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Nbams Nationaal Weekblad 

„Het Belgisch feit biilft zwaarder wegen 
dan de Vlaamse dromen." 

(aldus hoofdredakteur Manu Ruys in zijn weekeind-kommentaar van 14/12/'85) 

Een bespotting 
Nog veel meer dan de nationale regering zijn de Vlaamse en Waalse 

executieven gestart onder een slecht gesternte. 
In Wallonië is liet schouwspel gewoon lachwekkend: de Waalse execu

tieve is niet eens goed voor een hoofdstuk in Clochemerle. Omwille van 
het incident-Van Overstraeten kwam ze met vertraging tot stand en be
schikt ze niet eens over een wettelijke meerderheid in de Raad, die ze voor
lopig dan ook niet durft bijeenroepen. Wallonië zal tot midden januari moe
ten wachten op de regeringsverklaring van zijn executieve. Dat de Waalse 
regering van Namen naar Brussel verhuist, bewijst ten overvloede haar 
horigheid aan het centrale bewind en illustreert de defedelarisering die 
ingezet werd onder Martens-V en die onder Martens-VI nog zal toenemen. 

Aan Vlaamse kant is het spektakel nauwelijks verheffender. Ook de 
Vlaamse regering is, qua samenstelling, gewoonweg het verlengstuk van 
de nationale ploeg. Zonder enige ruggespraak met de Vlaamse partijen 
kwam onder Geens een CVP-PW-koalitie tot stand als afvalprodukt van 
de regeringsonderhandelingen op nationaal vlak. Alles wat niet goed ge
noeg was voor een hele of halve portefeuille in Martens-VI, werd gepaaid 
met een zijgaai in de Vlaamse regering. Dat levert Vlaanderen onder meer 
een minister van Kuituur op, die zijn ambt vooralsnog zegt te zullen be
kleden om te studeren... 

Meer dan ooit wordt de rol van de Vlaamse regering herleid tot het be
heer, in horigheid ten overstaan van de nationale regering, van schame
le bevoegdheden en middelen. 

Ook de vorige Vlaamse regering moest het stellen met beperkte, steeds 
omstreden bevoegdheden en met beperkte middelen. De aanwezigheid van 
de Volksunie, in de persoon van Hugo Schiltz, zorgde er toen echter voor 
dat minstens de wil aanwezig bleef om van de executieve een dinamische 
motor te maken. Dat is tot op zekere hoogte geslaagd. De resultaten die 
de Vlaamse regering kon boeken, waren vooral daarvan het gevolg. 

De verhouding van Geens-Il tot Martens-VI getuigt thans echfer vanaf 

het eerste ogenblik van toenemende slaafsheid en onderdanigheid. 
Dat blijkt al meteen in de Vlaamse regeringsverklaring uit bijvoorbeeld 

de voornemens Inzake buitenlands beleid, waar het accent niet meer wordt 
opgelegd op de eigen Vlaamse initiatieven, maar op de „samenwerking" 
met de nationale betrekkingen. 

De Vlaamse regeringsverklaring ontvouwt geen enkel initiatief tot uit
breiding van de autonomie. De federaliseringstendens wordt volop afge
bouwd in plaats van versterkt. Zo laat Geensll protestloos gebeuren dat 
Martens-VI twee staatssekretaressen benoemt - de kippen van Dehaene 
- wier bevoegdheidsgebied goeddeels niet aan het centrale niveau maar 
aan de Gemeenschap gehoort. 

Wat door de vorige Vlaamse regering nog gesteld werd in eisende vorm, 
is in de regeringsverklaring van Geens-ll omgezet in vrijblijvende wen
sen waarvoor „aangedrongen" zal worden. Eisen worden herleid tot vro
me wensen en niet alle vroeger gestelde eisen worden hernomen. 

Van deze Vlaamse noch van de zomogelijk nog lachwekkender Waal
se regering is in de toekomst enig weerwerk te verwachten tegen de cen
trale regering. En minder dan ooit denkt Martens-Vl er aan, het geweste
lijk niveau te versterken. Wel integendeel! De klok wordt volop terugge
draaid. 

De centrale regeringsverklaring voorziet over de staatshervorming al
leen de aankondiging dat men verder zal „verdiepen", „verfijnen" en „uit
voeren". Als dat gebeurt in hetzelfde tempo en dezelfde richting als tij
dens de voorbije vier jaren, dan schiet er aan het einde van Martens-VI 
van autonomie zo goed als niets over! 

Vlaanderen wordt dus veroordeeld, ook in de toekomst de betalende par
tij te blijven. Voorlopig dan nog gezwegen van de monsterkoppeling KS-
Cockerill Sambre die in de maak is. 

Is dat het resultaat van anderhalve eeuw Vlaamse beweging? Aan de 
Vlamingen, te oordelen! 

tvo 

In dit 
kerstnummer 
lees je o.m.: 
• de Kerstboodschap 
van voorzitter Vic Anciaux 
(biz. 3) 
• ere-senator Bob Maes 
over het uitblijven van am
nestie (bIz. 7) 
• Leo Augusteyns, een 
vergeten nationalist 
(bIz. 10 en 11) 
• een Kerstpuzzel met 
drie weekeind-prijzen 
(bIz. 14) 
• de wondere Kerst
nacht van 1914 (bIz. 18) 
if de Antwerpse bis
schop over zijn vreugde 
en pijn (bIz. 32) 
• ... naast de gekende 
rubrieken... 



Wi\ 

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

onze lezers, als ze ondertekend zijn 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt m een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

Tot volgend jaar... 
Inderdaad Dit nummer van WIJ is het laatste van de jaar

gang '85 Technische beperkingen maken het ons onmo
gelijk op tweede Kerstdag uit te pakken met nog een edi
tie We vallen pas opnieuw in uw bus op donderdag 2 janu
ari 1986 Wel hebben we gepoogd deze eindejaars-uitgave 
een speciaal feesttmtje mee te geven 

Op het gevaar af van aftandse formules te gebruiken wen
sen WIJ U een zalig jaar-einde '85 was eigenlijk geen goed 
en gelukkig jaar Niet voor Vlaanderen en evenmin voor de 
wereld Ondanks alle vrome wensen van twaalf maanden 
geleden 

Niettemin waren er ook dit jaar ongetwijfeld nog mooie da
gen, of toch minstens enkele heerlijke ogenblikken We ho
pen dat U daaraan de beste herinneringen behoudt en er 
kracht uit put om door te gaan Misschien wordt '86 dan wel 
echt pracht ig ' ' 

WIJ willen daartoe ons steentje bijdragen Door U weke
lijks te vergasten opeen lezenswaardig, boeiend en gedurfd 
blad, recht uit het hart van de Vlaams-nationale opinie. Dank
baar voor het vertrouwen en de medewerking toasten wij op 
het nieuwe jaari En wij, dat is uw 

WIJ-redaktie. 

TOT SCHA EN SCHANDE 

Willy Kuijpers en Jaak Vandemeule-
broucke tonen zich verbijsterd over een 
passus in een verslag van het Europees 
Parlement dat de IJzerbedevaart ver
meldt als een kontaktplaats van en voor 
fascistoïde bendes Deze grove formu
lering die onrecht doet aan het pacifisti
sche, volkse en demokratische karak
ter van de IJzerbedevaart, is er m i toch 
gekomen door de met te ontkennen 
aanwezigheid van dergelijke groepjes 
in de marge van het gebeuren Groepen 
die eerder fascistisch dan volksnatio-
naal zijn, zetten zich telkenjare goed in 
de kijker Hoewel zij de massa bede
vaartgangers onverschillig laten kan 

toch met ontkend worden dat zij aanlei
ding geven tot een verkeerd beeld van 
de jaarlijkse bijeenkomst te Diksmuide 
De straat is vrij en ieder heeft m dit land 
nog het recht voor zijn mening uit te ko
men, jammer genoeg soms tot scha en 
schande van een ander 

B.B., 8200 Brugge 

VER-ENGELSING 

In WIJ van 12 december maakt een 
lezer uit Vilvoorde zich kwaad (met dui
zend maal recht en reden) over de 150 
jaar oude sporen van het Franskiljo-
nisme Bruges, Termonde enz 

Maar wat dan met de ,,sporen" van 
het Franski l jonisme anno 1 9 8 5 ' 

,,Bruxelles National" , zijnde met 
meer of minder dan de luchthaven op 
Vlaamse grondgebied, in de Vlaams-
Brabantse gemeente Zaventem, (met 
een Vlaamse'') PW-burgemeester 

De luchthaven van Zaventem zit ten 
andere VIngerdik onder verraad, en wat 
er nog Vlaams is kan alleen maar zuch
ten onder de Franse maar vooral Frans
kiljonse hiel 

Duizenden werkplaatsen (vooral de 
best betaalde) worden er,,bezet" door 
volksvreemden, die bewust van de af
wezigheid van de Vlaamse meerder
heid, een minderheid op de luchthaven, 
een onbeschaamde arrogante hoog
moed aan de dag leggen Onder de be
scherming van de CVP-uitvinding ,,Fa

ci l i teiten" houden zij er, op alle moge
lijke manieren, alles tegen wat met 
Frans is' 

Is het met te danken aan de zogezeg
de nationale luchtvaartmaatschappij 
(die m werkelijkheid een vervaarlijke 
verf ranser is i) dat grote happen Vlaams 
land meer en meer onder het dwangbe-
heer terecht komen van deze Frans ta
terende Happart-supporters' ' En dan 
nog wel voor 60% op kosten van de 
Vlaamse bevolkingi Zelfs de stempel 
vanden .Vlaamse" PVV-ministervan 
Verkeerswezen heeft met de minste 
kentering teweeg gebracht 

Beste WIJ-lezer, ook dit is maar een 
klem deeltje van de top van de ,,Belgi
sche I jsberg" 

Q.V.D., Kraainem 

VOEREN 
In de Voerstreek wordt er over ge

klaagd dat Vlaanderen, ingevolge de 
ekonomische knsis gepaard met een 
stagnatie van de Vlaamse Beweging, 
minder edelmoedig is tegenover de 
Vlaamse werking in onze oosthoek 

En toch IS het zo dat men in moeilij
ke omstandigheden zijn beste vnenden 
kent Ook de Voerenaars weten dat 

Waarom zou u met tot de beste vrien
den van de Voerstreek willen horen' ' 
Waarom dan met voldoen aan de vraag 
van het Vlaams Overlegkomitee van 
Voeren, dat de Vlaamse aktiviteiten al
daar koordmeert, en 150 fr overschrij
ven op rekening 735-3540261-40 van 
Rob Brouwers - Voeren f Dan krijgt u de 
heerlijke Voerkalender 1986, met ge
kleurde streekzichten, toegezonden en 
kunt u dagelijks de mooie Voerdorpen 
verkennen en gedenken 

Laat Voeren nooit los' 
J.G., Tongeren 

HET VERSCHIL 
Sinds geruime tijd wordt in samen

werking met de internationale pers een 
telle aktie gevoerd ten overstraan van 
de apartheid in Zuid-Afnka Alsof dit het 
enige land zou zijn waar onrecht ge
schiedt Nu gaan de protestantse bis
schoppen nog wat olie op het vuur gie
ten door mee te helpen met het ANC 
Iedereen die de politiek volgt weet dat 
dit ANC geleid wordt door kommumsti-
sche agitatoren die de Zwarten oprui
en Hun bedoeling is duidelijk een 
goed voorbereide aanslag beramen op 
Zuid-Afrika om er een kommumstische 
staat van temaken Dit zou een nieuw 
geschenk zijn waar het Kremlin al lang 
op aast Door die kritiek, ook geuit door 

Westerse leiders wordt dit proces alleen 
maar versneld Welk verschil als het 
gaat om het monstrueuse onrecht waar
onder het Oostblok gebukt gaat, 
opstand in Hongarije en Polen na de 
onderdrukking horen we wat verbaal 
protest en wat gewauwel over mogelij
ke ekonomische sancties De miljoenen 
blijven onder de verstikkende terreur
groep en beseffen zeer goed dat er van 
het Westen geen hulp komt en geen 
sancties, die hun toestand kan verbe
teren En het Westen vergeet zo vlug I 

G.B., St.-Kruis 
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Nieuwelaan 47 
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Kom eens bij ons! 

Restaurant 
Hasseltberg 

Wildmenu's aan 800 en 1.250 fr. 
Kerstavond: 1.200 fr. p.p. 

Tijdens de maand januari wordt 
als aperitief door het huis champag
ne aangeboden. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel . 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

Dortmunder TMer-Bran-hoven 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konüdh 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 

Grote parkearterretnon zalen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tomsstemer Sprudel 
goed en goedkoop eten 

R E S T A U R A N T 

i Hoek 
I Wo l veng rach t 

en 

. t t^e„EP-oo-tA • Leopolds t raat 

Tel 217 91 53 

W a a r V l a m i n g e n 

thu is z i jn 
m 't har t je v a n B r u s s e l 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

B a n k e t b a k k e r i j 

^ x A N T W E R P I A 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 

S e d e r t 1 9 1 0 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 423246 

Wokf>iijkse rustdag vnjdaq tot zatfrdaq 18 uur — Jaarlijks vpriof dec i mbor 

De fdmiJKvaak met traditie 
(.idv 23) I 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N O 

E m i e l W i f m a n s s t r a a t 3 6 
S c h a a r b e e k 

Tel 02-734 56 09 

Levert kwaMcitskoffie bij u thuis' 

ioi\<,mq€ 
D De VU-jongeren Litnburg zoeken 
een afsluitbare kast voor hun sekreta-
riaat Wie stelt er ons éen ter beschik
k ing ' ' Neem kontakt op mt ons VU-
jongeren Limburg, Aldestraat 20, I e 
verdieping, 3500 Hasselt 
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Van 
Grembergen, 
samen 
met Gabriels 

Over Toon 
Volgende week zullen de VU-

fraktieleiders in Kamer en Senaat, 
Jaak Gabriels en Paul Van Grem
bergen, de eerste minister interpel-
leren over de affaire-Toon van 
Overstraeten Daartoe dienden zij 
maandag een verzoek in 

Konkreet zullen zij aan Wilfried 
Martens vragen welke houding hij 
nu aanneemt tegenover zijn kolle-
ga's-ministers die medeplichtig zijn 
aan de flagrante wetsovertredin
gen gepleegd in de Waalse Ge
westraad en Franse Gemeen
schapsraad Zowat alle grond-
wetspecialisten ten noorden en 
zuiden van de taalgrens zijn het er 
immers over eens dat de uitsluiting 
van Toon van Overstraeten een on
wettelijke en zelfs gevaarlijke daad 
IS 

De VU-fraktieleiders vinden de
ze wetsverkrachting des te erger 
aangezien deze plaatsgreep met 
de aktieve hulp van de vice-
premiers Nothomb en Gol Uitgere
kend de excellenties die verant
woordelijk zijn voor de binnenland
se zaken en de justitie En dus 
moeten toezien op het naleven van 
de wetten en de sanktionermg bij 
overtredingen' 

Martens kan dit met straffeloos 
laten gebeuren 

Kamerlid 
Vansteen-
kiste, 
knap 

Eric, Franz». 
De jongste weken kwamen en

kele VU-mandatarissen m het 
nieuws door hun kontakten met de 
rechterlijke macht Deze feiten wer
den breedvoerig in de pers uit
gesmeerd 

De Kortrijkse korrektionele recht
bank sprak het Kuurnse VU-

mt 
gemeenteraadslid Ene Lemey on
dertussen reeds vrij van ,,laster" 
tegen CVP-schepen Maertens 
Erie Lemey had tijdens de raadszit
ting van juni kritische geluiden la
ten horen nopens de aanleg van 
een tennisterrein beheerd door een 
vzw, waarvan die CVP-er voorzitter 
IS Deze laatste legde klacht neer 
wegens laster 

VU-volksvertegenwoordiger en 
advokaat Franz Vansteenkiste ver
dedigde zijn partijgenoot en 
raadslid op schitterende wijze 
,,Die plotse en heftige repliek van 
de schepen is in feite het mooiste 
bewijs dat hij iets te verbergen 
had ( ) Mijn klient heeft mets meer 
gedaan dan zijn plicht als 
oppositie-raadslid Ik stel mij ern
stige vragen over de rechtsstaat 
wanneer Ene Lemey veroordeeld 
wordt " 

De Kortrijkse rechtbankvoor
zitter trad de tesis van het VU-
kamerlidbij ,,De interpellatie van 
raadslid Lemey was met op de per
soon van eerste schepen Maertens 
gericht Bovendien kan de inhoud 
moeilijk krenkend genoemd wor
den Het was een banaal politiek in
cident, zoals er zich zoveel voor
doen tijdens gemeenteraadszit
tingen " 

Proficiat Ene Lemey en Franz 
Vansteenkiste 

•••en Etienne 
Ook de Lennikse VU-burge-

meester Etienne Van Vaerenbergh 
poogt men via verdachtmakingen 
te kraken in zijn politieke carrière 

Enige tijd geleden lanceerde 
men het gerucht als zou de recen
te fraude met voorkeurstemmen 
gebeurd zijn met medeplichtigheid 
van de VU-burgemeester Erger 
nog, er werd zelfs gesuggereerd 
dat Van Vaerenbergh alleen door 
gefoefel burgemeester was gewor
den in '82 Deze beweringen wer
den intussen krachtdadig tegen
gesproken en met bewijsmateriaal 
weerlegd 

DEZE 
VIEEK DjTjgr 

Elk jaar behoren wij tot de 
gelukkigen die, zonder het te 
willen, de bijna mysterieuze 
sfeer van Kerstmis en de 
jaarwisseling beleven De aloude 
traditie van de wenskaartjes blijft 
ons beroeren Ze zijn wel 
moderner geworden, zelfs 
kunstvol en sierlijk getekend 
Maar het ,,vrolik kerstfeest en 
gelukkig nieuwjaar" van de 
ouwerwetse kaartjes met de 
lampionnekes en een lachende 
sneeuwman op de kleurrijke 
slede, treft me misschien nog 
het meest Het zijn de oprechte 
wensen van de eenvoudige man 
of vrouw Vol genegenheid en 
vriendschap 

Deze dagen zijn vervuld van 
enige romantiek Een oase van 
rust en bezinning te midden van 
de harde realiteit van een erg 
onvolmaakte wereld Een wereld 
van mensen 

Ook en vooral in de politiek 
ontbreken meestal de 
hartelijkheid en tederheid, 
waaraan zelfs de koudste kikker 
nog behoefte heeft De politiek is 
bij uitstek een menselijk bedrijf 
In de politiek geldt niet alleen de 
wetenschap van een plus een is 
twee Daar spelen de menselijke 
gebreken van ongezonde 
ambitie, ijdelheid, naijver en 
egoïsme haast een even grote 
rol als idealisme, reële 
bekommernis, inzet en verstand 

En nochtans is de politiek, 
hoezeer ook bespot en 
uitgespuwd, juist die 
bedrijvigheid die het meest 
ingrijpt m het samenleven van de 

mensen Veel te veel Dikwijls 
verkeerd Daarom wellicht zijn 
de mensen de politiek zo beu 
Omdat ze deze ongrijpbare, 
bemoeizieke arm met kunnen 
ontvluchten 

Mijn kerst- en 
nieuwjaarsboodschap richt zich 
dan ook vooreerst tot de 
machthebbers van het politiek 
milieu Opdat zij zouden inzien 
dat hun alles-omvattende 
machtslust het algemeen welzijn 
schaadt Onze maatschappij 
heeft nood aan meer ruimte voor 
eigen kreativiteit en 
verantwoordelijkheid Maar 
gelijktijdig snakt onze 
gemeenschap naar een afbouw 
van de vijandige en 
verpolitiseerde verzuiling Deze 
breekt immers elke geest van 
positieve verdraagzaamheid, die 
een onmisbare voorwaarde is 
voor echte vrijheid Beiden zijn 
bovendien vereist voor een 
bewust gevoelen van 
samenhorigheid, het meest 
essentiële bestanddeel van het 
Vlaams-nationalisme 

Voor 1986 wens ik dat ons 
volk eindelijk de bezieling zou 
ontdekken van de ,,nationale" 
gedachte het besef te behoren 
tot een natie Vooral onze 
kaderleden en militanten wens ik 
de zelfzekere fierheid en 
dynamische kordaatheid om de 
gemeenschappelijke strijd te 
voeren En vooraan te plaatsen, 
boven elk onderschikt 
meningsverschil Ik wens dat de 
solidariteit, die we als 
noodzakelijk poneren voor heel 

ons volk, ook zou primeren in het 
eigen kamp 

Ik blijf ook dit jaar hopen dat 
de kerstvrede zou doordringen in 
de harten van de bewindslui, om 
eindelijk het gebaar van 
verzoening te stellen Na 40 jaar 
opgestapelde en kunstmatig in 
stand gehouden haat, zou de 
amnestie als vanzelfsprekend 
moeten aanvaard worden Niet 
als een gunst maar als een bron 
van een nieuwe, frisse 
mentaliteit Een 
gemoedsgesteltenis waaruit de 
morele kracht geput wordt om 
eensgezind de vrede onder de 
mensen en onder de volkeren na 
te streven 

Ik wens de Vlaamse jongeren 
meer idealisme In de huidige en 
moeilijke levensomstandigheden 
dreigt immers het gevaar van de 
matenalisering Een jeugd 
zonder bewogenheid of 
hoogstaande motieven, wordt 
oud vo'o'rze het weet Dan is 
heel het volk versleten 

Het IS de opdracht van de 
jeugd borg te staan voor nieuwe, 
frisse en originele ideeën, die 
ons volk verjongen en verrijken 
Die heel het volk in staat stellen 
de uitdaging van de 
technologische toekomst aan te 
kunnen 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Vorige week werd Etienne even
wel opgepakt, omdat hij zg on
rechtmatig stemrecht verleend had 

Metz n zessen zijn ze de leden van de Waalse Gewestregering De PSC-
er Melchior Wathelet werd tot voorzitter verkozen en legde woensdag
avond de eed af in handen van koning Boudewijn Deze exekutieve kan 
slechts op 52 Waalse gekozenen rekenen, wat geen meerderheid is De 
zg minderheid van PS, Ecolo en de VU-er Van Overstraeten telt eveneens 
52 leden Werk dus voor de grondwet-deskundigen Met misschien een 

verrassend vervolg halfweg januari in Namen 

aan een inwoner van zijn gemeen
te Ook deze zaak wordt tenden
tieus in de pers behandeld Het is 
mogelijk dat het bestuurskollege 
van Lennik een fout heeft begaan 
door onrechtmatig een inwoner op 
de kiezerslijsten te plaatsen Bur
gemeester en schepenen deden 
dit echter onbetwistbaar m goede 
trouw vermits de betrokkene reeds 
stemgerechtigd was in '81 en '82, 
data waarop Van Vaerenbergh nog 
geen burgemeester was' En se-
dertien heeft die man geen veroor
deling opgelopen waardoor hij zou 
kunnen ontzet zijn uit zijn politieke 
en burgerrechten 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux 
vraagt zich af waarom Van Vaeren
bergh als een misdadiger wordt on-
dervervraagd en m voorhechtenis 
gezet Terwijl de gewezen burge
meester -verantwoordelijk voor het 
geven van stemrecht n a v vroege
re verkiezingen- met eens wordt 
ondervraagd Anciaux verzoekt de 
pers en het gerecht deze zaak ob-
jektief te behandelen zonder val
se insinuaties en willekeur Want 
net lijkt er hoe langer hoe meer op 
dat men een erg perfied maneuver 
opgezet heeft 

Het verschil 
Misschien herinnert U zich nog 

de lamentabele start van de eerste 
Vlaamse Regering m december 
'81 •? Er rees toen een enorm be-
voegdheidskonflikt tussen de CVP-
er Geens en de VU-er Schiltz over 
het departement financiën en be
groting van de Vlaamse Gemeen
schap 

Geens wou de bevoegdheden 
van Schiltz beperken tot uitsluitend 
de gewestbegroting Schiltz stap
te hiervoor zelfs naar de Raad van 
State De auditeur gaf hem gelijk 
maar de uitspraak was toch nega
tief Wanneer WIJ toen beweerden 
dat dit maneuver van Geens noch 
mm noch meer een vuil partijpoli-

Schiltz 
werd beknot 

tiek spelletje was, dan werd dit door 
de,,achtenswaardige" kommenta-
toren weggehoond 

Maar wat merken we nu, bij de 
bevoegdheidsverdeling van de 
nieuwe Vlaamse regering '^ Dat de 
opvolger van Schiltz, de liberaal 
Louis Waltmel, wel degelijk be
voegd IS voor de opmaak van de 
gewest- en gemeenschapsbegro
ting' Geens vindt het thans blijk
baar met langer nodig zijn mede
beslissingsrecht te behouden Op 
zichzelf IS dit een goede zaak en 
wordt deze ongerijmdheid eindelijk 
uit de wereld geholpen 

Het staaft echter onze tesis dat 
Geens in '81 enkel gedreven werd 
door aversie tegen de VU Deze 
weerzin heeft Gaston Geens dus 
met tegen de liberalen 

President 
Zaterdag kiest de PVV een nieu

we voorzitter Nou ja kiezen Ens 
slechts een kandidaat de 41-jarige 
Anne-Marie Neyts-Uyttebroeck 

Mevrouw Neyts-Uyttebroeck stu
deerde romaanse filologie en is te
vens licentiate in de persweten
schappen ZIJ IS een Brusselse Vla-
minge en maakte een ware 
blitz-karnere in de politiek Zo werd 
ZIJ in 1981 verkozen tot volksverte
genwoordiger en meteen werd zij 
ook staatssekretaris voor het Brus
selse Gewest Boze tongen bewe
ren dat Annemie Neyts met zwaar 
genoeg woog en bijgevolg bedankt 
werd voor de titel van excellentie 
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Volmachten 
De aankondiging dat de regering 

Martens VI tot maart '87 wil (en zal) 
regeren met volmachten heeft 
kwaad bloed gezet Niet alleen bij 
de oppositie, die terecht spreekt 
van een maneuver dat onze parle
mentaire demokratie bedreigt, 
maar ook bij leden van de meerder
heid neemt de wrevel toe. 

Vorige week schreven Kamer
voorzitter Defraigne(PRL) en Se
naatsvoorzitter Leemans(CVP) een 
kritische brief aan de premier. Ei
genlijk zijn ook zij fervente tegen
standers van nieuwe volmachten, 
maar gezien Defraigne en Lee
mans tot de regeringspartijen be
horen nemen zij een genuanceer
der standpunt in. Konkreet vragen 
deze beide voorzitters aan Martens 
een termijn van acht dagen tussen 
het advies van de Raad van State 
en het van kracht worden van de 
volmachtbesluiten te voorzien. In
tussen zouden de parlementskom-
missies kunnen vergaderen en een 
advies uitbrengen. Er bestaat een 
kansje dat op deze bede wordt in
gegaan. 

Dit voorstel van Defraigne en 
Leemans lijkt op een edele poging, 
maar is in wezen slechts een doek
je voor het bloeden. Feit is immers 
dat deze regering opnieuw het par
lement buiten spel wil plaatsen. 
Ondanks alle fraaie beloftes tijdens 
tal van verkiezingsspeeches over 
de ,,herwaardenng van het par
lement". 

Armoede 
neemt toe 

Zelfs de kersverse staatssekre-
taris Miet Smet gaf onrechtstreeks 
toe dat de armoede in Vlaanderen 
ontzettend is toegenomen in de 
voorbije jaren. De cijfers spreken 
boekdelen. 

In drie jaar tijd, van 1980 tot '83, 
verdubbelde het bedrag van de 
OCMW-uitkeringen: van 1,35 mil

jard naar 2,70 miljard. Ruim twee 
derden van dit bedrag ging naar de 
betaling van bestaansminima en 
het overige werd gegeven als,,bij
komende steun" voor mensen in 
moeilijkheden. Tussen '75 en '83 
nam het aantal gerechtigden bijna 
exponentieel toe: van cirka 8.000 
tot 40 000! 

Als men daarbij bedenkt dat de
ze OCMW-steun in de meeste ge
vallen slechts toegekend wordt na 
een zeer diepgaand onderzoek, 
dan moet men nuchter erkennen 
dat het beleid van de voorbije jaren 
steeds meer mensen naar de mar
ginaliteit en de bittere armoede 
heeft gedreven. De aangekondig
de besparingen en inleveringen, 
geïnspireerd op de afschuwelijke 
suggesties van het VBO, voorspel
len overigens weinig goeds voor de 
zwaksten in onze samenleving. 

In Groot-Brittannië vonden de 
Anglikaanse bisschoppen het wer
kelijk te gortig en zagen zij zich ver
plicht het beleid van Tatcher te ver
oordelen. Het is bekend dat nogal 
wat Belgische regeringsleden 
graag de neo-liberale aanpak van 
Tatcher als voorbeeld nemen. 
Volgt er straks ook hier een aan
klacht van de bisschoppen? 

Open 
op zondag 

Zondag gooiden de winkels in 
een aantal steden hun deuren 
open voor kijk- en kooplustigen. 
Waardoor van het heilige pnncipe 
van de zondagse rust werd af
gestapt In die plaatsen waar dit 
rustig verliep, resulteerde deze po
ging trouwens in een groot sukses. 
Mensen die tijdens de week geen 
tijd vonden kregen aldus de kans 
om hun kerstinkopen te doen. 

Hier en daar ontaardde het feest 
echter. Vakbondsleden protesteer
den soms heftig. Er werd zelfs ge
vochten en enkele ruiten moesten 
eraan geloven. Waarom dit agres-

Geflankeerd door de magistratuur en zijn l<abinetschef stond justitieminister Jean Gol dinsdagnamiddag 
de pers te woord. Veel nieuws wou ofl<on hij niet l<wijt. De hamburger-vreters van Namen schijnen inderdaad 
nauwe banden te hebben met de uiterst-linkse terreurorganisatie CCC. Het werd trouwens de hoogste tijd dat 
men iets vond IMaar ondanks de,, omsingeling "van dit,, fast-food"-eethuis wist er toch één verdachte te ont
snappen. In het onderzoek naar de Bende van Nijvel schijnt men evenwel nog nergens te staan. Nochtans 
jaagt deze troep ellendelingen de bevolking evenveel, zo niet nog veel meer schrik aan. (foto Peustjens) 

sief gedrag nodig was mag Joost 
weten. 

Er schuilt natuurlijk een gevaar 
in dit initiatief. Winkelbedienden 
zouden wel eens kunnen verplicht 
worden voor hetzelfde loon steeds 
meer(weekeind-)uren te presteren. 
Wat niet de bedoeling kan noch 
mag zijn. Integendeel. Het openen 
van winkels op zondag moet aan
leiding geven tot het aanwerven 
van personeel, al was het maar 
halftijds. 

Talrijke steden in het buitenland 
hebben al lang komaf gemaakt met 
dit taboe. Het openhouden van 
winkels op zondag brengt een stuk 
levende gezelligheid in een stad, 
vermindert de koortsige drukte op 
zaterdag en moet uiteindelijk resul
teren in een toename van het aan
tal jobs m deze sektor. 

40 jaar 
Zondag vierde de CVP haar 40-

Zetel 163 
m^ OMT er ooit een Muzeum 
ÊlK voor Politieke Archaeolo-
• ^ g/e in België, dan tioort 
Senaatszetei nummer 163 daar 
op een goed zichtbare plaats. Als 
Monument van de Onzin. 

Toen dio Genes op 31 oktober 
van het jaar d.H. 1985 als kers
vers verkozene een beetje be
dremmeld het halfrond betrad, 
werd hem zetel 163 aangewezen 
als voorlopige zitplaats. Sinds
dien heeft hij, zoals het hoort, 
zijn eigen vaste zetel. Degelijk 
voorzien van een koperen plaat
je met zijn naam. Bij een ope
ningszitting van de Senaat gaat 
het echter zo 'n beetje als in het 
kleuterklasje van het schooltje 
om de hoek: tijdens de alle
reerste voormiddag mogen de 
kindertjes zitten zoals het uit
komt, tot wanneer hun naam en 
die van hun vader en moeder is 
genoteerd door de juf en ze 's na
middags een vaste schoolbank 
krijgen. 

Vanuit zetel 163 legde dio Ge-
nes op 31 oktober zijn grondwet
telijke eed af. Wat inhield dat hij 
meteen senator werd. En niet al
leen zo maar senator. Het hield 
tevens in dat hij, senator zijnde 
van het Waals-Brabants arron

dissement Nijvel, automatisch 
behoorde tot de Franse taal
groep van de Hoge Vergadering. 
Niettegenstaande zijn neder-
landstalige eed. En dat hij even 
automatisch het recht en de 
plicht opgelegd kreeg, te zetelen 
in de Waalse Gewest- en de Fran
se Gemeenschapsraad. 

Het is allemaal een beetje inge
wikkeld. Een buitenlands waar
nemer, desnoods geschoold in 
politieke technieken of in grond
wettelijk recht, kan zijn ogen 
nauwelijks geloven als hij het 
ziet. Maar de knotsgekke Belgi
sche staatshervorming wil dat 
het verkozen parlementslid me

teen zetelt in meerdere soeverei
ne assemblée's: de nationale 
Kamer of Senaat, en de Raden 
van zijn Gewest en Gemeen
schap. Zomaar, zonder van pet
je te veranderen. 

Zo geviel het dat dio Genes bij 
de eerste zitting van de Franse 
Gemeenschapsraad als voorlo
pige zetel terug de nummer 163 
van zijn eedaflegging kreeg toe
gewezen. Want bij gebrek aan el-
gen vergaderzaal daagt de Fran
se Raad dan maar in de Senaat. 
Zoals de Vlaamse Raad in de Ka
mer bijeenkomt. 

Gezeten in dezelfde zetel als 
bijzijn eed waarmee alles begon
nen was, hoorde dio Genes het 
onwettige verdikt van de Franse 
Raad: uitsluiting. En toen hij niet 
goedschiks aan deze oekaze toe
gaf, werd zowaar de hoofdbode 
van de Senaat ter hulp geroepen 
om hem met zachte dwang uit de 
163 te verwijderen. 

