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„In elk geval vind Ik het letaal enaanvaardbaar dat de uitwerking van hel 
telekommunikatie-kontrakt slechts aan één gewest (Vlaandmn, nvdr) zou ten goede 

komen. (...) Ik ben erg gehecht aan de verdediging v » de belangen In 
mijn gewest (Wallonië, nvdr)." 

(Uitspraken van PSC-mInister van ekonomische zaken Philippe Maystadt, interview met GvA, 14 januari 1985) 

De honden blaffen... 
De Partijraad van de Volksunie, die maandelijlts te Brussel 

vergadert, heeft tijdens zijn bijeenkomst van verleden zaterdag de 
hem voorgelegde kalender voor vernieuwing en verjonging van de 
partij-organen goedgekeurd. Dientengevolge worden de statutaire 
bestuursverkiezingen, die normaal zouden plaatsgrijpen begin 1987, 
met enkele maanden vervroegd. Na raadpleging van de verruimde 
Partij- en arrondissementsraden zal midden april een aktuali-
teitskongres georganiseerd worden. Vanaf april tot en met juni 
worden eerst de afdelings- en nadien de arrondissementsbesturen 
statutair herkozen. Op zaterdag 27 september zal de hernieuwde 
Partijraad een nieuw partijbestuur verkiezen. Deze datum wordt de 
aflossing van de wacht aan de top. Daar de mandaten van de huidige 
partijvoorzitter en -sekretaris niet hernieuwbaar zijn, zullen dus ook 
de opvolgers van Vic Anciaux en Willy De Saeger worden 
aangeduid. 

De Partijraad heeft aldus de wijze besluitvorming, die na 13 ok
tober de zijne was, bestendigd en doorgetrokken. Hij heeft na de 
nederlaag geweigerd het door Vic Anciaux aangeboden ontslag te 
aanvaarden en hij heeft thans bevestigd dat de vernieuwings
operatie verder geleid wordt door de straks scheidende voorzitter. 

De rustige sfeer waarin deze besluitvorming zich verleden 
zaterdag heeft voltrokken, steekt aftegen de schrille berichtgeving 
die daarover in een paar kranten te lezen was en tegen de 
overtrokken kommentaren in dezelfde bladen een dag of wat later. 

Tegenstellingen, moeilijkheden en geschillen zijn eigen aan iedere 
vorm van menselijke samenleving. In een partij openbaren ze zich 
makkelijkst na een verkiezingsnederlaag. Daar is niets ongewoons 
of sensationeels aan. Wél ongewoon en sensationeel is de wijze 
waarop dit ook voor de Volksunie normale verschijnsel vertekend 
en overtrokken wordt in de kleurpers. 

Dat is niet nieuw. Wie lang in de politieke Vlaamse Beweging 
militeert, herinnert zich de ontelbare keren dat het nakend einde 
van het Vlaams-nationalisme werd aangekondigd. ledere 
aarzelende of forse stap van de Vlaamse Beweging - van de 
vervlaamsing der Gentse universiteit over de taalwetten van de 
jaren dertig tot de staatshervormingen van 70 en 80 - werd gevolgd 
door de niet-onverdachte vraag of een Vlaams-nationale partij 
voortaan nog wel zin en kansen zou hebben. De diepste ondergrond 
van deze reakties is onvrede met het bestaan van een onafhankelijke 
Vlaams-nationale partij, die hoe dan ook het geweten van de 
traditionele partijen is en wier aanwezigheid de bevestiging blijft 
van de Vlaamse halfheid en lafheid der kleurpartijen. 
Sensatiezucht, permanente verbazing over het feit dat een partij het 
doet en blijft doen zonder het klassieke vangnet van klassen- en 
standenorganisaties, zorgen voor de rest: een verkiezingsnederlaag 
of een rimpel in het al bij al vrij harmonische VU-partijleven worden 
aangegrepen voor een zoveelse doemdag-voorspelling. 

Terwijl de honden blaffen, trekt de karavaan voorbij. Na 13 ok
tober bleven de VU-rangen gesloten achter een leiding die het 
vertrouwen behield. Inmiddels is een rustig maar diepgaand 
onderzoek bezig naar de oorzaken van het stemmenverlies en naar 
de strategie voor de toekomst. Want hoe dan ook beseft de partij dat 
de Vlaamse problematiek geplaatst wordt in een zich wijzigende 
maatschappelijke kontekst, dat het in wezen nog steeds gegronde 
klassieke grieven-flamingantisme de nieuwe generaties -
opgegroeid in een mede door de VU van vele hypotheken bevrijd 
Vlaanderen - minder of anders aanspreekt en dat het aan de 
jongeren van vandaag is, de taktiek en de strategie te ontwerpen 
voor de Vlaamse West-Europeanen die straks het jaar 2.000 
binnenstappen. Niet alleen overigens de VU, ook de Vlaamse 
Beweging in haar geheel is aan deze bezinning en herwerking toe. 

