Donderdag 14 maart 1985 - 31ste jaar - Nr. 11 - 33 fr.

M/eekblad

\Jlaams Nationaal

Onmiddellijk werk voor tienduizenden jonge mensen
En op termijn aan iedereen in Vlaanderen, inmiddels radikaal beletten
dat werkloosheid ook nutteloosheid betekent. Dat kan!

H e t Volksunie-Tewerkstellingsplan
(Lees biz. 4)

Opdracht na
het kongres
Het 22ste kongres van de Volksunie was in alle opzichten een
groot sukses. Reeds in de sektievergaderingen zaterdagnamiddag was de belangstelling buitengewoon: 400 tot 500 kongressisten waren permanent aanwezig. Op de eindstemmingen zondagvoormiddag kon reeds voorspeld worden dat de kongreszaal te
klein zou zijn voor de slotvergadering. Dat w£is inderdaad het
geval: ruim 1.200 kongressisten vulden de zaal tot in het verste
hoekje. Een aantal kongressisten n^oest vrede nemen met wat
men doorgaans de wandelgangen pleegt te noemen.
Onder de aanwezigen opvallend veel jongeren. Zij drukten
hun stempel op het kongres, door de grote ijver en nadruk bij de
verdediging en stemming van menig amendement. De eindstemmingen over de staatsstruktuur en het levendig debat daarbij
boden het verkwikkend beeld van een openhartige en hoogstaande diskussie, waarbij de jongeren zich niet schroomden de
degens te kruisen met topfiguren van de partij. Dit alles op een
wijze die, zo wisten professionele waarnemers aan de perstafel
te vergelijken, de andere partijen ons mogen benijden.
De geestdrift van de aanwezigen en de rijke inhoud van dit
kongres zijn hoopgevende tekens bij de aankoop naar de
nakende verkiezingscampagne. De Volksimie heeft te Kortrijk
bewezen dat zij zowel organizatorisch als programmatisch
klaar is voor de slag.
Uiteraard ging er aandacht naar de kongresteksten over
sociale zekerheid en over medebeheer. De nadruk lag echter bij
de konfederale optie en bij de strategie tot volledige tewerkstelling, aangevuld met een „noodplan" voor onmiddellijke tewerkstelling van tienduizenden jonge Vlaamse werklozen.
De nakende verkiezingen zullen belangrijk zijn voor het terug
op gang brengen van de vastgelopen staatshervorming. De
Volksunie treedt de konfrontatie tegemoet met een konf ederale
optie die in haar duidelijkheid sterk afsteekt bij de huidige
knoeiboel. Vlaanderen moet binnen een Belgische konfederatie
de macht, de middelen en de bevoegdheden krijgen van een soevereine staat. Deze bevoegdheden omvatten uiteraard de hele
fiskaliteit en het totale sociaal-ekonomisch en industrieel complex. Ze strekken zich uit tot en met de internationale juridische
persoonlijkheid. De Volksimie wil volledig zelfbestuur binnen
een konfederatie, die een voorafbeelding kan zijn van de
Europese eenwording later.
Zo mogelijk met nog méér nadruk heeft de Volksunie op haar
kongres gepleit voor werkverschaffing. Ze heeft aangetoond dat
waar een wil is, er ook een weg is. Binnen de eerstvolgende
dagen zullen de VU-frakties het noodplan voor onmiddellijke tewerkstelling indienen als wetsvoorstel. Indien het de andere
partijen ernst is met hun beweerde bekommernis voor dit
probleem, dan kunnen zij dat kortlopend bewijzen.
De door de Volksunie voorgestelde strategie voor volledige tewerkstelling toont de weg om op termijn, en mits de bevoegdheden en de middelen daartoe berusten bij de Vlaamse staat, dit
ideaal te verwezenlijken. Inmiddels stelt de Volksunie een
waaier van middelen voor om reeds onmiddellijk te beletten dat
werkloosheid ook nutteloosheid zou betekenen.
Na dit kongres ligt de taak voor gans de partij, voor al haar
leden en mandatarissen uitgestippeld: het teken van hoop dat te
Kortrijk werd gesteld, moet doorgegeven worden aan heel
Vlaanderen. Zowat iedereen in Vlaanderen zal - graag of ongraag - erkennen dat de Volksunie op Vlaams gebied de meest
betrouwbare en de meest standvastige partij is. Thans moet aan
iedereen in Vlaanderen getoond worden dat de Volksunie ook
nimimer één is inzake de koppige en vastberaden wil om de
fatale kringloop van de werkloosheid te doorbreken.
Deze boodschap moet door ieder VU-lid verkondigd worden!
tvo
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Initiatief van pater Van lsacl<er:

Manifest tegen raketten
Twee groepen vooraanstaanden publiceerden deze
week, onafhankelijk van elkaar, een manifest tegen de
plaatsing van kernraketten.

M

AANDAG deden de acht
rektoren van de Vlaamse universiteiten een
oproep. Daarin spreken zij zich uit
tegen de opstelling van kruisraketten in ons land. Opmerkelijk is dat
wei degelijk alle Vlaamse rektoren
deze tekst onderschreven, dus
ook de verantwoordelijken van de
Alma Mater en de Antwerpse
jezuïeten-universiteit UFSIA.
Deze
professoren
zoeken
nuchter een antwoord op de cruciale vraag naar het nut van
atoomwapens. Hun konklusie is
logisch. Zij wijzen er ook op dat
het gevaar reëel is dat de mens dit
kernarsenaal niet meer kan beheersen: „Want, laat ons eerlijk
zijn: vroeg of iaat worden die
atoomwapens gebruikt. Wij moeten met de moderne verhietigingstuigen afrekenen vooraleer zij de
kans krijgen de mens te vernietigen."
Op aandringen van de gereputeerde historicus, pater Karel van
Isacker, nam nog een andere
groep van prominenten, met een
groot moreel gezag in de Vlaamse
Beweging, een initiatief tegen de

kernwapenwedloop. Wij drukken
hieronder de integrale tekst af.
„Het
technologisch
bestel
heeft ons beroofd van ons erfgoed. En nu staan wij op het punt
te verzaken aan onze zelfstandigheid. Dat parlementariërs bij
hun bezoek, onlangs, aan de basis van Florennes begroet werden met een „welkom op Amerikaans grondgebied" is een teken:
wij worden genaast door een op
dwang gevestigd regime.
Dat gebeurt met de medeplichtigheid van een meerderheid onder de politici. Zij leveren land en
volk over aan een militaire heerschappij, geleid door koele berekenaars die ons gebied als doelwit beschouwen voor nucleaire
vernietiging.
Zeggen dat verweer hiertegen
neerkomt op een kapitulatie voor
de Sovjetunie is een misleiding.
Zo maakt men het volk blind
voor wat er werkelijk aan de
gang is: wij worden prijsgegeven
aan wat onze aard vernietigt
Tegen deze waanzin moeten
wij ons, als volk, duidelijk en luid
verzetten in het besef van de
verantwoordelijkheid die wij dra-

gen voor de toekomst Even duidelijk en luid als tegen de opstelling van kernwapens, waar ook
ter wereld."
De zes ondertekenaars zijn
Maurits Coppieters (ere-senator
en voorzitter van het NCOS), Eligius Dekkers (ere-abt van Steenbrugge), Herman Mertens (kanunnik en hoogleraar aan de K U U , de
dominikaan Remi Van de Walle,
drs. Jozef van Overstraeten en de
jezuïet Karel van Isacker (hoogleraar aan de UFSIA3.

Kongres
wast
varkentje!
De kongresgangers te
Kortrijk hadden helemaal
geen last van de heersende
varkenspest want ze waren
gul voor de operatie „spoelen en afdrogen"!
Niet minder dan 102.255
fr. kon zondagavond aan de
operatie „Winst '85" toegevoegd worden! Een rekordcijfer. Meer over de aktie op
bIz. 10.

H^
gingen" wenst, kan dit langs mij om bekomen. Wie na lezing nog niet argwanend w o r d t is wel erg naïef!
Het anti-rakettenstandpunt van de
Volksunie werd en wordt opgedrongen door een groep „progressieve"
intellektuelen die de partij-top bevolken maar niet meer weten of voelen
wat bij de gewone Vlaamse mens leeft.
De VÜ-woordvoerder tijdens Konfrontatie van 24 februari II. over „Veiligheid
en burgerwachten" gaf hiervan nog
maar eens het bewijs. Ik vraag me
trouwens af hoe, waar en wanneer het
VU-standpunt terzake is genomen?
J.G., Hoboken

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

Spreekt u

i

goed?
Leer vlot spreken
in h e t openbaar en
dagelijks leven!

^ ^ ^ ^ ^ Overwin
spreekangst,
^ ^
s t o t t e r e n , blozen en

Mn^

verlegenheid.

Versterk u w persoonlijke
i n v l o e d , overal w a a r u b e n t !
Vraag i n f o r m a t i e over onze
40
jaar
cursus!
BO
N bestaande
^f""'' '"'^ ''®'
gratis prospectus
Naam
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en adres:

• • Ik verzamel doodsprentjes. Wie
stuurt er mij iets op? Alvast bedankt!
Patricia Ceulemans, P. Jansonstraat 8
te 1020 Brussel. 02-268.20.02.
Zenden aan: Instituut
Koning
2000 AB Haarlem
{HOLLAND)
Adv. 27

RECHT VAN ANTWOORD
Overeenkomstig de Wet betreffende het recht van antwoord, ben ik zo
vrij dit uit te oefenen betreffende een
artikel verschenen in WIJ van donderdag 10 januan 1985 (nummer 2), op biz.
4 onder de titel ver-engelsing.
Alvorens enkele zakelijke elementen in het artikel ver-engelsing te willen
rechtzetten, ben ik zo vnj U te melden
dat de firma Courrier Newspaper &
Magazine Export Belgium niet enkel de
verdeler is van het dagblad De Financieel Ekonomische Tijd. Onze firma
maakt deel uit van een internationale
holding en verdeelt zowat alle Engelse
tijdschriften op dit kontinent, maar ook
buiten dit kontinent. Toevallig wordt de
volledige boekhouding en fakturatie
gecentralizeerd in België Aangezien
de fakturatie geschiedt in België, maar
voor meer dan 85 % bestemd is voor
het buitenland, wordt het Engels gebruikt
Wat mij meer stoort in uw artikel is
de zinssnede: „Hij schreef in dit verband een beleefd briefje..."; wij ontvingen enkel de door ons opgestuurde
faktuur terug, overplakt met een gele
sticker waarop te lezen stond. „Geen
Vlaams Geen Centen„-TAK. Ik weet
niet wat U onder een beleefd briefje
verstaat, maar een teruggestuurde
faktuur met een gele sticker kunnen

wij moeilijk in die kategorie onderbrengen.
Tenslotte meldt U dat wij na de
tweede faktuur de boek- en dagbladhandelaar zouden geboycot hebben. U
spreekt van een geraffineerde vorm
van broodroof. Ingeval twee fakturen
met worden betaald wordt de levering
eenvoudigweg stopgezet
„Zonder
Centen kunnen wij niet leveren, en
uiteraard ook niet werken." Onze firma
staat in voor een belangrijk personeelsbestand. Ik meen dat het onze
plicht is dubieuze debiteuren in het
belang van de firma en de talrijke
„Vlaamse" werknemers, zoveel mogelijk te weren.
Peer Frederiksen,
Afgevaardigd-beheerder
Courrier Newspaper & Magazine
Export (Belgium) S A / N V

ACW EN RAKETTEN
Is het niet erg dat het A C W zoveel
reklame denkt te moeten maken voor
de vredesbetoging van 17 maart '85 in
Brussel? M e t hun voorzitter, Willy
D'havé op kop, verscheen het A C W
maandag 19 febr. '85 in alle radio- en
TV-nieuwsuitzendIngen, in het lang en
het breed. Een negatieve reklame voor
het A C W (als lid van het A C W betreur
ik dat) en een positieve publiciteit voor
de Vredesbetoging in Brussel.

T\.astautaitt

„ '^iirLassedtbat^
Nieuwelaan 47
1860 Meise - 02-269.70.45

EXCLUSIEF KADER
seizoensuggesties
zakenlunch 675 fr.
traiteurdienst
Dortmnxder Ihier-Braii-lioTen
Tervuursev. 60, Leuven. - 016-22.86.72.
Kon. AstridL 85, Kontich. - 03.457.30.32.
Brugse Baan 1, Hulste. - 056-71.15.36.
Nieuw Brugstr. 28, Brussel • 02-218.74.89.
Grote parkaerterreinen, zalan vrij voor
feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten. Dortmunder Thier ven 't vat.
Levende Water Tonissteiner Sprudel,
goed en goedkoop eten.

t

Hoek
Wolvengracht

G I - O B E f"
FAMILIE DEHERTOOH FAUT

Het helpt niet te betogen! Toch wel!
In 1962 heeft men in Kamer én Senaat
gezegd bij de stemmingen over onze
drie laatste taalwetten van 1963: „Mijne heren, men voelt hier de invloed van
de 2de Mars op Brussel volgende
zondag!" Dus als w e met 400.000 of
meer zijn in Brussel dan hebben wij
rechtstreekse invloed op de regeringsbeslissingen! Mede aangespoord door
de (negatieve) aktie van „mijn" ACW...
Ik ben meer dan 10 jaar lid van A C V LBC en KWB. Ik betoog in Brussel op
17 maart a.s. met megafoon en roep al
mijn medeleden op mee te betogen en
zoveel mogelijk toeters en bellen mee
te brengen. Nu, meer dan ooit, kunnen
en zullen w e meebeslissen. Tot ziens
aan het Rogierplein.
R.d.N., Nijlen

NAÏEF
Evenals lezer J.A. uit Winksele zal ik
niet deelnemen op 17 maart aan de zogezegde „Anti-raketten" (Amerikaanse) betoging te Brussel. CVP-voorzitter Swaelen had gelijk toen hij V A K A
en consoorten ontmaskerde. Wie het
dossier „Over Vrede en Vredesbewe-
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KOFFIEBRANDERIJ
SANO
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Tel. 091-67.57.12

Het ^alittöl^utó
Sedert 1910
J A N PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
dv. 23J I
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Kaas en Snacks
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WINE
TAVERN

Die r \
Wynkroeg
JVIOLENSTRAAT 45

BROOD -

In „Wij" van 31 januari deed U een'
oproep om mee op te stappen in de
betoging van 17 maart e.k. achter de
slogan „Nooit meer oorlog". Nadien
niets meer. Ik had me echter te vroeg
verheugd en gedacht dat de V U wijzer
geworden was. Spijtig genoeg moet ik
vaststellen dat men er mee doorgaat
De V U wil zich absoluut scharen in de
rij der vredesapostelen van allerlei
pluimage (de ene wat sluwer als de andere, doch allen zonder onderscheid
'van kommunistische inslag), die onder
het mom van „vredesbetogers" er alleen op uit zijn het (nog) vrije Westen
te ondermijnen.
Niemand is voor het voortzetten van
een onzinnige bewapeningswedloop,
het „nooit meer oorlog" klinkt en is heel
mooi, maar dat is nog geen reden om
zich aan de Sovjets over te leveren. Indien de V U dan toch wil betogen, als
ze werkelijk in dit rotiand geen andere
katten te geselen heeft, dan kan ze als
Volks-nationale Partij zich inzetten
voor de vrijmaking van alle Europese
Volkeren ciie onder Sovjet-knoet leven. De V U kent toch het bestaan van
de Esten, de Letten, de Oekrai'ners, de
Polen, de Oostduitsers, de Hongaren,
de Slovaken, enz... enz...
Ik vrees — en velen met mij — dat
de V U zich vergaloppeert
K.B., Zellik

lepel & vork...

^

RESTAURANT
/ ^ ^ i
^yj;!^^ I

. Wij willen geen atoom-winter van 10
jaar! Wij willen de bodem waarop w e
staan en leven niet laten vergiftigen
voor 50 jaar! Denk aan The Day After
en andere films! W i j willen daarover
meebeslissen.

Van 19 u t o t m i d d e r n a c h t
ZATERDAG vanaf 11 u
ZONDAG
van U u - 1 3 u . / ISu. 19u.
WOENSDAG GESLOTEN

Galerij "üi: CiAEPAERT'

9300 A A L S T

053-78.36.95

BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

LASAT - Tel. 521.14.40
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht
Banketbakkerij

ANTWERPIA
MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel. 053-21.35.33

Dr. Van De Perrelei 51
Borgerhout
Tel. 03-236.56.54
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w&
ook de reaktie van Trndemans op
het voorstel dat een hooggeplaatst politiek figuur hem in Moskou heeft overgemaakt.

VdB
en de
rechter

Toch voor
rechtbank!
Het duurt nu reeds jaren. Al die
tijd wist de kristendemokraat en
gewezen premier Paul Vanden
Boeynants de konfrontatie met de
rechter te ontlopen. Maar vorige
week raakte bekend dat VdB
straks toch voor de korrektionele
rechtbank zal moeten verschijnen.
VdB wordt immers verdacht
van ernstige fiskale fraude. Eerst
was vervolging onmogelijk gezien
zijn parlementaire onschendbaarheid, vervolgens gebruikten zijn
advokaten allerlei handigheidjes
maar nu besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat Vanden
Boeynants wel degelijk verantwoording aan de rechter zal moeten afleggen.
Vraag is of ook Vanden Boeynants in „voorlopige hechtenis" zal
worden genomen, met de bedoeling hem spoediger tot bekentenissen te doen overgaan... Of hanteert men deze taktiek enkel tegen
journalisten en gemeentemandatarissen?

Wolf in
schapevacht

Tot slot roept hij alle vredelievende mensen op om zondag te
betogen. Lindemans is ervan overtuigd dat vele kristelijke groeperingen zullen deelnemen en zich dus
niets van het CVP-bevel zullen
aantrekken.
Waarschijnlijk is Lindemans
voor de CVP nu eveneens een
hoogst gevaarlijke wolf in schapevacht?

Verhofstadt
en ideeën

Springlevende
kampioenen
Voorzitter Verhofstadt wist met
zijn vreugde geen blijf tijdens het
jongste PVV-kongres: „De liberalen zijn springlevend. Zij hebben
ideeën. Oplossingen. Het zijn niet
de socialisten, niet de volksnationalisten en niet de groenen die
een kollektivistische regering zullen vermijden. En ook de kristendemokraten niet Daarom biedt
alleen de PVV een waarborg."
Drie jaar geleden

pakte

Het VU-kongres van 9 en 10
maart 1985 zal als een mijlpaal
in de geschiedenis van de
Volksunie getekend blijven.
Onze partij heeft bewezen over
een kader te beschikken dat
weet wat het wil. Onze
bestuursleden en militanten
lopen niet met hun kop in de
wolken. Zij zweven niet
Integendeel, zij voelen de
polsslag van hun volk. Zij zijn op
de hoogte van de reële
bekommernissen die de mensen
beroeren. Zij beseffen dat de
prioritaire zorg van de komende
jaren moet gericht zijn op de
tewerkstelling. De werkloosheid
is een sluipend gevaar dat het
harmonieus bestaan en de
toekomst van ons volk
ondermijnt De VU-kaderleden
zijn er zich bovendien van
bewust dat er geen enkele
reden is om de teloorgang als
onvermijdbaar te beschouwen
en te berusten in het
doemdenken. Zij spijkeren zich
niet vast op uitzichtloze
bijkomstigheden, die slechts
belangrijk lijken op een zeer
korte termijn en een beperkt
gebied. Zij zijn in staat verder te
kijken over een bredere horizon.
De Volksunie is ervan overtuigd

dat ons volk de uitdaging van de
computermaatschappij aankan.
Op voorwaarde dat Vlaanderen
zijn troeven kan uitspelen en
bevrijd is uit het knellend
Belgisch keurslijf.
Het was een sukses over heel
de lijn. Zowel naar de inhoud als
naar de geestdriftige opkomst
Nooit werd een kongres op
zaterdag en zondagvoormiddag,
tijdens de werkvergaderingen
van de sekties, zo druk
bijgewoond. De diskussies
waren levendig. De jongeren
bleken hun man te kunnen
staan. Zij vreesden het niet de
degens te kruisen met de
zogenaamde bonzen. Ik stel er
prijs op hen te feliciteren. Ik ben
daar blij om. Vooral omdat de
debatten gevoerd werden op
een hoog niveau. Zonder
bitsigheden of valse argumenten.
Met vertrouwen in elkaar. Deze
openheid maakt de Volksunie
aantrekkelijk.
Biezonder opvallend was de
gemoedelijke en optimistische
sfeer Zelfs de joernalisten
werden erdoor getroffen. Alles
verliep trouwens gesmeerd. De
arrondissementele- en
afdelingsbestuursleden van

Eens te meer heb ik ervaren
hoezeer de Volksunie de
weerspiegeling is van heel het
volk. In de hallen van Kortrijk
waren alle sociale geledingen
van ons volk aanwezig. Als één
grote Vlaams-nationale familie.
Bewust van de samenhorigheid.
Bezield door éénzelfde idee.
Dit kongres heeft, voor zover
nog nodig, de battenjen gevuld
voor de komende strijd. Die
strijd is onze vreugde. De
Volksunie staat klaar om met de
kracht van de voluntaristische
mens te bouwen aan een
nieuwe gemeenschap. Laat de
honden blaffen langs de baan,
de Vlaams-nationale karavaan
trekt voort!

Vic A N C I A U X

de
Overigens werd hierbij een
prachtig staaltje gegeven van een
diktaat van een liberaal partijvoorzitter waarvoor de regenngsleider
door de knieën gaat.

Ignaas Lindemans, voorzitter
van de kristelijke vredesbeweging
Pax Christi, heeft de puntjes eventjes op de „i" gezet en CVPvoorzitter Swaelen van antwoord
gediend.
Iedereen herinnert zich nog de
uitval van Swaelen tegen de

„Voorlopig"
definitief
Officieel
bezoek
Eindelijk begint men in het buitenland opnieuw te beseffen dat
Vlaanderen bestaat Vroeger kwamen buitenlandse prominenten
steeds op bezoek naar België.
Vooral onder impuls van de V U is
de Vlaamse Regering er ten dele
in geslaagd onze Vlaamse identiteit in het buitenland herkenbaar
en erkenbaar te maken. Het was
toch
VU-gemeenschapsminister
Schiltz die voor het eerst een
buitenlands minister — bovendien
van het Oostblok — een officieel
bezoek aan onze iJzertoren liet
brengen?'

Een delegatie van Limburgse mijnwerkers, vergezeld van de Limburgse VU-parlementsleden, overhandigde vorige donderdag 60.000 handtekeningen aan de kabinetschef van premier Martens.
In de motie „Red onze mijnen"bezweren de ondertekenaars de regering om alles in het werk te stellen, teneinde de toekomst van de
Limburgse steenkoolmijnen — en bijgevolg de werkgelegenheid van
tienduizenden — niet in gevaar te brengen.
(foto: Firmin De MaFtre)

Vlaamse vredesbeweging. Lindemans wijst Swaelen op het CVPpartijstandpunt van Sint-Niklaas,
dat een uitstel van plaatsing eiste.
Voorts spreekt Lindemans de
CVP-aantijgingen tegen als zou de
beslissing tot betogen zonder
overleg genomen zijn. Hij betreurt

Kortrijk bleven diskreet op de
achtergrond. Maar regelden
intussen het onthaal. Zij
verdienen een grote pluim op
hun hoed.

PVV-voorzitter het al even vreugdevol aan: „Niet U maar de staat
leeft boven zijn stand". En inderdaad, sedertdien hebben de burgers aangevoeld hoe springlevend
de liberalen wel zijn. Springlevende kampioenen van de belastingdruk en van de inlevering.

In de voorbije dagen bezocht
Frankrijks minister van kuituur
Jack Lang ons land, Vlaanderen.
Z o was hij te gast in Brugge, Gent,
Brussel en Antwerpen. Lang toonde zich entoesiast over de Vlaamse kunst en hield een warm pleidooi voor investeringen in kuituur,
zeker in krisistijd.
Het valt te hopen dat het niet
blijft bij dit ene, lovenswaardige
initiatief, maar dat integendeel nog
vele andere buitenlandse gezagsdragers Vlaanderen officieel aandoen. En laat het a.u.b. met uitsluitend beperkt blijven tot kulturele
uitwisselingen. Vlaanderen heeft
heus nog wel andere troeven..

Martens
kreeg
huisarrest

Niet naar
Moskou
Het lag voor de hand dat premier Martens naar Moskou zou
afreizen om er de uitvaart van
Tsjernenko bij te wonen. Om vooral van deze gelegenheid gebruik
te maken om, zoniet met het Sovjet-staatshoofd Gorbatsjov, dan
toch met leden van de opperste
Sovjet van gedachten te wisselen
over de omstreden kernbewapening.
Hij mocht slechts zijn minister
van Buitenlandse Betrekkingen,
lindemans, zenden. Zo beslisten
vice-premier Gol en PRL-voorzitter Louis Michel.
Martens moest in Brussel blijven voor de zogeheten dringende
„aktualizering" van drie prangende
regeringsdossiers.
In feite wilden de Waalse liberalen verhinderen dat Martens op de
valreep toch zou terugkomen met
het bericht dat de plaatsing van
kernraketten in Florennes best
nog niet meteen geschiedt

In het RTT-vakantiecentrum van
het Luxemburgse Habay-la-Neuve
werd een Waals, maar bovenal
een nederlandsonkundig direkteur
ten voorlopige titel aangesteld.
Nochtans was het een Vlaming
— met een voldoende kennis van
het frans — die als enige aan de
benoemingsvereisten
voldeed.
CVP-staatssekretaris D'Hondt bezweek evenwel onder de Waalse
druk. Ik extremis werd een Franstalige kandidaat naar voren geschoven. Ondanks de laattijdigheid en zonder taaiattest benoemde D'Hondt hem, weze het dan
„voorlopig" voorlopig...
VU-voorzitter
Vic
Anciaux
bracht de zaak op het politiek
forum: „Waarom worden personen die voldoen aan de gestelde
vereisten niet benoemd en andere
die niet voldoen wel"^"
Het zal wel geen toeval zijn dat
het RTT-vakantiecentrum in het
kiesdistrikt van minister Nothomb
gelegen is. Maar bovenal betreft
het hier een zoveelste schaamteloze kapitulatie van een CVP-excellentiei

D'Hondt
benoemt
onwettig
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Riet De Clercq:
„...hogere
waarden..."

Tienduizenden aan de slag

Werk voor
iedereen!

