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Met moed
het nieuwe jaar in
Deze dagen is het een kwarteeuw geleden dat de staking tegen de
Eenheidswet het land deed daveren. De Eenheidswet was geen zgn.
„communautaire kwestie". Het was een dure herstelwet die doorde
regering noodzakelijk werd geacht na het Kongolees debacle en de
ekonomische inzinking. De staking zelf werd wél een communautaire kwestie, door de totaal verschillende deelneming er aan in
Vlaanderen en Wallonië. Terwijl in Wallonië een pre-revolutionair
klimaat ontstond, bleef Vlaanderen aan het werk. Na de staking leidde dit in Wallonië tot verbittering en frustratie. André Renard vertolkte dat in een radikaal federalistisch eisenprogramma en richtte zijn Mouvement Populaire Wallon op. Het Belgisch probleem
nummer één - de verhouding tussen de twee volksgemeenschappen
- kwam in een stroomversnelling. Wat bij de konings- en de schoolkwestie nog door de unitaire krachten kon verdoezeld worden, brak
nu onloochenbaar door naar aanleiding van een communautair nauwelijks beladen dossier.
Aan deze staking en de daaropvolgende federalistische stroomversnelling waren vele jaren van Vlaams-nationale nederlagen
voorafgegaan. In 1949 had de Vlaamse Concentratie een eerste vergeefse poging ondernomen. In 1950 nam ze niet eens deel aan de verkiezingen, omwille van de Koningskwestie. In 1954 werd Herman
Wagemans verkozen, voor de meeste politieke waarnemers méér
een verlate zonderling dan de eerste van een nieuwe lichting
Vlaams-nationalisten. In datzelfde jaar 1954 werd de Volksunie opgericht. Ze trad voor het eerst bij verkiezingen aan in 1958: een nieuwe nederlaag, alhoewel de zetel behouden bleef voor Van der Eist.
Van bij de stichting van de Volksunie zou het méér dan een half dozijn jaren duren vooraleer het Vlaams-nationalisme noemenswaardige verkiezingsresultaten kon boeken.
Er zijn paralellen te trekken tussen toen en nu. In de vijftiger jaren waren de Vlaams-Waalse tegenstellingen latent aanwezig, maar
ze werden kunstmatig naar de achtergrond gedrongen. Maar zoals
het Franse spreekwoord zegt, chassez Ie naturel, il revient au galop : de onderhuids aanwezige communautaire spanningen stapelden zich op om bij de staking tegen de Eenheidswet overheersend
op de voorgrond te treden.
• De huidige ekonomische krisis heeft de aandacht afgeleid van de
communautaire problemen, alhoewel die er - zeker voor wat de direkte gevolgen op Vlaanderen en Wallonië betreft - ten nauwste mee
verbonden zijn. Martens heeft daarop handig ingespeeld door ieder
communautair probleem naar de koelkast te verwijzen.
Deze politiek is op de duur onhoudbaar. Het is volstrekt onmogelijk, lange tijd te regeren alsof de communautaire dossiers slechts
tweedehandsproblemen zijn. Op een niet te voorspellen ogenblik in
een niet ver verwijderde toekomst zal de Vlaams-Waalse tegenstelling weer in alle kracht op de voorgrond treden.
We zijn niet meer in 1954, waar de Vlaams-nationale hoop belichaamd werd in één enkele volksvertegenwoordiger. We leven voortaan in 1986, met achter ons het potentieel van meer dan een half
miljoen Vlaams-nationale kiezers.
Het jaar 1986 wordt voorde Volksunie een belangrijk jaar, het jaar
van vernieuwing en verjonging. Nog is de partij, van hoog tot laag,
niet over haar verkiezingsnederlaag heen. Maar vooraleer het lente
wordt zal reeds blijken, dat de beproeving achter de rug ligt. De Volksunie mag zich niet ontmaken van haar plicht, de lessen uit een nederlaag te trekken. Tegelijkertijd moet zij zich, met het hernieuwd
besef een samenhorigheids- en waardenpartij te zijn, opnieuw gereed houden om ieder ogenblik in te grijpen op de kansen die zich
met wiskundige zekerheid terug zullen bieden.
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Nog net de tijd?
,,Dit is een voze wereld van geweld,
van ontrouw, leugen en moraal der horden.
Alleen wat toeslaat of omhoogkruipt, telt.
En 't zal wel nimmer anders worden."
EZE verzen van Herwig
Hensen flitsen ons door het
hoofd bij het overvliegen van
het pas voorbije jaar. Voor een
zeldzame keer delen wij de unanieme mening van de kollega'skommentatoren: het was inderdaad een slecht jaar. Een jaar om
vlug te vergeten. Terreur, gruwel,
geweld, moord, verdriet, honger,
vervuiling en haat voerden de boventoon. In ons eigen land en in de
wijde wereld. Zo kan het echt niet
langer. Indien wij tenminste op
enigszins menselijke wijze de
21ste eeuw willen halen. We hebben nog net de tijd.
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Vermoedelijk (en gelukkig) waren er, meestal in de kleine vriendenkring, enkele momenten van
vreugde en bemoediging. Die ons
weer deden geloven in het schone,
in de volkse bewering dat het morgen wel weer beter wordt. En dat alles ooit nog wel goed komt?

Ook in de eigen politieke familie
was lang niet alles één pot ellende.
Ondanks de behoorlijke dreun op
13 oktober werden de rangen
gesloten en bleven vulgaire afrekeningen achterwege. Het geloof dat
we straks weer winnen groeit. De
één-tegen-allen positie waarin wij
gedrongen werden zal onze slagkracht niet verminderen.
Ja, zelfs op maatschappelijk vlak
blijven lichtpunten uit '85 op ons
netvlies nakleuren. Eindelijk gingen de grote machthebbers weer
met elkaar praten, en dit was toch
ook al jaren geleden. En telkens
wanneer een grote ramp de wereld
eventjes deed opschrikken, bleken
nog idealisten te bestaan die belangeloos, voor niks, hulp boden.
Hoopgevend was ongetwijfeld de
inzet van de vaak door de weldenkende burger verguisde popartiesten ; hun gratuite koncerten re-

sulteerden in 4 miljard frank steun
voor uitdrogend Afrika.
De meeslepende hit beklijft. Wij
zijn, wij vormen inderdaad die wereld. Laat ons dus ophouden met
alleen maar janken over die o zo
slechte tijden. Want wij maken toch
mee deze tijden?
Aan alle lezers en sympatisanten; een gelukkig '86! Heel

oprecht,
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In dit
Nieuwjaarsnummer:
• Vic Anciaux over gisteren en morgen
(biz. 3)
• Een heruitgave van
Zwartberg?
(bIz. 4)
• Bekende mensen sturen hun wensen
(bIz. 6 en 7)
• Leo Augusteyns, de
vergeten nationalist
(biz. 11)
• Kersvers VUJO-voorzitter Bart Tommelein
(bIz. 16)
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Het was er ongetwijfeld nog erger
dan nu in Zaventem Alle bnefwisseling
gebeurde in het Frans

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

Vergeef mij want ik heb gezondigd
Ik heb op 13 oktober voor de VU
gestemd, drie maal zelfs' Maar ik zal de
volgende maal voor de CVP stemmen
Ik was aanwezig te Aalst op de
Pnester Daensherdenking, een priester
die destijs uit de kerk gestoten werd
Ik heb ondertussen spijt van mijn zonden, maar als ik mij met vergis weren er
zo rond het half miljoen VU-kiezersi
Een ganse vrachtwagen vol zonden i
F.V.R., Asse.

MET GEEN WOORD
Kerstmis God werd mens Een mens
om nooit te vergeten
In deze enkele woorden ligt Jezus leven samengevat als een oproep voor alle mensen van goede wil
Dat minimum van goede wil inzake
amnestie is alle goedbedoelde inspanningen met te na gesproken, nog altijd
met aanwezig in dit land België Zelfs
in de beleidsverklanng van de Vlaamse regering wordt er met geen woord
over amnestie gerept S c h a n d e '
Het feest van de haat duurt voort

Ook nu nog, veertig jaar na de tweede
wereldoorlog weigert dit land amnestie'
Als Vlaams-nationalisten blijven we
hopen I
W.R., Maaseik

BRUSSEL-NATIONAAL (1)
Een schrijnende bnef van een lezer
uitKraainem(WIJvan 19dec l l ) o v e r
onze luchthaven brengt weer eens aan
het licht hoe de knechtenmentaliteit van
b v een minister De Croo de zottigheid
van Bruxelles-National bestendigt
In geen enkel modern land geeft men
aan de grote luchthavens de naam van
de hoofdstad Men geeft - hoe kan het
a n d e r s ' ' - een naam als Schiphol, Orly, Croydon, enz Men geeft bij voorkeur
de naam van de gemeente, waar de
luchthaven ligt De naam Zaventem is
jort, in alle talen gemakkelijk uit te spreken Een andere naam geven IS onzinnig, vooral als deze naam mets te maken heeft met de gemeente, waar het
vliegveld ligt Als mijn geheugen goed
werkt dan was het een andere knecht,
wijlen P W Segers die als minister voor
Verkeerswezen met het nodige deed
om een streep te trekken door het onzinnige Brussel-nationaal Een verkeersbord dat deze naam zou dragen
IS m i onwettelijk en in alle geval onjuist

Nieuwelaan 47
1860 Meise - 02-2697045

Kom eens bij ons!
Dortmniidtr Thitr-Braii-hovai
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72
Kon Astodl 85 Konüch 03 457 30 32
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89
Grots parkeerterreinen zalen vri) voor
feesten banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van t vat
Levende Water Tonissteiner Sprudel
goed en goedkoop aten
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KAPELLEKESHOEF
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Ik hem soms de indruk dat men denkt
dat de Walen kinderen zijn en dat men
het woord Zaventem met mag gebruiken Hadbv Gosselies de belangrijkste
luchthaven moeten ,,dulden" dan hand
geen enkele Vlaming verwacht dat men
het een andere naam zou geven dan
Gosselies
J.E.T.,Vilvoorde

BRUSSEL-NATIONAAL (2)
In WIJ van 19 dec 11 maakt lezer
Q V D uit Kraamem zich boos over het
innerlijk taalgebruik bij de officiële
diensten van Zaventem-Luchthaven
Het wordt hoog tijd dat een of andere
kommissie dat varkentje eens goed
wast Onder voorzitterschap bv van onze gewezen senator Bob Van de Zande en met medewerking van het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel

Door tussekomst van het Vlaams Komitee voor Brussel werd minister Spinoy op de hoogte gebracht (1954) Hij
greep drastisch in en zorgde er o a
voor dat de Legertaalwet werd verbeterd in ons voordeel Zo werden sedertdien 60 % van de officiersbetrekkingen
voor Vlamingen vrijgehouden en werd
bepaald dat ,de streek van Brussel" in
die taalwet beperkt bleef tot GrootBrussel
Dit was een voorbeel van eenmanaktie, maar met de enige van dezelfde man Wie doet het voor Zaventem, maar dan met de zekerheid van de
stap-voor-stap-taktiek '
M. Vandamme, Viivoorde

Willy Desaeyere, k a m e r l i d

GOUDMIJN?

m

Met verbazing heb ik in ,,De Stand a a r d " van 6 december '85 het artikel
,,Een steenkool die wel een goudmijn
lijkt" gelezen Deze tekst wekt inderdaad de indruk dat het Columbiaanse
steenkoolprojekt ,,EI Cerrejon" heel
rendal is en dit in tegenstelling met onze KS
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Hoofdredakteur
Maurits van Liedekerke
D
32j ongehuwde A3 mechanica
met beroepsopleiding bij RVA en rijbewijs B zoekt een betrekking als draaier
of klusjesman Alle werk is goed Bij
voorkeur in Brussel of op de driehoek
Brussel-Aalst-Ninove Voor ml zich
wenden tot Senator Dr J Valkeniers,
tel 02/569 16 04

Verder blijven één-manakties steeds
mogelijk, maar dan alleen als resultaat
mogelijk is Terzake kan ik verwijzen
naar de éen-manaktie van een zekere
Floere Smit tegen de verfransing van
een legerarsenaal in Vilvoorde

D Dame, 21 jaar en wonende in het Mechelse zoekt werk Diploma graduaat
toerisme, kennis kantoorwerken, goede noties van frans, engels, duits en
spaans Aanvaard alle werk Ref nr
0886 Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers via het Vlaams Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1,
2800 Mechelen, tel 015/20 95 14 Gelieve het ref nr te vermelden

Floere Smit keerde na vijf jaar oorlogsvrijwilligerschap bij de Bntse luchtmacht terug, werd tewerk gesteld in dat
arsenaal en stelde vast dat de legertaalwet van 1938 met werd toegepast

D Jonge dame zoekt (liefst geen
kantoor-)werk, in het Kortrijkse Graag
een antwoord aan senator Michel Capoen (057-20 48 55) of dr De Roose
(056-60 23 50)

Restaurant
Hasseltberg

Het lEA - Coal Reach publiceerde in
1985 een studie met als tital ,,The cost
and avaibility of Columbia C o a l " , Jamieson Resources of British Columbia,
Canada Uit deze studie blijkt dat de
prijs van 43 $, het cijfer dat in uw krant
werd geciteerd, een rendement voor
,,EI Cerrejon" van O % Om een rendement van 5 % te behalen moet de prijs
stijgen tot 55 $ en om een redelijk rendement te halen van 10 % IS er zelfs een
stijging van de prijs nodig tot 73 $ Dit
laatste bedrag is ongeveer de kostprijs
van de Kempische steenkool
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Schaarbeek
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Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 4 2 3 2 4 6
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familipzaak met traditie

(adv 23J
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Tel 02-73456 09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

D De VU-jongeren Limburg zoeken
een afsluitbare kast voor hun sekretariaat Wie stelt er ons één ter beschikk i n g ' Neem kontakt op mt ons V U jongeren Limburg, Aldestraat 20, I e
verdieping, 3500 Hasselt
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Voorzitter Vic Anciaux:

„..Jk zal pogen
voor te gaan''
joenen gevoerde kampanje van

1985 is voorbij gevlogen. Bijna zo vlug als een raket. de tegenstrevers Wij waren
Het was geen jaar om over naar huis te schrijven. Het blijkbaar met in staat daartegen
blijft in onze herinnering als eenjaar van verschrikke- in te gaan Werden wijzelf, in eigen midden, ondermijnd door
lijke natuurrampen. Met duizenden slachtoffers. Ineen de valse polarisatie? Ligt daar
verre wereld en toch dichtbij. Tot in onze huiskamers ge-met de grote oorzaak van ons
bracht langs de elektronische beelden van een hoog- gebrek aan bezieling^ zodat we
technologische maatschappij. Die echter niet in staat de kracht misten om de Vlaamkiezer te overtuigen'? We
bleek een klein meisje van de verdrinkingsdood te se
moeten eens diep in eigen boeredden.
zem kijken De gevolgen liggen
ET jaar van toenemend
geweld
Fysisch en
geestelijk Een meedogenloos terrorisme greep om
ons heen Angstaanjagend
Een jaar van haast ongemerkte maar stijgende onmenselijkheid. Ook onze Vlaamse gemeenschap geraakte meer en
meer verziekt door een mentaliteit van onverdraagzaamheid
De tegenstellingen tussen de
sociale geledingen en levensbeschouwingen van ons volk
werden geniepig maar wellustig
opgedreven Een pijnlijk jaar
Het zal in de sociale geschiedenis van Vlaanderen getekend
blijven met het ontstaan van de
„nieuwe armoede" Niet als een

H

literaire term, maar als trieste
realiteit

Bittere nasmaak
Het jaar 1985 laat in de Volksunie een bittere smaak na De
hoge verwachtingen, die het
geestdriftig kongres van maart
hadden opgewekt, werden niet
ingelost De verkiezingsnederlaag kwam hard aan Ons politiek programma dat de Vlaamse zelfstandigheid en samenhorigheid
vooropstelt
als
onontbeerlijke voorwaarden
voor het financieel en sociaalekonomisch herstel, is juist en
onweerlegbaar Het werd echter
onder de mat geveegd door een
brutale, misleidende en met mil-

in ieder geval voor de hand Onze droom op korte termijn de
laatste stap te kunnen zetten in
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd,
werd uiteen geslagen Dit is erg,
want elk uitstel kost onnoemlijk
veel geld en energie.
Is 1985 een jaar dat we liefst
zo gauw mogelijk vergeten, er is
geen enkele reden om te vervallen in een droefgeestig pessimisme Gedaan met het likken
van de wonden Een nieuwjaar
IS een nieuw begin Niets bewijst dat 1986 dezelfde toer opgaat Niet alleen de spreekwoorden getuigen dat er na regen zonneschijn komt De
geschiedenis leert ons dat het
leven van een volk cyclische bewegingen kent van vallen en
opstaan. Nu reeds blinkt er een

Vlaamse Leeuw
ELEZEN in de krant: „De
Antwerpse
komponist
Hans Swinnen heeft van
het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap de opdracht gekregen, een officiële orkestratie
te bezorgen voor de Vlaamse
Leeuw. Bedoeling van de opdracht is een soort standaardmodel aan te bieden tegenover de
vele verschillende versies die
van het officiële
Vlaamse
volkslied in omloop zijn. Het ministerie zal de uitgave van de partituren verzorgen en binnenkort
beschikbaar stellen, tezamen
met een plaatopname van het Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. De publikatie is voorzien
voorfebruari-maart volgend jaar.
Hans Swinnen (45) is als
musicus-moderator
verbonden
aan de Opera van Vlaanderen".
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Tot zover het krantenbericht.
We kennen de heer Hans Swinnen (45) niet persoonlijk. Verre
van ons dus de gedachte dat de
heer Hans Swinnen (45) niet bij
machte zou zijn, te zorgen voor
een standaarmodel
van de
Vlaamse Leeuw dat geroepen is,
het op te nemen tegen de vele
verschillende versies die van het
officiële Vlaamse volkslied in
omloop zijn.