De komende maanden zullen bewijzen, dat de VU deze opdracht 
eensgezind en ongeschokt aankan. 
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Toon naar rechtbank 
Senator Toon van Overstraeten stapt naar de 

rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Hij laat de 
Waalse Gewestraad en de Franse Gemeenschapsraad 
dagvaarden voor zijn onwettelijke uitsluiting uit deze 
beide Assemblees. 

Gisterennamiddag ging Toon eveneens opnieuw 
naar Namen. 

TER herinnering nog even de 
feiten. Door het gel<ke spel 
van de provinciale apparen-

tering werd VU-lijstaanvoerder 
Toon van Overstraeten tot senator 
verkozen in het Waalse arron
dissement Nijvel. Daardoor maakt 
de VU-partijdirekteur ontegen
sprekelijk deel uit van de Waalse 
Raad, met zetel te Namen, en van 
de Franse Gemeenschapsraad, 
met zetel te Brussel. Enkele weken 
geleden werd Van Overstraeten 
met zachte dwang (maar niettemin 
manu militari) uit deze laatste 
vergadering gezet. Een meerder
heid van PSC-PRL-FDF-gekoze-
nen aanvaardde niet dat deze 
Vlaams-nationalist zitting zou 
hebben in hun Gemeenschaps
raad. 

In Namen lagen de zaken enigs
zins anders. Ook daar wilden de 
PSC en PRL van geen Van Over

straeten weten, maar in die Waalse 
Gewestraad beschikken deze 
beide partijen slechts over 52 van 
de 104 gekozenen (Toon inbe
grepen). Uit protest tegen het 
voornemen van de PSC en PRL om 
die ene VU-er uit te sluiten verlieten 
de 52 andere gekozenen (PS-i-
Ecolo-t-VU) toen de zittingszaal, 
waardoor niet langer een 
gekwalificeerde meerderheid 
bestond om Van Overstraeten te 
weren. Toch beslisten PSC en PRL 
onder elkaar hem niet langer uit te 
nodigen. 

Tegen deze onwettelijke prak
tijken van zowel de Franse 
Gemeenschapsraad als de Waalse 
Gewestraad spant Toon van 
Overstraeten nu een proces in. Hij 
gaat dus in het offensief. In de 
dagvaarding zet zijn advokaat, Mr. 
Leo Neels, alle argumenten nog
maals op een rijtje. Daaruit blijkt 

overduidelijk dat de uitsluiting van 
Van Overstraeten in strijd is met 
een hele reeks wetten en bijgevolg 
ongedaan moet worden gemaakt. 
Van Overstraeten eist o.m. de be
taling van een wekelijkse dwang
som van 150.000 fr. door elk van 
beide partijen, zolang er geen 
gevolg wordt gegeven aan het door 
de rechtt)ank uit te vaardigen 
besluit om in beide raden een 
nieuw debat te openen over de 
goedkeuring van zijn ,,geloofs
brieven". Indien geen enkele 
Belgische rechtbank zich daartoe 
bevoegd zou verklaren of de 
stelling van Toon zou bijtreden, 
dan zal hij doorgaan. Desnoods tot 
in Straatsburg. 

Op het ogenblik van het ter perse 
gaan van dit blad was Van 
Overstraeten in Namen, teneinde 
er vast te stellen of zijn uitsluiting 
ook echt gehandhaafd blijft. En 
inderdaad, aan de deur van de 
zittingszaal werd hij opgewacht 
door leden van de Militaire Politie. 
,,0p verzoek van voorzitter 
Poswick" zo luidde het. 
Aandringen hielp niet. PSC en PRL 
dreven de onwettelijkheid door. De 
zitting ving dus aan zonder de VU-
senator en in het grootste 
geharrewar. 