/ I AN onze industriële
samen^^
leving zitten scherpe kanten. L) Verregaande
technologie
is geen oplossing
als ze niet
geschraagd wordt door hogere
waarden. De mens staat voor ons
centraal, niet de ekonomie op
zichzelf.

De Volksunie heeft tijdens haar voorbije
kongres
een eigentijds en haalbaar plan voor
tewerkstelling
bekendgemaakt
Reeds in de huidige
staatsstruktuur
zou de uitvoering
van dit plan onmiddellijk
werk
verschaffen aan tienduizenden jonge mensen. Indien
de VU-voorstellen
op staatkundig
vlak
gerealizeerd
worden garandeert de VU ook werk voor iedereen in
Vlaanderen.

In Kortrijk en omstreken hebben we bewezen dat we niet in
zak en as hoeven te zitten als een
sektor teloorgaat, zoals bij ons
het geval met het vlas en nadien
de
textielsektor."

Bart De Nijn:
„..bevrijd volk.."

Inmiddels wil de VU radikaal beletten dat werkloosheid ook nutteloosheid
betekent In dit korte
bestek
brengen wij u de krachtlijnen
van het plan.

D

E V U opteert voor een sociaal-gekorrigeerde vrije
marktekonomie,
waarin
samenhorigheid en rechtvaardigheid als belangrijkste princiepen
gelden Zij opteert voor een positieve ingesteldheid to.v. de technologische vernieuwing, waarbij
onderstreept dient dat de mense-

lijke waardigheid
staan.

centraal

blijft

Voorts een aktieve ontwikkelingspolitiek en een open houding
tegenover de nieuwe industrielanden en de Derde Wereld. De V U
opteert voor een globale en langetermijnstrategie.

10 konkrete voorstellen!

Riet De Clercq, voorzitter van het arrondissement
tionale partijraad.

Kortrijk en van de na-

10. Recht op arbeid
waarborgen

bijkomende vorming. Ook pleit de
V U nadrukkelijk voor de erkenning van de vrijwillige arbeid.

Recht op arbeid en op inkomen
zijn voor de V U onaantastbare
beginselen. Stempelkontrole moet
afgeschaft en de werklozen d'enen de mogelijkheid te krijgen tot

Voorts wenst zij kumulatie van
arbeidsinkomen verworven door
eenzelfde persoon via de fiskaliteit
onaantrekkelijk te maken, ten gunste van de tewerkstelling.

P EN Vlaamse staat zal pas een
^
bevrijd
volk en
bevrijde
mensen herbergen, wanneer iedereen zinvol zijn tijd zal kunnen
besteden. De werkloosheid woekert als een kanker in onze samenleving. Martens V is goed
voor meer dan 100.000 werklozen
extra. Wij,
Vlaamsnationalisten,
die alleen het algemeen belang
behartigen, nemen de kwaal van
de werkloosheid
ernstig.'

André Geens:
..het land
wordt slecht
bestuurd!"
ff •

1. Gezondmaking van
overheidsfinanciën

5. Arbeidstijd
herverdelen

De overheidsschuld blijft groeien en het jaarlijks overheidstekort
IS onaanvaardbaar hoog, met de
gekende nefaste gevolgen. Daarom vertrekt de V U van het princiep van de „zero-basis budgettering" en de tarifikatie.

De V U IS geen voorstander van
algemene maatregelen die de arbeidsduur ongenuanceerd voor
alle bedrijven verminderen. Wel
moet voldoende soepelheid voorzien worden om de arbeidsherverdeling aantrekkelijk te maken via
fiskale maatregelen.

2. Bevorderen van het
6. Aanpassing
investeringsklimaat
onderwijs
Vertrekkend vanuit de vaststelen vorming
ling dat de overheidsuitgaven aan
subsidiënng een veelvoud van de
inkomsten uit vennootschapsbelastingen overtreft, pleit de V U
voor een gevoelige verlaging van
de vennootschapsbelasting De
overheidssubsidies aan bedrijven
moeten worden geheronënteerd
en teruggeschroefd. De belastingen op tewerkgesteld personeel
worden afgeschaft en de wanverhouding tussen de totale loonlast
voor werkgevers en het nettoloon van werknemers dient verkleind.
Verder vraagt de V U de invoering van het
één-loketsysteem
waar alle noodzakelijke vergunningen kunnen verkregen worden en
bedrijven die een exportsurplus
tot stand brengen verdienen aanmoediging.

Er is de noodzaak aan geschoold personeel, maar anderzijds moet vermeden dat er een
kloof ontstaat tussen de hoog- en
de mingeschoolden. Het onderwijs moet gericht zijn op de snelle
technologische ontwikkeling, zonder de algemene vormende funktie in het gedrang te brengen. Een
goed stelsel van permanente volwassenvorming,
de samenwerking met het bedrijfsleven en de
media zijn hierbij van belang.

7. Bevorderen en
bewaren van
sociale vrede
Dit IS van essentieel belang om
te slagen in de aanpak van de
uitdagingen.

3. Kreativiteit belonen 8. Jeugdwerkloosheid
De oprichting van een investeuitschakelen
ringsfonds om nieuwe initiatieven
te steunen, van een infodienst ten
behoeve van de ondernemingen.

4. Technologische
vernieuwing
bevorderen
Aangezien de overgangYiaar de
kennis- en informatiemaatschappij
een grote aanpassing zal vergen is
het nodig dat iedereen op korte
termijn vertrouwd raakt met de
nieuwe technologieën.
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Hierbij verdient het plan van
senator Van Ooteghem biezondere aandacht (zie afzonderlijke artikel).

9. Zwartwerk
oninteressant
maken
Dit kan door maatregelen waarbij voor de partikuliere verbruiker
een reeks van diensten en werken
fiskaal aftrekbaar worden.

NeerY aan de nutteloosheid:

MOODPLAN TiOifVI
JgygOWERKtOOSHilO
örtder impuls van senator Oswald Van OoWghem keurde het VU-kongres Ben urgerttieplan goed dat de jeugdwerkhosheid onmidd&tiijk met ttenduizenden jongeren kan verminderen.
Ats we weten dat de ov&rhmdp^ werkloze
een inkomen derft vsm ruim een hêlfmfijoen per
jam dan moet het mogefijk zfjn de mnwerving
van pnge afgestudeerden of werktozen zod^nig te eUmuieren dat de werkloosheid wordt uitgebannen

Hu uitvoeren!
«Ife |On|i«mi bê*eden de 2S Jaar ert alle sohoolverlft.
V OOfï
t0rs tot vjjf jsser «a tiet beëinÜgeR vm hur» studie tJte döOr
&m vterkgever bijkomend wofden aartgeworven, wotdt e ^
feiê^^eW uitgekeerd door <ie fiVA vm 15-000fr.per maar«i. De
werkgever beta^ de re$t vm het normate getóende toon oxrereenkomsög de geldende kolleköev© $rfoetda5ver©wi«)mstln de
b0trokkert sekfen Het $pc&éi<i vaozelf dat dit )iood|:;fen enkel
gs^t voor bf^orrmxkt f^euwe t&Ami<st0$f!g,
Höt toegekende lee»^^ Js tMlcvettd, het i^jft jtanimum'drie
pm' gérandlh&sSdt en vermindert nadien om volted^ te verdwif
nen m vijf Jas»-» Het m.«ndbedra9 van 1S,(X)0 Ir, per m&mi km
verhoctgd of verfaa^ worden met 20 % rta^gefemö de resultaten,
CKWi de jongeren die op deze wijze nos werktoos blijven,
worden «tefeestendeapshrphgsprogramrm'sb^iiauii&ti,
maar vöre^*/oud^. Defae^issingsBevoegdheidKvrn. de op^pin^programma's zou best a^ de fagere bestwen vvorden
toevet^ouwd,
Het VU-kongree is overtuigd cfet Of) deze wifze tienduizenden
^ngefen dan de slg© zuWen kvmen, omdat de grote rem van de
hoge mifwtiunï'lonen voor de werkgever» wegvalt De partementeft-aköes zofen g^aste wmsv^o^teSsn in diea'n indienea
Rekwiöig houdende rnet de Wtomsten en uitgaven voor de
overheid betekent de aanvaarding van dit noodplan een positieve operaöe voor de simtskffs.
IVIaar bovenal bereiken we hierdoor dat er ^een „verloren
generate" ontstaat, wat in onveranderde omstandigheden wel

V

tA/IJ
benaderen het tewerk" "
stellingsprobleem
met het
besef dat langdurige
werkloosheid de menselijke
waardigheid
aantast, wat voor een volksnationaliteit onaanvaardbaar is! D
Volledige tewerkstelling
wordt
enkel mogelijk wanneer wij de
meerderheid van ons volk en de
politieke
verantwoordelijken
kunnen overtuigen
dat er een
globale strategie noodzakelijk is,
waarin alle krachten en elementen zodanig in elkaar verweven
worden en gericht op hetzelfde
doel: tewerkstelling
voor iedereen. (-)
Het wordt hoogtijd dat alle
sociale gesprekspartners
en alle
politieke verantwoordelijken
Inzien dat het gaat om gemeenschappelijke en niet om tegengestelde belangen."

Vic Anciaux:
...van '54
tot '85!'
E VU heeft als eerste partij
D de aktie ingezet voor een
industrializeringsen tewerkstellingspolitiek
in Vlaanderen. De
VU ging voorop met de eis „Werk
in eigen streek!". Vandaag, meer
dan 30 jaar later, houdt de VU
haar kongres onder het motto
„Werk in een Vlaamse staat". Dat
dit tema vandaag weerkeert met
haast dezelfde woorden, als doel
en prioritaire zorg voor ons kongres, getuigt van dezelfde bekommernis van onze partij Het is
een duidelijk bewijs van de sociale bewogenheid
die de VU
bezielt. Voor de VU is het beginsel van recht op arbeid geen ijdel
woord. Deze opvatting is geen
bijkomend franje, te nemen of te
laten naar believen.

WER
Bart De Nijn:

Eenvoudige struktuur:

„...omvorming
van den

Vlaanderen een
soevereine staat
Sedert bijna driekwart eeuw is „zelfbestuur" een
doelstelling die in Vlaanderen alleen door de Vlaamsnationalisten werd geformuleerd Nadien werd deze
eis — vaak alleen verbaal — door andere komponenten van de Vlaamse Beweging gesteld Al die tijd was
de VU de verdediger ervan op het politieke vlak.

H

ET 22ste
partijkongres
heeft dit dertig jaar oude
standpunt getoetst aan
de opgedane ervanngen en geformuleerd in termen van de hedendaagse problematiek
De V U heeft haar optie in acht
krachtige resoluties gebundeld

1. Konfederaal
De V U blijft streven naar de
uitbouw van een waarachtig en
konfederaal Europa der volkeren
en de uitgroei van dit Europa der
volkeren tot een waarachtig sterke Europese Monetaire Unie
(EMU) teneinde o m een stabiele
zone van vrije handel te verwezenlijken In het licht daarvan wil
de V U een omvorming van de
Belgische staat in een konfederatie van de Vlaamse en Waalse
staat Het konfederaal vlak en de
lidstaten moeten beschikken over
eigen grondwettelijke strukturen
d w z een regenng en een parlement die afzonderlijk worden verkozen en waarbij geen kumulatie
van mandaten mogelijk is

2. Bevoegdheidsverdeling
De V U wil een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de
konfederatie en de lidstaten Bij de
konfederatie horen slechts de bevoegdheden die onmisbaar zijn
om een konfederaal model in leven te houden Alle andere bevoegdheden behoren aan de lidstaten Indien een van de partners
de spelregels van de EMU met
zou eerbiedingen, is de konfederale struktuur de beste voorbereiding om de gevolgen van het
uiteenvallen van deze EMU met
de minste schade op te vangen
Vanzelfsprekend vloeit daaruit
voort dat de lidstaten o m volledig
bevoegd zijn voor hun sociaalekonomisch en industrieel beleid
en alles wat zich stroomopwaarts
en -afwaarts daarvan bevindt

3. Hooggerechtshof
De bevoegdheids- en belangenkonflikten zullen geregeld worden
door een Hooggerechtshof dat
mede ervoor zal zorgen dat de
konfederatie de rechten van de
lidstaten integraal eerbiedigt

4. Geldstroom
Anders dan in het huidige stelsel moet in de konfederatie de
geldstroom van onder naar boven

gaan De lidstaten zijn volledig
bevoegd op fiskaal gebied

5. Solidariteit
Tussen de lidstaten van de konfederatie blijft een solidanteit gehandhaafd BIJ konfederale overeenkomst worden de hoegrootheid van de solidariteit en de objektieve parameters volgens dewelke ze besteed wordt bepaald

Belgiek!"
VU kiest voor een Vlaamse
D Estaat
maar de Volksuniejon-

te behoren zal zij rechtstreeks
afhankelijk zijn van het konfederaal gezag met een vorm van
zelfbestuur aangepast aan haar
biezondere toestand

8. Buitenlands
beleid
De lidstaten moeten een eigen
internationale juridische persoonlijkheid hebben die hen de bevoegdheid geeft om verdragen te
sluiten en hun buitenlandse vertegenwoordiging te regelen onder
meer in de Europese en internationale instellingen De Vlaamse lidstaat moet in volle vrijheid en
onafhankelijkheid kunnen zorgen
voor zijn internationale uitstraling
en voor zijn gestruktureerde en
staatkundige samenwerking met
Nederland

VUJO-voorzitter

Bart De Nijn

geren zullen zich in ieder geval
niet meer blindstaren op dit koninkrijk De toekomst van Vlaanderen IS een Europa der volkeren
Het IS duidelijk dat de ontvoogding
van een volk pas kan gerealizeerd
worden door een grondige omvorming van de huidige non-staat De
grondige omvorming van den Belgiek, maar evengoed van de zuilen de kleurvakbonden en de Societe Generale'

Voorzitter Vic Anciaux:

,,... Model
voor Europa
V LAANDEREN

Zonder omweg
naar buitenland
De solidariteit zal doorzichtig zijn
en gebonden aan strikte voorwaarden

6. Hoofdstad
De hoofdstad van de konfederatie begrensd tot de huidige 19
gemeenten van de Brusselse agglomeratie zal een speciaal statuut hebben aangepast aan haar
biezondere situatie De beide gemeenschappen zullen er op voet
van strikte gelijkheid optreden De
inwoners van het hoofdstedelijk
gebied nemen deel aan het politieke gebeuren van de Vlaamse of
Franse gemeenschap

7. Doelstellingen
Indien de Duitstalige gemeenschap tot de konfederatie wenst

Kompels bij hun stand „Red onze mijnen i

Minister Hugo Schiltz:
n
„... identiteitsbevestiging
heeft het
O NMISKENBAAR
bestaan van deze eerste
Vlaamse Regering en haar aktiviteit bijgedragen tot een versterkt
zelfbewustzijn van Vlamingen en
tot een eerste
identiteitsbevestiging van Vlaanderen ook tegen-

over het buitenland
Met enige fierheid mag ik hier
bovendien onderstrepen dat de
Vlaamsnationale
inbreng
hierin
niet gering is geweest
Zonder
ons ware dit niet in dergelijke
mate gebeurd

Het valt dan ook te betreuren
dat vooral op het vlak van deze
buitenlandse
identiteitsbevestiging de Vlaamse Regering niet
nog stoutmoediger
is opgetreden en dat een Vlaams buitenlands beleid is uitgebleven

FF
heeft

nood

Pas dan zullen we al onze troeven kunnen uitspelen Pas dan
kan de kvi/aal van de werkloosheid die ons volk teistert bedwongen worden De huidige regeringspartijen en ook de socialisten begaan een grove misrekening wanneer zij het dossier van
een ver doorgedreven
staatsomvorming op de achtergrond blijven schuiven zogezegd omwille
van de belangrijker
sociaal-ekonomische problemen Zij negeren
het licht van de zon als ze met willen inzien dat de Vlaamse staatsomvorming en een resolute aanpak van de tewerkstellingsproblemen onlosmaakbaar met elkaar
verbonden zijn ( )
De VU IS een programmatische partij Ze wil haar programma reahzeren Hiervoor — en
hiervoor alleen — is ze desgevallend bereid volle
verantwoordelijkheid op te nemen De macht is
bijgevolg voor de VU geen doel
op zichzelf wel een belangnjk
middel om het doel te bereiken
De VU IS er zich bovendien van
bewust dat zij een onvervangbare rol speelt in het politieke bestel
ZIJ heeft de opdracht mede gestalte te geven aan de Vlaamse
natie Wij moeten beseffen dat
deze opdracht met of zeker niet
goed zal vervuld worden zonder
de Vlaamsnationalisten
(J
Vandaag streeft het Vlaamsnationalisme naar de eigen Vlaamse
Staat WIJ willen deze vormen in
een konfederaal België
Vooreerst omdat WIJ met willen behoren tot een generatie die Brussel
afschrijft of verliest ( J Maar ook
willen WIJ een statenbond
omdat
de konfederale gedachte een motiverende inhoud heeft
Omdat
WIJ model willen staan voor de opbouw van het toekomstige Europa Omdat het een staatsvorm is
die richtinggevend kan zijn voor
het harmonieus samenleven van
alle volkeren
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WER
Gemeenschapsminister H. Schiltz:

,, Vlaanderens
vrijheid zien...
Ruim drie jaar is de Vlaamse regering aan het werk. Gemeenschapsminister
Hugo Schiltz bracht een evaluatie.
Binnen de te beperkte financiële middelen en vaak uitgeholde bevoegdheden
heeft de Vlaamse regering zijns inziens getracht op een zakelijke manier gebruik
te maken van haar beleidsmogelijkheden. Aan de negatieve zijde beklemtoonde hij
het schrijnend gebrek aan respekt voor de pluralistische samenstelling van de
Vlaamse Gemeenschap en de onderdanige houding van de Vlaamse meerderheid
tegenover de centrale regering.

B

ELANGRIJKER
evenwel
dan zijn Inventaris van dne
jaar Vlaamse regering —
„De geschiedenis zal oordelen in
welke mate de positieve dan wel
negatieve aspekten doorwegen"
— zijn de politieke konklusies die
Hugo Schiltz uit de opgedane ervaring trok.

Gemeenschapsminister

zwaart, het beleid hindert de burger konfronteert met ondoorzichtige mekanismen en dus de demokratie schaadt."

Echte
staatsvorming

blijft evenwel een onvoldoende
basis om te komen tot een waarachtige Vlaamse staatsvorming.

Geen koppeling

„Een gedurfde en vastberaden
aanwending van alle mogelijkheden van 1980 kan ons een eind
verder helpen op de weg naar
meer Vlaams zelfbestuur. Zij is en

Ook om andere redenen is trouwens een herziening van deze
hervorming noodzakelijk. Alle studies wijzen uit dat het huidig systeem de staat bultenmate ver-

„De fxslitieke besluitvorming op
Vlaams niveau moet zo snel mogelijk losgekoppeld worden van
de politieke besluitvorming op
centraal niveau.

Algemeen voorzitter Vic Anciaux:

„Onze verkiezingsuitslag
bepalend voor toekomst!
„Met dit kongres bewijst de VU eens te meer dat ze
niet streeft naar een Vlaanderen-a-papa, ter vervanging van het Belgiek-a-papa. Onze unieke opdracht is
niet alleen van staatkundige aard."
LDUS greep
algemeen
voorzitter Vic Anciaux
zijn slottoespraak op het
22ste kongres aan, om vanuit de
wezenlijke drijfkracht van de
Volksunie — het volksnationalisme — een antwoord te formuleren op de vele vragen en uitdagingen van vandaag en morgen.
„De Volksunie is een programmatische partij Ze wil haar programma realiseren. Hiervoor — en
hiervoor alleen — is ze desgevallend bereid alle verantwoordelijkheid op te nemen De macht is bijgevolg voor de V U geen doel op
zichzelf, wel een belangrijk middel
om het doei te bereiken."

ons volk en ons regime een verkeerde en fatale keuze is.
Vandaar ons verzet tegen de
installatie van de mensdomvernietigende kernraketten in dit land,
zowel als in heel West- en OostEuropa.
W I J wensen trouw te blijven aan
de basisopvattingen van het
NAVO-bondgenootschap,
maar
wij willen niet dat ons volk daann
zijn eigen aard en soevereiniteit
zou verliezen en dat de Europese
volkeren geschaad zouden worden in hun geestelijke en materiële
belangen door een eenzijdig overwicht van de VSA binnen dit
bondgenootschap."

Nooit meer oorlog

„Het pluralisme betekent voor
de V U het recht voor iedereen om
zichzelf te zijn en anders dan de
anderen Niet alleen in de zin van
het passief dulden van de levensbeschouwelijke of politieke verscheidenheid. Wel integendeel, de
verscheidenheid moet gewaardeerd worden als bron van geestelijke rijkdom.

A

„De waarden van het volk en de
Westerse wereld — met name de
demokratie en de vrijheid van politieke, maatschappelijke, ideologische en ekonomtsche vormgeving
— lonen de moeite om weerbaar
beschermd te worden.
De verdediging moet zinrijk zijn.
Z o gauw er zich een zinloze faktor
in de verdedigingsopbouw aftekent, dienen de grenzen ervan
getrokken te worden Z o blijft de
V U ervan overtuigd dat het toenemend opvijzelen van de nucleaire
bewapening tot ver boven het
vermogen van algehele vernietiging, voor de bescherming van

14 MAART 1985

Indien wij er zorg voor dragen
dat de minderheid van ongelovigen volledig en pnncipieel beschermd wordt en dat hun eigenheid zich kan ontplooien, dan betekent dit gelijktijdig dat de meerderheid van kristen-gelovigen zich bij
de V U volkomen thuis kan voelen.
W I J hebben geen doorbraak-aktie

nodig om dit te bewijzen. De openheid en verdraagzaamheid hebben de V U gedurende heel haar
bestaan gekenmerkt Vandaag,
meer dan ooit, wil ik deze pluralistische sfeer van de V U beklemtonen ter attentie van de vele, ook
kristelijke en sociaal-bewogen Vlamingen die op zoek zijn naar een
politiek tehuis."

Waarden koesteren
„De nieuwe technologieën mogen de wereld door elkaar schudden, de internationale verhoudingen mogen onvoorziene verschui-

vingen teweegbrengen. Bepaalde
klassieke waarden hebben de
eeuwen getrotseerd. Ik denk aan
de natuurlijke en historisch gegroeide feitelijkheden als het gezin
en het volk. Ik denk aan de onveranderlijk regelmatige wisselwerking van de natuur.
Deze drie leefmilieu's — de
rijkdom en de natuurlijke geborgenheid van de familie, het volk en
de natuur — moeten w e in de toekomst meer dan ooit koesteren,
verzorgen en met alle kracht verdedigen en beschermen."

Verjonging
„Ik veroorloof mij, vandaag
reeds een boodschap te richten
tot de jongeren, opvolgers aan de
top van de partij.
In de eerste plaats bezweer ik
hen, er met alle macht voor te
zorgen dat de V U haar wezenlijke
grondslag niet verliest En deze is
nergens anders te vinden dan in
het Vlaams-nationalisme. Alleen
daarin ligt de bestaansreden van
de VU.
In de tweede plaats wens ik dat
de nieuwe VU-generatie voortdurend zou zoeken naar het evenwicht tussen het bewaren van
essentiële klassieke waarden en
het streven naar vernieuwing."
Wij staan voor de laatste stap!

Aigemeen

voorzitter

Vic Anciaux.

Niet de verkiezingsuitslag van
de CVP, niet deze van socialisten
of liberalen zal de vereiste verandering brengen. Enkel de uitslag
van de VU zal daartoe bepalend
zijn!

Hugo Schiltz.

Na de verkiezingen moeten de
Vlaamse partijen onmiddellijk en
volgens eigen inzichten overgaan
tot de vorming van de tweede
Vlaamse regering, zonder de afloop af te wachten van de regeringsonderhandelingen op centraal niveau. De koppeling van
beide is in strijd met het Vlaams
belang, dringt de Vlaamse regering in een ondergeschikte positie
en spruit voort uit een verdoken
maar taaie unitaristische reflex. De
federale dynamiek is er niet mee
gediend."

Eigen
fiskaliteit
„Het financieringssysteem van
de deelstaten moet omgekeerd
worden. De Vlaamse en Waalse
regeringen moeten financieel en
fiskaal verantwoordelijk gemaakt
worden en rechtstreeks kunnen
beschikken over de belastingofjbrengsten opgebracht door hun
burgers.
Na het staalschandaal is het wat
stii geworden rond de financiële
benadeling van de Vlamingen
door de Belgische staat Nochtans
is deze er niet op verminderd. Mijn
Waalse kollega en deze van de
Franse Gemeenschap kunnen samen ieder jaar 3.000 a 4000 fr. per
inwoner meer besteden dan de
Vlaamse regering. Indien Vlamingen en Franstaligen op dezelfde
voet zouden geplaatst worden,
dan zou dit voor de Vlaamse
regering per jaar 18 tot 24 miljard
méér middelen betekenen dan
thans het geval is.

Versterkte VU
Een laatste besluit betreft de
samenstelling van de Vlaamse regenng Het blijkt duidelijk dat al te
veel politici uit de traditionele partijen de staatshervorming niet hanteren met als eerste bedoeling het
Vlaams zelfbestuur uit te bouwen.
Hun eerste bekommernis gaat er
veel meer naar uit, de nieuwe
Vlaamse strukturen zo uit te bouwen en te bemannen dat de macht
van hun zuil of hun partij er niet
door verminderd wordt, ja zo mogelijk nog wordt uitgebreid.
Indien men een échte Vlaamse
staat wil, moet men het nodige
doen om de Vlaams-nationalisten onmisbaar te maken. Al het
overige betekent het bestendigen van de eindeloze tocht naar
het beloofde land.
Maak de VU onmisbaar. Dan
en dan alleen zullen wij naar het
woord van de dichter „Vlaanderens vrijheid zien voor onze
dood".

WER

INEEN
VLAAMSE STAAT

Federalizering dringend

Sociale zekerheid
robots moeten
mee betalen
De sociale zekerheid zou een noodzakelijk instrument dienen te zijn van het sociaal beleid. Evenwel, de
huidige stelsels van de sociale zekerheid zijn niet meer
aangepast aan de maatschappelijke werkelijkheid.
Een grondige hervorming dringt zich op.

H

ET uitgangspunt hierbij is
voor de Volksunie het samenhongheidsmodel. De
sociaal zwakkeren en kansarmen
hebben recht op een menswaardige plaats in onze maatschappij.
De V U verwerpt een systeem
dat alleen voorziet in hulp aan
behoeftigen en de rest overlaat
aan de individuele vrijwillige verantwoordelijkheid.