De heer Hans Swinnen (45)
mag het ons niet kwalijk nemen:
in de verschillende stadia van
ons leven hebben wijzelf de
Vlaamse Leeuw gezongen in verschillende versies. En vermoedelijk zullen wij dat blijven doen,
onaf gezien van het feit of de orkestratie van de heer Hans Swinnen (45) al dan niet zal geslaagd
mogen heten.
Wij hebben de Vlaamse Leeuw
gezongen in een omfloersde versie, de ochtend dat August
Borms werd terechtgesteld en
dat wijzelf dat nieuws vernamen
In vleugel C van de gevangenis
van Sint Gillis. Deze Vlaamse
Leeuw in mineur, zonder orkestratie en zelfs zonder stemverheffing, is waarschijnlijk de

ontroerendste en de eerlijkste
die ooit in ons leven hebben gezongen.
We hebben de Leeuw laten
klauwen, uit volle borst en met
tranen in de ogen, op het eerste
na-oorlogse Zangfeest ergens
op een vergeten Westvlaams
voetbalveld van Steverlinck. We
hebben opstandig de Leeuw gezongen - en de tweede strofe met
nadrukkelijk revolutionair elan aan de ingang van Zwartberg, in
het jaar dat je de Leeuw zong als
ware het de Internationale. We
zongen destijds de Leeuw ,,en
sourdine "inde kerk, als protest
tegen de Franse preken. We
galmden hem uit in de Schaarbeekse betoging, met als enige
orkestratie de droge roffel van
matrakken op onze rug.
Dat de heer Swinnen (45) thans
een gekuiste, gesubsidieerde en
zelfs door de kliek van de Gidsen
te spelen versie van de Vlaamse
Leeuw mag maken, het weze zo.
Maar wijzelf zullen hem blijven
zingen, met onze schorre stem
van de voorschrijdende leeftijd,
als een opstandig lied. Zonder
orkestratie. Tenzij dan het ritme
van ons hart.

sprankele hoop op wereldvrede. De aanzwellende roep van
elk volk, zowel in Oost als in
West, naar ontwapening kan
met blijven stuiten op de koele
minachting van de machthebbers. De aangrijpende armoede
in drievierde van de wereld zal
uiteindelijk het egoïsme van de
mensheid doorbreken en overwinnen Al IS het maar omdat de
rijkere industriële landen hun eigenbelang inzien.

Verfrissende
loutering
Ook in de geesten van het
Vlaamse volks is een ommekeer te verwachten Martens en
consoorten kunnen de zaken
gedurende enkele jaren op hun
kop zetten en de massa plantrekkers achter zich scharen
Maar loontje komt om zijn
boontje De demagogie heeft
haargrenzen De onhoudbaarheid van de huidige politieke
toestand komt over korte tijd
open en bloot te liggen Voor iedereen in Vlaanderen
De tijdelijk numerieke verzwakking van de Volksunie betekent geen verslapping van de
Vlaams-nationale idee Het
Vlaams-nationalisme heeft in
de loop van haar geschiedenis
al veel zwaardere klappen
doorstaan De nederlaag van 13
oktober 1985 is daartegenover
maar klem bier Ze kan en moet
een verfrissende loutering zijn,
waaruit een versterkte wil groeit
om het doel te bereiken en een
dieper besef van onze unieke
opdracht

Indien de Volksunie erin
slaagt aan te treden met een
vernieuwde organisatie en
mentaliteit, dan is ze weldra in
staat de drijvende motor te zijn
van een nieuwe stroomversnelling in de vorming van de
Vlaamse natie Maar dan moeten we allemaal bereid zijn, ver
boven elke menselijke kleinheid
en persoonlijke ambitie, de gelederen te sluiten en samen te
bouwen aan een aantrekkelijke
visie over Vlaanderen in het jaar
2000, over de plaats van ons
volk in het toekomstig Europa
van de technologie

Inzet en
vriendschap
Om die taak aan te kunnen
moeten we ons zelf verheffen
boven de dagdagelijkse en kortzichtige politiek Daartoe IS veel
vereist
grootmenselijkheid,
Vlaams-nationale fierheid en
verantwoordelijkheid, geestelijke spankracht en kreativiteit, offervaardigheid en zin voor samenhorigheid, openheid, optimisme en een geloof dat
bergen verzet Al deze hoedanigheden wens ik onze mandatarissen, kaders en leden in het
jaar 1986 Gesterkt door jullie inzet en vriendschap zal ik pogen
voor te gaan

Vic ANCIAUX
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Januari '86, nieuwe zwarte maand voor Limburg?

Geef KS een
echte toekomst!
,,Limburg leeft in bange afwachting voor wat straks
zal gebeuren", verklaarde VU-ondervoorzitterJaak Gabriels enkele dagen v'o'or Kerstmis. De Kempense
Steenkoolmijnen zijn opnieuw de speelbal van het
rampzalige nationale balanceerspel.
De VU zal, desnoods vanuit de één-tegen-allen strijdpositie, blijven vechten ten gunste van een echte toekomst voor onze mijnen.
ET zicht op Kerstmis alarmeerde de Volksunie andermaal - bij monde van
de parlementsleden Willy Desaeyere, Jaak Gabriels, Johan Sauwens en Rik Vandekerkchove voor de gevaren die Limburg bedreigen. Dit verhaal kan vervelend
en eentonig klinken, maar de
toestand is te ernstig en zwijgen
kan niet meer. De Kempense
Steenkoolmijnen(KS) worden opnieuw misbruikt in hetteatervan de
nefaste koppelingspolitiek. Dit is
erg flagrant, omdat men van regeringszijde de goegemeente voorhoudt dat de KS-toekomst een
Vlaamse kwestie is, terwijl men anderzijds aan Vlaanderen de middelen en bevoegdheden ontneemt
voor een ernstig beleid terzake.

koppelen, bij gebrek aan enige toekomstvisie.

De lobby van
nukleaire belangen
De verkiezingen waren amper
voorbij of de KS-direktie kwam aandraven met een ,,geaktualiseerd"
sluitingsplan, dat evenwel reeds in
in septeniber '84 uitlekte. (Op
wiens vgrzoek werd tot na 13 oktober gewacht met de publikatie?)
Dit plartfeeoogt een geleidelijke afbouw. In de lijn wan vroegere KS-

produktiekapaciteit die ruimschoots de totale KS-produktie
overtreft.
Opvallend, in feite irriterend, is
dat de KS steeds ondergraven worden vanuit de eigen middens: én
de regering én de eigen beheerders staan negatief tegenover de
KS. Het opgezette plan illustreert
dit ten voeten uit.

3.740 jobs minder
Het plan voorziet in een besparing van 2.600 tot 3.000 miljoen
frank per jaar. Dit zou resulteren in
een vermindering van 3.000 ondergrondse arbeidsplaatsen in de periode '85 tot eind '89. Of een personeelsvermindering van liefst 21 %.
Bovengronds zouden cirka 600 arbeiders minder tewerkgesteld worden, naast nog eens 136 bedienden en kaderleden. In totaal een
vermindering van 3.740 arbeidsplaatsen of 870 per jaar. Dit
zou de steenkoolprodutkie met 1
miljoen ton terugschroeven (het
huidig produktieniveau bedraagt
6,3 miljoen ton per jaar). De beloofde luchtschacht mag men al even-

Hold-up
van 25 miljard
Omdat de Waalse staalreus
Cockerill-Sambre(CS) meer verliest lijdt dan het plan-Gandois
vooropstelde en omdat de Waalse
fabriek Tubes de la Meuse dringend geld behoeft, haalt men de indexering van de ,,enveloppe" uit
de lade. Teneinde het Waalse staal
en KS tegelijkertijd 5 tot 6 miljard te
bezorgen. Dit druist in tegen alle
eerder gemaakt afspraken, waarbij
de Vlaamse en Waalse gemeenschap zélf zouden zorgen voor
respektievelijk KS en CS. Of de
voortzetting van de noodlottige
dagjes-politiek: alles in één wansmakelijke pot, en men is weer zoet
voor een jaartje.
Laat dit duidelijk wezen. De VU
wil de volledige bevoegdheid en de
nodige middelen voor KS meteen
overhevelen naar de Vlaamse Gemeenschap. Het feit dat voorzitter
Geens in zijn beleidsverklaring
,,eiste" dat de Vlaamse regering eigenmachtig de KS wil behandelen
is, jammer genoeg, slechts een
vrome mens. Nochtans erkent ook
Geens dat het systeem van dotaties een hold-up van zowat 25 miljard per jaar betekent. Met die miljarden kan Vlaanderen de moeilijkheden van KS en zoveel andere
prangende dossiers zelf oplossen.
De centrale overheid o.l.v. zijn partijgenoot Martens beslisten er echter anders over: alles wordt vanuit
de Wetstraat-16 gedirigeerd. Na
,,ruggespraak" met rabiate wallinganten. Dèt is de werkelijkheid.
Het is echt kwaad opzet, de
roomsblauwe machthebbers willen
er niks aan wijzigen. Kwade wil, die
voor KS inhoudt dat er geen enkele beslissing genomen wordt om de
toekomst van dit zo belangrijke bedrijf te verzekeren. Uitstellen en
2 JANUARI1986

Limburg is speciaal
De Limburgse situatie is inderdaad heel specifiek. Uitgerekend daarom verdient Limburg onze
biezondere aandacht. Even herhalen.

I

N de periode '70-'80 nam de
bevolking met bijna 70.000
eenheden toe, of zowat
10,5. De Belgische groei bedroeg slechts 2,1%.
Tegen
het jaar 2000 wordt in Limburg
een aangroei van nog eens
74.000 personen verwacht, of
liefst 75% van de totale te verwachten bevolkingsaangroei in
België! Dit heeft onmiskenbaar
een weerslag op de werkgelegenheid en -loosheid, het onderwijs, de woningbouw, de
gezondheidszorg, de infrastruktuur, het milieu.
Doorheen, en ondanks, de
krisisjaren is de werkgelegenheid in Limburg blijven groeien.
Toch was deze toename ruim
onvoldoende om de demografische ontwikkeling op te vangen.
Wat oorzaak is van een stijging
van de werkloosheid, en vooral

zeer vergeten, net zoals eventuele nieuwe ontginningen.
Limburg kan dit nooit aanvaarden. Tot in '84 was iedereen het
daarover trouwens eens: de politieke partijen, de syndikale en patronale organisaties, de middenstands- en boerenverenigingen uit
deze Vlaamse provincie. Het zg.
,,Kolenfront van Beringen '84" bevatte 7 punten waarvan met kon
noch mocht noch zou afgeweken
worden.

Alleen nog de VU
Op 'n nieuwe bijeenkomst van
het Kolenfront in november '85 te
Hasselt probeerde men deze 7
punten af te zwakken door én de
kolencentrale van 600 megawatt
op de helling te zetten, en de nieuwe uitbatingsmogelijkheden met
ondermeer de verluchtingsschacht
te schrappen én de verlaging van
het produktiepeil door te voeren.
Hetgeen, zoals gezegd, zou leiden
tot de rechtstreekse afdanking van
bijna 4.000 mensen.
In '84 heette het nog dat: ,,De
Limburgse politieke partijen zullen
Een historisch dokument. Op 1 februari 1966 verdween het gehate geen nationale en/of Vlaamse regendarmerie-uniform uit de Driehoek van het Kempens bekken. De rijks- gering steunen die de toekomst
wachters werden vervangen doorparakommando's. Dat deed de gemoe- van KS in het gedrang zullen brenderen bedaren, alhoewel de staking nog uitbreiding nam. Straks opnieuw gen.". In '85 is o.m. dit citaat geschrapt. Omdat in het boosaardige
dezelfde beelden in Limburg... ?
beslissingen wordt de ontmanteling van de Limburgse mijnindustrie voorbereid. Dedirektievan
KS volgt dit scenario reeds sinds
'67! Geen ander bedrijf zou zoiets
overleven.
De belangenvermenging van
steenkool-direktieleden, die zweren bij en gekluisterd zijn aan de
kernenergielobby, kan toch niet
goed zijn voor de KS? (Ook de
KWB-Limburg liet in dit verband kritische noten horen.) Deze heren
verdienen meer aan de kernenergie dan aan de steenkolen. Precies
ook daarom moet er een 8ste kerncentrale komen, en dient KS overbodig gemaakt. Waardoor België
voor zijn elektriciteitsproduktie
kwasi volledig afhankelijk wordt gemaakt van nukleaire energie. In de
tweede helft van het voorbije jaar
werden twee kerncentrales (Doel III
en Tihange III) in werking gesteld.
Deze beide centrales hebben een

Ook in Straatsburg
IET alleen In de Vlaamse Raad, de Kamer en de Senaat
verdedigen VU-gekozenen de belangen van de Limburgse mijnarbeiders. Ook In Straatsburg weerklinkt
hun stem, bij monde van de twee Vü-Europarlementsleden
Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kulfpers.
In een voorstel van resolutie roepen zi} hun kollega's op de
toekomst van de Vlaamse mijnindustrie te verzekeren. „Het
Europees parlement dringt aan bij de Belgische regering en de
mljndtrektie om af te zien van het voorgenomen saneringsplan
en in afwachting dat eindelijk een verantwoorde lange termijn
politiek voor de KS tot stand komt, de verilezen van de KS voor
de komende jaren op zich te nemen of de Vlaamse regering de
nodige middelen te bezorgen om dit zelf te doen."
Ook eisen de VU-ers de voorzetting van de EGInvesteringssteun ten gunste van KS, vragen zij de erkenning
van Limburg als probleemregio, verzoeken zij om meer kredieten uit het daartoe opgerichte Europees Sociaal Fonds en drukken zij de wens uit dat de EG in dit verband rechtstreeks onderhandelt met de regionale overheid.

N

van het aantal jongeren zonder
job. In '84 telde men er ruim
50.000 personen die aanschuiven voor hun dagelijkse stempel, of liefst 26% van het totaal
aantal tegen werkloosheid verzekerde Limburgers (het
Vlaams
gemiddelde
is
,,slechts" 19,6%). Vrouwen en
jongeren delen het meest in de
slagen.
De huidige inspanningen
kunnen nauwelijks het peil van
de tewerkstelling handhaven.
Nieuwkomers op de arbeidsmarkt hebben weinig kans
nog aan de bak te komen.,.
Dit betekent dat afdankingen
onmiddellijk rampzalige gevolgen veroorzaken, die de nu
reeds onaanvaardbaar hoge
werkloosheidsgraad in Limburg
nog zouden aanscherpen.

direktieplan alle eisen weggespot
worden.
De Volksunie is inderdaad nog
de enige politieke familie die het
minimum-akkoord van Beringen
blijft verdedigen. Dit akkoord werd
overigens door alle Limburgse gemeenteraden goedgekeurd. Waar
zijn de anderen (Dhoore, Smitt,
Kelchtermans, enz...) gebleven?
Zij die v'o'or de verkiezingen beloofden dat er met zou getornd worden aan de tewerkstelling? Jaak
Gabriels was met mals: ,,Zij hebben de kiezers bedrogen, en daarom zijn zij samen met Martens verantwoordelijk voor de gevolgen.
Ook de SP haakt al af, in ruil
voor...?".

Herinner
Zwartberg
De VU-woordvoerders waren erg
duidelijk in hun konklusies. ,,Wij
willen desnoods één tegen allen
blijven vechten voor een echte toekomst voor onze mijnen. Dit is niet
alleen belangrijk voor de steenkolennijverheid op zich, maar ook de
enige garantie voor echte tewerkstelling voor 35.000 Limburgse gezinnen. En dit is toch ongeveer 15% van de aktieve bevolking."
Want men schermt de jongste
tijd zo nadrukkelijk met wat ten
gunste van Limburg gebeurt: FordGenk, Allnvest, KNP-Lanaken. Natuurlijk is dit goed. Maar beweren
dat dit de werkloosheid zou oplossen is oneerlijk. Iedereen weet immers dat de werkgelegenheid door
die zware en weliswaar levensnoodzakelijke investeringen nauwelijks toeneemt.
De VU vecht voor werk. Desnoods alleen. De opstand na Zwartberg was dit ook, de Grote Staking
van '70 evenzeer. En daar werd het
pleit uiteindelijk gewonnen, want
ook toen wou men eigenlijk alles
sluiten. ,,Wij vragen die strijd niet,
maar schuwen de konfrontatie met.
Omdat wij geen enkel verraad over
de rug van de Limburgers heen zullen dulden." Een Limburger is toch
een Luikenaar waard?!
, ...
(pvda)

mt
K J ET waren woelige interpella• • ties. Die van de socialist Tobback en Jaak Gabriels over de eedaflegging van voorzitter Wathelet
van de Waalse Gewestregering.
Op een bepaald ogenblik dreigde
Defraigne zelfs met de opheffing
van de zitting. De CVP bleef tijdens
de hele diskussie afwezig...
Het bitsig gewoel lag deels bij de
voortdurende Waalse touwtrekkerij om de macht in het gewest.
Deels ook bij Martens die zich leep
op de juridische vlakte hield, met
wat adviezen van de Raad van State en aloude beloften. Maar die de
fundamentele politieke vragen ontweek. Tot grote ergernis van beide
fraktievoorzitters.

VU-voorzitter Vic Anciaux:

„Nog vet van een Europa
van de volkeren"

Uiteraard kan noch mag in heel
deze onverkwikkelijke affaire aan
de autonomie van het Waals gewest getornd worden. (Tussen
haakjes, het is wel opvallend dat
sommige excellenties deze enkel
hanteren wanneer het in hun
kraam past.) Maar, aldus Jaak Gabriels, er zijn twee maars...

willen: ofwel een goed werkende

hoek en tot midden dit jaar het Hageland. Normalerwijze genieten
deze ontwikkelingszones van een
aantal Europese gelden en leningen. Realiteit: België dient slechte en bovendien al te weinig projekten in. Tijdens de voorbije jaren liet
ons land aldus 1,3 miljard steun
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling liggen. „Alsof
dit voor Limburg, de Westhoek of
het Hageland niet levensnoodzakelijk was!"
wij stellen ons de vraag welke de
In verband met het Europees Soplaats van Vlaanderen is in dat Euciaal Fonds liggen de zaken al even
ropa. Een Vlaanderen dat nog
slecht. Om statistieken gevraagd
steeds door de Belgische overheid
over de situatie van de Westhoek
wordt vertegenwoordigd."
bezorgde de Belgische regering
En dit blijkt dan ook ondubbelgegevens over heel West-Vlaandezinnig...
ren. Gevolg: de Westhoek werd
geschrapt als streek die van dit
Fonds kan genieten.
En zo ging de voorzitter nog een
Zo vloeien langs diverse fondsen
tijdje door. Lichten we nog de krevele gelden terug naar de lidstaten,
dieten voor universitair wetenbestemd voor de zgn. achtergebleschappelijk onderzoek uit zijn tusven gebieden. In Vlaanderen zijn senkomst. Van de 647 miljoen die
dat Limburg-Turnhout, de WestBelgië van 1979 tot 1984 ontving,
kwam amper 29,4 % Vlaanderen
ten goede.
Deze enkele voorbeelden staven
ling van de legersterkte. Dit, aldus
Oswald Van Ooteghem, omdat zowel dat Vlaanderen in Europa slecht
de verkozenen als de betrokkenen in vertegenwoordigd wordt.
het ongewisse blijven over een eventuele verlenging van de legerdienst en
„De gemeenschappen van dit
omdat er intellektuele en politieke onland moeten in staat zijn zichzelf
eerlijkheid in het spel is Werd immers
op het Europees forum te verdeniet beloofd dat aan de gezinnen geen
digen. Vlaanderen beschikt troubijkomende lasten worden opgelegd '
wens over de troeven om dit naar
behoren te doen.
Wanneer wij, Vlamingen, ons
EN identieke redenering verecht vertegenwoordigd voelen,
woordde Johan Sauwens namens de kamerfraktie. Ook uitte hij de zullen wij als nog betere Euroindruk dat een verlenging van de dienst- peanen met nog meer plezier de
plicht vooral door budgettaire redenen Europese middelen zien opdrijven en er in verhouding voor bewordt ingegeven. Is de fundamentele
vraag met deze naar een betere orga- talen."
nizatie van het defensie-apparaat?