Waarmee bewezen is dat al
vast België over de kwadratuur 
van de cirkel beschikt. Je kan de 
ring rond maken, met de 163 als 
vertrek- en eindpunt, en met de 
wet en de grondwet in de achter
ste hoekjes. 

jarig bestaan. In het kultureel cen
trum van Dilbeek werd hulde ge
bracht aan de boegbeelden van de 
CVP. Vooral de belangrijkste 
opsteller van hetzg. Kerstprogram
ma, August De Schrijver, werd in 
de bloemen gezet. 

De huidige voorzitter. Frank 
Swaelen, hield een feestrede waa
rin hij begrijpelijkerwijze de loftrom
pet van de kristendemokratie blies. 
Opvallend daarbij was dat hij stro
mingen zoals ,,gauchisme, ekolo-
gisme en nationalisme" als ,,sim
pel" van de hand wees., ,Zij verza
melen wel het ongenoegen, maar 
bieden geen bevredigende oplos
sing voor de problemen van van
daag en morgen", schreef de CVP-
huisjournalist in zijn verslag. (Er 
was een tijd dat nationalisme,,zon
dig" heette, nu houdt men het bij 
,,simpel"...) 

Swaelen heeft in het verleden 
reeds herhaaldelijk blijk gegeven 
van een ontstellend gebrek aan 
kennis van de diverse politieke 
stromingen. Het op één lijn stellen 
van deze -ismen is idioot. Stellen 
dat deze denkrichtingen uitsluitend 
gestoeld zijn op wrevel is al even
zeer onjuist, net zoals de bewering 
dat zij geen aanduiding geven over 
hoe het in de toekomst moet. Het 
was trouwens diezelfde Swaelen 
die de VU als een linkse partij 
bestempelde en gelijkstelde met 
de SP en Agalev. Zelfs Manu Ruys 
zag toen zich genoodzaakt deze 
aantijgingen tegen te spreken. 

Maar eigenlijk doet Swaelen dit 
heel bewust. Demagogisch ver
pakte verdachtmakingen en verwij
ten, waarvan de CVP-tenoren heel 
goed weet dat zij onterecht zijn, 
kunnen immers elektorale wonde
ren doen. Dat heeft 13 oktober toch 
bewezen? 

Rijksonderwijs 
De ,,bestuurskommissie" die de 

autonome raad van het rijksonder
wijs moet voorbereiden zal samen
gesteld zijn uit twee CVP-ers en 
twee PVV-ers. De overige politieke 
families worden daarbuiten gehou
den. Een sterker bewijs van het on
pluralistisch karakter en van de af
stotende arrogantie van de huidige 
regeringspartijen kan moeilijk ge
leverd worden. 

De CVP-PVV-meerderheid ver
nietigt daarmee het sedert twee 
jaar gestarte overleg tussen de vier 
grote Vlaamse partijen inzake de 
organisatie van het onderwijs. De 
Volksunie heeft bijgevolg grote 

twijfels over de eerlijke intenties 
van de roomsen en blauwen t.o.v. 
de ontwikkeling van het rijksonder
wijs en de gelijkwaardige behande
ling waarop elk onderwijsnet recht 
heeft. Bovendien zullen voortaan 
alle benoemingen in het zg. neu
traal onderwijs uitsluitend op basis 
van de politieke gezindheid gebeu
ren. Een werkzoekende leraar die 
niet in het bezit is van de ,.juiste" 
kaart mag het dus vergeten 

Tussen de beide koalitiepartners 
is wel onenigheid gerezen over de 
personen die namens hun partij 
deel zullen uitmaken van deze 
bestuurskommissie. De CVP-er 
Coens eist immers het recht op te 
bepalen wie daarin de PVV moet 
vertegenwoordigen! Het (tijdelijk) 
verkiezingssukses is sommige ek-
sellenties echt naar het hoofd 
gestegen. 

Vlaamse SP? 
Elke politieke waarnemer moet 

erkennen dat de socialisten uit het 
nedertandstalige deel van België 
zich de jongste jaren Vlaamser 
opstellen en profileren. De tijd van 
de unitaire BSP, waar alleen de 
frankofonen de lakens uitdeelden, 
schijnt voorbij. Dit verheugt ons. 

Deze week gaf de SP uitleg bij 
een reeks wettelijke initiatieven die 
deze partij wil nemen op het vlak 
van de staatshervorming. In navol
ging van de VU willen de Vlaamse 
socialisten het debat over de onaf
wendbare staatsomvorming in het 
parlement voeren en met in ergens 
een duister studiecentrum. Ook 
wensen zij het voor Vlaanderen on
zalige systeem van dotaties te ver
vangen door ristorno's of,,toebe
deelde belastingen". Wat betekent 
dat de belastingsinkomsten terug
vloeien naar de gemeenschap 
waar zij geïnd worden; Galle bere
kende dat dit voor Vlaanderen een 
bonus van liefst 12 miljard zou 
opleveren. Wel voorziet de SP een 
toch wel erg lange overgangsperi
ode van vier jaar. Ook denken de 
socialisten aan een solidariteits-
systeem tussen de rijke en arme 
gewesten. 

Op een aantal punten treedt de 
SPdusdeVU-visiesbij. (Indewei-
denkende, katolieke pers zal dit na
tuurlijk wel weer omgekeerd voor
gesteld worden, alsof de VU de SP 
achterna loopt.) Vraag blijft natuur
lijk of de SP, eenmaal opnieuw aan 
de macht, ook echt werk zal maken 
van deze voorstellen Want ook de 
CVP heeft prachtig klinkende 
programma-teksten over de staats
hervorming, maar verder dan ver
bale verklaringen komt het nooit. 
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VU-ondervoorzitter Jef Maton: 

„Tekstiel lukte, 
staal mislukte." 

VU-ondervoorzitter prof. dn Jef Maton publiceerde 
een belangwel<kende studie met als titel,,From restruc
turing to new technologies: experiences of a small Eu
ropean country: Belgium". 

Hierin analyseert hij de Belgische herstrukture-
ringsplannen voor de tekstiel- en staalsekton 

N lETTEGENSTAANDE een 
totale staatssteun van 285 
miljard tijdens de periode 

1979-1984 blijft Cockerill-Sambre 
dit land opgezadeld met een nega
tieve cash-flow van 6 miljard fr. Dit 
is dubbel erg omdat de rente op de 
schulden van C-S door de overheid 
wordt gedragen. 

Gedeeltelijk kan de slechte 
prestatie van het staalbedrijf afge
wenteld worden op eksterne fakto-
ren zoals de aanhoudende krisis. 
Maar doorslaggevend zijn de inter
ne oorzaken. 

Twijfels 
over C-S 

Cockerill-Sambre blijft hoe dan 
ook een bedrijf met zeven afzon
derlijke inplantingen en een intern 
spoorwegnet van 300 km. Sidmar 
telt slechts 5 km. spoor. Verder 
bestaan er binnen C-S vier aparte 

bekkens: twee in Luik en twee in 
Charleroi. 

Op de wereldranglijst inzake pro-
duktiviteit bekleedt het bedrijf 
slechts de 26ste plaats. Vorig jaar 
leverde C-S 250 ton per werkne
mer. Ter vergelijking: in Sidmar be
droeg dit 523 ton en in Usinor 945 
ton. 

Prof. Maton twijfelt er dan ook 
aan, dat het Waals staalbedrijf ooit 
nog konkurrentieel wordt in de tra
ditionele staalproduktie. 

Ondertussen bleef de werkgele
genheid bij C-S wel tijdelijk op peil. 
Het ritme van afvloeiingen nam af 
van 5 % in de periode 1973-78 tot 
slechts 3 % in de periode 1978-84. 
Tijdens deze periode vloeide in de 
Franse staalindustrie 4 % af, in de 
Duitse 6 % en In de Britse bijna 9 
%. 

Doordat Cockerill-Sambre een 
staatsbedrijf werd, bleef een eko-
nomische kosten- en batenanalyse 
steeds achterwege. 

onderrjemir 
Cociseóll-Sa 

jaar reeds 18,7 mil! 
drijf werd gestopt 

Hetsaidovande 
enveloppes zou 
mjljard bedragen,' 
mtljard voor inve 
6,8 miljard voor b,„y, 
nen De enveloppe van 
jard voor de ekspfoitatte i& i tuuo 
opgebruikt 

Eind oktober bedroeg het to
tale verlies 4,7 miJjard, zodat de 
raming van prof Maton {6 mil
jard over gans het jaar) vnj 

•e realiteit be-

voor1986 
istisch en 
iuden nog 
rvooigf^ af-

Jatde 
oefen 
tsper-

neden de 

In jgt CocKenlI-
Sami. ,w met ernstige 
prot>lemen te kampen Wie zei 
ook weer dat het staaldossier 
opgelost IS'? Dat was dan wel 
net voor de verkiezingen 

Tekstiel 
in de lift 

De totale steun aan de tekstiel-
sektor raamt prof. Maton op 20 mil
jard, waarvan 12 miljard voor het fi
nanciële luik. In deze sektor werd 
trouwens geopteerd voor een meer 
dinamische benadering. De krite-
ria voor overheidstussenkomst wa
ren er veel strenger. Niet alleen 
was de ekspansiesteun gedeelte
lijk terugvorderbaar, tevens werd 
geëist dat de privé-sektor voor 
minstens 30 % bijsprong bij nieu
we investeringen en voor 50 % bij 
het wedersamenstellen van het be
drijfskapitaal. 

Het tekstielplan voorzag eve
neens een dienstenluik, met onder 
meer onderzoek naar de invoering 
van mikro-elektronica. Ook heeft 
het aantrekken van eigen ontwer
pers de tekstielsektor dichter bij de 
kledingnijverheid gebracht. 

De modernisering van het ma
chinepark en de gevoelige opvoe
ring van de bedrijfstijd hadden een 
positieve invloed op de produktivi-
teit. De produktiviteitsindeks liep 
op van 100 In 1973 tot 187 in 1984. 

Al deze faktoren maakten dat de 
tekstielsektor opnieuw een kompe-
titieve positie venwierf op de Euro
pese markt. Samen met Italië was 
ons land het enige In Europa dat er
in slaagde de produktle op te 
drijven. 

Anders dan bij Cockerill-Sambre 
daalde de werkgelegenheid in de 
tekstielsektor zeer drastisch. Van 
1973 tot 82 gingen ongeveer 
40.000 arbeidsplaatsen verloren. 

Prof. Maton telde tiet eventjes na. In amper vijfjaar tijd ging liefst 
285.000 miljoen frank naar het Waalse staal! 

De toekomstperspektieven blijven niettemin heel erg somber... 

Sedertdien is de tewerkstelling wel 
lichtjes in positieve zin gestabili
seerd. 

Tijdens de periode 1979-84 ont
ving Cockerill-Sambre gemiddeld 
1,1% van het bruto nationaal pro-
dukt als herstruktureringssteun. 
Toch heeft dit niet geleid tot een 
verbetering van z'n konkurrentie-
positie. 

Daartegenover staat dat de veel 

beperktere steun aan de tekstiel
sektor wel gezorgd heeft voor een 
verbeterde konkurrentie en me
teen ook voor een sterk gemoder
niseerd produktie-apparaat. 

Kortom, aldus de VU-
ondervoorzitter: de herstrukture-
ring van de Waalse staalnijverheid 
mislukte, de tekstielnijverheid 
kreeg nieuwe impulsen. 

Olieprijzen in beweging 
De OPEC-landen zijn er niet in geslaagd een akkoord 

te bereiken over produktiebeperkingen en een interna
tionale verkoopprijs. 

Het gevolg hiervan werd direkt voelbaar. De prijs van 
een vat ruwe olie daalde van 30 dollar tot 21 a 24 dol
lar. Hierdoor bestaat de kans dat de benzineprijs af
neemt tot 30 fr. per liter en de stookolie tot beneden de 
grens van 14 fr. per liter. 

A de mislukte OPEC-
Konferentle lieten de olie
landen duidelijk verstaan 

dat zijn hun marktaandeel wilden 
herwinnen, om aldus hun gedaal
de olie-inkomsten op te vijzelen. 
Niet alleen het krimpend marktaan
deel maar ook de dalende dollar
koers worden pijnlijk voor de beta
lingsbalans van de olielanden. 

Tot 1976 bedroeg het marktaan
deel van de olielanden nog 60 % 
van de wereldproduktie. In 1984 
was dit aandeel geslonken tot 35 
% Vooral Groot-Brittaniè en Noor
wegen sleepten de jongste jaren 
een groeiend deel van de koek in 
de wacht. Beide landen stoorden 
zich nooit aan de OPEC-
prijsafspraken 

Goedkope 
oliefaktuur 

De Saoedische olieminister Ya-
mani heeft er nu mee gedreigd zo
veel olie op de markt te brengen dat 
vooral de Britse olie onverkoop
baar wordt. De kosten van de Brit
se oliewinning liggen immers veel 
hoger dan in het Midden-Oosten. 

Feit is dat de handelsbalansen 
van de Westerse landen en de Der
de Wereld ondertussen een goede 
zaak doen met de dalende olieprijs. 
Ook de verbruiker profiteert ervan, 
maar niet in dezelfde mate De prijs 
van de ruwe olie bedraagt immers 
slechts eenderde van de totale 
koopprijs. Bijgevoegde tabel maakt 
dit duidelijk 

Elementen 
OLIEPRIJS 
Kostprijs ruwe olie 
Aksijnzen 
Distributiekosten 
BTW 

Procent, 
aandeel 
33,09 % 
34,19% 
12,71 o/o 
20,01 o/o 

Bovendien worden de olieprijzen 
in ons land vastgesteld op basis 
van een programma-akkoord De 
lagere prijzen van de ruwe olie op 
de wereldmarkt worden dan ook 
slechts geleidelijk voelbaar voor de 
verbruiker 
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vu in de Vlaamse Raad: 

Geens II, een bijlage 
bij Martens VI 

Na de debatten in Kamer en Senaat is de investituur van de Vlaamse regering 
een afknapper geworden. Gennge belangstelling vanwege verkozenen en pers, wei
nig tenoren aan het woord, nauwelijks een paar hartverwarmende hoogtepunten.. 
Kortom, een saaie en koude bedoening zonder geestdrift 

In een belangrijke mate moet deze onderkoelde start van Geens II toegeschre
ven worden aan Geens II zelf Zowel de samenstelling van de Vlaamse regering 
als de vage en brave inhoud van haar programma zijn met van aard om enig en-
thoesiasme te wekken Het dinamisme van de jonge Vlaamse instellingen is zoek, 
platgewalst onder het gewicht van Martens VI 

SLECHTS de VU-fraktie slaag
de er bijwijlen in het debat 
op een hoger peil te tillen 

Willy Desaeyere Michel Capoen 
Luk Van Horenbeek en Andre De 
Beul deden dit op de hen vertrouw 
de terreinen Nelly Maes als woord-
voerdster van de f raktie en Vic An-
ciaux stonden borg voor de politie
ke onnkadenng 

Een eerste vraag die beide for 
muleerden betrof de sterkte van 
de nieuwe Vlaamse regering Een 
terechte vraag Zeker wanneer 
men moet vaststellen dat Geens 
noch een van zijn kollega's een zu
re oprisping lieten horen bij de aan
duiding van twee staatssekretaris-
sen die slechts gemeenschapaan-
gelegenheden te beheren hebben 
Of moet besloten dat gehandikap-
tenzorg maatschappelijke eman
cipatie en leefmilieu gedefederali 
seerd worden'' 

Woorden 
in de wind 

De sterkte van Geens II kan vol
gens Nelly Maes onder meer ge
meten worden aan haar vorming 
en samenstelling m het kielzog 
van de centrale onderhandelingen 
als een aanhangsel van Martens 
VI 

Nooit had nu reeds het beginsel 
van de proportionaliteit mogen op 
gegeven worden Vic Anciaux 
, De aanvangspenode van de nieu
we Vlaamse instellingen is verre 
van beëindigd Onze gemeen 
schap IS nog met doordesemd van 
de nationale gedachte en ageert 
nog niet vanuit een nationaal be
wustzijn' Komt daarbij aldus de 
ondervoorzitster van de VU fraktie 
dat zolang het dubbel mandaat 
blijft bestaan het beter is om in kon 
sensus de macht van de Vlaamse 

regering te valoriseren Een kon 
frontatiepolitiek dient op dit ogen 
blik geenszins de Vlaamse machts
vorming 

Dinamiel< 
verdwenen 

De VU-voorzitter is er dan ook 
van overtuigd dat het meerder-
heidsbeginsel enkel en alleen voor
opgezet IS om een identieke koa-
litie als op centraal vlak samen te 
Stellen Van meet af werd de 
Vlaamse regering als een filiaal be
handeld van de centrale regenng 
„Vanuit die ingesteldheid is het 
dan zeer gemakkelijk mooie verba
le intenties vast te leggen Tegen 
heel wat van deze hoogdravende 

woorden hebben wij helemaal 
geen bezwaar Maar we vrezen dat 
het woorden in de wind zijn, met 
waar te maken vanuit een dergelij 
ke mentaliteit' 

Het programma van de Vlaamse 
regering vertaalt dan ook die zwak
ke opstelling ten opzichte van het 
centrale niveau Niet langer wordt 
de stuwende eersterangsrol op 
geëist bij de vorming van de Vlaam
se natie 't Is allemaal slappe kof
fie te vaag, zonder enig menselijk 
gezicht Sommige Vlaamse eisen 
worden zelfs helemaal verdonker
maand BIJ wijze van voorbeeld ci
teerde Nelly Maes de amnestie 
,Nochtans is in de vorige legisla

tuur bijzonder veel aandacht 
besteed aan het verslag Bourge
ois, waarin heel wat suggesties 

voorkomen Mogen wij dan echt 
zelfs vanwege de Vlaamse rege
nng, mets hoopgevends meer ver
wachten''" 

De dinamiek IS verdwenen Over 
het onderwijs bvb valt enkel te le
zen dat de voorbereidende 
gesprekken worden verdergezet 
Punt Voor het overige wordt blijk 
baar de geest van Martens VI ge 
deeld alles regelen tot en met de 
financiële waarborgen voor het 
franstalig ondenwijs maar geen 
lota over de eigenlijke federalise
ring van het onderwijs 

Een ander voorbeeld zijn de ge 
meenten en provincies Veel mooie 
intenties maar ondertussen wordt 
toch maar braafjes ingestemd met 
Nothomb die er slechts op uit is de 
voogdij van de Vlaamse regering 
uit te hollen 

Het flagrantste is evenwel dat 
deze regenng met langer de rol van 
motor opeist inzake de Vlaamse 
staatsvorming en het statuut voor 
Brussel Vooral dit laatste zit Vic 
Anciaux erg dwars Wat daarover 
wordt gezegd is miserabel pover 
en schandalig Het is duidelijk dat 
u geen visie hebt over de hoofdstad 
van de Vlaamse Gemeenschap U 
stemt trouwens in met wat daaro 
ver in de Belgische regeerverkla 
ring gezegd wordt Dit is een kapi 
tale fout'" 

Doorbraak afdwingen ! 
,,Wi[ wensen een doorbraak m de vol-

tooung van de staatsomvorming. De met-
partifpottUeke beweging wenst dat ook 

De partijen van de meerderheid vermel
den dit evenwel niet in hun akkoord Ztf 
wensen duidelijk een kommunautaire 
stilstand 

Wlj, Vlamingen, moeten deze doorbraak 
afdwingen Niet omdat wtj het geweien 
zijn of de stiUe drijvende kracht Maar 
vooral omdat wij de betalende massa zijn 

Die betalende massa moet omgezet wor
den in een politieke macht om de Vlaam
se staatsvorming af te dwingen 

Is de Vlaamse regenng zinnens de 
Vlaamse macht aan te wenden'^ Deze 
Raad vertegenwoordigt6 miljoen Vlamin
gen, de meerderheid van deinwoners van 
dit land Een Vlaamse regering die zich 
daarvan tiewust is, moet weigeren zichzelf 
als een aanhangsel van de centrale rege
ring te beschouwen ' ' 

VU-kamerlid Nelly Maes 

V Anciaux De wezenlijke funda
menten van de Vlaamse natie zijn 
nog niet gelegd 

De woorden van de VU-
voorzitter klonken geenszins over
dreven Geens II heeft het slechts 
over de solidariteit van heel Vlaan 
deren voor Brussel en voor de 
Brusselse Vlamingen In zoverre 
dat de kersverse Gemeen
schapsminister voor Eksterne Be
trekkingen de CVP er Deprez, 
meende te mogen stellen dat Brus
sel tot zijn bevoegdheidsdomein 
behoort Brussel als buitenland 
De woede van de Brusselse Vla
mingen IS begrijpelijk 

Ongenadig 
De doorbraak in de voltooiing 

van de staatshervorming zal dus 
met voor vandaag of morgen zijn 
Eerder zal moeten opgelet worden 
dat geen stappen terug gezet wor
den De rol van de VU, ook en voor
al in de Vlaamse Raad is daarbij 
van doorslaggevend belang Alge
meen Voorzitter Vic Anciaux ver
woordde het op het einde van zijn 
krachtige tussenkomst aldus 

U kan op ons rekenen voor al 
wat bijdraagt tot het heil van Vlaan
deren voor alles wat de Vlaamse 
eigenheid benadrukt en voor alle 
initiatieven die kunnen leiden tot de 
uitbreiding van onze autonome 
slagkracht 

We zullen echter in deze Vlaam
se Raad ongenadig oppositie voe 
ren tegen maatregelen die getui
gen van halfslachtigheid flauw 
heid en gebrek aan Vlaams 
nationale visie ' 
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VIAAMSERAAD 
Nelly Maes: 

„...hoop doet leven 
Naast een meer algemene politieke benadering van 

het regeerakl<oord ging Nelly Maes uitgebreid in op het 
kultuurbeleid. 

Zij betreurde de niet-uitbreiding van het huidig kul-
tuurpakt, de totale afwezigheid van de kunstenaar en 
de versnippering van onderwijs en vorming. 

VOORZITTER Geens liet er 
niet de minste twijfel over 
bestaan: er wordt niet tege

moetgekomen aan de wenselijk
heid om via een uitbreiding van het 
kultuurpakt, waarborgen te schep
pen voor de minderheden in de 
welzijnssektor. 

Nelly Maes besloot dan ook, dat 
er vanwege deze regering weinig 
bekommernis voor pluralisme en 
verdraagzaamheid moet verwacht 
worden. 

Versnipperd 
Nog steeds behoren onderwijs 

en de ekspansievere delen van de 
permanente vorming tot de be

voegdheid van de centrale rege
ring. En toch moet het VU-kamerlid 
vaststellen dat de enkele schaarse 
Vlaamse bevoegdheden terzake 
nog steeds versnipperd en ver
brokkeld liggen over tal van eksel-
lenties. 

Het meest ergerlijke is evenwel 
dat in heel de verklaring van Geens 
II geen sprake is over de kunste
naar en zijn funktie in de gemeen
schap. „Het lijkt wel of de Vlaam
se regering de kreatlvlteit enkel 
en alleen waarneemt In de mate
riële sektor." 

Tot besluit wendde zij zich op
timistisch tot de nieuwe Ge
meenschapsminister van Kul-
tuur. Haars inziens kan deze niet 

N. Maes • ,,Kreativiteit 
in artistieke 

sel(tor genegeerd." 

anders dan hoop wekken, ver
mits hij nog nooit heeft kunnen 
ontgoochelen... 

ff Wat we zelf doen!?" 
Knechtenschare 

Drie sektoren stonden centraal 
in het betoog van André De Beul: 
de Vlaamse administratie, de bin
nenlandse aangelegenheden en 
het mediabeleid. 

De slogan ,,wat wijzelf doen, 
doen wij beter" geldt volgens het 
Antwerps kamerlid zeker met voor 
onze administratie. Het aantal 
klachten valt niette tellen. En daar
aan kan pas een eind komen wan
neer ,,de Vlaamse administratie 
het spiegelbeeld is van wat er po
litiek leeft, in plaats van een 
knechtenschare onder de hege
monie van één enkele partij, laat 
staan onder de plak van één en
kele ministerr". 

Verderfelijk 
Inzake binnenlandse aangele

genheden is de tekst van de re
geerverklaring erg bondig. Het zal 
er volgens De Beul trouwens op 
aankomen ,,niet in te spelen op 
de verderfelijke praktijken van 
minister Nothomb die slechts de 
betrachting heeft de geest van 
de staatshervorming terug te 
schroeven". 

Heel wat uitvoeriger, maar met 
zelden des te vager, gaat de 
Vlaamse regering in op het medi
abeleid. Het VU-kamerlid besloot 
met de toezegging, dat de VU be
reid IS hieraan positief mee te wer
ken. Twee aspekten zijn evenwel 
van groot belang: alle belangheb
bende groepen moeten erbij be
trokken worden zodat een konsen-
sus kan groeien en de nieuwe in
strumenten mogen geenszins tot 
doel hebben bepaalde opinies uit 
te sluiten. 

Vluchtmisdrijf 
De centrale regering wil van de 

Kempense Steenkoolmijnen mets 
weten en de Vlaamse regering doet 
alsof er geen vuiltje aan de lucht is. 
Aldus vatte Willy Desaeyere bon
dig de stand van zaken inzake KS 
samen. En hij vervolgde:,,Het stil
zwijgen van de Vlaamse regering 
betekent een regelrecht vlucht
misdrijf". 

Destijds hebben CVP en PVV 
zich neergelegd bij het voor Vlaan
deren nadelige staalakkoord, en dit 
zonder waarborgen te eisen voor 
de KS. Nu wordt de kans gemist om 
deze fout recht te trekken. Heeft 
deze regering wel een Vlaamse re-
fleks? 

Hypoteek 
De Vlaamse regering legt vol

gens Leuvenaar Vanhorenbeek 

nog maar eens een hypoteek op de 
uitbouw van een geïntegreerd 
onderwijs- en vormingsbeleid voor 
volwassenen. 

Komt daarbij dat niet alleen de 
uitdrukkelijke wil ontbreekt om de 
volledige federalizering van het on-
denwijs door te zetten. Bovendien 
is er geen sprake van om, in af
wachting, de splitsing van de 
schoolpaktkommissie en een ob-
jektievere verdeelsleutel op te 
eisen. 

Het welzijnsbeleid noemde het 
kamerlid een opeenhoping van hol
le slogans. De fundamentele pro
blemen van de komende generatie 
worden angstvallig vermeden. Een 
gefundeerde lange termijn-visie is 
wellicht een van de grootste leem
ten van het programma. 

Wisselwerking 
De huidige krisis mag zeker 

geen alibi zijn voor een minder ak-
tief leefmilieubeleid. Wel integen
deel ! Steeds wordt duidelijker dat 
er een rechtstreeks verband 
bestaat tussen ekonomie en ekolo-
gie. Aldus kan, volgens IMichel Ca-
poen, een konsekwent milieube
leid een belangrijke pnkkel zijn tot 
een versnelde herstrukturering van 
het produktieapparaat. 

Te veel faktoren beletten even
wel een samenhangend leefmilieu-
beleid Ten eerste is er de versnip
pering van bevoegdheden binnen 
de Vlaamse regering zelf Boven
dien blijven nog heel wat belangrij
ke terreinen bij de centrale rege
ring En tot slot IS er het gebrek aan 
voldoende financiën. 

Kerstmis 1985 

Amnestie?! 
Opnieuw wordt zeer veel gesproken en geschreven 

over vrede aan alle mensen van goede wil, over verzoe
ning en zoveel andere mooie dingen meer. 

... mooi in theorie, maar blijkbaar niet zo eenvoudig 
wanneer zij in praktijk moeten worden omgezet. 

y, Tv'.^* 1 ^ ^ ^ ^ ^ 

VREDE en verzoening zijn uit
eraard in de eerste plaats 
nodig en noodzakelijk waar 

er vroeger twist en vijandschap 
heerste. 

In de ,,Gazet van Antwerpen" 
van 11 mei jongstleden konden we 
lezen dat de voormalige Duitse of
ficier Rudolf Witzig de gelegenheid 
kreeg om samen met gewezen Bel
gische en Nederlandse militairen 
het fort van Eben-Emael te bezoe
ken. Witzig was de kommandant 
van de Duitse eenheid die dit Bel
gisch fort in mei 1940 bij verrassing 
overmeesterde. Er stond zelfs ver
meld in het artikel dat de voormali
ge vijand een applaus kreeg van 
zijn gewezen tegenstanders. 

Enkele dagen geleden lazen we 
in een interview van het weekblad 
,,Knack" dat, op uitnodiging van dit 
weekblad, enkele oud SS-
officieren van de keurdivisie 
,, Leibstandarte AH" - een soort lijf
wacht van Hitler - de kans kregen 
een historisch bezoek te brengen 
aan hun strijdperk van tijdens het 
Ardennen-offensief in 1944 

Tot slot is het algemeen bekend 
dat er sedert vele jaren tussen de 
in Duitsland gelegerde Belgische 
militairen en hun Duitse kollega's 
vrij goede betrekkingen bestaan 
Ook al hebben de oudste officieren 
van het huidige Duitse leger voor 
een flink gedeelte ook tijdens de 
oorlog het Duits uniform gedragen. 
En dan spreken we nog met over 
de talloze verbroederingen tussen 
Vlaamse en Duitse steden en ge
meenten, waarbij onvermijdelijk 
kontakten gelegd worden met Duit
sers die tijdens de oorlog onze vij
anden waren. 

Dit kan en mag allemaal. En dat 
vind ik maar goed ook. 

Maar wat voor sommigen nog 
steeds met mag, dat is blijkbaar 
een verzoening op basis van een 
wederzijds vergeven en vergeten 
tussen de eigen Vlaamse mede
burgers. 

Amnesty International ? In orde. 

Bob Maes 

Maar amnestie in eigen land. dat 
mag niet! 

Ook 1985 zal weer voorbijgaan 
zonder dat aan de afbouw van dit 
onrecht echt iets werd gedaan. 

Het is niet de schoonste bladzij
de uit onze geschiedenis. 

Bob Maes 
Ere VU-senator. 
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De heer Van Elewyck (SP) , In de 
Vlaamse regering komt de onder
voorzitter slechts op de derde 
plaats HIJ moest mevrouw Stey-
aert laten voorgaan ' 

De heer Waltniel (PVV) „Wij 
hebben goede manieren " 

De heer Van Elewyck (SP) 
, Daar heb ik nooit aan getwijfeld 
Maar waarom gebeurt dit niet in de 
centrale regenng ^ De PVV is de 
gegijzelde geworden van de CVP 
die het motto huldigt ,,Veelisniet 
genoeg" ' (Gelach) 
!Z De heer Seeuws (SP) „ In 
Japan wordt kuituur bedreven in de 
bedrijven door " 

Minister Geens (CVP) ,,De Ja
panners hebben toch kuituur i" 

De heer Van Elewyck (SP) 
,,Wil de Vlaamse regenng de Ja
panse kuituur misschien als voor
beeld stellen'^" 

De heer Van Ooteghem (VU) 
, De Hara-kiri'" (Gelach) 
D De heer Van Elewyck (SP) 
,.AIs aan de sprekers 20 tot 25 mi
nuten worden gegund, zal het de
bat morgen nog tijdig kunnen 
beëindigd worden " 
E De heer Voorzitter: „//f het» öe-
gnp voor uw bezwaar maar we 
moeten trachten op een redelijk 
uur te sluiten Trouwens, de 
langste toespraken waren niet de 
beste "(Gelach) 
H Mevrouw Maes (VU) ,, Noch
tans IS in de vorige legislatuur bij
zonder veel aandacht besteed aan 
het verslag Bourgeois, waann heel 
wat suggesties voorkomen Mogen 
WIJ dan echt, zelfs vanwege de 
Vlaamse regering, mets hoopge-
vends meer verwachten ' " 

De heer Van Ooteghem (VU) 
,,Nu zijn het allemaal ,,bourge
ois" " 
D De heer Martens, eerste mi
nister ,, moeten over een grote
re vrijheid beschikken en dus een 
grotere verantwoordelijkheid kun
nen opnemen " 

De heer Valkeniers (VU) 
,, Words, only words''' 

De heer Martens, eerste mi
nister „Maakt u nu ook deel uit van 
de Senaat''" (Gelach) 
n DeheerSchiltz(VU) „Deheer 
Tindemans verklaarde ooit dat, als 
de Vlamingen wisten hoeveel wij 
voor Wallonië betalen, er een revo
lutie zou komen Dat was natuurlijk 
wat overdreven Vlamingen maken 
geen revolutie " 

De heer Tobback (SP) ,,Toch 
wel, er zijn er zelfs die om wapens 
hebben geroepen " (Vrolijkheid) 
D De heer Van Overstraeten 
(VU) ,, Mag ik uw aandacht vra
gen voor zetel 163 in deze zaal, 
laatste rij, vlak onder de beeltenis 
van Filips de Goede '> Het is de ze
tel waar ik, op 31 oktober, mijn eed 
heb afgelegd en uit dezelfde zetel 
ben ik vorige week verwijderd ' 
(Gelach) 

Aardig 
uit de 
hoek... 

VU-wetsvoorstel: 

Splits de provincie Brabant! 
Vorige week gaven de VU-parlementsleden VicAn-

ciaux, Jaak Gabriels en Daan Vervaet toelichting bij 
hun wetsvoorstel ,,tot herindeling van het Belgisch 
grondgebied in provincies en hoofdstedelijk gebied 
Brussel". Zeg maar: de splitsing van Brabant. 