Vereenvoudigen
Fundamentele hervorming van
de sociale zekerheid omvat een
harmonizenng én een vereenvoudiging van de onderscheiden stelsels.
Tweedens moet deze hervorming ook gepaard gaan met een
hervorming van de fiskale wetgeving in meer gezinsvriendelijke zin.
Ten derde blijft er ook nog een
behoefte aan sociale programma's
die tegemoet komen aan de kollektieve noden.
Voor een gezondmaking van de
sociale zekerheid pleit de V U vanzelfsprekend ook voor konsekwente federalizering.
Er zijn geen principiële argumenten tegen een onderscheiden
ontwikkeling van de sociale zekerheid in de lidstaten van de konfederatie. Wel dient er bijvoorbeeld
een identiek basis-minimuminkomen vastgesteld te worden.
De uit te bouwen zelfstandige
Vlaamse
sociale
administratie
heeft naast haar administratieve
taak ook een dienstverlenende
taak.
Om het verpolitizeerd sociaal
dienstbetoon overbodig te maken

zullen de ambtenaren de gerechtigden uitgebreid informeren en
helpen, en zullen de aan de burgers opgelegde formaliteiten tot
een minimum beperkt worden.

Samensmelten
Elke hervorming moet geleidelijk in de richting gaan van een volledige samensmelting van de drie
sektoren van de sociale zekerheid.
Het minimum-inkomen is een
recht voor elkeen, en wordt gekoppeld aan de index van de
kleinhandelspnjzen.
Daarnaast zijn er drie soorten
van vervanginsinkomens: bij verlies van arbeid, bij medische arbeidsongeschiktheid en het pensioen bij het beëindigen van de beroepsloopbaan.

Sociale belasting
De financiering van de vervangingsinkomens vereist solidariteit
van de hele gemeenschap. Momenteel wordt de sociale zekerheid al te zeer en zelfs uitsluitend
ten laste gelegd van de arbeid.
Er dient naar gestreefd een
heffing in te voeren van een sociale belasting op de „toegevoegde
waarde" per bedrijf.
Voor al de sociale voorzieningen dient rekening gehouden te
worden met de gezinssituatie. Er
dient bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden, samenwonenden en
diegenen die personen ten laste
hebben.
De vervangingsinkomens dienen te worden verhoogd volgens
de personen ten laste.

Basispensioen
Voorts IS het huidig sociaalrechtelijk onderscheid tussen de
soorten
arbeidsongeschiktheid
niet verantwoord en dient het te
worden opgeheven.
Wat de pensioenen betreft doet
de V U eveneens een belangwekkend voorstel: er dient een gelijk
basispensioen ingevoerd te worden.

Voorzitter van de kongreskommissie André Geens, tevens auteur van
het boek bij het kongres „Werk voor iedereen in Vlaanderen".
Het IS aanvaardbaar dat het
pensioenbedrag in verhouding
staat tot het voordien ontvangen
beroepsinkomen, maar de V U opteert voor het optrekken van de

laagste pensioenen en het aftopypen van de hoogste zodanig dat
de spanning tussen beide nooit
groter is dan de verhouding van 1
tot 3

Monopoliepositie syndikaten doorbrel<en

Inspraak voor
alle werknemers
Willen onze ondernemingen zich ontplooien tot groeipolen van welvaart en welzijn dan dient de inzet van allen gebundeld te worden.
Dit is mogelijk door een gedegen organizatie van inspraak, medebeheer en participatie in de onderneming.
Door de toenemende waarde van de „kennis" als derde faktor (naast arbeid en
kapitaal) in de onderneming wordt het meer dan ooit noodzakelijk in aangepaste
inspraak- en participatiestrukturen te voorzien.

D

EZE strukturen zullen echter pas optimaal kunnen
funktioneren en geloofwaardig worden wanneer alle
werknemers zowel kaderleden,
bedienden als arbeiders kunnen
deelnemen aan het overleg; onafhankelijk van hun lidmaatschap
van één of andere vakorganizatie.
De monopolitiepositie van de
bestaande vakbonden is met demokratisch en dient dus doorbroken te worden.
De demokratie binnen de onderneming is slechts geloofwaardig indien alle aanwezige werknemers in staat zijn op aktieve of
passieve wijze aan de ondernemingsverkiezingen deel te nemen;
dit wil zeggen kiesrecht en recht
om zich verkiesbaar te stellen.

Geen
bureaukratie
Het spreekt vanzelf dat de overlegstrukturen moeten aangepast
zijn aan de grootte en de aard van
de ondernemingen.
Voor kleine en middelgrote ondernemingen stellen zich specifieke problemen en moet een struktuur worden uitgewerkt die beantwoordt aan het karakter van deze
ondernemingen.

Een versoepeling van vennootschaps- en sociale wetgeving is
nodig zonder de fundamentele
rechten aan te tasten Dit betekent
onder meer een afbouw van de
bureaukratie.

Soepele
struktuur
Voor kleine ondernemingen
(maximum 100 werknemers) is
een eenvoudige overlegstruktuur
aangewezen; met name een pantair samengestelde raad van overleg.
De middelgrote ondernemingen
(tot 500 werknemers) worden in
pnnciep geleid door een raad van
bestuur, aangeduid door de aandeelhouders.
De huidige bevoegdheden van
de ondernemingsraad dienen uitgebreid te worden
Teneinde kaderleden en werknemers toe te laten voorafgaandelijk op uitgebreide basis standpunten in te nemen worden, in verhouding tot de vertegenwoordiging in
de ondernemingsraad, werknemers- en kaderraden opgencht
Bij grote ondernemingen (minimum 500 werknemers) wordt het
beheer van de onderneming waar-

genomen door het direktiekomitee, onder toezicht van een raad
van toezicht waarin al de werknemers (dus ook de kaders) vertegenwoordigd zijn Er is onverenigbaarheid tussen lidmaatschap van
het direktiekomitee en lidmaatschap van de raad van toezicht.

Sociale
rapportering
De V U pleit voor de invoering
van een „kaderkontrakt" naast het
bediendenkontrakt
Met de kontrole op de jaarrekening dient een externe bednjfsrevisor belast te worden.
Een sociale rapportering, over
de sociale verwezenlijkingen én
tekortkomingen van de onderneming, dient verplicht gesteld voor
alle vennootschappen.
De
vennootschapswetgeving
dient gewijzigd te worden met
invoering van vnendelijke fiskale
maatregelen ten voordele van
vennootschappen waar werknemers een rol als aandeelhouder
opnemen
Ook IS er een wettelijk kader
nodig om het zelfbeheer — voor
werknemers die een bedrijf wensen verder te zetten — mogelijk te
maken.
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In de rand van.

'n boeiend en
levendig kongres
Het XXIIste partijkongres van de Volksunie is
voorbij. Gedurende twee dagen gonsde het in en om
de Kortrijkse Hallen van bruisende politieke aktiviteiten.
Iedereen — militanten, mandatarissen én buitenstaanders — waren het er roerend over eens dat dit
één van de beste kongressen was van de voorbije jaren. Levendig, verrijkend, op niveau en entoesiast Enkele indrukken...

Z

ATERDAGMIDDAG
werd
begonnen met de diskussies (n de vier sektievergaderingen konfederalisme, medebeheer, sociale zekerheid en
werkgelegenheid.

Volk en mist
Toen reeds viel op dat er veel
volk dit kongres bijwoonde De
plenaire vergadering, die in de
vooravond begon, werd gevolgd
door ruim 400 kongressisten Het
grootste deel onder hen bleef
zelfs de diskussies en stemmingen volgen tot even voor 21 uur'
De verdediging van amendementen met de replieken van de kongreskommissie en de stemmingen
namen zoveel tijd in beslag dat
slechts twee van de drie tema's
konden worden afgewerkt op zaterdag
Ondertussen was de mist aangedikt Het waren heus met uitsluitend Westvlamingen die tot het
einde waren gebleven en we kunnen ons best voorstellen dat het
geen pretje was om op dat uur en

in die weersomstandigheden nog
huiswaarts te rijden
De zondag was er nog meer
volk Reeds in de voormiddag,
tijdens de stemmingen, bleek dat
de zaal te klem zou zijn 's Namiddags, voor de slotzitting, was dit inderdaad zo Meer dan 1 200 V U kaderleden zaten samengepropt
in een warme zaal Toch betekende dit geen domper op het entoesiasme, want de diverse sprekers
werden herhaaldelijk met langdurig applaus onderbroken
Bleven dan nog een honderdtal
kongresgangers die zich, door
plaatsgebrek, in de wandelgangen
en aanpalende bars moesten ophouden Gelukkig was er geluidsversterking tot daar, zodat ook zij
de toespraken konden aanhoren

jongde partij, waarin ook de vrouwen met ontbreken"
De diskussies voorafgaandelijk
aan de stemmingen over amendementen werden vaak op gang
gebracht door jongeren en vrouwen De woordenwisselingen verliepen steeds hoffelijk, maar niettemin dikwijls erg geanimeerd Zo
kon men het meermaals, beleven
dat de stelling van een jonge kongressist bij de stemming het haalde op het standpunt van een lid
van de partijtop Dit viel ook de
aanwezige journalisten op Een
BRT-kollega zei ons dat zoiets
enkel mogelijk is bij de V U Gelukkig
Dat de kongresvoorzitter, Willy
De Saeger, het met onder de
mark^ had zal evenmin iemand
loochenen De levendige debatten
en de stemmingen werden door
de
algemeen
partij-sekretaris
voortreffelijk geleid Waarbij hij
geen onderscheid maakte tussen
een zg „partijbons" of een afdelingsbestuurslid

Arbeiders en
Voerenaars

Door de overloed aan amendementen was hij wel verplicht de
tijdslimiet nauwkeurig te doen respekteren en geen goedkope
shownummertjes toe te laten.

Het kongres handelde over
werk, dus is het logisch dat er
talrijke werknemers én werkgevers aanwezig en aktief waren op
en rond dit kongres

Kongresvoorzitter

en algemeen sekretans

Jongeren
en vrouwen
Tijdens beide kongresdagen
viel de nadrukkelijke aanwezigheid van jongeren en vrouwen op
Ere-senator Maurits Coppieters
vertelde ons hierover aangenaam
verrast te zijn „een duidelijk ver-

Willy De Saeger

Een delegatie van Limburgse
mijnwerkers en enkele arbeiders
uit het Vlaamse staalbednjf Sidmar werden bedacht met een speciale hulde en een warm applaus
De kompels hadden trouwens hun
typische werkplunje aangetrokken en in de gang naar het kongres kon men hun jongste studierapport kopen
Uiteraard werden de schijnwerpers ook gericht op de Voerense
VU-afdeling De beide VU-gemeenteraadsleden, evenals de
nieuwe voorzitter en een delegatie
van het afdelingsbestuur waren
naar Kortrijk gekomen De sympatiebetuigingen van de honderden
kongresgangers loog er met om
de V U laat Voeren nooit los

Stichter-voorzitter Frans
Van der Eist tussen zijn beide
opvolgers, Hugo Schiltz
en de huidige voorzitter
Vic Anaaux

Viering stichter-voorzitter
Frans Van der Eist
Op 8 april van vorig jaar, toen
we met 7 000 mensen in het Gentse „Kuipke" dertig jaar Volksunie
vierden, kon stichter-voorzitter
Frans Van der Eist wegens ziekte
met aanwezig zijn Wij hadden
toen met de gelegenheid hem de
hulde te brengen die hij verdient,
hem de warmte te laten voelen
van onze dank en genegenheid
De bloemen die hem toen zouden
overhandigd zijn, kreeg hij zondag

Bloemen voor stichter-voorzitter
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Frans Van der Eist

Een langdurige en staande ovatie onderstreepte dit gebaar V U voorzitter Vic Anciaux sprak namens alle VU-leden een kort, ontroerend dankwoord uit en overhandigde aan Frans Van der Eist

een unieke akwarel-schilderij van
Harold Van de Perre als geschenk
In zijn wederwoord drukte de
stichter-voorzitter de VU-verantwoordelijken op het hart nooit het
wezen en doel van het Vlaams-nationalisme te verloochenen In dit
verband benadrukte hij het belang
van de kennis van onze geschiedenis, teneinde de lessen daaruit
te begrijpen Ook benadrukte hij
de sociale dimensie van de Vlaamse ontvoogd ingsstrijd
HIJ besloot met de hoop uit te
drukken dat hij nog de realizatie
van zijn levensideaal zou mogen
beleven het zelfbestuur voor
Vlaanderen
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partij met de keuze van het kongrestema
Het wederwoord werd uitgesproken door nationaal ondervoorzitter Jaak Gabriels, die een
spitsvondige vergelijking maakte
met het Groeningeveld van 1302
Dit was echt met de laatste
Vlaamse overwinning, wij moeten
nu de slag van de toekomst winnen'
De aanwezigen ontvingen een
gulden spoor en een stadswapen
Op het einde van deze ontvangst
kwam ook nationaal voorzitter Vic
Anciaux een groet brengen

Sekretariaat
„De wereld die wij willen draagt
geen wapens verdeelt zich niet in
toegeruste legers met het verbitterd bliksemen van leuzen De
wereld die wij willen is een vrede " De eerste zinnen van het
wondermooie gedicht van Anton
van Wilderode voortreffelijk gebracht door presentatrice
Mieke
Bouve Een ogenblik van bezinning tijdens dit drukke kongres

Stadhuis
Zondagvoormiddag werd een
delegatie van het VU-partijbestuur samen met de Kortrijkse
mandatarissen officieel ontvangen op het stadhuis De Kortnjkse
stadsmagistraat eerste schepen
Sansen heette de VU-kongresgangers welkom en feliciteerde de

Alle lof en waardenng ook voor
de equipe van het nationaal partijsekretariaat De meesten waren
twee dagen aktief in Kortnjk, maar
een drietal noeste werkers bleven
, stand-by op het sekretariaat ter
Barnkadenplein Zij presteerden
het onmogelijke Tot diep in de
nacht van zaterdag op zondag en
heel de zondag, waren zij druk m
de weer met het tikken en kopieren van de goedgekeurde teksten
en amendementen

Senator Van Ooteghem ontwikkelt
zijn gedurfd voorstel in de sektie
, Werkgelegenheid'

Het koperensemble Theo Mertens zorgde voor de muzikale omlijsting
Een aangename verfrissing tussen de toespraken

Kortrijkse ploeg

kenlang in de weer om alles in gereedheid te brengen Allen die het
meemaakten zullen dit bevestigen
het was keurig in orde met oog
voor de details

De VU-medewerkers uit het
gastarrondissement Kortrijk verdienen een grote ruiker bloemen
In nauw overleg met het algemeen
partijsekretariaat (vooral dan met
Guido De Backer) waren zij we-

WIJ houden eraan de vele Kortrijkse kaderleden te danken en te
feliciteren voor hun werk In het

biezonder voorzitter Riet De
Clercq Staf Beelen Enk Walkens
en Koen De Wulf
Ook de gastgezinnen die zaterdagnacht aan vermoeide kongresgangers onderdak bezorgden knjgen een pluim En waarom ook niet
de sympatieke hostessen"?

En ongelooflijk maar waar, om
klokslag 17 uur — net voor het
einde van het kongres — arriveerden ZIJ in de Groeningestad met
1 000 volledige mappen' Zodat iedere kongressist tijdens het buitengaan de goedgekeurde kongresdokumenten mee kon nemen
Een prachtprestatie
Alle geïnteresseerden kunnen
overigens op eenvoudige aanvraag, deze dokumentatie krijgen
Een telefoontje naar het sekretanaat volstaat (02-2194930)

Een VU-delegatie werd ontvangen op het Kortnjkse

stadhuis

Worsten voor kongres
kn«pi>» vtrras^iftg wa» owa^HwilfeW h$t w«f«lj« <l»t
E ENi«<l»r«
kon€r»««l«t ontvlna^ Htoraan mm ««n wedstrijdforipfmH^r sahaehl. tf«m tkm «tuit Mlteraard aan bij de
vart<laï!iiis»campagn«3 «Samen ttiWm wa dit vark&ntïe wel
waas-en"
Iedereen kon meespelen door te gokken hoeveel het
vaH<:en<i« op 8 december — ogenbUk van de alacMing en
verttieiiogedamm — m\ wegen^. D»«e orfg(nole ir»»amel»(<llie
feverde 100,325 frn oi>. vytardoor de HVU-varkenscan^pagne"
bl|na het ^er«te mllioen frank aan steun bereikt heeft Met
dank aan alle milde echertkerst
D$ akfie loopi trouwene nog doorüie bte» lOJ, en z\\ die dit
niel deden kuf»n«n nog ste«tdahun arktwoordformulieropzertdon, evartal» hun storting overmaken op rekeningnummer
,i43é-027tS2l-or' van de V2w Volksunie
Pa lekkere worstfes vielen duidelijk in de $maak Eert deel
kongresgangers begon doodgemoedereerd dit *t«kie varken
Ie verorberen, de overigen namen dit mee naar huis. »Da's de
eerste keer dat we eten krijgen op een kongres," hoorden we
In de wandelgangen.
Een duidelijke meerderheid van de kongresgangers

keurt de slotresoluties

goed
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HIELPEN REEDS BU DE WASBEURT
Woensdagmorgen 13 maart bedroeg het voorlopige totaal van de aktie „Verkiezingen '85"
748.700 fr Daar kon de 102.255 fr door de kongresgangers van Kortrijk aan toegevoegd
worden zodat het voorlopige totaal 850.955 fr. bedraagt
Deze week publiceren wij de derde lijst van stortingen. De aktie loopt nog door, het is dus
nog niet te laat om in te pikken. De volgende stap is naar 1 miljoen!

Lijst 3
VU-afdeling Zwalm
Marcel Van Huffel, Gent
Victor Verstraeten, Duffel
BF, Deurne
VUJO-Ledegem
Christian De Saveur, Zottegem
BR., Ninove
B.M, Assenede
Albert De Zitter, De Pinte
Anoniem, Zwevegem
Herman Janssen, Zutendaal
A. De Souter, Burcht
Van Den Eynde, Stekene
Anoniem, Meerie
VU-afdelIng Mortsel
Gaston Praet, Denderleeuw
Raod De Metsenaere, Denderleeuw
Walter Deconinck, Kortrijk
Guido Willemen, Kalmthout
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9.000 fr.
5.000 fr.
1.000 fr
1000 fr
1000 fr
1000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr
22.000 fr
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr

Franciscus Vandendries, Brussel
Jules S'Heeren, Sint-Truiden
V.LG., Wommelgem
Serge Vereist, Herentals
M.D., Burst
Edward Avermaete, Merksem
BA., Leuven
Eugeen Paenhuysen, Geetbets
Wllfried Vanbruaene, Zingem
Wilfried Bogaerts, Kortrijk
Dick Dobbelaere, Lovendegem
Linda Roeiant, Brussel
KP., Brugge
Anoniem, Destelbergen
Marcel Lambrechts, Mechelen
Henn Van De Weghe, Wommelger
Geert Van Haegendoren, Heverlee
Anoniem, Scherpenheuvel-Zichem
Anoniem, Mechelen
Anoniem, Kalken
Julien D'Hoogh, Schilde

3000 fr
2.000 fr.
2000 fr.
2.000 fr.
1.200 fr.
1.000 fr.
1 000 fr.
1000 fr.
1000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr
1.000 fr.
20000 fr.
5.000 fr
5000 fr
3.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr
2.000 fr
1 000 fr

1.000 fr.
Anoniem, Aalst
1.000 fr.
Armand Liebens, Berchem
1.000 fr.
Engel Coenegrachts, Millen
1 000 fr.
V.V.F., Mechelen
2.000 fr.
Gerard Schuurmans, Neerpelt
1.000 fr.
Anoniem, Rijkevorsel
1.000 fr.
Anoniem, Antwerpen
1.000 fr.
Mana Van Reydt, Vilvoorde
3.000 fr.
G. Parmentier, Halle
1 000 fr.
Frans Stoop, Lokeren
1.000 fr.
Wouter Bertho, Antwerpen
1 000 fr
Ludo Helsen, Laakdaal
1.000 fr.
Wim Van Haegendoren, Zoersel
1.000 fr.
Anoniem, Mortsel
1.000 fr.
Arnold Meers, Tongeren
1.000 fr.
Wilfned Vanhove, Nieuwpoort
1.000 fr
Anoniem, Borgerhout
1.000 fr.
Jan Van Acker, Mortsel
1.000 fr
Arm. Verstraeten, Kumtich
Jozef Vanden Bussche, Ruddervoorde
1.000 fr.

(vervolgt)

<L

De schrik was
het begin van de
wijsheid van het
Belgische
Establishment
Met de Bormsverkiezing in 1928
en, niettegenstaande hun onderling
gekibbel, de grote
verkiezingswinst
van de nationalisten in 1929 hield
het Establishment
het hart v a s t
In de jaren dertig
groeide het Vlaams
bewustzijn bij de
bevolking.
Volmaakt werd alles
niet met één klap,
want liberalen en
kardinaal Van Roey
remden waar zij
konden.
Spijts
achterhoedegevechten
werd met het akademlejaar 19301931 Gent vernederlandst (de Polytechnische Afdeling vanaf 1935). Totaal vlekkeloos was de vernederlandsing n i e t want het Frans hield een
voet in huis.
De regering kon fakultatieve kursussen in het Frans inrichten met
mogelijk eksamen en getuigschrift
De wetten op het taalgebruik Lager- en Middelbaar Onderwijs en op
het taalgebruik in bestuurszaken
kwamen niet zonder bulten en builen
uit een verwarde parlementaire bewegingsoorlog.

Mobiele
taalgrens
Door de wet die het taalgebruik in
de bestuurszaken diende te regelen,
werd in princiep de homogeniteit van
de taalgebieden erkend.
Alle openbare besturen en officiële diensten moeten met lagere besturen en diensten in hun taal briefwisselen en hun zaken In die taal behandelen.
Aan partikulieren wordt evenwel
geantwoord in de taal die zij gebruikt
hebben.
In de centrale besturen moet een
„billijk evenwicht" bestaan tussen
Nederlandstaligen en Franstaligen
en worden taaladjunkten voorzien
die de eentalige (lees: Franstalige)
ambtenaren bijstaan.
Het grote venijn van de wet zat er
in een mogelifk mobiele taalgrens- de
gemeenten waarin volgens de tienjaarlijkse talentelling een andere taaimeerderheid aan het licht k o m t veranderen van taalstelsel en indien er
meer dan 30 <Vb anderstaligen zijn
moeten de mededelingen tweetalig
zijn.
De Brusselse gemeenten kiezen
vrij hun taalstelsel, maar de mededelingen aan het publiek moeten tweetalig zijn.
Sancties zijn in de wet niet voorzien maar een Vaste Kommissie voor
Taaltoezicht mag klachten ontvangen
en braafjes opmerkingen maken.

Na de moeilijk afgedwongen
vernederlandsing van het hoger njksonderWIJS en in bestuurszaken met tal van
kwalijke neveneffekten vandien drongen zich moeizaam regelingen op voor
het lager onderwijs, het gerecht en het
leger Hoe dat in zijn werk ging, vertelt
Maurits van Haegendoren in een volgende
Terugblik.
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Donderdag 21 maart

Zaterdag 16 maart
• BRT 1 - 1600
Digby, jeugdfilm
• BRT 1 • 18.00
Plons de gekke kikker
• BRT 1 • 18.05
Stad op stelten, spel
• BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 • 20.20
Mike, praatshow met o.a Vic Anciaux
• BRT 1 - 21 35
Nostalgia, show
• BRT 1-2215
Sport op zaterdag
• BRT 2 - 1445
Sportreportages, met Milaan-Sanremo en tennis
• BRT 2 - 20.00
Tennis, reportage
• Ned. 1 - 18.05
Coronation street, serie
• Ned 1 - 19.00
De smurfen, strip
• Ned 1 - 20.30
Het bloed kruipt, nieuwe serie
• Ned 1 - 20.55
Een avond met André, show
• Ned. 1 - 21 45
Pisa, satire
• Ned. 1 - 2 2 4 0
Sonja op zaterdag, praatshow
• Ned. 2 - 19.12
Abbacadabra, musical
• Ned 2 - 20.20
De showbizzquiz, kwis
• Ned 2 - 23.15
WK-boksen, reportage

Zondag 17 maart
• BRT 1 - 11.00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 - 1345
Villa tempo, rock en pop
• BRT 1 - 14.30
Voor boer en tuinder, info
• BRT 1 - 1545
Waar ben je, Baghira?, jeugdfilm
• BRT 1 - 1700
De kollega's, serie
• BRT 1 - 1805
Liegebeest
• BRT 1 - 1820
Leven en laten leven, natuurkwis
• BRT 1 -2035
Sara Dane, sene
• BRT 1 - 21.25
Dans en camera, ballet op t v '
• BRT 2 - 1500
Tennis, reportage
• Ned 1 - 1910
Achtervirerk in de kast
• Ned 1 - 2010
Het oog Vanthill, show
• Ned 1 - 2035
Spitting image, satire
• Ned 1 - 21 00
De kans te bouwen, info
• Ned 1 - 2 2 1 0
VPRO-nleuws, info
• Ned 2 - 1845
Sprekershoek, kijkers aan het woord
• Ned 2-20.10
Panoramiek, info
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Jeanne Craig en Jean Marais in de Italiaans-Franse film „Pontius Pilatus"
van GP. Callegan. (1962). Vnjdag 22 maart om 23 a 35 op Ned. 2.