Tot 8 januari zijn lomer en senaat met l<erstvakantie. Gemeenschap waarvan we dan
ook konkreet iets mogen verwachDrie maand jong zullen ze dan zijn. Maar hun openba- ten, ofwel zijn we hiertoe niet bereid. Voor hem is het klaar dat Eure vergaderingen vallen op een hand te tellen.
ropa via de nodige middelen effekHet echte wetgevende en kontrolerende werk start- tief
de kans moet krijgen zich in
te eigenlijk pas de week voor Kerstmis. Met in hoofd- positieve zin te ontwikkelen. Maar
zaak de Financiewet en de vaststelling van de le- de Gemeenschap van vandaag is
van perfekt. „ We zijn nog ver
gersterkte. Toch willen we de schijnwerpers richten op verre
van een écht Europa van de volkede wetsontwerpen betreffende de financiering van de ren waarvan wij dromen. En daar
knelt voor ons het schoentje, want
Europese Gemeenschap.
OORZITTER Vic Anciaux
maakte hiervan dankbaar
gebruik om enige „Vlaamse puntjes" op de „Belgische i" te
plaatsen.

V

Weten wat
we willen!
De luttele verhoging van de Europese geldmiddelen steunde hij
ten volle. Meer zelfs, hij was van
oordeel dat met dit,,lapwerk" het

fundamentele financieringsprobleem van de Gemeenschap
slechts enige tijd werd uitgesteld.
De toetreding van Spanje en Portugal zal het snel opnieuw aandienen. En ten koste van wat zal dan
gesnoeid worden ? „... ongetwijfeld
ten koste van de strukturele fondsen zoals het regionaal en het sociaal fonds, bestemd voorde minst
welvarende gebieden."
Volgens Vic Anciaux moet dringend worden uitgemaakt wat we

PARLEMENIAIRE

SIIK>KKE1S
Q E financiewet vormde de hoofd• ^ brok in kamer en senaat. Met dit
initiatief voorziet de regering zich van
voorlopige kredieten voor de eerste
maanden van '86 en worden een aantal besparingsmaatregelen van 1985
met een jaar verlengd.

een daling met 3% Konkreet moet dan
zo'n 200 a 250 miljard bespaard!

de gewoonte in hebben E
T EGEN
de VU-frakties zich onthouden
bij de stemming over de vaststel-

y O onder meer de solidariteitsbij"
drage van de ambtenaren.
Hiertegen gingen Willy Desaeyere
en André Geens fel tekeer Want hoe
men het ook draait, deze heffing komt
op hetzelfde neer als een belastingverhoging. Volgens de Limburger houdt de
financiewet trouwens een belastingverhoging van een kwart procent in

De verkiezing van Gewestvoorzitter Wathelet was onwettelijk, ledere jurist is het erover eens dat onze VU-senator Van Overstraeten
niet mocht uitgesloten worden en
dat 52 stemmen op 104 geenszins
een meerderheid zijn. Toch heeft
de eerste minister de politieke verantwoordelijkheid genomen voor
de beëdiging en de bekrachtiging
van de aanstelling van Wathelet
door de koning. „...Het is erg gevaarlijk voor ons grondwettelijk
systeem en voor onze demokratie dat een eerste minister, die
het toonbeeld moet zijn van
recht en grondwettelijkheid, dergelijke manipulaties politiek afdekt."
En dan, de tweede politieke
maar: aan dat politiek gehaspel
hebben excellenties van Martens
VI meegewerkt. En niet de minste.
De minister van Binnenlandse Zaken, tevens vice-premier, en de minister van Justitie, evenzeer vicepremier. Beiden, de heren Nothomb en Gol, staan specifiek in
voor de naleving van wet en grondwet. Zelf schrikken ze er evenwel
niet voor terug de wet aan hun laars
te vegen. In andere omstandigheden noemt men dergelijke ,,sujets''
misdadigers. In België deert het
blijkbaar met dat wetsovertreders
het land besturen. De politieke misdaad loont.

kamer en Vlaamse raad legde
INLuk
Vanhorenbeek een ontwerpresolutie neer, waann hij eist dat de Europese Kommissie haar beslissing van
juli 1985 zou herzien en het Hageland
opnemen in de ontwikkelingszone
Limburg-Turnhout. Eerder deze maand
dienden Willy Kuijpers en Jaak Vandemeu>/*'''oucke een gelijkaardige resolutie ir iet Euro-parlement in

klaagde tevens
DEhetVU-senator
uitblijven van de begroting
voor 1986 aan. Heel toevallig (?)
beginnen de problemen in verband
met deze begroting nu aan het daglicht te komen. Plots vallen de lijken
uit de kast.
Zo liep het tekort dit jaar op tot
541 miljard. Dit betekent volgens
Geens dat Martens V tijdens de vorige
vier jaar het tekort met nauwelijks iets
meer dan 1 % van het bruto nationaal
produkt verminderde. Martens VI wil tegen eind 1987, dus binnen twee jaar.

Vertegenwoordigd?

Misdaad
loont

Joos Somers maakte
SENATOR
opnieuw zijn wetsvoorstel tot fede-

A Geens:,,Plots vallen
de lijken uit de kast."

ralizenng van de NMBS aanhangig. Aldus wil hij een efficiënt en budgettair
verantwoord beleid inzake openbaar
vervoer per spoor mogelijk maken en
de inspraak van de gemeenschappen
verzekeren

Gej»
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Bekende
mensen
sturen wensen
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Bernard Henry

De jaargang ,,WIJ-1985" is afgesloten en verdwijnt
tijdelijk van uit ons redaktielokaaltje naar de inbinder. Wereldreiziger
Die er een keurig en zwaar archiefdokument van zal
maken. Voorlopig de laatste kans om nog even te
snuisteren in die ruim 1200 bladzijden tekst.
Tijdens het voorbije jaar publiceerden wij ongeveer
70 vraaggesprekken: wekelijks eentje als,,Mensen van
bij ons "op de achterflap, nu en dan een babbel tussenin en tijdens de vakantie kon U enkele breeduitgesmeerde ,,zomerse gesprekken" lezen.
Uit deze reeks varrmin of meer bekende Vlamingen
maakten wij een eigenzinnige selektie -zo schrapten
wij voor één keer de eigen partij-politici- aan wie wij vier
1 De voorlopig nog uitbreidende
vragen stelden.
morele ontreddering, in eigen land
en op wereldplan Die leidt tot inDe beste antwoorden daarop leest U hieronder.
tensivering van de gamma kwalen,

Tocii
opti'
mist

Wordt '86
misschien
praciitig?
Many Ruys:

Frans Verleyen:

Hoofdredakteur

Direkteur Knack

Gemotiveerde Duif in
leerkrachten
Florennes

1. Dat een klem Columbiaans
meisje, ondanks de gesofistikeerde technologie van onze beschaving, niet kon worden bevrijd uit de
slljkkuil van Armere, en dat haar
sterven - door de hele mensheid
aangegaapt - geen schokgolf van
verontwaardiging uitlokte, maar als
het zoveelste faits divers spoedig
in de vergetelheid verzonk
2. Zolang het hart van de mensen niet milder wordt en hun geest
met ruimer, zullen de jaren op elkaar blijven gelijken.
3 Omdat regeren ook vooruitzien IS, en onze vermoeide samenleving het geloof in zichzelf en in de
toekomst aan 't verliezen is, zou ik
enkele uitgelezen mannen en vrouwen de voltijdse opdracht geven
een opvoedings- en onderwijsbeleid te ontwerpen, dat opnieuw ste-

vig gekultiveerde en gemotiveerde
leerkrachten voortbrengt, die de
jeugd - en op termijn de volwassenen - optimaal wapenen voor de
tocht door het leven.

De opdracht zou ervan uitgaan
dat de volgende regeringen op de
grondslagen van die fundamentele aanpak voortbouwen.
4 Dat ZIJ zich de moeite getroosten om zonder zelfbedrog de
moeilijkheden en de mogelijkheden van Vlaanderen in België en in
de wereld op hun juiste waardete
leren onderkennen, en dat zij daaruit, zonder arrogantie en zonder
angstkomplexen, de passende
besluiten trekken vanuit een gemeenschappelijke bezorgdheid
voor het welzijn van persoon en gemeenschap.

1 Het nest van een tortelduif, in
mei, op de luchtmachtbasis van
Florennes
2. Het wordt beter, want steeds
duidelijker Zo kan de menselijke
geest zich beter verweren tegen de
koop van de feiten.
3 In een regenngmededeling afkondigen : ,,Elke politicus die een
waarheid, hoe klein ook, geweld
aandoet of verzwijgt, wordt van zijn
taak ontheven". Zo zou ik de
volstrekte meerderheid veroveren.
4. Een korrekte inventaris van de
realiteit, waar deze reèle punten
van ongelijke behandeling in het
Belgisch staatsverband vertoont

Jan Art:
Historikus

Kosmopoiiet
zijn

Hugo Reinhart
Voorzitter K. Bulsfonds

vuachteruitgang
1. De forse achteruitgang van de
VU bij de laatste verkiezingen.
2.1985 leek mij geen slecht jaar.
Ik denk dat 1986 hetzelfde jaar
wordt. De ekonomische verwachtingen zijn eind '85 beter dan eind
'84.
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3. Er naar streven de Vlamingen
te geven waar ze recht op hebben
- een betere verdeelsleutel voor de
gelden. Trachten eindelijk amnestie te bekomen en de steeds
toenemende verloedering tegengaan.

1. Dat de grondtese van Helmut
Gaus' ,,Menselijk gedrag in crisistijd" meer en meer bewaarheid
wordt: meer vlucht in terrorisme of
groen, openlijker cynisme bij de bewindhebbers en vooral; groeiende
intolerantie t.o.v. andersdenkenden of -levenden.
3. Een rationalisermgplan: een
zuinigere maar vooral efficiëntere
staat, die bespaart en toch doelmatiger werkt. Niet door te kappen in
onderwijs en sociale zekerheid.

maar door te besteden in funktie
van de reéle, objektieve noden,
zonder kostelijke plengoffers op de
altaren van de zuilen of taalgroepen.
4. Dat ze hun traditie van
,,kruispunt van kuituren" opnieuw
eer zouden aandoen, hun parochialisme zouden doorbreken, hun
kinderen veel talen zouden doen
leren opdat ,.Vlaams" synoniem
zou worden van open, tolerant, demokratisch, kosmopoliet.

die onze wereld ontsieren en de
naar geluk snakkende mensheid
ontrieven- onbegrensd gangsterisme, politiek terrorisme, permissiviteit, die haast bestendig vergeet
dat elke individuele vrijheid begrensd wordt door die van je buur
of naaste
Positieve ervaring het steeds
stijgende positieve tegen die negatieve vloed

Terugblikken
en vooruitzien
Dit waren de vier vragen die
wij stelden:
1. Wat heeft U in 1985 het
meest getroffen?
2.1985 leekons geen goed
en gelukkig jaar. Denkt U dat
het in 1986 beter of slechter
wordt? Waarom?
3. Welke zou uw eerste
beslissing zijn, indien U per 1
januari premier van dit land
wordt?
4. Wat wenst U de Vlamingen toe in 1986?
2 Geschiedenis 18 grootheid en
verval, ,,grandeur et decadence".
Hoe dieper we in het slop zitten moreel, ekonomisch, politiek, sociaal... - hoe groter de kans op de
nieuwe klim
Oordeelt de lezer dal dit jaar het
absolute dieptepunt werd gehaald ? Dan staat het beteren nabij.
Anders nog even wachten. Maar
de hoop doet leven. Hans Kudszus
IS nog positiever: ,,Eén hoop geeft
meer kracht dan tien herinneringen." Daarom ben IK optimist.
3. De ministerportefeuilles herleiden tot 1/3de, net als de kabinetten. De rest dient dan geklaard
door wie de kans kreeg te blijven:
hoe minder experten, hoe doelmatiger de beslissingen, hoe vlugger
de konklusies en hoe radikaler de
vereiste kontrole, die dient toe te
zien dat er méér wordt gepresteerd
dan verwacht kon worden van driemaal méér!
4. Optimisme, hoffelijkheid, onderlinge beleefdheid. Hun ensemble IS de optimale vorme van balsemende naastenliefde.
Zulk leven is prettig voor de optimist en dwingt de pessimist na te
apen voor eigen heil en voortbestaan. Tenzij hij dom is Wenst
hij precies daardoor toch pessimist
te blijven, dan weten alle anderen
dat hij dom is gezien hij met lachen
kan. Na ervanng waagt hij dan wellicht minstens een grimas.

IMt
Harold Van de Perre:
Kunstenaar

Geestelijke armoede
2. Ik vrees een toename van de
armoede en marginaliteit in deze
meer en meer genadeloze liberale
maatschappij, waarin het ,,ieder

voor zichzelf" meer en meer de
sfeer gaat bepalen.
Ik vrees evenzeer de toename
van de vervlakking der geesten, of

;.vs^^-

Paul Koeck:
Auteur

Betere leiders

m

Jessie De Caluwé:
Prezentatrice

'n Rampenjaar
1. De verkiezingsuitslagen; de
kiezer die hiermee het krisisbeleid
opnieuw beloont. En het feit dat
1985 een echt rampenjaar is geworden.
2. Ik kan alleen maaf afwachten,
en hopen dat het beter wordt.

3. De werkloosheid, vooral dan
de jeugdwerkloosheid, verminderen en het stempelgeld, samen met
het bestaansminimum, optrekken.

1. stel je voor dat me zou worden
gevraagd een scenario te schrijven
waarin de waanzin van onze huidige maatschappij het duidelijkst tot
uiting komt. Kan ik dan iets bedenken dat de gebeurtenissen tijdens
de
voetbalfinale
JuventusLiverpool overtreft? Dertig doden ?
Toch een voetbalwedstrijd, toch
nog spelers die de massa ophitsen ? Toch nog een juichende ereronde?
Onmachtige
ordediensten ? En achteraf dan ook nog
een vaudeville in het Belgische parlement, met een ,,kleine" minister
van binnenlandse zaken in de
hoofdrol?

4. Werk, gezondheid en geld.

Het scenario dat ik zou schrijven
is dus al geschreven. Indien ik het
had verzonnen, zou men gezegd
hebben: je overdrijft. Helaas...
3. In dit land verzandt alles in
kommunautaire kompensaties. Ik
zou trachten een duidelijke federale struktuur uit te bouwen. Dat is
prioritair. De ekonomische heropleving is ervan afhankelijk en niet
omgekeerd.
4. Ik wens de Vlamingen voor
1986 niet de leiders die ze verdienen, maar bétere.

Frans Jos Verdoodt:

Jos Vandeloo:

ADVN-beheerder

Auteur

Ontwapening Geschiedenis
1. De opeenstapeling van rampen en drama's: veel ongevallen
met vliegtuigen en treinen, aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, gijzelingen (zelfs
de passagiers van een schip!),
bende van Nijvel, CCC, geweld,
aanslagen, agressie, onmenselijkheid, korruptie. Het verdwijnen van
etiek en moraal. De kwetsbaarheid
en de machteloosheid van het individu en van de mensen van goede
wil.
3. Ik zou onmiddellijk iets doen
aan de steeds maar toenemende
werkloosheid, zeker bij de jongeren die soms jarenlang wanhopig
op zoek zijn naar werk. Dit punt zou
van mij volstrekte voorrang krijgen.
Ten tweede zou ik (als premier van

een klein land) streven naar ontwapening. Ik zou niet meedoen aan
de rakettenwaanzin. Ten derde zou
ik heel duidelijke afspraken maken
met Vlamingen en Walen in een
zuiver federaal staatsverband, zodat de energie, die nu aan twisten
vergooid wordt, op andere gebieden kan gebruikt worden.
4. Vooral veel fantasie en kreativiteit, durf, energie en inventiviteit. Een goed, vlot en soepel taalgebruik zodat ze zichzelf en hun
uitstekende produkten in het eigen
land en in heel de wereld aan de
man kunnen brengen.
Tenslotte niet alleen aandacht
voor het materiële, maar ook voor
het artistieke, voor de produkten
van de geest.

Stefan Lievens:
Prof. Psychologie

Geen
broedertwist
2. Hopelijkstaat 1986 meen beter gesternte geschreven! Waarschijnlijk zal de jeugdwerkloosheid
verminderen door een groter aantal opruststellmgen en de kleinere
instroom van jongeren. Gezien de
koelkastpolitiek voor alle Vlaamse
problemen en de samenhang met
de ekonomie lijkt het Vlaams toekomstperspektief minder gunstig.
Het IS echter waarschijnlijk dat de
roffelende en aanzwellende grieventrommel wel eens een deksel
op een kokeode ketel zou kunnen
zijn.
^>

3. Meedogenloos en duchtig
snijden en kappen in de financiering van verzuilde belangen. Groepen, die ons van de wieg tot het
graf beïnvloeden zoals ziekenfondsen, werkgevers- en werknemers
groeperingen
en onderwijssystemen.
4. IVlmder Lamme Goedzakkenmentaliteit en meer een geest van
strijdvaardige Uilenspiegels I En de
Vlamingen onder elkaar- O Heer,
laat het prinsenvolk der Nederlanden met ondergaan in broedertwist
en schande'

1. Een recente dagbladadvertentie door Unicef, met het
beeld en het verhaal omtrent een
mateloos ziek en hongerig Afrikaans kins. En met dit: ,,Wat hij
van u nodig heeft om het te stoppen, IS een glas water met zout en
suiker. Hij vraagt zich af wat er u tegenhoudt. Vertel hem dat u het zelf
niet makkelijk hebt. Dat de index

stijgt en de koopkracht daalt. Dat u
zelf uw vakantie thuis hebt doorgebracht. Leg hem de situatie uit. Hij
zal u begrijpen."
4. Een verfijnde zin voor geschiedenis, waarin men winnaars en verliezers met van elkaar scheidt, waarin men noch bejubelt noch molesteert.