Maar meer dan waarschijnlijk 
kan nu reeds worden gesteld; het 
woord is aan de rechterlijke macht. 
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... en WIJ 
WIJ ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VLAANDEREN 
IN DE WERELD 

In diverse lezersbrieven en nieuw
jaarswensen van bekende Vlamingen, 
o a van Armand Pien in zijn wekelijks 
weerpraatje op BRT 2 werd gepleit voor 
meer Vlaams chauvinisme en voor een 
veel duidelijker profileren van ons 
Vlaams imago in Europa en in de 
wereld 

Daarbij is gewezen op het onmisken
bare feit dat de Belgische en zelfs de 
Vlaamse regering hieraan onvoldoen
de aandacht besteden Dit kan echter 
met gezegd worden van Hugo Schiltz 
tot voor zeer kort lid van de eerste 
Vlaamse regering Vier jaar lang en bij 
ontelbare gelegenheden heeft hij ge
tracht dit Vlaams beeld meer gestalte 
te geven OokdeVU-Europarlements-
leden Kuijpers en Van De Meulebroec-
ke werken onverdroten in dezelfde zin 

ZIJ genoten echter weinig steun uit de 
traditionele politieke families Nu de 
Volksunie, samen met de Vlaamse 
kuituur- en strijdverenigingen, premiers 
van de Vlaamse zelfstandigheid, uit de 
Vlaamse regering is geweerd is er ze
ker geen verbeten ng te verwachten 

Toen Karel Poma, tot voor kort 
Vlaams kultuurminister, onmiddellijk na 
de voetbalwedstrijd Holland-Belgie op 
de Nederlandse TV en dus voor miljoe

nen kijkers een unieke gelegenheid 
kreeg om onze Vlaamse identiteit te be
klemtonen leek hij eerder beschaamd 
over zijn afkomst en faalde volledig als 
Vlaams minister 

Maar aangezien in een demokratisch 
land het volk zelf zijn leiders kiest heeft 
dat volk dan die leiders die het gekozen 
heeft H.V.D.A., Schoonaarde 

DUIDELIJKHEID 

BIJ ontvangst van de eerste folders 
met de te verschijnen nieuwe postze
gels stel ik vast dat de namen van 
Vlaamse steden nog vertaald op de 
postzegels verschijnen Zo wordt op de 
postzegels die uitgegeven worden over 
de folklore Aalst vertaald door Alost 
Als dit met in strijd is met de wet dan 
wordt het tijd dat deze wet aangepast 
wordt want ik vind het met verantwoord 
dat de namen van Vlaamse steden die 
geen tweetalig karakter hebben ver
taald worden 

Vorig jaar werd de postzegel over 
Tongeren ook in de twee talen uitgege
ven Volgens mij bestaan de steden 
Tongres en Alost met in ons land zoals 
ook WIJ met Luik of Namen vermelden 

Of mijn schrijven iets zal wijzigen bij 
de uitgifte van nieuwe postzegels weet 
ik met maar volgens mij wordt het tijd 
dat daann een verandenng komt Dui
delijkheid IS de boodschap Vlaamse 

steden in het Nederlands, Waalse ste
den in het Frans, deze in het duitstalig 
gebied in het Duits en tweetalige steden 
m de twee talen H.V., Kortrijk 

TIEN GEBODEN 

Om de VU-top te helpen zou het mis
schien goed zijn de ,,10 Geboden van 
den Vlaemschen Nationalist" te over
wegen ,,Ken je 10 geboden, zou Je-
room Leundan voor de oorlog gezegd 
hebben, en als je ze met kent leert ze 
dan en past ze toe, als je wilt 'n en 
Vlaams Nationalist zijn " 

Ik nam ze over uit het weekblad 
,,Vlaanderen" van 13 mei 1922 Voor 
alle duidelijkheid neem ik ze integraal 
over 

1 GIJ zult gelooven in éen Vaderland 
De Dietsche Nederlanden België is met 
uw vaderland 

2 GIJ zult alle Vlaamsch-Nationalen 
als broeders beschouwen 

3 GIJ zult de Vlamingen, die om 
Vlaanderens wil door België vervolgd 
worden eeren en helpen 

4 GIJ zult met meedoen aan Belgi
sche Partijpolitiek 

5 GIJ zult uw volk waarschuwen te
gen de slechte herders, die met den 
Belgischen verdrukker samenwerken 

6 GIJ zult alle belgicisten en neo-
belgicisten, vooral de Vlaamsche als vij

anden van Vlaanderen beschouwen 
7 GIJ zult ter bevrijding van Vlaande

ren alle doeltreffende hulp aanvaarden 
8 GIJ zult uit al uw krachten Vlaande

rens bevrijding uit de Belgische boeien 
bewerken 

9 GIJ zult de hereeniging der Neder
landen bevorderen met woord en daad 

10 GIJ zult België verzaken met al zijn 
pomperijen G.B.-V., Middelkerke 

EEN-MAN AKTIE 

Onder de titel ,,Brussel-Nationaal" 
vero/ijsteen lezer naar mijn relaas,,Bur
ger bij het leger", waarin verteld wordt 
hoe in 1954 de legertaalwet kon worden 
verbeterd 