• Ned. 2 - 2 0 4 5
Voetbalvandalisme, dok.
• Ned. 2-21.10
De Arabieren, dok.
• RTB 1 - 12.00
Faire Ie point, debat

Maandag 18 maart
• BRT 1 - 18.05
Merllna, serie
• BRT 1 - 2020
Willem van Oranje, heruitz. van deze
reeks
• BRT 1 - 21 05
Sjo-bis-time, show
• BRT 1 - 21.55
Wikken en wegen, verbruikersinfo
• BRT 2 - 1900
De Edison tweeling, serie
• BRT 2 - 19.25
Uit je doppen, arbeidersinfo
• BRT 2 - 2 0 1 0
Extra-time
• BRT 2 - 21 40
Het ABC van de computer, info
• Ned. 1 - 19.10
Televizier-magazine, info
• Ned 1 - 2028
In de hoofdrol, praatshow
• Ned. 1 - 21 35
Wereldtennistoernooi
• Ned. 1 - 21.45
Masada, sene
• Ned 1 - 23.10
Karel van de Graaf, praatshow
• Ned 2 - 19.27
Hints, kwis
• Ned 2 - 1955
Lady L, film
• Ned 2 - 21 35
De havik- vogelvrij?, natuurdok
• Ned 2 - 2 2 4 5
Oen Haag vandaag, info
• RTB 1 - 2000
Au-dela du reel, film en debat over
slaap en slapeloosheid

Dinsdag 19 maart
• BRT 1 - 1805
Tik tak
• BRT 1 - 1835
De smurfen, stnp
• BRT 1 - 1900
De Verenigde Staten, dok.
• BRT 1 - 20.25
I.Q., kwis
• BRT 1 - 2055
Bloei en ondergang van een metropool, reeks over Antwerpen

• BRT 1 - 22.15
Sport extra
• BRT 2 - 20.25
De steek-er-wat-van-op-show, info
• BRT 2 - 21.25
Chips, info
• BRT 2-21.55
Biotechnologie en geneeskunde, gesprek
• Ned. 1 - 15.30
Holiday eiland, serie
• Ned. 1-19.00
De Freggels, sene
• Ned. 1 - 1925
Links naast de pingoeVns, serie
• Ned 1 - 2028
De KRO play-back-show
• Ned 1 - 21 35
Brandpunt, info
• Ned. 1 - 22.55
Tom, Dick en Harriet, serie
• Ned. 2 - 19.30
De laatste zellvaarders, dok.
• Ned 2 - 2000
Een vrouw, wat Is dat?, dok.
• Ned. 2 - 2245
Den Haag vandaag

• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 1805
Vrienden, jeugdfilm
• BRT 1 - 1830
De freggels, serie
• BRT 1 - 19.05
Tongfilet met Hagelandwijn, kooktip
• BRT 1 - 2020
Hog'sr Lager, kaartspel
• BRT 1 - 21.00
Panorama, info
• BRT 1 - 21.50
Dallas, serie
• BRT 2 - 19.00
Keramiek, de aarde zelf; kunstinfo
• BRT 2 - 2 0 2 0
Heimat, nieuwe serie
• BRT 2 - 2220
Basketbal, reportage
• Ned. 1 - 1600
Tineke, praatshow
• Ned. 1 - 1900
Blue thunder, serie
• Ned. 1 - 2028
Dynastie, serie
• Ned. 1 -21.15
Adelaarsnest, nieuwe dok. serie
• Ned. 1 - 22.05
Nederland muziekland
• Ned. 1 - 23.20
Alias Smith and Jones, satire
• Ned. 2 - 19.12
Snuiters, show
• Ned. 2-20.00
Lotto live, kwis
• Ned. 2-21.15
Love Boat, sene
• Ned. 2-22.05
Blunders, om te lachen
• Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag, info
• Ned. 2 - 23.00
Haagse bluf
• Ned. 2-23.55
Wereldtennistornooi

Woensdag 20 maart Vrijdag 22 maart
• BRT 1 - 1800
Tik tak
• BRT 1 - 18.05
Zeppelin, Info
• BRT 1 - 18.30
Rogier van ter Doest, serie
• BRT 1 - 19.00
Gezondheid, info
• BRT 1 - 20.25
Namen noemen, kwis
• BRT 1 - 21.10
Monumenten en landschappen, dok
• BRT 2 - 19.00
De zonen van Abraham, dok.
• BRT 2 - 20.10
De admiraal was een dame, film
• Ned. 1 - 14.50
Tussen kunst en kitsch, info
• Ned 1 - 16.15
Tijd voor Marijke, praatshow
• Ned. 1 - 19.05
The A-team, sene
• Ned 1 - 2033
De kip en het ei, serie
• Ned 1 - 21.05
De TROS TV-show
• Ned 1 - 2200
Hotel, serie
• Ned 1 - 2250
TROS-aktua, info
• Ned 1 -2320
Benny Hill, show
• Ned 2 - 1922
Van gewest tot gewest
• Ned. 2 - 2 0 1 0
Nederland C, kunstinfo

• BRT 1 - 18.00
Tik tak
• BRT 1 - 18.30
Star trek, SF-serie
• BRT 1 - 20.25
Moord op de Orient express, film
• BRT 1 - 22.30
Première
• BRT 2 - 1900
1 week sport
• BRT 2 - 20.15
Scanner, info
• BRT 2 - 20.45
Wikken en Wegen, panorama, heruitz.
• Ned. 1 - 19.25
De roze panter, strip
• Ned. 1 - 2 0 2 8
Farce Majeure, satire
• Ned 1 -21.00
Cheers, sgne
• Ned 1 - 21 25
Hier en nu, info
• Ned. 1 - 22.00
The winds of war, sene
• Ned 1-2315
Hill Street blues, serie
• Ned 2 - 1955
Tussen kunst en kitsch, kunstinfo
• Ned 2 - 20.35
Vrouwen, korte verhalen
• Ned 2 - 21 20
Wereldtennistoernooi
• Ned 2 - 2 2 4 5
Lasten en lusten, talkshow
• Ned. 2 - 23.35
Pontius Pilatus, film

Een film
per dag
Zaterdag 16 maart
La Colmena
Spaanse film uit 1982. Winter 1942
in Spanje. Het volk is moe en hongerig.
In café „La Delicia" zoeken mensen
beschutting tegen de kou. In dagdromen en fantazierijke gesprekken proberen zij de werkelijkheid te ontvluchten. (RTL om 22 u. 35)

Zondag 17 maart
Gruppo di Famiglia in un Inferno
Ital.-Fr. film van Visconti uit 1974, met
o.a. Burt Lancaster en Silvana Mangano. Een oude professor heeft zich
teruggetrokken in een rustig palazzo in
Rome. Op een dag wordt zijn afgeschermd leventje bruusk verstoord
door de uitgelaten bende van markiezin Brumonti... (Duitsland 2 om 22 uJ

Maandag 18 maart
Lady L
VS-Fr.-ltal. komedie uit 1965, met o.a.
Sophia Loren, Peter Ustinov, Paul
Newman, David Niven. De 80-jarige
Louise, die een stormachtig amoureus
leven achter de rug heeft, kijkt op dat
leven terug... (Ned. 2 om 19u.55)

Dinsdag 19 maart
Une ravissante idiote
Fr. film uit 1963 met o.a. Anthony
Perkins en B.B. Een jong naaistertje en
Harry, de zoon van een Russische
emigrant ontmoeten elkaar In Londen.
De schuchtere Harry is tegen wil en
dank betrokken in een zaak van de
Russische Geheime Dienst De jonge
leeriing-spion betrekt het meisje op
wie hij ondertussen veriiefd geworden
IS, bi] de zaak... (RTL om 21 u.)

Woensd. 20 maart
Une corde, un colt
Fr-ltal. film uit 1968 met o.a. Robert
Hossein en Michèle Mercier. Manuel,
een eenzame cowboy, wordt verrast
door het bezoek van een jonge weduwe. ZIJ vertelt hem het verhaal van de
wrede dood van haar man. Hij zal die
dood wreken.. (RTL om 21 u.)

Donderd. 21 maart
An amencan in Paris
VS-musical van Vincente Minnelll uit
1952 met o.a Gene Kelly en Leslie
Caron. Jerry, een jonge Amerikaanse
schilder, leidt een lustig leventje in
Montmartre. Hij is verliefd op Lise, een
weesmeisje, dat Jerry's beste vriend,
de charmezanger Henry bij zich heeft
genomen (RTL om 21 u.)

Vrijdag 22 maart
Moord in de Oriënt Express
Bntse film uit 1974 naar het verhaal
van Agatha Chnstie Detective Hercule Poirot bevindt zich toevallig in de legendarische Orient Express, wanneer
er een moord gepleegd wordt. (BRT 1
om 20 u. 25)
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derden onuitgegeven manuskripten open voor het publiek en de
vele beoefenaars van de Hermetica, de Mystiek, de Alchemie en de
Rozenkruisenj.
De kernbiblioteek met de originele uitgaven bevindt zich in het
huis van Ritman zelf, de werkbiblioteek omvat de boeken, handschriften en schilderijen rond de
bedoelde onderwerpen.

^nihoudsn
Soms, als wij over gastronomie spreken, hebben
we wel eens de neiging met weemoed te denken aan
de pracht en praal van historische festijnen, Roemeinse of Boergondische., Ten onrechte, want de kwaliteit
moet geenszins in verhouding geweest met de kwantiteit
E Romeinen waren, tenzij
waar ze de Grieken plagieerden, nooit voorbeelden van subtiliteit Akkoord, hun
voorkeur voor satirikoneske overdrijving zal wel voor ,3parte" charmes gezorgd hebben. Maar zin
voor maat en delikaatheid kan
men hen niet verwijten. Wat te
denken van hun „delikatessen": de
vulva van een zeug, struisvogelhersenen, pastei van leeuwerikstong, gekonfijte muis, enz.
En neem nu onze middeleeuwen. Ja, massa's specerijen om de
oorspronkelijke smaak het gerecht te verhullen — wat wellicht
nodig was — of totaal te bederven. De gebruikte produkten zelf
moeten ons eveneens tot nadenken stemmen: pauwen, zwanen,
arenden... gebraden met vergulde
snavel en klauwen, in hun rijke
pluimentooi opgediend. In onze
hedendaagse gastronomie blijft er
niets meer van over. Gewoon omdat het niet lekker was en enkel

D

ging om snobistisch,
machtsvertoon.

wellustig

In de renaissance ging het er
nauwelijks beter aantoe. \n 1549
ontving Parijs Catherina de Medicis. Op het aangeboden menu
stonden 30 pauwen, 33 fazanten
Cdaar kunnen w e inkomen), 21
zwanen, 9 kraanvogels, 33 witte
reigers; enz... Gelukkig slaagden
de Italiaanse koks die de koningin
vergezelden erin hun Franse kollega's enige verfijning en soberheid
bij te brengen. Het klinkt inderdaad vreemd, maar het waren
Italianen die aan de basis lagen
van de t)eroemde Franse „haute
cuisine".

De recentste jaren beleeft de historische dans (een
nooit nauwkeurig omschreven begrip) een merkwaardige heropbloei, voor het eerst aangezet door het
Britse echtpaar Mabel en Arnold Dolmetsch. In Vlaanderen ontplooit vooral Jetty Roels heel wat initiatief via
haar Gents Centrum van Dans en Beweging d'Oude
Kapel (Sint-Kwintensberg 84) dat o.a. renaissance
dansweekeinden in eigen huis, het Kasteel van Poeke
en het Gravensteen organizeerde.

V

Het geheel gaat door in d'Oude
Kapel zelf en de genoegzaam bekende Sint-Pietersabdij. Speciale
manifestaties zijn op 20 april een
uitstap naar Brugge, dezelfde dag
om 20 uur een autentiek renaissance-banket
en
op
vrijdag
12 april om 20 uur een historisch
dansfeest waar ieder aan kan
deelnemen. Men kan op alle mani-

D

E Nederiandse industrieel
Joost Ritman verzamelt
sinds zijn jeugd de geschriften van de hermetische
christocentrische denkers. Een
hele mond vol! Eenvoudig gezegd
komt het erop neer dat aanhangers van deze levenswijze Kristus
in het middelpunt van het geloofs-

BRT 3 wil in een van zijn laatavondmagazines zijn luisteraars in
deze wondere wereld binnenleiden en uitgebreid met de stichter
van de biblioteek Joost Ritman en
zijn echtgenote praten. De biblioteek ligt in de Bloemstraat 15 te
Amsterdam en kan na telefonische afspraak bezocht worden
(31-20 25.80.79), het radioprogramma loopt op zondag 31 maart
om 11 u. op BRT 3.

leven plaatsen en daar dan ook
naar leven en hun leven en werk
aldus organizeren. Van Gezelle
bijvoorbeeld wordt gezegd dat
zijn dichtwerk christocentrisch
was gericht
Die Ritman nu stelde zijn merkwaardige biblioteek met vijfduizend zeldzame publikaties en hon-

VESPERTILIO
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Laat ons culinair heimwee dus
maar niet te uitbundig doen. Onze
keuken mag best kreatief en zelfs
wat experimenteel zijn, maar fijnzinnige zelfbeheersing en maat
voor tongstrelende selektiviteit
blijven er liefst de grote deugden

^/\/èien

A N 8 tot 14 april organizeert dit Centrum nu in
samenwerking met de
Rijksuniversiteit en de Stad Gent
een „Colloquium historische dans",
onder erevoorzitterschap
van
Jeanne Brabants. Er worden dagelijks (van 10 tot 12 en van 14 tot
17 uur) door internationale experten voordrachten gegeven, er zijn
kwasi elke dag workshops van
17 u. 30 tot 19 uur door verscheidene leraars en telkens is er om
20 uur een avondlijke dansvoorstelling.

Een gedeelte van de Bibliotheca
Philosophica Hermetica van Ritman is nauw verbonden met de
uitvinding van de boekdrukkunst,
een ander met de stad Amsterdam omdat daar binnen de groep
van
uitgeweken
protestanten
(waaronder een grote groep zuidnederlanders) de vroege teosofie
en vrijmetselarij konden floreren.

De recente tentoonstelling over alchemie te Brussel
kende een hoog bezoekersaantal Blijkbaar heeft deze
kunst, want alchemie blijkt een kunst te zijn, heelwat
aanhangers die al dan niet openlijk of verdoken
geloven in deze magie. Alchemie onder zijn ontelbare
vormen en verschijnselen is van alle tijden en zo oud
als de mens zelf BRT 3 leidt ons binnenkort binnen in
de befaamde Bibliotheca Philosophica Hermetica te
Amsterdam.

festaties aanwezig zijn, of volgens
tijd en beurs een keuze maken.
Het colloquium bijwonen kost
300 fr. per dag, deelneming aan de
workshops 800 fr. voor vier dagen, aanzitten aan het feestmaal
1500 fr. en meedansen tijdens het
avondfeest 350 fr. (wat historisch
opgesmukte kledij is gewenst). De
uitstap naar Brugge, maaltijd inbegrepen, kan al voor 800 frank. Op
te merken valt dat het geheel zal
doorgaan in een zoveel mogelijk
autentieke sfeer met originele decors, kostuums en muziek. Krisisbewuste
deelnemers
betalen
3.000 fr. voor het pakket colloquium, banket en dansfeest.
Wie alles wil weten over het
uitvoerige programma wendt zich
tot het sekretariaat van d'Oude
Kapel vzw, Nekkersberglaan 588,
9000 Gent (telefoon 091 -21.31.46),
waar ook kan worden ingeschre-

Verhofstadt speelt het spelkyn struys
en wilt met pluymen sich als vooghel toeyen.
Maer hy suyght snagts de uyer van de koeyen
en 't geld der borghers. Tis een vleedermuys.

^fepyjelen
We ontvingen 29 antwoorden,
waarvan 28 volledig juiste inzendingen op onze vragen van „Meespelen
(70)'. In volgorde nog eens de oplossingen: (1) 879-918, (2) Arnulf I, (3)
1035-1067, (4) Richildis, (5) Kassei.
De heer H. Van Herf uit de Unkesstraat 28 te 3601 Zutendaal werd er
uitgeloot als winnaar van ons boekenpakket Proficiat!
We vervolgen met een nieuwe opgave, de 72ste in deze reeks. Als U
denkt de antwoorden te kennen,
stuur deze dan naar WIJ, „Meespelen
(72)", Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. Doe dit wel vóór 25 maart a.s.
k EZE keer willen we het hebben over de vorstelijke,
Boergondische instellingen.
Zoals Filips de Stoute in Vlaanderen een Raadkamer en een Rekenkamer had gevestigd, vormde

ook Filips de Goede de elders
bestaande instellingen in die zin
om. Brabant behield zijn eigen
kanselier en Raad, die er vanouds
regeringsorganen waren, maar
voortaan hoofdzakelijk juridische
en uitvoerende bevoegdheden
kregen. ... (1) (plaatsnaam) werd
de zetel van een Rekenkamer.
Ook in Den Haag werden een
Raadkamer en een Rekenkamer
gevestigd. In 1468 zou Karel de
Stoute ten slotte voor het Maasgebied een Raadkamer te ... (2)
(plaatsnaam) oprichten.
Met respekt voor de gewestelijke autonomie kwam een uitgebreid en uniform ambtenarenkorps tot stand, juridisch en fiskaal
getraind. Het stond onder de leiding van de kanselier van Boergondië, welke funktie van 1422 tot
1462 door ... (3) (naam) werd
uitgeoefend.
i

Ook de hofraad, die de vorst bij
zijn voortdurende verplaatsingen
volgde, werd opgesplitst in een
zuiver politieke afdeling, vooral bestaande uit edellieden, een financiële en een juridische afdeling,
vooral bestaande uit legisten. Geleidelijk zou deze Grote Raad een
beroepshof voor de verschillende
provinciale raden worden. Karel
de Stoute heeft dit streven voltooid door in ... (4) (jaartal) een
Pariement van Mechelen op te
richten, als duidelijk bewijs van zijn
gelijkwaardigheid met de koning
(ten overstaan van het Parlement
van Parijs).
Tegenover deze voortschrijdende centralizatie en uitbreiding
van bevoegdheden van de vorstelijke instellingen, rees verzet vanwege de lokale overheden, die
hun autonomie verdedigden. Aldus werden tijdens de opstanden
van 1477 en later, het f^arlement
van Mechelen afgeschaft en de
bevoegdheden van de vorstelijke
instellingen beperkt. Geleidelijk
kon de regering echter haar streven voortzetten: onder de naam
Grote Raad van Mechelen werden de funkties van het Parlement
spoedig hernomen.
Volgende week gaan wij hierover nog even door...
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Stenen met een sterk verhaal (10)

Eén in
de dood
en in steen
In de nacht van 15 op 16 maart 1946 maakte een
zware dynamietlading de IJzertoren te Diksmuide met
de grond gelijk. Toen de ochtendklaarte zich meldde
merkten omstaanders dat er met het beeld van de gebroeders van Raemdonck iets vreemd was gebeurd.
Zeg maar, een sterk verhaal...
E gebroeders Van Raemdonck werden in Temse
geboren, Edward in 1895
en Frans in 1897. De jongens
studeerden voortreffelijk en waren kunstzinnig aangelegd.

D

Vervloekte dag
Beiden werden ook beroerd
door de gebeurtenissen die hun
tijd tekenden en meldden zich in
1914 samen met 44 andere Temsenaars als oorlogsvrijwilliger. Hun
ware vaderlandsliefde sloeg echter vlug in ontgoocheling om want
korte tijd later protesteerden ze
tegen het feit dat „. hun Belgisch
wapen tegen een Frans moest
worden ingeruild..." en vonden ze
het onbegrijpelijk dat in het hospitaal te Brugge geen enkele doktoor Vlaams kent.."
Na wat opleiding worden de
broers gescheiden. Aan het front
leert Edward de gruwelen van de
oorlog kennen en schrijft op 9 juli
1915 aan zijn broer Fransde
dag te vervloeken dat hij zich als
vrijwilliger meldde!" Hij raadt zijn
broer dan ook aan zo lang mogelijk van het strijdtoneel weg te
blijven

dracht hun dood aanschouwelijk
voor te stellen, de tekening werd
op grote schaal verspreid. Op de
plaats waar de twee broers in
mekaars armen gevonden werden
richtten Vlaamse oud-strijders een
kreeg zopas het Oorlogskruis opgespeld en denkt dat het einde
van de oorlog in zicht is...
Met twee andere sergeanten
leiden de broers de aanval, de
aktie wordt een sukses: 15 Duitse
knjgsgevangenen worden triomfantelijk naar de Belgische stellingen meegebracht. Maar eens terug over de IJzer stelt Edward
vast dat broer Frans niet komt
opdagen In het gevaarlijke niemandsland gaat hij naar hem op
zoek...
Achttien dagen later vinden uitgestuurde verkenners drie lijken:
de gebroeders Van Raemdonck
en de Waalse soldaat Aimé Fievez
Twee nachten later vraagt sergeant Withof vrijwilligers om de
lijken ter plaatse te begraven. Een
brankardier die bij de begrafenis
aanwezig was vertelde achteraf
dat hij Frans en Edward in me3S-.^'^«'!- "a*^

Ook na hun „tweede

kaars armen verstrengeld terug
gevonden had.
Het verhaal van de brankardier
liep als een vuurtje langs de frontlijn en maakte diepe indruk op de
monumentje op. In 1921 trok de
tweede IJzerbedevaart naar hun
graf in Steenstrate maar in 1924
werden hun stoffelijke resten en
dat van de Waalse soldaat opgegraven en te Westvleteren onder
drie Belgische grafstenen begraven.
Ondertussen groeide bij het komitee voor de bedevaart naar de
IJzergraven de idee om te Kaaskerke-Diksmuide een groots monument te bouwen.
In 1926 werden de eerste palen
voor de bouw geheid en in 1928
metselde Cyriel Verschaeve de
eerste steen. In december 1930
schreef het Uzerbedevaartkomitee een wedstrijd uit voor vier
beelden, de symbolen van het
Vlaamse IJzerleed, die zouden geplaatst worden op de vier flanken
van de toren. Onder de 33 deelnemers selekteerde de jury een kunstenaar uit Temse, de vrijwel onbekende
beeldhouwer
Karel

Aubroeck. Aubroeck was een gewezen IJzersoldaat en had de
verschrikking van de oorlog aan
den lijve ondervonden en was er
flamingant geworden.
De vier beelden werden tussen
1931 en 1934 op de bedevaart
onthuld. Dat van de Van Raemdoncks in 1932, tegelijkertijd werd
hun stoffelijk overschot in de krypte van de toren bijgezet
De beelden van Aubroeck waren haast 9 meter hoog en de
realisatie ervan was voor de kunstenaar niet zonder gevaar. Z o
stortte het O.-L-Vrouwbeeld dat
Joe English in de hand hield naar
beneden, op het nippertje werd
Aubroeck niet verpletterd onder
de 2.000 kg klei. Maar met het
vierde beeld liep het niet zo gelukkig af Bij het weghakken van
beton raakte Karel Aubroeck het
linkeroog kwijt.
Dit voorval heeft de kunstenaar
echter niet weerhouden nog een
ander groot werk te maken. Toen
in 1936 te Nieuwpoort een koning
Albertmonument zou geplaatst
worden meldde Aubroeck zich.
Gelukkig was de Belgische Natio-

Tijdens onze terugtocht trokken we door Torhout,
waar de kerk in lichterlaaie stond: een onthutsend gezicht
De oorlog had misschien dit ene voordeel, nl. dat de
mensen elkaar meer hielpen en bijsprongen. Natuurlijk
was er de bestendige schrik voor bombardementen.
Bij de Bevrijding van Moerbrugge verbleven we drie
dagen en nachten tussen het hete
oorlogsgewoel
Uren, lange en bangelijke uren, zaten we angstig in
een kelder Hopend dat het vlug voorbij zou zijn. Zo'n
ervaring beklijft Er vielen trouwens bommen op
Steenbrugge, waarbij de vrouw van de bruggedraaier
van onder het puin werd gehaald. De oorlogsgruwel is
heus wel iets anders dan de romantiek die men daar
soms over ophangt..

Stampkot!
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Van Raemdonck
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Frans in wie — ondanks de
oorlogsgruwelen — de dichter
was blijven voortleven antwoordde- „Te saam vereend, in vreugde
en in nood, als de ene sterft, de
andere dood!"..

Na herhaaldelijk gekwetst te
zijn geweest en in hospitalen vertoefd te hebben vinden de broers
mekaar te Avekapelle terug. In
februan 1916 worden ze lid van
een Vlaamse studiekring Deze
militante aktiviteit ontgaat met aan
de militaire overheid en Frans en
Edward worden bij wijze van s1;raf
naar een andere kompagnie overgeplaatst
In de nacht van 25 op 26 maart
1917 moeten ze over de IJzer en
in de buurt van het gekende
Stampkot te Steenstrate offensieve opdrachten uitvoeren Krijgsgevangenen maken, luidt de opdracht. Zwaar te moede stapt
Frans op, reeds dagen lijdt hij
onder het voorgevoelen l e m s e
nooit meer weer te zien Edward
daarentegen is optimistischer, hij
soldaten, vooral op deze die wisten hoeveel de broers van mekaar
hielden Joe English kreeg de op-

dood" bleven de gebroeders

Vader was spoorbediende en moeder deed het
huishouden Er waren drie kinderen, waarvan ik de
oudste ben
Ik heb levendige herinneringen behouden aan de
oorlogstijd, alhoewel ik amper acht jaar was toen deze
begon. Zo weet ik dat we in 1940 naar Koksijde vluchtte, van waaruit we de Duinkerkse haven zagen
branden Enkele dagen later kwam pa ons halen,
„omdat het een andere oorlog is". Hij had immers als
oud-strijder de eerste grote wereldbrand meebeleefd

Al had het een zekere „charme", zeker voor
kinderen op zoek naar avontuur Er gebeurde van alles, er viel steeds iets te beleven: de zwarte markt bij
de boeren helpen, „zanten", op speurtocht gaan..
Kortom, het was een andere tijd. En alles is zo snel
geëvolueerd. Weet je dat onze schoolreis er toen in
bestond van te voet van Steenbrugge naar het Mariaoord van ver-Assebroek te stappen?
Thuis waren ze Vlaamsgezind Bewust en rechtlijnig. Zonder politiek aktief te zijn. Ikzelf werd wel aktief
in de VVB, van waaruit de VU mij gerekruteerd heeft
Gedurende vele jaren was ik ook spelend lid van de
toneelkring „Kunst Adelt".
De jonge man op de foto Is Raymond Reynaert
(geboren te Zarren in 1932), toen hij ongeveer 25
jaar jong was. Hij heeft de akademische graad van
dr. juris en is sinds acht jaar VU-schepen van
Financiën te Brugge.
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onafscheidelijk...

nale Oud-strijdersbond niet toen
deze vaststelde dat de winnaar
ook de beeldhouwer was van de
Ijzersymbolen!
Maar toen barstte de tweede
wereldoorlog los. In Vlaamse kringen vreesde men dat de IJzertoren het mikpunt van de haat tegen
alles wat Vlaams was zou worden.
In de nacht van 15 op 16 juni 1945
werd de eerste aanslag op de
IJzertoren gepleegd.