DE verkiezing van Toon van 
Overstraeten, kandidaat op 
de VU-lijSt voor de senaat m 

het arr Nijvel, heeft tot gevolg dat 
hij tevens volwaardig lid is van de 
Waalse gewestraad en de Franse 
gemeenschapsraad Er bestaat 
geen enkele legitieme grondslag 
om hem uit deze vergaderingen te 
sluiten 

De indieners van dit wetsvoorstel 
erkennen dat het principieel met 
opgaat dat een Vlaming kandidaat 
op een Vlaamse lijst en behorend 
tot een Vlaamse politieke partij, 
door verkiezing lid wordt van een 
Waalse of Franse parlementaire 
vergadering Het omgekeerde is 
evenzeer onzinnig 

Verkiezing Toon 
is absurd 

De taalgebieden zijn in de grond
wet vastgelegd en duidelijk afgeba
kend Alleen Brussel-Hoofdstad is 
tweetalig gebied De gemeen
schappen en gewesten zijn in de 
grondwet erkend Hun respektieve 
werkterreinen zijn eveneens duide
lijk bepaald en begrensd Alleen de 
provincie Brabant zit te paard op 
drie taalgebieden en twee ge
westen Deze toestand is met lan

ger houdbaar De verkiezing van 
Toon levert het bewijs van de ab
surditeit van de unitaire provincie 
Brabant 

Deze idiotie uitsluitend toeschrij
ven aan de apparentering en alleen 
daaraan een wijziging brengen, 
zou gelijk staan met een sympto
matische behandeling In elke pro
vincie bestaat immers het kies
systeem van de apparentering Al
leen in de provincie Brabant kan ze 

Verdelen in drie 
Met dit wetsvoorstel beogen de 

indieners de erkenning van de ge
meenschappen en gewesten door 
te trekken in de struktuur van de 
provincie Brabant door ze op te de
len in een provincie Vlaams-
Brabant (volledig behorend tot het 
Vlaams gewest en de huidige 
oestuurlijke arrondissementen 
Halle-Vilvoorde en Leuven omvat
tend) een provincie Waals-
Brabant (volledig behorend tot het 
Waals gewest en het huidig 
Destuurlijk arrondissement Nijvel 
omvattend), en een hoofdstedelijk 
gebied (het huidig bestuurlijk ar
rondissement Brussel omvattend), 
waar de twee grote gemeenschap
pen van het land elkaar ontmoeten 

De verkiezing van Toon van Overtraeten in een Waals arrondissement 
onmogelijk maken 

De struktuur van dit laatste gebied 
zal worden uitgewerkt in een afzon
derlijke wet Dit voorstel moet dan 
leiden tot resultaten die met over
eenstemmen met de geest van de 
gewestvorming De kwaal moet bij
gevolg fundamenteel worden aan
gepakt en kan alleen maar gene
zen door de provincie Brabant aan 
te passen aan de staatsher
vorming 

ook gezien worden in aansluiting 
met de herindeling van de kiesar
rondissementen en de kieskantons 
in het gebied van de huidige provin
cie Brabant 

Ook de technische bepalingen 
zijn vervat in dit voorstel, zoals de 
verdeling van het aktief en passief 
patrimonium van de vroegere pro
vincie Brabant 

OVV-visies 
omzetten in wetten 

Dit wetsvoorstel werd reeds on
dertekend door de Brabantse VU-
kamerleden Hugo Schiltz en Jaak 
Gabriels In de Senaat wordt het in
gediend door o a Daan Vervaet en 
Toon van Overstraeten zelf Maar 
ook mandatarissen van de andere 
politieke frakties, Vlaamse en 
Waalse, zullen uitgenodigd worden 
dit voorstel te ondertekenen 

Deze aktie moet trouwens ge
zien worden in een strategie van de 
Volksunie om alle voorstellen van 
het Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen via parlementaire in
itiatieven in echte wetten om te zet
ten De andere Vlaamse partijen 
worden dus voor hun verantwoor
delijkheid geplaatst 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKElS 
MET de eindstemming m de 

Vlaamse Raad valt meteen ook 
het doek over de regeerverklaringen 
Althans op centraal en Vlaams niveau 
Voorzitter Wathelet van de Waalse ge
westregering zegt wel over een verkla
ring te beschikken, maar blijkbaar loopt 
hij met warm voor een nieuwe bijeen-
roeping van zijn raad 

KAMER en Senaat starten deze 
week hun gewone werkzaamhe

den Belangrijkste agendapunt voor 
beide is het ontwerp van financiewet 
voor het begrotingsjaar 1986 Dit ont
werp voorziet met alleen voorlopige kre
dieten voor de eerste maanden van vol
gend jaar, maar hernieuwt tevens alle 
financiële bepalingen die thuishoorden 
bij de rijksbegroting van 1985 

BEIDE VU-fraktievoorzitters, Jaak 
Gabnels en Paul Van Grember-

gen, kondigden een interpellatie aan 
over de aanwezigheid van , misdadi
gers' ' in de centrale regenng Iedereen 
is het er immers over eens dat de uitslui
ting van VU-senator Toon Van Over
straeten in de Waalse Gewestraad een 
onwettige daad is De plegers van een 
dergelijke daad — in dit geval Gol en 
Nothomb —worden over het algemeen 
aangeduid als misdadigers Aldus 

UITERAARD heeft Gentenaar Os
wald Van Ooteghem opnieuw 

zijn noodplan voor het uitbannen van 
de jeugdwerkloosheid als wetsvoorstel 
neergelegd Terhermnenng uitgaan
de van de vaststelling dat de overheid 
per werkloze een inkomen derft van 
550 000 fr per jaar, wil het voorstel dat 
de RVA een leergeld van 15 000 f r per 
maand uitkeert aan alle jongeren bene
den de 25 jaar en alle schoolverlaters 
tot 5 jaar na het beëindigen van hun stu-

O Van Ooteghem ,, jeugdwerk
loosheid uitbannen'" 

die die door een werkgever bijkomend 
worden aangeworven De rest van het 
normale geldende loon betaalt de werk
gever 

I^RACHTENS de Archiefwet van 
• ^ 1955 moeten de dokumenten 
van rechtbanken, rijksbesturen en 
provincies pas na 100 jaar aan het 
rijksarchief overgemaakt worden 
Volgens Guido Van In en Oswald Van 
Ooteghem bemoeilijkt dit de studie van 

H Coveliers ,,meerderjarig vanaf 
18 jaar' 

de recente geschiedenis Zij stelden 
dan ook een wetswijziging voor om de
ze termijn in te korten tot 30 jaar 

BEIDE senatoren willen ook sleute
len aan het besluit betreffende de 

arbeidsvoorziening en werkloosheid 
Dit bepaalt onder meer dat tewerk
gestelde werklozen een uitkenng ont
vangen ,,gelijk aan het normaal loon dat 
voor hun werk wordt betaald maar ver
minderd met de inhoudingen voor so
ciale zekerheid" Terecht vullen zij aan, 
dat voor het normale loon een normale 
pensioenbijdrage wordt gestort en dat 
hiervoor een normaal pensioen wordt 
bekomen 

NA zijn eerste tussenkomst, zijn 
eerste wetsvoorstel Samen met 

Nelly Maes en Johan Sauwens wil Hu
go Coveliers de meerderjarigheid 
vaststellen op 18 jaar In zijn toelichting 
bij het wetsvoorstel vera/ijst het VU-
kamerlid naar het storend verschil tus
sen de algemeen aanvaarde norm voor 
het bereiken van de meerderjangheid 
qua leeftijd en de wettelijke norm Zo is 
een 18-jarige wel geschikt om zijn leger
dienst te vervullen, om deel te nemen 
aan verkiezingen om beslissingen te 
nemen in verband met het ondenwijs 
enz Toch is hij volgens het burgerlijk 
wetboek handelmgs-onbekwaam De
ze tegenstrijdigheid wil Coveliers uit de 
wereld helpen 

TOT slot nog dit antwoord op een 
vraag van Jef Valkeniers De Ad

ministratie van het Mijnwezen telt 70 
franstalige en 57 nederlandstalige per
soneelsleden Rijst de vraag waarme
de de Waalse ambtenaren zich dag na 
dag bezighouden vermits er in Wallonië 
geen enkele koolmijn meer is 
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Zóhoorfhd 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkonn. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open : 
— m Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

^^--<**:s" 

BULO UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.V. 
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Overleed op 15 december 1945 

Leo Augusteyns 
demokraat en 
Vlaams-nationalist 

Veertig jaar geleden op 15 december 1945 overleed Leo Augusteyns. Hij werd 
geboren op 25 mei 1870. Van hem is er geen grafmonument en zelfs geen asse 
meer. Anders dan die andere flamingant, die socialistische ideoloog en politikus 
Hendrik De Man, heeft hij met zelf voor een grafmonument in de biblioteken ge
zorgd. Niemand denkt eraan literaire kransen ter zijner intensie te produceren. Noch
tans heeft hij meer te betekenen dan een half blad, een voetnoot, een foto of een 
uit de aard van de zaak gepolijste encyclopedietekst. 

WAT Leo Augusteyns ook 
vandaag nog vervolgt, is 
dat hij flamingant was 

halve verschijnt hij in geschiede 
nissen van de Vlaamse beweging 
in de schaduw van de „grote fla
minganten", van de mannen die 
zoveel ontzag inboezemden dat 
men ze toch met echt dierf aanval
len, omdat men wist dat men hen 
uiteindelijk met zou neerhalen 
Vooral H Van Velthoven heeft in 
zijn recente publikatie over de 
Vlaamse macht en onmacht op po
litiek gebied (1830 -1914) een rui
mere plaats aan Augusteyns, in die 
tijd lid van de liberale Kamerfraktie 
(1906 -1919) H Van Velthoven 
heeft wellicht 'n ruimere dokumen-
tatie gebracht Wat Leo Augus
teyns eveneens de das omdoet als 
men over de flamingant spreekt, 
spreekt men alleen daarover, met 
over de mens Het is een eigenaar
dige vorm van reduktie in overzich
ten van de Vlaamse beweging, re
duktie die reeds vroeger zonder 
veel resultaat gesignaleerd werd 

Wie was Leo Augusteyns"^ Wat 
kan hij vandaag betekenen voor 
degenen die hem de onsterfelijk
heid van het met-vergeten gun
nen '> Als antwoord eerst een grof 
levensbeeld, dat uiteraard bij zijn 
ouders begint 

Vader 
P.J. Augusteyns 

In een kuituur die ietwat meer 
vrouwvriendelijk is, had iets over 
beide ouders gezegd moeten wor
den Over zijn moeder ontbreken 
de gegevens Alleen van de vader 
hebben we een tekenend profiel, 
hoezeer het ook onderhevig is aan 
de denkvormen van het einde van 
de 19e eeuw 

In het Brusselse blad ,,De 
Zweep" (31 juli 1982) lezen we dat 
hij op tienjange leeftijd wees werd 
,,Z'n ouders heten hem als enig for-
tuim hun stichtend voorbeeld na" 
zegt het blad, ,,om door eerlijk en 
hard te wroeten zijn dagelijks 
broodje te verdienen" 

HIJ kwam in dienst bij eén van de 
grote drukkerijen van Antwerpen 
en bracht het er tot meestergast 
Door zelfstudie verruimde hij zijn 
blikveld ook letterkundige en 
historische gewrochtten, boeken 
over de sociale wetenschappen 
boeiden hem Het leidde hem tot 
de stichting van de werklieden-
maatschappij ,,Help U Zelve" 
(1880), die hij verder leiden zou 
Naar verluid kwam P J Augus

teyns later in een nieuwe werkk
ring de COO van Antwerpen Scal-
dis besluit zijn getuigenis over hem 
in ,,De Zweep" als volgt 

,,Augusteyns is een overtuigde 
demokraat en een beproefde libe
rale strijder tevens Hij is van ge
voelen - en alle rechtgeaarde vrij
zinnigen met hem - dat de liberale 
partij met slechts voor de verstan
delijke ontwikkeling der massa 
een voordracht ,,Over het 
Vlaamsch Vraagstuk" voor de 
Kommumstische Jeugd, voor
dracht die zoals steeds zeer ijverig 
voorbereid was ,, de opsteller 
van de plakkaat die ik als aankon
diging van deze avond zag uithan
gen promoveert mij tot doctor, ik, 
die zelfs geen hogere studies ge
daan heb, en slechts een paar jaar 
na het lager onderwijs volgde aan 
het Koninklijk Atheneum van Ant
werpen " HIJ wist zich als ,, een 
kind van de werkende klas", dat 
zichzelf heeft moeten opwerken 

Op 17-jange leeftijd treedt hij m 
dienst bij het Antwerpse OCMW 
Alhoewel op zichzelf aangewezen, 
volgt hij het spoor van zijn vader 

,,Help U Zelve", vrijzinnigheid, li

beralisme, sociale bewogenheid, 
flammgantisme 

In 1889 treffen we hem als jonge
re aan naast de kopstukken van de 
Liberale Vlaamsche Bond In de 
,,Brugsche Beiaard" (7 12 1899) 
heet hij,,een jong en veelbelovend 
redenaar" In 1889 tekent hij voor 
de LVB als schrijver, in 1890sekre-
taris HIJ ijvert voor de werklieden, 
voor uitbreiding van het stemrecht, 
en knoopt onmiddellijk aan bij de 
strijd voor de vernederlandsing van 
de Gentse Hogeschool Eveneens 
IS hij in de weer ,,om het stadhuis 
vrij te maken van de klerikalen en 
de regering te dwingen tot ene ver
andering in de kieswetgeving (L A 
aan M Roosens, 6 mei 1903) 

Op dat ogenblik was de vrijmet
selarij voor hem een belangrijk 
ideologisch milieu' 

HIJ zetelt op dat ogenblik terzelf-
dertijd in LVB en „Help U Zelve" en 
zal met de opdracht belast worden 
als tussenpersoon op te treden tus
sen de drie korpsen en de twisten
de Help-U-Zelvers, overigens, ge
wild of ongewild, zonder goed re
sultaat In 1904 wordt Augusteyns 
door Max Roosens voor de keuze 

Leo Augusteyns, geboren 25 mei 1870, gestorven 15 december 1945 
Geen grafmonument herinnert aan dit leven van strijd voor Vlaanderen 

geplaatst sekretaris LVB of een 
der leiders HUZ Hij kiest onmiddel
lijk voor het radikale HUZ, en het 
orgaan ervan ,,Het Werkersbe
lang"- Voor de liberale federatie IS 
dit interessant HUZ en de Libera
le Volkspartij van na 1904 nemen 
de socialisten tot 1914 de wind uit 
de zeilen 

In de Kamer 
vanaf 1906 

In het arrondissement Antwer
pen werd op voorhand uit gemaakt 

Wij m m da VirvlaamsÉlöi tor Goitsrti Hooiosotool 
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Huysmans, Van Cauwelaert en Augusteyns Of „de kraaiende fianen" van de Groeningewacfit 

hoeveel mandaten de verschillen
de korpsen toekwamen 

Als boegbeeld van de Liberale 
Volkspartij ,,Help U Zelve", werd 
Leo Augusteyns in 1906 verkozen 
voor de Kamer 

HIJ vervulde dit mandaat op een 
wijze die voor deining zorgde Niet 
alleen was hij de eerste liberaal die 
Nederlands sprak in de Kamer, 
niettegenstaande hij het Frans 
machtig was Inzake de taalwet-
saktiviteit is hij ook de liberaal die 
moet Ijveren, maar tevens voor bre
de economische hervormingen 
Nog altijd blijft hij, met hart en ziel, 
verknocht aan het lang miskende, 
vaak gesarde en - laat het ons ho
pen - het weldra tot zijn goede recht 
komende volk 

Het Antwerps 
liberalisme 
omtrent 1900 

Alhoewel de liberale partij als 
dusdanig de eerste gestruktureer-
de partij was, komt haar arrondis-
sementele struktuur vrij verward 
over Ook Elias merkt dit op in zijn 
onovertroffen ,,Ideeengeschiede
nis" (1780-1914) Een snelle voor
stelling op grond van detailstudie, 
toont welke gevechten de flamin
ganten en m casu Leo Augusteyns 
te wachten stonden Van oudsher, 
vanwege het kiessysteem, lag het 
zwaartepunt bij de franskiljonse li
berale Association de burgerij die 
maar een ultieme waarheid kende, 
die van de brandkast 

Daarnaast bestond een zuiver 
antiklerikale Geuzenbond, later 
overgenomen door 'n ruimer den
kende vooruitstrevende Demokra-
tische Bond 

Het derde korps dat de federatie 
van de ,.Verenigde Liberalen" 
konstitueerde was de Liberale 
Vlaamsche Bond, waarin mannen 
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zoals Max Roosens en de latere 
burgemeester Jan Van Rijswijck 
naar voor traden. Verschillende 
groeperingen verbonden zich aan 
deze korpsen. Om de zaak nog 
moeilijker te maken: aanvankelijk 
stemden leden van de andere korp
sen ook in LVB. Zelf toen dit na 
strijd verholpen was, doorkruisten 
de belangen van de aangesloten 
middenstandsgroeperingen de fla-
mingantische belangen. 

Na de invoering van het alge
meen meervoudig stemrecht werd 
deze federatie tot vier korpsen uit
gebreid (1895). Het vierde korps, 
de werkliedenmaatschappij ,,Help 
U Zelve", die heel wat aanhang 
had, splitste zich in 1903, na een 
persoonlijk betwisting en intriges in 
twee werkliedenbonden: het Libe
raal Werkersverbonden (Verhey-
en, Verrept) en de radikale Libera
le Volkspartij ,,Help U Zelve" 
(HUZ), op 26 mei 1904 opgericht 
(Arents, Weyler, Augusteyns). 
Eerstgenoemde bracht het niet ver
der dan een Ziekenbeurs (en ver
tegenwoordiging), laatstgenoemde 
telde ook koöperatieve instellingen 
en vakbonden. Ze stond, op de 
toenmalige kollektivistische stand
punten na, het dichtst bij het soci
alisme, dat toen in Antwerpen ge
leid werd door de Waalse dokter 
Terwagne. 

De jonge leeuw 
In 1936 vatte Leo Augusteyns 

zijn vorming als volgt samen, n.a.v. 
het been stijf houdt, ook wanneer 
de andere flamingante liberalen 
zwichten. Daardoor krijgt hij de he
le druk van de franskiljonse burge
rij tegen zich: P.H. Delvauxvoorde 
Association en de drie LLL-en (Li-
gue pour la Liberté des Langues), 
die de LVB en de Liberale 
Volkspartij onder druk zetten de 
kandidatuur Augusteyns in 1910 
niet voor te dragen (De LLL 
bestond ook in Gent, Anseele was 
er lid van). Het wordt zelfs een na
tionale kwestie. Als motief wordt 
echter niet zijn flamingantisme ge
nomen. Men wil de LVB niet raken 
als macht, wat in het geding komt 
is Augusteyns onfatsoenlijke repu
blikeinse houding. Niet alleen was 
hij tegen de overname van Kongo, 
meer nog: in plaats van taktisch 
weg te blijven komt hij in de Kamer 
verklaren, waarom hij de burgerlij
ke lijst van de Koning niet goed
keurt. Hij is tegen elke vorm van 
monarchie. 

De persoonlijke geloofwaardig
heid bij zijn engagement en zijn 
kwetsbaarheid als volksjongen ,,le 
petit commis", zonder brand
kasten of doctortitels achter zich, 
zullen hem ,,redden". Terwijl de 
kampanje tegen hem volop aan de 

gang is, verklaart het ,,Journal 
d'Anvers" ,,J'ai vu Léo Au
gusteyns une foie de ma vie. II m'a 
rendu visite pour m'interesser a je 
ne sais plus au juste quelle reven-
dication d'employés. Car c'est 
avant tout l'homme des petits et 
des humbles". 

En nog: ,,Le républicanisme et Ie 
flamingantisme d'Augusteyns, il 
les pratique pour lui-même, pour la 
satisfaction de sa conscience. II n'a 
d'autre joie que celle d'aller Ie di-
manche par tous les temps (...) de 
hameau en hameau causer avec 
les ouvriers, se mêler au paysans, 
(...) et essayer de les rammener a 
ces idees." (Journal d'Anvers, 
11.02.1910). 

Of in de ,,Nieuwe Rotterdam-
sche Courant" (geciteerd in de 
week van 15 januari 1910): ,,'n 
Groot politiek man? Ik weet het 
niet. Voor mijn part, vind ik het wel 
verkwikkelijk dat, af en toe, iemand 
die door een ,,akute rechtvaardig
heidskoorts" wordt gedreven, vol
hardend steeds juist die dingen 
zegt en doet, welk voor hem ,,het 
ware" zijn. Zo is de heer Au
gusteyns bijv. republikeins gezind. 
Maar, wat erger is, hij heeft het ge-
zeid! De heer Augusteyns is een 
man, die van vierkante verklarin
gen houdt en die bij voorkeur kla
re wijn schenkt, een zeer recht
schapen man, die zijn taak als 
volksvertegenwoordiger ernstig 
opneemt en niet in staat is iets te 
zeggen of te doen dat hij niet voor 
zijn eigen geweten zou kunnen ver
antwoorden". 

In het Aktivisme 
Terwijl de Liberale Vlaamsche 

Bond zich had laten manipuleren 
om het oordeel over de mogelijk
heid van de kandidatuur Au
gusteyns in Brussel te laten vallen, 
en wel door een franstalig trio, kiest 
de gezaghebbende franstalige pu
blicist Mare Grégroire in ,,La Chro-
nique" onverwacht de zijde van 
Augusteyns: ,,ls het omdat M. Au
gusteyns een eerlijk politiek man is 
gebleven, dat de Liberale Associ
atie, of liever enige leden er niet 
van willen?" 

,,Er is de vrijheid van geweten en 
het is niet namens het Antwerps li
beralisme dat men handelt, maar 
wel namens een Beurs-
liberalisme." 

,,Het is mogelijk dat de dikke 
stuivers van het ivoor en de caout
chouc Augusteyns kunnen doen 
vallen, want hij is maar een arme 
duivel". 

Deze overname in ,,Het Laatste 
Nieuws (9.12.1910) toont dat de fa
milie Hoste ,,in de bres springt". 
,,... wij ook, moest ooit Augusteyns 

M f̂ 
HET VLAAMS-INTERNATIONAAL HOTEL 

Oudejaarsavondmenu 
in de betoverende ambiance van het Park HoteL 

Aperitief 

Parfait van zalm en 
gerooide paling 

met kaviaar 

Heldere ossestaartsoep en 
staafjes van bladerdeeg 

met Chester-kaas 

Tarbot in ,,papiIlote" op 
een groentebed 
en kreeftesaus 

Granite van groene citroenen 
met basilicumkruid 

Waaier van fazantreepjes 
haan met oesters 

Nieu wjaarsgebak 

Koffie 
kleine versnaperingen 

Pouilly-fumé ,,Les Loges" 
de „Guy Saget" m.o. 1983 
Chateau Labégorce-Zédé, 

Margaux A.C. 1982 

2.800 BF p.p. 

Het Park Hotel heet zijn ,,Oud-Nieuw" gasten na 
hun réveiilon-maal van harte welkom in één van 
zijn exclusieve bars: de stemmige , .Jockey Club" 
piano-bar of de opwindend-uitbundige ,,Facets" 

disco-club 

Avondkledij gewenst 
Overnachting mogelijk 

Kerst- & Nieuwjaarsbrunch 

(25 december en 1 januari, van 11 tot 16 uur) 

Naar „hartelust" kunt U kiezen uit de vele rij
kelijke schotels met o.a. 

gerookte en gemarineerde vis, slaatjes, 
koude vleesbereidingen, chipolata-worstjes, 

rauwkorst, diverse kaassoorten, alle eierge-
rechten, 

zeevruchten-jambalaia, Chinese rijst, 
gefileerde kalkoen in roomsaus, ribbetjes, 

pannekoeken, wafels, ijsbereidingen... 

Fruit- & groentesappen, 
koffie en tee naar believen. 

950 BF p.p. 

Kinderen tot 6 jaar gratis (2 per vergezellende vol
wassene), tot 12 jaar halve prijs... met attentvol-

le oppas-service in de prettige speelruimte. 

• De KERSTMAN is tijdens de Kerst-Brunch 
mee van de partij met toffe geschenkjes voor al

le kinderen. 
• 1986 moet feestelijk sprankelend ingezet 

worden...! 

Daarom gratis 1 glas CHAMPAGNE tijdens de 
Nieuwjaarsbrunch. 

Zowel de Kerst- en Nieuwjaarsbrunch als hel Ou-
dejaarsfeestmaal worden opgeluisterd met sfeer
volle muziek ,,live" gebracht door professionele 

kamer-ensembles en talentvolle solisten. 

^ 
parkhcftd 
& CONVENTION CENTER 

Schriftelijke reservaties kunt u richten aan: 
Park Hotel & Convention Center 
Desguinlei 94 
B-2018 Antwerpen 

Telefonisch resen/eren kan op nummer 03-216.48.00 

Voor de bevestiging van de reservatie kunt u het be
drag van de menu('s) overschrijven op rekeningnum
mer 551-3017500-93 met vermelding Kerst- en/of 
Nieuwjaarsbrunch, Oudejaarsavondmenu. 

Elke zondag family-brunch! 

over boord geworpen worden, stel
len ter beschikking van het Ant
werps kiezerskorps voor de 
kiespropaganda 100.000 nummers 
van ,,Het Laatste Nieuws" en 
1.000 affichen". 

Om de tachtigste overweging 
van de Associatie te dwarsbomen. 

liet J. Hoste op de zaterdag voor de 
verkiezingen door 36 Antwerpse 
verkopers en al de brooduitdragers 
40.000 nummers van ,,Het Laatste 
Nieuws" uitdelen. Augusteyns 
werd met 9.133 voorkeurstemmen 
herkozen.(H. Van Velthoven, biz. 
202-203) 

BULLETiJN VAN HET 

AANGESLOTEN BiJ DE " DEM0KRATI8GHE VL. NAT. GODSVHEDEFEDERATIE „ 

REDACTIE: 
Fouatnentstraat» 31. ANTWERPEN N R B 1 31 Jüü 1936 

Muurkrant van het Federalistisch Volksfront, uit 1936 

Welke waren de flamingante ei
sen van de Liberale Volkspartij aan 
de vooravond van de Eerste Werel
doorlog? 

Het ging er om een volledige ge
lijkstelling der beide landstalen; 
herziening en vollediging der wet
ten en besluiten, het gebruik der ta
len regelende, ten einde de Vla
mingen gelijk aan de Walen het 
recht te waarborgen in hunne taal 
gestuurd, geoordeeld, onderwe
zen en bevolen te worden. Derhal
ve stond ook de strijd om de hoge
school centraal. L. Augusteyns was 
sedert 1907 lid van de kommissie 
terzake. Rond dit eisenpakket be
trachtte hij in en over de vrijzinnig
heid en het arrondissement heen 
een frontvorming. Met deze eisen 
komt hij samen met het andere par
lementaire buitenbeentje, Adolfons 
Henderickx, in het Aktivisme te
recht. 

Mare Cels-Decorte 

In een volgende aflevering zullen 
we Leo Augusteyns volgen in de 
strijd voor de vernederlandsing van 
de Gentse Hogeschool en de oprich
ting en evolutie van zijn Federa
listisch Volksfront. 
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Hir 
Waarom zijn VS 
zo mild 
voor Roemenië? 

Na in Evere de NA VO-ministerraad te hebben bijge
woond heeft de Ameril<aanse minister van Buitenland
se Zaf<en George Shultzdrie Oosteuropese landen be
zocht: Hongarije, Roemenië en Joegoslavië. Dezelfde 
drie die voordien al door vice-president Bush werden 
aangedaan en die voor Washington de meest ,,fre-
kwenteerbare" zijn. 

Ceaucescu. 

DE keuze van Hongarije is be
grijpelijk. In dat land is, 

weliswaar binnen het kader 
van het kommunistisch systeem en 
het Warschaupakt, een versoepe
ling en liberalizering aan de gang 
die het leven van zijn burgers aan
zienlijk verbeterd heeft. 

Privé-bezit 
Joegoslavië is eveneens begrij

pelijk, als niet-gebonden land dat 
zich in 1948 van de knellende Sov-
jetrussche omhelzing en de Komin
tern losmaakte. 

Maar waarom Roemenië? Dat 
land IS met Hongarije het enige 
land van het Warschaupakt dat in 
zijn handel met de VS de status van 
meest begunstigde natie krijgt. En 
waarom een dergelijke voorkeurs
behandeling gaat naar een staat 
wiens leider het land behandelt als 
zijn bezit (en dat van zijn familie) is 
alleshalve duidelijk. 

Het regime van Ceausescu is on
getwijfeld het meest stalinistische 
van heel Oost-Europa. Een onbe
schaamde personenkultus zet 
konstant de groter leider, zijn 
vrouw Elena en zijn zoon Nicu in 
het zonnetje. 

De bevolking van het land — op 
de geprivilegieerde kaste van de 
,,nomenklatura" na — blijft er in
tussen verder op achteruitgaan De 
winter is opnieuw een nachtmerrie 
voor de Roemenen. Er is met ge
noeg voedsel, er is met genoeg gas 
en elektriciteit, de huizen worden 
slechts op bepaalde uren ver
warmd als de verwarming al met 
helemaal uitvalt, ze mogen 's 
avonds in hun woning slechts één 
lampje, en dan nog maar van 
25 watt laten branden, ze mogen 
maar op één gaspitje koken... er 
komt geen einde aan de beperkin

gen die het regime zijn burgers 
oplegt om de gebroken potten van 
zijn ondoordacht beleid te betalen. 
En als er gemor is over gebrek aan 
voedingswaren zoals vlees, durft 
de weldoorvoede Ceausescu nog 
openlijk verklaren dat de Roeme
nen eigenlijk te veel eten en dat ze 
een gezonder dieet moeten volgen. 

Die hele ellende is o.m. een ge
volg van Ceausescu's politiek om 
het land een uitgebreide zware in
dustrie te bezorgen, die geen over
tuigende resultaten en wel een be
hoorlijke schuldenlast heeft opge
leverd. Om die schulden in snel 
tempo af te betalen wordt het land 
leeggeperst van alles wat bruik
baar is voor de export. 

Gemakkelijke 
vrijbrief 

Protest tegen de wantoestanden 
kan nauwelijks worden geuit want 
mals met opposanten is Ceause
scu niet. 
Dat hij niettemin een voorkeursbe
handeling van Washington geniet, 
dankt hij gewoon aan het feit dat hij 
af en toe eens openlijk internatio
naal-politieke standpunten in
neemt — over de bewapenings
wedloop, over Israël — die Moskou 
niet geheel welgevallig zijn, maar 
die wel mets aan de loop der ge
beurtenissen veranderen. 

Daarmee koopt hij zich nogal ge
makkelijk een vrijbrief voor de 
Amerikaanse gunst. Of de Roe
meense bevolking daar veel begrip 

voor heeft is een andere vraag. 
Men kan ervan uitgaan dat ze veel 
liever een Kadar zou hebben die op 
internationale konferenties trouw 
de buitenlandse lijn van Moskou 
verdedigt, maar op binnenlands 
vlak de teugels een heel eind ge
vierd heeft. Washingtons welwil
lende houding jegens het Roeme
nië van Ceausescu geeft de indruk 
dat het de VS-regering veel minder 
om het lot van de Oosteuropese be
volkingen en de mensenrechten te 
doen is, dan gewoon om Moskou 
dwars te zitten. Dat maakt alvast 
niet de rekening van de Roeme
nen, voor wie de winter opnieuw 
één lange ellende wordt. 

H. Oosterhuys 

Deze week 
in Knack Magazine 

Twintig Kerst-gesprekken 
Zoals de traditie dat wil, laat Knack ook dit jaar de aktualiteit 

in de Kerst-tijd even voor wat ze is. Aandacht daarom voor een 
twintigtal gesprekken met mensen die dit jaar van zich hebben 

doen spreken. Dat zijn onder meer: 

Mark Eyskens: 
auteur van een boek dat niet erg vleiend is voor de politieke 

en wetenschappelijke wereld. 
Michel Graindorge: 

ooit verdacht van RAF-sympatieen, maar nu advokaat van de familie
leden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. 

Desmond Tutu: 
nu het geweld in Zuid-Afrika helemaal is losgebarsten, bleef hij ook dit 

jaar in de voorste rijen opkomen voor meer rechtvaardigheid. 
Terry Waite: 

een man die voor rekening van de aartsbisschop van Canterbury pro
beert om gijzelaars los te krijgen in Libanon. 

Anne Teresa De Keersmaeker: 
hoe een jonge Vlaamse vrouw de danskunst vernieuwt. 

Harry Mulisch: 
het leven is een schouwtoneel, of dat is althans het tema van zijn 

jongste ,,De Hoogste Tijd". 
Bob Geldof: 

de organizator van het Live Aid-koncert, die het symbool werd van 
ontwikkelingshulp door pop-artiesten en hun publiek. 

Jan Ceulemans: 
de Belgische onverzettelijkheid op het voetbalveld in persoon. 

i\/lensenrechten, 
mij een zorg! 

Lee Shim-bom, een student in Zuid-Korea, werd in 
1980 tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij 
studentenbetogingen had georganiseerd. Tijdens zijn 
verhoor werd hij gemarteld. Na twee jaar cel kwam hij 
vrij. Dankzij Amnesty International. 

O ^ P een perskonferentie ver
klaarde hij: ,,Elke diktator 
hoopt dat hij de mensen in 

zijn land monddood kan maken en 
verdelen. Wij weten dat zij onder 
deze omstandigheden het meest 
bevreesd zijn voor de wereldopinie 
en kritiek op hun tirannie". 

Geweldloos! 
Amnesty lnternational{AI) is een 

wereldwijd verspreide organisatie 
die onafhankelijk is van elke rege
ring, politieke partij, ideologie. 

godsdienstige gezindheid en van 
elk ekonomisch belang. Zij speelt 
een eigen rol binnen het brede ter
rein van het werken ten gunste van 
de mensenrechten. Amnesty Inter
national werkt voor de vrijlating van 
personen die waar ook ter wereld 
vastgehouden worden omwille van 
hun overtuiging, huidskleur, sekse, 
etnische afkomst, taal of geloof, en 
die geen geweld gebruikt of gepro
pageerd heeft. 

Bovendien bepleit Al eerlijke pro
cessen binnen redelijke termijn 
voor alle politieke gevangen en 

De eerste gevallene die je vrijkri^ | 
da l ie r : ^ je nooit | 

Amnesty International o RR. 82.82 

komt op voor politieke gevangen 
die zonder aanklacht of proces ge
vangen zitten. Al verzet zich tegen 
de doodstraf en marteling en ande
re wrede, onmenselijke of vernede
rende behandeling voor alle gevan
genen zonder uitzondering. 

iVlet sukses 
Om in haar doelstellingen te sla

gen onderneemt Al heel wat akties, 
waarbij de ,,schrijfkernen" best ge
kend zijn. Hierbij worden brieven 
verzonden aan autoriteiten over de 
hele wereld om de vrijlating van 
een gewetensgevangene, stopzet
ting van martelen, een eerlijk pro
ces, geneeskundige verzorging, 
omzetting van de doodstraf te vra
gen. Bij deelname aan de ,,maan
delijkse aktie" ontvang je als Al-
sympatisant maandelijks twee 
aktie-suggesties om te protesteren 
tegen schendingen van mensen
rechten. Gewoonlijk wordt een in-

nationale spoedaktie op touw 
zet en worden dan telegrammen 
brieven gezonden aan de be

kken regeringen, gevangenisdi-
ties en ambassades. 

