steensels: „Men hoeft zich 

over de FTI-beurs en de studiege-
sprekken in de rand geen illuzies 
te maken evenmin als men er 
smalend moet over doen 

alvast ook veel kontakten bijeen te 
sprokkelen Misschien vinden zij 
zelfs een geldschieter Maar zulks 
IS hoegenaamd met in de initiële 
bedoeling van FTI" 

— Degenen die nieuwe spits
technologie aanbrengen, die op 
zoek zijn naar revolutionaire 
nieuwigheden, die blijven als het 
ware in de kou staan? 

Ir. J. Steensels: „Zo mag u het 
ook met stellen Zoals het ook in 
andere branches gebeurt is het 
aandacht vestigen op dit soort 
bednjvigheid reeds een goede 
zaak voor alle betrokkenen Ook 
voor onze navorsers 

De Vlaamse regering is als het 
ware de initiatiefneemster, de ka-
talyzator, voor deze tweede FTI-
manifestatie 

Ook onze Vlaamse ingenieurs
vereniging werd bij de orgamzatie 
betrokken, om de simpele reden 
dat de Vlaamse executieve zelf 
vanzelfsprekend andere taken 
heeft dan het innoveren van stu-

Flanders' Technology, 

tweede editie 
Op de Vlaamse technologie

beurs zelf worden er geen uitge
breide reeks echt nieuwe „techno
logische dingen" vertoond Toch 
met voor de (al dan met gespeciali-
zeerde) kenners, wel kan er af en 
toe een „choc des idees" opdui
ken 

Zulks is dan slechts een geluk
kige nevenwerking van de FTI-
beurs Maar u zal begnjpen dat de 
„navorsers", onze technologische 
speurders, hun troeven die ze 
menen achter de hand te hebben 
of die ze stilaan vorm zien knjgen 
aan de neus van een toevallige 
deelnemer aan een technologie
beurs of een colloquium gaan han
gen 

Op de Gentse beurs zal ander
maal getoond worden waartoe 
Vlaanderen vandaag in staat is op 
gebied van technologie, vernieu
wing, nieuwe snufjes 

Vooral is zo'n beurs een prach
tig publiek forum voor spitstech
nologische bedrijven die zelf 
reeds danig veel interessante din
gen aan te bieden hebben 

Sommigen van hen leggen dan 
uitmuntend interessante kontak
ten 

Voor onze „speurders" vallen er 

diedagen, en dan nog zovéél op 
amper een week tijds 

Zonder twijfel krijgen ook onze 
navorsers een (zij het klem steun
tje) op de internationale Gentse 
beurs 

Maar echt veel baat zullen zij er 
met meteen bij hebben Sommigen 
natuurlijk uitzonderlijk wel Maar 
globaal bekeken ten zeerste on
voldoende 

Zulks kan trouwens ook met 
van zo'n grootse beurs verwacht 
worden De studiedagen kunnen 
enigszins gezien worden als vorm 
van voortgezette scholing 

Maar zelfs een indrukwekken
de technologiebeurs, zoals de 
tweede FTI-manifestatie weldra in 
Gent, kan bezwaarlijk het pro
bleem oplossen dat er in ons land 
te weinig impuls van de overheid 
uitgaat om precies degenen aan te 
moedigen die werkzaam zijn op 
het terrein van de innovaties" 

Ruimte voor wie? 
— Ruimte voor de mens is 

veruit het belangrijkste beurste-
ma Alleszins zal er met blikvan
gers in die zin uitgepakt worden. 
Maar dan wel met de bedoeling 

om de positieve effekten van de 
evolutie van de ruimtevaart met 
aanwending op andere maat
schappelijke domeinen (me
disch, biotechnisch) passend en 
adekwaat aan te wenden. 

Laat Flanders'Technology nog 
in een ander perspektief, vooral 
op sociaal gebied (arbeid en te
werkstelling), een hoopgevende 
ruimte open voor de mens? 

welstand (hoe relatief ook in deze 
krisistijd) tot stand werden ge
bracht door de technologische 
vernieuwing? Moeten we van
daag bij de pakken blijven zitten? 
De vorsers doen zulks zeker met 
Ze blijven bij ons en voor ons 
werken „ondanks alles" Maar 
veel, te veel, beste krachten zien 
het hier met meer zitten en wijken 
uit 

Nochtans is er vooralsnog geen 

reden, op politiek niveau althans, 
om plots pessimistisch te gaan 
denken en handelen 

We zijn achterop geraakt op 
gebied van wetenschappelijke na
vorsing en ontwikkeling van inno
vaties op industrieel terrein in ver
gelijking met de Verenigde Staten 
en Japan Maar voor het overige 
blijven we mede „aan de kop" 
staan 

Toch kan ik het met verhelen 
dat er in ons land te veel bemoei
zucht is. Als er dan al grote be
langstelling IS voor het werk van 
wetenschappelijke onderzoekers. 

Om te beginnen, en met in het 
minst, IS er de bemoeizucht wat 
betreft het inkomen van onze na
vorsers 

Er IS de grote klacht, sinds gerui
me tijd, van gans het kaderperso
neel dat ZIJ geen loon voor het 
naarstige werk meer behoorlijk 
uitbetaald knjgen 

Onze wetenschappelijke navor
sers hebben met alleen het lastige 
probleem van de slechte honore
ring Als ZIJ ten minste al een 
betaalde job voor hun speurwerk 
in eigen land nog kunnen vinden 

Men kan niet ontkennen dat 
inmiddels veel opperbeste krach
ten bij onze universitaire onder
zoekscentra weglopen 

Die, op lange termijn, fatale 
trend kan een grootse manifesta
tie als Flanders' Technology mis
schien enigszins tegenhouden of 
afzwakken. 

Maar er zijn ingrijpender be
leidsmaatregelen nodig om de on
miskenbare ontmoediging van 
veel van onze speurders tegen te 
gaan 

Hoewel, tijdens de 45-jarige 
werking van het Technologisch 
Instituut van de KVIV hebben we 
de prettige ervaring dat onze 
knapste Vlaamse ingenieurs zich 
hoegenaamd met laten ontmoedi
gen Tegenslagen, zelfs tegenkan
ting, trotseren is een kwaliteit ei
gen aan de speurders" 

Vlaamse primeur 
Het is allicht niet voor niets 

dat Vlaamse speurders gezorgd 
hebben voor een wereldprimeur 
in het domein van de „groene 
revolutie". 

De innovatie van de firma PGS 
(Plant Genetic Systems) uit Gent 
waarbij de weg geëffend wordt 
voor de ontwikkeling van gewas
sen en planten met sterk ver
hoogde weerstand tegen insek-
ten is onthaald geworden als 
wereldprimeur. 

Onze Vlaamse „speurders" 
zijn bekwaam om nog op andere 
domeinen bij herhaling dergelij
ke ophefmakende prestaties te 
leveren. Een FTI-beurs kan hierbij 
een goede injektie betekenen. 
Maar er zijn vooral nog enorm 
veel beleidsmaatregelen nodig 
om de Vlaamse wetenschappelij
ke baanbrekers in bemoedigen
de omstandigheden hun werk te 
laten verrichten. 

(hds) 

vMENSEN 
"SIGNS 
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