„Tweede dooa ...
ledereen voelde aan dat een
tweede aanslag werd voorbereid,
tal van vooraanstaanden uit het
Verzet hadden deze aangekondigd en in de nacht van 15 op 16
maart gebeurde het...
Om kwart na 2 ontplofte de
lading springstof. De veldwachter
die op 200 meter van de toren
woonde, hoorde de knal, haastte
zich naar het raam en verwittigde
om... kwart na zeven de rijkswacht,
om 9 u. stapte het parket van
Veume af.
Tal van nieuwsgierigen verdrongen zich rond het puin maar het
waren slechts enkelen die beseften dat er met het beeld van de
broeders Van Raemdonck iets
vreemd was gebeurd.

Langs de
Frontroute
^
14-18 op het
r^^^
grondgebied
^J^Ê
van
Zuid^ W ^ ^ schote herin<
^ f
neren tal van
zaken aan de
Van Raemdoncks. Zo werd er een
straat naar hen genoemd en een
boerderij. Juist achter die hoeve
staat het monument dat aan' hundood herinnert In de buurt herinneren tal van andere monumenten aan
de gesneuvelden van de Duitse gasaanvallen. Een brochure met kaart is
steeds verkrijgbaar bij de Dienst
voor Toerisme. Stadhuis, Grote
Markt te 8900 leper (057-20.26.23).

Het beeld dat Aubroeck voor
hen gebouwd had, had de moorddadige aanslag overleefd. Net zoals in de dodelijke lentenacht van
1917 toen Edward en Frans in
mekaars armen waren gesneuveld bleven ze ook nu in mekaars stenen armen verstrengeld...
Aldus kreeg Frans jaren na hun
dood gelijk. „Te saam vereend, in
vreugde en in nood ."

kMjScheidsrechters weerde schuld van alles..

Gebuisd over
de hele lijn
We leven in een vreemde voetbalwereld. Maandenlang al beklaagt de Bond er zich over dat haar prestige
systematisch en meestal onterecht (?) wordt ondermijnd Door het gerecht, door de pers Niemand wil rekening houden met de specifieke situatie waarin de
klubs zich zouden bevinden Het was nooit moeilijk
deze beweringen te weerleggen...

N

AAR ons gevoel gaf de
pers blijk van grote verdraagzaamheid En in de
omkoopaffaire en in het zwarte
geldcircuit Want het was toch
duidelijk dat elementaire wetten
gewetenloos met de voeten waren getreden Maar w e zijn blijkbaar nog met aan het einde van
onze verwondering

Geviseerd
Vorige week liet de Raad van
Beheer van Racing Mechelen, bij
monde van sekretans Louis Wouters (die gelukkig met dezelfde is
als de bondsvoorzitter), de wereld
weten dat het zo met verder kon
De tweedeklasser voelt zich immers geviseerd door de scheidsrechters, door het scheidsrechterskomitee door alles en iedereen De opeenvolgende nederlagen van de eens onwnkbaar gewaande
leidersploeg
zouden
uitsluitend een gevolg (geweest)
zijn van vooringenomen arbitrage,
van
zichtbaar
onrecht,
van
schaamteloze partijdigheid Eerlijk
we snakten naar adem toen we
het lazen Eerst op het televisiescherm (waar Racing al sinds
mensenheugenis goed wordt bediend) en daarna in de kranten
Dat klubleiders ziende blind zijn
wisten we al eerder, dat men na afloop van bewogen wedstrijden

beter met dove oren naar hun
verklaringen luistert wordt algemeen toegegeven maar dat uitgerekend een klub die geleid wordt
door een vooraanstaand (en ambitieus) lid van het Uitvoerend Komitee die toevallig ook nog ondervoorzitter IS van het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Komitee zich laat verleiden tot soortgelijk minderwaardig gedrag en
poging tot gezagsondermijning
vinden we ronduit beschamend

Engeltjes...
Waar moet dat eindigen? De
heer Meulemans (en met of door
hem ook zijn klub) was ovengens
met aan zijn proefstuk toe Vorig
seizoen reeds vervloekte en verwenste hij openlijk scheidsrechter
Van Volcem omdat deze blijkbaar
geen rekening wenste te houden
met de „invloeden" van de groenwitte vereniging en verzuimde ze
naar de eerste klasse te fluiten In
de voorbije weken waren eerst
Cokaiko, vervolgens Soenens en
nu wellicht ook nog Crucke de
zondebokken
Eerstgenoemde
legde op R W D M het intimidatievoetbal van de Mechelaars aan
banden, de tweede zou als Brusselaar hebben bijgedragen tot de
nederlaag op Hasselt en de heer
Crucke onthield de engeltjes van
meester Meulemans alvast een

Afscheid van
Stef en Marcel...
Eind vorige week stierven Stef Goossens en
Marcel Van Bergen, twee nestors van de Vlaamse
sportjournalistiek Twee mensen ook die ieder in eigen
stijl en met eigen temperament hebben bijgedragen
tot de ontvoogding van ons sportvolk.

I

N dagen van technische hoogstandjes en computerbluf
vergeet men nogal gemakkelijk (en graag) dat de sportjournalistiek een zeer eigen en erg waardevolle bijdrage heeft geleverd tot
de bewustwording van de Vlaamse volksmens

Dank...
Stef Goossens van , Het Volk",
streed in de vuurlijn In het Brusselse Minzaam en vriendelijk en
op zijn eigen wijze zeer beginselvast Een waardevol man die door
vriend en tegenstander werd gewaardeerd Een bindteken ook

tussen jong en oud Brabant zal
deze Haspengouwer missen want
Stef mocht dan al geruime tijd ziek
zijn, vergeten was hij zeker met
Marcel Van Bergen was een
ander temperament Hoekig en
bruisend Een man van uitersten
Mateloze toewijding en onwnkbare overtuiging Soms ook een
bevlogene Een man van Antwerpen (de stad, de klub en de krant)
in hart en nieren Van een zeldzaam wordende soort
waar
steeds meer mensen naar terugverlangen

strafschop in de thuismatch tegen
Berchem Kortom, er is kwaad
opzet mee gemoeid Moet de lezer wel weten dat Racing al jarenlang de reputatie met zich voert
dat het door de scheidsrechters
wordt ontzien omwille van haar
vermeende „bondsmacht' want er
mag aan hennnerd worden dat
ook de bondsvoorzitter spruit uit
de schoot van deze Mechelse
vereniging
Kunt U nog v o l g e n ' W e vragen
ons af welke klubleider zijn spelers nog een verwijt zal durven
maken wanneer deze zich tegenover een scheidsrechter misdragen en we vragen ons af welke
strafmaat het Sportkomitee zal
hanteren wanneer een op het matje geroepen professional doodgemoedereerd verklaart dat hij werd
uitgesloten omdat hij de fluitemer
hennnerde aan de uitspraken van
meester Meulemans en zijn volgelingen"? W e begrijpen ovengens
met wat het Uitvoerend Komitee
weerhoudt zijn achtenswaardig lid
publiekelijk tot de orde te roepen
Of vindt men het daar normaal het
eigen gezag te ondergraven"? Kan
men over een paar weken weer
verklaren dat de huidige knsis (op
de 22ste speeldag amper zestigduizend toeschouwers voor negen eerste klasse wedstnjdenO
voortvloeit uit de kntische C??"?)
houding van de pers'
BIJ R W D M schijnt men inmiddels begrepen te hebben Die klub
jammerde vorig seizoen ook onophoudelijk over systematische
scheidsrechterlijke benadeling Ze
eindigde in tweede klasse Wellicht daarom weerhield men zich
van snijdende kommentaren na de
heenmatch tussen beide klubs in
het Mechelse Toen werd R W D M
inderdaad ongelukkig behandeld
door de scheidsrechter maar voor
zover WIJ ons hennneren heeft
Meester Meulemans toen geen
verklanngen afgelegd Of zag hij
op die 14de oktober eindelijk eens
een „goede arbiter"?
Moeten we nog eens teruggnjpen naar de onvergetelijke Pol
Jacquemijns
die
destijds
al
schreef dat pech en meeval, bevoordeling en benadeling elkaar
uitvlakken in een kompetitie op
lange t e r m i j n ' Dat iedereen op het
einde van het kampioenschap
meestal op zijn juiste plaats staat
gerangschikt en dat die scheidsrechters ook maar mensen zijn en
meestal zelfs nog „mensen van
goede wil"
Racing Mechelen (en RWDM)
betrouwen dus maar beter op hun
inzet en talenten om de toekomst
voor te bereiden Wat ons met
mag beletten te stellen dat de heer
Meulemans zichzelf heeft „gebuisd" als klub- en bondsbestuurder Maar daarover verwondert
zich wellicht niemand

De hele meute gaat van start op de mulle piste van Heusden-Zolder
favoneten trekken de bende aan

De

Jef Gees veldloopkampioen

Triomf van
een miskende
Tegen alle verwachtingen in werd Jef Gees nationaal veldloopkampioen. Vincent Rousseau mocht dan
wel afwezig zijn, dat was nog geen reden om van een
onthoofd kampioenschap te spreken.

G

EES versloeg toch al die
anderen die in de voorbije
maanden onveranderlijk
voor hem finishten

Fris...
Eddy De Pauw, die in beslissende momenten vaak door pech
wordt overvallen, eindigde slechts
tiende Hij zal het zich wel anders
voorgesteld hebben De Pauw

Beiden hebben recht op dank
en erkentelijkheid van de Vlaamse
sportwereld

was trouwens met de enige ,veldloopspecialist' die afging Duidelijk
IS dat de kampioenschappen eigenlijk te laat komen en dat de erkende specialisten door hun
krachten zitten
Vandaar de tnomf van een pisteloper die in gras en modder
eigenlijk nog nooit echt uitblonk en
die won omdat hij fris aan de
startlijn verscheen Hij bereidde
het pisteseizoen voor onder de
Marokkaanse zon en dat leverde
hem alvast de nationale veldlooptitel op' Het weze hem van harte
gegund Gees een achtentwintigjange loopt al seizoenen lang net
naast de erkenning en de waardenng Hij miste „nipt" vele selekties
Zijn onverhoopt sukses vertoont
dan ook vele menselijke trekjes
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Opvolging Tsjernenko vlug geregeld

„Jeugdige"
Gorbatsjev volgt op
De opvolging van Konstantin Tsjernenko door
Michael Gorbatsjev is in Moskou verrassend snel geregeld. Tsjernenko is zondag jL om tien na zeven 's
avonds Moskouse tijd overleden, maandagmiddag
werd zijn dood officieel bekendgemaakt en vier uur later al liet Moskou weten dat Gorbatsjev door het
centraal komitee unaniem tot sekretans-generaal van
de partij was aangeduid.

M

EN kan zeggen dat het
Kremlin de jongste tijd
de nodige ervanng kon
opdoen in aflossingen van de
wacht Joeri Andropov, die in november 1982 de overleden Brezjnev opvolgde, stierf na 14 maanden aan de top Tsjernenko hield
het maar dertien maanden uit De
73-jarige leider was bovendien al
geruime tijd zwaar ziek en de
opvolging kon dus terdege voorbereid worden

Benjamin...
De benoeming van de 54-jarige
Gorbatsjev, naar Sovjetrussische
normen een erg jeugdige leider,
kwam met als een enorme verrassing HIJ werd al maanden als de
nr 2 van het regime beschouwd
Het zal boeiend worden na te
gaan of de dynamische benjamin
van het politburo er snel in zal slagen een eigen stempel op het
Sovjet-beleid te drukken
Het stijlverschil tussen Gorbatsjev en zijn voorganger is in elk
geval ontzaglijk Tsjernenko was
het type van de grijze apparatsjik,
die naar de top klom door zijn
aktiviteiten binnen de partij en
door zijn trouw aan Brezjnev, en
die nooit grote verantwoordelijkheid had uitgeoefend als partijsecretaris van een regio of als sekretaris van het centraal komitee voor
een belangrijke sektor (industrie,
landbouw, enz)
Gorbatsjev daarentegen is een
markante figuur, naar Russische
normen onkonventioneel in zijn
optreden, spits en slagvaardig, iemand die op zijn buitenlandse reizen, o m tijdens zijn bezoek aan
Groot-Bnttannie in december j l ,
getoond heeft dat hij houdt van
open en openhartige diskussies

beleidsorgaan, het politburo, en
een jaar nadien volwaardig lid
Andropov, de intellektueel en
pragmatische hervormingsgezinde, gaf Gorbatsjev een extra-zetje
en tijdens de ziekte van Tsjernenko werd de benjamin duidelijk de
nr 2

Brengen
Franse
ministers
ongeluk?
Franse minister van
D E Buitenlandse
Betrekkingen Claude Cheysson
was tn Moskou op bezoek
toen Joeri Andropov stierf
Zijn opvolger Roland Dumas
was net in de Sovjetrussische hoofdstad aangekomen
toen Tsjernenko het tijdelijke
met het eeuwige verwisselde
Gorbatsjev ziet er gezond
genoeg uit, maar wie weet
vindt hij het toch veiliger
maar een tijdje te wachten
voor hij nog eens de patroon
van de „Quai d'Orsay" naar
Moskou laat uitnodigen
Met deze 54-jange treedt nu
ook voor het eerst een leider aan
van de naoorlogse generatie, iemand die pas vijftien was toen de
Tweede Wereldoorlog afgelopen
was
Iemand voor wie heldendaden
in de oorlog minder zwaar wegen
dan de noodzaak de logge bureau-

kratische machine te stroomlijnen
en de industrie en landbouw tot
betere prestaties aan te sporen
door meer ruimte te maken voor
initiatief en dus ook voor eigen
verantwoordelijkheid, wat inhoudt
dat wie slecht performeert ook
gestraft kan worden Andropov
werkte eveneens aan hervormingen in die richting maar kreeg met
de tijd die m te voeren
Als er geen ongelukken gebeuren zal Gorbatsjev, die geen overgangsfiguur IS, wel de tijd krijgen
een eigen beleid te ontwikkelen
Waarbij men er wel rekening mee
moet houden dat de Sovjet-leiding
veel minder monolitisch is dan ze
vaak wordt afgeschilderd, en dat
ook de sekretans-generaal van de
partij rekening moet houden met
de tegenstellingen tussen haviken
en duiven, tussen konservatieven
en pragmatici, met de ingeburgerde gewoonten van een leger ambtenaren die zich knus in hun positie hebben genesteld en bepaald
met uitzien naar hervormingen die
kunnen inhouden dat ze voor beleidsfouten worden verantwoordelijk gesteld

Prioriteiten
Uit Gorbatsjevs eerste verklaring als sekretans-generaal valt af
te leiden dat hij van een beter
presterende ekonomie zijn prioriteit wil maken
Op buitenlands vlak vallen geen
bruuske koerswijzigingen te verwachten Daar zal enige tijd nodig
zijn om na een periode van immobilisme een aktievere diplomatie te
ontwikkelen jegens de OostWest-betrekkingen, de aanhoudende oorlog in Afghanistan, de
spanningen met China enz De
ervaren en onverwoestbare minister van Buitenlandse Zaken en
politburo-lid Andrei Gromyko is
zijn departement ongetwijfeld met
vaste hand blijven leiden, maar het
was geen normale toestand dat
sinds Brezjnevs bezoek aan Bonn
in 1981 geen hoogste Sovjetleider

Een „benjamin"

volgt de overleden
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nog een buitenlandse reis heeft
gemaakt
Op één vlak ligt de benoeming
van de „jeugdige" Gorbatsjev alvast wel in de lijn van de traditie
hij IS een Rus De markantste

uitzondering daarop was „vadertje
Stalin" die een Georgiër was
Tsjernenko was afkomstig uit Sibene, van Oekraïense oorsprong,
maar stond wel als Rus geregistreerd
H Oosterhuys

„Geneva" herbegonnen

Spoedig ra toettenal<koord?
Ondanks de dood van Tsjernenko zijn dinsdag in
Geneve de onderhandelingen tussen de Sovjetunie
en de Verenigde Staten over bewapeningsbeperking
volgens het voorziene schema begonnen. Daarmee
wou Moskou blijkbaar én het belang onderstrepen dat
het aan die dialoog hecht, én de kontinuïteit in het Sovjetrussische beleid.
E onderhandelaars hebben
een ontzaglijk pak problemen op hun bord ze zullen, in dne werkgroepen, praten

Onstuitbaar...
Michael Gorbatsjev, die aan de
universiteit van Moskou rechten
gestudeerd heeft, bekleedde in
zijn carrière wel belangrijke verantwoordelijkheden HIJ begon zijn
loopbaan m 1956 in het gebied van
Stavropol, in het zuiden van de
Russische republiek, waar hij in
twintig jaar tijd opklom tot eerste
sekretaris In die tijd was hij in het
centraal komitee verkozen en tn
1978 trok hij naar Moskou waar
zijn opmars onstuitbaar doorging
HIJ werd er federaal partijsekretans voor landbouw en het toont
zijn politiek talent dat hij met de
blaam kreeg voor de gebrekkige
prestaties van de Sovjet-landbouw HIJ zette daar trouwens
enkele hervormingen in die op
aanmoediging van eigen initiatief
en grotere produktiviteit gericht
waren In 1979 al werd hij plaatsvervangend lid van het hoogste

Tsjernenko

over de strategische wapens, de
raketten voor de middellange afstand (INF), en over de ruimtewapens Moskou heeft duidelijk gesteld dat die drie pakketten onderling verbonden zijn D w z geen
akkoord over de „euroraketten" of
de strategische raketten als er
inzake de ruimtewapens mets uit
de bus k o m t

Star-wars...
En op dat laatste punt lijkt een
akkoord wel heel ver af De Russen komen naar Geneve met de
openlijk verklaarde intentie een
stopzetting van de wapenwedloop
in de ruimte na te streven, de
Amenkanen met het even openlijk
verklaarde voornemen mets te
aanvaarden wat het onderzoek
naar president Reagans „star
wars"-projekt kan hinderen

Ondanks de rouw te Moskou ontmoetten

VS- en USSR-onderhandelaars

mekaar te Geneve

(foto UP!)

M a w als een akkoord over de
INF op een doorbraak inzake de
ruimtewapens moet wachten zal
het wachten lang duren En kan de
Belgische regering alle hoop laten
varen dat ze door een snel SovjetAmerikaans akkoord zal worden
ontslagen van het hete hangijzer
van de plaatsing in Florennes van
48 kruisraketten
H.0

m\
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De film werd in december nog
uitgebracht in de USA, om in
aanmerking te komen voor de
Oscars, wat goed gekeken was
van de producenten, want de nominaties kwamen alvast, terwijl de
Newyorkse filmjoernalisten hem
reeds tot de beste film van 1984
uitriepen

„A passage to India"

Indisch prentenboek
in premiere
van deze veteraan, in het wonder
dat film heet
Opnieuw zijn de beelden die
Lean op het scherm tovert zo
onvergetelijk mooi, dat men soms
vergeet dat er ook een verhaal is

Of zijn die beelden het verhaal"?
HIJ gebruikt India met om zijn
lokale en exotische kleur, maar
meer als een geheime kracht —
die haast een eigen leven leidt en
personage wordt

Veertien jaar na zijn film, „Ryan's Daughter", een
commerciële flop, is David Lean terug met „A passage
to India". Een getrouwe verfilming van het boek van
Edward Morgan Forster dat verscheen in 1924. Een
klassieker over de ontmoeting tussen Oost en West in
het koloniale India.

H

ET verhaal op zichzelf is
kort te noemen Adela
Quested (Judy Davis) is
een verstandige en welopgevoede jonge vrouw, die samen met de
oude Mrs Moore naar India vertrekt, om daar te trouwen met de
zoon van de oudere dame Ronny
Heaslop (Nigel Havers), magistraat in het fiktieve Chandrapore
Adela voelt zicli opgesloten in
het snobisme van het Engels kolonialisme, gelukkig voor haar is ook
Mrs Moore van dat idee Alhoewel onderlinge raciale kontakten
uit de boze zijn krijgen ze kontakt
met de pro-lndische Richard Fielding (James Fox), een Britse academicus en hoofd van de plaatselijke school, en met een plaatselijke dokter, de moslim Aziz (Victor
Bannerjee) die toch zo graag in de
smaak wil vallen
Op een dag nodigt Aziz de
dames uit voor een bezoek aan de
nabije Marabargrotten Deze uitstap eindigt op een drama Een
bebloede Adela keert terug om de
verschrikte Aziz te beschuldigen
van een poging tot verkrachting
Dit sterkt de Britten enkel in hun
overtuiging dat geen enkele Indiër
deugt

Wat is er gebeurd?
Wat IS er gebeurd'' Dat is de
vraag die iedere lezer van het
boek zich sinds 1924 stelt Al
hetgeen we weten is dat het tweetal, terwijl ze afdwalen van de rest
van het gezelschap, gesprekken
voert die een intiem karakter krijgen Op een bepaald ogenblik
gaan ze uiteen om in een verschillende grot binnen te gaan Hierbij
wordt Adela bang en raakt alle
gevoel voor richting kwijt om even
later hysterisch de berg af te
strompelen, de indruk verwekkend dat ze aangevallen is W e
zullen nooit weten of Aziz haar is
gevolgd in de grot of het hier om
verbeelding gaat De film volgt
getrouw de auteur, die Aziz' onschuld suggereert Maar zelfs na
het proces, dat Engelsen en In-

Podium 3
Het Literair Tijdschrift 't Kofschip (sekretanaat Vinkenlaan 11,
1730 Zellik) zal zoals de voorgaande jaren opnieuw „Podium" publiceren, een extra-poezienummer
voornamelijk bestemd voor dichters en dichteressen die nog geen
bundel hebben uitgegeven Iedereen mag meerdere gedichten opsturen en het tema is vnj
De redaktie van „Podium" is
gevestigd bij Ugo Verbeke, Eugeen Laermansstraat 10, 2020
Antwerpen, waar ook alle gedichten en vragen om inlichtingen dienen toe te komen

diers haast tot echte strijd brengt,
zelfs nadat Adela haar beschuldiging heeft ingetrokken, kan niemand zeker zijn
Trouwens, voor Lean is het verhaal, net als voor Forster, maar
bijzaak Voor hen is het gebeuren
in de mens belangrijker En het
gegeven werd enkel in het koloniale India geplaatst omdat deze
wereld een zinnebeeldige afspiegeling IS van de woelige wereld in
de mensen

E M Forster is op nieuwjaarsdag 1879 te Londen geboren uit
een welgestelde familie HIJ werd
in de internaten van Tonbridge en
Cambridge opgevoed Als hij in
1924 ,A Passage to India" (vroeger in het Nederlands verschenen
als ,De echo van Marabar") met
had geschreven, zou men zich
hem de dag van vandaag niet
meer herinneren Uitgezonderd
dan die enkelen die zich met literaire kntiek bezighouden, want zijn
„Aspects of the novel" (1927) bevatte een aantal termen die later
gemeengoed werden in de Engelse romankritiek
Forster verliet Cambridge met
matige cijfers voor de Klassieken
en (jeschiedenis en met de wetenschap dat hij een homoseksueel was Een toelage uit de nalatenschap van een overleden tante,
bespaarde hem het werken HIJ
kon dromen, zoals hij het zich
wenste Er gaat een verhaal over
hem, dat hij dacht dat telefoondraden hol waren

Het proces toont hoe de deelnemende partijen drastisch veranderd zijn

Zijn eerste boeken zitten vol
met een subtiele rebellie tegen zijn
tirannieke moeder en hetgeen ze
vertegenwoordigde het middenklas Engeland en de zorgvuldig
onderhouden klasseverschillen
De rest van zijn leven — hij
werd 91 — verliep rustig en hij
kwam helemaal met meer aan romanschrijven toe Een grap deed
de ronde Forster werd steeds
maar beroemder met iedere roman die hij met schreef Hij was
een aktieve vijand van censtuur
en maakte op dit vlak wel het
nodige lawaai Hij schandalizeerde
Engeland ooit met de uitspraak
„Als ik moest kiezen tussen het
verraden van mijn land of het
verraden van een vnend, dan
hoop ik de moed te hebben mijn
land te verraden"

Het wonder film
Een schraal gegeven voor een
film die 163 minuten duurt? Helemaal nieti David Lean die m de
loop der jaren films schoot zoals
„The bridge on the River Kwaï",
„Great Expectations", „Lawrence
of Arabia", „Ryan's Daughter" en
„Dokter Zjivago", heeft een script
gemaakt dat soms veel helderder
overkomt dan vele duisterheden
in het boek Een boek dat zachte
ironie en metafysische mysteries
in éen band samenbrengt is met
het uitverkoren werkterrein voor
filmmagnaten Dat Lean erin geslaagd IS dit komplekse werk op
het scherm te knjgen pleit alleen
maar voor het rotsvaste geloof

Over de auteur

Sleutelscène

uit de film Oost en West ontmoeten

elkaar in India

Het weze gezegd

Volksunie, „niet te
verwarren met'\..
en het dagblad „Het Parool", eveneens uit de weerstand afkomstig

In de Noord-Zuid-verbinding heeft de Volksunie lange tijd niet te best „gelegen" voor wat de Nederlandse
pers betreft. Malle vooringenomenheid speelde een
grote rol en bij herhaling werd in kranten en weekbladen, wanneer de Volksunie ter sprake kwam, de toevoeging „extremistisch", soms nog erger, gebruikt

E

EN gunstige uitzondenng
vormde het (enige jaren
geleden opgeheven) weekblad „De Nieuwe Linie" dat het
konsekwent voor de Volksunie
opnam, haar kongressen bijwoonde en herhaaldelijk interviews publiceerde met o m Frans van der
Eist, Hugo Schiltz

vidsfonds onderscheiden vanwege haar berichtgeving over Vlaanderen

Goedgemaakt?