Dergelijke een-manakties hebben 
vooral sukses als politieke mandataris
sen de inspanning willen doen om zich 
,,vast te bijten" in het voorgelegde pro
bleem Eén van de beste hennneringen 
aan de goede samenwerking tussen 
een VU-mandataris en mezelf was de
ze, die erop gericht was het Nederlands 
te doen erkennen voor bepaalde 
NAVO-zaken 

Het begon met een vraag van voor
zitter Van der Eist, toen onze enige ver-
kozene Het antwoord bevestigde dat 
alleen Engels en Frans officiële NAVO-
talen waren Dit had automatisch tot ge
volg dat de diensten van ons mimstene 
van Landsverdediging geen Neder
lands meer gebruikte bij de afhandeling 
van ongevallendossiers, waarbij vreem
de NAVO-militairen waren betrokken 

Weer was het die nedenge Belgische 
administratie die de Vlamingen dwong 
dossiers in het Frans te behandelen, 
zelfs voor ongevallen die in Vlaanderen 
waren gebeurd 

Andere landen deden dat zo met Ita
lianen stuurden stukken in hun taal, 
Gneken en Noren ook in de hunne, 
maar wij moesten als maar zelf verta
len in het Frans of het Engels Bij die 
,,wij" hoorde FloereSmit, die daarmee 
met akkoord ging Zeker en vast met 
meer, toen hij vaststelde dat Duitsland, 
eens dat het opgenomen was in de NA
VO, alles in het Duits deed en bleef 
doen Met het gevolg dat wij, de over
winnaars, honderden Duitse bneven 
moesten vertalen en erop antwoord
den in de taal van de,.overwonnenen" i 

Dat ging wat te ver en het Verbond 
van het Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO), toen onder het voorzitterschap 
van gewezen senator R VandeZande, 
werd aangesproken Tientallen bneven 
en artikels werden geschreven om de 
zaak aktueel en warm te houden 

Met de doeltreffende en deskundige 
hulp van wijlen VU-senator Ballet, weer 
tientallen brieven en parlementaire vra
gen, kwam het zo ver dat met alleen be
reikt werd dat de Belgische taalwet in 
bestuurszaken moest worden toege
past, maar dat het ministerie van Bui
tenlandse Zaken van de minister op
dracht kreeg voortaan elke overeen
komst, naast de Franse, ook een 
Nederlandse erkende akte te bekomen 

Wat voorafgaat lijkt zeer dor en 
droog Daarom besluit ik met een anek
dote die hierbij aansloot 

Sedertdien schreef de dienst van de 
ondergetekende zijn brieven in de taal, 
die door onze wetten was opgelegd 
Wie was de eerste en de enige die pro
testeerde' Was het een Fransman of 
een franskiljon "̂  Neen het was een Duit
se majoor uit het een of andere NAVO-
hoofdkwartier Zijn protest leidde tot 
een bijeenkomst met hem, met een 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken en 
een van Landsverdediging (Floere 
Smit) Wat was het resultaat' De ma
joor moest aanvaarden dat ook wij de 
wetten moeten naleven en dat de taal
wetten daartoe behoren F.S., Putte 
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7\.estauzant „ ^zfLassaHthdt^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Restaurant 
Hasseltberg 

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

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

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Doitmuder Ihiar-Braö-hOTn 
Tervuureev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85, Konüch 03 457 30 32 
Brugse Baan 1, Hulste 056 7115 36 
Nieuw Bru^str 28, Brussel 02 218 74 89 

Grot* parkeerterreinen zelen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse specieli 
teiten Oortmunder Thier ven t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

^ ^ ^ j Wolvengracht 

G L O B E f" I. 
f A-̂L E MHEBTsSTfiTT LeopoldstraBt 

Tel 217 9153 
Waar Vlanningen 
thuis z i jn-
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel 014-5440 07 

fïlaandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Banketbakkerij 

.^ix ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhoul 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 

Sedert 1910 
JAN~PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 42 32 46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
Cadv 231 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-73456 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 
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Vic Anciaux, 
vervolgd... 

Onschendbaar 

Vorige week woensdag is VU-
voorzitter Vic Anciaux verschenen 
voor een speciale kamerl<ommis-
sie en heeft hij zelf gevraagd zijn 
parlementaire onschendbaarheid 
op te heffen. Anciaux deed dit na
dat hij vernam dat de prokureur te 
Tongeren een verzoek tot ophef
fing aan de Kamervoorzitter had 
gericht. 