Jo Röpke:
Filmkritikus

Humor
1. Het toenemen van de zichtbare
en verborgen armoede bij werklozen en minder-geschoolden, de
stijging van de gevoelens van ongerustheid en onzekerheid als gevolg van de onmacht van de overheid tegenover alle vormen van
geweld.
2. Voor de minderbedeelden

wordt het slechter. De arbeiders,
bedienden en ambtenaren zullen
inleveren, zich aanpassen en overleven. De rijken en de machtigen
worden nog rijker en nog machtiger.

4. Meer zin voor humor.

A.R.VandeWalle:

de voortschrijdende geestelijke armoede in de uitingen van onze kuituur, onze religie, onze sociale bewegingen, onze politieke partijen,
en in het... ondenwijs. Toch voel ik
in de verte en in de lucht reeds trillingen van een nieuwe spiritualiteit
die wellicht in onze 21-ste eeuw zal
ontluiken.
4. Heel traditioneel: gezondheid,
werkkracht en (ondanks zoveel negatiefs) onverwoestbaar optimisme... gesteund op een realistische kijk. Dit wil zeggen: het
nastreven van ,,niveau" in ons
werk, onze kwaliteit moet ons waarmerk zijn.
Als Vlaming, wens ik iedere Vlaming het herstel van de Vlaamse
reflex, zijn historisch bewustzijn,
zijn ingedommeld geheugen!
Want in dit land van Martens VI,
Gol en Nothomb regeren - nog altijd - de twee maten en de twee gewichten, en dit ten koste van talrijke arbeidsplaatsen...

Michel Follet:
Prezentator

WIJ
1. Oorlog én Vrede. Beiden op
kleine schaal. Maar met verregaande gevolgen. 1985 kenmerkt zich
door het bundelen van krachten tegen de honger, de apartheid, het
onrecht. Via operaties als Live Aid,
Overleven en eigen kleine initiatieven.
'85 kenmerkt zich helaas ook
door toename van bot geweld.
Enerzijds een bende die beter een
schiettent op de kermis uitbaat, anderzijds een ccclubje die pamfletten uitdeelt met bijhorend
vuurwerk.
- 2. Ik ben gelukkig een geboren
optimist. Ik denk niet in jaren, maar
in dagen. ,,Carpe Diem", heet dat
dan. En of het beter of slechter
wordt, ligt vooral aan jezelf: hoe je
de dingen aanpakt. Zelfs in de
meest penibele situaties (waarvan
ik de jongste jaren wel bespaard
bleef) blijf ik vooral de positieve dingen zien. (Hoor mij bezig, een ouwe wijze man)
3. Leuke vraag, maar met Follet
I wordt het niet anders. Om dan nog
van Follet VI te zwijgen. Zoals ik al
zei, een goede vraag. De volgende
dan maar.
4. Een verlenging van hun abonnement op ,,WIJ", een blakende
gezondheid, steeds dalende olieprijzen, een zalig kerstfeësïöp 25
december '86 en 366 dagen van
puur geluk. Als dit gepubliceerd
wordt, zijn er al twee voorbij. U
kan uw achterstand nog inhalen.

Dominikaan

Amnestie
1. De verkiezingsuitslag. Daaruit
bleek o.i. dat de ekonomische faktor zo zwaar doorweegt, dat een
minder-materieel,,ideaal" gewoon
niet meer aanspreekt Burgerlijker
kan het niet. Als katoliek vond ik de
synode een stuk ontgoochelend,
omdat alle reële problemen er toe-

gedekt werden door een mantel
van sereniteit.
3 Amnestie verlenen aan alle
politiek-veroordeelden, mét een
bede om vergiffenis omdat deze
veroordeelden zo lang dienden te
wachten op hun rechtsherstel.
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C Ned 1-19 23
Zeg 'ns aaa, serie
D Ned 1 - 20 35
De speurder, serie
D Ned 1 - 21 25
Achter het nieuws, info
n Ned 1 - 22 05
Sonja op woensdag, praatshow
D Ned 2-19 22
Van gewest tot gewest, regionale info
n Ned 2 - 2 0 10
Nederland C, kunstinfo
D Ned 2 - 2 0 55
Don Carlos, van Fr Scfiiller

Van dag
tot dag
Zaterdag 4 jan.
D BRT 1-1600
De snul, film
D BRT 1-1800
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT 1-18 10
Star trek, SF-serie
D BRT 1-1905
Boeketje Vlaanderen
D BRT 1 - 20 20
De astronaute, film
D BRT 1 - 21 55
Kwarteeuw kleinkunst, serie
D Ned 1-19 00
Countdown, pop en rock
D Ned 1 - 20 28
Miami Vice, serie
D Ned 1 -21 15
Rur, praatsfiow
D Ned 1-22 00
Salem's lot, film
D Ned 2-19 12
De F.O.-show, kwis
D Ned 2 - 2 0 10
Goldrush, zoektocfit
D Ned 2 - 2 0 50
In de hoofdrol, praatshow
D Ned 2 - 21 50
Sportpanorama
D Ned 2 - 22 40
Studio sport

Zondag 5 jan.
D BRT 1 -11 00
Konfrontatie, debat
D BRT1 -14 30
Landbouw in Wallonië
D BRT1 -15 20
De kinderen van de berg, jeugdfilm
D BRT 1-1700
Een mens van goede wil, serie
D BRT 1-1800
Tik tak en Liegebeest
D BRT 1-1820
Leven... en laten leven, natuurkwis
D BRT 1 - 20 05
Sportweekend
D BRT 1 - 20 35
Het pleintje, nieuwe serie
D BRT 1 - 21 25
Premiere magazine, filminfo
D BRT 1-2215
Steek-er-wat-van-op-show, info
D Ned 1-15 55
De vlam en de pijl, film
D Ned 1-17 35
Brandpunt zondageditie, info
n Ned 1-19 20
Alias Smith and Jones, serie
D Ned 1-20 10
De appelgaard, serie
D Ned 1-21 15
inspekteur Dalgliesh, serie
D Ned 2-18 45
Sprekershoek
D Ned 2 - 1 9 00
Studio sport
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Donderdag 9 jan.

Sir Laurence Olivier (rechts) als Loren Hardeman I, de stichter van de Betlehem Motors Corporation in ,,De Betsy" Maandag 6jan.,
om21u50op
Ned 1

O Ned 2 - 2 0 10
Shoah, dok over de fiolocaust
D RTB 1 - 20 05
Brei, un cri, dok

Maandag 6 jan.
n BRT 1-1800
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 -18 10
Merlina, serie
D BRT 1-1835
Meester, fiij begint weer'
D BRT 1-19 10
Gelderland, dok
D BRT 1-2010
Liefde en diefstal, nieuwe serie
D BRT 1 - 21 00
De Palleson-Pilmark show
D BRT 2 - 1 9 00
Zonen en dochters, serie
D BRT 2 - 2 0 2 0
Extra-time, sportinfo
n BRT 2 - 21 35
Pedro Lain Entraigo, Spaanse fiistorikus
D Ned 1-19 05
The A-team, serie
D Ned 1 - 20 28
De Tros TV-show
D Ned 1 - 21 20
Tros aktua
D Ned 1 - 21 50
De Betsy, film
D Ned 2 - 1 9 27
Bij Koos, kwis
D Ned 2 - 2 0 37
Urbanus, kolder
D Ned 2 - 21 27
Armoede mag je het nie noemen, info
D Ned 2 - 2 2 07
Den Haag morgen
D RTB 1 - 20 00
Le chiens de guerre, film en debat over
huurlingen

Dinsdag 7 jan.
D BRT 1-1800
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT1 -18 10
Prikballon, kleutermagazine
D BRT 1-1825
Bassie en Adriaan, strip
D BRT 1-1830
De smurfen, strip
D BRT 1 -18 5
Audiovisuele middelen, info
D BRT 1 - 20 25

I.Q., kwis
D BRT 1 - 20 5
Overleven, wetenschappelijk bekeken , dok
D BRT 2-19 00
Zonen en dochters, serie
D BRT 2-19 24
Make-up, info
D BRT 2 - 2 0 25
De kleine waarheid, serie
D BRT 2 - 21 30
Mike, praatshiow
D BRT 2 - 2 2 45
Hoffmanns vertellingen, inleiding tot
de opera
D Ned 1-15.15
De smaakmakers, nieuwe serie
• Ned 1-17 46
Los-vast TV, sfiow
D Ned 1-19 25
Langs de Donau,dok
D Ned 1 - 20 28
Het wassende water, serie
D Ned 1 - 21 30
Hier en nu, info
D Ned 1-22 10
Hill street blues, serie
D Ned 1 - 22 55
Cheers, sene
D Ned 2 - 1 9 12
M.S. De Weereld, nieuwe serie
D Ned 2 - 2 0 00
Tsin Yin Man Yu, dok
D Ned 2 - 2 0 40
Het Orlando-kwartet, klassiek
D Ned 2 - 2 0 55
Panoramiek, info
D Ned 2 - 21 30
De straat, dok serie

Woensdag 8 jan.
D BRT1 -18 00
Tik tak en Plons, de gekke kikker
D BRT 1-18 10
Zeppelin, kinderinfo
D BRT1 -18 35
Kapitein Zeppos, sene
n BRT 1-2010
Namen noemen, kwis
D BRT 1 - 21 00
Leven met borstkanker, laatste deel
D BRT 1 - 21 50
Het gerucht, kunstinfo
D BRT 2-19 00
Zonen en dochters, sene
D BRT 2-19 25
Het zevende specializatiejaar, info
D BRT 2 - 2 0 20
Verboden spelen, film
D BRT 2 - 21 45
De Spaanse burgeroorlog, dok sene
D Ned 1-16 10
Mr. Belvedere, nieuwe serie

D BRT 1-1800
Tik tak en Kindereiland
D BRT1 -18 35
Terug naar de geboortestreek,
jeugdfilm
D BRT1 -18 55
Gepocheerde staartvis, kooktip
D BRT 1-2020
Hoger-lager, kaartspel
D BRT 1-20 55
Panorama, info
D BRT 1 - 21 45
Dallas, sene
D BRT 2 - 1 9 00
Zonen en dochters, sene
D BRT 2 - 2 0 20
Hoffmanns vertellingen, opera van
Offenback
D Ned 1-19 00
De familie Robinson, strip
D Ned 1-19 25
Ronduit-magazine
D Ned 1 - 20 28
Holland ze zeggen... Europoort, info
D Ned 2 - 1 9 12
Het Nederpopfestival, sfiow
D Ned 2 - 20 00
Kieskeurig, info
D Ned 2 - 2 0 25
Het geheim van de zwarte draak,
nieuwe sene

Vrijdag 10 jan.
D BRT 1-1800
Tik tak en Plons, de gekke kikker
a BRT 1-18 10
Prikballon, kindermagazine
D BRT 1-1825
Star trek, SF-serie
n BRT 1-2015
De kollaboratie, serie
D BRT 2-19 00
1 Week sport, info
n BRT 2 - 2 0 20
Premiere, filminfo
D BRT 2-21 15
Taxi Driver, film
n Ned 1-19 00
Wordt vervolgd, over stnps
D Ned 1 - 20 28
Wedden dat...?, show
D Ned 1-22 10
Avro's televizier, info
D Ned 1 - 22 40
M.A.S.H., serie
D Ned 1 - 23 05
Karel van de Graaf, praatshow
n Ned 1 - 23 40
Avro's sportpanorama
D Ned 1 - O 05
Family Plot, film
D Ned 2 - 2 0 00
Girls on top, sene
D Ned 2 - 20 25
Bodylijn, info
C Ned 2 - 2 0 50
Shreds of evidence, dok over Scotland Yard
D Ned 2 - 21 20
Story of... Bruc Springsteen, portret
D Ned 2 - 2 2 45
Buchi Emecheta, schrijfster, dok

film
per dag
Zaterdag 4 jan. *
De Snul
Franse film met Bourvil en Louis de
Funes Een eenvoudige winkelier wil
met vakantie naar Italië maar enkele dagen voor het vertrek wordt zijn autootje in de prak gereden (BRT 1, om 16
u.)

Zondag 5 jan.
Hombre
Western met Paul Newman Een
blanke werd bij de Apaches opgevoed
en wordt daarom door zijn rasgenoten
veracht (RTL, om 20 u.)

IVIaandag 6 jan.
De Betsy
Sir Laurence Olivier speelt de hoofdrol in deze Amerik film uit 1977, over de
rol van de familie Hardeman uit Detroit
binnen de Amenkaanse auto-industne
(Ned. 1,om21u50)

Dinsdag 7 jan.
Le succes a tout prix
Frans-Britse film met o a Anouk Aimee en Michel Piccoli Een Pools artiest
leeft in ballingschap in Londen, zijn
zoon ziet het daar met zitten en sluit aan
bij een verzetsorganisatie die het Poolse regime ten val wil brengen (RTL, om
20 u.)

Woensdag 8 jan.
Caroline Cherie
In deze Franse pseudo-histonsche
film uit 1950 baant de jonge Caroline
(l\/larine Carol) zich via haar charmes
een weg naar de hoogste Franse kringen (RTL, om 21 u.)

Donderdag 9 jan.
RetQur en force
Fransefilmuit1979metoa Bernadette Lafont en Pierre Mondy Nadat hij
zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten
komt een inbreker erachter dat zijn
vrouw met een buschauffeur is gaan samenwonen en dat zijn kinderen op minder eerbare manier aan de kost komen
(RTBF1,om20u35)

Vrijdag 10 jan.
Taxi-driver
Amenk film van Martin Scorsese met
Rooert De Niro en Jodie Foster Een
Vietnamveteraan wordt taxi-chauffeur
in New York Hij ondergaat gelaten het
geweld en de korruptie in de stad, tot
wanneer hi] kennis maakt met een dertienjarige prostituee
(BRT 2, om
21u15)