Niet altijd is het effekt van brie-
n schrijven even duidelijk, maar 
estal wordt toch enige wijziging 
konstateerd: erkenning van de 
ten, medische bijstand, vrijla

ting, gratie, verbetering van de 
opsluitingsomstandigheden... of 
een sprankeitje hoop voor de ge
vangene. 

Hoe hielpen? 
ledereen met het hart op de 

goeie plaats, een beetje tijd en en
kele franken kan helpen. Je kan 
straks een kaars kopen, als een 
boodschap van licht en hoop voor 
hen die men in het donker wil ver
bergen. Je kunt meedoen aan 
schrijfakties of je kan een gift stor
ten op rekeningnummer 82 82. 

Voor meer informatie schrijf of 
bel je naar Amnesty International 
Vlaanderen, Ruelensvest 127, 
3030 Heverlee/Leuven (tel. 
016/22.76.32). 

19 DECEMBER 1985 



W{\ 
Wij tussen volkeren en staten 5 

Estland in eer 
scheve Gents 

Tot 2 januari 1986 loopt in liet Gentse Bijlokemuseum 
een ongewone tentoonstelling: Tallinn, hoofdstad van 
de Sovjetrepubliek Estland. 

Als partnerstad van Gent toont deze verre, vreem
de havenstad houtsnijwerk, kunstambacht, etsen en fo
to's van haar bouwkundig erfgoed. Het is een boeien
de en in menig opzicht merkwaardige tentoonstelling. 
Zo bv. is het op heden na alles wat getoond wordt Est-
nisch noch Russisch doch... Duits. 

Wij tussen volkeren en staten 57 

Estland in een 
scheve Gentse spiegel 

IN de tentoonstelling zelf is hier
voor nauwelijks een uitleg te 
vinden Eeuwenlange vreem

de onderdrukking (Duitse, Russi
sche, in mindere mate Skandinaaf-
se) heeft, net zoals in Ierland, be
let dat het Estnische volk zich be
hoorlijk kon ontwikkelen Alleen m 
zijn volkskunst heeft het zich kun
nen uiten Hiervan is op de ten
toonstelling jammer genoeg mets 
te zien Estnische volksmuziek is er 
evenmin te beluisteren Echt Est-
nisch lijkt ons alleen de heden
daagse, knappe grafiek 

Tsaren en KP... 
WIJ moeten de eerlijkheid loven 

waarmee ons duidelijk gemaakt 
wordt dat het kulturele leven in Est
land hoofdzakelijk door Duitsers al
daar gestalte werd gegeven, en dat 
de na-oorlogse nieuwe gebouwen, 
in hun gigantische opvatting 
(woontorens, een kultureel cen
trum met 4 500 zitplaatsen, een 
jachthavenkomplex) duidelijk Rus
sisch zijn 

De goede verstaander heeft het 
begrepen na de Duitsers zijn het 
de Russen die de toon aangeven in 
Estland, m geen geval de Esten 
zelf 

Maar er is meer De Vereniging 
Belgie-USSR, gewest Antwerpen, 
heeft als begeleiding bij de ten
toonstelling een brochure uitgege
ven, waarvan de tekst geschreven 
werd door ene Greet Vanhassel 
Daarin staat zoveel onwaarheid en 
wordt zoveel verzwegen dat enige 
rechtzetting ons als onontbeerlijk 
voorkomt 

...voor de Esten 
één pot nat 

WIJ gaan met op alle slakken zout 
leggen, alleen op de allergrootste 
De opstand van 1905 wordt voor
gesteld als een sociale revolutie 
van boeren en arbeiders tegen tsa
ristische troepen en grootgrondbe
zitters Het IS maar zoals men het 
zien wil Die tsaristische troepen 
waren Russen en die grootgrond
bezitters Duitsers Dat het hier een 
uitgesproken nationale (daarom 
met minder sociale) opstand gold 
wordt duidelijk als men weet dat de 
tsaar, na het verslaan ervan, be
perkte toegevingen gedaan heeft 
aan het Estnische nationalisme 

Over de wandaden van het Rus
sische tsaren-imperialisme wil G 
Vanhassel nog wel een kwaad 
woord kwijt Anders staat het met 
de voorstelling van de gebeurtenis
sen sedert 1917 Het IS juist dat de 

Russische februari-revolutie van 
1917 Estland zelfstandigheid 
bracht 

Na de oktober-revolutie echter 
grepen de bolsjewieken de macht 
Voor Estland betekende dit dat de 
mensjewieken en andere sociaal-
revolutionairen door de op Russi
sche troepen steunende bolsjewie
ken overrompeld werden In de 
brochure lezen we over deze ge
beurtenissen ,,Wanneer de bols
jewieken m Petrograd aan de 
macht komen, doet de Voorlopige 
Estische regering een poging om 
zich los te maken van de jonge 
Sovjet-staat Dit wordt echter ver
ijdeld door een gewapende 
opstand, ook in Estland wordt alle 
macht aan de sovjets gegeven Be
gin 1919 wordt te Narva (Narva ligt 
op de grens met Rusland) de Esti
sche Socialistische Sovjet
republiek uitgeroepen " 

,, Een inval van het Russische ro
de leger heeft dus een gewapende 
opstand" (van Esten) Men beden
ke bovendien dat de grondwet aan 
de sovjet-republieken de vrijheid 
schenkt (sic) om uit de Unie te tre
den' Daarna heet het dat, ,de Ver
enigde Staten en Groot-Brittame 
de Estische bourgeoisie ter hulp" 

kwamen en dat met een leger 
,,huurlingen" het rode leger uit Est
land verjaagd werd 

Als WIJ nagaan in welke ellende 
de Esten, geprangd tussen Duits-
baltische baronnen en Russische 
tsaren, tot bij het begin van de 20e 
eeuw geleefd hebben, vragen wij 
ons af hoe daar een Etstnische 
bourgeoisie kan ontstaan De ver-
klanng ligt natuurlijk in het marxisti
sche woordgebruik dat alle met-
kommunisten,,bourgeois" noemt 
Wat die ,,huurlingen" betreft, de 
Esten hebben in het Oosten tegen 
de Russen en in het zuiden tegen 
de Duitsers moeten vechten Wel
iswaar vocht tegen de Russen ook 
een inheems Duits-baltisch regi
ment Bovendien is er een beschei
den geallieerde expeditie geweest 
om de bolsjewistische expansie in 
te tomen Zij bestond evenmin uit 
huurlingen 

Men kan zich dus gemakkelijk in
denken waarom inderdaad sedert
dien ,,de kommumstische partij 
verboden werd" Kommunisme 
viel gewoon samen met wederaan
hechting bij Rusland 

Maar het ergste moet nog 
komen 

„Het met-aanvalsverdrag tussen 
de USSR en Nazi-Duitsland beze
gelde mee het lot van Estland Na 
de nederlaag van Polen sluiten de 
USSR en Estland een wederzijds 
hulpverdrag af De USSR en de 
progressieve krachten in Estland 
hadden hierop aangedrongen om 
te voorkomen dat de regenng-Pats 
Estland zou overgeven aan Hitler 
Volgens het verdrag moest Estland 
de USSR militaire bases afstaan op 
zijn territorium 

Onder verdenking dat ze het 
hulpverdrag met de USSR zou sa
boteren en bereid zou zijn Hitler te 

steunen, werd de nationale rege
ring na politieke manifestaties in 
Tallinn, Tartu en Narva gedwongen 
af te treden, en ei kwam een volks
regering onder leiding van Vares 

De politieke leiders van de bur
gerlijke republiek werden gear
resteerd en gedeporteerd naar 
Rusland Op 8 augustus 1940 
wordt Estland een ume-republiek 
van de USSR " 

Dit is de Russische versie, hier te 
lande dus door de Vereniging 
Belgie-USSR verspreid, van de 
dramatische gebeurtenissen die 
tot gevolg hebben gehad dat het 
kleine Estnische volk, na de twin
tig enige jaren onafhankelijkheid 
die het ooit gekend heeft, opnieuw 
door het Russische imperium op
geslokt werd 

Om kort te gaan Het met-
aanvalsverdrag Molotov-von Rib-
bentrop voorzag m een geheime 
bijlage dat de Baltische landen tot 
de invloedssfeer van de USSR zou
den behoren 

Eerst kregen de Volksduitsers 
de kans - waartoe Hitler hen met 
aandrang aanspoorde - om naar 
Duitsland terug te keren Dat is 
heel wat anders dan de versie van 
de brochure volgens welke na 1944 
"de Duitse ( ) minderheden naar 
hun land van herkomst terugkeer
den " 

Er was dus ook geen sprake van, 
,,te voorkomen dat de regering-
Pats Estland zou overgeven aan 
Hitler" Dat ,,wederzijds hulpver
drag", inbegrepen militaire bases 
voor de Russen, werd gewoon op
gedrongen aan Estland, door 
Duitsland en het hele Westen ver
laten Net zo goed als Letland en Li-
tauen trouwens In juni 1940 viel 
het Rode leger Estland binnen On
der leiding van Stalins afgezant An-
drej Jhdanow werden verkiezingen 
naar sovjet-model gehouden en in 
augustus van datzelfde jaar werd 
het land bij de Sovjet-Ume weder-
ingelijfd 

Slechts een jaar lag er nog tus
sen deze aanhechting en de Duit
se inval in de Sovjet-Unie In dat 
ene jaar werd nagenoeg een vijde 
van de bevolking terechtgesteld of 
weggevoerd, in omstandigheden 
die men zich wel (of juister met 
meer) kan indenken (In 1934 wer
den er 1 126 400 esten geteld) 

Tussen hamer... 
Over de oorlogsperiode verne

men WIJ wat volgt 
,,ln september 1941 bezettende 

Nazi-troepen Estland Geïmprovi
seerde Estische eenheden van 
aanhangers van de vorige, fa
scistoïde regering verjoegen nog 
v'o'or het Duitse front Estland be
reikte, de Sovjet strijdkrachten uit 
grote delen van Estland Drie jaar 
lang was Estland bezet als deel van 
de provincie Ostland Progressie
ve en demokratische krachten or
ganiseerden de Weerstand en de 
partizanen-beweging Ongeveer 
500 Estische partizanen hebben 
ordes of medailles ontvangen " 

Hieruit onthouden wij dat toen 
het Rode leger zijn druk ook maar 

enigszins verlichtte, de niet-
kommumstische overweldigende 
meerderheid der Esten opnieuw 
onafhankelijk wilde worden 

Ze hebben inderdaad de onaf
hankelijkheid formeel maar tever
geefs uitgeroepen toen de Russen 
in 1944 opnieuw Estland binnen
trokken Tegenover de 500 
weerstanders staan er bovendien 
de duizenden die tussen twee kwa
len de minsterge verkozen en 
Oostfrontvrijwilligers werden (Zijde 
aan zijde met Vlaams-Duitse een

heden vocht m 1944 op eigen ter
rein de 20e Estnische SS-divisie) 

Over wat na de Sovjet-bevrijding 
gebeurde vernemen we biezonder 
weinig 

,,Tienduizenden Esten weken uit 
naar West-Europa en Noord-
Amerika De aanhoudende bezet
tingen en moeilijkheden wogen 
zwaar op de bevolking 

In het hedendaagse Estland is 
de Sovjet-wetgeving van kracht, de 
burgers hebben dezelfde rechten 
en plichten als de burgers van de 
andere veertien Unie-
republieken " 

...en aambeeld 
Wat ze ontweken is het vermel

den waard Op het einde van de 
veertiger jaren, dus een hele tijd na 
het einde van de oorlog, werden 
rond de 140 000 Esten weg
gesleept of vermoord Het ligt voor 
de hand dat, net zoals bij de eerste 
inval in 1940 de meest uitgespro
ken nationalisten er het eerst 
moesten aan geloven 

Na Stalins dood konden een ge
ring aantal Esten terug naar huis 
De massa-deportaties hielden op 
Deportaties van enkelingen en klei
ne groepen blijven echter tot op he
den voortduren 

Het lot van de Esten is zorgwek
kend Hun uitgedunde groep moet 
het hoofd bieden aan een zware 
denationalizeringspolitiek De Rus
sen, die er de dienst uitmaken, 
doen daar allerhande niet-Esten in
wijken Oekraieners, Witrussen, 
Joden e a Vooral zijzelf echter ver
huizen daarheen, door sociale wo
ningbouw begeleid Ze maken al 
30 % van de bevolking uit, tegen 
nog geen 3 % in 1945 

De verrussing vindt er ook op an
dere manieren plaats door het ver
dringen van de Estnische taal en 
kuituur op school, in het straat
beeld en in de maatschappij, ten 
gunste van het Russisch Ook wor
den alle sleutelposities door Rus
sen of Russisch-gezmden bezet 

WIJ willen daar met verder op in
gaan Wie er iets meer over wil ver
nemen leze onze 44e bijdrage 
,,Estnisch verweer tegen Russi
sche beer" in WIJ van 9 december 
1982 

WIJ begrijpen dat de Vereniging 
Belgie-Sovjetume naar betere be
trekkingen tussen België en de 
Sovjetunie streeft Omdat zij dat 
evenwel doet ten nadele van goe
de betrekkingen tussen Vlaande
ren en Estland, hebben wij ge
meend de puntjes op enkele I'S te 
moeten zetten Karel Jansegers. Het wapenschild van de Estlandse Socialistische Sovjet-republiek 
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SKIVERLOF IN ~ 
ZWITSERLAND DUITSLAND 

OOSTENRIJK FRANKRIJK 

LIECHTENSTEIN HOGE VENEN 

CHALETS EN 
APPARTEMENTEN 
TE HUUR 

De Maerscha lck 

Antwerpses t raa t 454 

2650 BOOM 

Tel. 03-888.44.07 

of 03-888.56.55 

De Sinterklaaspuzzel moet voor 
een hele boel jongelui toch nog 
problemen opgeleverd hebben 15 
inzendingen zaten totaal fout Uit 
de goede werden vijf winnaars ge
loot Hier de uitslag 

1 Mariska VanNerum, 14jaar, 
uit de Viaduktstraat 87 te Tienen 
ZIJ wint een walk-man 

2 Jan De Rycke, 15 jaar, uit de 
St -Katannastraat 16 te Brugge Hij 
wint een boekenpakket 

3 TaniaCoppens, 12jaar,uitde 
Perklaan36teTielt-Winge Zijwint 
een mini-boekenpakket 

4 Piet Van Damme, 11 jaar, uit 
de Rietstraat 1 te Ternat Hij wint 
een boek 

5 Inge De Pauw, 14 jaar, uit de 
Anderenbroek 119 te Denderhou-
tem ZIJ wint een boek 

Aan al deze jongelui onze harte
lijke groet De anderen volgende 
keer meer geluk' 

WIN EEN WEEKEINDE 
IN DE ARDENNEN! 

Dokumenta t ie grat is 

-^rir^^^^^^-Cr^r^'ir^^^'C^^^Cr^^^^^^^ ^ 

Kerstpuzzel 
In een vorig nummer beloofden wij onze lezers een Kerstpuzzel. 

Deze wordt hierbij aangeboden. Een prettige bezigheid voor de ko
mende feestdagen, dacht de redaktie. En U kunt er nog wat bij win
nen ook. Onder de juiste inzendingen worden drie prijzen verloot: 
Een weekeinde met de familie (4 personen) in een vakantiewoning 
in de Ardennen! 

Het deelnemingsformulier (een kopie mag ook) dient de redaktie, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, ten laatste op maandag 6 janu
ari te bereiken. En nu aan de slag! 

Horizontaal 
1 Jaargetijde - 5 Motorschip-7 Hui
selijk-12 Pelsdier-13 Provinciehoofd-
plaats - 15 Woonschuit - 16 Engels 

meisje -18 Vloeit door Moskou - 20 
Liefdesgodje - 22 Weekdag - 24 
Noordpoolgebied - 26 Geliefde v Zeus 
-28 Spaans schilder - 29 Stamppot-
30 Bevestiging - 31 Deel v e breuk -
32 Ontwerp - 35 Waterweg - 36 Af
standsmaat - 37 Zoogmoeder-39 Ver
voermiddel-40 Nijveriginsekt-41 Ja
pans lyrisch drama-42 Pasgang-44 
Rund-45 Binnen-46 Legt'n vogel-
47 Staat in Keulen - 49 Volk in Euro
pa-51 Vrijde met Eva - 53 Bijprijs-56 
Behoeftig - 57 Stad m Ierland - 59 
Meisjesnaam - 61 Ardens water - 63 
Kijk-64 Bestaat-65 Letters uit pit-66 
Opschik-67 Dier-70 Paspoort-74 
Ledig - 75 Bijgevolg - 76 Stuk van 
Adam - 77 Aanlegpl - 79 leder - 81 
Reuzeslang - 82 Lokspijs-84 Plaatje 
-86 Chin maat-87 Europese hoofd
stad - 88 Afhangende punt - 90 VS-
president-91 Vent-93 Stad in N-Italië 
-95 Engelsman-96 Vliegt-104 Klub 
uit Madrid-105 Maangodin-107 Af-
slijting -108 Klub uit Amsterdam -110 
Getij-112 Oppassen-113 Autokent 
buurland -114 Indiase natuurkundige 
(Nob'30)-115 Symb v ijzer-116 Pro-
jektiel-118 Sport onder dak-121 Deel 
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Geen mens heeft ooit 
geweten waar ze van
daan kwamen. En waar 
ze heen gingen wist ook 
niemand. Maar elk jaar 
waren ze er. Ze duwden 
ietwat moeilijk hun 
stootkar de helling naast 

^ ^ ^ « 3 ^ de kerk open Installeer-
^ ^ l ^ ^ l den zich onder aan de 

^ ^ ^ ^ ^ ^ trappen. Vlug wist heel 
^ ^ B ^ ^ . het dorp dat ze weer op 

r ^ ^ ^ de plaats aangekomen 
^ J waren. 
^^^F In de huizen kondigde 

de kerstavond zich ze
nuwachtig aan. In de 

keuken stond moeder in een wolk van kis
send spek en ietwat zure deeg wafels te 
bakken. Stapels lagen reeds uit te zweten 
op bedjes van stro. De geur van verse kof
fie drong tot in de woonkamer door, daar 
werd de laatste hand gelegd aan de versie
ringen. De kerstboom stond feestelijk op
getuigd en dat het goud, het zilver, het kar
dinaalsrood en het koningsblauw maar 
nep waren was niemand een zorg. In het 
stalletje stond de kribbe nog leeg maar Ma
ria — die toch de moeder was — wachtte 
geknield de geboorte af. De herdertjes la
gen reeds in het met waterverf geschilder
de kartonnen veld, alsbijnachte en in de 
verte op de vensterbank daagden de drie 
koningen op. Zij hielden door het raam de 
komeet van Halley in het oog. 

Bij het eerste duister mochten de licht
jes aangestoken worden en vader en de 
broers waren ondertussen uit Brussel aan
gekomen. De tafel werd op z'n zondags £re-
zet en de wafelstapels opgediend. 

Godsdeel 
Als de meisjes hadden afgeruimd en ie

dereen zich wat feestelijker had aange
daan veroverde de avondrust het huis. De 
kachel werd weer het centrum van de 
woonkamer en de voeten werden ge
warmd aan de gladde stoofflaijken. Tijd 
om verhalen te vertellen over de wonde
ren van de kerstnacht. Vader was daar 
sterk in. Geloof en bijgeloof liepen zo wild 
door mekaar dat er geen touw aan vast te 
knopen was. Dan maareen kaartje gelegd 
of met z'n allen op stap langs het ganzen
bord. Dat eindigde steevast in ruzie wat 
dan weer aanleiding gaf om een vermaning 
over vrede en verdraagzaamheid te inkas-
seren. Als ook dat vatje getapt was bleek 
het tijd voor demiddernachtmis. Ingepakt 
zoals in de verhalen van Felix Timmermans 
trokken de goedgelovigen zwijgzaam door 
de heldere nacht. In de kerk meer slapend 
dan wakker, wegdeinend op de adem van 
Adeste Fidelis... 

En aan de trappen van de kerk stonden 
zij er weer, zoals elke kerst. Pover gekleed. 
De man met een klak op, de twee kinderen 
met lange snottebellen. De vrouw, een bo
reling in de armen, zat op de kar onder de 
kerststal. En omdat het niet gesneeuwd 
had lagen er dan maar vlokken watte op 
het dak. Het lichtje in de lantaarn pinkte 
flauw. Kwade tongen beweerden dat ze 
verkleed waren maar dat geloofde nie
mand. De ogen van wie echt arm is liegen 
niet. Zij spraken niet, zij zongen niet, zij 
zegden niet/a en niet nee, z/y dansten niet. 
Het enige geluid dat je hoorde was het tik
ken van de kwartjes in de ijzeren kroes. 
Hun Godsdeel. 

Wanneer de kerkgangers reeds lang in 
hun warme hulzen waren weergekeerd 
sukkelden z//een beetje moeilijk de helling 
naast de kerk af, in de richting van de Den
der. En geen mens heeft ooit geweten wie 
ze waren, waar ze vandaan kwamen en 
waar heen ze gingen. • 

& ^ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 21 dec. 
" BRT1 14 30 
Loon naar werken? en Wikken en we
gen, herhalingen 
C BRT1 16 00 
De detective, tilm 
D BRT1 18 05 
Stad op stelten, Beveren-Hoogstraten 
D BRT1 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 20 20 
Ver weg van huis, film 
C BRT 1 21 50 
Op zoek naar... liefde 
D BRT 1 22 40 
Sport op zaterdag 
C BRT 2 15 00 
Tennis, West-Duitsland-Zweden 
C Ned 1 19 00 
Countdown, pop en rock 
D Ned 1 20 28 
Dynasty, serie 
n Ned 1 21 15 
Nieuwslijn special, info 
D Ned 1 22 15 
Merry Christmas, Mr Lawrence, film 
C Ned 2 19 12 
De eerste de beste, over rekords 
D Ned 2 20 05 
Andre Van Duins komedie parade, 
show 
C Ned 2 21 05 
En de zon gaat op, film 
D Ned 2 22 40 
Studio sport 
D Ned 2 23 10 
Simonskoop, filminfo 
n Ned 2 23 40 
Rio Lobo, film 

Zondag 22 dec. 
D BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 14 30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 15 15 
Snert Tarzan, jeugdfilm 
D BRT1 16 45 
Een mens van goede wil, serie 
D BRT1 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 20 35 
De vulgaire geschiedenis van Charel-
ke Dop, tweedelige tv-film 
D BRT 1 21 55 
Al Andalus, dok over Spanje 
D BRT 1 22 45 
Mezza Musica, lichtklassiek 
D BRT 2 15 00 
Tennis, West-Duitsland — Zweden 
D Ned 1 19 20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned 1 20 10 
De appelgaard, serie 
n Ned 1 21 15 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
D Ned 1 22 05 
,,Daaag vrijwilliger", dok 
D Ned 2 12 45 
Opera voor Afrika, show 
D Ned 2 20 10 
The Young ones, serie 
D Ned 2 21 04 
Kees Van Kooten en Wim de Bie 

David Bowie en Ruyichi Sakamoto in de buitengewoon boeiende film over 
de tegenstnjdigheden in kuituren „Merry Chnstmas, Mr Lawrence" van 

NagisaOshima Zat 28 dec om22u15op Ned 1 

D RTB1 12 00 
Faire Ie point, politiek debat 

Maandag 23 dec. 
D BRT1 16 00 
Bluf-show 
• BRT1 17 00 
De notenkrakers, over muziek 
D BRT1 18 05 
Merlina, serie 
D BRT1 18 30 
Meester, hij begint weer' 
G BRT1 19 05 
Een jaar uit (meer dan) een eeuw, se
rie over het Openbaar Vervoer 
n BRT 1 20 10 
De geheime dienst, serie 
D BRT 1 21 55 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 2 20 20 
Extra time, sportinfo 
• BRT 2 21 35 
Opus Ultimum, koorzang 
D Ned 1 16 20 
De tros blufshow 
D Ned 1 19 05 
De showbizzquiz 
D Ned 1 21 25 
De Tros TV-show 
D Ned 1 22 00 
Tros-aktua 
D Ned 1 22 50 
Onze ouwe, serie 
D Ned 2 19 27 
De kleine lord, film 

Dinsdag 24 dec. 
D BRT1 15 30 
Doornroosje ontwaakt, jeugdfilm 
n BRT1 17 00 
De wonderdoos, nieuwe jeugdserie 
D BRT1 18 25 
De smurfen, strip 
D BRT1 18 50 
Uit je doppen, info 
D BRT1 19 15 
Bill Cosby show, serie 
D BRT 1 20 25 
LQ., kwis 
D BRT 1 20 50 
Een kwarteeuw kleinkunst, nieuwe 
dok serie 

D BRT 1 21 50 
Programma van de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1 22 40 
Schatten in de sneeuw, gezinsfilm 
D BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20 45 
Carols for Christmas, kerstliederen 
D BRT 2 21 45 
Dei weinachtsgeschichte, vokaal 
kerstverhaal 
D BRT 2 22 35 
Nachtmis uit Limburg An der Lahn 
D Ned 1 17 46 
Een biezondere kerstboom, jeugdfilm 
D Ned 1 19 00 
U zij de glorie, kerstkoncert 
D Ned 1 20 28 
De herberg van het zesde geluk, film 
D Ned 2 19 12 
Verslag van een voettocht, door Noor
wegen 
D Ned 2 21 00 
Panoramiek, info 
D Ned 2 22 15 
Anna en Bella, strip 

Woensdag 25 dec. 
D BRT1 11 55 
Urbi et Orbi, Pauselijke zegen 
D BRT1 15 45 
Kerststallen in Vlaanderen, dok 
D BRT1 16 05 
De wonderdoos, serie 
n BRT1 17 00 
Alaska, dok 
D BRT1 18 10 
Zeppelin, kindennfo 
D BRT1 18 35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 19 15 
BUI Cosby show, serie 
D BRT1 20 15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1 21 00 
Monumenten en landschappen. 
dok 
D BRT 2 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19 25 
Make-up, een spel, info 
D BRT 2 20 20 
De Caraibische Zee, TV-spel 
D Ned 1 19 23 
Zeg 'ns aaa, sene 
D Ned 1 19 49 
Blunders, om te lachen 
D Ned 120 15 
Pisa, satire 
C Ned 1 20 42 
Martine Bijl, show 
D Ned 1 22 07 
Klasgenoten, praatshow 

C Ned 2 19 15 
Van gewest tot gewest, regionale info 
C Ned 2 20 10 
Boka Sarantonio, vertelling 
C Ned 2 21 30 
Rigoletto, opera van Verdi 

Donderd. 26 dec. 
L BRT1 15 00 
De gelukkige jaren, film 
D BRT1 16 55 
De wonderdoos, serie 
C BRT1 18 05 
Kindereiland, sene 
C BRT1 18 35 
Nena, jeugdfilm 
D BRT1 19 00 
De kerstman op bezoek, strip 
n BRT1 19 05 
Zabaglione, kooktip 
D BRT 1 20 20 
Hoger-Lager, kaartstpel 
D BRT 1 20 55 
Panorama, info 
D BRT 1 21 45 
Dallas, serie 
D BRT 2 19 00 
Villa Tempo, pop en rock 
D BRT 2 20 20 
De Messias, oratorium van Haendel 
D Ned 1 19 00 
Kerstkoncert, klassiek 
D Ned 1 20 18 
Who'll love my children, film 
C Ned 1 22 40 
Levenslang, Charles W Colson, 
portret 
C Ned 2 19 44 
Als mensen zingen, kerstliederen 
C Ned 2 20 22 
Sterrenslag in de sneeuw 

Vrijdag 27 dec. 
D BRT1 18 00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
D BRT1 18 10 
Prikballon, kindermagazine 
D BRT1 18 25 
Bassie en Adriaan, sene 
D BRT1 18 30 
Star trek, SF-serie 
D BRT 120 15 
De kollaboratie, dok serie 
D BRT 2 19 00 
1 Week sport, sportinfo 
D BRT 2 20 20 
Premiere, filminfo 
D BRT 2 21 10 
Victor, Victona, film 
D Ned 1 17 10 
Ontdek je plekje, natuurdok 
D Ned 1 19 00 
De Bennie Bang show 
D Ned 1 19 15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned 1 20 28 
In de hoofdrol, praatshow 
n Ned 1 21 25 
Paul Van Vliet, show 
D Ned 1 23 00 
M.A.S.H., serie 
D Ned 1 23 25 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned 1 23 55 
Tine, leest voor 
D Ned 2 19 25 
De zwarte hengst, film 
D Ned 2 21 20 

Marco Bakker in Oostenrijk, zingt 
D Ned 2 22 45 
Hoop voor geloof, gesprek 
D Ned 2 23 35 
Een jaar uit het leven van Kathy Mil
ler, film 

Zaterdag 21 dec. 
Merry Chnstmas, Mr. Lawrence 
(Furyo) 

Engelse oorlogsfilm uit 1982 over de 
haat-liefdeverhouding tussen Engelse 
krijgsgevangenen op Java en hun wre
de Japanse bewakers (Ned. 1, om 
22.15 u.) 

Zondag 22 dec. 
De vulgaire geschiedenis van Charel-
ke Dop 

BRT-TV-bewerking naar Ernest 
Claes met o a Jef Burm en Denise De-
weerdt Claes hekelt zeer scherp de 
mentaliteit van handige profiteurs die 
van de oorlogsomstandigheden mis
bruik maakten om persoonlijk fortuin te 
vergaren (BRT1,om20u35.Deel2 
op 29 dec.) 

l\/laandag 23 dec. 
De kleine lord 

Engelse film uit 1980 over een jon
gentje dat opgeleid wordt om graaf te 
worden (Ned. 2, om 19u27) 

Dinsdag 24 dec. 
Schatten in de sneeuw 

Britse film met o a Paul Dean 

De 13-jarige Lucien wordt door zijn 
omgeving met aanvaard Hij vlucht van 
huis weg en vindt rust m het woud bij 
een oude houtsnijder (BRT 1, om 
22u40). 

Woensdag 25 dec. 
Don Giovanni 

Filmversie uit 1979 van Mozarts ope
ra door de Opera van Parijs (RTBF1, 
om 20u35) 

Dond. 26 dec. 
Doctor Zhivago 

Overbekende film van David Lean uit 
1965 naar Bons Pasternak met Omar 
Shariff, Julie Christie, Alec Guinness, 
Geraldme Chaplin (Duitsl. 2, om 
20u15) 

Vrijdag 27 dec. 
Victor/Victoria 

Een berooide operazangeres die m 
Parijs rondzwerft kreeert onder impuls 
van haar homoseksuele vriend een 
nieuw kabaretnummer Ze haalt met 
het nummer een stormachtig sukses en 
verovert Parijs (BRT 2, om 21u10) 
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Elektronische schrijfmachines, tel<stvenA/erl<ers, per
sonal computers metdigitaaltekens... nu ja, noem maar 
op... iemand die nog uit het handje schrijven kan wordt 
stilaan zeldzaam. Misschien daarom dat, vanuit een al 
vroeg heimwee, de kalligrafiën - het schoonschrift of 
de „kunst" van het handschrift - als kunstvorm weer 
meer en meer in de belangstelling komst. 

V OLGENS kenners van de 
prehistorie was de mens al 
ongeveer 40.000 jaar ge

leden tot spreken en schrijven in 
staat... en de ware oorsprong van 
het beeldschrift ligt dan ook ver
huld in de plooien van een ver ver
leden. Maar het ontstaan van de 
door abstrakte symbolen situeert 
zich in de evolutie van het Sumeri-
sche beeldschrift (zowat 3.000 
V.Kr.) tot het Assyrische spijker
schrift (rond 700 v.Kr.) en het Feni-
sische alfabet (400 v.Kr.). 

Behalve in verkeerstekens, 
waarschuwingssymbolen en der
gelijke behoort het beeldschrift fi
naal tot het verleden... maar de 
abstrakte lettertekens zelf werden 
in bepaalde tijden en kuituren tot 
een eigen beeldende werkelijkheid 
gesublimeerd, zeggen we maar; 
plastische kunst. Vooral dan in het 
Verre Oosten en de Islam-wereld. 
In deze laatste waren realistische 
afbeeldingen trouwens uit den bo
ze, waardoor het plastisch verfraai
en van het letterteken tot de 
hoogste vorm van ,,arabeske" 
werd verheven, vooral dan ter ver

heerlijking en verspreiding van de 
naam van Allah. 

De Japanse Zenmeesters noem
den een gedicht ,,een schilderij 
met een stem". Zij kultiveerden het 
schrijven dan ook tot een beelden
de totaalkunst. In Japan en China 
waren de talentrijkste schilders en 
dichters daarom ook ,,schoon
schrijvers". En de werktuigen die 
zij gebruikten - penseel, papier en 
inkt - waren dezelfde voor alle drie 
deze kunsten, waarbij de zelfex
pressie vaak de leesbaarheid se-
kondair maakte. 

In de westerse wereld genoot de 
kalligrafie eigenlijk nooit zo'n ar
tistieke status, al kennen we uit de 
Franko-Saksische heilige manus-
kripten en de middeleeuwse getij
denboeken natuuriijk wel de prach
tige randversierselen van de pagi
na's en de bloemrijke hoofdletters. 
De uitvinding van de drukkunst 
maakte ook daar een einde aan. 
Vandaag de dag kent de kalligrafie 
hier een heropleving In de vaardig
heid van sommige grafische ont
werpers en in bepaalde strekkin
gen van de abstrakte ,,action 
painting". 
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Michel FoUet 

Seksualiteit 
in de Verenigde Staten 

denieuwe 
vanaf morgen bij uw 

tijdschriftenverkoper 42 F. 

Over de relatieve kwaliteit van de „primeur" wijn had
den we het al. Maar de wijnen die jong gebotteld mo
gen worden (de meeste witte, rosé, Beaujolais... en mis
schien ook uw eigen oogst), kunnen nu al gerust op fles 
gebracht worden. Jong bottelen bewaart trouwens de 
,, fruitigheid" van de wijn. 