Het betreft nog steeds de klacht 
van de Voerense bendeleider José 
Happart, die beweert tijdens de 
woelige gemeenteraadszitting van 
februari '85 slagen te hebben ge
kregen van Vic Anciaux. Toen Vic 
Anciaux in oktober van datzelfde 
jaar weigerde vrijwillig naar de 
rechtbank van Tongeren te gaan, 
werd hij zelfs door leden van de ge
rechtelijke politie tijdens een VU-
arrondissementsraad aangehou
den en meegeleid. 

Voorzitter Anciaux heeft voor de
ze kamerkommissie het ongehoor
de van zijn wegvoering aange
klaagd. Voor niet-bewezen be
schuldigingen door een hoogst 
bedenkelijk heerschap wordt hij im
mers effektief opgepakt en ver
volgd. Tenwijl Happart zelf een he
le reeks misdaden op zijn aktief 
heeft, maar steeds door frankofo-
ne rechtbanken wordt witgewas
sen. Konkreet motiveerde Anciaux 
zijn vraag tot opheffing van de ei
gen onschendbaarheid met het ar
gument dat hij niet wil dat zijn naam 
prijkt op een lijst waarop een aan
tal fraudeurs en wetsovertreders al
lerhande voorkomen. 

Uitkijken nu of de betrokken Ka
merkommissie en vervolgens de 
Kamer zelf Vic Anciaux werkelijk 
verder laten vervolgen... 

't Begint goed 
De regering zit amper enkele we

ken in het zadel en het zit er al bo
venarms op. De kersverse vice-
premier Guy Verhofstadt is een 

mt 
robbertje aan het knokken met 
CVP-minister Dehaene. Ogen
schijnlijke inzet van het gevecht: 
kan men fiskale kadootjes uitdelen 
of saneert men niet beter de over
heidsfinanciën? 

Nu de termijn van de aandelen-
wet verstreken is willen de libera
len een nieuw fopspeentje aan hun 
kiesvee toestoppen. Personen die 
een som geld sparen met het oog 
op een extra-pensioen moeten in 
ruil daarvoor enkele belastings
voordelen krijgen, meent Ver
hofstadt. Dat kan niet, antwoordt 
Dehaene, want het tekort op de 
rijksbegroting is zo immens groot 
dat er geen marge bestaat voor eni
ge belastingsvermindering. 

In wezen is dit een nep-
diskussie. Verhofstadt wil het ge
schonden imago van zijn partij een 
beetje herstellen door te pronken 
met de jarenoude verkiezingsbelof-

Dehaene 
versus 
Verhofstadt 

te van belastingsvermindering. 
Waartiij de P W natuurlijk in alle ta
len zwijgt over de stille, maar heel 
nadrukkeli jk toegenomen be
lastingsdruk tijdens de voorbije ja
ren. Dehaene op zijn beurt wil laten 
doorschemeren dat hij de belan
gen van de werknemers en minder-
begoeden verdedigt door het privé-
pensioensparen niet aan te moedi
gen. Waarbij de CVP uiteraard na
laat te herinneren aan de jaren-
langse, zware inleveringen op kap 
van de niet-kapitaalkrachtigen. 

Of hoe dit land geleid wordt door 
politici die enkel behept zijn door 
de drang naar goedkoop elektoraat 
sukses. 

Zoals in de mode t>epaalde 
klederdrachten periodisch opgang 
maken, zo liggen In het taalgebruik 
t>epaalde woorden op gezette tijden 
volop In de mond. Zelfs in het 
vakjargon van de (wlltlek. Ook de 
Volksunie ontsnapt daar niet aan. 
Vandaag kan men in of over de 
Volksunie niet praten zonder het 
woord „evaluatie" uit te spreken. De 
nederlaag van 13 oktotwr is er de 
oorzaak van. Het valt me op dat er 
zeklen of nooit,.geëvalueerd" wordt 
bij overwinningen. Wanneer er een 
tegenslag Is, dan dient er zo nodig 
gesaneerd te worden, dan ontstaan 
er wilde Interpretaties, dan staan er 
plots mensen op die vinden dat de 
anderen aan herbronnen toe zijn. De 
gevoeligheldstermometer stijgt in die 
periode met vele graden. De 
politieke tegenstrevers, die altijd 
perfied of openlijk de partij hebben 
aangevallen of in een verkeerd 
daglicht geplaatst, worden dan plots 
„au serieux" genomen. Zij maken 
daarvetn trouwens handig en 
diabolisch gebruik, goed wetend dat 
zij éérder gekwfd worden dan de 
eigen vrienden en medestrijders. 