MTi
Deze dagen steken kometologen
hun vreugdeantennes uit want Ha/tey,
de beroemdste aller kometen, komt
na 76 jaar wachten
^
-—
weer langs de aar^ ^ A ^ A
de gescheerd. De
^^^^^p
wetenschap heeft
^^^^^
zich voor het
Op donderdag 19 december werd door premier Fabi^ ^ ^ ^ ^ rendez-vous des^
^
kundig opgemaakt us het oprichtingsdekreet van de,,Nationale Raad voor
^ ^ ^ ^ en er een handvol
Talen en Kuituren van Frankrijk" ondertekend, een
^ ^ ^
ruimteschepen op
raad
waarvan de eerste minister zelf op 27 januari de
afgeschoten. Ook
het oude Europa heeft zijn onthaalko- openingsvergadering zal voorzitten. Diezelfde dondermitee de Melkweg opgestuurd: het dag was de Franse kultuurministerJack Lang (het,, femet bombarie gelanceerde Giottonomeen" dat er, in schrille tegenstelling met hier, in
projektlel I
slaagde
zijn kultuurbegroting te verdubbelen) in BrusHalley krijgt dus een warm onthaal
sel
vooreen
toelichting over zijn beleid. Uiteraard kwam
en dat is maar best ook, want de langverwachte bezoeker is een kille flik- daarbij ook de,,Nationale Raad" aan bod. Een en anker afkomstig uit de koudste kelders der valt ,,te onthouden".
van de ruimte. Pientere sterrenkijkers noemen hem de vuile sneeuwbal want de gigantische ruimtereiziN het vanoudsher centralise- ting ongeveer 100 000) zijn met zo
rende Frankrijk werden de re- opgetogen over het dekreet, omdat
ger voert naast ijs ook stenen, gruis,
gionale talen wel met verbo- dit van Vlaams spreekt en met van
metaan, ammoniak en ander fraais in
den, maar genadeloos uit de offi- Nederlands Immers, beweren zij,
zijn vaart mee.
ciële werkelijkheid gedrukt ten als het later mogelijk in hun regio
Gejaagd door de ruimtewind raast voordele van het uit Parijs geredi- tot een administratieve 2-taligheid
de sneeuwbal langs de zonnestralen geerde en opgelegde Frans Deu- zou komen dan is daarvoor enkel
en blaast tegelijk Ijskoud en bloed- ken we maar aan het Duits in de El- het Nederlands geschikt Vlaamsheet. Geleerden noemen dat de vui- zas, het Baskisch, het Oksitaans, Nederlands wordt nu onderwezen
le sneeuwbalteorie.
het Korsikaans, het Bretoens, het in het in 1982 met geldelijke steun
Katalaans en natuurlijk ons Ne- van Langs ministerie opgerichte
derlands in Frans-Vlaanderen Wat Kultureel Centrum van Hazebroek,
kan de Raad voor die talen beteke- waarvan de direkteur in de Raad
nen '' Vooralsnog zal die betekenis zal zetelen, daarenboven wordt het
officiële Nederlands in Frankrijk
nog uiterst minimalistisch zijn
gedoceerd, o a aan de universiteit
Lang erkent wel de nadelen van van Rijsel
Wij die dat allemaal best willen ge- het centralisme ten opzichte van de
loven, na eerst gezien te hebben, streektalen, maar het had ook zijn
,,Een Nationale Raad voor Talen
speurden daarom avondenlang het voordelen, o a in minder dan één
firmament af. Tevergeefs. Is wat de eeuw het opruimen van het analfa- en Kuituren in Frankrijk" is voor
Drie Wijzen in de kerstnacht zagen betisme dat voordien nog 70 % be- volksnationalisten beslist een
voor ons geen tekenf Zijn wij slechts droeg Volgens Lang heeft de historisch vernieuwende stap voorde herders, goed genoeg om klank- Raad nu vooraal een simbooiwaar- waarts Een steriele schijnbedoening of een wezenlijk innoverend
te horen maar geen beeldXe zien ? Wijde De staat erkent de taalregionainitiatief? Veel zal afhangen van de
die bij onze 40 jaren de 76 jaren liteit en haar taak om deze te be- intenties van de volgenden Franse
wachttijd van Halley telden beseffen houden en meer armslag te geven regering, van de representativiteit
dat het nu of nooit is en zetten onze als een rijk kultureel erfgoed Maar van de regionale afgevaardigden
hemelse speurtocht verder. En ja, officiële tweetaligheid in de diver- en, waarom met, van eventuele inook wij ontwaarden sprakeloos het se regio's, nee dat met
itiatieven vanuit de Vlaamse regewonder dat honderden generaties
De Frans-Vlamingen die nog on- ring en de EVA-vertegenwoordivoor ons hadden aanschouwd, de koze taal spreken (naar Franse schat- gers in het Europees Parlement
meet met de staart. Toen schoten
ons weer woorden binnen: onmetelijke bundel licht, diepgevroren bliksem, angstaanjagende angel. Want
weet lezer dat de komeet begin deze
eeuw nog mensen tot zelfmoord
dreef en anderen tot het slikken van
anti-komeetpitlen...
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En eerder Plinius, die zoveel wijzer
was, rimpels van droefheid had bezorgd. Jeruzalem en Konstantinopel
had doen vallen. Chinezen uit hun
lood had geslagen. Gesel GodsAtti- De oplossing van ,,Meespelen Vader, wij hebben u begraven en
(109)" werd korrekt gevonden door de grond erkend
la liet sneven.
19 lezers. We zochten inderdaad, ge- zacht om te slapen, zacht om te
Toch niet zomaar borduurde konin- boren in 1898 en overleden in 1982,
vergeten
gin Mathilde de staartkomeet op haar met zijn gedicht „Oriëntering". Door
zand dat vervloeit en water, ongetapijt (van Bayeux) boven het slag- loting werd de heer J.W. Bral-l\Aatthys
weten,
veld van Hastings waar haar Willem uit Huize den Bergh langsheen de
herinnering en droefheid voornet de Engelsen had veroverd. In ok- Steenweg op Brussel 463 te 9230
maals onbekend
tober 1301, nog geen jaar voor de Melle aangeduid als winnaar van ons
GIJ zult met eenzaam zijn, maar slaGuldensporenslag, had de komeet boekenpakket. Eerstdaags mag depen slapen
zich zeer helder boven Europa ge- ze man een nieuwjaarskadootje van
met sterren 's avonds een onblusnesteld en beeldde de Florentijn Gi- ons thuis verwachten. Proficiat.
baar vuur
otto haar af boven de stal van BetleE gaan door Over de jaar- en, rond uw eiland, het laagstrohem. Nu Giotto zich met onze groewende heen Met opgave mend water
ten naar het hemelse treffen spoedt
nummer 111 in deze De bomen wuiven tijdeloos en ierest ons het wachten op het venijn reeks Opnieuw zoeken wij de
der uur
dat de komeet dit keer in de staart naam van de auteur, diens geboorGIJ zult met eenzaam zijn De bloevoert. Massale griep? Kollektieve tedatum en de titel van het gedicht
men en de kruiden
zelfmoorden ? Onblusbare branden ? Ook deze keer viel onze keuze op
werden maar even in hun bloei
Kernontploffingen? Aardbevingen? een Vlaams-nationaal poëet
gestuit
Hongersnood? Of zijn al deze ramOplossingen zijn welkom tot en en elke lente loopt de wingerd uit
pen reeds ons deel?
met maandag 13 januari 1986 op wanneer de jonge wind keert van
En als de komeet nu eens de blije het gekende adres WIJ,,,Meespe- het zuiden
voorbode was van het Vredejaar l e n ( l l l ) " , Barnkadenplein 12, GIJ zult met eenzaam zijn de nachtegaal zal fluiten
1986? Ha//ey/u/a dan!
• 1000 Brussel Veel geluk i
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\Nater komt borrelend aan de kook bij 100 °C, dat
weet iedereen. In de keuken kookt men zo aardappels,
water voor koffie, tee, enz. Bij koken van vis ligt het
enigszins ingewikkelder en uiteenlopender.
IS kookt men zelden bij
100°, met een vissoep als
Bouillabaise als een van
de weinige uitzonderingen De
temperatuur van het kookvocht
wordt doorgaans net onder het
kookpunt gehouden, zowat mm of
meer 10 minuten, afhankelijk van
de grootte en vooral van de dikte
van de vis Zeker zeevis moet
zwemmen in zout water, daarom
gebruikt men liefst vrij veel water,
waaraan per liter 15 tot 20 g zout
toegevoegd wordt, soms met nog
een weinig azijn of citroensap Vis
IS gaar als het oorspronkelijk wat
glazige vlees volkomen ondoorzichtbaar geworden is en gemakkelijk van de graat loskomt

V

BIJ het,,pocheren" wordt minder
kookvocht (courtbouillon, visbouillon of visfumet) bij circa 90 graden
gebruikt en de pocheertijd is dan
ook iets langer dan bij het koken
Ideaal daarvoor is een speciale
vispan met uitneembare visplaat,
maar een gewone pan kan ook best
als de bodem lichtjes beboterd
wordt De vis wordt soms licht inge-

kerfd en men voegt minder zout bij
als bij het koken naargelang het
zoutgehalte dat het kookvocht
reeds heeft
,,Blauw koken" is een bereidingswijze die uitsluitend geldt
voor vissen die een uitgesproken
slijmhuid hebben als karper, forel,
zeelt De VIS moet zeer vers zijn en
moet zeer voorzichtig behandeld
worden om de tere huid met te beschadigen Door het toevoegen
van azijn verkleurt de slijmhuid en
krijgt de vis een mooie blauwe
glans De vis mag men met opensnijden maar moet door de kiewholte schoongemaakt en uiteraard
wordt hij met geschubd, liefst ook
met gewassen Het best doopt men
de vis even in een kom azijn en legt
hem dan voorzichtig in de pan Als
er courtbouillon toegevoegd wordt
dan liefst warm, bij kleine forellen
zelfs kokend Bij deze laatste wordt
de staart soms (voorzichtig') zijdelings omgebogen en met een draag
via de kiewholte in de bek vastgemaakt Men spreekt dan van ,,truite en colère" en het lekkere beest
heeft er wellicht reden toe
2 JANUAR11986

1985, het jaar van de Geneefse top

Vreemde vogels
in vreemde stilte

Slechts een
zwakke dageraad
Misschien zal het jaar 1985 later beschouwd worden
als het jaar waarin de tweede koude oorlog ten einde
liep. Misschien. De topontmoeting van president Reagan en partijleider Gorbatsjov in november jl. in Geneve was één van de hoogtepunten van de internationale aktualiteit van het afgelopen jaar Maar het valt nog
altijd af te wachten of uit die eerste Sovjet-Amerikaanse
top sinds zeven jaar konkrete resultaten zullen voortvloeien.

'MA

W'it^<

Spasski
en Korcl*

betwiste nummer 1 te maken, en
heeft daar ook werk van gemaakt,
in de vorm van enorme bewapeningsprogramma's. Hoewel hij een
deel van de sociale zekerheid aan
dat militair programma heeft opgeofferd, hoewel de torenhoge militaire uitgaven de voornaamste reden
zijn van het enorme begrotingstekort dat zelf weer voor Amerika en
de rest van de wereld serieuze ekonomische problemen schiep, is de
Amerikaanse president met een triomfantelijke meerderheid herko-
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E eerste koude oorlog liep
ongeveer van 1948 - de
Praagse coup - tot 1962 - de
Cuba-knsis. Met de knsis rond de
Russische raketten op Cuba, leek
de wereld even aan de rand van
een atoomoorlog te komen.
Kroesjtsjov haalde bakzeil, maar de
Cuba-krisis had verstrekkende gevolgen.
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Machtsevenwicht
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De Sovjetunie nam zich vast
nooit meer zo'n vernedering op te
lopen en begon zich de middelen
te verschaffen om haar militaire
macht wereldwijd te projekteren:
de aanmaak van zware interkontinentale raketten en de uitbouw van
een vloot die tot dan toe weinig
meer geschikt was dan kustbewaking.
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Op basis van een militair machtsevenwicht kwam de Oost-Westtoenadering en de ontspanning tot
stand. Een toestand die dan weer
naar een tweede koude oorlog
overging van de Sovjet-invasie in
Afghanistan, eind 1979.
Maar in de afgelopen zes jaren
bleek hoezeer het atoomwapen, en
de strategische pariteit tussen beide supermogendheden, de wereld
van na Hiroshima verandert heeft
ten opzichte van het pre-nukleaire
tijdperk.
^
De twee supermogendheden
weten dat ze veroordeeld zijn om
samen te overleven of samen onder te gaan. Ze kunnen elkders in
de wereld een rol spelen in lokale
konflikten en dat doen ze, maar ze
weten dat een rechtstreekse oorlog
geen winnaar of een verliezer zou
opleveren, want dat een atoomoorlog ,,beperkt" zou kunnen worden
gehouden, dat kan niemand echt
geloven.

Diametraal
Dat de twee supermogendheden
verplicht zijn met elkaar te leven
betekent evenwel met dat ze zich
in eikaars armen zullen storten of
zelfs maar nauw samnwerken in
dienst van algemene wereldvrede
Daaraan heeft ook de Geneefse
top, met alle handdrukken en grapjes en glimlachjes tussen Reagan
en Gorbatsjov, mets veranderd.
De Sovjetunie en de Verenigde
Staten hangen immers diametraal
tegenstelde waardesystemen en filosofieën aan, op gebied van politiek, ekonomie, maatschappijordening Hoe moeten die twee
mogendheden gezamenlijk problemen aanpakken die ze elk vanuit
een optiek van elkaar bestrijdende
belangen en ambities zien?

Z JANUARI 1986
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1985. De Grote Leiders gingen eindelijk weer praten met elkaar... (totoupl)

Het beste dat de twee supermogendheden kunnen bereiken in de
opeenvolging van periodes van
koude oorlog en ontspanning is
een netwerk van regels en kontakten die voor doorzichtigheid en
voorspelbaarheid van eikaars gedrag zorgen, en die de scheiding
tussen konfrontatie en gewapen
konflikt nog ondoordringbaarder
maken dan ze sinds Hiroshima is.
Daarom moet men de nieuwe
dageraad, die de Geneefse top ingeluid heeft, even nuchter beschouwen als dat voor de afgelopen jaren koude oorlog nodig was.
Hoe groot de spanningen tussen
Washington en Moskou ook waren,
Europa heeft nooit echt in het gevaar verkeerd opnieuw een slagveld te worden, fi/laar hoe goed de
sfeer, in het openbaar althans, in
Geneve ook was, men kan met op
één twee drie verbeterde samenwerking tussen de supermogendheden verwachten. Temeer daar er
in de afgelopen jaren zoveel gebeurd IS dat akkoorden, o m over
bewapemngskontrole, moeilijker
maakt dan ooit te voren.

Onbetwiste nr 1
President Reagan werd in 1980
verkozen met een duidelijk mandaat om van Amerika weer de on-

zen. Dat toont dat de Amerikanen
wel een wat veiliger en vriendelijk
Oost-West-klimaat willen, maar dat
de Reagan-regering zeker niet
door een publieke opinie in de rug
geduwd wordt die haar tot snelle en
serieuze toegevingen aanspoort.
Dat maakte Reagan trouwens duidelijk in Geneve door vast te houden aan zijn ,,star wars"-projekt
dat de Russen het grootste wantrouwen inboezemt en dat een bewapeningsakkoord vrijwel onmogelijk maakt.
Michael Gorbatsjov van zijn
kant, die fondsen en energie wil
vrijmaken om een totaal verstard
systeem en onrendabele ekonomie
te modernizeren, moet rekening
houden met ingebouwde weerstanden binnen dat systeem en
met een leger dat jaren lang gewoon IS geweest zijn zin te krijgen.
De weg die uit Geneve vertrekt
ligt dus vol struikelblokken en zal
lang en moeizaam zijn, al lijkt er nu
van beide zijden de wil te bestaan
samen die weg op te gaan Bij het
begin van een nieuw jaar, kort voor
op 18 januan de Sovjet-Amenkaanse onderhandelingen beginnen, passen dan ook geen hooggespannen verwachtingen, wel
stevig realisme
H. Oosterhuys.
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Leo Augusteyns
demokraat en
Vlaams-nationalist
Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vecht Leo Augusteyns gelijktijdig
op verschillende fronten. Hij werkt reeds 27 jaar in de Antwerpse COO. De liberalen zijn daar sterk ingeburgerd. Alhoewel hij zijn opdracht als bureelhoofd tot ieders tevredenheid vervult, moet zijn hoofd rollen voor de betere liberale burgerij
en de Kongo-lobby. Zonder beroepsinkomen kan hij immers geen parlementsmandaat aan. Die bedreiging komt zelf in de Kamer ter sprake. Tenslotte blijven de brokken voor de oorlog beperkt tot ambtsverschuivingen binnen de COO. Zijn tegenstanders, ook binnen de Liberale Volkspartij, wachten op een zwakker moment.
N de eigen Liberale Volkspartij
- Help U Zelve met ongeveer
4 400 leden, 50 afdelingen in
het arrondissement, wordt Augusteyns tijdens de oorlog waarnemend voorzitter

I

In het aktivisme
Terwijl ëen aantal partijaktiviteiten verdergezet wordt, ondermeer de vormingsavonden,
moet de houding bepaald worden
ten opzichte van de bezettende
overheid en de Belgische regering
van ,,denHavere" Augusteyns wil
loyaal zijp ten overstaan van Belgie's wetten, zonder te verzaken
aan zijn Vlaamsgezindheid Net zoals bij vele anderen is de grens tussen passivisme en aktivisme bij
hem het resultaat van een langzaam rijpingsproces De morele
verantwoording van de Vlaamse eisen, de onvlaamse houding van de
regering m Le Havre en het oplaaiend anti-flamingantisme wegen
m dezelfde richting, terwijl de politieke weerstand ten opzichte van
een realisatie van Vlaamse eisen
vermindert Augusteyns besluit de
,,godsvrede", die erin bestond binnenlandse konflikten te laten
rusten, te verwerpen omdat hij "op
den duur zoude medegeholpen
hebben om het Vlaamsche volk
nog meer aan banden te leggen en
te knechten dan dit vroeger al het
geval was" (9/1917)
Zich beroepend op bestaande
konventies (Den Haag), wetten en
arresten, en op het feit dat een ontwerp over een gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse hogeschool voor de oorlog reeds door
de Kamerafdeling gesluisd was,
stemt hij er samen met kamerlid A
Henderickx mee in, de volledige
vernederlandsing tijdens de oorlog
doortevoeren,d w z onder het gezag van de bezetter Hij treedt
daarom toe tot de nieuwe Hogeschoolbond, wel met het uitdrukkelijk voorbehoud dat die bond autonoom werken zal, zonder bemoeiing van de bezetter Daarmee
zetten beide parlementsleden een
stap, die hen blijvend buiten het gezelschap van andere parlementsleden brengt
De bestuurlijke scheiding (1917)
zal Augusteyns ook verdedigen
,,nu ze er is", en ,,sous benefice
d'inventaire" Wel wijst hij de wijze af, waarop ze bekomen werd te
veel als geschenk van de bezetter
Daarom biedt hij zijn ontslag aan
als ondervoorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond, dat de-

ze manier volgens hem met stilzwijgend mocht aanvaarden Verder
wil hij niet gaan,, nu de natie nog
mede m strijd is" en de wettelijke
basis ontbreekt
HIJ aanvaardt de Raad van
Vlaanderen met en kant zich duidelijk tegen de afkondiging van
Vlaanderens zelfstandigheid in
oorlogsomstandigheden Ook verwerpt hij het bezoek van de,,gevolmachtigden" van de Raad aan
Berlijn Mettertijd, na de oorlog, zal
zijn oordeel over de Raad van
Vlaanderen milder worden
In de schoot van zijn partij wordt
Augusteyns door een meerderheid
gevolgd Advokaat K Weyler, na
de oorlog getuige ten laste, verwijt
hem duitsgezindheid (Na Augusteyns veroordeling en uitschakeling zal hij genadeverzoeken
steunen) Om zich beter te kunnen
verdedigen treedt Augusteyns als
waarnemend voorzitter af Hij herinnert er in een Open bnef aan, dat
hij 'n loyaal burger blijft, dat dit met
het eerste konflikt is met ,,le patriote qui vient de paraïtre", dat hij
mets anders doet dan wat hij
steeds gedaan heeft, en dat het allemaal in het partijprogramma van
voor de oorlog stond Vanaf dat
ogenblik gaat hij door, zoals in
1903 in gelijkaardige partijomstandigheden, met de in de
Volkspartij ontstane groep ,,Voor
Vrede en Vrij Vlaanderen, Aktivistische groep van de Liberale
Volkspartij" De groep organiseert
voordrachtavonden, verspreidt
propagandabrochures, onderhoudt kontakten m heel Vlaanderen Er wordt nagedacht over hoe
België nog wel een bestaansreden
kan hebben, eens de oorlog voorbij Augusteyns komt tot het besluit
dat ,,het oude Belgische staatsbestel moet worden gebroken"
België kan enkel in de mate het

Opstci cii heliter
Prin esslraat 42 Antwerpen
Prijs vdn il aankondiKingea
volgens overeenkomst

,,aan het Vlaamsche Volk de volledige beschikking over eigen lot (wil)
schenken"