H
OE bottelen we nu? Een
voudig van de fust met 
een slangetje aftappen, 

afknijpen, volgende fles, enz. Het 
aanbrengen van de stop is iets 
lastiger. De cilindrische kurk van 3 
cm (5 cm als het om bewaarwijn 
gaat) knijpe men in een soort tang 
enigszins samen, brengt hem bo
ven de fleshals en drukt hem met 
één handbeweging (tegelijk tang 
lossen) de flesopening in. Het klinkt 

simpel, maar de bottelmachine 
werd niet voor niets uitgevonden. 

Kurk is afkomstig van de kurkeik 
(Quercus suber) die overal aan de 
Middellandse Zee groeit, maar de 
beste in Spanje en Portugal, de al
lerbeste in Katalonië. Men schilt de 
kurkeik - die oeroud kan worden -
voor het eerst na 20 jaar, daarna 
om de 12 jaar. De bast groeit van
zelf weer aan. Pas na de derde 

schilling is de geoogste kurk van 
goede kwaliteit, daarna wordt hij 
steeds beter. 

Om de kurk wordt een helm van 
lood aangebracht (de mindere wijn-
kwaliteiten herkent men aan de 
plastic versie) om te verhinderen 
dat tijdens het bewaren wormpjes, 
insekten en andere kurkminnen-
den in de stop gaan wonen. De fles 
wordt uiteraard horizontaal be
waard, want anders droogt de kurk 
in en kan er teveel lucht in de fles 
komen, waardoor de wijn verzuurt. 
Ook wordt de onderkant van de 
stop dan mogelijk door schimmel 
aangetast omdat de konserveren-
de werking van de wijn geen in
vloed meer heeft. 

Men zegt van een wijn dat hij 
,,kurk" heeft wanneer er zich toch 
een of ander mini-wezen in de stop 
genesteld heeft, waardoor deze 
muf wordt en de wijn hoogst onaan
genaam van smaak. Meestal ruikt 
een wijn die,,kurk" heeft helemaal 
niet naar kurk, maar heeft een eer
der chemische geur die aan chloor 
doet denken. In zo'n geval onmid
dellijk terugbrengen, een gewe
tensvolle wijnhandelaar of goede 
,,sommelier" zal niet aarzelen de 
fles om te ruilen. 

LEO 

Te Naemen sprac den leeuw in sconinx taele. 
— Dhaenen oraeckelden quaet — 
„Dat geen tweede maele!" Maer den Leeuw 
is van tsoort dat sich niet doen en laet! 

(/M^.o, 
Opgave nr. 108 werd korrekt ge

vonden door slechts één lezer. Wat 
nogal vreemd is. Het betrof immers 
het mooie gedicht van Hugo Claus 
„Op Thomas zijn vierde verjaardag". 
Ons boekenpakket gaat naar die ene 
Meespeler, de hr. René Brynaert uit 
de Kloosterstraat 51 te 1020 Brussel. 
Proficiat. 

W E zijn ervan overtuigd dat 
onderstaand stukje poë
zie bekender zal klinken 

in de oren van vele lezers. Onze 

klassieke vraag luidt: wie schreef 
deze verzen, wanneer leefde de 
auteur en hoe luidt de precieze titel. 

Antwoorden op deze vragen 
worden tot maandag 30 december 
ingewacht op het redaktie-adres: 
WIJ, ,,Meespelen 110", Barrika-
denplein 12, 1000 Brussel. Mis
schien wint U een aardig nieuw
jaarsgeschenk. En da's toch altijd 
meegenomen. 

,.Amnestie, 
Amnestie, 
België krijgt geen amnestie! 

Moet geslingerd en geslagen 
Tot het zal genade vragen. 
Amnestie, 
Amnestie, 
België krijgt geen amnestie! 

Amnestie, 
Amnestie, 
Eer ik Vlaandren Vlaandren zie 
Eigen geest in eigen doening 
Ken ik vrede noch verzoening. 
Amnestie, 
Amnestie, 
België krijgt geen amnestie! 

Amnestie, 
Amnestie, 
Al goe dingen zijn uit drie. 
Vlaandren hoog, de Bormsen 
boven 
En oud België in de oven, 
Amnestie 
Amnestie 
België krijgt geen amnestie! 
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Kerstdag is de dag dat ze niet schieten... 

De wonderbare Kerst 
van 1914 

Kerstdag is de vredesdag bij uitstek, want kerstdag 
is de dag dat ze niet schieten... 

Dat dit niet zomaar een zin uit het liedje is bewijzen 
tal van voorbeelden uit oorlogen. Ook bij ons, met na
me in de Grote Oorlog van 1914 tot 1918 was kerstdag 
de dag dat de wapens (even) zwegen. 

IN de nacht van 29 op 30 oktober 
1914 werd het gebied — zo'n 
25 km2 — tussen de IJzer en 

de spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort 
onder water gezet 

Acht dagen 
cachot... 

Van dan at zou de frontlijn tussen 
het Belgische en het Duitse leger 
haast ongewijzigd blijven Het werd 
het begin van een vier jaar duren
de stellingenoorlog Het kon haast 
met anders dan dat soldaten van 
de beide kampen — die soms op 
slechts enkele tientallen meters 
van elkaar lagen — met mekaar 
kontakt hadden Vijandig maar 
ook vriendschappelijk Dat 
laatste tot grote ergernis van de 
Belgische legeroversten die hele
maal geen begrip hadden voor eni
ge menselijke toenadering 

Men treft dan ook in de militaire 
oorlogsarchieven sancties aan die 
dergelijke pogingen zwaar bestraf
ten ,,Acht dagen cachot voor sol
daat X die over de verschansing is 
gaan kijken met de verderfelijke 
bedoeling de aandacht van de vij

and te trekken en met met het in
zicht hem te doden " 

Aan de Hoge Brug op de grens 
tussen Kaaskerke en Diksmuide — 
een plaats die Ijzerbedevaarders 
best kennen — lagen Belgische en 
Duitse soldaten aan weerszijden 
van de IJzer Het ging er hard aan 
toe, geschut was er met uit de 
lucht 

Op 23 december 1914 — de 
vooravond van kerstdag — schreef 
de Duitse majoor Anderson vanuit 
dit gebied aan zijn vrouw ,,Wij lig
gen al een paar dagen onder zwa
re beschieting Alle vensters zijn 
stuk en het is verschnkkelijk koud 
WIJ slapen al acht dagen in de kel
der Wat IS de oorlog toch ver
schrikkelijk Morgen is het Heilige 
Avond, WIJ zijn stil en weemoedig " 

De Duitse soldaten waren in au
gustus zingend Berlijn uitgemar-
cheerd, met een bloem in het ge
weer, hadden beloofd voor het val
len van de bladeren weer thuis te 
zijn ZIJ kwamen bedrogen uit Be
grijpelijk dat ze dan ook warmte en 
wat troost bij mekaar zochten En 
waarom ook niet bij de tegenstan
ders, want ook zij waren jongens 
voor wie de oorlog eigenlijk met 
moest 

Toen werd het kerstdag, de 

Aalmoezenier Vandermeiren die de monstrans in ontvangst nam Hij over 
leed te Kampenhout in 1957 

eerste van de Grote Oorlog Het 
waren de Duitse soldaten die be
gonnen met het zingen van ,,Stille 
nacht, heilige nacht" en het roepen 
van ,,Vrolijk kerstfeest'" De dur-
vers staken de hoofden boven de 
muurtjes en riepen ,,Niet schie
ten'" Toen men aan weerszijden 
van de IJzer merkte dat het me
nens was werden geschenken — 
vooral rookgerief — en boodschap
pen over het ijs naar mekaar toege
schoven Geschreven kerstwen
sen werden in lege kogelhulzen en 
blikjes gestopt en over het ijs ge
gooid 
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Reusachtig 
litteken 
Op tweede kerstdag werd het 

scenario herhaald Een ooggetui
ge schreef daarover in zijn dag
boek ,,In de 5de Compagnie van 
het 1ste regiment karabiniers be
vonden zich Antwerpse dokwer
kers en matrozen die een aardig 
mondje Duits konden praten Zij 
waren het die de eerste gesprek
ken met de Duitse soldaten op 
gang brachten" 

R Mortelmans beschreef het 
verlangen naar vrede als volgt 
,,Diksmuide was een kleine oase 
van rust en vrede geworden in de 
woestenij van loopgraven, modder
poelen, ondergelopen bomkraters 
en prikkeldraadversperringen die 
zich als een reusachtig litteken van 
Nieuwpoort tot aan de Zwitserse 
grens uitstrekte Doodgewone oor-
logsmoee soldaten hadden aan de 
Hoge Brug eventjes het juk van de 
patriottische bedwelming van zich 

afgeworpen om een grotere, ja uni
versele waarheid te ontdekken 
,,vrede op aarde aan alle mensen 
van goede wil " 

Als gevolg van dit vredesmo-
ment deed zich toen iets fraais 
voor, dat aan het gebeuren een bie-
zondere glans gaf Plots versche
nen drie Duitse officieren, aange
voerd door majoor Anderson Zij 
wensten een voorstel te doen 

In de kolenkelder van het zwaar-
gehavende St -Janshospitaal van 
Diksmuide hadden Duitse soldaten 
een prachtige monstrans gevon
den die er door de zusters verbor
gen was De drie Duitsers vroegen 
of er geen priester aanwezig was 
aan wie zij de monstrans konden 
overhandigen De Belgische 
kapitein-kommandant Le Maire de 
Sart le Comte, die bij de man
schappen als een, .menselijke" be
kend stond, vroeg aalmoezenier 
Vandermeiren bij zich Deze zou 
de monstrans in ontvangst kunnen 
nemen 

Het fraaie voorwerp werd in een 
linnen zak gestopt en aan een touw 
over de IJzer getrokken (De IJzer-
schilder Sam de Vriendt heeft de
ze overhandiging later religieus-
romantisch — maar niet waar
heidsgetrouw — uitgebeeld Het 
middelpunt van het schilderij is een 
lichtgevend Jezuskind dat zijn de 
armen uitstrekt naar een geknielde 
Duitse soldaat en een Belgische 
militair met de monstrans onder de 
arm ) Na het gebeuren dankte aal
moezenier Vandermeiren de drie 
Duitsers die onmiddellijk weer 
opstapten 

Doden en 
gedood worden... 
Het verhaal liep als een vuurtje 

langs de frontlijn Hoe het aan Duit
se kant onthaald werd is met gewe
ten Op de Belgische troepen 
maaktehet een diepe indruk, de le
gerleiding echter nam deze flauwi-
teit met Een luitenant gaf onmid
dellijk het bevel ,, dat het nu 
moest gedaan zijn I" en liet met en
kele verwittigingsschoten zijn ver
bod onderstrepen 

Majoor Anderson hij was het die het dnetal aanvoerde Hij sneuvelde in 
de slag aan de Som me in 1916 

4 

De fraaie monstrans uit het 
St -Janshospitaal van Diksmuide 

Deze kortstondige wapenstil
stand was ook de Bntse legerlei
ding met ontgaan Sir John French 
schreef er over m zijn memoires 
,, Reeds bij de ochtendschemenng 
van de eerste kerstdag namen op 
verscheidene punten van het front 
de Duitsers een gewaagd initiatief, 
door te pogen een verbroedering 
tot stand te brengen Dit begon met 
de verschijning van afzonderlijke 
soldaten, die hun loopgraven ver
lieten en naar de onzen kwamen 
met kerstbomen in de arm Op ze
kere gedeelten van het front vond 
dit bij de Britten instemming en de 
hele dag heerste daar een vriend
schappelijke sfeer Soldaten, on
derofficieren en zelfs jonge officie
ren van beide partijden voerden op 
het niemandsland gesprekken 
Toen ik dit vernam gaf ik onmiddel
lijk bevel dergelijke gebeurtenissen 
te verhinderen en verzocht ik aan 
de kommandanten de instrukties 
streng te laten naleven, wat echter 
tal van moeilijkheden verwekte" 

Hoe afgestompt en opgejut som
mige soldaten toen reeds waren 
kon men in de verklaringen van een 
Britse soldaat lezen ,,Hoewel ik 
hun op die droeve kerstdag geen 
kwaad hart toedroeg, was ik blij 
toen kerstmis weer voorbij was en 
we weer met ons gewone dagelijk
se werk konden doorgaan, met het 
doden en gedood worden " 

Met deze korte pauze was inder
daad geen einde gekomen aan de 
oorlog Nog vier jaar lang zou hij 
zijn dodend werk in Europa verder
zetten In 1915 schreef in het veld-
lazaret te leper de Canadese 
dokter-soldaat John MacCrae zijn 
onvergetelijk gedicht ,In Flanders 
Fields the poppies blow 

Met de kerst 1917 verschenen in 
Onze Iseghemnaar ' de ontroe

rende verzen van de Vlaamse sol
daat Pieter Meersseman Kerst
nacht aan de IJzer WIJ zullen van 
de feestdagen gebruik maken om 
hem te Roeselare namens U en 
ons een zalige kerst en een vrede
vol nieuwjaar toe te wensen' 
(m v l ) 
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Twaalf maanden sport in vogelvlucht 

1985: 
Het jaar 
van het litteken 

Het sportjaar 1985 werd overschaduwd door het Hei-
zeldrama. Op 29 mei waarde de dood rond in een uit-
verl<ocht voetbalstadion. Een littel<en van geweiden or
ganisatorische onmacht verbijsterde en verdroot de in
ternationale sportwereld. 

Er was een parlementaire onderzoekskommissie no
dig om de schuldvraag te helpen oplossen. On
rechtstreeks bracht zij ook de regering ten val. 

DIEZELFDE onderzoekskom
missie wees met enkel de 
rijkswacht en de politie 

maar ook de Uefa en de Belgische 
voetbalbond op ergerlijke tekortko
mingen Gelukkig. Want bedoelde 
betrokkenen probeerden met 
schaamteloze virtuoziteit onder 
hun verantwoordelijkheden uit te 
kruipen. Zij debiteerden voor de zo
veelste keer hun verwerpelijke 
dubbelmoraal Hun geloofwaardig
heid boetten zij al eerder in 

Over het Heizeldrama en de ach
ter liggende motieven werden al 
verzamelde werken gepubliceerd 
Het geweld heeft, in zijn meest uit
eenlopende vormen, een voe
dingsbodem gevonden in de sport 
Positief IS enkel dat men het pro
bleem eindelijk durft onderzoeken 
en omschrijven Het is een schra
le troost. 

Het doel en 
de middelen 

De relatie tussen geweld en 
kommercialisering mag wat ons 
betreft ook eens door de weten
schappers worden bekeken De 
sponsonng, hoe onschuldig ze zich 
ook mag aanmelden, heeft nog met 
bewezen dat zij de sportmoraal 
dient of mede probeert te bescher
men Integendeel Sukses is een 
absolute noodzaak geworden en 
het doel wettigt meer dan ooit de 
middelen Een gekompliceerde 
binding waarvan de betalende toe
schouwer, een zeldzamer wordend 
specimen waar het ooit allemaal 
om draaide, de dupe dreigt te wor
den HIJ vormt de zwijgende meer
derheid die over geen spreekbuis 
beschikt.. 

Mager 
sportjaar? 

Deze beschouwingen ten spijt 
wensen we toch de ruimste aan
dacht te besteden aan de in de 
voorbije twaalf maanden geleverde 
prestaties Eén vaststelling dringt 
zich op: 1985 was een klem, mager 
sportjaar Er werden geen alles 
omvattende evenementen georga
niseerd Het was een postolym-
pischjaar Een periode die per de
finitie weinig kampioenen inspi
reert Op de sintelbanen en in het 
zwembad werd okkasioneel bewe
zen dat het Olympisch gebeuren 
van vorige zomer m Los Angeles 
door de boycot van de meest Oost
bloklanden wel erg was geampu
teerd. Maar een verrassing kon dit 
nauwelijks worden genoemd Voor 
onze atleten en zwemmers was 
1985 geen hoogfeest De top
prestaties waren zeldzaam Be
geestering kon nauwelijks worden 
gewekt De Vlaamse sportliefheb-

Het Heizeldrama, het tekende de hele maatschappij. . 

bers sprongen eigenlijk maar twee 
keer echt overeind in de natte len
te toen Ene Vanderaerden zich ein

delijk meldde als een echt wieler
kampioen en op die ijzige herfsta-
vond in november toen de Rode 
Duivels zich m Rotterdam alsnog 
kwalificeerden voor de eindronde 
van het wereldkampioenschap 
voetbal 

(Zie verder blz 20) 

Tönisst®'"®'! 
is vooral een gezondheidswater! 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de bui
tengewone gezondheidseigenschappen van ,,Tomssteiner 
Sprudel" 
In latere tijden vestigden de toenmalige geneeskundige au
toriteiten herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van 
Tonisstemer Ze prezen het met alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om zijn genees
krachtige eigenschappen Hun lovende rapporten werden 
zelfs teruggevonden tot in vierhonderd jaar oude oor
konden 

BIJ de bron vindt men oude schriften als ,,fons samtatis, ef-
fectu mirabilis" (= gezondheidsbron, wonderbaar in haar 
helende werking) en ,,de beroemdste bron onzer tijdreke
ning" Tonisstemer Sprudel is speciaal aanbevolen bij de 
bestrijding van 

1 ziekten der urme-afvoerkanalen 
a) reinigen der nieren, urinewegen, blaas- en voorstan-
derklier (prostatis) 
b) reinigen bij nierstenen, ook fosfaat- en karbo-
naatstenen 

2 chronische maagslijmvliesontstekmg Herstellen na dar
montsteking Zenuw- en funktionele storingen 

3 chronische ontsteking der luchtpijpen (pharyngitis tra
cheitis, chronische spastische bronchitis, allergische hui-
daffektie) 

4 ziekteverschijnselen bij de stofwisseling Urinezuur di-
athese met haar gevolgen Jicht 

Te bekomen bij alle bierhandelaars, m alle bier-
winkels, cafes, restaurants en in de ,,Thier Brau 
Hoven" 

Leuven: Tervuursevest 60 
Torhout: Lichterveldestwg 
Kontich: Kon Astridlaan 
Beringen: Markt 
Mulste: Brugsestwg 
FIRMA ABTS IMPORT 
Tiensestwg 63 

EBE 'M3 

Belangrijke energieleverancier in Vlaanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen. 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 
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Gouden 
Smetje... 

Onze voetballers gaan inder
daad opnieuw naar Mexiko Hun la
te glansprestatie heeft het prestige 
van 's lands populairste sporttak 
eindelijk nog eens opgepoetst Het 
gebeuren op het veld werd op
nieuw belangrijker dan de tribula-
ties in belastingskantoren en klub-
se sekretariaten Het najaar verliep 
inderdaad, wie zou er zich met over 
verheugen, bijzonder hoopvol 
Club Brugge schonk de titelstrijd 
nieuw leven en SV Waregem drong 
voor het eerst in zijn bestaan door 
tot de kwartfinale van een Europe
se bekerkompetitie 

De Westvlamingen namen op in
drukwekkende wijze afstand van 
het roemrijke AC Milaan en boven-

beheerste het binnenlands gebeu
ren tot aan de zomer De Brussel
se klub verloor daarna haar over
wicht. De eenheid binnen de spe
lersgroep, die met langer als 
,,komplementair" overkwam, ging 
verloren en daarvoor betaalde trai
ner Paul Van Himst tol Hij werd 
ontslagenen . de ,,affaire" Haan 

vlak beloftevol eindigde Niet enkel 
omdat men er de laatste weken 
toch enigszins schijnt m te slagen 
de terugloop van de belangstelling 
af te remmen Ook, en vooral, om
dat de Rode Duivels in Mexiko wer
den ingedeeld in de onmiskenbaar 
,,gemakkelijkste" groep. Irak mag 
normaal geen problemen opleve-

Fiitep Desmet 

dien schoven zij met Filiep De 
Smet de voetballer van het jaar 
naar voren Waarmee we natuurlijk 
nog met gezegd hebben dat Smet
je de Gouden Schoen zal krijgen al 
heeft hij die naar ons gevoel wel 
verdiend. 

Anderlecht, landskampioen met 
onrustwekkend ruime voorsprong. 

Enk Vanderaerden 

kwam op gang. Andermaal streek 
onbehagen neer over ons 
voetbal... 

Cercle Brugge won op de eerste 
zondag van juni tot eenieders, en 
wellicht ook eigen, verbazing de 
beker van Beigie. Het was de ver
rassing van een jaar dat op sportief 

ren, Paraguay is de zwakste Zuid-
amerikaanse deelnemer en zeker 
m de eerste wedstrijd (waarin men 
doorgaans erg voorzichtig ope
reert) schijnt ook thuisploeg Mexi
co geen onmogelijke tegenstan
der. 1986 wordt misschien het jaar 
van de wederopstanding van ons 
voetbal. 

Lees deze week in 
DE BEROEMDSTE GASTVROUW VAN 

BELGIË 
Marie-Thérèse Wijnants is de warme glimlach van Comme 

Chez Soi, veruit het meest beroemde restaurant van dit land 
Hoe doet ze het om haar gasten het gevoel te geven dat ze 

gewoon thuis rond de tafel zitten ^ 

EEN MOOIE TAFEL IS HET HALVE FEEST 
Vier gedekte tafels in twee totaal verschillende stijlen Omdat 
een feestmaal rond een verzorgde tafel dubbel zo gezellig is 

NIETS GAAT BOVEN EEN GELUKKIG 
HUWELIJK... 

Dat zegt Herwig Van Hove over dranken die gemengd worden 
tot aperitief Tegen de barmanbrutaliteit in geeft hij andere 

suggesties 

EEN EERLIJK FEEST VAN HET LAND 
Harold Follet creëerde een eerlijk feestmaal van het land, dat 
bereid werd door Herwig Van Hove en Pieter Van Doveren en 

geproefd door een aantal eregasten 

SPEEL HET SPEL 
Glamour en glitter vieren hoogtij En af en toe is het gewoon 

plezierig om het spel mee te spelen en voor één avond te 
schitteren Wat kan en niet kan in feestmode 

KAVIAAR VOOR GEVORDERDEN 
De allergrootste snobs zullen dit jaar hun neus optrekken voor 

kaviaar Zij verwennen hun gasten met slakkeneieren Die 
zouden overigens een zeer opwindende werking hebben 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Joop Zoetemelk 

De wielerlente wekte op onze 
wegen veel nieuw leven. Na jaren 
van middelmatigheid bood Ene 
Vanderaerden zich aan als een 
echte kampioen. In de onder drei
gende luchten verreden Ronde van 
Vlaanderen demonstreerde de 
Limburger zijn rijke mogelijkheden. 
Drie dagen later won hij Gent-
Wevelgem met de handen op de 
remmen... 

In het Waalse wielerweekend 
deed wereldkampioen Cncquielion 
zijn regenboogstrui eer aan. Onze 
wielrennerij scheen er dus opnieuw 
goed voor te staan maar de zomer 
bracht de ontnuchtenng. In het ron-
dewerk telden we helemaal met 
meer mee. Hinault, van ver terug
gekeerd, maar niet langer opper
machtig zoals voor enkele jaren, 
won eigenlijk zonder veel moeite 
Giro en de Tour. Daarmee werd het 
vermoeden gewekt dat ook de in
ternationale wielertop met zoveel 
voorstelde. Een veronderstelling 
die veel op een onomstootbaar feit 
ging gelijken toen Joop Zoetemelk 
de oudste wereldkampioen uit de 
wielergeschiedenis werd. 

Jopies verdiensten mochten ze
ker met worden geminimaliseerd -
de wijze waarop hij zijn lange car
rière ,,beleefde" maakte deze late 
triomf mogelijk - maar zijn onwaar
schijnlijke overwinning deed toch 
vragen rijzen , 

In de najaarsklassiekers traden 
Ludo Peeters - de regelmatigste 
onder onze coureurs - en de Ier 
Sean Kelly op de voorgrond Sean 
won in extremis de Superprestige 
HIJ was in 1985 misschien met de 

suksesrijkste maar zeker de kom-
pleetste renner. 

Tennistop 
geschud 

Nationaal moeten we nog ver
melden dat vier ploegsportkam-
pioenen hun titels verlengden, 
basketbalklub Oostende, volley-
balklub Kortrijk, handbalklub Has
selt en kaatsklub Tollembeek. In-
zonder Oostende en Kortrijk zou
den het in de komende maanden 
bijzonder kwaad kunnen krijgen... 

Internationaal deden zich 
slechts m één sport opmerkelijke 
verschuivingen voor. De tennistop 
werd dooreengeschud, vernieuwd 
en verjongd. De Grand Slam tor
nooien kregen vier verschillende 
winnaars In Parijs won de éénent
wintigjarige Boum Boum Bons 
Becker de wereld met verstom
ming, in New York probeerde Ivan 
LendI (inmiddels vijfentwintig ge
worden) de gevestigde orde te her
stellen maar de negentienjarige 
Stefan Edberg zegevierde met ge
zag op het gras van Melbourne 
Kenschetsend was de ineenstor
ting, al bleef hij natuurlijk de meest 
getalenteerde van het ganse lot, 
van John McEnroe. De Amerikaan 
plooide onder de aanhoudende 
stress Het toptennis verslijt zijn 
helden Sneller nog dan elders . 

En verder In 1985 werd nu 
geen van onze motorcrossers we
reldkampioen en de Fransman 
Alan Prost werd uiteindelijk wereld
kampioen formule 1 rijden Maar 
daarvoor moest hij wel de Régie de 
rug toekeren 
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Nieuw-Zeelandse bestseller verovert de wereld 

„Het Beender volkje" 
van Keri Hulme 

,y\/e hebben een Taniwha losgelaten, een Maori-
monster, dat nu een eigen leven leidt. Ik ben verbijsterd", 
zegt de Nieuw-Zeelandse schrijfster Keri Hulme, naar 
aanleiding van het sukses van haar debuutroman Ke-
riwin (The Bone people). In de bestsellerlijsten van En
geland en Amerika spoedt het boek zich met rasse 
schreden naar de top, zopas verscheen het ook in het 
Nederlands. 

.E onafhankelijk werkende 
tak in Nieuw-Zeeland van 
het wereldbedrijf Hodder 

& Stoughton Ltd, die zich speciali
seert in Nieuw-Zeelandse auteurs 
of boeken over het eigen land, 
schrijft in zijn kataioog 85-86 over 
Keriwin, dat het een ,,publishing 
phenomenon" is. Het werd onmid
dellijk een bestseller en kreeg una
niem goede kritieken. Wat de uitge
ver echter vergeet te vermelden is 
dat anderen eerst ,,de benen" uit 
het vuur moesten halen. 

Spring op de wagen 
Keri Hulme zond haar boek in 

aanvang naar heel wat bekende 
uitgeverijen in het Britse Gemene 
best, maar toen diegenen die het 
wilden uitgeven er ook met het mes 
inwilden, weigerde de auteur en 
bleef het manuscript dus ook onuit
gegeven. 

Februari 1984 bracht echter de 
doorbraak. Spiral Collective, een 
groep feministen uit de hoofdstad 
Wellington, die vechten voor het 
behoud van de Maoritradities, lie
ten 2000 exemplaren drukken. De 
wagen was aan het rollen. 

Zonder ook maar enige adver
tentie en nauwelijks besproken 
baande het boek zich een weg, ge
holpen door de beste publiciteit al
ler tijden: de mond aan mond rekla-
me. In enkele weken was het boek 
uitverkocht. Als men weet dat er in 
Nieuw Zeeland nauwelijks iets 
meer dan 3 miljoen inwoners hui
zen IS dit een enorm sukses. Dat 
maakte echter dat er nu een,,ech
te" uitgever aan Ken Hulme's deur 
kwam kloppen en deze bracht bin
nen de kortste keren een nieuwe 
editie, waarvan er totnogtoe 25.000 
exemplaren (gebonden nog wel) 
over de toonbank gingen - hiermee 
zelfs Coleen McCullough en haar 
,,Doornvogels" achter zich latend. 
Er verscheen nu ook een pa
perback. 

In juli verscheen ,,Keriwin" (The 
Bone people) in Engeland en kreeg 
op 31 oktober de Booker Prize 
(waarde 15.000 ponden), nadat het 
reeds de New Zealand Book Award 
for Fiction (2.000 dollar) en de Mo
bil Corp's Pegasus Prize for Litera
ture in de wacht sleepte. 

De kloof die gaapt tussen de Ma
ori (de oorspronkelijke bewoners 
van N-Z - nog zowat 100.000 zijn 
hiervan overgebleven) en de Pake-
ha (blanken) wordt aangetoond 
door middel van de dooreengewe-
ven levens van Kerewin Holmes, 
een blanke vrouw met Maoribloed, 
een droogstaande artieste die uit
gestoten werd door haar familie; 
Simon, stom en wees, blond en re
bels ondeugend; Joe, weduwnaar 

en stiefvader van Simon. Dit drie
tal kan je om zo te zeggen , ,gebro-
ken" mensen noemen. 

Doorheen de roman, die afwis
selend realiteit en droomwereld 
vermengt, zal het drietal een gene
zingsproces doorgaan, waarvan de 
(kinder)mishandeling van Simon 
een onderdeel is. Nadat Joe Gillay-
ley de jongen bijna dood heeft 
geslagen ontstaan er mystieke 
transformaties die op gang worden 
gebracht door het beender volkje of 
E nga iwi o nga iwi, de voorvade

ren, de relaties of beenderen. 

De gehele onderlaag van het 
boek is een luchtige ernst, hetgeen 
de schrijfster zelf aan haar Maori 
voorvaderen wijt: ,,Alles wat ik 
denk hoort aan mijn Maorigeest. 
Wat heb ik genomen ? Het hart, de 
beenderen, het brein, de geest, al
les waar ik de hand kon op leggen, 
ja toch?" 

Lege flessen... 
Keri Hulme is de oudste van zes. 

Haar vader was een Schots-
Engelse huisschilder in Christ-
church (de tweede grootste stad in 
Nieuw Zeeland) die stierf toen ze elf 
was. 

Ze begon te schrijven aan Keri
win op 18-jarige leeftijd, het moest 
een kortverhaal worden. Ze werk
te er zeventien jaar aan, ondertus
sen was ze tabaksplukster, brie-
venbestelster, werkte ze in een 
chipstent en in een molen. Ze her
innert zich het jaar 1974 als het 
dieptepunt, met meer schulden 
dan eten:,, I k verkocht de lege f les-

Keri Hulme, Beendervolkje maakte haar wereldberoemd. 

sen die de vorige bewoners had
den achtergelaten." Af en toe viel 
er wel iets uit de subsidieruif en 
daardoor kon ze verder werken aan 
haar boek. 

Nu leeft ze in haar zelfgebouwd 
huis in Okarito (21 inwoners) aan 
de wilde, afgelegen westkust van 
N-Zeelands zuidelijk eiland, waar 

ze ooit haar herhaaldelijk gewei
gerd manuscript in acrylic wilde in
gieten 

Gelukkig bedacht ze zich. 
Abraham 

— Keriwin (The Bene People) door 
Keri Hulme. Ultg. Sara en Kritak te 
Leuven 534 biz, 650 fr., vertaling 
Anneke Bok. 

„Vrede Nu?" van Katrien Seynaeve: 

Een boeiend debuut 
Katrien Seynaeve 

blad,, Topmagazine' 
daktie ernaar streeft, 
kombineren voor de 
Filmpjes" verscheen 
haar. Met,, Vrede Nu 
echte debuut toe. 

schrijft al enkele jaren voor het 
', een publikatie waarmee de re-
kwaliteit en aantrekkelijkheid te 
tieners. In de reeks ,, Vlaamse 
er vroeger al een aflevering van 
?"is Katrien Seynaeve aan haar 

DE door Altiora pas uitgege
ven tienerroman behaalde 
ei zo na de Van Maerlant 

prijs, was het niet dat er ergens een 
artikel van het wedstrijdreglement 
in de weg stond. 

Konfrontatie 
,,Vrede Nu?" is zo op de huid 

van de aktualiteit geschreven. De 
titel verwijst naar de gelijknamige 
vredesbeweging in Israël. Het ver
haal speelt zich af rond het hoog
tepunt van de inval van Israël m Li
banon met de bloedbaden van Sa-
bra en Chatila. 

De hoofdfiguur, Anne Vanber-
gen uit Oostende, gaat in de zomer 
van 1982 een vakantiekursus He
breeuws volgen in Jeruzalem. Ze 
wordt op elk moment gekonfron-
teerd met de spanningen van het 
Israèlisch-Arabisch konflikt. Achter 
elk woord schuilen het wantrouwen 
en de haat die de wereld van het 
Nabije Oosten kenmerken. Naar
mate ze meer vertrouwd raakt met 
de ondoorgrondelijk diepte van dit 
konflikt, ervaart ze een openbreken 
van haar eigen gevoelswereld. Er 
IS allereerst de band met het verle
den dal ze voorheen probleemloos 
over zich heen liet gaan. Als doch
ter van een Joodse moeder en een 
Vlaamse, met-Joodse, vader wordt 
ze door het Israëlische milieu, o.a. 
haar naar Israël uitgeweken zuster, 
geduwd naar een keuze tussen 

Katrien Seynaeve uit Izegem: met 
,, Vrede Nu?" een doorbraak in de 

wereld van de jeugdliteratuur. 

Jood- en niet-Jood zijn. Een keuze 
die ze feitelijk weigert te maken. 