Getuige drie knipsels, respektievelijk uit het kwaliteitsdagblad
„NRC Kandelsblad", het (oud-verzets-)weekblad „Vrij nederland"

„De Nieuwe Linie" werd trouwens enkele malen door het Da-

Maar tegenwoordig liggen de
zaken — gelukkig — anders
Haast om strijd beijveren de media zich om goed te maken wat zij
jarenlang als gevolg van kortzichtigheid mispeuterden

Ter toelichting de Nederlandse
Volksunie is een kleine partij, berucht om haar standpunten tegenover minderheidsgroepen in de
samenleving, en onder leiding van
ene Joop Glimmerveen luidruchtig
anti-demokratisch opererend Dat
de genoemde bladen trachten een
misverstand uit de wereld te helpen, valt toe te juichen Het mis-

verstand IS overigens door toedoen van bepaalde media zelf
ontstaan
Gelukkig is de tijd nu wel helemaal voorbij dat de Nieuwe-Limeredakteur die zich beijverde om
de (Vlaamse) Volksunie in het
juiste daglicht te plaatsen, door
kollega's van andere bladen voor
,7warte" werd uitgemaakt W e weten dat hij het hen vergeeft ook al
hadden ze beter dienen te weten
Jeeveedee
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Top
Een deel van de kongreskommissie waarvan alle leden met grote deskundigheid en eindeloos geduld de vele
tussenkomsten hebben onderzocht, besproken en beantwoord Allen verdienen onze dank'

„225"

Het VU-partijbestuur deelt mee
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 11 maart heeft
algemeen voorzitter VIc Anclaux volgende mededelingen aan de pers gedaan.
Het bestuur heeft een plan klaar om
Het partijbestuur verheugt zich over
de belangrijkste konklusies van dit
het geestdriftge en druk bijgewoonde
kongres ruinn te verspreiden en alle
partijkongres

verantwoordelijken van het politieke
en sociale leven erop te wijzen dat de
tewerkstelling de pnoritaire zorg van
de volgende jaren moet uitmaken
De VU zal alles in het werk stellen
om de publieke opinie ervan te overtuigen dat tewerkstelling voor iedereen in
Vlaanderen mogelijk is op voorwaarde
dat dit samen, door alle geledingen van
het volk, wordt aangepakt in een globale strategie In dit verband wil ik
nogmaals diegenen aanklagen die met
willen inzien dat pas aan de reële
bekommernis van het volk kan tegemoet gekomen worden binnen een
ruime Vlaamse zelfstandigheid

Belastingverlaging
De VU stelt dat de P W blijkbaar
begonnen is met de verkiezingscampagne en eens te meer de mensen een
rad voor de ogen wil draaien met de
slogan van belastingverlaging
Zoals zo vaak probeert de PVV de
mensen opnieuw te verleiden met beloften Hoewel iedereen weet dat de
belastingdruk te hoog is en demotiverend werkt, is de realiteit dat de huidige
regenng met liberalen zich van de
noodzaak van een belasbngverlaging
gedurende meer dan dne jaar mets
heeft aangetrokken De werkelijkheid
IS dat een meerjarenplan inzake belastingen reeds in 1981 werd opgemaakt
en dat het uitgerekend deze regenng
met liberalen is, die hiervan mets heeft
terecht gebracht Integendeel De liberalen zijn er mee de oorzaak van dat
de bevolking de eerste indexsprong
van '85 verloren heeft en dat deze in
1986 aan de mensen eveneens zal
worden ontzegd Intussen stegen tijdens deze regeerpenode, met de liberalen, de belastingen met ongeveer 6
% en de koopkracht van de gezinnen
verminderde met circa 10 %

Een onmisbaar studieboek!
Het boek „Werk voor iedereen in Vlaanderen Een strategie voor
volledige tewerkstelling" werd geschreven door Andre Geens, verantwoordelijke van de VU-studiedienst Het is een onmisbaar dokunnent bij
het geslaagde Werk-kongres van Kortrijk Het boek kost 300 fr en kan
bekomen worden op het VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel
^ ^

Naam
Adres
exemplaren van „Werk voor Iedereen"
Handtekening

14 MAART 1985

Sidmarslachtoffers
Ten slotte wil ik namens de VU mijn
rouwbeklag betuigen aan de slachtoffers van het ongeval in Sidmar Wij
hebben de toedracht van dit incident
nauwkeurig vernomen van de afvaardiging van Sidmar-arbeiders op het
kongres

Bon
bestelt

M a w , ondanks alle mooie beloften
en zelfs in tegenstelling ermee heeft
de burger onder een liberaal geïnspireerde regenng zwaar geboet en de
staat heeft steeds meer opgeëist

Het blijkt geen alledaags arbeidsongeval te zijn geweest Wij willen hulde
brengen aan de reddingsploeg, die met
grote offervaardigheid is opgetreden,
en hierdoor drie man heeft verloren

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Willy Alloo, Aalst
Jan Caudron, Aalst
Hugo Roggeman, Gentbrugge
Jozef De Ridder, Dllbeek
Maria Colemont, Beringen
Jan Galle, Lede
Georges Raes, Ledegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jan Caubergs, Beringen
VU-Hassell

Punten
deze week

Puntentotaal

72
69
108
45
—
45
—
—
84

2424 p.
1047 p.
987 p.
921 p.
810 p.
720 p.
651 p.
633 p.

11. vu-Lier
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
2Z

Joris Depré, Tervuren
Paul Van Grembergen, Ertvelde
Wim Baetens, Mechelen
André Geens, Zottegem
Herman De Wulf, Wetteren
Jacques Vander Haegen, Oudenaarde...
Paul Wielfaert, Waregem
VU-Assebroek
Willy De Saeger, Denderwindeke
Erik Vandewalle, Izegem
Hendrik Carette, Oostakker

—
—
—
—
27
—
45
—
—
—

615 p.
612 p.
453 p.
438 p.
426 p.
408 p.
387 p.
375 p.
375 p.
355 p.
351 p.
288 p.
282 p.
237 p

Zij naderen de „225 punten"
VU-Harelbeke
Bert De Cremer, Denderhoutem
VU-Wommelgem
Jan D'Haeze, Gent-Zuid
Frans Kuijpers, Zoersel
Paul Cresens, Diest
Ferre De Beuckelaer, Kontich
VU-Zedelgem
VU-Kessel
Jaak De Graeve, Ertvelde
Karel Rigo, Gent
VU-Oostduinkerke
Guido Calewaert, Merksem
Ivo GoRinx, Genk

nog 8 p
nog 15 p
nog 30 p
nog48p
nog 60 p
nog 63 p
nog 75 p
nog 81 p
nog 84p
nog 90 p
nog 90 p
nog 93p
nog 96 p
nog99p

Zoeken naar „De Schakel"
Ik beproef een volledige verzameling van „De Schakel", tijdschrift van de
Vlamingen in Argentinië samen te stellen
Daarvoor zoek ik nog volgende
nummers
al de nummers van 1 tot 93 (behalve
de nrs 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 48,
die ik beziO
Voor de jaargangen
1964 ontbreken de nrs 99, 101, 102,
103,
1966 de nrs 127, 128, 129,
1967 de nrs 133, 134, 135, 137, 139,
140,

1972 het nr 199,
1973 het nr 214,
1974 de nrs 222 tot en met 229
1977 de nrs 252, 253,
1979 het nr 277,
1981 het nr 293
Deze verzameling is bestemd voor
het Archief & Dokumentatiecentrum
van de Vlaams-nationale Beweging
(ADVN), sekretanaat Minderbroedersstraat 24, Antwerpen
Bereid tot vergoeding Alle inlichtingen bij E Van den Berghe-De Neve,
Groenstraat 200 te 9300 Aalst (05321 8857)
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Senator Guido Van In:

„Betogen in
alle duidelijkheid"
Als toenmalig voorzitter van de partijraad hebben we, aan de vooravond van
11 november 1979, meegewerkt aan het tot stand komen van het VU-standpunt
over de wapenhandel In het algemeen en de Installatie van atoomraketten voor
de middellange afstand In het blezonder.
Vandaag, welhaast zes jaar later, heeft dit standpunt niets van zijn aktualltelt
Ingeboet
De bewapeningswedloop is inderdaad tot haast krankzinnige afmetingen uitgegroeid: 14.400 miljard of
11.000 fr. per wereldbewoner in 1984.
Van de voorstellen om door afbouw
van de rechtstreekse bewapeningsuitgaven een internationaal ontwikkelingsfonds op te richten, is niets terechtgekomen.
Atoomdrempel
Ten aanzien van de plaatsing van
kruisvluchtwapens, werd al in 1979
vooropgesteld dat deze installatie op
ons klein en overbevolkt grondgebied
een niet-aanvaardbare risicofaktor inhoudt en dat zulks in wezen het opgeven betekent van het klassiek NAVOverdedigingskoncept Daarbij gaat de
VU er nog steeds van uit dat enige afwijzing tot plaatsing van kernraketten
bijdraagt tot het optrekken van de
atoomdrempel en dus tot de vermindering van de kansen op een Europees
nucleair konflikt
In dat opzicht zijn we nooit blind geweest voor het feit dat de Sovjetunie,
na pogingen om de Westerse ekonomie van binnenuit te ontwrichten, teruggevallen is op een schizofreen „omsingelingscomplex", waarin de volkeren van het Warschaupakt meedogenloos worden ingeschakeld. Hun grondgebied dient als lanceer-platform voor
nucleaire middellange afstandswapens.
Hoezeer ook ingegeven door gebeurtenissen van recente datum —
met name het al dan niet uitstellen van
de plaatsing van de kruisvluchtwapens
als een gebaar van goodwill en om de

aankx)p naar besprekingen over wederzijdse en gekontroleerde afbouw
van kernraketten te vergemakkelijken
— toch moet de betoging van
17 maart as. zonder enige dubbelzinnighekJ kunnen verlopen. In die zin dat
de Westerse verdedigingsgemeen-

schap onze steun behoeft, dat van de
Sovjetunie nog eerder beslissingen tot
afbouw en reduktie van nucleaire wapens moeten verwacht, dat de volkeren van het Warschau-pakt zich vrij
over de installatie van nucleaire wapens op hun grondgebied moeten kunnen uitspreken en dat het behoud en a
fortiori de uitbreiding van op WestEuropa gerichte Sovjet-kernraketten
slechts de ongeloofwaardigheid van
het Sovjet-systeem kan bevestigen.
Overigens mogen wij ons verheugen over het feit dat binnen de
Vlaams-nationale gedachtenstroom,
onder meer door toedoen van het
Verbond van Vlaamse Oud-strijders,
een jongerenwerkgroep voor vredesproblemen aktief is geworden en dat
zoals in andere landen inspanningen
zullen worden gedaan om op een
objektieve manier de problematiek van
vrede en ontwapening bespreekbaar
te houden.
Guido Van In,
VU-senator

Meedoen aan de Vredesbetoging op 17 maart:

Nooit meer ooriog!
Eerstdaags valt waarschijnlijk de beslissing over de raketten. De VU sprak
zich, als eerste partij van dit land, reeds in 79 uit tegen de plaatsing van kernraketten. Konsekwent aan het toen ingenomen standpunt heeft de Volksunie
steeds deelgenomen aan de manifestaties en betogingen tegen de installatie.
Ook nu weer. Wij herhalen de afspraken.
De VU wil op zondag 17 maart als
een duidelijk herkenbare groep meestappen. Het partijbestuur heeft zk^
acfiter alle slogans van de vredesbetoging geschaard, maar wil vooral de
„Nooit meer ooriog"-gedachte kracht
bijzetten.

Halftwee,
Barrikadenplein
Alle VU-deelnemers verzamelen om
13 u. 30 op het Barrikadenplein, vlak
vóór het algemeen sekretariaat Het
Barrikadenplein ligt langsheen de kleine ring rond Brussel, vlakbij het Madouplein.
De deelnemers die per trein naar de
hoofdstad komen, stappen best uit in
fiet Centraal Station. Indien men aan

het Noordstation afstapt riskeert men
niet op tijd het Bamkadenplein te
bereiken. In het Centraal Station kiest
men de uitgang Koloniënstraat en gaat
men richting achterkant van het Pariement Dan bent U vlakbij het Vrijheidsplein en even verder vindt U het
Barrikadenplein. Amper tien minuutjes
wandelen van het Centraal Station.
Van op het Barrikadenplein vertrekken we in groep naar het Rogierplein,
startplaats van de manifestatie. Gedurende de betoging blijven we ook
samen.
De VU-delegatie stapt op achter het
spandoek „Nooit meer ooriog". Eerst
komen de VU-pariementsleden, daarna volgen de VU-burgemeesters en
-schepenen (mét ambtslint!) en de VUkaderleden en -sympatizanten.

Vlaggen
meebrengen
Aangezien onze groep duidelijk herkenbaar dient te zijn wordt gevraagd
zoveel mogelijk leeuwe- en afdelingsvlaggen mee te dragen. En als hèt kan
zouden ook zoveel mogelijk VU-leden
een partij- of leeuwesticker (of badge)
moeten dragen.
Na afloop van de vredesbetoging
komen we liefst ook samen terug naar
het Barrikadenplein.
, Gezien de nabijheid van de beslissing is het belangrijk dat deze manifestatie uitgroeit tot een groot sukses. Het
partijbestuur van de VU roept alle
kaderieden en mandatarissen op massaal aanwezig te zijn op zondag 17
maart Opdat een halt zou worden
toegeroepen aan de bewapeningswedloop. Het is de hoogste tijd!
Voor meer inlichtingen kan men
steeds terecht op het algemeen sekretariaat, tel. 02-219.49.30.

Bloemen
aan IJzertoren

BRUSSEL
BETOGING 17 MAART

Zondag a.s., de dag van de
Vredesbetoging, zullen de Volksuniejongeren van West-Vlaanderen een bloennenkrans neerleggen
aan Vlaanderens vredesmonument, de IJzertoren. Van daaruit
rijden ze dan naar Brussel om deel
te nemen aan de manifestatie.
Ook u bent welkom, zondagochtend om 10 uur aan de IJzervlakte
te Diksmuide.
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ANTWERPEN
MAART
14 MORTSEL: Debat over de vredesproblematiek om 20 u. in het M.
Liebrechtcentrum. Org VUJO.
14 KAPELLEN: Voordracht met dia's door de heer E. Claus, „Runen zijn
dragers van een boodschap". Om 20 u. in zaal ASLK (Vredestraat 11 12). Inkom: 75 fr Org.. FVV.
15 LINT: VU-ledenfeest in het teken van de 15-jarige aanwezigheid in de
Lintse gemeenteraad Zaal „'t Centrum". Aanvang: 20 u 30
15 GEEL: Gespreksavond met Vic Anciaux, alg voorz. en Bart de Nijn,
VUJO-voorz- over „Jongeren in de Vlaamse Beweging" in VU-lokaal
Molenhof (Wildersedijk 3) Aanvang: 20 u. Org.: VÜJO-Geel
16 BORNEM: Dia-voorstelling over Marokko en Tunesië door Herman
van Mierio in lokaal De Bron om 20 u Inr. Vlaamse Kring.
16 MOL: vu-afdelingsbal.
16 MEERHOUT: VU-bal in de parochiezaal te Meerhout-Zittaart Orkest: The Mosquito's. Aanvang: 20 u. 30. Inkom. 50 fr
16 ZANDHOVEN: 3de Leeuwkensbal in zaal De Lindekens (Kerkstraat
Massenhoven). Muziek: Union Servet Met bodega Deuren: 20 u. Inkom: 50 fr.
16 KALMTHOUT: 3de leden- en sympatizantenfeest in het Ontmoetingscentrum „De Zonnedauw" (Kapellenstwg. 170). Menu aan
300 fr. Aanvang- 19 u. Inschr.: bij Leon Tanghe (666.98.17), Jef
Bosmans (666.74.59) of Johan Goosens (666.99.85).
16 LIER: Toneelavond te Mortsel in Mark Libbrecht-centrum. Toneelgroep Streven. Stuk: Het Atelier. Vertrek te Lier om 19 u. Samenkomst V.N.C., Berlarij 80 om 18 u. 45. Iedereen kan mee. Org. FVV.
16 NIJLEN: Pannekoekenavond vanaf 14 in zaal Kempenland. Org.:
FVV.
16 BERCHEM: VU-bal in feestzaal Alpheusdal (F. Williotstr. 22), om 20 u.
30 in discobar Lucky Tune.
17 WOMMELGEM: Dienstbetoon door Bart Vandermoere in Den
Klauwaert
19 WOMMELGEM: Info-avond over plantennjildag met dia-reportage
door dhr. Wessels in Den Klauwaert om 20 u.
19 WILRIJK: Een avond met de Wilrijkse VU-mandatarissen in zaal
„'tGasthor (ingang langs de St-CamillusstraaO. Aanvang. 20u. 30.
Kom en vraag.
21 NIJLEN: Vergadering politieke raad om 21 u. in Kempenland.
22 ANTWERPEN: verkiezingen voor het arr. VUJO-komitee, tussen 18
en 21 u. in het arr. VU-sekretariaat Jozef Liesstraat 2.
22 WOMMELGEM: Kaas- en wijnavond in Den Klauwaert Pnjs 250 fr.
Inschrijven bij VU-bestuursleden.
23 WOMMELGEM: Rantenruildag in hovingen familie Hertjosch (Kastanjelaan 4). Vanaf 14 u.
23 HOVE: Familiale kwis voor jong en oud in het Prinsenhof Deuren;
19u. 45, aanvang: 20u. 15. Inschr. kosten: 50 fr.
23 NIJLEN: L de Lentdecker spreekt over „Repressie" om 20 u. in
Kempenland. Org.: FVV.
23 BERCHEM: Amnestieavond met spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Joos Somers. Voorstelling van TAK-film om 20 u. in zaal
Alpheusdal. Aanvang: 20 u. Org.: Vlaamse Kring Berchem.
23 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: VU-lentebal in de feestzaal „Bij den
bakker" te Rijkevorsel-centrum. Aanvang: 20 u.
24 SCHILDE: Openbare dienstveriening door prov. raadslid Bart Vandermoere in café „De Schilde" (hoek Turnhoutse- en Brasschaatsebaan). Tussen 11 en 12 u. Telkens de vierde zondag van de maand.
24 NIJLEN: Muzikale namiddag met 4 muziekverenigingen vanaf 15 u. in
Kempenland. Org.: VK.
27 ANTWERPEN: 2de deel vormingsavond „Nationalisme in Vlaanderen. Verieden, heden en toekomst" om 20 u. in het arr. sekretanaat (J.
Uesstraat 2). Org. VU-vrouwen.
29 TURNHOUT: Voeravond met Guido Sweron.
30 BORNEM: 16de VU-lentebal Groot-Bornem in zaal Roxy (Jan
Hammeneckerstr. 41, Mariekerke). Orkest: The Blue Boys. Aanvang:
21 u. Inkom 70 fr., voorverkoop: 50 fr.
30 WESTERLO-VOORTKAPEL: Lente-Kriebel-Bal in de polyvalente
zaal te Voortkapel met DB Brasil. Inkom: 60 fr., voorverkoop: 50 fr.
30 HOVE: bezoek aan de Brusselse randgemeenten. Alle inlichtingen
tel. 455.65.46.
APRIL
4 LINT: Informatie-avond over Frans-Vlaanderen met film- en diamontage. Spreker Walter Luyten. In het Ontmoetingscentrum De Witte
Merel. Aanvang. 20 u. 30. Org VU-Lint
6 EKEREN: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere in „De Boterham"
(Veltwijcklaan 23) van 13u.30 tot 14u. 30.

Met de Europese Volkshogeschool

Europa in Straatsburg
leren kennen
De Europese Volkshogescfiool
geeft de mogelijkheid om in groep en
tegen voordelige voorwaarden het Europees pariement in Straatsburg te
bezoeken. Voor 1985 werden 5 reizen
gepland waarvan 4 reeds zijn volgeboekt Voor de studiereis van april e.k.
blijven er echter nog een aantal plaatsen vnj.
Hoe zit zon programma in mekaar?
De reis van dinsdag 16 april tot 19
apnl heeft volgende punten op het
programma,
1ste dag. vanuit verschillende opstapplaatsen in Vlaanderen over Brussel naar Luxemburg met middagmaal
in het Europees pariement Avondmaal
in Straatsburg met de 3 EVA-parlementsleden.

2de dag: bezoek aan het Europarlement (EVA-fraktie, openbare zitting, enzj in de namiddag bezoek aan
Straatsburg en 's avonds avondmaal
met de voorzitter van de nationalisten
uit Elzas-Lotharingen.
3de dag- daguitstap in de Vogezen
met o.a. de wijnroute, een wijnkelder.
4de dag: over Luxemburg terug
naar huis.
Reisprijs: 4.500 fr.
Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen : EVA-fraktie, Europees
pariement kantoor 358 of 357, Belliardstr. 97-113 te 1040 Brussel.
Ook: Europese Volkshogeschool,
Wijgmaalsesteenweg 132 te 3020 Herent (016-20.34 50).
14 MAART 1985
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Antwerpen
door vrouwen
bekeken
Deze reeks onder de titel Geen
Rubens en geen Rembrandt waar zit
de vrouw in artistiek A n t w e r p e n ? '
introduceert je in het museum en in
een aantal galerijen en ateliers

12 mei te Mechelen
VU-Sport- en gezinsdag

Bijdrage voor werklozen 660 fr
netto-maandinkomen lager dan 32 500
fr 770 fr netto-maandinkomen hoger
dan 32500 fr 990 fr
Dringend inschrijven door betaling
op rekening nr 405-3071811-46 van
FVV-Berchem

FVV-kadervorming

Datum vrijhouden!

Donderdag 14 maart 1985, om 20 u,
kadervormingsavond voor het arrondissement Mechelen Vlaams Centrum Berlarij 80 Lier Tema de sociale
zekerheid Sprekers dhr E Van Langendonck mevr M Reuse
De kadervorming over de sociale
zekerheid handelt over volgende aspekten begrip S Z algemene struktuur SR-recht ongelijkheid van de
vrouw in de S Z nieuwe beleidsvisies
Meer inlichtingen bij Federatie van
Vlaamse Vrouwengroepen Bennesteeg 2 te 9000 Gent tel 091-233883

vu-Turnhout
(arr.) achter
schepen Roefs

15

15

15

Bormsherdenkingen
te St.-Niklaas
en Merksem
Naar jaarlijkse goede gewoonte zijn
er ook dit voorjaar Bormsherdenkingen

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen organizeert op woensdag 13 maart 1985 om 20 u een kadervormingsavond voor het arrondissement Turnhout De Boerderij Poederleeseweg 15, Herentals Tema de sociale zekerheid Sprekers
dhr
M
Gijsbrechts mevr M Reuse

MAART
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W e beperken ons tot beeldende
kunst schilderen grafiek fotografie
video en performance
Data 6 dinsdagvoormiddagen 23
30 apnl en 7, 14 21, 28 mei 1985 van
9 u 30 tot 12 u 30

OOST-VU\ANDEREN

O p zondag 31 maart is er om 10 u in
de kerk van het klem seminarie Kollegestr te St -Niklaas een Bormsmis met
homilie door Anton van Wilderode
Om 11 u gaat in de kollegezaal van
het klem seminarie een getuigeniszitting door met volgende sprekers
Ene Crommelmck

voorzitter TAK

Filip Martens, KVHV-Leuven
Jef Maton, met een brief aan de
kardinaal vanwege repressiekinderen
Guido Van der Meersch, bezieler
van de Bormsdag
Voorafgaand aan deze plechtigheid
gaat op vrijdag 29 maart om 20 u de
tentoonstelling open met de Kruisweg

van de kunstenares Vovaneska en de
voorstelling van een nieuw amnestielied .Gebed om Recht" door het S t Niklaaskoor Zaterdag 30 maart tussen
10 en 14 u is er een vormingsmiddag
voor jongeren vanaf 14 jaar
Meer
inlichtingen
Bormswerkgroep, Kongostr 46 te 2700 St-Niklaas
(03-7776251 of 056-21 6907)
De jaarlijkse Bormsherdenking ingericht door het Borms-Dokumentatie en
Aktiecentrum gaat dit jaar door op
zondag 14 apnl te Merksem
Om 10 u plechtige herdenkingsmis
in de St-Franciskuskerk, Bredabaan te
Merksem O m 11 u optocht naar het
graf van dr Borms en bloemenhulde
Voor meer inlichtingen Bormshuis
Volksstraat 30 te 2000 Antwerpen (032383399)
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16
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17
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22

22
22

22
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23
23
23

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.