Ik heb lang geaarzeld dit neer te 
schrijven. Met stijgende verbazing 
zag ik een zekere paniekreaktle aan. 
Ik kan echter niet langer zwijgen. 
Hoe beperkt ook de groep die over 
haar toeren draait, het Is de hoogste 
tijd dat deze wenteling tot stilstand 
wordt gebracht. Zij schaadt meer 
dan dat ze goed doet. 

Ik heb de verwarrende spekulaties 
rond het aftreden van de algemene 
voorzitter, die door buitenstaanders 
met herkenbaar kwade bedoelingen 
werden rondgestrooid, afgebroken. 
Vooral omdat ze onrust begonnen te 
zaaien in eigen rangen. De partijraad 
heeft mijn voorstel tot vervroegde 
bestuursverklezingen aanvaard. 
Reeds in december 1984, dus in 
tempore non suspecte, luidde ik als 

voorzitter een vernleuwrngs- en 
verjongingsoperatie In. Ze werd 
jammer genoeg niet voortgezet 
omwille van de maandenlange 
voort)ereidlng van de verkiezingen. 
Toen reeds achtte Ik een versnelde 
en t>ewust doorgevoerde 
vernieuwing noodzakelijk. Van de 
basis tot de top. De aflossing van de 
wacht dringt zich Immers op in elk 
echelon. Hiermee bedoel ik 
geenszins dat de verdienstelijke 
ouderen die reeds jaren de boot 
besturen, aan de dijk moeten gezet. 
Hun werk moet echter nieuwe 
stuwkracht krijgen door de inzet van 
jonge gedurtde ideeën, die best 
gedragen worden door jonge 
mensen. Wij missen ook de aanpak 
van vrouwen. Hun eigen-geaardheld 
kan meer vertijning en diepgang 
brengen in de opmaak en uitstraling 
van het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed. De jongeren en 
vrouwen dienen echter te beseffen 
dat het aan bod komen niet vanzelf 
gaat. Het zal hun niet In de schoot 
worden geworpen. Van hen wordt 
veel offervaardigheid vereist. 
Funkties houden ook taken en 
verantwoordelijkheid in. En kennis! 
Vooral van de wezenlijke wctarden 
van het Vletams-nationallsme: de 
ttestaansreden vein de Volksunie. Zij 
moeten weten waarom ze in de 
Volksunie aktief zijn en niet in een 
andere partij aan politiek doen. 

De fameuze ,,evaluatie" van de 
verkiezingsuitslag was er nodig. De 
studies van wetenschappers werden 
in een analyse bijeengebracht. Maar 
daarmee is de evaluatie niet af. De 
blote cijfers volstaan niet. Juist zoals 
in de geneeskunde moet de 
diagnose gevolgd worden door een 
therapie. Wonden likken brengt geen 
baat. Het moment is aangebroken 
om naar de toekomst te kijken. Dit is 
thans de opdracht eerst van de 
partijraad, nadien van de 
arrondJssementsraden. 

Er Is geen enkele reden voor 
twijfel, laat staan voor paniek. De 
tegenstrevers die menen de kans 
schoon te zien om ons in de 
vernieling te schrijven, vergissen 
zich deerlijk. Het Vlaams-
natlonalisme stond in de loop van 
zijn geschiedenis voor hetere vuren 
en schijnbaar onoverkomelijke 
afgronden. Het Vlaams-nationalisme 
zit diepgeworteld in het leven van 
ons volk. De numeneke verzwakking 
van de Volksunie is tijdelijk en 
betekent geen verslapping van de 
Vlaams-nationale slagkracht. De 
Volksunie wordt nog steeds 
gesteund door een half miljoen 
kiezers, ook al Is heel de konjunktuur 
tegen ons. We zijn In staat in de 
kortste tijd aan te treden met een 
vernieuwde organisatie en 
mentaliteit. We zijn in staat de 
motiverende perspektleven op te 
stellen voor het Vlaanderen eian de 
drempel van de volgende eeuw. We 
hebben vandaag, morgen en nog 
lang een unieke opdracht: een nieuw 
huis te tx)uwen voor ons volk, dat 
zijn herkenbare plaats heeft in de 
wereld. 