Ontbolstering 
De achttienjarige Anne is een 

heel zelfstandig en sterk intellektu-
alistisch type. Aan kontakt met an
deren heeft ze weinig behoefte. 
Net zoals ze zich weet te pantseren 
tegen de Israëlische vooroordelen 
tegenover de,,anderen" en tegen
over de Arabieren, heeft ze nog 
nooit de ervaring van het verliefd 
worden beleefd. Ze ontmoet in Je
ruzalem een medestudent, Ber
nard. Het verhaal van die ontmoe
tingen betekent een langzame ont
bolstering van Annes gevoels
wereld. Bernard is niet-Jood, meer 
nog, Libanees en Maroniet, of 
kristen-Arabier. Inde liefde tussen 
Bernard en Anne zit het hele Nabi
je Oosten-konflikt verstrengeld. 
Het boek eindigt zonder drama, 
maar ook zonder oplossing. Wel 
met een onuitgesproken, maar tus
sen de regels altijd aanwezige 
boodschap van begrip voor 
mekaar 

Het boek van Katrien Seynaeve 
is flink opgebouwd en getuigt van 
een goed inlevingsvermogen van 
de auteur die persoonlijk al meer
dere keren in Israël verbleef. Intel
ligente jonge lezers zullen het boek 
graag lezen en zich verrijkt weten 
na de lektuur. Erik Vandewalle 

-,,Vrede Nu?" door Katrien Sey
naeve. Ultg. Altiora, Averbo-
de/Apeldoorn, vanaf 14 jaar, 
245 fr. 
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Ballet van Vlaanderen 

Assepoester 
voortreffelijk 
gebracht 

Als tweede première van dit seizoen bracht het Bal
let van Vlaanderen (KBvV) verleden vrijdag in de Ant
werpse opera,,Assepoester" in samenwerking met het 
Stedelijk Instituut voor Ballet en het Orkest van de Ope
ra van Vlaanderen (o.I.v. EdmondSaveniers). Het werd 
een goedgedanst, geïnspireerd gekoreografeerd en 
sprookjesachtig mooie spektakel dat niet alleen de jon
geren zal aanspreken, maar ook de klassiek gerichte 
balletomaan. 

HET sprookje kent natuurlijk 
iedereen De historie van 
het ballet is wellicht minder 

bekend 

Het verhaal behoort tot het Euro
pese sprookjespatrimonium, maar 
de charmantste bewerking is on
getwijfeld deze van Charles Per-
rault (1697), waarop vanaf 1823 di
verse balletversies gebracht wer
den De huidige muziekversie werd 
in 1944 door Sergei Prokofiev ge-
komponeerd Een jaar later kreeer-
de het Bolshoi het nieuwe ballet in 
Moskou en in 1946 werd het door 
het Kirov in Leningrad op de plan
ken gebracht In 1967 werd voor 
Vlaanderen de premiere gebracht 
in een koreografie van Andre Le-
clair (nu adjunkt-artistiek direkteur 
bij het KBvV) 

Het kon met anders of, vanuit zijn 
roeping tot,,adembenemend klas
siek", ook Valery Panov dit ballet 
zijn koregrafische versie moest ge
ven Voor een kunstenaar als hij 
moest de muziek van Prokofiev 
met zijn vele dansvormen en mo
gelijkheden tot danstechnische 
hoogstandjes een uitdaging zijn 

HIJ koreografeerde zijn Asse
poester in 1977 voor het Ballet van 
de Opera van Berlijn en danste bij 
de premiere zelf de prins 

Spektakel 
De koreografie van Valery Panov 

IS levendig, krachtig en schuwt de 
prestatiedans met, maar blijft ele
gant en gevoelig, terwijl ook enige 
ernstige humor prettig op zijn 
plaats IS We zagen nu de premie
re met Galina Panova (Asse
poester), Koen Onzia (Prins) en 
Mehmet Balkan (stiefmoeder) in de 
hoofdrollen inderdaad vaak 
adembenemend sterk, mooi en 
ontroerend Een sprookjesballet 
met zo'n talrijke bezetting in detail 
kritisch bekijken en beoordelen 
heeft weinig zin Het gebrachte 
spektakel was overtuigend goed 

Daartoe droeg ook het fraaie, in
ventieve boek-dekor van Andrei 
Ivaneanu (een sedert 1972 in 
Vlaanderen werkende Roemeen) 
bij, prachtig verlengd in de feene-
ke kostuums van Leo Bei die zich 
daarvoor inspireerde op de wat 
wufte, pre-impressionistisch schil-

wr 

Galina Panova, een bekoorlijke Assepoester (foto Erie De uaerteiaere) 

derijen van Jean-Antoine Watteau 
(1684-1721, en ,,Flamantde nais-
sance") Panovs ,,Assepoester" 
verdient m zijn geheel beslist de 

ovatie die het ballet bij de premie
re gul gegund werd 

Nic Van Bruggen 

Drieëntwintig 
ontslagen 

Minder sprookjesachtig dan 
,,Assepoester" in het Ballet van 
Vlaanderen is dat op 15 december 
23 dansers en danseressen door 
artistiek direkteur Valery Panov 
ontslagen werden (dit op een totaal 
van 69) gedeeltelijk als normale 
afvloeiing, voor het overige om 
door vervanging het danspeil van 
het gezelschap nog op te voeren 

Bij een dergelijk massaal ontslag 
kunnen natuurlijk vragen gesteld 
worden Feit is dat alle sociale ver
plichtingen korrekt zullen nageko
men worden Bij de 23 ontslagen 
zijn er 7 Vlamingen Wel werden er 
reeds 5 leerlingen van het Stedelijk 
Instituut voor Ballet (allen Vlamin
gen) in dienst genomen, terwijl voor 
de andere vervangingen audities 
gehouden worden 

BIJ dit alles ontstaat evenwel het 
gevaar dat de Vlaamse aanwezig
heid in de groep (traditioneel 30 tot 
50 %) teruggeschroefd kan wor
den Het dagelijks bestuur zal bij 
Panov dan ook aandringen om, on
danks zijn kontraktureel voorziene 
eigenwachtigheid op artistiek ge
bied, toch een Vlaamse aanwezig
heid van minimaal 1/3 in de dan-
sersgroep te handhaven 

Plaatjes voor 
de feesten 

In deze tijd waarbij we van hogerhand niet veel meer 
moeten verwachten ten behalve dat we diep in onze 
portemonee zullen moeten schieten zijn er toch nog 
lichtpunten. Er zijn alvast de Kerst- en Nieuwjaardagen, 
voor velen nog steeds een tijd van sfeervol winkelen, 
feesten en dromen rond het stalletje en de groene 
boom. 

... poëzie 

UNA traditioneel pakken de 
Vlaamse artiesten uit met 
emdejaarsprodukties, zij 

het dan dat alleen de Antwerpse 
zangeres Sofie een gelegenheid-
sopname aanbiedt Zij die kunnen 
rekenen op een gulle hand onthou
den een adres ,,Vragen staat vrij", 
van ons aller Lutgard Simoens op 
zondagavond, zij pakt uit met een 
tweede uitgave die meteen ook een 
dubbel-elpee IS Erop28selekties, 
die terecht met het overbekende 
muziekje van Hugo Montenegro 
(waarmee de uitzending begint en 
eindigt) wordt ingezet 

Romantieken... 
Dat het zachter werk ook nu 

weer de bovenhand krijgt hoeft 
geen betoog, maar ook Oh Carol of 
Wooly Bully en de Huckle Buck prij
ken erbij Even terecht vinden we 
Vlaamse nummers zoals R:ta De-
neve s .Allereerste keer , John 
Terra's De dag "en , De Roos" 
van Ann Christy, terwijl ook het 
prachtige .Vlaanderen ' van Paul 
Van Vliet, en ,Ring ring ' van de 
Ferre (Grignard) gerust naast Dimi-

tri van Toren, Paul Anka en Leo 
Sayers mogen staan (Ariola) 

Een andere meevaller is de nieu
we elpee van kleinkunstenares Ce
cile Van Dijck, die na haar debuut 
in '77 (met eigen vertalingen van 
Engels populair werk) in '83 met 
,,Dag stad" een radiohit had Met 
haar derde, ,,Zoals j i j " getiteld, 
brengt ze een keuze pretentieloze 
luisterliedjes vol romantiek en poë
zie die recht naar het hart grijpen, 
in een sfeerscheppend arrange
ment en produktie van Willy Hey-
nen Eveneens op de meer zacht
moedige toer IS er de nieuwe elpee 
van Enk Van Neygen (bij Assekrem 
- Carrere) met zoals verwacht weer 
Nederlandstalig countrywerk en 
nummers die anderzijds wat naar 
Frans chanson nijgen Onder de 
noemer,,Desperado in de stad" is 
het weer een pittige produktie ge
worden en weer zijn de muzikale 
bewerkingen \/an John Sluszny de 
moeite waard Voor de teksten te
kende naast Enk zelf en zijn vriend 
WillySmets ook Jeroen LeComp-
te, wiens pennevruchten ook fijn 
met de muziek klikken 

Van een bekend traditioneel fol-
krefreintje maakte Van Neygen 
een geslaagde eigen neder-
landstalige cover ,,AI dat werk", 
terwijl ,,ls dat soms liefde" met 
Mexikaans getint arrangement iets 
teveel naar de schlager gaat Het 
beste nummer van de plaat is on
getwijfeld de inzet met,.Alleen voor 
jou", die doet denken aan,.Spoed
bericht", en de heerlijke begelei
dingsstem van Annemie Nuyens 
mag er nog steeds zijn Een plaat 
die in de lijn ligt van ,,Hotel Stil ver
driet" en als onderwerp vooral de 
relatie heeft Waarmee hij naar ons 
gevoel (en van vele anderen) ver
vaarlijk dicht bij de schlager be
landt 

Legendarisch 
Sterk aanleunend bij de country 

denken we meteen aan de legen
darische Everly Brothers, die na 
zowat tien jaar scheiding in '83 te
rug bij elkaar kwamen 

Dat het muzikaal meteen klikte 
bewees de dubbele live-opname 
..Reunion", en de hit op plaat 
..E B '84" toonde aan dat ,,de 
broeders" hun vokale hoogstand
jes met hadden verleerd Denk 
maar aan het prachtige ,,Wings of 
a nightingale", geschreven door 
ex-Beatle Paul Mc Cartney 

Met een derde plaat .Born 
yesterday" scoren ze alweer een 
voltreffer, met minder zelfgepend 
werk maar met onbekende teksten 
van Sam Cooke Bob Dylan. Dire 
Straits' Mark Knopfler. aangevoerd 
door een smaakvolle versie van 
.Arms of Mary ' waarmee de Bel

lamy Brothers zelf een decenium 
geleden hoge cijfers haalden 

D.S. 
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Federalisme? 
Luisteren naar liet buitenland 

Deze week rolde een nieuwe uitgave van het cahier 
„Vlaanderen Morgen" van de persen. Een dubbelnum
mer dat kwasi integraal handelt over het internationa
le kolloquium dat in maart plaats greep: ,,De monetai
re unie in federale Staten". Initiatiefnemer was gemeen
schapsminister Hugo Schiltz. 

voordeel de produktie van publie
ke goederen op gevarieerde ma
nieren aan te pakken. Zo wordt dan 
direkter tegemoet gekomen aan de 
voorkeuren van de lokale verbrui
kers en IS men er zeker van dat de 
geldmiddelen efficiënter worden 
verdeeld. Bovendien zal blijken dat 
een gedecentraliseerd systeem, 
wat de produktie van openbare 
goederen betreft, de drang tot ex-

riteit tussen de kantons te verzeke
ren. 

Voor de toekomst is het van het 
grootste belang maatregelen te 
treffen die het vertikale en horizon
tale samenspel aktiveren. Hierbij 
wordt gedacht aan het vermijden 
van wanfinancienngen en van au
tomatische subsidieregelingen en 
het afwijzen van nieuw modisce 
regionaliserings- en steunmaatre-

ÉN van de belangrijkste kon-
klusies van deze merkwaar
dige vergadering is onge

twijfeld de weerlegging van de te 
vaak geuite bewering dat een ver
dergaande federalizering de eko-
nomische en monetaire unie in het 
gedrang zal brengen. Meteen was 
dit een warm pleidooi voor echte 
fiskale en financiële autonomie van 
de gemeenschappen en ge
westen. 

Het Canadees 
model 

Jacques Parizeau is doctor in de 
ekonomische wetenschappen en 
doceert aan de universiteit van 
Montreal Van '76 tot '84 was hij mi
nister van financiën van de f ransta-
lige deelstaat Quebec. Zijn basis-
tesis luidt dat de struktuur van de 
openbare uitgaven, van de fiskali-
teit en van de publieke sektor in Ca
nada sterk IS gedecentraliseerd, 
zonder dat dit de werking hindert 
van de monetaire politiek. 

Canada kent inderdaad een lan
ge traditie van budgettaire, fiskale 
en financiële decentralisatie, wat 
met noodzakelijk betekent dat dit 
systeem altijd even efficiënt is toe
gepast. Wel heeft zo elke provincie 
een eigen politiek kunnen ontwik
kelen, wat dan weer bepaalde inko-
herenties teweeg gebracht heeft in 
hun ekonomisch en sociaal beleid. 
Die tendens tot steeds verdere de
centralisatie heeft soms ook centri-' 
fugale krachten aangemoedigd die • 
de politieke eenheid van het land in< 
gevaar brachten. Thans is het zaak 
een leefbaar evenwicht te vinden 
tussen de federale staat en de pro
vincies : hercentralisering of door
gevoerde decentralisering? Pari
zeau gelooft alleszins dat de mone
taire unie de voorschrijdende 
budgettaire en fiskale decentralisa
tie kunnen overleven. ,,En dat is 
uiterst betekenisvol voor de toe
komst." 

Goed voor 
konkurrentie 

Professor dr. Dieter Biehl uit 
Saarland handelde breedvoerig 
over,.federalisme en konkurrentie-
vermogen". Waarbij zijn grondstel
ling IS dat de federale organisatie 
van een gemeenschap voordelen 
biedt in vergelijking met een unitair-
centralistische staat. Voordelen die 
ook terdege tot uiting komen in een 
groter konkurrentievermogen. 
,,Vereenvoudigd kunnen we stel
len dat de grootste kwaliteit van 
een federaal systeem erin bestaat 
dat het de voordelen van de centra
lisering met die van de decentrali-
senng kombineert,, zegt Biehl. 

Om overdadige konkurentie tus
sen de deelstaten te vermijden 

Professor Dieter Biehl hield op het door Hugo Schiltz ingerichte kolloquium over de monetaire unie 
in federale staten een intelligent referaat over het federalisme als kompromis tussen unitair bestuur 
en uiterste decentralisering. De direkteur van de KB-studiedienst, Jaak Stokx, fungeerde toen als 
voorzitter. ('°*° • studio Dann) 

moet evenwel voldaan worden aan 
enkele grondvoorwaarden. Zo 
dient in een systeem van kompen-
saties aan de ekonomisch zwakke 
regio's de passende financiële 
middelen verschaft, zodanig dat al 
te zware verschillen inzake be
lastingdrukworden uitgeschakeld 
en ook de materiële voorwaarden 
voor een faire konkurrentie aanwe
zig zijn. Wordt deze herverdeling 
echtëV ten top gedreven, dan ver
dwijnt zowel in de rijke als in de ar
me regio's de belangstelling voor 
een zorgvuldige kontrole van be
lastingsinkomsten en uitgaven, en 
daarmee voor een zuinig financieel 
beleid. Er is dus een grens aan de 
solidariteit, aldus Biehl. Die besluit 
dat ,,een fair konkurrentie-systeem 
en financiële kompensaties met al
leen de positieve effekten van de 
konkurrentie veilig stellen, maar 
ook de grondvoorwaarden vormen 
voor een gezonde monetaire, eko
nomische en tolunie". 

Beter werkende 
openbare sektor 

De Amerikaanse minister van fi
nanciën van de deelstaat Indiana, 
Julian Ridlan, ziet in het fiskaal fe
deralisme tal van perspektieven op 
een herleving van de deelstaten. 

Een gedecentraliseerde organi
satie van het bestuur biedt o m.het 

perimenteren en innoveren aan
moedigt. En dit door het bevorde
ren van de kompetitie in een maat
schappij waarin de mensen vrijelijk 
hun woonplaats kunnen kiezen, bij 
welke beslissing ze zich deels zul
len laten leiden door de kwaliteit 
van de openbare diensten die hun 
ter beschikkingworden gesteld. 

Ridlan aarzelt niet om te stellen 
dat een gedecentraliseerde open
bare sektor enkele karakteristieken 
vertoont die ter bevordering van de 
ekonomie zeer wenselijk zijn. ,,De 
federale regeringsvorm biedt de 
degelijkste waarborg voor een suk-
sesvolle oplossing van de proble
men die de ekonomische 
bestaansreden vormen van de 
openbare sektor." 

Samenspel 
aktiveren 

De Zwitser Stefan Bieri is een 
prof die zich specialiseerde in de 
werking, of het in gebreke blijven, 
van het verdelingsmechanisme 
tussen centrale en gewestelijke 
overheid. Het Zwitsers financieel 
federalisme heeft totnogtoe bewe
zen dat het in hoge mate stabiel en 
doeltreffend is Ingebed in een 
marktekonomische en demokrati-
sche ordening, heeft het instru
menten geschapen om de solida-

gelen, die de initiatieven vanwege 
de kantons slechts verlammen. 

Hoogstaander 
demokratie 

De slottoespraak werd gehou
den door Hugo Schiltz, toen nog 
gemeenschapsminister. Federa
lisme IS voor hem een weg om naar 
een hoogstaander vorm van demo
kratie te evolueren. 

Uit de konfrontatie tussen prak
tijkervaring en akademische bena-
denng betreffende de werking van 
vier federale staten trekt Schiltz en
kele nuttige besluiten Erg belang
rijk is dat de monetaire unie ner
gens wordt aangevochten of in ge
drang gebracht. Ze vormt echter 
evenmin een taboe noch een rem 
op de verdere ontwikkeling in fede
ralistische zin, integendeel. 

Hugo Schiltz pleit voor een vol
wassen konfrontatie tussen de 
centrale regering en de (deel-) of 
(lid-)staten, als gelijkwaardige part
ners. Financiële en fiskale autono
mie moeten aan elkaar gekoppeld 
worden Het Belgische stelsel van 
dotaties en trekkingsrechten wordt 
als minder aangewezen metode 
van de hand gewezen. 

Schiltz verbrijzelt de myte alsof 
federalisme-met-twee geen kans 
tot slagen zou hebben De Vlamin

gen mogen zich overigens met la
ten afschrikken door taboes zoals 
de ekonomische en monetaire 
unie ,,Het blijkt eens te meer dat 
de staatshervorming van 1980 
doorgevoerd werd zonder degelijk 
voorafgaandelijk studiewerk Een 
zinniger aanpak en minder be
krompenheid hadden ons veel el
lende bespaard en de kwaliteit van 
onze demokratie gevoelig opge
voerd In ieder geval moet spoedig 
worden overgeschakeld naar meer 
fiskale en financiële autonomie 
Het dotatiesysteem dient zo snel 
mogelijk vervangen te worden door 
heuse financiële verantwoordelijk
heid", aldus nog Hugo Schiltz 

Water, kunst 
en taal 

Docent Frank Ingelaere behan
delt in dit nummer van Vlaanderen 
Morgen het Vlaams-Waalse water-
geschil, terwijl kunstkritikus Nic 
van Bruggen de kunstenaar José 
Vermeersch voorstelt ,,ln kort 
bestek" houdt professor Max Wil-
diers een pleidooi ten gunste van 
het gebruik van algemeen neder-
lands Wildiers ergert zich dood 
aan het gewauwel tijdens bv ,,Kon
frontatie" Luc Pay vergelijkt de 
verhalen van Marco Polo en deze 
van de Vlaamse franciskaan Wil
lem van Rubroek ,,Willems Itinera-
rium IS een Vlaams boek om zon
der meer trots op te zijn" en hij sug
gereert om in de toekomst eerder 
over de Venetiaanse Rubroek, dan 
over de Vlaamse Marco Polo te 
spreken 

Neem 
een abonnement 

Alles bij elkaar is het jongste 
nummer van ,.Vlaanderen Mor
gen" ontzettend lezenswaardig om 
méér dan één artikel Dit verzorg
de cahier is een must voor elkeen 
die beweert om het staatkundige 
probleem bekommerd te zijn U 
kunt het bestellen via het 
administratie-adres- uitgeverij 
Soethoudt & Cx, Van Steen-
landstraat 93, 2200 Antwerpen-
Borgerhout (tel.: 03/232.67.67). 
Een jaarabonnement kost 500 fr. 
en storten kan op rekeningnummer 
410-0714891-24, ten name van 
,,Vlaanderen Morgen" 

VLAANDEREN 
MORGEN 
tweema<iiKteli|ks cihier van de 
werkgemeenscliap vladnderen morgen 

85/4-5 
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De Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen 
bestaat 10 jaar 

Op 30 november 1985 werd te Gent het 10-jarig bestaan van de FVV 
gevierd. Inderdaad, op 30 november 1975 werd de enige Vlaams-
nationale vrouwenvereniging te Aalst gesticht. Toen waren we met 
honderd mensen om de nieuwe vereniging op te richten, vandaag 
zijn er honderd en meer groepen, verspreid over het ganse Vlaam
se land, met vele duizenden leden. 

Op de laatste zaterdag van november 
kwamen vele honderden kaderleden en 
sympatizanten naar de Arteveldestede 
om uiting te geven aan hun vreugde 
over het bereikte werk gedurende de 
laatste jaren De opendeurdag op het 
sekretariaat in de Bennesteeg te Gent 
was een overdonderend sukses Mie-
ke Reuse een van de edukatieve per
soneelsleden, kwam handen te kort De 
andere personeelsleden, Karma Ver-
meersch Pascale Beauvoise, Katrien 
Depestele, hadden alle moeite om in de 
zaal van de VTB-VAB in de Padden-
hoek te Gent de vele mensen op te van
gen die naar de akademische zitting 
kwamen 

Stand van zaken 
De voorzitster, Huguette De 

Bleecker-Ingelaere, verwelkomde de 
aanwezigen Naast de FVV-leden zelf 
waren op de viering talrijke vertegen
woordigers van het politieke en kultu-
rele Vlaams-nationale leven aanwezig 
We vermelden de volksvertegenwoor
digers Frans Baert, Luk Van Horenbeek 
en Jan Caudron, senator Walter Luy-
ten, daarnaast talrijke provincie- en ge
meenteraadsleden Nelly Maes verte
genwoordigde en het politieke en het 
kultureie facet van de Vlaamse Bewe
ging, vermits zij tot de mede
oprichtsters van FVV behoorde Vak
bel, de Vlaams-nationale kultureie koe
pel, was door haar voorzitter, Johan Be-
ke, vertegenwoordigd De Nationale 
Vrouwenraad vaardigde Margriet 
Blancke af, terwijl de andere vice-
voorzitster, Nora Tommelein, als FVV-
beheerraadslid, bewees dat de jarige 
organizatie ook haar steke staat in de 
overkoepelende vrouwenbeweging De 
VU-partijvoorzitter Vic Anciaux, kamer
lid Hugo Schiltz en senator Oswald van 
Ooteghem hadden zich laten veront
schuldigden 

Het was voor de FVV de gelegenheid 
een stand van zaken op te maken, dat 
houdt een bezinning over het verleden, 
een beschouwing over vandaag en een 
verlangen naar de toekomst in 

sche minderheid overleven en willen we 
onze gedachten uitdragen " Ze wees 
op een mentaliteitsverschuiving m ver
band met de rechten van de vrouw, 
gangbaar gedurende de jongste (kri-
sis)jaren ,,Zelfs in eigen kringen wordt 

Machtsongelijkheid 
Nelly Maes herinnerde aan wat de 

vrouwen verworven hebben de aan
passing van het huwelijksgoederen-
recht, het wettelijk bevestigen van het 
erfrecht van de langstlevende echtge
noot en nog andere juridische verove-
nngen Maar vele onrechtvaardigheden 
bleven bestaan zij heette dat een blij
vende machtsongelijkheid Xussen man 
en vrouw Zij gispte de laatste regermg-
sonderhandelingen en -vorming, geen 
enkele vrouw werd minister Zij beklem
toonde geen apart ministerie voor de 

Pioniersters in de bloemen. 

vrouw te vragen, maar een ministene 
dat in het algemeen de strijd aanbindt 
tegen de ongelijkheid Zij hekelde het 
gebrek aan belangstelling voor de rech
ten van de vrouw, haalde m dit verband 
Yvette Roudy aan en merkte op ,Er 
zijn zelfs partijen die zich dat slechts 
amper realizeren, en daarna verwon
derd zijn dat vrouwen zich door ande
re partijen hebben laten vertelden " 
Magda Fagot-Van Speijbroek herinner
de diepbewogen aan de strijd van de 
Vlaamse Vrouwen voor de ontvoogding 
en aan hun lijden tijdens de repressie 
ZIJ verwelkomde de uitgenodigde pio
niersters, de grote prominenten van de
ze dag mevr Gravez, stichtster
voorzitster van het VNVV en eerste 
vrouwelijke schepen die het Vlaams-
nationalisme kende, mevr Nora Vroo-
me, sekretaresse van de Dietse Meis
jesbond ,,lk Dien" en redaktiesekreta-
resse van ,,Gudrun", mevr Brouns, 
voorzitster van VNVV-Limburg en we
duwe van de terechtgestelde Theo 
Brouns Marcella Van de Voorde, 
oprichtster in de zestiger jaren te Leu
ven van VIP (Vrouwen In Politiek), eer» 
van de inspiratiebronnen van de huidi
ge FVV 

Eigen vrouwenorganizatle: 
Belangrijk! 

Huguette De Bleecker herinnerde 
aan de uitbouw van de FVV Zij verde
digde het belang van een eigen vrouwe
norganizatle in de Vlaams-nationale 
strekking ,,We hebben steeds de kul
tureie verzuiling betreurd maar we heb
ben geen keuze, willen we als ideologi-

Een stukje van de aanwezigen in de zaal 

even neerbuigend of meewarig geglim
lacht wanneer wij erover spreken Het 
IS een kultureie fout, een tieschaving-
suitschuiver alle ideeën over bevrijding, 
autonomie, kultureie ontwikkeling in de 
koelkast te zetten omdat de ekonomi-
sche krisis moet worden opgelost " Ze 
kondigde een krachtdadige aktie aan 
voor het waarderen van de vrouw in de 
Vlaamse Beweging Ze wees naar de 
noodzaak tot vorming, taak waaraan de 
FVV zijn beste krachten wil wijden Ze 
gaf een beschouwing over het Vlaams-
nationalisme ,,Hef Vlaams-nationa-
lisme IS een niet-aflaatbaar streven, een 
inzet van elke dag, een levenstaak, een 
levensvisie " 

De zangeres Ria Geeraerts bracht 
een eigen muzikale visie over het 
Vlaamse en de bevrijding van de vrouw 
De namiddag werd geestdriftig beslo
ten met het Wilhelmus en de Vlaamse 
Leeuw Dan volgde een reuzenrecep-
tie waarop de aanwezigen met entoe-
siasme besloten de volgende tien jaar 
waar te maken 

Kerstavond 
met 
VNOS op TV 

Op kerstavond dinsdag 24 de
cember om 21u30 verzorgt de 
Vlaams-Nationale Omroepstich-
ting op het eerste BRT-net de 20e 
aflevering van haar TV-magazine 

Ditmaal staat de uitzending vol
ledig in het teken van Kerstmis met 
volgende onderwerpen 

Het kerstlied m Vlaanderen 
m m v Herman De Wit, Kerstmis in 
een abdij m m v Koen Stappers, 
abt van Averbode De Europese 
bakkersaktie,,Brood voor Leven" 
m m V Europarlementslid 
Willy Kuijpers, de kerstakties van 
Amnesty International m m v voor
zitter Rijckmans en een kerstbood
schap door voorzitter Vic Anciaux 

Het VNOS-programma wordt 
muzikaal omlijst door 't Kliekske 

Dinsdag 24 december om 21 u30 
op BRTV 1 

Top-20 
1 Jan Caudron, Aalst 
2 Hugo Roggeman, Gentbrugge 
3 Luk Mortelmans, Nijlen 
4 Anny Lenaerts, Wilrijk 
5 Jozef De Ridder, Dilbeek 
6 Maurice Jans, St -Truiden 

Enk Vandewalle, Izegem 
8 Willy Alloc, Aalst 
9 Georges Raes, Ledegem 

10 Frans Kuijpers, Zoersel 
11 VU-Wommelgem 
12 Jaak Dornez, Marke 

Hans Missiaen, Roeselare 
Maurice Passchyn, Meise 
VU-Harelbeke 
VU-Londerzeel 

17 Ivo Coninx, Genk 
18 vu-Arendonk 
19 Herman De Wulf, Wetteren 
20 Maria Colemont, Beringen 

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 

597 p 
501 p 
432 p 
324 p 
321 p 
294 p 
294 p 
225 p 
171 p 
120 p 
114p 
105 p 
105 p 
105 p 
105 p 
105 p 
102 p 
90 p 
75 p 
72 p 
72 p 

Het vu-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie
partijbestuur van maandag 16 de
cember heeft algemeen voorzitter 
Vic Anciaux volgende mededelingen 
verspreid ten behoeve van de pers. 

Sociale zekerheid, 
liet VBO en de VU 

Naar aanleiding van de opties die het 
VBO heeft gelanceerd en die overigens 
in het regeringsprogramma zijn weer te 
vinden, wil de ik Vlaamse openbare opi
nie waarschuwen en ons standpunt ter
zake bepalen 

1 De katastrofale rijksfinanciën mo
gen met leiden tot maatregelen die de 
zwakkeren treffen Men zegt altijd dat 
er een verschil bestaat tussen de knsis 
van de dertiger jaren en deze die we nu 
beleven Het is onze overtuiging dat dit 
verschil ondermeer in de uitbouw van 
de sociale zekerheid valt af te leiden 

2 Aan de wezenlijke beginselen van 
de sociale zekerheid mag met worden 
geraakt, en dit met alleen met woorden 
maar ook met daden 

Deze wezenlijke beginselen zijn ten 
eerste het verzekeringsprincipe en de 
tweede de solidariteit tussen de verze
kerden en deze van de hele bevolking 
t b V de zwakkeren 

3 Als men het verzekeringsprincipe 
wil in stand houden, dan betekent dit 
dat elke verzekerde een individueel 
recht heeft Wij kunnen wel akkoord 
gaan met de optie dat sociale uitkerin
gen met helemaal mogen losgemaakt 
worden van de financiële draagkracht 
en de samenstelling van het gezin Wij 
zijn echter van mening dat deze ge
rechtvaardigde korrektie dient te ge
beuren bij middel van de fiskaliteit en 
met via de sociale uitkeringen zelf 

4 De werkloosheidsvergoedingen af
schaffen voor de jonge schoolverlaters 
zoals gesuggereerd wordt zou een 
drastisch terugschroeven betekenen 
van het sociaal welzijn Deze maatregel 
zou betekenen dat heel wat jongeren 
gewoon naar de staat van behoefte wor
den gedreven Gezien het verhaalrecht 

van de OCMW's op de familieleden is 
deze eventuele maatregel helemaal on
zinnig 

Via fiskaliteit 
De VU IS van mening dat het recht op 

een menswaardig inkomen voor elke 
persoon moet gegarandeerd zijn en on
der de algemene solidariteit vallen Wij 
zijn van oordeel dat dit bijgevolg via de 
fiskaliteit moet gebeuren Maar zolang 
deze wijziging van de fiskale wetgeving 
met IS ingesteld, dient bijgevolg de wer
kloosheidsvergoeding voor jonge 
schoolvertaters te worden behouden 

Algemeen zou ik twee besluiten wil
len trekken 

1 WIJ zijn het ermee eens dat het pro-
fitariaat zo veel mogelijk moet worden 
uit de weg geruimd, maar wij willen dui
delijk waarschuwen dat het kind met 
met het badwater mag worden wegge
gooid 

2 Een fundamentele herziening van 
de SZ dnngt zich op en moet gepaard 
gaan met een hervorming van de fiskale 
wetgeving 

Gol en Nothomb, 
straffeloos 

De Volksunie wil premier Martens on
dervragen over de schandelijke hou
ding die hij heeft aangenomen door 
twee vice-premiers nl Nothomb en Gol, 
in hun belangrijke ambt te bevestigen 
Tenwijl precies deze twee heren kunnen 
gerekend worden onder de voor
naamste scenaristen van de wetover-
tredmgen in de Waalse Raad en de 
Franse Gemeenschapsraad door de 
uitsluiting van senator Van Overstrae-
ten 

Juist deze ministers die verantwoor
delijk zijn (op Binnenlandse Zaken en 
op Justitie) voor de toepassing van de 
wetgeving en het sanktioneren van 
overtredingen van de wetten worden 
door Martens op hun hoge posten be
vestigd WIJ zijn van oordeel dat de 
eerste minister hier een zware fout heeft 
begaan door dit straffeloos te laten ge
beuren 
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Gemeenteraad van Antwerpen 

Het kollege belooft beterschap, weer eens, 
Tijdens de gemeenteraad van 

26 november II. ontstond er heel 
wat deining over het betogings
verbod dat burgemeester Cools 
uitvaardigde naar aanleiding van 
Pro-Zuid-Afrika-manifestatie. 