Na de oorlog
Op 15 november 1918 werd Leo
Augusteyns aangehouden, o a
wegens samenzwering tegen de
veiligheid van de Staat Een maand
later besloot de ministerraad hem
en A Henderickx wegens onwaardigheid uit de Leopoldsorde te
schrappen (waartoe hij behoorde),
een bezwarend dokument Vier
maanden later werd hij vrijgelaten,
omdat hij als aktivist geen wetten
had overtreden Op 10 december
1919 werd hij door de boetstraffelijke rechtbank van Antwerpen veroordeeld ,,uit hoofde van verklikking aan den vijand" Het Hof van
Beroep van Brussel bevestigde het
vonnis op 24 januan 1920 dnejaar
celstraf, levenslange beroving van
de burgerrechten, en 500 fr boete
Waarover ging het '^ Augusteyns
zat in de Raad van het Muziekkonservatorium De afspraak was politiek buiten de school houden
Toen de studieprefekt antiaktivistische agitatie organiseerde,
kwam ondermeer Augusteyns tussenbeide Zijn beklag ging tot in het
het ministerie De studieprefekt
werd voorlopig geschorst met behoud van wedde Later werd die
schorsing opgeheven, ondermeer
op vraag van Augusteyns
Het bleef een passus die nog
lang tegen hem uitgespeeld werd,
bijvoorbeeld door De Nieuwe Gazet (1927), toen hij reeds lang tot
het Vlaams Front behoorde In
1921 werd hij uit de gevangenis
ontslagen, op voonwaarde met deel
te nemen aan openbare politieke
vergaderringen Op 26 juni 1935
bekwam hij eerherstel, wat de kans
inhield zich te beroepen op pensioenrechten, wegens 31 jaar

dienst en loonafhouding De COO
kende hem 16 000 fr jaarlijks rustgeld toe (1985 x 19,69)
Wanneer het gewezen kamerlid
vrij rechteloos uit de cel kwam was
hij een vijftiger, zonder beroep Hij
trachtte een nieuw leven op te bouwen als zelfstandig boekhouder
Hij IS aktief in het Antwerps Vlaams
Front, 'n erg demokratisch-gezinde
Vlaams-nationale organisatie, die
in de beginjaren ook de steun genoot van Vlaamse kommumster
De organisatie stelt zich op het
,,godsvrede'-standpunt Op 3 april
1921 roept hij ook zijn oude vrienden voor het Front op
BIJ de gemeenteverkiezingen
boert het liberalisme in Antwerpen
flink achteruit Augusteyns is aktief
in de amnestieaktie, die tijdens zijn
celtijd ook voor hem gevoerd was
De amnestiebeweging zal leiden
tot de beruchte Bormsverkiezing
(1928) Tot zijn vrienden behoren
buiten de reeds vermelde A Henderickx ondermeer Jef Van Extergèm en Herman Vos, wiens Federaal Statuut hij steunen zal tegen
de politieke heelnederlanders in
MetBorms eens vrijgelaten, zetelt
hij als ondervoorzitter in een m
1929 als morele autoriteit opgenchte Raad van Vlaanderen
Vanaf 1926 steunt hij de Vlaamse strijd via de door hem in het leven geroepen uitgeverij De Noorderklok, die een strijdblad en propagandabrochure uitgeeft Van
zijn hand verschijnt in die reeks een
Borms-brochure Als sekretans is
hij aktief in de Nederlandse Unie,
die Dietse landdagen organiseert
en gestalte geeft aan een apolitieke Dietse beweging Als schatbewaarder vinden we hem terug bij de
stichting van het Vlaams Kruis
(1927)
Vanaf 1927 horen we m het
Vlaams Front vanwege Augusteyns alarmsignalen, die wijzen
op stijgende onverdraagzaamheid
m het Vlaams-nationalisme Eind
1927 biedt hij zijn ontslag aan als
bestuurslid Het geschil wordt bijgelegd Vanuit West-Vlaanderen
komt echter een nieuwe en totalitaire wind m het Vlaams-nationalisme aangewaaid, het Dinaso, en
rond figuren als Joris Van Severen
en Ward Hermans In ,,Het Kompas van den Vlaming" (1929) heet
België ,,een door en door slechte
Staat", de federalisten zijn ,,in werkelijkheid belgicisten" Hoofddoel
wordt ,,de Verenigde Nederlanden" In de jaren dertig verbindt deze richting zich steeds meer tegen
,,het bolsjewisme" en de ,,jodenheerschappij", zoals de adjudant
van Van Severen, Jan Rijckoort
toen schreef in ,,Van het marxisme
tot het Dinaso"

Na 1930
De naam van Leo Augusteyns
zal gekoppeld blijven aan het verzet tegen opduikende fascistische
kenmerken en figuren in het
Vlaams-nationalisme In het Antwerps Frontbestuur had hij de
meerderheid aan zijn zijde, om met
op te gaan in de VNV-eenheid, die
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EERHERSTEL LEO AÜ6USTEYNS
VLAMINGEN,
De oud volksvertegenwoordiger L E O
AuGusTt\NS. de vrijzinnige demokraat

Deze straf moet op een dwaling
berusten. Zegt ons geweten met, dat
Leo Augusteyns tol zulke snoode daad
onbeknaam is, hi), de verpersoonliikinj;
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zeggen, zooals hij er zoovele gezegd
heeft op de kap der Vlamingen, maar hij
begreep zelf niet, dat zijne woorden zalke
groott waarheid bevatten.

dubbelzinnigheid verweten werd
Een groep met Timmermans Van
Puymbroeck en anderen, verliet
het Vlaams Front te Antwerpen
(1934) Toenin1936, n a V de kandidatuur Borginon, het Front toch
de Vlaams-nationale eenheid bijtrad, ondanks foute afspraken
waarvan ook Borginon de dupe
was, gaf Augusteyns er de brui
aan Inmiddels was hij het ook opgestapt in de Raad van Vlaanderen HIJ nchtte een Federalistisch
Volksfront op aangesloten bij de
,,Demokratische Vlaams-nationale
Godsvredefederatie(6juli1936) in
feite op de golflengte van het jonge Antwerpse Front vlak na de oorlog Vanaf dat ogenblik zien we zijn
naam geregeld opduiken in de aktie tegen fascisme en antisemitisme Velenhelpt hij, ooklos
van deze politieke strijd In zijn archief vinden we nog n brief uit
1940 geschreven door een luitenant, die hem dankt voor zijn bijdrage tot een soldatenkerstfeest,
doorheen zijn leven loopt een
menslievende draad

Terugbetaling,
met rente...
Tijdens de tweede wereldoorlog
voerde Augusteyns het woord op
deBormshuldevan27juli 1943 Hij
en Adelfons Henderickx waren erevoorzitters De centrale zin van
zijn redevoering was ,,Ondanks
de groote meeningsverschillen die
onder de Vlaamsche Nationalisten
bestaan, kan ik mij met onbetuigd
laten ( ) blijk te geven van onze
dankbaarheid voor deze man, door
wiens apostelschap de richting en
de gedachfengang van de Vlaamsche Beweging ( ) zich geheel
hebben gewijzigd, en deze van de
taalstrijd, dien ze eerst geweest is,
tot een grootsche Volksbeweging
IS gegroeid voor de erkenning van
onze eigendommelijkheid en ons
onbetwistbaar recht op zelfstaan "
In het begin van de oorlog herzag de COO het toegekende rustgeld in Augusteyns voordeel, zonder vraag van zijnentwege De
laatste maanden van zijn leven korrespondeert hij over de terugbetaling, met rente Toen dit achter de
rug was, mede door de verkoop
van onroerende goederen te Kapellen vergat de stad zijn v'o'or de
oorlog vastgesteld rustgeld uit te
keren
Op 1 december 1945, twee weken voor zijn overlijden, begint Augusteyns nog een brief, waarin hij
zijn politieke houding omschrijft
,,lk was demokraat van als ik de
school verliet en ben het gebleven
tot op deze dag "
Met dezelfde intensiteit beleefde
hij 'n heel leven lang ,,het Vlaamsche Vraagstuk" en de ,,demokratie"
Augusteyns was geen strateeg
Wel een uitzonderlijk eerlijk man
Gevoed door vrijmetselarij en Verlichtingsidealen, heeft hij een
merkwaardig relevante en samenhangende draad door zijn leven geweven Ook vandaag behoudt dit
radikalisme in het beleven van
twee polen, demokratie en volksbewogenheid, alle oproepwaarde,
voor mensen die de halfheid weigeren en koherentie zoeken Voorwaarde is te zoeken hoe die radikale demokratie en de radikale volksbewogenheid vandaag uit de brand
te slepen vallen
M. Cels-Decorte
Bronvermelding - Archief L Augusteyns
in het AMVC te Antwerpen. Archief Y.
Claes, M. Somers ,,Max Roose en de vervlaamsing van de Gentse universiteit".

Het weekblad van Het Vlaamsche Front vroeg op 11 maart 1920 eerherstel voor Leo Augustijns
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„Muziek die zoetste balsem zijt..."

Bert Peleman's
muzikale
gedichten
Aansluitend bij,,Het jaar van de Muziek" publiceerde Bert Peleman de dichtbundel,,Muziek dit zoetste
balsem zijt". Naas een ,,Ten geleide" van de musicoloog en kunsthistoricus prof. Jules van Ackere en een
uitvoerig ,,Ter Verantwoording" van de auteur zelf bevat de bundel een zestigtal gedichten geïllustreerd door
de graficus Regnier De Herde.
E gedichten belichten op
vaal< aangrijpende wijze
wat voor de dichter „muziek bij leven en sterven" betekent.
Vooral de reeks gewijd aan de
nagedachtenis van zijn muzikaal
fijnbesnaarde echtgenote zijn in dit
opzicht kenschetsend.

D

Eeuwigheidsklank
Tot de geliefde toondichters in
deze bundel „bezongen" en telkens begeleid van een door De
Herde getekende „kunstenaarskop" behoren Bach, van Beethoven, Mozart, Handel, Scarlatti, Vivaldi, Haydn, Telemann, Chipin,
Bruckner, Brahms, Wagner, Tsjai-

kowsky, Schubert, Schumann,
Franck, Sibelius, Grieg, Debussy,
R. Strauss en Stravinsky. Maar ook
de nagedachtenis aan mgr Jules
Van Nuffel, eertijds leider van het
beroemde Mechelse Sint Romboutskoor en toondichter wordt er,
evenals de ,,eeuwigheidsklank"
van het Gregoriaans, gehuldigd.
De keurige bundel besluit met
een eerder ludiek opgevat,.Vuurwerk voor Vlaanderens overleden
toondichters" en een aantal speelse verzen waarin zowel wordt herinnerd aan Bachs ,,Koffiekantate"
als aan Mozarts ,,Vreemde arme
snuiter".
In zijn geheel een weeldig verzorgde bundel, handig in zakformaat uitgegeven, stofwikkel, diepblauw ingebonden met goud
opdruk.
V. Peeters

— Muziek die zoetste balsem zijt, gedichten van Bert Peleman. 360 fr. op
rek. van B. Peleman Thonetlaan 110
B43, 2050 Antwerpen.
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Uitgeverij B-Promotion te Antwerpen heeft voor driekoningenzangers een aardig boekje in petto ,,Drei keuninge liekes" van Djon
Lundström. Het boekje kwam tot
stand — zo vertelt de volkszanger
in de inleiding — omdat ,,jong mensen" uit Borsbeek jaar najaar hem
vroegen een driekoningenliedje
voor hun koor in mekaar te knutselen. Op den duur werd het een hele verzameling. Lundström geeft
mogelijke uitvoerders er de muziek
en een kleine beschrijving van het
instrument waarmee het liedje kan
begeleid worden bij. Eenvoudige
volksinstrumenten als de schudtrommel, de rommelpot en het

fraaie Hansje-knap. Zoals op bovenstaande tekening te zien is, illustreerde Lundström zijn liedjes
met prettige hand. ,,Veur de slechte verstaonders" voegde hij achteraan het boekje een soortement verklarende woordenlijst aan toe. Een
grappig, handig en bruikbaar zangboekje dat wij grote en kleine mensen van harte aanprijzen. Veel
zanggenot!
— Drel keuninge liekes, geschreven
en getekend door Djon Lundström.
Uitg. B-promotion te Antwerpen.
245 fr.

Schooljeugd raakt gedemotiveerd

Leraren icnappen massaal af
de geringe belangstelling van de
leerlingen en de onverschilligheid
Groot alarm deze week bij het voortgezet onderwijs van
de jeugd, waardoor de leraren
in Nederland. Niet de forse bezuinigingen van de laatste afknappen en uitgeblust raken. Ze
jaren blijken tot ontmoediging te hebben geleid, maar raken teleurgesteld, dikwijls overof trachten zich een houhet is de houding van de jeugd waardoor tal van lera- spannen,
ding te geven door cynisch optreren ,,het niet meer zien zitten".
den en volstrekt onpersoonlijke be-

ET was een ophefmakend
rapport waarmee de universiteit van Rotterdam
naar buiten trad: ruim één op de
drie leraren vindt zichzelf ongeschikt voor het geven van lessen in
het middelbaar onderwijs, één op
de twee vraagt zich angstig af hoe
lang hij het nog zal volhouden. Algemene demotivatie is het kenmerk geworden van de Nederlandse leraar En deze konklusie is niet
getrokken na wat natte-vingerwerk, maar na een diepgaand onderzoek waarbij 1.200 leraren van
het middelbaar en hoger algemeen
vormend en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs betrokken
waren.

Als nummers...
Tot voor kort meende men dat
faktoren van buitenaf de ontmoediging veroorzaakten bij de mannen
2 JANUARM986

en (in iets mindere mate) vrouwen
die dagelijks voor de klas staan.

nadering van de leerlingen. ,,lk
behandel ze slechts als nummers"
zei een aantal leraren die aan het
universitair onderzoek meewerkten.

Het zou te maken kunnen hebben,
dacht men, met de talrijke fusies
van scholen waardoor voor menigeen promotiekansen verdwenen,
of met de golf van salarisverlagingen die de leerkrachten overspoelde. Maar daar wringt de mouw niet.
Het is de konfrontatie met de klas.

Demotivatie van de jeugd (soms
het gevolg van de totale ongeïnteresseerdheid van de ouders) blijkt
dus tot demotivatie van de leerkrachten te leiden. Misschien is,
zoals sommige sociologen het uitleggen, de maatschappelijke ont-

Ml
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wikkeling eigenlijk de diepere oorzaak. Allerhande moderne ontspanningsmogelijkheden remmen
de aandacht van de jeugd voor de
school af, het koncentratievermogen verdwijnt, men wil het gezag
van de onderwijsgevende, tevens
opvoeder, niet meer aanvaarden.
En dan is er nog de twijfel aan de
kans of er na de schooljaren wel
werk wacht. Helemaal ongelijk zullen de sociologen, die op deze verschijnselen wijzen, zeker niet hebben. Maar dan zou er toch een antwoord moeten komen op de vraag
of de arbeidsomstandigheden bij
het onderwijs niet aangepast dienen te worden. De Rotterdamse
onderzoekers zijn in hun geruchtmakend rapport daarop niet ingegaan.

Speurwerk
Onderwijsdeskundigen zijn nu
wél aan het speuren naar oplossingen voor die duizend leerkrachten
die geleidelijk bezwijken onder de
nukken en grillen van de jeugd uit
de jaren tachtig. Er is al met het
idee geopperd om de leerplicht niet
langer tot en met het zestiende jaar
te laten duren. Dat vinden anderen

het kiezen van de al te gemakkelijkste weg. Eerder zou men de politici moeten wakker schudden, zodat ze aandringen op een overheidsbeleid dat een eind maakt
aan het rücksichtslos vergroten
van de klassen. Of dat er afgestapt
wordt van de procedure dat jonge
leraren het eerst in aanmerking komen voor ontslag, waardoor de
50-jarigen en ouderen het nóg
zwaarder krijgen. Er blijken ook per
school mogelijkheden te zijn tot
veel betere taakverdelingen die
dan weer tot minder belasting van
de onderwijskrachten leiden.
Het is jammer dat de huidige minister van Onderwijs, de CDA'er
Deetman, nauwelijks maatregelen
treft om iets in die richting te bereiken. En het is wrang voor al die afgeknapte, overspannen en zieke
leraren dat Deetman, in het zicht
van de verkiezingen van het komend jaar, stad en land afreist om
de kwaliteit van het Nederlandlr-e
onderwijs te roemen. Een onderwijs dat allerminst gediend is met
gedemotiveerde leraren, en dat de
kans moet krijgen op de maatschappelijke ontwikkelingen in te
spelen zonder dat een leger van
,.kneuzen" gedwongen wordt de
school te verlaten.
jeeveedee

ij,

Bekendmaking
Het OCMW HouthalenHelchteren
brengt ter kennis dat zal worden
overgegaan tot het aanwerven
van
- Een kok of kokkin in statutair
verband, na een proefperiode van
DRIE MAANDEN, ten behoeve van
het rustoord Vinkenhof
Kandidaturen dienen, PER AANGETEKEND SCHRIJVEN, te worden ingediend bij de heer H. COO
NEN,voorzitter p a Lunstraat 19
te Houthalen-Helchteren, postnr.
3530, en aldaar toe te komen op uiterlijk 13 januari 1986 om 10 uur 's
morgens, vergezeld van de volgende bewijsstukken:
- kandidatuurstelling met curriculum vitae
- afschrift van het bekwaamheidsattest, VOOR EENSLUIDEND
VERKLAARD door de Heer Burgemeester of zijn afgevaardigde
De algemene benoemingsvoorwaarden kunnen afgehaald worden op het OCMW-sekretariaat,
rustoord Vinkenhof, Lunstraat 19
te 3530 Houthalen-Helchteren.
(adv. 216)
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LIMBURG
JANUARI
18 MUNSTERBILZEN: Grote kaartavond m lokaal Bloemenhof te
Munsterbilzen. Eerste kaart om 20 uur Prijzen vet varken Org.;VUMunsterbilzen.