Daarvoor is onverbreekbare 
eensgezindheid nodig. Meer dan ooit 
moeten alle hens aan dek worden 
geroepen. Geen enkele Vlaams
nationalist, die naam waardig, mag 
afhaken. Een levenshouding - dat is 
het Vlaams-nationeüisme - legt men 
niet opzij als een uit de mode 
geraakt kledingsstuk. Deze 
levenshouding bepaalt ons streven. 
Hoe moeilijker de tijd, des te meer 
revolutionair is onze geest. 

Vic ANCIAUX 
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AIENSEN IN 
HETNIfUWS 

Gisteren, woensdag, ging de in het Waalse arrondissement Nijvel ver-
l<ozen VU-senator Toon van Overstraeten opnieuw naarde openbare ver
gadering van de „conseil regional Wailon" te Namen. Teneinde er vast 
te stellen of de er tegen hem onwettelijl< en daarenboven met een niet-
gekwalificeerde meerderheid getroffen uitsluiting gehandhaafd bleef... 

Ondertussen liet de politiek direkteur van de Volksunie de Region Wal-
lonne en de Communauté Frangaise dagvaarden voor de rechtbank van 
Eerste Aanleg. 

Grote namen 
Twee Vlamingen, weliswaar be

drijvig in totaal verschillende disci
plines, haalden deze week het we
reldnieuws. Alhoewel zij toch bei
den met varen te maken hebben. 

De Westvlaamse natuurkundige 
Dirk Frimout maakt grote kans om 
straks, in 1987, mee te vliegen met 
één van de volgende Spacelab-
Shuttle-vluchten. Waardoor hij me
teen de eerste Vlaamse ruimte-
vaarder wordt. 

Een andere Westvlaming uit 
Oostende, zeilvaarder Staf Ver
sluys, kwam vorige maandag uit-

Zeiler 
Staf 
Versluys 

voerig op televisie. Samen met zijn 
ploeg medewerkers is hij goed en 
wel aangekomen in Nieuw-
Zeeland na een helse tocht over de 
zuideli jke oceaan. De ploeg-
Versluys staat negende in de rang
schikking van deze zeilrace. En ie
dereen zal wel gemerkt hebben 
dat, naast de verplichte trikoloor, 
vooral de leeuwevtag hoog in de 
nok wapperde. 

Aan beide Vlamingen die de 
naam van ons volk eer aan doen: 
goede vaart! 

Zes maanden 
lang 

Ronald Vanden Bogaert, SP-
deskundige voor Zaïre, schijnt er 
erg aan toe te zijn. Deze man zit nu 
reeds meer dan zes maanden op
gesloten in een gevangeniscel van 
dit Afrikaanse land. Hij werd ver
oordeeld voor liefst tien jaar. 

Vanden 
Bogaert: 
uitgeput 

Zonder enigszins akkoord te 
gaan met de visies of akties van 
Ronald Vanden Bogaert blijven wij 
erbij dat deze opsluiting onduld
baar is. Vanden Bogaert pleegde 
immers geen kriminele zaken, was 
niet betrokken bij aanslagen of leg
de geen bommen. Een land met 
een klein beetje beleefdheid en 
respektzou mensen zoals Vanden 
Bogaert in het ergste geval het land 
uitwijzen, met eventueel het ver
bod nog ooit het grondgebied te be
treden. 

Diktator Moboetoe is echter een 
andere mening toegedaan. Hij wil 
een voorbeeld stellen en die Van
den Bogaert moet boeten. Volgens 
„Het Belang van Limburg" werd hij 
ondertussen herhaaldelijk gemar
teld en ook andere bronnen be
vestigen dat de toestand van Van
den Bogaert erg belabberd is. 

En de Belgische diplomatie ? De
ze wacht af en alhoewel de Belgi
sche ambassadeur in Zaïre event
jes voor overieg huis moest komen, 
blijft een krachtdadige reaktie van 
minister Tindemans uit. Wegen de 
kommerciële belangen dan echt 
zwaarder dan het leven van een op
gesloten landgenoot? 
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Tweetalige mis 

Het Taal Aktie Komitee (TAK) 
voerde tijdens het weekeinde aktie 
voor de gebouwen van het bisdom 
Limburg en in het centrum van 
Hasselt. Daarmee protesteerde 
TAK tegen de tweetalige mis die op 
Kersmis werd opgedragen in Sint-
Pieters-Voeren. 

TAK herinnert er terecht aan dat 
de taal in Voeren nederlands is en 
moet blijven. De toegeeflijkheid 
vanwege de bisschoppelijke over
heid t.o.v. het gekonkel van bepaal
de franstaligen vindt TAK 
misplaatst. Het bisdom is al te 
goedgelovig wanneer men niet op
merkt dat de Voerense frankofo-
nen duidelijk streven naar de invoe
ring van eentalig-Franse misvierin
gen. 