Recht op vrije meningsuiting 
Fonne Crick (VU) en Deleu (VI B ) 

verdedigden met klem het recht om te 
betogen Crick was ontgoocheld over 
het verbod waardoor het in de toekomst 
mogelijk zou worden elke aangekondig
de betoging te doen verbieden door te 
dreigen met een tegenmanifestatie 

Beide sprekers vonden dat de beslis
sing van burgemeester Cools indruiste 
tegen de demokratische traditie van de 
Stad Antwerpen 

Vooral vanuit socialistische hoek 
werd het betogingsverbod verdedigd 
Men vond dat deze betoging een pro-
vokatie was en totaal ongepast nu de 
meeste demokratische landen zich 
zeer negatief hebben opgesteld tegen
over het regime van Zuid-Afnka Burge
meester Cools nam de verantwoorde
lijkheid voor het verbod volledig op zich 
en verklaarde dat de enige reden van 
zijn beslissing lag in het reële gevaar 
van ernstige verstonng van de openba
re orde 

Strijd tegen de verkrotting 
Het kollege stelde in navolging van 

andere Vlaamse steden voor een be
lasting te heffen op leegstaande en ver
vallen woningen Zowat 40 000 gebou
wen zouden hiervoor mogelijk in aan
merking komen 

Dirk Stappaerts (VU) as akkoord met 
de intenties van het voorstel dat een 
winstpunt kan zijn in de strijd tegen de 
voortschrijdende stedelijke verkrotting 
HIJ betreurde evenwel de onduidelijk
heid van het reglement, evenals de 
vrijstelling van deze belasting voor ge
bouwen van openbare Mijen en Volks
woningbouw HIJ vond dat de gemeen
teraad te weinig betrokken werd bij de 
totstandkoming van dit reglement De 
VU onthield zich daarom op dit punt 

Verhoging haventarieven 
De tarieven voor Havendiensten wer

den globaal met 7% verhoogd Gerard 
Bergers (VU) vond deze verhoging eko-
nomisch met verantwoord omdat de 
konkurrentiepositie van de haven wordt 
verzwakt, vooral ten opzichte van Rot
terdam 

HIJ betreurde dat deze verhoging in-
feite via het saneringsplan door de Ho
gere Overheid wordt opgedrongen en 
vond dat het sanenngsplan op dit punt 
dnngend zou moeten worden aan
gepast 

Schepenen 
beloven beterschap 

Raadslid Van Gelder (VU) maakte 
het schepenen Claes (SP) en Bonnet 
(CVP) lastig met enkele spitse en kon-
krete vragen Vooreerst betreurde het 
VU-raadslid dat hij reeds voor het der
de achtereenvolgende jaar moest tus
senkomen ingevolge het ingebreke blij
ven van de Stadsdiensten bij de oprui
ming van afgevallen bladeren, die op 
verscheidene plaatsen ingevolge ver
stoppingen van de nolenngen een hin
der voor het verkeer teweeg brachten 

Van Gelder vroeg zich af of de wijzi-

BROUWERIJ 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en linrionades 

Bijhuizen Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Anfwerpen 

TftI 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gant 

Tel. 091-22.45.62 

ging aan het personeelsbestand na de 
samenvoegiing van gemeenten hiervan 
met mede de oorzaak was aangezien er 
voordien op die vlak geen noemens
waardige moeilijkheden waren 

Het VU-raadslid had het verder over 
een aan alle zelfstandigen gerichte brief 
voor het inwinnen van administratieve 
gegevens Van Gelder betreurde de on 

gelukkige opstelling van deze brief 
waardoor heel wat mensen dachten dat 
het om een nieuwe belasting voor de 
zelfstandigen ging 

De betrokken schepenen erkenden 
dat een en ander met is verlopen zoals 
het hoort en beloofden beterschap voor 
toekomst weer eens 

De stad Antwerpen kende de jongste 
tijd heel wat ongelukkige gebeurtenis 
sen (ongevallen aanslagen) 

De uitvoering van een efficient ram
penplan IS bij dergelijke voorvallen van 
groot belang 

De gemeenteraad had heel wat op
merkingen bij het ongeval einde no

vember met een tankwagen op de 
Boomsesteenweg te Wilrijk Algemeen 
werd het optreden van de hulpdiensten 
voortreffelijk geacht Minder gunstig 
werd de uitvoering van het evakuatie-
plan onthaald Raadslid Cnck (VU) be
treurde de wijze waarop een deel van 
de buurtbewoners werden opgevangen 
in een onaangepaste Sporthal 

Beter bij de bank van hier. 
OOK om onder nul 

zonder onder te gaan. 

KB'Inkomenskrediet 
Heeft u ook dat nare gevoel als u 

onder nul gaat? Gelukkig, want een rood
stand kost geld. En wie onder nul gaat, 
gaat soms helemaal onder. Vandaar dat u 
best altijd op positief blijft staan... of eens 
komt praten met de Kredietbank over een 
nieuwe formule. 

Want sommige maanden heeft u echt 
geld tekort. 

De ene maand is de andere niet. Als u 
geld over heeft, is er geen enkel probleem. 
Dan adviseren wij graag wat u er het best 
mee kunt doen. Praktisch is in ieder geval 
een KB-Depositoboekje. Daarmee kunt u 
een reserve opbouwen voor de moeilijke 
maanden. En voor de nieuwe TV, de 
nieuwe auto, de onmisbare zomervakantie. 

Maar het kan ook gebeuren dat u 
onverwacht geld nodig heeft, voor iets 
bijzonders, of uit pure noodzaak. Staat dat 
geld niet op uw rekening, dan moet u inder
daad onder nul gaan. De vraag is alleen: 
tot hoeveel en voor hoelang kan dat? 

Uw budget beter beheren met het 
KB-Inkomenskrediet. 

Maand na maand moet u ervoor 
zorgen de grote lijnen van uw budget in 
evenwicht te houden. U weet dat dat het 
veiligst is voor u. Een belangrijke sleutel 

hierbij is uw inkomen. U kunt immers niet 
meer uitgeven dan wat u verdient, tenzij 
u het groot lot wint. 

Omdat de ene maand de andere niet is, 
heeft de Kredietbank een soepel systeem 
— op maat — uitgewerkt: iedereen die z'n 
inkomsten via een KB-rekening laat lopen, 
kan een beroep doen op het KB-Inkomens
krediet. 

Uw draagkracht bepaalt de limiet. 
Rekening houdend met uw totaal 

inkomen en uw vaste uitgaven — en in 
overleg met u — bepalen we welke limiet 
het veiligst is voor u. Dat kan 1-maal, 
2-maal, ja zelfs 3-maal uw maandinkomen 
zijn. Zolang uw draagkracht het toelaat. 

Wat dit voor u persoonlijk betekent 
is in deze tekst niet met cijfers te illus
treren. Het is maatwerk... en daar vaart u 
beter mee dan met een limiet die voor 
iedereen dezelfde is. 

Interesseert deze veilige formule u, 
kom er dan maar eens over praten. 

Uiteindelijk kan en moet een bank u 
ook helpen uw budget beter 
te beheren. En als er een 
bank is die dat vandaag M ^M • ^ 
bewijst, dan is het wel de " • ^ ^ ^ 
Kredietbank. 
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„De Leeuw van Vlaanderen" 
overwonnen te Koningshooikt! 

Na de minder goede resultaten van 
ons arrondissement tijdens de verkie 
zingen, maar met goede resultaten van 
onze plaatselijke kandidaat werd de 
vraag nog groter gesteld ,Wat gaat ons 
VU-bal ons brengen'" Gaat het nu 
ook lukken'" 

Een geweldige voorverkoop deed het 
beste vermoeden en de verwachtingen 
waren optimistisch 

De prijzenvloed voor onze tombola 
bleef toestromen Meer dan 600 waar
devolle prijzen waren het resultaat 

VU-Berchem doet het 
dan maar zelf! 

Op 9 december jongstleden plaat
sten bestuursleden van de VU-afdeling 
Berchem aan het kruispunt voor de 
Antwerpse Luchthaven enkele waar
schuwingsborden om zowel auto
bestuurders voetgangers als fietsers te 
wijzen op de gevaarlijke verkeerssi
tuatie 

Op voorstel van Renaat Van Beeck 
distnksraadslid werd oodr de Ber-
chemse Distnksraad een advies aan 
het Antwerpse Stadsbestuur overge
maakt Daarin werd gevraag maatrege 
len te nemen ter verbetenng van de ver
keersveiligheid 

Later zou dit door het Antwerpse 
Stadsbestuur afgewezen worden zon
der grondige motivatie 

Daarom meende de VU-afdeling Ber
chem zelf te moeten zorgen voor op zijn 
minst een waarschuwing Dezelfde 
avond werden enkele honderden vlug
schriften gebust bij de omwonenden 
van het kruispunt Gemeenteraadslid 
Dirk Van Gelder legde de aktie op foto 
vast Ook de redakties van de Antwerp
se kranten kregen dit vlugschnft op hun 
tafel samen met een plattegrond van 
het kruispunt het advies van de Dis-
triktsraad en het andwoord van het 
Stadsbestuur Jan Vandervliet 

Wordt de biblioteek ontmanteld? 

VU-Ekeren neemt 
het Antwerps 
centralisme niet 

Reeds voor de samenvoeging van Groot-Antwerpen leefde er in 
Ekeren een ongenoegen tegen deze samensmelting der gemeenten. 
VUJO-Ekeren verzamelde destijds ± 9.000 Inandtekenmgen tegen 
deze fusie, maar kon ondanks haar inzet het onheil niet afwentelen. 

De samenvoeging kwam en Ekeren 
werd leeggeplunderrd, vooral finan
cieel Voor het helpen delgen van de 
grote Antwerpse put werden we goed 
genoeg gevonden, bij het verdelen van 
de overgebleven koek komen we letter
lijk en figuurlijk op de negende plaats 
Gelijkt deze situatie met erg veel op het 
Vlaamse geld dat naar Cockenll-
Sambre afvloeit' 

Intussen bracht deze monsterfusie 
mets dan narigheid voor de Ekerse ge
meenschap verloedenng van het ver
enigingsleven, stopzetten van de 
dorpshernieuwing, vervuiling van de 

OCMW-Borsbeek 
Een betrekking vakant van half 

time gezins en bejaarden 
helpster/helper Nadere gegevens 
te bekomen op het sekretariaat 
OCMW Borsbeek Jan Frans Stij 
nenlei 8a te 2210 Borsbeek tel 
03 322 05 44 tussen 9 en 12 u 

gemeente, terugschroeven van de 
dienstverlening, enz 

Afbouw biblioteek 
Nu begint het kollege van Burge

meester en Schepenen met een door
dacht afbouwen van de biblioteek te 
Ekeren Een dienstverlening waar we 
met z'n allen trots op waren Volksunie-
Ekeren protesteert hier met klem tegen 
en met de duidelijke wil hieraan iets te 
veranderen Deze wil en standpunt wer
den in een brief aan de bevolking van 
Ekeren kenbaar gemaakt 

De VU-afdeling wil aktie voeren voor 
de Ekerse belangen en wil hiervoor een 
inventaris maken van alle mogelijk 
Ekerse grieven tegen het Antwerpse fu-
siebeleid Voelt u zich opeen of ander 
punt tekort gedaan als Ekerenaar in 
Antwerpen, of hebt u voorstellen tot ak
tie, laat het ons weten, schrijf en/of bel 
naar ons sekretariaat Tulpenlaan 9 te 
2070 Ekeren tel 664 80 20 Uw ano
nimiteit, indien gewenst, wordt door ons 
gewaarborgd 

Op de avond zelf werd een strijd 
gestreden ,De Leeuw van Vlaande
ren' op de BRT of aanwezig zijn op het 
vu-bal Het VU-bal heeft deze strijd ge
wonnen en hoe Een overvolle zaal ve
le malen volle bak op de dansvloer en 
dit tot in de ochtenduren 

Onze voorzitter Jos Gons dankte te
recht alle aanwezigen Ook dankte hij 
alle medewerkers (sommigen komen 
van ver om bij ons te helpen) welke ge
durende lange tijd hun vrije tijd hebben 
opgeofferd om dit feest te doen lukken 

De trekking van de inkomkaarten gaf 
volgende resultaten 1ste prijs een 
fiets nr 601,2de prijs een koffiezetap 
paraat nr 131, 3de prijs een 
stoomstrijkijzer, nr 429 De gelukkige 
winnaars kunnen hun prijs afhalen bij 
Jos Gons, Mechelbaan 19 te 2578 Ko 
ningshooikt 

WIJ nodigen nu reeds iedereen uit op 
ons bal '86 op zaterdag 6 december 
1986 F Croonen 

ANTWERPEN 
„Dne 

DECEMBER 
19 EOEGEM: Het amnestie-probleem door Enwin Brentjens In zaal, 

Eiken" om 20 uur Org Kult Kring Edegem 
21 EDEGEM: Kaartavond-inschrijven op voorhand-in lokaal,,Drie Ei

ken" om 20 uur Org VNSE 
21 HOOGSTRATEN: Het amnestieprobleem van 45 tot heden Spreker 

IS Erwin Brentjens Zaal Pax om 20 uur Org FVK Antwerpen i s m 
Dr Versmissen-Kring 

21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in ,,Den Klauwaert" Aanvang 20 
u 30 Muzikale begeleiding Jos de Houwer en L Boogaerts Org 
VU-Wommelgem m m V Kulturele Knng Jan Puimege Inkom gratis 

27 EDEGEM: In „Dne Eiken" vanaf 20 u Lokaalhouder-voorzitter VNSE 
Renaat De Keyser met,,Haringschotel op Renaatse wijze" We ver
wachten die avond al onze leden 

29 LINT: Kinderfeest met poppenspel en toneel Ontmoetingscentrum 
,,De Witte Merel", aanvang 14u Organisatie VUJO-Lint 

JANUARI 
4 EDEGEM: Jaarlijkse receptie ,,VNSE" in ,,Dne Eiken" om 20 uur 
8 HERENTHOUT: Ie deel van de kursus,,Nationalisme in Vlaanderen", 

door het Dosfelinstituut in zaal ,,Het Molenhuis" Aanvang 20 uur 
Org Vlaamse Kring Netevallei Herenthout 

10 KAPELLEN: Jongerenfuif inde,,Dennenburghoeve", R Geelhand-
dreef 9 Aanvang 20 u Org Vlaamse jongerenwerking 

11 EDEGEM: Worstenbrood en appelbollen in ,DneEiken"om20u 30 
Inschrijven op voorhand Innctiters VNSE 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 
als klient. 

En natuurlijk 
hebt u die kledmgsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schonnnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt' 

IS werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
m België met 6 meester
kleermakers doorlopend 

/ ^ ^ ^'jlS^/ tot uw dienst 

U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst een goede kleermakers 
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

nnet zijn 1 000 nn̂  wmkelruinnte - zijn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-

WJ=fl>^^p=!N. den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Boomsesteenweg 35 
SUCCES KLEDING MEYERS 
O D C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

r L I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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VU-Brassel 
kan het! 

Op 16 en 17 november organiseerde 
de Volksunie-afdeling Brussel een 
groot eetfestijn in Neder-Over-
Heembeek 

Tussen de 400 mensen die hun za
terdagse of zondagse maaltijd kwamen 
nuttigen, mocht men ook VU-voorzitter 
Anciaux rekenen Als klap op de vuur
pijl van dit gebeuren was er een tom
bola voorzien die (toevallig of met) ge
wonnen werd door Vic Anciaux Het 
was hem gegund 

De initiatief werd reeds voor het der
de jaar georganiseerd en de medewer
kers hopen dat deze traditie in ere zal 
gehouden worden Aan het publiek zal 
het zeker met liggen 

De voorzitter van het arrondissement 
Brussel, Gaby Vandromme, wees er 
ons tenslotte nog op dat dit initiatief een 
toonaangevende stimulans moet zijn 
voor de ande^j afdelingen ^^^ 

SIEMENS 
Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdurige liefde Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag Hij heeft 
dan ook alles méé 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centnfugeren op 350, 600 of 800 t/min 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleeg de j 

VU-fraktie in de Brabantse provincieraad 

„Unitair Brabant 
wordt oniioudbaar!" 

Tijdens de zitting van de provincieraad van Brabant op 28 novem
ber 1.1. bracht de VU-fraktie de splitsing van de provincie ter sprake. 
Zeer zeker heeft „de zaak Van Overstraeten" deze bespreking beïn
vloed, ten dele echter maar want de VU-fraktie houdt de splitsing 
sinds jaren , ,warm". 

Fraktiewoordvoerder Joris Depre 
maakte van de bespreking over de be
groting 1986 gebruik om de zaak nog 
eens duidelijk te stellen Toch nog even 
wijzen op de politieke wanverhouding 
binnen de Brabantse provincieraad De 
meerderheid bezet er namelijk 75 zetels 
van de 901 Maar dit verpletterend over
wicht staat blijkbaar geen borg voor een 
goede gang van zaken en zal waar
schijnlijk ook meespelen in de VU-motie 
tot splitsing van de provincie Brabant 

Met haken en ogen 
Joris Depré:,,Hoewel op het eerste 

zich de strijd tussen meerderheid en op
positie als zeer ongelijk voorkomt, stel
len WIJ toch maar vast dat de huidige ko-
alitie een meerderheid van haken en 
ogen is Een soort reus op lemen voe
ten, waarbij zoals in het verleden de 
kommunautaire tegenstellingen voor 
de nodige heibel zullen zorgen Hoe 
zou het trouwens anders kunnen wan
neer sommigen nog altijd willen doen 
geloven dat dit heterogene unitaire Bra
bant een schoolvoorbeeld zou zijn van 
de goeie verstandhouding tussen de 
twee grote gemeenschappen Men ver
geet daarbij maar al te graag dat men 
heel wat kunstgrepen hanteert om al
leen maar de schijn van ,,eendrachtig
heid" te redden Een voorbeeld Is het 
zo normaal te noemen dat in de kultu-
rele sektor, Vlamingen en Franstaligen 
op de frank na precies elk 80 564 000 
fr zouden nodig hebben En dat men 
ons ook maar eens uitlegt wat men on
der ,.tweetalige kuituur" waaraan twin
tig miljoen besteed wordt verstaat Wij 
kunnen met anders dan lachen bij der
gelijk kunstmatig gedoe" 

Onomkeerbaar 
De provincie Brabant evolueert, al

dus Jons Depre, onomkeerbaar naar de 
splitsing Recente voorvallen illustreren 
dat ten volle Joris Depre zette deze op 
een rijtje 
[L Enkele maanden terug werd na ein
deloos gepalaver in een speciale kom
missie overgegaan tot de stemming 
van de VU-motie over de splitsing van 
Brabant Demotie werd na amendering 
door de CVP en SP bijgetreden en die 
een meerderheid zou gehaald hebben, 
ware het met dat enkele lauwe blauwe 
leeuwen zich unitair opstelden Via de
ze stemming werd ijewezen dat de 
overgrote meerderheid van de Vlaam
se provinciale mandatarissen gewon
nen IS voor de splitsing 
D Een dekreet van de Vlaams Raad 
(van 28 jinu) onttrekt de bevoegdheid 
over de Vlaamse gemeenten aan de 

gouverneur en draagt ze over aan de 
vice-gouverneur 

Een van de drie rechtstreeks te ver
kiezen senatoren in het arrondissement 
Nijvel viel in de schoot van de Volksu
nie We geven graag toe dat het absurd 
IS dat de Vlaams-nationalisten een se
natorzetel in Wallonië wegkapen Maar 
zolang Brabant met gesplitst wordt, zal 
dit met kunnen vermeden worden 
^ Onlangs drukte de burgemeesters-
konferentie van het arrondissement Nij
vel eveneens de wens uit om tot een af
zonderlijke provincie Waals-Brabant te 
komen, losvan Vlaanderen en Brussel 
Het IS toe te juichen dat ook zij einde

lijk gaat inzien dat een klare en over
zichtelijke situatie nodig is Ook die 
Waalse burgemeesters vinden om tal 
van redenen de unitaire toestand van 
Brabant onhoudbaar 

Chantage 
Joris Depre:,,Wat ons vooral grieft 

IS dat de instandhouding van het status-
quo voor Brussel, geleid heeft tot de be
vriezing van een illegale toestand m 
Brabant Dit houdt de erkenning m van 
de eis van de franstaligen, die waarbor
gen voor de Brusselse Vlamingen bin
den aan waarborgen voor de franstali
gen in Vlaams-Brabant Dergelijke 
chantage tegenover Vlaams-Brabant 
kan met langer geduld worden 

Stad Vilvoorde 
Kinderdagverblijf 
Adnwerv ing van een halftijdse \ er 
pieegster of verpleger en sa 
menstelling van een wervingsreser 
ve, geldig voor tvvee jaar 
Kandidaturen kunnen ingezonden 
worden tot 15 januari 1986 
Volledige voorwaarden en inlich 
tingen zijn te bekomen op de Perso 
neelsdienst Stadhuis 1800 Vilvoor 
de tel 02 251 09 85 (Adv 210) 

BRABANT 
DECEMBER 
19 AFFLIGEM: Gespreksavond over ,,Het Daensisme" Spreker is 

ReinoudD'Haese In het Kultureel Centrum van de Abdij Aanvang 
20 u 30 Org Bert D'Haese-kring Affligem 

20 LUBBEEK: Oprichting VÜ-afdelingGroot-Lubbeek In zaal St Marti-
nus Dorpstraat 14 te Lubbeek Om 20 u Voor nadere ml 
016-46 05 74 

21 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: 17de afdelingsbal met orkest Wal-
tra in de Ceciliazaal, Oppenstraat te Wolvertem Aanvang 21 uur, in
kom 100 f r Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

21 HAACHT :2de Kaas-en wijnavond Een samenzijn volgens de alou
de formule van de Bontenavond In zaal ,,Onder de Toren", om 20 
uur Inr VU-Haacht 

26 OVERUSE: Plechtige oproep voor amnestie in Vlaanderen met om 
18 u euchanstievienng, I9u fakkeltocht, 19 u 30venwelkomingdoor 
Marcel De Broyer 20 u amnestiefilm van de TAK-filmdienst, 21 u 
gelegenheids-toespraak door Erwin Brentjens 

28 VLEZENBEEK: Feestje Senator Daan dankt'" in zaal Elysee te Vle
zenbeek (Dorp) om 20 u 30 Gratis aangeboden 

JANUARI 
7 LEUVEN: Ledenvergadering VUJO-KUL, om 20 uur in de bovenzaal 

van ,,'t Kraakske", Krakenstraat 9 
13 LEUVEN: Vormingscyclus ,,Uitdagingen aan Vlaanderen", deel 1 

Brussel uit de koelkast Om20uur in auditorium Vesalius 91 04 (na
bij Alma 2) Gratis Org VUJO-KUL 

14 LEUVEN: Nieuwjaarsfuif VUJO-KUL, vanaf 21 uur in zaal Eagles (hoek 
Vismarkt - Augustijnenstraat) Inkom 50 fr 

Fivest 
Wie nu in Fivest belegt, 

betaalt straks 
minder belastingen. 
Beter hj de bank van hier {M 
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Landelijke meubelen 
oud en nieuw 
dekoratie 

Kunstmeubelen 
Reproduktie in 
eigen atelier 

Bevrijdingslaan 135A. APPELS 
Beide zaken gelegen op Steeni • 
Wettereri Dendermonde 

^(AceÈ 
.De mooiste keuze 
uit de beste merken 

tegenen 1U5. bCHOONAARDt 
Open van 10 tot 12 u en 

van 14 lot 19.30 u. 

-4Mj 
Halle-Vilvoorde 
vernieuwd en verjongd 
Nadat de arrondissementsraad op 29 november 1985 Mark Ceenae-
me heeft verkozen tot nieuw arrondissementsbestuurslid (in vervan
ging van Hein Vandenbrempt) heeft het arrondissementsbestuurzich 
intern gereorganizeerd, wat dan uiteindelijk tot een verjongd en ver
nieuwd arrondissementsbestuur heeft geleid. 

Rom De Craen blijft voorzitter en 
Stephana Rummens sekretaris. Luk 
Van Biesen wercj ondervoorzitter, An-
nemie Cloesen blijft penningmeester en 
Nora Tommelein verslaggeefster en 

verantwoordelijke voor de Vrouwenk
ring. Ricfiard Peeters trekt zichi de rand
gemeenten aan en Josée Nauwelaerts 
volgt de leden- en abonnementenher
nieuwing en -werving op de voet. De 

U-S , 

data, 
data, 
DATAKOR, 
DAIMS... 

data. Bij een planningsproces speelt de faktor tijd 
de voornaamste rol. Binnen een bepaald tijdsbestek 
gaat het vaak om beschikbare grondstoffen, machines, 
mensen. Flexibili-tijd is voor KMO's het sleutelwoord. 

data. Beschikbare informatiegegevens vormen de 
basis voor een vlot kommunikatieproces dat het 
nemen van beslissingen op verschillende niveau's 
binnen een bedrijf vergemakkelijkt. 

DATAKOR is een in Kortrijk (en Hasselt) 
gevestigd full-service computerbedrijf dat reeds 
15 jaar aktief is in de informatika sektor. Als software 
specialisten begeleiden de medewerkers van 
DATAKOR bedrijven bij het zoeken naar optimale 
hardware/software combinaties die door DATAKOR 
geleverd en onderhouden worden. ^ h Pm 
Garant voor DATAKOR's jarenlange ervaring % | A « * ^ ^ 
staat een uitgebreide referentielijst. ^ J p ^ « C « 

DAIMS staat voor - Datakor Interactive 
Manufacturing System - een voor KMO's ontwikkeld 
programma dat het praktisch produktiebeheer, de 
planning en het nemen van beleidsbeslissingen 
vereenvoudigt. 
Het doel van DAIMS is op een doeltreffende wijze 
de realiteit van het produktiegebeuren te simuleren 
door het wijzigen van de data. Voor elk bedrijf is 
DAIMS bruikbaar. Momenteel is het DAIMS 
programma beschikbaar op de Hewlett-Packard 250 
en 1000 minicomputers in combinatie met het 
database management systeem IMAGE. 
De impakt van een wijziging in het planningsproces 
wordt onmiddellijk zichtbaar. 

DAIMS is een interaktief, multiuser en multifirma 
systeem. 

Stuur onderstaande bon terug naar DATAKOR, 
Dam 11 te 8500 Kortrijk om snel te vernemen wat 
DAIMS voor uw bedrijf kan betekenen. Of bel 
dhr. Pappyn op het nummer 056/222 652. 

KOR PVBA. ^^"^ZVM - f ,tw'HASSELT 

\ \Vc ^̂>l ê^ol. voor "Â l" "̂  „,aüe overt 

\ 
\ 
\ 
\ 

Gemeente-

Met DATAKOR® software 
haalt U meer uit uw computer. 

man van het vak Mark Ceenaeme kreeg 
de opdracht pers-media en public rela
tions en moet er voor zorgen dat de 
Volksunie van Halle-Vilvoorde meer en 
beter naar buiten komt, terwijl Pieter 
Hanssens voor de vorming instaat. 

Partijraad 
Met de nieuwe afvaardiging naar de 

partijraad stuurt Halle-Vilvoorde even-
ens nieuwe en jongere mensen naar die 
Partijraad: Luk Van Biesen, Jef De Rid
der, Annemie Vande Casteele en Etien-
ne Van Vaerenbergh, terwijl Piet Ron-
sijn plaatsvervanger is. Samen met 
voorzitter en sekretaris, Rom De Craen 
en Stephane Rummens, de parle
mentsleden Vic Anciaux, Paul Peeters, 
Jef Valkeniers en Daan Vervaet, uittre
dend senator Bob Maes, de nationale 
penningmeester Paul De Neve en de 
gekoöpteerde partijraadsleden Richard 
Peeters en Albrecht De Schrijver is 
Halle-Vilvoorde vrij goed vertegenwoor
digd in die partijraad. 
Het arrondissementsbestuur besliste 

verder de 5 provincieraadsleden uit te 
nodigen op zijn vergaderingen om ener
zijds tot een betere politieke werking 
van de provincieraadsfraktie te komen 
en anderzijds de provincieraadsleden 
in de werking van het arrondissements
bestuur te kunnen inschakelen. Onze 
provincieraadsleden zijn Stan Philips 
(sekretaris van de fraktie), Staf De 
Doncker, Staf Kiesekoms, Fons Prin
sen en Richard Peeters. 
Samen met de kantonnale afgevaar

digden (Lieve Vranckx, René Vanden-
cruijce, Etienne Van Vaerenbergh, Le
on Calders, Mare Fonteyn en Frans 
Adang) vormen deze allen samen het 
zogenaamd uitgebreid arrondisse
mentsbestuur. Met Mario Van W/yns-
berghe als administratief bediende 
staan zij allen tot uw dienst. 

S. Rummens 
arr. sekretaris 

Met de fiets langs 

Hagelandse 
stort-route 

Het arrondissementeel bestuur van 
de Volksunie nodigt uit op haar ludie
ke fietsaktle langs de ,,Hagelandse 
stort-route". Bedoeling is de beleidsve
rantwoordelijken en de burgers te sen-
sibilizeren vooreen milieuprobleem van 
formaat: de arrondissementele huis
houdelijke afvalberg en het toekomsti
ge superstort tussen Binkom en 
Meensel-Kiezegem. 

Op zaterdag 21 december 1985 om 
14 uur wordt het startsein gegeven op 
het parkeerterrein aan de kerk te Sint-
Joris-Winge. 

Op het einde van de fiets- en autoka-
ravaan.om 17 uur, wordt in de voetbal
kantine van FC Pellenberg een pers-
konferentie georganizeerd waar het 
nieuwe VU-dossier ,,Voor een Proper 
Hageland" zal worden toegelicht. 

Overijse 
26 december 1985 

Plechtige oproep 
voor Amnestie 
in Vlaanderen 

18 u.: St.-Martinuskerk (Justus Lip-
siusplein) Eucharistieviering, opge
luisterd door het St.-Martinuskoor. 

19 u.; Justus Lipsiusplein: Fakkel
tocht door de oude dorpskern. 

19 u. 30: Ter Use (Stationsstraat): 
Verwelkoming door Marcel De Broyer. 

20 u.: Amnestiefilm van de TAK-
filmdienst 

21 u.: Gelegenheidstoespraak door 
Erwin Brentjens. 

Muzikale omlijsting door een klassiek 
ensemble. 

Broodjes en drank staan ter be
schikking. 

Alle afdelingen op post met hun 
vlaggen. 
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VUJO-KUL scoort hoge punten 

Schiltz-Nothomb: 
een debat om niet 
te vergeten 

Vor ige w e e k w o e n s d a g zijn de Vo lksun ie jongeren van de K U -
L e u v e n erin ges laagd dé c o m m u n a u t a i r e t e g e n s t r e v e r s bij u i tstek, 
H. Schiltz en Ch. -F . N o t h o m b , in een publiek debat met elkaar te kon-
f ronteren. Het opz ienbarende treffen bezorgde de dynamische VU JO-
p loeg m e t e e n e e n niet onaard ige v o o r s p r o n g in de prest iges lag die 
s inds jaar en dag tussen de versch i l lende part i jpol i t ieke j o n g e r e n 
veren ig ingen in L e u v e n w o e d t . 

Vooral de CDS (Christen-demo-
ratische Studenten) zagen een en an
der met lede ogen gebeuren Sinds de 
komst van hun paradepaard, Martens 
vorig jaar, menen zij zowat het patent 
te hebben op massaal bijgewoonde po
litieke ,,spektakels" in de studen
tenstad Toevallig diezelfde woensda
gavond wilden ze die reputatie nog 
maar eens bevestigen door een lezing 
te organizeren van Joseph Luns in de 
grote Aula Dat uitgerekend hun 
geestesgenoot Nothomb hen daarbij 
konkurrentie aandeed, en dan nog wel 
op uitnodiging van VUJO, zat de 
CDS'ers blijkbaar biezonder dwars 

wnndprina wekken Bliikbaar zit de bi
zarre baron allerminst om een stunt ver
legen In een inleidend woordje moti
veerde hij overigens zelf zijn komst Zijn 
raadgevers hadden het hem afgeraden 
maar uit waardering voor Schiltz ( een 
verschrikkelijke debater' ) en voor het 
geïnteresseerde studentenpubliek 
voelde hij zich verplicht de uitdaging 
aan te nemen 

Het meest opmerkelijke 
feit van de avond was wellicht dat de he
le konfrontatie een biezonder sportief 
verloop kende Hoffelijkheid was er m 
de eerste plaats bij het publiek dat No
thomb ruimschoots de kans liet ook zijn 
meer kontroversiele stellingen te ver 
kondigen Hoffelijkheid ook vanwege 
beide tegenspelers die elkaar weinig of 
met in de rede vielen, zich hielden aan 
de strikte tijdslimieten die door mode 
ratorprof J Demeyer, ook al geen on
bekende, gesteld waren 

Affiche-slag 
De anders zo evenwichtige heren lok

ten een nooit geziene propagandaslag 
uit waarbij het kristen-demokratische 
doel eens te meer de minder kiese mid
delen moest heiligen Alom werd het 
gerucht verspreid dat de excellentie 
toch met zou komen opdagen, wat wei
nig bevorderlijk was voor de gemoeds
rust van de VUJO-bestuursleden 

Maar goed toen de eerste mensen 
van de staatsveiligheid woensdag om 
19 uur aan het kollege De Valk arriveer

den en het auditorium een half uur la
ter flink vol begon te lopen leek het suk-
ses van de avond al verzekerd En ja 
wel, na Schiltz daagde uiteindelijk ook 
Nothomb op samen met zijn gevolg Er 
werden wat minzame beleefdheden uit
gewisseld tussen beide politici, wat af 
spraken gemaakt, en het debat kon van 
start gaan vooreen publiek van zowat 
500 man en onder ruime belangstelling 
van de pers 

Bizarre baron 
Dat Nothomb op de uitnodiging van 

een ,,extremistische" vereniging als de 
VUJO IS ingegaan mag inderdaad ver-

„Ekonomisciie prioriteiten' 
Die laatste liet beide heren eerst elk 

hun visie op de grondwetsherziening 
uiteenzetten Nothomb mag dan al de 
meest verstokte umtarist zijn die er 
rondloopt, hij durft er als dusdanig met 
voor uit te komen Paradoksaal genoeg 
doet hij zich in de plaats voor als de 
apostel van decentralisatie en predikt 
hij de gemeentelijke en provinciale au
tonomie Voor wat de communautaire 
problematiek betreft verschuilt hij zich 
achter de ,,ekonomische prioriteiten" 

Hugo Schiltz van zijn kant maakte op 
overtuigende wijze het proces van de 

Uw briefwisseling 
snei 

de wereld 
rond 

Met de ITT-Telefaxtoestellen kombineert u de voordelen 
van de telefoon met die van de briefwisseling. 
Dokumentreproduktie op afstand is nu binnen 
ieders bereik Even snel als de telefoon en even klaar 
alseenbrief of tekening. 
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer 
en thermisch pnnter, waarbij de afstand geen rol speelt 
Kopieren en verzenden, snel en adekwaat 
U stuurt uw berichten de wereld rond, en u ontvangt er 
van uw korrespondenten 

N nr I / f VI nno tsrr i i 

Bell Telephone Manufacturing Company 
Epn Belgische vi^nntmlst hapqoassoc te'd mei I T T 

business & \ 
communication \ 
systems j 

Neerstalsesteenweg 56 70 
1190 Brussel 
Tel (0213701811 
Fax (02)376 0179 
Tlx 64609 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 

staatshervorming van '80 en hekelde 
de manier waarop Nothomb de ge
meentelijke en provinciale overheden 
aan de centrale regering tracht te bin
den, buiten de deelregeringen om Ook 
de fameuze ,,ekonomische prioriteiten" 
moesten het ontgelden Die beschouwt 
hij louter als een tapijt waaronder alle 
problemen worden geveegd die de po
sitie van de centrale machthebbers zou
den kunnen ondergraven 

„Ook ik..." 
Daarna werden er vrij veel kritische 

vragen op de sprekers afgevuurd die 
beurtelings betrekking hadden op de 
buitenlandse politiek. Happart Brussel 
het provinciale federalisme en de split

sing van het onderwijs In verband met 
deze laatste twee onderwerpen onthou
den we vooral volgende opmerkelijke 
uitspraken van Nothomb , Ik ben geen 
provinciaal federalist en , Als ik Vla
ming was zou ik ook ijveren voor de 
splitsing van het onderwijs " 

Prof Demeyer had het in zijn slot
woord terecht over een debat van uit
zonderlijk hoge kwaliteit" De Volksu-
mejongeren van de KUL hopen echter 
vooral dat de druk bijgewoonde kon
frontatie een interessant klankbord was 
voor het Vlaams-nationale ideeengoed 
zoals Schiltz dat uitstekend heeft ver
woord Want daar kwam het ten slotte 
op aan 

Bart Maddens 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - G«BchenkaHik«l«n 

Onklopbare prijzen 
DE KEIZER in k le inmeubels en sa lons 

VAN HET GOED (speciale voorwaarden voor trouwers) 
ZITMEUBEL '^ 

Openincsureni Di.. woe., vrij. van 13 tot i t u . 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag; van M tot 11 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts i s k " ' • 

Ziekenfonds Leda 
Elke dag tot uw dienst 

Markt 15 
1680 LENNIK 

Tel. 532.01.72. 