23
23

23

30

APRIL
6 LEDE. Vijgen-voor-Pasen-fuif van VUJO-Lede m zaal Hofsmeer te
Impe-Lede Vanaf 19 u 30 De Leedse pnmitieven zorgen voor
muziek Kaarten in voorverkoop en leden 50 fr

Het arrondissementeel bestuur van
de Volksunie - Turnhout brengt hulde
aan schepen Roefs van Beerse voor
zijn onverzettelijke houding in een
stortschandaal en de gerechtelijke vervolging tegen zijn persoon die hiervan
het gevolg was

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Aalst

De Volksunie - arrondissement
Turnhout klaagt de houding aan van
het gerecht dat toegeeft de voorlopige hechtenis en de volledige afzondering te misbruiken als drukkingsmiddel
om verklaringen en zo mogelijk bekentenissen af te persen
Dat deze heksenjacht verantwoord
wordt door het opsporen van een vnj
onbelangrijk en denkbeeldig lek in een
dossier waarvan de zwaarwichtigheid
een optreden tegen de stortbarons
had doen verwachten, is biezonder
ergerlijk en schadelijk voor het prestige van het gerecht
De Volksunie zal de akties van
Herman Roefs en anderen daadwerkelijk blijven steunen tegen de misbruiken de korruptie en de verloedering in ons Kempens leefmilieu
VU - arr Turnhout

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over
tot het aanleggen van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van twee jaar van volgende betrekkingen

Zondag 24 maart op Deuzeld

Deuzeldjogging te Schoten
VU-schepen van Sport Jos De Borger en zijn Deuzeldjoggers nodigen uit
op de 5de Deuzeldjogging van zondag
24 maart 1985 op wijk Deuzeld te
Schoten
Start telkens op de J Cogelslei

ALLE ROUWKLEDING
VOOR DAMES EN HEREN
RETOUCHE TERWIJL U W A C H T

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR

Aankomst bij hoek Deuzeldlaan
Afstanden en tijdschema
1345 12 km 500 (5 ronden)
1500
7 km 500 (3 ronden)
1550
2 km 500 (1 ronde)
1610
5 km (2 ronden)
Inschrijvingen vooraf
80 fr per
deelnemer (waarvoor prachtige medaille) door storting op rekening
409-7001991-90 met vermelding van
naam voornaam, adres geboortejaar
adres afstand vereniging groep of
school
Er kan nog ingeschreven worden de
dag zelf tot een halfuur voor de start
maar dan bedragen de onkosten
100 fr per persoon
ledere cJeelnemer is verzekerd tegen ongevallen
U mag op dit lustrum van de jogging
met ontbreken I Vorig jaaf- 487 deelnemers i
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SLEIDINGE ,Martine Geennckx zingt Bertold Brecht' in de parochiale zaal (instuif) om 20 u Kaarten aan 100 fr (voorverkoop) en
120 fr aan de ingang Org Goossenaertskring
LEBBEKE Kaasavond in zaal Voermansrust tè Wieze Prijs 120fr
Liefst vooraf mschnjven Dit n a v de stichting van VU-Wieze Org
FVV
SINAAI Informatie-avond over het O C M W in het Parochiehuis
(Dries) om 20 u Met OCMW-voorzitter R van Ranst en O C M W raadslid A Vandermeulen
Z W A L M Voordracht door Karel de Meulemeester over „Toerisme m
Vlaanderen" m het Molenhuis Munkzwalm om 20 u Org VTB-VABZwalm
ST-AMANDSBERG Toneel „De Vrije Madam' in de raadskelder te
G e n t Samenkomst aan de raadskelder om 19 u 45 Kaarten te verkrijgen bij Lieve (51 4981) en Truus (286839) Org FVV
RUPELMONDE- Limburgse avond met volksvertegenwoordiger
Jaak Gabriels en met Jos Ghysen van „Te bed of met te bed"
Inleider A Denert, burgemeester In salons De Schepper om 19 u 30
Toegang 100 fr Org A Verbruggenknng
LATEM-DEURLE. Waterzooi-avond m Gemeenschapslokaal Deurie
Aanvang 19 u 30 Prijs 450 fr Inschr bij de bestuursleden of door
storting op rek nr 449-5595561-96 van VU-Latem voor 7/3
GENT Berkenkruisonthullmg Jan D'Hont op het kerkhof St -Amandsberg Verzamelen om 10 u 45 Ingang Verkortingsstraat Org Vnendenknng Sneyssens
BUGGENHOUT 5de arrondissementeel Vlaams-Nationaal Zangfeest „Vlaanderen om van te houden" in zaal Salamander Deuren 13
u 30 Begin 14 u 30
SINT-NIKLAAS Gewestelijke Ijzerbedevaartavond in de konf zaal
van de sted biblioteek, om 20 u met film van Rom Duprez en spreker
Herman Vandezande Org m m v Wase Jonge Leeuwen
BERLARE: 11de VUJO-kleinkunstavond met Johan Verminnen om
20 u m de zaal van het Parochiehuis, Dorp te Berlare Org V U J O
GAVERE. VU-mosselfestijn (of kip) in de zaal „'t Paradijs" (Stationsstraat 7 te Asper) om 19 u 30 Prijs 325 f r Inschr l;;)ugo Vandewalle,
tel 091-842742
ASSENEDE Film- en dia-avond over „De Vlaamse Beweging in Assenede" in het Vlaams Huis „'t Leeuwken" (Diedenkplein)
BEVEREN. 5de nacht van Beveren in zaal Oud Beveren (Stationsstr) Eerste dans, 20 u 30 Kaarten m voorverkoop 100 fr, aan
de deuren 120 fr
MELLE: VU-bal in zaal Gildenhuis Melle-Vogelhoek Aanvang 20 u
Eerste dans 21 u Muziek Ludwigs-Discotheek
ERPE-MERE- VU-bal in zaal „De Mote" (Nijverheidsstr te Mere)
APPELTERRE-OUTER-VOORDE-NEDERHASSELT-ASPELARE
VU-eetfestijn in zaal „De Paling" (Geraardsbergsestwg 279, Aspelare) vanaf 18 u Ook op zondag 24 maart van 11 u 30 tot 14 u 30
KRUIBEKE Derde Lentebal in zaal „Cecilia' Langestr Vanaf 20 u 30
speelt DJ Cupido ten dans Inkom 75 fr
Z W A L M Kaas- en wijnavond vanaf 19 u 30 m de zaal ,Maxim'
(Steenweg 59, Hundelgem) Volw 200 fr kinderen 100 fr Met aanwezigheid van voorzitter Vic Anciaux
TEMSE Vlaams-Nationale Zangfeestavond in zaal Cambrmus
(ScheldestraaO om 20 u Met medew van H en P Vagant en Twiggy
Voorverkoop 100 fr Toegang 120 fr Org A Verbruggenknng
DE PINTE-ZEVERGEM 6de lentebal met studio Euranje m zaal Blancatony (Bar de Gieylaan) Deuren 20 u Eerste dans 21 u Toegang
120 fr Jeugd en -I- 60 80 fr Inr Ijzerbedevaartwerkgroep en V O S

- schoonmaakster (voltijdse of halftijdse tewerkstelling)
— gezins- en bejaardenhelpster (voltijdse of halftijdse tewerkstelling)
- klinisch laborante Al (voltijdse of halftijdse tewerkstelling)
De kandidaturen voor deelneming aan het wervingseksamen
moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd aan
de Voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst, en
uiterlijk op 25 maart 1985 ter bestemming zijn vergezeld van
volgende bewijsstukken
— uittreksel uit de geboorteakte
— nationaliteitsbewijs
— recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max 6
maand oud)
- militiegetuigschnft
- afschrift diploma of brevet (voor de funkties klinisch
laborante Al en gezins- of bejaardenhelpster)
Deze bewijsstukken moeten op zegel
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekonomische heronentenng van 04081978, genaamd antiknsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkehjk anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de
personeelsdienst (tel 053-783366, toestel 104)
^
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VU-Kruibeke hield
ledenvergadering

Heraanleg 0.-L.-Vrouwplein te
Kruibeke (na 65 jaar)

V o o r vrijdag 22 februari had de afdeling een algemene ledenvergadering gepland. D e belangstelling w a s vrij groot, wat een stimulans is
v o o r het bestuur o m verder te gaan o p de ingeslagen w e g .

Tot spijt voor wie het benijdt maar
de hoorzittingen die in verband met
bepaalde projekten worden gehouden
te Kruibeke, winnen meer en meer aan
belangstelling Dat bewijst klaar en
duidelijk dat de burger wel degelijk
begaan is met zijn gemeente, en maar
al te graag gebruik maakt van zijn
inspraakrecht en dit wordt hem de
laatste tijd ruimschoots aangeboden
Aldus kon men vaststellen toen op 3
december 11 een hoorzitting werd gehouden i v m de heraanleg van het
Kerkplein te Kruibeke, was reeds voor
de aanvang de raadszaal volledig ingenomen (ZIJ die vinden dat mensen
belangrijk zijn C ) , hadden toch twee
waarnemers gestuurd)

In zijn welkomstwoord dankte de
voorzitter alle aanwezigen voor het
vertrouwen en de steun die zovelen
sedert jaren in de Volksunie stellen
HIJ sprak zijn tevredenheid uit over
het voorbije jaar waann hard werd
gewerkt met goede resultaten, dit is
een grote steun aan de bestuursleden
die zich allen vrij en belangeloos
inzetten Het begin van 1985 was met
zo schitterend, een schepen die ontslag neemt is met niks, maar wij zullen
deze zure appel wel doorbijten en
slikken, een Vlaams-nationalist valt
met zo gauw van zijn voetstuk De
huidige beslissing die i v m de opvolging genomen werd, na ernstig overleg met alle betrokkenen, bleek de
enige mogelijk haalbare te zijn, aldus
nog de voorzitter

Vrouwenwerking
Tot slot wenste hij namens de V U gemeenschap aan Jenny Willems een
zeer vruchtbaar mandaat toe als gemeenteraadslid en deed een oproep
tot alle mandatanssen om steeds
nauw te blijven samenwerken met
hun afdeling, dit komt de hele gemeenschap ten goede, aan one-man
shows heeft de V U geen behoefte
Hierop was het de beurt aan de sekretaris die verslag gaf over de aktiviteiten van 1984 en het programma
toelichtte voor 1985 Tevens w e r d
van de gelegenheid gebruik gemaakt
om een algemene oproep te richten
tot de dames, er zal in het komende
jaar gewerkt worden om de vrouwenwerking de nodige levensadem te
geven om definitief van start te gaan,
een eerste aktiviteit werd reeds gepland
Het afdelingsbestuur hield ook nog
een leden-enquête einde 1984 begin
1985 André De Sloover, de motor
achter deze enquête, bracht ons uitvoerig verslag over de resultaten Het
afdelingsbestuur zal zeker rekening
houden met de vragen en wensen
van zijn leden De vele vragen die na-

dien nog gesteld werden aan het
adres van het bestuur zijn als een bar
rometer voor hen, het bewijst dat de
leden voor een zeer groot deel meeleven met hun bestuur

Gemeentebeleid
Inmiddels was burgemeester Denert de vergadering komen vervoegen, hem was de taak toebedeeld het
gevoerde beleid toe te lichten en
soms wel eens te verdedigen Hij gaf
een uitgebreid overzicht van wat
reeds bereikt werd en belichtte de
nog te verwezenlijken plannen Hij
was met mals voor het vonge beleid,
de erfenis is zwaar, en dit in de
negatiefste zin Veel bestratingen zijn
hoogdringend aan vernieuwing toe,
het gemeentelijk patrimonium verkeert in erbarmelijke staat Com nog
maar enkele te noemen)
Veel werken worden in éigen beheer uitgevoerd, wat regelmatig kntiek oplevert vanwege de CVP, zij
beweert dat de plaatselijke handelszaken daar onder lijden De waarheid
IS dat bijna alle matenalen ten behoeve van de gemeente aangekocht worden bij de plaatselijke handelaars en
dat dank zij een ver doorgevoerd
herstrukturenngsplan i v m het gemeentepersoneel thans degelijk werk
geleverd w o r d t Of gaf de Cknstelijke)
volkspartij, die jaren de plak zwaaide
in Kruibeke zoveel om plaatselijke
leveranciers of aannemers'
Na het gebruikelijke halfuurtje vragen en antwoorden werd de aanwezigen nog een konsumptie en een
belegd broodje aangeboden en werd
nog nagepraat tot na middernacht, in
een goede sfeer werd afscheid genomen en reeds afspraak gemaakt voor
de volgende aktiviteit
Geïnteresseerden voor de vrouwenwerking kunnen steeds kontakt
nemen met Julia Cap, Bazelstraat 317
(tel 7743590), Jenny Willems, Warandestraat 65 (tel 77421 47)
Jos Cop

lustrerle
devriese
betaalbare prijzen!

Na het welkomstwoord en een globale uiteenzetting van burgemeester
Denert, was het de beurt aan ir Buggenhout tevens ontwerper van het
plan, die op deskundige wijze uitleg
verstrekte aan de aanwezigen De
werken zullen uitgevoerd worden in
eigen beheer d w.z door het gemeentepersoneel, en zullen zo spoedig mogelijk een aanvang nemen Er zijn nog
heel wat materialen beschikbaar, zodat
de uitgaven tot een minimum zullen
worden herleid

Eindelijk!
Hierna was het woord aan de aanwezigen om hun vragenspervuur te
openen aan het adres van het gemeentebestuur, bevolking, marktkramers en foorreizigers, velen hadden
wel een of andere vraag of opmerking
te maken De Heemkundige Knng
wenste het gemeentebestuur geluk
met dit projekt en verheugde zich met
de bemerking „dat eindelijk, na vijfenzestig jaar, iets gebeurt met het plein,
zodat binnen afzienbare tijd het er
weer gezellig zal zijn om te vertoeven"
Niettegenstaande de Knng met werd
geadvizeerd waren de gelukwensen
gemeend
De burgemeester beloofde dat aan
de wensen van de bevolking gehoor
zal gegeven worden, om het plein zo
milieu- en mensvriendelijk aan te leggen
Op de gemeenteraadszitting van 14
december 11 kwam dit projekt nogmaals uitvoeng ter sprake Op enkele
banale vragen en bemerkingen vanuit
de oppositie, antwoordde burgemeester Denert verwijzend naar een zeer lijvig dossier, dat zich daar plannen en
paperassen bevonden opgesmukt met
de nodige rekeningen van erelonen, en
een penode vertegenwoordigden van
dertien jaar werk, met als resultaat het
magische cijfer nul

Werkaanbieding
baron ruzettelaan 78 brugge
050/35.74.04
baan van brugge naar kortrijk

Vormingscyclus
nationalisme
te Oostende
Is er nog toekomst voor het Vlaamsnationalisme Er is duidelijk behoefte
aan klaarheid terzake Daarom organizeert V O V O een dneledige vormingscyclus rond de tema's Nationalisme,
Vlaamse Beweging en Vlaams-Nationalisme op zaterdag 13 20 en 27 apnl
1985 telkens van 9 u 30 tot 12 u in het
Oostends Trefcentrum Aartshertogstraat 4, 8400 Oostende (Manakerke)
Na een inleiding door bevoegde sprekers, staat de vraagstelling en diskussie centraal
Dit alles voor slechts 100 fr (of 50 fr
per dagdeel), koffie en dokumentatie
inbegrepen
Vooraf inschnjven is wenselijk, bij
V O V O , Aartshertogstraat 4 te 8400
Oostende of telefonisch 059-508480
tijdens de kantooruren Daar kun je
ook terecht voor alle inlichtingen

0«€BC|.
• Limburgse VU-familie wil appartement (2 sipk) huren te Blankenberge, omgeving Rogierlaan (15 juli tot
31 juli) Urbaan Molenaers, Tongersesteenweg 118, 3770 HerderenRiemst (Tel 012-4515 36, na 18 uJ
• 23 j gehuwde dame, tewerkgesteld in supermarkt zoekt een nieuw e betrekking wegens moeilijkheden waarmee deze supermarkt
kampt Liefst in het Brusselse of ten
westen van Brussel
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel
02-5691604
• 27-jange dame zoekt werk als naaister, stnjkster of in wassenj
Voor nadere inlichtingen zich wenden
O Van Ooteghem, senator, A Lonquestraat 3 1 , 9219 Gentbrugge, tel 091307287

Financiële instelling zoekt kandidaat
voor verantwoordelijke funktie
Vereist diploma graduaat boekhouden
Inlichtingen bij Franz Van Steenkiste,
volksvertegenwoordiger, Zeger van
Heulestraat 40 te 8710 Heule (056357992)
• Jonge dame, 20 jaar, diploma A 6 /
A2 handel, met opleiding tot 3-talige
hulpboekhoudster, kennis van daktylo,
tekstverwerking en diktafoon Talenkennis Ned-Fr-Eng., zoekt een vaste
betrekking
Voor inlichtingen zich wenden O V a n
Ooteghem, senator, A Lonquestraat
31, 9219 Gentbrugge, tel 091-307287

Het was met zonder fierheid dat de
burgervader een klein mapje de hoogte instak, bevattend een ontwerp, een
kostennota en de toelating van stedebouw, afgehandeld in enkele maanden
Toen men, vanuit de oppositie, de
opmerking maakte dat de dossiers die
ter inzage zijn van de gemeentemandatanssen soms of dikwijls onvolledig

zijn, antwoordde de burgemeester
prompt Een dossier is iets dat moet
leven als er tenminste aan gewerkt
w o r d t " En toen werd het stil
VU-Kruibeke wenst het hele gemeentebestuur het allerbeste voor
1985,
een 1985 met veel moed en
inzet want er wacht hen nog veel, zeer
veel werk
Jos Cop

Plaatsaanbieding
Industrieel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervanng met de
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblioteek van het Laboratorium Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te
Gent Moet stempelgerechtigd zijn
Kontakt nemen met het kabinet van kamerlid-Ouaestor J Caudron Tel
053-211497

VUJO-kanton
Wetteren
verkoos bestuur
O p 1 maart jongstleden had in de
Warande onder ruime belangstelling
de verkiezing plaats van het VUJO-bestuur Onder eenpangheid van stemmen werden volgepde funkties toegekend voorzitter Luk Eeckhaut sekretaris Luc Praet ondervoorzitter Karel
Van De Meerssche, penningmeester
Karl Lorre, orgamzatie Manan Lenssens, verantwoordelijke SchellebelleSerskamp Bart Erauw, verantw Laarne-Kalken Marcel De Rijcke, verantw
Wichelen Koen Van den Eynde
Het ligt in de bedoeling van het
nieuwe bestuur om via ludieke akties
de laksheid van bepaalde partijen en
de daaruit voortvloeiende mistoestanden op sociaal en politiek vfak aan de
kaak te stellen De ruime opkomst van
de leden getuigt dat ook in het kanton
het Vlaams-nationalisme bij de jeugd
veld wint Rekening gehouden met het
grote aantal aktieve leden, wil V U J O
uitgroeien tot de sterkste en meest
aktieve politieke jongerenorgamzatie
in het kanton Een te duchten klant i

Kennismaking
met Friesland
Het Vormingscentrum
Lodewijk
Dosfel orgamzeert voor de zesde maal
haar vakantie- en ontmoetingskursus
„Kenmsmakingt met Fnesland' op het
mooie en rustige eiland Terschelling,
van 5 tot en met 9 apnl 1985
O p het programma staan naast natuur- en waddenwandelingen ook gesprekken rond de Fnese taal, kuituur,
Fnesland als deel van Nederland, relatie Fnezen-Ost-Friezen, elfstedentocht
enz
Deelnemersbijdrage volwassenen
5200 fr kinderen van 7 tot 12 jaar
1 900 f r , kinderen jonger dan 6 jaar
1 400 fr
Voor meer informatie en inschnjvingen kunt U terecht bij Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 G e n t tel 091-257527
(tijdens kantooruren)

Willy Kuijpers
te Schoonaarde
Europarlementslid Willy Kuijpers
spreekt te Schoonaarde op donderdag 28 maart om 20 u in zaal Mikeno
Schoonaardebaan
(rechtover
de
kerk) De man die na vele jaren, door
vnend en tegenstander geloofd werd
om zijn werk in ons eigen parlement
en met 50 000 voorkeurstemmen werd
verkozen tot Europarlementslid en ook
daar onvermoeibaar werkt voor mensenrechten, ontwikkelingshulp, ons
leefmilieu en zoveel andere dingen
Onze VU-afdeling vroeg hem die dag
te handelen over knsis in eigen land,
het westen en de derde wereld Een
uitzonderlijke gelegenheid voor alle
belangstellenden om deze boeiende
verteller, die niet hoogdravend, maar
met kennis van zaken deze onderwerpen zal behandelen

Nu ook VUJO in
Groot-Nevele
Enkele Vlaams-nationale jongeren
staken de koppen bij elkaar om een afdeling van V U J O op te nchten in
Groot-Nevele
Als eerste aktiviteit hadden ze een
spagetti-avond die een onverhoopt
sukses kende, hetgeen voor hen een
stimulans betekende om verdere aktiviteiten te ondernemen
Verdere aktiviteiten
17 maart anti-rakettenbetoging
30 juni vredesfietseling naar de
IJzerbedevaart
Najaar T D
Het bestuur ziet er als volgt uit
Voorzitter Koen Van de Velde
(Hansbeke)
Sekretans Jan Deleu (Landegem)
Penningmeesteres
Ria Martens
(Nevele)
Leden Geert Vermeeren (Poesele),
Hilde Van de Walle (Vosselare). Jan
Mortier (Nevele). Mananne Van de
Velde (Hansbeke), Katnen Schaeck
(Landegem), Greta Lootens (Hansbeke), Filip Mortier (Nevele), Enk Van de
Velde (Hansbeke)

verzekeringskantoor

decoodt p.v.b.a.
Victor Braeckmanlaan 107
9110 Gent (St.-Amandsberg)
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581.
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN
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Gemeenteraadszitting Diest

Het oog mag ook wat hebben...
Als je een verslag over de gemeenteraadszitting van 28 februari jl leest
dan zou je de indruk krijgen dat de
„vroede gemeentevaderen' wel degelijk iets aan het „toilet" van onze stad
willen doen

een oude prentkaart stelt het schepenkollege voor om een poort met aanhorigheden te hangen aan de innt Bij navraag van raadslid R Rijnders blijkt dat
dit projekt bijna volledig uit rekuperatiematenaal vervaardigd zal worden

BIJ de goedkeuring van de bijkomende lening voor de verfraaiingswerken
aan het Vervoortplein onthield de
Volksunie zich Renaat Rijnders motiveerde die houding omdat, ondanks de
prachtige realisaties, het grasplein van
het Vervoortplein er bij regenachtig
weer nog steeds als een modderpoel
bijligt

Toeristisch gezien is de Jeugdherberg van enorm belang voor Diest
vandaar dat de Volksunie naar meer
inlichtingen vroeg De jeugdherberg
„Den Drossaard" zal begin mei toegankelijk zijn voor de toeristen, en de
gemeenteraad zal zich mogen uitspreken over de benoeming van de concierge

„Den Drossaard"

Het gebeurt veel te vaak dat bij het
verfraaien van de omgeving van toenstisch interessante gebouwen te weinig
rekening gehouden wordt met de fotograferende toerist Het schepenkolle-

Vervolgens kwam de Jeugdherberg
,Den Drossaard" ter sprake Er wordt
een poging gedaan om het oude Diest
te doen herleven Aan de hand van
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D I K S M U I D E O m 20 u in het Dienstehcentrum Zangfestival met de
Vaganten, zamenzang en het zeer goede Sint-Niklaaskoor uit
Diksmuide O r g Davidsfonds
OOSTENDE 2de groot Vlaams avondfeest in het Thermae Palace
Hotel (Kon Astrid 7) om 20 u 30 Muziek disco Zonneschijn Met
grandioze tombola Toegang 100 fr Inschr Oostende Trefcentrum,
tel 5 0 8 4 8 0 of 5 0 5 2 7 7
KOEKELARE: VU-ledenfeest in zaal Zuudhove Breugheliaanse
gezelligheid met als gastspreker Toon van Overstraeten Aanvang
20 u
GROOT-ZEDELGEM Deelneming rakettenbetoging Brussel Deelneming 200 fr voor bus Kinderen tot 12 jaar gratis Inschr bij de
bestuursleden
SIJSELE-DAMME' Diavoorstelling over de IJzerbedevaart, tnps,
feestavonden en andere aktiviteiten in het kult centrum De Rostune
te Sijsele Met gratis eigen gebakken koeken en koffie Toegang
gratis Org VU-Damme
IZEGEM in de bovenzaal Vlaams Huis, 20 u , voordracht „Kruiden in
de voeding", door mevr Druwez uit Torhout, met degustatie O r g
FVV
IZEGEM Bovenzaal O u d Stadhuis, 15 u , voordracht over filatelie
door F van der Haegen O r g V V V G
POPERINGE Info-avond over de sociale zekerheid in de zaal van de
Raiffeisenkas Aanvang 20 u O r g FVV
ZEDELGEM Willy Kuijpers met „Hongerend Ethiopië" Indrukken,
ooggetuigenverslag Sporthal Loppem O m 20 u Toegang gratis
GROOT-KOKSIJDE VU-ledenfeest om 20 u 30 in het hotel SollCress (Kon Baan 225 Koksijde) voor 450 fr Gastspreker volksvertegenwoordiger Julien Desseyn en optreden van humorist Gerard
Debrabandere
KUURNE Aperitief avond bij Jozef Verhelst (Industrielaan 8) Vanaf
20 u Org FVV
ZEDELGEM' Wijnkaarting van de VU-afdeling Zedelgem In zaal
Centrum St-Eligius Inleg 60 fr
IZEGEM Lokaal „'t Spiegelaerke" (Brugstr) grote Boterkaarting Inr
Kaartersluc St-Jonsgilde Ook op 30 en 31 maart
lEPER Grote zakdoeken- en droge worstenkaarting in het manillen
Inleg 35 fr Gratis tombola In cafe Boerenhol (Vandenpeereboomplein 21) Ook op 30 en 31 maart
WIELSBEKE Jaarlijks VU-ledenfeest in het kult centrum „Leieland"
te Ooigem om 20 u Koud buffet voor 375 fr per persoon Vooraf inschrijven bij José Verfaille, tel 056-667688

„BRT:
Weg ermee?"
te Oostende
Vrijdagavond 22 maart om 20 u
organizeert V O V O (Vereniging voor
Ontspanning en Volksontwikkeling
Oostende) een tafelgesprek met
volksvertegenwoordiger Andre De
Beul Tema van de avond wordt „BRT
Weg ermee'"
Nu de doorbreking van het BRTmonopolie een vaststaand feit geworden IS IS dit een unieke gelegenheid
om de toekomst van radio en televisie
in ons land te belichten Een boeiende
avond dus over lokale radio's betaaltelevisie, hoe ziet de toekomst eruit voor
de BRT,
Volksvertegenwoordiger De Beul
heeft sinds jaren naam gemaakt in
kulturele aangelegenheden Vandaar
V O V O ' s keuze voor deze meer dan
ongewone avond Plaats van het gebeuren IS het Oostends Trefcentrum
Aartshertogstraat 4 Dit tema gaat gepaard met een Breugeliaanse avond
Pnjs 180 fr
Inschrijven vooraf is wel noodzakelijk V O V O , Aartshertogstraat 4 te
Oostende-Manakerke of tel 059508480
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• Echtpaar 30-31 jaar met een meisje van 11 jaar zoekt een bijbetrekking
als huisbewaarders in een of ander
groot domein of kasteel, voor eventuele bewaking van het domein In de
voormiddag onderhoud van tuin, opknappen van klusjes, zelfs chauffeur
Indien nodig kan ook de vrouw
s voormiddags, enkele uurtjes in de
huishouding helpen Huidige hoofdbetrekking veiligheidsagent voor een firma voor allerhande bewaking
Voor nadere inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem senator A
Longuestraat 31 9219 Gentbrugge
Tel 091-307287

MAART

ge zei rekening te zullen houden met
deze opmerking van de Volksunie en
er voor te zorgen dat de reklamezuil
aan de 0 - L - V r o u w e k e r k oordeelkundig zal geplaatst worden

15

Het laatste belangnjke punt betrof
de sanering van de wijk „Allerheiligenberg" het gebied werd afgebakend, de
beleidsopties en de fasenng werden
goedgekeurd (In een volgende bijdrage vernemen w e van raadslid Frans
Seurs wat er precies gedaan wordt)
D Lambrechts