De Uilenspiegelavond te Opoeteren
De achtste Uilenspiegelavond van
het plaatselijk IJzerbedevaartkomitee
werd zoals de vorige uitgaven een
deugddoend en gezellig samenzijn. Pater Donaat Snijders, kruisheer en overtuigd Vlaams-nationalist ging ons voor
in een stemmingvolle eucharistieviering
voor,,Vrede en vriendschap". De leuze „Nooit meer oortog!" op de kruistop
van de IJzertoren moet ook in het hard
en gemoed van elke rechtgeaarde Vlaming staan, zo mogen we de homilie
van pater Donaat Snijders wel samenvatten.
Daarna werd er gefeest in De Oeter.
Voorzitter W. Roeiers deed in zijn inleiding een oproep om samen te zoeken
naar de fundamenten van ons Vlamingzijn en om van daaruit over te gaan tot
aktie. Uitkomen voor onze overtuiging

en in de zekerheid dat het, .Vlaanderen
Eerst!" het duidelijke aktualiseren is
van de boodschap van de Fronters.
Erwin Brentjens, de voorzitter van
TAK, hield een geanimeerde feestrede,
nooit op te geven, om al de krachten samen te ballen in het besef dat rechtvaardigheid het ééns zal halen op
volksmisleiding. In dat verband heeft
TAK het nooit bij woorden gelaten I
Er werd gezongen, gedanst, een stevige pint gedronken. Kortom een gezellige en deugddoende avond.
Uitslag tombola: 87 -142 - 236 - 249
-347-523-565-597-692- 719-851
-864-911-1015-1055-1228. Prijzen
af te halen ten huize van Leo De Clerck,
Dorperberg 18te Opoeteren. Na 16 uur.
(meegedeeld)

üpricliting
Vlaamse Kring te
Herk-de-Stad
Enkele weken geleden namen enkele mensen in Herk-de-Stad het initiatief
voor de oprichting van een Vlaamse
Kring Een van de voornaamste
doelstellingen is het inrichten van sociokulturele en vormende aktiviteiten, gekaderd in het breed Vlaams perspektief
van de Vlaamse beweging, doch terzelfdertijd gericht naar een breder publiek dan de strikt politiek geïnteresseerden.
Het wordt dus een ,,open" kulturele
kring, los van om het even welke politieke formatie, gekaderd in de brede
Vlaamse gedachte.
Het eerste publiek optreden vond
plaats op de Kulturele Infobeurs ingericht door de Stedelijke Kulturele Raad
samen met andere verenigingen van
Groot-Herk in de deelgemeente Schakkebroek Op een stijlvol ingerichte
stand stelde de oprichters de Vlaamse
Knng voor samen met de geplande aktiviteiten

Mooie start
Als voorziene aktiviteiten staan onder

iflaamse burger
als klient.

Clement Croes en
Palmyre Smeets
in het goud te Herk-de-Stad

En natuurlijk
hebt ü die kledingsproblemen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schonnmelt of als u de
respektabele lengte van 2 m of
meer bereikt!

In de deelgemeente Donk Herk-deStad werd de gouden bruiloft van Clement Croes en Palmyre Smeets op passende wijze gevierd. Uitzonderlijk aan
dit feest IS wel dat moeder Smeets,
Vlekken Maria kandidaat eeuweling, de
gouden bruiloft van haar dochter mocht
meevieren De dankmis opgedragen
door e.h. Piet Meekers m de parochiekerk werd opgeluisterd door het zangkoor en de buren, die tevens instonden
voor een sfeervolle versiering van de
ouderlijke woning. Er waren gelukwensen vanwege de VU Herk-de-Stad, het
stadsbestuur maar ook van het zilveren
koningspaar.

is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend
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 kleermakersservice verlangt en graag de juiste prijs betaalt
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870

Sociaal dienstbetoon

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

Elke dinsdag bij Clement Huygen te
Munsterbilzen van 18.30 tot 19.30 door

met zijn 1.000 m^ w i n k e l r u i m t e - z i j n parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor^
den terwijl u in de gezellige koffie-shop iets drinkt.

Boomsesteenweg 35

SUCCES KLEDING MEYERS
n e r M . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
t N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR

Or

andere op het programma' de medeinrichtmg en organisatie van de Guldensporenvienng, de organisatie van
de deelneming aan de IJzerbedevaart,
tentoonstelling met kunstenaars uit
Groot-Herk, deelneming aan het
Vlaams-nationaal Zangfeest, uitgave
van een Herks kwartetspel, zangnamiddag met de Herkse zang- en muziekverenigingen, gespreks- en debatavonden i.v.m vredes-en milieuproblematiek. Zeker al een mooie start.
Het voorlopig bestuur werd als volgt
samengesteld: voorzitter Ludo Appeltans, ondervoorzitter Jos Vermeulen,
sekretaris Claire Vandebos, leden Miei
Buekers, Maria Driesmans, Yvonne
Raskin en Yvan Hoebrechts. Als afgevaardigde bij de stedelijke kulturele
raad werd Miei Buekers aangeduid
De Herkse Vlaams Kring zal aansluiten bij de Federatie van Vlaamse verenigingen Het lidgeld bedraagt 50 fr.
Voor aansluiting kan men terecht bij Ludo Appeltans, St.-Truidersteenweg 60
te Herk-de-Stad, tel. 013/55 27 34 of bij
een van de andere bestuursleden.hjo

Jos Roebben, en dit vanaf 7 januari
1986.
Tijdens het dienstbetoon zal ook Berno Schoenmakers, afgevaardigde van
de Vlaamse Ziekenkas aanwezig zijn.
Een volledig ,,Sociaal Dienstbetoon"-schema met alle namen, uur en
data zal verder nog meegedeeld worden in dit blad en in de plaatselijke
weekbladen.
Het echtpaar Clement Croes en Pal
myre Smeets huwden op 18 december
1935 en uit hun huwelijk sproten 3 km
deren- Irene, Lea en Suzanne en zes
kleinkinderen.
Belangrijk om nog te vermelden is dat
Clement sinds jaar en dag bekend staat
als een Vlaams-nationalist en reeds
dertig jaar lid is van de Volksunie Hij is
6 jaar gemeenteraadslid geweest inde
gemeente Donk en nadien nog 6 jaar in
de fusiegemeente Herk-de-Stad.

Vlaams Kinderkerstfeest
te Herk-de-Stad
Donderdag 26 december j .1. had in de
Area het jaarlijks kinderkerstfeest
plaats onder ruime belangstelling voor
kinderen van leden en sympathisantea
tussen 5 en 12 jaar. Hilde Vanhumbeeck, voorzitster van de Volksunie
heette iedereen welkom en verontschuldigde schepen Laurens Appel-

tans die wegens ziekte niet aanwezig
kon zijn. Het geheel werd opgeluisterd
en geanimeerd door vader en zoon Luc
en Kris Appeltans die de kinderen
wisten te vermaken met dans en spel en
gezelschapsspelen Als afronding werd
iedereen getrakteerd op pannekoeken
en een kerstkado.
2 JANUARI 1966
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POPERINGE: Nieuwjaarsetentje in het restaurant „Couthof" bij Mevr
Regheere Aanvang 19u30 De prijs bed raagt 460 f r Inschrijven v'o'or
28 december bij de bestuursleden Org FVV-Poperinge
KORTRIJK: Nationalisme in Vlaanderen, verleden heden en toekomst Eerste deel Om 20 uur in de zaal van cafe't Belfort, Grote Markt
52 Inleiding door Michel Capoen Toegang gratis Org VUJO Arr
Kortrijk
KORTRIJK: Nationalisme in Vlaanderen, verleden, heden en toekomst Tweede deel Om 20 uur in de zaal van cafe 't Belfort, Grote
Markt 52 Inleidingdoor Franz Van Steenkiste Toegang gratis Org
VUJO Arr Kortrijk

Grepen uit
de gemeenteraad
te Damme
Een gevoelig punt herstrukturering
Gemeentelijk Onderwijs, Afschaffing
van de school te Lapscheure
Met ingang van 2 sept '85 ( I e schooldag) hield de gemeenteschool op te
bestaan I De enige leerkracht dhr Guido Vermeersch kreeg zijn ontslagbrief
na 30 jaar trouwe dienst
Dereden
Omdat er zich geen kinderen aangeboden hadden "

Waarop VU-raadslid Remhilde BulckeVerbruggen replikeerde ,,lk vind dit
een ongelukkige formulering al de ouders waren tijdens de vakantie reeds
verwittigd dat de school te Lapscheure zou opgegeven worden Hen werd
gevraagd hun kinderen naar het Vrij
Onderwijs te sturen Nochtans werd er
met de fusie van de gemeenten stellig
beloofd dat, hoeveel leerlingen ook, de
gemeenteschool zou behouden blijven "
Antwoord van de meerderheid ,,Beloofd op voorwaarde van leefbaarheid"

Gesjoemel

Openbaar Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn (OCMW)
Brugge
In afwachting van verkoop en verkavelmgswerken
SEIZOENPACHT 1986
— Brugge (Sint-Andries), nabij expressweg, groot 1 ha 86 a SO ca ak
kerland
— Brugge (Sint-Andries), nabij ex
pressweg, groot 17 a 48 ca tuinbouwgrond,
— Gistel, Stampaertshoekweg,
groot 1 ha 11 a 54 ca weiland,
— Torhout, Oostendestraat (naast
nr 249), groot 3,5 ha weiland
— Zuienkerke (Houtave), nabij
weg naar Wendume, groot 2 ha 18
a 80 ca weiland,
— Zuienkerke (Houtave), nabi)
weg naar Wendume, groot 2 ha 78
a 13 ca weiland,
— Zuienkerke (Houtave), nabij
weg naar Wendume groot 2 ha 02
a 50 ca weiland,
— Zuienkerke (Houtave), rechto
verOostendsestwg 68 groot 98 a 75
ca weiland
Voor nadere inlichtingen wendt U
zich tot het OCMW Brugge, Dienst
Eigendommen en Gebouwen, Kar
tuizermnenstraat 4, van 8 uur tot 12
uur en van 13 u 30 tot 17 u 30 tel
050 33 98 54
Aanbiedingen worden verwacht te
gen 10 1 1986, in een gesloten om
slag, waarop de vermelding ,,sei
zoenpacht', en gericht aan de heer
F Bourdon, voorzitter, Kartuizennnenstraat 4, 8000 Brugge
(Adv. 217)
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Voor zover wij weten staat of valt een
school normaliter vanaf 30 september
Er werd tijdens de vakantie dus gesjoemeld , er zou slechts een leerling te weinig geweest zijn en iedereen weet hoe
gemakkelijk dat kan opgelost worden
Daardoor ook werd de enige leerkkracht nu werkloos, amper twee jaren
v'o'or zijn op pensioenstelling En dat
men een minister van Onderwijs als
burgemeester I
Omdat mensen belangrijk zijn
VU-raadslid Jos Millecam nam de gemeentelijke schuldenlast op de korrel
73 miljoen schuld op een totale begroting van 196 miljoen Dit betekent 43
% , hetgeen een zeer beperkte bewegingsruimte geeft Jos vroeg ook om
stappen te ondernemen bij de Vlaamse Executieve om de toelage van het investenngsfonds te verhogen
Remhilde hakte in op de verhoging van
de wedden van burgemeester en schepenen, daar waar iedere burger met
een indexstop gezegend is door de Nationale Regering
Volgens de meerderheid moet er een
jaarlijkse verhoging doorgevoerd worden op de basiswedde -I- de indexering
ervan
Leve de burgers, leve nog meer de burgemeester en schepenen, zij nemen
het er nogal van (uit onze zak)
Lidwma Cordy.

Toon bij VOVO
«Eén van de redenen
waarom
de Volksunie
bi] de
vorige
parlementsverkiezingen
geen
vooruitgang
heeft geboekt, is
dat zi] alles in termen
van
structuren
vertaalt.
De
Volksunie gaat er van uit dat,
als men nieuwe
instellingen
kan creëren, automatisch
ook
de Vlaamse autonomie
versterkt
wordt.»

CVP-parlementslid
Johan
V a n Hecke, d e z e w e e k in

denieuwe
Verder in dit n u m m e r :
• Sovjetunie: een redevoering van Jevgeni Jevtoesjenko tegen de bureaucratie.
• Midden-Oosten: diplomatiek commentaar.
• Nederland: de masturba^
tielijn van het NVSH wordt
opgedoekt. De hijgers zijn
radeloos.

Deze week
ook een Boekenbijlage:
• Wat lazen deze recensenten in 1985?
• Een interview met Paul
Koeck.
• Buitenlandse literatuur.

^
Bejaarde alleenstaande weduwe
zoekt studio of woning op benedenverdieping in het centrum van Izegem
Voor inlichtingen schnjfoftel naar Enk
Vandewalle Henri Dunantstraat 9,
8700 Izegem tel 051/30 26 70

mengen met interne Waalse aangelegenheden maar om vooral te pleiten
voor een duidelijke staatshervorming
De organisatie van de avond lag in
handen van de Vereniging voor Ontspanning en Volksontwikkeling Oostende (VOVO) De publieke opkomst voor
Toon van Overstraeten was grandioos
(Foto Lysiane Van Houtte)

ANTWERPEN
JANUARI
4 EDEGEM: Jaarlijkse receptie , , V N S E " in ,,Drie E i k e n " om 20 uur
6 HOMBEEK: Verloren maandag, in de bovenzaal van het gemeentehuis te Hombeek Naast het traditionele ,worstenbrood" bieden wij
u lekkere ,appelbollen ' een aangepaste dranken Matige prijzen Iedereen welkom vanaf 18 u Inr Vzw Uilenspiegel
8

9

10
11
17
22

HERENTHOUT: l e d e e l van de kursus,,Nationalisme in Vlaanderen ',
door het Dosfelmstituut in zaal ,,Het Molenhuis" Aanvang 20 uur
Org Vlaamse Kring Netevallei Herenthout
STABROEK: lllusionist-mentalist Jan Bardi treedt op in zaal Schuttershof, Kerkstraat, Hoevenen om 20u15 Org W K De Geuzen Kaarten te bekomen op het sekretanaat, tel 665 03 70
KAPELLEN: Jongerenfuif i n d e ,,Dennenburghoeve", R Geelhanddreef 9 Aanvang 20 u Org Vlaamse jongerenwerking
EDEGEM: Worstenbrood en appelbollen in ,,Dne Eiken" om 20 u 30
Inschrijven op voorhand Inrichters VNSE
HERENTHOUT: Kaartavond in het,,Molenhuis", Molenstraat 50 Inschrijvingen vanaf 1^9 uur Org VU-Herenthout
KAPELLEN: Algemene ledenvergadering met voordracht over de herkomst van onze spreekwoorden en gezegde gevolgd door kwis met
dia's door mevr E De Jong Koffie en gebak worden gratis aangeboden In de vergaderzaal P O B , Hoevensebaan 12 Org FVV Inlichtingen 664 79 61 (G Van Langendonck)

Michel Follet
ging naar de kermis in Parijs

Mare van Impe
bericht vanuit zijn boudoir in
Knokke Le Zoute.

denieuwe
vanaf morgen bij uw
tijdschriftenverkoper
42 F.

ZO^K€RC]€
C Zelfstandige schilder zoekt werk,
zowel binnen- als buitenhuis Liefst in
d e o m g e v i n g van Gent Voor inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem
Senator A Lonquestraat 3&, 9219
Gentbrugge Tel 091/30 72 87
[
Burgerlijk ingenieur computerkunde, pas afgestudeerd, zoekt job voor de
avonduren (onderwijs - permanente
vorming of prive) Voor inlichtinge
schrijf of tel naar Enk Vandewalle, Henri Dunantstraat 9 8700 Izegem tel
051/30 26 70

Donderdagavond 12 december
kwam senator Toon van Overstraeten
een boeiende uiteenzetting geven in
het Oostends Trefcentrum over zijn belevenissen in de Waalse Raad Aan het
debat nam ook burgemeester - kamerlid Julien Desseyn deel Toon van Overstraeten wees vooral op het feit dat het
met in zijn bedoeling ligt zich te gaan

24j
gehuwde
regentes
Nederlands-Engels-Duits met diploma
dactylografie, die avondlessen volgt
basic (computer) en reeds 3 j ervaring
heeft in het onderwijs en 1 j als sekretaresse zoekt een gepaste betrekking
in het onderwijs of als sekretaresse in
het Brusselse of ten westen van Brussel Voor ml zich wenden tot senatorburgemeester dr J Valkeniers, tel
02/569 16 04
Jonge afgestudeerde ekonomische humaniora, zeer algemene vorming na humaniora, weliswaar zonder
bijkomend diploma Voor inlichtingen
schrijf of tel naar Enk Vandewalle, H
Dunantstraat 9 8700 Izegem tel
051/30 26 70

OCMW Wijnegem Openbaar Centrum
Het OCMW biedt U een aangena
voor
me werksfeer in het Rusthuis
,,Rustenborg"
Maatschappelijk
Kandidaten kunnen inschrijven
voor een wervingsreserve voor verWelzijn (OCMW)
plegend personeel.
Deze betrekkingen kunnen voltijds
van 2080 Kapellen
of deeltijds bezet worden, zijn toegankelijk zowel voor mannelijke
als vrouwelijke kandidaten en kun
nen nacht en/of dagdiensten om
vatten
De kandidaturen dienen bij een ten
laatste op 31 januari 1986 ter post
afgegeven aangetekend schrijven
te worden gericht aan de Heer
Voorzitter van het OCMW Kools
veldlaan 94 te 2110 Wijnegem
Voorwaarden en alle andere mlich
tingen zijn te bekomen op het sekre
tariaat van het OCMW, tel
03 353 91 61
(Adv 218)

Licentiate Germaanse, veelzijdige
talenkennis zoekt job zowel in privesektor als in het onderwijs Referenties
inzake opleiding en resultaten Voor inlichtingen schrijf of tel naar Enk Vandewalle, Henri Dunantstraat 9, 8700 Izegem, tel 051/30 26 70
Z
Technicus met bijzondere bekwaamheid inzake meubels en houtsnijden zowel op artistiek vlak als op niveau lesgever Voor inlichtingen schrijf
of tel naar Enk Vandewalle, H Dunantstraat 9
8700 Izegem
tel
051/30 26 70