Grijp uw kans 
langs beide K^nteii 

n Kans voor 1 
Kans voor latei 
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Lange en woelige raad, 2de deel 

Aalst heeft voor 480 jaar werk. 
Het ve rs lag , van „ d e lange en 

woe l ige g e m e e n t e r a a d in A a l s t " 
zoa ls u In een vor ige u i tgave van 
o n s w e e k b l a d kon l e z e n , w a s 
s lechts gedee l te l i jk . Lang én 
w o e l i g , vergt ook e e n u i tgebre id 
overz ich t . V a n d a a g b r e n g e n wij 
u het t w e e d e d e e l . 

Rendapart 
Het mogelijk opstarten van de firma 

Rendapart op het Wijngaardveld, die 
organische meststoffen zal produce
ren, blijft de gemoederen in Aalst beroe
ren Op vraag van raadslid Baita, deel
de schepen van Leefmilieu Dooms mee 
dat de stad nog geen advies over dit 
dossier geformuleerd had Wel advi
seerde de adviesraad voor volksge
zondheid reeds positief voor een proef
periode en mits het nemen van alle mo
gelijke technische voorzieningen om 
milieuhinder te voorkomen 

Ook raadslid Denayer kwam tussen
beide en stelde o a dat de gemeente
raadsleden geen uitnodiging gekregen 
hadden voor de hoorzitting van 14 no
vember I I Tevens verklaarde hij met 
veel vetrouwen te hebben in de 
„schampere professor Schamp" die 
een voor Rendapart positief rapport 
opstelde 

HIJ was van oordeel dat de burge
meester de indruk gaf welwillend te zijn 
voor het bedrijf De burgemeester be
loofde nogmaals het bedrijf te sluiten 
als er effektieve hinder is vanwege Ren
dapart, met als er klachten zijn De hm 
der die nu al aanwezig is zou volgens 
schepen Dooms te wijten zijn aan een 
landbouwer, die kippenmest deponeer
de juist naast Rendapart 

Tot slot van het lange debat waar
schuwde Denayer nog zich met te laten 
paaien door de plaatsing van biofiltiers 
op het bedrijf, vermits deze wel zorgen 
voor minder geurhinder maar mets 
doen aan de luchtvervuiling 

480 jaar werk... 
De gemeenteraad die duurde tot 

half twee 's nachts werd afgesloten met 
twee interpellaties van VU-raadslid Wil
ly Van Mossevelde Deze hekelde voor
eerst de manier waarop in Aalst bepaal
de werken in eigen beheer gebeuren 
Als voorbeeld nam hij de aanleg en ver 
betering van voetpaden onder de loep 
Het vervoer van en naar de werf neemt 
reeds twee werkuren in beslag Hij 
vroeg dan ook waarom het personeel 
met rechtstreeks naar de werf kan gaan 
en waarom het middagmaal met in de 

opgestelde werfwagen kan gebruikt 
worden Daarbij stelde Van Mossevel
de vast dat er vaak geen of onvoldoen
de werkmateriaal aanwezig is HIJ had 
berekend dat een bepaalde ploeg 25 m 
per week aanlegde Zo een ploeg zou 
dus 480 jaar nodig hebben om alle voet
paden van Aalst te hernieuwen 

De schepen van Openbare Werken 
was het met Van Mossevelde uiteraard 
oneens Zij weesop nieuwe onderrich
tingen die het CBS uitgevaardigd had, 
en deelde mee dat er elk half jaar een 
studie gemaakt wordt van de uitgevoer
de werken Sommige ploegen werkten 
volgens haar sneller dan de prive Wel 
diende de motivatie nog verbeterd te 
worden 

Van Mossevelde bleef echter bij zijn 
kritiek en was van oordeel dat, indien 
een prive-bedrijf op dergelijke manier 
zou werken, het allang over kop zou 
zijn Denayer kreeg het hierop nog aan 
de stok met CVP-fraktieleider Goos-
sens, die opgemerkt had dat de tussen
komsten van beide VU-raadsleden met 
steeds overeenstemden en dat er meer 
overleg diende te zijn binnen de fraktie 
Denayer was echter van oordeel dat ie
der fraktielid het recht had om zijn me
ning te uiten, en dat de fraktieleider met 
alles naar zich moest toetrekken zoals 
bij de meerderheid gebeurde Hi jwerd 

hier trouwens bijgetreden door burge
meester Uyttersprot himself 

Over subsidies... 
In zijn tweede interpellatie vroeg Van 

Mossevelde een andere subsidie-
ringspolitiek van het stadsbestuur Hij 
vroeg terzake andere metoden en kri-
teria en stelde het nut en efficiëntie van 
subsidies in vraag Van Mossevelde 
toonde zich voorstander van het globaal 
gebruik via aankoop van materialen en 
logistieke steun van de voorziene be
dragen Tot slot wees de interpellant er
op dat een bepaalde Aalsterse vereni
ging in 1985 het nog nodig acht twee
talige affiches te laten drukken 

Schepen van Jeugd en de Sport 
Bourlon deelde mee dat de jeugdraad 
een nieuw ontwerp van subisidienng 
opstelde en dat de huidige verdeling 
van subsidies aan de sportverenigin
gen reeds dateert van 1980 Schepen 
van Kuituur Borms gat in haar antwoord 
toe dat er voor kuituur nog geen uitge
werkt subsidieringssysteem bestaat Zij 
gaf wel de knteria aan die volgens haar 
dienden opgesteld te worden 

Van Mossevelde bleef er echter bij 
dat de versnippering van gelden geen 
goede politiek was, terwijl zijn partijge
noot Denayer van oordeel was dat ma
teriele hulp soms veel beter was, voor
al bij beginnende verenigingen R E 

De Gentse gemeenteraad 

Achter de schermen 
van de skiheuvel 

Vo r ig e w e e k brachten wij onder de t i tel , ,Gen tse raad g o e d voor 
vier m a r a t h o n s " het eerste deel van een uitgebreid raadsverslag. De
ze w e e k het t w e e d e schuitje waarin v o o r a l , , w e r k e n " aan bod k o m e n . 
Leest u maar . . . 

De stad Gent zal weer voor tientallen 
miljoenen openbare werken uitvoeren 
Sommige dossiers vertonen wel een ei
genaardig verloop Verpaele (VU) toon
de aan dat een opdracht aan een ont
werper voor restauratie aan het Belfort 
in feite een lachtertje was omdat het 
ontwerp reeds klaar is en ingediend, 
want de raad wordt terzelfdertijd reeds 
om goedkeuring gevraagd Hij vroeg 
zich af welke meerkost de wensen van 
een schermklub die de lokalen gebruikt. 

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
tenA/ijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Ahtwerpen-Boom-Brussel 
OPEN alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 

21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

op de restauratiekost heeft gehad Ver
paele laakte ook het ontwerpdossier 
voor de Dampoortstraat die in funktie 
van een trolleybuslijn wordt aangepast 
Zal ook het centrum van de stad volge
zet worden met palen voor de trolley, 
vroeg hij zich af 

SKJheuvel... 
Vernieuwing van wegenis in St Denijs-
Westrem was een doorn in het oog van 
raadslid Van Hoorebeke (VU) Zoals 
steeds zijn geen fietspaden voorzien en 
wordt de weg te breed voor straten met 
een landelijk karakter Schepen Akker
man werd dan ook bereid gevonden het 
dossier te herzien Skien kan m Gent 
voorlopig nog met Schepen Bouquet 
dacht een kontrakt af te sluiten met een 
geïnteresseerde firma voor de uitbouw 
en exploitatie van de skiheuvel aan de 
Blaarmeersen De raadsleden dachten 
er anders over want ze bekritiseerden 
met alleen de kredietvaardigheid van de 
betrokken firma maar ook de inhoud 
van het kontrakt Er werd ook met ge
zocht naar mogelijke andere kandida
ten Unaniem was de gemeenteraad 
dan ook over een voorstel tot verdaging 
Afval IS een zwaar probleeem voor een 
stad al Gent De verwerkingsinstallatie 
IS dan ook aan vernieuwing toe en sche
pen Wijnakker stelde voor een haal
baarheidsstudie hierover aan een stu
diebureau toe te vertrouwen Diverse 
raadsleden Verpaele voor de VU en 
Temmerman voor SP - bekeken dit 
voorstel Ze vroegen zich af wat de be
tekenis was van de reeds door de amb
tenaar gemaakte studie Hierin worden 
reeds enkele mogelijkheden bekeken 
en opties genomen Deze studie is of 
wel juist en dan is verdere studie over
bodig ofwel onjuist en dan moet een 
nieuwe studie verder gaan dan de weer
houden optie De opdracht IS trouwens 
vaag de prijs op mets gesteund De 
tekst van de ontwerp overeenkomst is 
erg onsamenhangend De schepen 
was dan ook bereid enkele SP-
amendementen te aanvaarden maar 
was voor het overige met erg duidelijk 
m zijn verdere uitleg Tot zover een ver
slag van de eerste twee zittingsdagen 
van november 

Carla Brion 

OOSTVLAANDEREN 
DECEMBER 

21 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: Jaarlijkse Kerstfeestrondgang 
vanaf 9 u Bij onze kinderen en onze gepensioneerden Verwittig tij
dig huisgenoten 
RUPELMONDE: Kerstfeest in het SOKS-lokaal om 17 uur Met kof
fietafel, kerstman, geschenken vr de kinderen, playback en kwis, trit-
sing en gezellig samenzijn Volw 200 f r , kind 125 fr Org 
A Verbruggen-kring 
BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: Jaarlijkse Kerstfeestrondgang van 
af 9 u BIJ onze kinderen en onze gepensioneerden Verwittig tijdig 
huisgenoten 

JANUARI 
9 AALST: Spreekbeurt door Senator Toon Van Overstraeten over,,Mijn 

avonturen inde Waalse Raad" , in lokaal Gulden Vlies Aanvang 20 
uur Org VU-Aalst 

22 

22 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over tot het 
openstellen van een betrekking van geschoolde hulpkok (voltijds) 
De kandidaturen voor deelneming aan het wervmgseksamen, op 
niveau lager secundair onderwijs, moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast 
huisstraat 40,9300 Aalst, en uiterlijk op 24 december 1985 ter bestem 
ming zijn vergezeld van volgende bewijsstukken; 
— uittreksel uit de geboorteakte 
— nationaliteitsbewijs 
— recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max 6 maand oud) 
— militiegetuigschrift 
Deze bewijsstukken moeten op zegel 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekono 
mische heroriëntering van 4 8 1978, genaamd antikrisiswet, is de 
opengestelde betrekking toegankelijk voor mannen en vrouwen 
tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de per 
soneelsdienst (tel 053 78 33 66 toestel 104) 

(Adv 202) 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

19 MIDDELKERKE: Autopech-vraagbaak m de bovenzaal, Onder-
wijsstraat 1, om 20 uur Inkom gratis Een praktische verduidelijking 
met een startklare motor volgt op zaterdag 21 december van 9 tot 12 
uur Org De Pangel 

21 KOEKELARE: Vlaams Kerstbal inzaai ,,Zuudhove", Ichtegemstraat 
Orkest ,,De Zeekanters" Aanvang 20 uur Org VU-Koekelare 

JANUARI 

11 POPERINGE: Nieuwjaarsetentje in het restaurant ,,Couthof" bij Mevr 
Regheere Aanvang 19u30 De prijs bedraagt 460 fr Inschrijven v'o'or 
28 december bij de bestuursleden Org FVV-Poperinge 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 1 

Voltijdse betrekking van geneesheer-specialist te begeven 
in de dienst pneumologie van het Algemeen Ziekenhuis St.-
Jan van het OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden: 
1 Belg zijn 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
3 voldoen aan de mihtiewetten, 
4 van onberispelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie 
6 houder zijn van het diploma van doctor in de genees , heel en verlos 

kunde, 
7 tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn, 
8 in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning als pneumoloog, 
9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere voorwaarden 

vervullen (specialisme ervaring erkenning als geneesheer specialist 
in de pneumologie tegen uiterlijk de sluitingsdatum van'de kandida 
turen, erkenning bij de indiensttreding voor het Rijksinstituut voor 
Ziekte en Invaliditeitsverzekering), 

10 de verplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het einde van 
de proefperiode 

Inschrijvingsgeld 400 fr te storten op pr 000 0099581-59 van het AZ St 
Jan van het OCMW Ruddershove 10, 8000 Brugge voor 31 01 1986 met 
de vermelding geneesheer specialist in de dienst pneumologie 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae moeten 
ingediend worden uiterlijk op 31 01 1986 bij de Heer Voorzitter van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Kartuizerinnenstraat 
4, 8000 Brugge 
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m 
Vercruusse stak handje toe 

Volksunie op ziin best te Genk 
Het enorm geslaagde Vlaams Feest met barbecue, dat we enkele 

weken voor de verkiezingen hielden en waarop we 400 aanwezigen 
mochten verwelkomen, kende een waardig vervolg met onze jaar
lijkse feestavond m december. 

Driehonderd aanwezigen vulden de 
zaal Albe in alle hoeken en kanten De 
Hasseltse groep From Us to You bracht 
voornamelijk Ierse volksmuziek Hun 
shownummers werden geestdnftig ont
haald door het publiek 

Door het langdurige debat over de re-
geringsverklanng in de Kamer was spij
tig genoeg onze gastspreker Jaak 
Gabriels weerhouden Zijn opdracht 
werd overgenomen door onze fraktie-
leidster in de gemeenteraad An Gysen 

Vercruusse 
Nadien boeide Martin De Jonghe, 

alias Vercruusse het publiek met op de 
politieke aktualiteit gerichte spitsvon-

Dienstbetoon te 
Hasselt 

De sociaal dienstbetoon van volks
vertegenwoordiger Desaeyere te Has
selt gaat op volgende tijdstippen door 

Elke maandag van 17u tot 20u , Al-
destraat 20/1 te 3500 Hasselt 

Elke vrijdag van 17u tot 20 u inde 
Polleunnisstraat 11 te Kermt-Hasselt 
(011/25 52 22) 

digheden Voor de aandachtig toe-
luisterende toehoorders vertelde hij hoe 
Vercruusse uit zijn brem ontsproten 
was Het gebruik van geluidsbandjes 
bleek echter minder geschikt voor een 
zaaloptreden 

Ondertussen stond Sinterklaas met 
zijn Zwarte Pieten te trappelen van on
geduid om voor de mikro het doen en 
laten van onze mandatarissen met ra
ke humor te schetsen 

De vrolijke noten van From Us to You 
begeleidden nadien de talrijke aanwe
zigen tot m de vroege uurtjes 

Ivo Coninx 

LIMBURG 
DECEMBER 
30 MUNSTERBILZEN: Grote kaartavond m lokaal cafe Bloemenhof 

Eerste kaart om 20 uur Prijzen vet varken Organisatie VU-
Munsterbilzen 

30 MUNSTERBILZEN: Speciale emdejaar bestuursvergadering m lokaal 
Bloemenhof om 20 uur Org VU-Munsterbilzen 

JANUARI 
18 MUNSTERBILZEN: Grote kaartavond in lokaal Bloemenhof te 

Munsterbilzen Eerste kaart om 20 uur Prijzen vet varken Org VU-
Munsterbilzen 

Gevraagd: 
Voor op te richten dienst voor 
gezins en bejaardenhulp van 
Ziekenfonds Flandria 
- 2 halftijdse gezins-
en bejaardenhelpsters 
Voorwaarden woonachtig 
Groot Gent 1 jaaruitkenngsge 
rechtigdzijn het diploma bezit 
ten van gezins en bejaarden 
helpster 

Aanvraag dringend richten aan 
de Voorzitter Flandria 
Holstraat 21 9000 Gent 

(Ad\ 2121 

Gemeentebestuur Zoersel 
Bekendmaking van 

openstaande betrekking 
In zitting van 29 augustus 1985 heeft de gemeenteraad van Zoersel een 
plaats van politieagent open verklaard 
Een eksamen zal ingericht worden voor de te begeven plaats en de aan
leg van een werf reserve van 18 maanden 

A. Algemene voorwaarden: 
1 Belg zijn 
2 Van goed zedelijk gedrag zijn 
3 De mannelijke kandidaten moeten in regel zijn met de dienstplichtwetten 
4 Lichamelijk geschikt zijn 
5 De mannelijke kandidaten moeten een lichaamsgestalte hebben van mi
nimum 1,68 m, de vrouwelijke kandidaten minimum 1,60 m 
6 Leeftijd minimum 21 jaar, maximum 35 jaar 
De leeftijdsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de uiterste datum voor het 
indienen van de kandidaturen, met dien verstande dat de maximum leef
tijd met mag overschreden zijn op de datum van de indiensttreding Deze 
leeftijd kan met 5 jaar verhoogd worden ingevolge de toepassing van de 
prioriteitswetgevmg 
7 Vaste benoeming volgt na een proefperiode van 1 jaar en is tevens af
hankelijk van het slagen in de proeven van een erkende politieschool 
8 In het bezit zijn van een rijbewijs B 
9 Diploma lager secundair onderwijs of gelijkwaardig 

B. Bijzondere voorwaarden: 
Slagen m lichamelijke, schnftelijke en mondelinge proeven 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven toegezonden worden 
aan Het Gemeentebestuur van Zoersel, p/a sekretariaat, Kasteeldreef 55, 
2241 Zoersel Zij dienen ter post afgestempeld uiterlijk op 15 januan 1986 
Alle verdere inlichtingen worden verstrekt op voormeld adres of telefonisch 
op het nr 03-384 00 00, toestel 260 

(Adv 204) 

Borgloon rouwt om 
Bert Haenen 

Een vroegwinterse ijzelplek op een 
landelijke weg, een slippende auto die 
inbeukt op een vrachtwagen Dat was 
het tragische kader waarin een jonge 
vnend, Bert Haenen, amper 19 jaar 
oud, het leven het Zo plots als de dood 
het jonge leven van Bert wegnam, zo 
lang duurt het uiteindelijke besef dat het 
voorbij IS 

Zijn 19-jarig leven stond reeds vroeg 
in het teken van dienstbaarheid dienst-
Daar voor zijn familie, hulpvaardig voor 
zijn vrienden en kennissen en vooral of
fervaardig voor de jeugdigen en kinde
ren in eigen familieknng, m de sport en 
in de jeugdbeweging Deze dienstbaar

heid werd gevoed door zijn sterke en 
eerlijke Vlaams-nationale overtuiging 
en zijn minzaam karakter De jongeren 
vonden in hem dit toonbeeld en zullen 
in deze vrijwel ontroostbare ogenblik
ken geen leegte vinden maar een aan
duiding in de uitbouw van hun eigen 
leven 

VU-Borgloon biedt zijn innige deelne
ming aan de familie aan met de gelaten
heid dat Vlaanderen vaak zijn 
schoonste kinderen moet prijsgeven, 
en wenst de famihemoeder veel sterk
te toe in de harde weg die zij is moeten 
gaan de jongste jaren 

Luk Robijns 

VUJO-Limburg 
opent eigen 
centrum 

De VU-jongeren Limburg hebben op 
13 december 85 onder grote be
langstelling hun provinciale sekretan 
aat geopend Dit sekretariaat is gelegen 
in het centrum van Hasselt Aldestraat 
20 eerste verdieping 

Op de receptie waren de nationale 
\/U-mandatanssen en de volledige frak-
tie van de provincieraad aanwezig o I v 

VU-fraktieleider Jan Peumans en het 
VUJO-provincieraadslid Fneda Bre-
poels De jonge vernieuwde fraktie in 
het provincieraad werkt in nauwe sa
menwerking met het provinciale 
bestuur van de VUJ-jongeren Limburg 

Provincieraadslid Brepoels formu
leerde in haar tussenkomst in de provin
cieraad trouwens de ekologische be
kommernissen van de VU-jongeren 
Limburg 

Deze logistieke uitbouw van de VU-
jongeren in Limburg is het bewijs van 
een levend Vlaams-nationalisme in 
Limburg De VU-jongeren Limburg zijn 
de sterkste politieke jongerenorganisa
tie in Limburg de cijfers van de Provin
ciale Dienst van de Jeugd bewijzen dit 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u 03-2388840 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN E,TERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegeslraat 33 2400 IVIol 
01431 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053 21 27 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02 582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

F R A N S S E N S OPTIEK 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03-2356475 

verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

m' %iif 

q - ~ \ STUDIO 
X J - / DANN 
02 428 69 84 

— Indubtnele fotog'afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportagps 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype o f fset 
fabrikat ie oms lagen zakomslagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel 052-42 33 04 - 42 39 16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meube l 

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 45 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaansiraal 41 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouv^en voor u 
sIPutpl op dP dPur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

bografpnisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053 2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbr anders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinsiraat 126 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagen) 
DE R O O S E N V 

Algemene hout en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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Bisschop Paul Van den Berghe over Kerstmis: 

„'t Is goed dat Jezus kwam" 
Antwerpen. - De winkels zijn getooid in kerstl<ledij. Hier en daar zie je al mensen 

met kadootjes onderde arm. De koffiehuizen langsheen de Mechelsesteenweg be
groeten op donderdagnamiddag hun vertrouwde, bejaarde kliënteel. Een statig 
herenhuis daartussen, met een onooglijk plaatje aan de bel:,, Bisdom Antwerpen''. 

Op de eerste verdieping heeft de titelvoerende bisschop, Paul Van den Berghe, 
zijn kantoor. Biezonder sober ingericht, de gammele burolamp werpt een vale 
lichtstreep op de schrijftafel, goedkope sigaartjes en een buste van de paus. 

Het kader voor ons gesprek. 

PAUL Van den Berghe werd 
geboren m Geraardsber-
gen, januan 1933 Hij liep 

kollege in zijn geboortestad en trok 
toen naar het Leuvense seminarie 
Leo XIII Op 24-jarige leeftijd werd 
hij priester gewijd Hij studeerde 
Thomistische wijsbegeerte en pro
moveerde tot doctor in de godge
leerdheid 

Vijf jaar geleden werd hij bis
schop gewijd en aangesteld m Ant
werpen Hij IS voorzitter van de in
terdiocesane kommissie voor litur
gische zielzorg 

Mgr Van den Berghe spreekt 
zacht en zijn handen onderstrepen 
wat hij bedoelt Een beminnelijke, 
verstandige herder van zijn kerk
volk m moeilijke dagen 

Milde toezichter 
WIJ: Wat betekent het bis

schop te zijn in 1985? Hoe ziet U 
de funictie van een bisschop in de 
huidige samenleving? 

Mgr. Van den Berghe: ,,De taak 
van de bisschop is allereerst een 
kerkelijke taak, omdat hij krachtens 
zijn wijding en aanstelling een 
laatste verantwoordelijkheid draagt 
ivm de kerkgemeenschap Dit op 
het vlak van het geloof en de ker
kelijke samenhang, in trouw aan 
het evangelie en de grote tradities 
van de kerk De bisschop is een 
soort toezichter op het kerkelijk le
ven, maar dan wel met grote mild
heid HIJ moet letten op de eenheid 
van de kerkgemeenschap, welis
waar in respekt voor de gewettigde 
verscheidenheid die binnen de 
kerk mogelijk is en mogelijk moet 
blijven 

HIJ moet uiteraard alles wat de 
kristene gemeenschap aanbelangt 
ter harte nemen Daarvoor moet hij 
werken en bidden Om van daaruit 
tegenover God te staan, in een 
soort worsteling Dit is de spiritue
le kern van het ambt 

Daarnaast zijn er natuurlijk een 
reeks organisatorische en be
leidsmatige aspekten verbonden 
aan deze funktie '' 

WIJ: De gelovige gemeen
schap leeft niet op een eiland, 
bijgevolg... 

Mgr. Van den Berghe: .Bis
schop zijn IS allereerst een 
inwendig-kerkelijke funktie l^aar 
het mag zeker niet daartoe beperkt 
blijven 

Samen met heel de kerk en op 
zijn eigen manier als voorganger 
moet de bisschop ook een stuk me
deverantwoordelijkheid opnemen 
ten overstaan van de hele gemeen
schap waann die kerk leeft En 
waarvan zij zich niet mag de-
solidanseren Niet enkel omdat dit 
maatschappelijk onhoudbaar is, 
maar evenzeer omdat het kristen-
dom ook zending betekent Wij 

Mgr Paul Van den Berghe ,,lkweet met of alles hier op aarde altijd zo 
maar goed komt Maar ik weet dat wij de kracht kunnen ontvangen om 
te blijven hopen En ik geloof met St -Paulus dat God uiteindelijk alles 
ten goede keert " (toto. Mare Ceis) 

moeten ons dienstbaar maken aan 
de samenleving 

De kerk, en bijgevolg ook de bis
schop, kan zich met distantieren 
van de brede wereld Een bisschop 
moet in de pluriforme gemeen
schap getuigenis afleggen van zijn 
geloof maar ook van wat er in de 
kerkgemeenschap leeft In onze 
missionaire optiek willen wij het 
evangelie trouwens aan de hele 
wereld kenbaar maken " 

Meer dan folklore 
WIJ: Straks vieren wij Kerst

mis. Wat betekent dit feest voor 
keistenen vandaag? Hopelijk 
toch iets meer dan de kommer-
ciele glitter. 

Mgr. Van den Berghe: ,,/We/d/e 
glitter en alles wat daarrond hangt 
heb ikzelf veel moeilijkheden Ik 
vind dit een heel kurieuze verschui
ving Waar ik geen last mee heb is 

het feit dat Kerstmis voor een stuk 
een echt familiefeest is Een ge-
zinsfeest met warmte en genegen
heid 

De kern van dit gebeuren is voor 
een gelovige een echt religieus 
feest Het is een geboortefeest 
Niet bij de geboorte, maar achter
af Wanneer men achteraf de ge
boorte van iemand viert, dan viert 
men veel meer dan alleen de ge
boorte Men viert de gedachtenis, 
het hele leven Men hennnert alles 
Men viert vooral de betekenis van 
zijn leven Het spoor dat die per
soon heeft nagelaten In dankbaar
heid omdat die mens geleefd heeft 
We zijn dankbaar omdat Jezus ge
komen is Heel echt gemeend, bij
na als een kind, zeggen wij ,,'t Is 
toch goed dat hij er geweest is'" 

Wanneer men dit werkelijk gaat 
uitdiepen, dan beseft men de veler
lei redenen waarom men dankbaar 
mag zijn dat Jezus gekomen is En 

net zoals in profane vieringen 
bestaat er tussen dankbaarheid en 
belijdenis een innig verbond en 
verband Wie dankbaar is, belijdt 

Het meest mysterievolle van 
Kerstmis is dat men in dit kind het 
medemenselijk worden viert van 
Gods eeuwige zoon Dat hij geko
men IS, IS zo wonderlijk schoon om
dat hij van zover komt, bij wijze van 
spreken Omdat hij nog wat anders 
heeft gebracht dan die vele ande
re mensen in de loop van de ge
schiedenis HIJ heeft ons de Geest 
van God gebracht De geest die le
ven brengt en van alles kan, op 
voorwaarde dat de mensen ,,Ja" 
zeggen en meedoen 

Ook mensen voor wie het geloof 
een beetje onduidelijk is geworden, 
beleven toch nog Kerstmis Die in
druk heb ik Dat er nog iets is van 
overgebleven Ik hoop dat dit dan 
niet zuiver folklore is " 

Kerstmis schreeuwt 
om toepassing 

WIJ: Kerstmis is ook „iets" 
voor vrijzinnigen of voor mensen 
die niet meer gelovig zijn. Op tal 
van plaatsen waar oorlog woedt 
wordt op Kerstnacht bv. een wa
penstilstand in acht genomen. 
Aan Kerstmis is de herinnering 
van vrede verbonden. 

Nochtans leven wij in een we
reld waar men de meeste van die 
waarden met voeten treedt. Het 
geweld domineert. Is het dan niet 
ontgoochelend om weer Kerst
mis te vieren? De 26ste decem
ber gaat alles toch weer door zo
als voorheen... 

Mgr. Van den Berghe: ,,Het is 
inderdaad zo dat er een afstand 
bestaat tussen het vreedzame en 
innige van Kerstdag en het dage
lijkse leven daarna en daarbuiten 
Voor een stuk is dat altijd zo, vie
ren IS slechts een aspekt van de 
werkelijkheid Het kan zelfs ge
vaarlijk worden, indien men de illu
sie koestert dat dit de enige beslis
sende werkelijkheid is Men kan 
van een Kerstvienng komen en 
thuis ruzie maken Ook de gelovi
ge mens is lang met gaaf en inte
ger 

Vieren is belangrijk en de liturgie 
IS voor een kristen daartoe de mo
gelijkheid Maar de werkelijke we
reld IS vaak een grote ontgooche
ling Het IS voor het kristendom 
heel gevaarlijk dat men in de be
schutte ruimte van de liturgie gaat 
zingen en leven en dromen, zonder 
oog te hebben voor de realiteit 
daarbuiten Men mag als kristen 
met aan,,geheugenverlies'' lijden 
eenmaal men buiten de kerk komt 
Dat IS van alle tijden moeilijk ge
weest, maar zeker ook nu Precies 
omdat de moderne mens geleerd 
heeft in verschillende,,regionen" 
te leven, waartussen er met nood
zakelijk een band moet bestaan 
Dat IS gevaarlijk voor de gods
dienst Op termijn is dit zelfs do
dend voor de religie 

Kerstmis schreeuwt om een toe
passing Maar dit IS een geweldige 
opgave 

Van goed en kwaad 
WIJ: Wat is uw grootste pijn ? 
Mgr. Van den Berghe: „Watmij 

ten diepste pijn doet, is wat iedere 
mens pijn doet, nl de ontmoeting 

met het kwaad Dat kwaad ontmoet 
je overal, ook in jezelf en waar je 
ook gaat In alle vormen 

Misschien het moeilijkste in het 
leven betreft het fenomeen van hoe 
het kwaad zich nestelt in het goe
de Je maakt het soms mee dat 
mensen die het goed menen toch 
tot erg slechte daden in staat zijn 
Ik vind dat er over de wereld een 
geweldige sluier van dubbelzinnig
heid hangt Kwaad dat onder de 
gedaante van goed verschijnt En 
hoe het goede plots verkeerde we
gen uitgaat Dit is mijn pijn, en te
gelijkertijd mijn grootste raadsel 

Niettemin ben ik ervan overtuigd 
dat de mens ten allerlaatste eigen
lijk toch gemotiveerd wordt door 
iets wat goed is Maar, dit raakt in 
werkelijkheid zo verslingerd, zo 
troebel, dat hij echt kwade dingen 
kan doen En dit vaak vanuit iets 
wat in oorsprong misschien goed 
was Dat proces van dubbelzinnig
heid, van hoe goeie dingen pervers 
kunnen worden, doet mij pijn 

De geschiedenis van de mens
heid IS eigenlijk het drama van 
goed en kwaad " 

Geen 
naïef optimisme 

WIJ: Wat stemt U blij en 
hoopvol? 

Mgr. Van den Berghe: ,,Blij 
word je als je mooie, goeie dingen 
ziet Vreugde is een signaal, een 
reaktieopwatfijnis In heel dat klu
wen van de mensengeschiedenis 
wordt, op een voormij dikwijls won
derlijke manier, altijd weer het goe
de, het rechtvaardige geboren 

Wie sterk met het leven in aan
raking komt, kan met meer naïef 
optimistisch zijn Dat kan met 
meer, dit is voorbij Een jonge au
tostopper zei me ooit ,,lk heb te 
veel gezien om nog te kunnen ge
loven" Als uitspraak IS dit in wezen 
onjuist, maar het is wel juist als er
varing van veel mensen Het leven 
en al wat er gebeurt kan zo gruwe
lijk zijn dat men nog moeilijk de 
kracht kan opbrengen om te gelo
ven m het goede En toch, wie er 
door raakt, weet dat het anders 
kan Je geloof kan altijd herboren 
worden, ondanks en uit al wat je 
meemaakt 

Tijdens de zomer vertelde ie
mand mij wat hij in Calcutta had er
varen HIJ omschreef deze Indische 
stad als de meest gruwelijke plek 
van de wereld En toch had hij in 
Calcutta de gaafste, de schoonste 
mensen leren kennen 

Er bestaat dus doorheen de ge
schiedenis van de mensheid een 
aanwezigheid, een onoverwinnelij
ke kracht, die wij als kristenen de 
kracht van de verrijzenis noemen 
De grote hoop van een kristen is 
dus met er zullen geen rampen ko
men Maar wel zelfs indien er af
grijselijke dingen gebeuren, er is 
Iemand die ons zal,.vastpakken" 
en die ons er dwars doorheen zal 
trekken' De kracht daarvan voel je 
in momenten en plaatsen en men
sen waar men, getekend door de 
realiteit, deze hoop heeft bewaard 

Goed zijn, hoewel men veel 
kwaad heeft ontmoet " (pvdd) 

4iENSEN 
BU^ 
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