16

Willy Kuijpers
over Eritrea
Enkele dagen geleden is Europees
Parlementslid Wüly Kuijpers teruggekeerd van een bezoek aan Entrea
(Ethiopië)
Voor wie het verhaal van Willy
Kuijpers „live" wil zien en horen, organizeert VUJO-KU-Leuven op woensdag 20 maart e k een debat-avond
over Eritrea, waarop Willy Kuijpers het
volledige verhaal zal doen van zijn
jongste reis Deze boeiende avond
gaat door in auditonum 14 van het
Mana-Theresiakollege
(hogeschoolplein) te Leuven en start om 20 uur De
toegang is — uitzonderlijki — gratis
O p deze avond zal bovendien een
exclusieve video-reportage worden
vertoond over Willy's eerste bezoek
aan Entrea, dat dateert van april 1983
Alle geïnteresseerden zijn dus van
harte welkom
Erwin Meulepas
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SCHEPDAAL VU-eetfeest in zaal Het Gildenhuis aan de Markt
Vanaf 18 u Ook op 16/3 (18 u ) , 17/3 (12 u ) en 18/3 (18 u )
MERCHTEM: Bormsavond door het Borms-Dokumentatie- en Aktiecentrum Spreker mr Herman Waegemans Met filmvertoning O m
20 u in de Sporthal (Dendermondestraat) Org V U J O
JETTE Bal gepensioneerden in zaal Excelsior (St-Pieterskerkstraat)
Deuren 20 u 30
BOORTMEERBEEK- VU-bal in zaal Welkom (Bieststr, Hever-Schipfaken) Orkest Appollo's Aanvang 20 u 30
MEISE: Kaas- en wijnavond van VU-Meise-Wolvertem-Oppem in
Sporthal, Brusselsesteenweg te Meise vanaf 18 u Met optreden
troubadour Jacobs uit Moorsel
LEUVEN: Reisverslag over Eritrea door Willy Kuijpers Met videovoorstelling O m 20 u in auditonum 14 van het Maria Theresiakollege
(Hogeschoolplein) Gratis toegang O r g VUJO-KUL
TIELT-WINGE 9de Vlaams bal in Tielt-city vanaf 20 u 30
HEVERLEE: Gespreksavond met Willy Kuijpers over „Vrijheidsstrijd
in de ontwikkelingslanden en wij" in Campus Irena (Ijzermolenstraat
24, Heverlee) om 20 u 15
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM. VU-kaas- en wijnfeest in zaal 't
Veldeken (Marselisstraat Wezembeek-Oppem) om 20 u
WEMMEL. Spagetti-avond in de „Zandloper" (Zeyp 18B) Org
Vlaamse Kring Wemmei
GRIMBERGEN: Vijfde readitioneel lente-etentje in de „Singel" te
Strombeek-Bever Vanaf 18 u Ook op zondag 24-3 van 11 u 30 tot
15u
WEERDE: Bal VU-gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet
Vangrunderbeek in zaal Alcazaar (Damstr 96)
LEUVEN: Bestuursverkiezingen VUJO-KUL gevolgd door cantus
Om 20 u in 't Kraakske (eerste verdieping), Krakenstraat 9
' GROOT-KAMPENHOUT. Jaarlijks VU-bal in zaal Fauna Flora (Berg)
Met het Waltra-dansorkest m m v Stan en Peter Philips Vanaf
20 u 30 Kaarten 80 fr voorverkoop, 100 fr aan de zaal
VLEZENBEEK-BERCHEM-OUDENAKEN- Jaarlijks VU-Vlezesmulpartij in de zaal Elysee (Dorp 18, Vlezenbeek) Ook op zondag 31
maart en maandag 1 apnl telkens vanaf 12 u
MACHELEN Jaarlijks-VU-eetfestijn met haantjes en goelash, in het
wijkcentrum Maria Moeder (Veldmansstraat, Machelen) Van 15 tot
22 u Ook op zondag 31-3 van 12 u 30 tot 17 u
ITTERBEEK: Jaarlijks VU-eetfeest in de parochiezaal van St-AnnaPede Ook op 31 maart Vanaf 17 u

Weinig publieke belangstelling voor miljoenen

Beerselse begroting op een drafje
Dat niemand nog de publieke banken bezet tijdens een gemeenteraad te
Beersel is al lang bekend. Maar op een mistige avond naar Alsemberg rijden,
als je niet verder dan een meter ziet, om in 20 minuten: ,^a, neen of onthouding''
te horen van de raadsleden op een 20-tal belangrijke dagordepunten is meer
dan gek, behalve, als een CVP-raadslid beweert dat het publiek en de pers
zich niet te veel bemoeien met het verloop van de gemeenteraad I
Buiten vier persverslaggevers en
Patnck Staut fusievoorzitter van de
V U was er die avond ook niemand anders dan de gemeenteraadsleden

En dan maar aan een stuk pnnciepsbeslissingen, ramingen en aangepaste
ramingen, op een drafje Van meubilair
tot verkeersstudie

Op een drafje

Ten slotte de gemeentebegroting
1985 — ook in sneltempo i

De begroting van het gemeentelijke
waterbedrijf dienstjaar 1985 voorziet
6 015195 f r tegen 9928839 in 1984

Personeelslasten stegen (op basis
juli 1984) met 6 %, het gemeentelijke

VUJO-OVD
naar Brussel
Om met zoveel mogelijk mensen
gezamenlijk (en dus kostenbesparend) naar de anti-rakettenbetoging te
trekken, leggen de Volksunie-jongeren
een bus in, met volgende opstapplaatsen Oostduinkerke (kerk) om 11 u 30,
Nieuwpoort (Vismijn) om 11 u 40,
Westende (kerk) om 11 u 45, Middelkerke (gemeentehuis) om 11 u 50,
Mariakerke (Trefcentrum) om 12 u ,
Oostende (Gerechtshof) om 12 u 10
en Bredene (politiebureau) om 12 u
20
Een busticket kost slechts 250 frank
en kan o m bekomen worden op het
arr VU-sekretanaat Aartshertogstraat
4 8400 Oostende (059-505277) en bij
V U J O (059-502075)

MEUBELEN «DE

VAN HET GOED

BRABANT

KEIZER.

O n k l o p b a r e prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale voorwaarden voor trouwers)
Openincsureti: Di., woe., vrij. van 13 lol 19 u. 30
Do., zat. van 10 lot I t u. 30
Zondag v a n 14 tol ia u.

Zaakvoerder

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22

Staf Kiesekoms

(op slechts TSkm van Brussel-ccntruml

Geslaagd
VU-bal
te Hoegaarden
Een groot sukses mag het VU-bal te
Hoegaarden op zaterdag 2 maart j l
wel genoemd worden De voorzitter
van de afdeling, de eeuwigjonge Jef
Vandenpias (83 jaarO — die samen
met senator Frans Van der Eist en
anderen aan de wieg van de Volksunie
stond — verwelkomde met klare en
open stem de aanwezigen en leidde
kamerlid Luk Van Horenbeek in die vol
entoesiasme sprak en de kiesstnjd in
het kanton Tienen opende
Waren ook aanwezig senator Vande Zande arr-voorzitter Pol van den
Bempt, Vital Valkeniers schepen te
Tienen schepen M Vande Borght, Jos
Weyne, OCMW-ondervoorzitter, Fons
Mathijs, Pol Buvens, allen strijders van
het eerste uur
Enige tijd later kwam de voorzitter
terug op de planken en sprak over de
harde strijd uit de beginjaren en gaf
vervolgens het woord aan notaris Valkeniers die met zijn toespraak de
aanwezigen begeesterde
Het feest werd besloten met een
daverende Vlaamse Leeuw Iedereen
sprong recht en zong mee Van het
feest in Hoegaarden mag gerust gezegd worden dat het hartaandoenlijk

kader is volledig bezet, de politie is verminderd met twee eenheden, de grote
financiële post is de patronale bijdrage,
de personeelskosten stegen tot ±
1 5 3 8 5 5 0 0 0 f r , de brandweer van ±
4 2 0 0 0 0 0 tot ± 4800000, de ziekenhuizentekorten (gemeentelijke bijdrage) die steeg van ± 3131000 tot
5911 661 f r i Daarentegen verminderde de koncessie voor het ophalen van
het huisvuil van 11 milj
naar
7 600 000 fr en het verlies van het
gemeentelijke
waterbedrijf
van
9928839 naar 6 0 1 5 1 9 5 f r i

Troebel water!
Maar al deze goede en slechte
vermeldingen van de CVP-schepen
van Financien behaalde alleen goede
punten voor de opmakers van de
gemeentelijke begroting
Het eindresultaat van dat alles was
aanvaarding van de gemeentebegroting meerderheid tegen minderheid,
die zich onthield met 1 SP'er Toen
volgden nog twee interpellaties vanwege VU-raadslid Hugo Deville betreffende het nieuwe reglement op de
huisvuilophaling en betreffende de waterbronnen
Zoals steeds was de CVP-meerderheid er als de kippen bij om de interpellaties goed te praten
•*• tijdelijke toelating om over de taalgrens te storten weldra komt er een
containerpark te Huizingen, gras en
snoeisel mogen bij grof huisvuilophaal,
bespanng 4 miljoen
* Maar vergat CVP-schepen Casaer met de vroegere kosteloze huisvuilophaling die thans „aan de volle
pot" betaald zal worden i
Sparen wil in Beersel zeggen er een
belasting opheffen i
Wat de waterbronnen langs onze
wegen betreft was er eveneens geen
vuiltje aan de lucht er staan plaatjes
waar het water ondrinkbaar is, waar
het dnnkbaar is wordt de drinkbaarheid regelmatig gekontroleerd, maar
zei de burgemeester „Water kan
soms plots ondnnkbaar w o r d e n '
Daarom wordt er op elke gemeenteraad van Beersel „water' van een
bekend merk opgediend, veiligheidshalve i
Jean Herts

w^t
Bocholt en
Bree naar
vredesbetoging
VUJO-Bocholt besliste, om deel te
nemen aan de antirakettenbetoging
van 17 maart te Brussel
VUJO voorziet daarom busvervoer
naar de betoging Alle inlichtingen bij
Maarten De Ceurlaer Kipdorp 29,
Bree tel 4 6 3 2 9 6 , Rene Brusten Bergerheidestr 42 Bocholt-Reppel, Pierke Joosten Brogelerweg 113, Bocholt
471451
Prijs IS voorzien op ± 150 fr
Vertrek, Kaulille kerk 11 u , Bocholt
kerk 11 u 15 en Bree kerk 11 u 30

Limburg-debat
te Lanaken
O p vrijdag 15 maart om 20 u 30
organizeert de Volksunie van GrootLanaken in de Parochiezaal van Neerharen een debat over ,Limburg, noodgebied nr 1" met als panelleden (alfabetisch)
— Willy Claes, minister van Staat en
SP-kamerlid
— Patrick De\Nae\, sekretaris-generaal
van de P V V
— Maurice Didden, depute voor de
CVP
— Jaak Gabriels, burgemeester en
VU-Kamerlid
Bovendien zal Hugo Camps, hoofdredakteur van het Belang van Limburg
als moderator fungeren

LIMBURG
MAART
14 BERINGEN Algemene ledenvergadering in zaal Thierbrau (Markt)
om 20 u met volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen over de
politieke aktualiteit
15 LANAKEN debat met als hoofdtema „Limburg, noodgebied nr 1"
met als panelleden Willy Claes, Patrick Dewael, Maurice Didden en
Jaak Gabriels Moderator is Hugo Camps In de parochiezaal van
Neerharen Aanvang 20 u 30
16 HERK-DE-STAD VU-schepenbal m zaal t Reehof (deelgem Schulen) Aanvang 20 u
16 OVERPELT VU-lentebal in zaal Haspershof Opbrengst is bestemd
voor het plaatselijk bejaardentehuis „Immaculata" en voor de v z w
Rodenbachhuis
23 HEUSDEN-ZOLDER Vanaf 20 u in de „Koeienstal" van domein
Bovy te Bolderberg-Zolder kaas- en wijnavond tegen 180 fr Org
VU-Heusden-Zolder
23 HASSELT Kaas- en wijnavond in zaal Malpertuus (Godsheide) Aanvang 19 u 30 Kaarten te verkrijgen op het sekr Casterstraat 17, tel
2 2 6 9 7 4 Org VU-Hasselt
29 TESSENDERLO: Looise kwis, georganizeerd door V O S O G om 20 u
in het Feestcentrum Een afvaardiging van FVV-TessenderIo doet
mee'
29 BREE: Zangstonde in cafe Cambnnus om 20 u als voorbereiding op
het zangfeest waarna studentencantus en dit alles onder leiding van
Jef Geebelen

Jongeren
en de Vlaamse
Beweging
De Geelse Volksuniejongeren nchten in het kader van het Internationaal
jaar van de leugd een gespreksavond
in over „De jongeren en de Vlaamse
Beweging" De gastsprekers zijn Vik
Anciaux (nationaal voorzitter van de
Volksunie) en Bart De Nijn (nationaal
voorzitter van de Volksunie-jongeren)
ZIJ zullen elk vanuit hun eigen optiek
dit tema behandelen Er is tevens
gelegenheid voorzien tot het stellen
van vragen
Deze aangelegenheid gaat door op
vnjdag 15 maart om 20 uur in het
lokaal „Het Molenhof', Wildersedijk 3
te Geel

Vlaams organisme in de hoofdstad zoekt
M / V BEDIENDE,
uitstekende daktylo met zo mogelijk ervaring als teletypist(e), voor tekstverwerking en algemeen sekretariaatswerk.
Max. leeftijd 30 j. Schriftelijke sollicitaties onder MV bij bureau van dit blad.
(Adv. si)

Dr in de Rechten
Prinses Maria Chnstmalaan 6
8320 ASSEBROEK-BRUGGE
Tel 050-352669
ALLE VERZEKERINGEN
LENINGEN
GELDPLAATSINGEN

¥fal dri|ft ile vredesbeweging ?
Tweehonderdduizend mensen op straat in 1981, vierhonderdduizend in 1983. Voor het overgrote deel Vlamingen die opkwamen tegen de installatie van atoomraketten m België. Zondag
is er weer zo'n betoging Wat drijft de vredesbeweging? Waarom
blijven al die mensen aan de gang ?

Knack Weekend

Ikukuba
Deze week wordt in het Japanse
Tsukuba de wereldtentoonstelling geopend Als een van de weinige Europese landen heeft België daar een eigen
paviljoen. Wat doen wij daar om onszelf aan te prijzen'

Vrouwen in d e rock
In het wereldje van de rock waait een
„woman wave" Er zijn nu wellicht niet
meer vrouwelijke rocksterren dan vroeger, maar ze zijn zeer zeker helemaal
anders

liek?

Op de antiekbeurs in Brussel sprak
Knack met vijf antiquairs-kunsthandelaars over hun wereldje Wat is antiek,
en hoe wordt de prijs van een waardevol stuk bepaald '

Ibriiout-Werciiter
Het festival van Torhout-Werchter
sponsort nu ook een kleine wielerploeg Dat vinden sommigen niet zo
leuk De Vlaamse rock-muzikanten,
bijvoorbeeld

A Passage t o India
De beroemde romanschrijver Forster
mag zich gelukkig prijzen dat zijn
meesterwerk 'A Passage to India' verfilmd werd door iemand die in een
ander medium een begenadigd verteller IS, nameüjk David Lean Deze
grote Oscar-favoriet verschijnt nu
ook in onze bioskopen Voor Knack
Weekend was het alvast een verademing
nog eens een ouderwetse film te zien,
in de beste betekenis van het woord

Paola's
Belgische keuse
Prinses Paola heeft haar zomergarderobe al besteld Deze keer met bij een of
andere Franse couturier, maar bij de
Belgische modemaker Cortina Een
mooie aanmoediging voor ontwerper en
manager Fernand Hollander

Leven als een lord
Engeland telt veel prachtige, goed onderhouden 'country-houses' Enkele riante huizen werden elegante, exclusieve
hotels Knack Weekend gmg er een kijkje nemen en het zich dienen als een lord
door keukenmeester Nick Gill

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

n.v. de winne uyttendaele

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31 13 76

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.3304 - 42.39.16
Aan alle eigenaars
van een appartement of villa te
Oostduinkerke
vertrouw de verhuring of verkoop
van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan

FRANSSENS OPTIEKSilhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 2108 96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 65 75

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

<
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER

WEST-LITTORAL

VERDELER
V O L K S W A G E N AUDI

Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke
Tel 058-512629

q : r \ STUDIO

GELD

Vijfhuizen 6 Erpe

DE PALMENAER

Deze week
in Knack Magazine

il

Wérkaanbieding

De inkom is gratis voor alle houders
van een VU-, CVP-, PVV- en SPlidkaart De overigen betalen 50 fr o m
de kosten (zaal en affiches) te dekken
Na het debat zal iedereen in de
mogelijkheid gesteld worden om vragen te stellen
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•J--J>' DANN
02-428 69 84

(Adv isol

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel

— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Groenstraat 84, 2000 Antv»erpen
Tel 03-23645 31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel 053-212911 en 053-2127 57

Woningen te koop
in de Vlaamse
Ardennen
Z.W. K a n t o o r R O M A N
Katsijnenhoek 25
9660 B R A K E L
fel

055-423636

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmel
Tel 02-478 1993
Import

Export

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Loodgieterij sanitair zink gas
roofing waterverwarmers
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

GUIDO NUYTTENS
Dames

heren en kinderkleding

Longtinstraat 126 1090 Brussel
Tel 426 19 39

Schenk uw vertrouwen
aan een beroeps verzekeraar

PVBA
J BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen

TEL 014-21 1207
FRAIKINSTRAAT 20,
HERENTALS

Gontsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-4125 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-2136 36

Houtzagerij
DE

ROOSE

N.V.

Algemene hout- en platenhandel
Schavenj
A F D 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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Onze vs/ereld,
anders bekeken
HEUSDEN-ZOLDER — Zestien jaar geleden. Tom
werd geboren. Vreugde in het Limburgs gezin Janssens-Vanoppen. Evenwei, vrij snel l<omt de moeder tot
de ontdekking dat haar zoontje doof is. Veel later
wordt ook het autisme bij het jongetje ontdekt
De moeder heeft een verhaal geschreven over de
leefwereld en de opvoeding van haar doof-autistisch
kind. „De wereld anders bekeken". Een prangend verhaal

A

UTISTISCHE kinderen (en
volwassenen) leven in
een „andere wereld". Teruggetrokken.
Alhoewel, bij een passende
behandeling en omgang — die
een grote dosis moed en volharding vereisen — kan men In die
gesloten wereld binnentreden.

Moeilijke weg
Meer nog, mevrouw Vanoppen
heeft bereikt dat Tom af en toe
van zijn eilandje komt en langzaam zijn familie en omgeving
leert kennen. En, zoals een bloem
— die hij overigens zo fascinerend kan bewonderen — bloeit
hij stilaan open en begint de
wereld te ontdekken, onze wereld, op zijn eigen manier.
U heeft een lange en moeilijke
weg afgelegd met Tom?
Simonne Vanoppen: „Hoev\/el
ik het dus uiteindelijk toch gedaan
heb, en zelfs op papier, is het
nagenoeg niet mogelijk in v*/oorden te vertolken wat ouders van
een autistisch kind allennaal beleven. Aanvankelijk zeer bittere dingen. Veel grote twijfels ook.
Vandaag is er wel w a t maar
bijlange nog niet genoeg, ten goede veranderd. Maar onze ervaring
bij de eerste levensjaren van Tom
wens Ik niemand toe. Dat Is dus
voor ons geleden sinds het begin
van de jaren zeventig.
Toen hij begon te kruipen begon ik mij zorgen te maken over
zijn normale ontwikkeling.
Hij reageerde niet normaal als je
van op afstand hem iets toeriep.
W e meldden dat natuurlijk aan de
dokter. Maar die deelde onze grote bezorgdheid met.
W e kregen zelfs zachte beschuldigingen te horen. W e zouden te hoge verwachtingen hebben. W e waren te ong^ .uidig. W e
moesten maar afwachten.
Weet je veel als je nog geen ander kind hebt grootgebracht?
Dus- vertwijfeld afwachten maar.
Het IS gebleken dat we daardoor
kostbare tijd voor de opvoeding
hebben verloren. W e konden aanvankelijk nergens terecht met
onze vragen. W e vonden geen
hulp En de kleine groeide inmiddels, gelukkig voor het overige
gezond op.
Na een onderzoek in Leuven,
en vooral na drie lange maanden
wachten op de resultaten, werd
dan toch bevestigd dat onze Tom
doof was. Hij zou dan biezonder
onderwijs volgen aan het Instituut
14 IVIAART 1985

Begrip
Bij Tom is dat dus doofheid. Na
het eindelijk definitief vaststellen
van de twee handicaps begon dan
de zoektocht naar een passende
begeleiding. Met gewone fjsychologische testen voor het vaststellen van Toms kapaciteiten waren
we niet gediend.
Via vooral lektuur, maar in ons
land was er toen nog niets origineels te vinden, kwamen w e dan
aan de weet van initiatieven die el-

aan afdoende begeleiding in eigen
land.

kunnen gewagen van een adekwate begeleiding.

Je moet je eens indenken wat
het betekent plots gekonfronteerd
te worden met het feit dat je met
je eigen kind nauwelijks nog ergens op bezoek kan gaan. Bij
familie en intieme vrienden vind je
behoorlijk begrip voor de autistische handicap. Maar ergens ergert men zich duidelijk vrij vlug
aan het apart gedrag van je zoon.

Er zijn nu wel een aantal initiatieven genomen: onder meer een
opleidingskursus (door Vlaamse
pionier Teo Peeters) voor begeleiders van autistische kinderen.

En in het beste geval zijn er alleszins telkens die steeds weerkerende vervelende vragen te beantwoorden. Je moet leren daarop
passend te reageren."

Geen roman
— Uiteindelijk is U dan zelf
aan informatie gaan doen; U
heeft een boek geschreven over
de ervaringen van een moeder
met haar autistisch kind.
Simonne Vanoppen: „Alhoewel
het begrip autisme de jongste jaren meer en meer bekendgeraakt

voor Doven en Spraakgestoorden
in Hasselt.

Persdossier

Simonne Janssens-Vanoppen
heeft duidelijk nog andere aktiviteiten ontwikkeld om haar ervaringen ten behoeve van andere gezinnen niet onbenut te laten.

Ook als er een licht aanging.

Ze is voorzitster van de oudervereniging van het Instituut voor
doven en spraakgestoorden te
Hasselt Bij haar thuis is het nationaal sekretariaat gevestigd van de
Vlaamse Ouderkomitees voor
dove- en spraakgestoorde kinderen.

Het heeft geduurd tot 7 3 toen
ik plots én toevallig in het tijdschrift „Ouders van Nu" een dossier over autistische kinderen onder ogen kreeg.
Tom was vier jaar. Het was voor
mij een koude douche. Tom stond
er, hoewel het dus uiteraard niet
over hem ging, precies in beschreven zoals hij was en opgroeide;
zoals ik hem meemaakte.

In Heusden-Zolder is ze ook
aktief als voorzitster van het
O C M W . Daar heeft men het projekt uitgedacht om mensen die in
een rolstoel het leven doorbrengen én zelfstandig wonen een
aangepaste behuizing te geven
maar ook 24 uur per etmaal voor
noodgevallen een hulpdienst ter
beschikking te stellen.

Ik kon het niet geloven. Ik heb
dat artikel gelezen en nog eens
gelezen... Wat geen dokter ons
totdantoe had gemeld werd plots
in een artikel gemeld.
Maar ook met die koude douche was het lijdensverhaal nog
niet ten einde.

In 7 5 werd onze Tom dan eindelijk in Antwerpen, gedurende
drie weken, uitgebreid geobserveerd door een psychologisch
team.

Men was uit op een happy end.
Maar zulks zou betekenen de harde werkelijkheid geweld aan te
doen. Ik kan slechts hopen dat het
publiceren van onze ervaringen
met Tom veel ouders van mindervalide kinderen een helpende
hand toereikt

Nieuw projekt

HIJ speelde eigenaardig. Veel
speelgoed bekeek hij niet. Daarentegen had hij enorme interesse
voor bewegende dingen. Als ik de
wasmachine aanzette was het
plots voor hem een groot feest

Nu het zeker was dat Tom
autistisch was ging men alwéér
eraan twijfelen of hij wel echt doof
was. Een autistisch kind kan men
immers niet met de gewone doofheidstesten observeren.

Want je legt er de intimiteit van
je gezin in bloot Uiteindelijk vond
ik het onverantwoord om mijn
ervaringen niet prijs te geven. Wel
heb ik resoluut geweigerd (en dat
gaf problemen in de wereld van de
uitgeverij) om het relaas in romanvorm te gieten.

Er zit ook een pleidooi in ten
aanzien van de medische wereld
om de ouders niet meer te behandelen als onmondigen die „toevallig" bij de zaak betrokken zijn,
maar als mede-deskundigen. Het
is in ons geval duidelijk geen arts
die de analyse heeft gemaakt dat
onze Tom gehandicapt is door
autisme."

Maar onze miserie was nog niet
voorbij. Ik begon er van langsom
meer van overtuigd-te geraken dat
Tom nog een andere handicap
had dan alleen maar doofheid. Hij
deed, voor een doof kind, uitermate druk. Hij gedroeg zich als zonderling.

Andere kinderen in het Hasselts
instituut werden ook plots „verdacht" van autisme.

Maar in de gespecializeerde literatuur vonden we slechts vertalingen van Franse of Engelse publikaties. Toen mij gevraagd werd
mijn bevindingen te boek te stellen
heb ik sterk geaarzeld.

„De wereld anders bekeken", door Simonne Vanoppen. Of het relaas
van een moedige vrouw over het samenleven met haar autistische zoon.

ders werden ontwikkeld. Zoals in
Noord-Carolina (VS) waar, overigens onder druk van de ouders,
Schöppler speciale testen voor
autistische kinderen ontwierp.

Eindelijk kwam een einde aan
die lange kwellende onzekerheid:
er was vastgesteld dat Tom én
autistisch én doof bleek."

Voor verdere begeleiding van
een autistisch kind is het immers
toch van belang met biezondere
testen te kunnen achterhalen dat,
zoals in het geval van onze Tom,
hij behoorlijke intelligentie heeft
als het er op aankomt te puzzelen,
vormen te herkennen, dingen te
identificeren.

— Hoeveel kinderen zijn er in
dat geval?
Simonne Vanoppen: „Dat is
moeilijk te achterhalen. Wel is het
geweten dat er op de 10.000 kinderen vier doof zijn. Eenzelfde
verhouding geldt voor autisme.
Ook gaat autisme veelal gepaard
met een andere mentale handicap.

Daarentegen, vanzelfsprekend,
is er de grote handicap wat betreft
sociale interakties.
Kontakt met een autistisch kind
vergt enorme inspanningen en
veel leerschool vanwege de
ouders. Van 7 3 tot 7 5 ben ik
trouwens een speciale kursus in
Nederland gaan volgen. Bij gebrek

en ingang vindt (mettertijd dus
ook echt begrip) dient er nog een
lange weg afgelegd te worden
vooraleer men in ons land zal

Simonne Vanoppen, een moedige vrouw die nog meer presteert
dan alleen maar een moedig boek
over autisme te publiceren, (hds)
Het boek „De wereld anders bekeken" werd uitgegeven door De VriesBrouwers, Haantjeslei, Antwerpen.
445 fr. Ook te verkrijgen bij de auteur:
M. Scheperslaan 171,3540 HeusdenZolder. Tel. 011-53.54.72.
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