Openverklanng van een full time
betrekking van ontvanger voor het
OCMW Kapellen, toegankelijk zo
wel voor vrouwelijke als mannelij
ke kandidaten
De kandidatuurstellmgen dienen,
vergezeld van
— curriculum vitae
— uittreksel geboorteakte
— bewijs van goed gedrag en zeden
— bewijs van nationaliteit
— militieattest
aangetekend opgezonden te wor
den aan de voorzitter van het
OCMW Kapellen mevr C Van
Croonenborch Standaert, Klein
Heiken 298 te 2080 Kapellen, en dit
uiterlijk op datum van 31 1 1986
(postdatumJ
De diplomavereisten zijn bepaald
door het KB van 5 10 1984
Bijkomende inlichtingen kunnen
oekomen worden op het OCMW
sekretanaat, tel 03 664 89 89 en
03-664 45 01
(Adv. 215)

li^r
Ierland te gast In Vlaanderen

OOST-VLAANDEREN
JANUARI
4 E R T V E L D E : Tentoonstelling van kunstschilder Roger De Bruyne m
het Vlaams huis ,,De V e l d b l o e m " , Hoge Averijstraat 7 Deze tentoonstelling loopt tot en met 26 januari en is open op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17 u Zaterdag vanaf 14 u, en zondag vanaf
10 u Org De Vrienden van het Vlaams huis ,,De V e l d b l o e m "
9 A A L S T : Spreekbeurt door Senator Toon Van Overstraeten over ,,Mijn
avonturen i n d e Waalse R a a d " , in lokaal Gulden Vlies Aanvang 20
uur Org VU-Aalst
11 W I C H E L E N : Nieuwjaarsbal van VU-Wichelen, in Capic, Elsbrug, Wichelen Deuren om 20 uur

vu-Buizingen deeit mee
Prijzen pensenkermjs
Tombola eetwaardekaarten
1043 - 1076 - 1137 - 1169 - 1220 1291-1336-1377-1422-1461-1505
-1588-1614-1695-1703-1754-1849
- 1 8 8 0 - 1 9 1 1 -1986
Uitslag steunboek:
Miei Wyns, Julia Derdelinckx, Wil-

fned Willockx, Steve en Tom Monfils,
Maria Pé, Joris De Mol, Maurits Decoster. Ward Belsack, Frans Haezeleer, Guillaume Beulinckx, Fien Gansemans, Maréchal-De Boeck, Vic Anciaux, Rik Leunens
Al deze prijzen kunnen afgehaald
worden bij Juul Denayer, Kornijkveld 7
te Buizingen, tel 356 30 25

En organiseren kunnen ze, dat bleek
algauw
Te gast waren o m father Mathieu,
de bezieler van de organisatie EuroChildren Father Mathieu (een Antwerpenaar, maar door iedereen ,,father"
genoemd) presteert het ieder jaar een
massa kinderen uit Noord-lerland een

gezellige vakantie te laten doorbrengen
bij Vlaamse gastgezinnen.
Eveneens aanwezig was mr Vallely,
direkteur van het Ierse Kollege te Leuven HIJ schetste vooral de banden die
Ierland sedert eeuwen heeft met Vlaanderen
Een derde gaste was mevr Scheurmans van de Ierse Dienst voor Toerisme Menig toehoorder was na haar
uiteenzetting evertuigd van de schoonheid van Ierland, en sommigen maakten vakantieplannen in die richting
Het geheel werd afgewisseld met de
mooie lerse muziek van een groep van
eigen bodem- Cuchalain
Langs deze weg van harte dank aan
alle medewerkers, wellicht is dit een initiatief dat navolging verdient

Op donderdag 9 januari 1986 om 20
uur spreekt senator Van Overstraeten
in de grote vergaderzaal van hel Gulden Vlies, Esplanadeplem te Aalst over
,,zijn" belevenissen in de Waalse Gewestraad en de Franse Gemeenschapsraad
Deze voordrachtavond is een organisatie van de VU-afdeling Aalst-Centrum in
samenwerking met het arrondissementeel Volksunie-bestuur

Kraainem
op prentl(aart
De Vlaamse Kring van Kraainem verzocht onze Kraainemse Kathleen Willemen, vier prentkaarten te tekenen
voor het nieuwe jaar Ze verkoos de
Sint-Pancratius kerk, het kasteel Jourdam, en twee plattelandstekeningen
van Vlaanderen
Stuur dus een s t r e e k g e b o n d e n
wenskaart naar uw vnenden met het
nieuwe jaar
De wenskaarten (die tevens ook te
gebruiken zijn bij andere gelegenheden) kosten slechts 100 frank per reeks
van vier wenskaarten

BRABANT
Er was veel volk komen opdagen
voor de kontaktavond „ l e r l a n d Vlaanderen", op woensdag 18 decemb e n n taverne Mac Neil te Leuven Dat
kon ook moeilijk anders, gezien het uitgebreid programma De puike organisatie lag in handen van het Katoliek
Vlaams Hoogstudentenverbond en de
Studentenvereniging van het H Dnevuldigheidskollege

Senator
Van Overstraeten
te Aalst

JANUARI
7

L E U V E N : Ledenvergadenng VUJO-KUL, om 20 uur in de bovenzaal
van ,,'t Kraakske" Krakenstraat 9

13

L E U V E N : Vormingscyclus ,,Uitdagingen aan Vlaanderen", deel 1
Brussel uit de koelkast Om 20 uur in auditorium Vesalius 91 04 (nabij Alma 2) Gratis Org VUJO-KUL

14

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

18

LONDERZEEL: Jaartijks Volksunie-bal in Egmont met het orkest Lynda en Free Music Aanvang 21 u Een avond om niet te missen

20

L E U V E N : Vormingscyclus ,,Uitdagingen aan Vlaanderen", deel 2
Vlaamse Beweging een sociaal-ekonomische visie Om 20 uur in
auditonum Vesalius 91 04 (nabij Alma 2) Gratis Org VUJO-KUL

De wenskaarten zijn te verkrijgen bij
Luk Van Biesen, Acaciastraat 15, tel
731 47 7 5 , Achiel Van Biesen, Wilderozen weg 1, tel 731 01 7 8 , Patrick
Bamps, Kapelleplaats 7 en Enk Willemen, Kapellelaan 7A
Of via storting van 100 frank op rekening 850-0701518-12

Stikker
Een stikker van de gemeente Kraainem, die duidelijk het verband legt met
Vlaanderen is de prachtige zelfklever
van Kraainem geworden Naast de
Vlaamse leeuw, het gemeentewapen
Voor slechts 25 frank kan men hem bekomen op bovenstaande adressen De
Vlaamse Kring van Kraainem is een
Vlaams-nationale vormingskring'

Aanbevolen huizen
Loodgieter
Dakwerken
Veranderingswerken

ALPANROOF
Tel

Amerikalei 237
2000 A n t w e r p e n
na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN
SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AR/OERBUIZEN RIOLEN
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE
PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN

n.v. de winne uyttendaele

PVBA BERT
Assesteenweg 101. Ternat
Tel 02-582 13 12

handelsdrukkerij type - offset
fabrikatie o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n

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

m i g r o s l r a a t 128, 9 3 2 8

GRATIS PRIJSOPGAVE

GELD

C|Zr\ STUDIO
•J-J^ DANN

Onnniddellijk t e b e k o m e n bij

02-42869 84

FRANS V A N MOORTER
V i j f h u l z e n 6, E r p e
Tel 053-781009 en 053-2127 57

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M o l
014-31 1376

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 03-321.08.96.
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-2356475

verzeker u goed
en toch...
goedkoper!
V l y i l l O C S
IMfNO V[W!il[tlNOSM»iHlAA»
BRfDARAANIÓI RUS? ?130BRASSCHAAI lEl O i ó b M H i ;

DE PRIJSBREKER
van het g o e d e

— Industriële fotog-'afie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat
1090 Brussel

36

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02-478 19 93
Import

Export

PVBA
J BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gcntsesiraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-41 25 89
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

dendermonde-schoonaarde
t e l 052-42 33.04 - 42 39.16

meubel

Groensiraat 84. 2000 Antwerpen
Tel 03-23645 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Zondag en maandag gesloten

Loodgieterij sanitair zink gas
roofing waterverwarmers
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

Tel 03-353 70 39

GUIDO NUYTTENS
Dames

heren en kinderkleding

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

Longtinstraat 126. 1090 Brussel
Tel 426 19 39

Houtzagerij
DE ROOSE NV.
Algemene hout- en platenhandel
Schavenj
AFD NINOVE
9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053-668386
A F D O K E G E M - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-3317 51
054-33 11 49
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Nieuwe VUJO-voorzitter Bart Tommelein:

„Nationalisme is
'n dynamisciie toeicomstvisie!"
den of wat daarvoor doorgaat Het

kent als twintiger op de arbeidsmarkt te komen zonder enig perspektief op (vast) werk Iedereen
zegt wel dat het erg is, maar beseft
men soms echt wat hoe vreselijk
het vaak is '>'
Het spoedplan-Van Ooteghem
ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid biedt wezenlijke kansen
aan jongeren en geeft uitzicht op
een verbetering van de toestand Ik
geloof heel erg in dit originele plan
Ik vind dat onze partij de andere
nen dat aktie-voeren met langer no- frakties voor hun verantwoordelijk-

STENE (Oostende) - Enkele dagen voor Kerstmis ver-idealisme lijkt me er met op vooruit
gaan Het materialisme wint
kozen de Volksunie-jongeren(VUJO) een nieuwe natio- te
weer aan belang Ofwel vlucht men
nale voorzitten Reeds in de eerste stemronde werd de in extremen
23-jarige Oostendenaar Bart Tommelein als VUJODe VU stond altijd voorop in het
president aangeduid. Hij volgt de Mechelaar Bart De non-konformisme Zij durfde op
straat komen en trapte heilige huisNijn op, die de VUJO-vrijgestelde wordt op het alge- jes
aan diggelen Dit ongedwongemeen sekretariaat.
ne, avontuurlijke is een stuk verlogegaan, ook binnen de VolksuDaags na Kerstdag hadden wij een gesprek met de ren
nie Ik ervaar dat veel de VU-ers
nieuwe, entoesiaste voorzitten
zich traditioneel voelen Velen meART Tommelein is een Stier,
geboren op 4 mei 1962 Hij
doorliep het kollege in de
Koningin der Badsteden, ging naar
het Brugse VHI, onderbrak deze
studies om te werken, diende bij de
Zeemacht en begon nadien opnieuw te studeren Hij behaalde
zijn graduaat in de toegepaste
kommunikatie aan het HIBO te
Gent en promoveerde er met een
sknptie over de politieke affiniteit
tussen de krant en de dagbladlezer

B

het jongste VU-kongres „Werk in
een Vlaamse Staat"
Vorige week zaterdag werd ik
dan verkozen tot nationaal voorzitter van de Volksunie-jongeren

Maurits Coppieters

WIJ: Welke VU-politikus had
een grote invloed op U? Naar wie
keek U eigenlijk een beetje op?
B. Tommelein: ,,Maurits Coppieters heb ik altijd enorm gewaardeerd Ik hing ahw aan zijn lippen
Vader Tommelein is een beken- toen ik ergens naar hem ging
de naam in de Westvlaamse Volks- luisteren En natuurlijk ook éen van
unie Zoon Bart liet zich opmerken Coppieters' ,,beste leerlingen",
tijdens het jongste partijkongres, mijn stadsgenoot Jaak Vandemeuwaar hij erin slaagde amendemen- lebroucke Vooral de dossierkennis
ten gestemd te krijgen tegen het en intellektuele begaafdheid van
standpunt m van het VU-partijbe- deze laatste blijven mij verbazen ,,
stuur Een ,,coming-man"''
WIJ: Wat bezielt een 23-jarige
kerel om politiek te gaan bedrijven en dit uitgerekend in een partij waar weinig te rapen valt, alWIJ: Stammend uit een thans niet op materieel vlak.
Vlaams-nationaal gezin maakte u
B. Tommelein: ,,lk vermoed dat
een blitz-karrière binnen de het een soort mikrobe is Je hebt
Volksunie?
als jongeling een aantal idealen en
B. Tommelein: Zo zou ye 't kun- je droomt datje deze kunt realizenen noemen Mijn vader is van ren via politieke weg Ondanks alkleinsafeen Vlaams-nationalist en le tegenslagen hoop ik te kunnen
zetelt thans als OCMW-lid in doorzetten
Oostende Langs moeders kant
Ik ben ervan overtuigd dat de
leunt men echter aan bij de kristen- Volksunie het bij het rechte eind
demokratie, mijn nonkel is hier heeft
Het
Vlaams-nationale
trouwens CVP-gemeenteraadslid
ideeengoed is voor mij bovenal een
Politiek IS dus geen vreemde bezig- toekomstgerichte visie Twee deheid in onze familie
cennia geleden werd er gespot met
Toen ik 16jaar was besloot ik lid de inzichten van de VU overbv de
te worden van de Volksunie- staatshervorming, vandaag noemt
jongeren(VUJO) Ik kocht met mijn iedereen zich evenwel federalist
Dit geldt ook voor de stellingen die
eigen spaarcenten een lidkaart
Eenmaal 18 geworden stelde ik mij WIJ vandaag poneren De toekomst
kandidaat voor het VU-bestuur van zal ons gelijk geven Maar het zal
met makkelijk zijn de meerderheid
Stene, met gunstig resultaat Ik
werd meteen afgevaardigde in de daarvan te overtuigen Zeker nu
arrondissementsraad Kort daarop met, na de toch wel zware klap die
nodigde men iedereen uit zich kan- we kregen op 13 oktober '85
didaat te stellen voor het arrondisDe Volksunie als centrumpartij,
sementeel VU-bestuur Ik waagde als samenhorigheidspartij met een
het erop en het lukte' Tot verbazing zeer grote en oprechte sociale invan velen
gesteldheid, moet als een voorafNa verloop van tijd kreeg ik de beelding van het Vlaanderen van
taak mij in te zetten voor de uitbouw morgen zijn "
van de jongerenorganisatie van de
WIJ: De studies daaromtrent
VU in onze streek Ik kwam eigen- zijn nog niet afgesloten, maar
lijk bij de VUJO via de VU, een schijnbaar heeft de Volksunie
niet schitterend gepresteerd bij
beetje de omgekeerde weg dus
Zonder pretentie mogen wij stel- jongeren onder de 25 jaar. Welke boodschap hebt U voor die
len dat de VUJO in Oostende nu
opnieuw iets betekent Aldus be- jonge mensen?
landde ik in de nationale VUJOB. Tommelein: ,,Het heeft me
raad en werd verkozen in het natio- ook verbaasd dat blijkbaar zo veel
naal bestuur van de VUJO En na- jongeren gekozen hebben voor de
mens mijn arrondissement maak- traditionele partijen Jongeren vante ik dit jaar ook deel uit van de daag zijn moeilijk te bewegen voor
kommissie ter voorbereiding van iets, kiezen (te) vaak voor zekerhe-

Ook de bekendmaking van onze
standpunten naar het grote publiek
toe zal ik proberen te verbeteren
Onze relatie met de pers was bijvoorbeeld met steeds ideaal Mede
door de geaardheid van de geschreven pers in Vlaanderen is er
slechts één jongerenbeweging die
herhaaldelijk het nieuws haalt, de
CVP-jongeren En soms nog eventjes de liberale jongeren Wij moeten en zullen ons opnieuw in de kijker werken
Tot slot gaan we uiteraard ook
werken aan het inhoudelijke VUJO
moet in staat zijn nieuwe, verrassende zaken naar voor te brengen
De taak van VUJO lijkt me inderdaad het hele, rijke partijprogramma aan te passen aan de aktuele
noden, aan de problemen van 1986
en later Een pleidooi dus voor een
dynamisch,
toekomstgericht
Vlaams-nationalisme "

Soms pijnlijke
keuze
WIJ: De toverwoorden in de
partij zijn ,,verjonging en vernieuwing". Toch beseft iedereen
dat dit niet steeds probleemloos
zal verlopen...

Van VU naar VUJO
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risch zal ik pogen eén en ander te
veranderen Te dikwijls bleef VUJO
een papieren struktuur VUJO mag
geen kliekje van gefrustreerde jongeren zijn WIJ moeten jonge mensen opnieuw smaak doen krijgen in
de partijpolitieke vleugel van de
Vlaamse Beweging

VUJO-voorzitter Bart Tommelein ,,Wat baat het een jonge VU-schepen
te hebben wanneer die precies hetzelfde patriarchale neigingen vertoont
zoals een CVP-potentaaf^"
heid moet stellen en eisen dat dit
voorstel erdoor wordt gedrukt
Jongeren liggen met, of weinig
IS
wakker van Happart, maarzoeken
koortsachtig naar werk Het kommunautaire kan met losgekoppeld
Om dit te vermijden is de opera- worden van het sociaal-ekonomitie ,,verjonging en verniewing" sche Aan ons, nationalisten, om
meer dan noodzakelijk Van de ba- dit aan de bevolking duidelijk te
sis tot de top Op voorwaarde uiter- maken
Er breken trouwens nog hardeaard dat die jongeren zich onafhankelijk en non-konformistisch opstel- re tijden aan voor jonge mensen
len Want wat baat het een jonge verlenging van de legerdienst, de
VU-schepen te hebben wanneer kans dat de krankzinnige VBOdie precies dezelfde patriarchale voorstellen gehoor vinden "
neigingen vertoont zoals een CVPpotentaaf^"
WIJ: Probleem nummer 1 voor
WIJ: Het is nogal stil geworden
jongeren is de strijd voor werk? om en rond de VolksunieWelk antwoord hebben de jongeren. Welke is de taak van
Volksunie-jongeren op deze VUJO?
prangende kwestie?
B. Tommelein: ,,lk meen dat
B. Tommelein: ,,lk ben zelf een
VUJO noodzakelijk is Maar ongetijd werkloos geweest, en ik weet twijfeld moet er een goede verstandhouding bestaan tussen de
hoe verschrikkelijk dit is
VUJO en de VU En dat is met
Ik vraag me soms af of iedereen
wel echt zo begaan is met dit im- steeds eenvoudig Ik wil mij daar
mense probleem Met woorden na- heel hard voor inzetten
tuurlijk wel, maar met daden '> Een
VUJO moet vooral opnieuw naar
vijftigjarige, die reeds tientallen ja- de jongeren toegaan en hen ervan
ren vast werk heeft, kan zich soms overtuigen dat de VU het bij het
moeilijk voorstellen wat het bete- rechte eind heeft Ook organisatodig IS Dat IS verkeerd, dunkt me.
We dreigen met langer een partij te
zijn die,,anders dan de anderen"

Werk, werk, werk

Geen kliekje

B. Tommelein: ,,lk ben me
daarvan bewust Dit neemt echter
met weg dat er binnen de Volksunie jongeren klaar staan om te
wacht af te lossen Endieditookop
waardige, verstandige wijze zullen
doen Maar dit impliceert eveneens
dat een aantal ouderen zich rap geviseerd zullen voelen De verjonging IS echter meer dan noodzakelijk
Ik steun volmondig het initiatief
van VU-voorzitter Anciaux om zelf
de verjongingsoperatie door te voeren, zonder te veel mensen voor
het hoofd te stoten Door omzichtig te werk te gaan Ik hoop dat hij
daarvoor voldoende steun vindt
Ook onder de jongeren zelf zal
trouwens met alles van een leien
dakje lopen Op vele plaatsen zitten meerdere kandidaten naar een
funktie te loeren En evenzeer in dit
geval zal er soms een pijnlijke keuze dienen gemaakt "
(pvdd)
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