Bovendien zegt TAK dat het niet 
zal aarzelen om op een geweldlo
ze, niet agressieve maar nadrukke
lijke wijze aktie te voeren als het 
bisdom doorgaat met buigen voor 
de druk van franstaligen. 

eisen hard te maken. Nu, uiteraard 
na de verkiezingen, komt een ver
geten senator uit het Waasland 
stoere praat verkopen en 
schreeuwt hij dat Vlaanderen inza
ke onderwijs voor miljarden tiesto-
len wordt. 

Zelfs op het kruciale ogenblik, 
namelijk net voor de pariement-
sontbinding, bezweek de CVP voor 
de eisen van het PSC-
zusterpartijtje. Deze laatste wou 
immers van geen verklaring tot 
grondwetsherziening weten. Bijge
volg kan het ondenwijs niet gefede-
ralizeerd worden... en blijven de 
miljarden onrechtmatig uit Vlaan
deren wegvloeien! 

Misschien geeft De Bondt in het 
jaar '90 opnieuw een perskonfe-
rentie. En worden deze cijfers dan 
andermaal bevestigd door Coens. 

Lat gelijic 
CVP-senator Fernand De Bondt 

heeft het, weliswaar erg laat, ook 
begrepen. Hij rekende uit dat de 
Vlaamse onderwijssektor tussen 
1976 en 1980 liefst 64,3 miljard 
frank te weinig heeft ontvangen in 
vergelijking met de franstalige. De 
Bondt eist dat de ondenwijslat voor 
wat betreft de gekJmiddelen tussen 
Vlaanderen en Wallonië gelijk 
wordt gelegd. Op het kabinet van 
onderwijsminister Coens geeft 
men die cijfers toe en kan men vol
ledig de eis van De Bondt bijtreden. 

Van hypokrisie gesproken I Zo
wel De Bondt als Coens en de he
le CVP zijn reeds jaren op de hoog
te van deze gegevens. Al jarenlang 
hamert de Volksunie op deze nagel 
en steeds werd dit door de CVP ar
rogant weggewuifd. Telkens heb
ben de CVP-pariementsleden de 
schandalige ondenwijsbegroting 
goedgekeurd. Zonder ook maar 
één keer de rechtmatige Vlaamse 

Moord 
Vorige week werd het lijk gevon

den van de 34-jarige Juan Mendez, 
kommercieel direkteur van de Luik
se wapenfabriek FN en verant
woordelijk voor de verkoop van Bel
gische wapens in heel Latijns-
Amerika. Uit het eerste onderzoek 
blijkt het om moord met voorbe
dachte rade te gaan. Het parket be
houdt evenwel het grootste stilzwij
gen. 

Men moet geen Sherlock Hol
mes of Columbo heten om te ver
moeden dat hier iets vreemds ge
beurd is. Het gaat immers niet om 
een roof- of passiemoord, maar 
vermoedelijk om een afrekening in 
het duistere milieu van wapenhan
delaars. Zat Mendez betrokken in 
het akelige net van trafiek in 
moordtuig, wist hij te veel, weiger
de hij nog langer toe te geven aan 
bepaalde eisen? Ook bij FN doet 
men alsof er niks aan de hand is, en 
toch voel je een sfeer van angst en 
van ,,we weten wel meer, maar 
daar zwijgen we best over". 

We hebben het onbehagelijke 
gevoel dat er in deze moord nooit 
echt opheldering zal komen. Dat 
men de hele affaire na verioop van 

Vorige week woensdag begon voor de korrektionele rechtbank van Brussel het proces Vanden Boeynants. 
Na vijfjaar onderzoek en juridisch gehakketak verscheen de nu 67-jarige gewezen toppolitikus op het betich-
tenbankje. Meteen voerden zijn raadsmannen een vertragingsmaneuver uit, waardoor de kans bestaat dat 
het proces geen weken, maar maanden of misschien zelfs jaren duurt. 

Zou moeder Justitia ook zoveel geduld hebben indien het een alledaagse burger betrof, vragen sommigen 
zich terecht af...? 

tijd zo zal laten, om de goede, .han
delsrelaties" tussen België en 
Zuid-Amerika niet te schaden. Bel
gië geniet inderdaad in de hele we
reld de bedenkelijke reputatie een 
„uitstekend" producent en verko
pervan „klasse-wapens"tezijn... 

Goeie vriendjes 
Dinsdag hielden de CVP en PSC 

gezamenlijk hun jaariijkse nieuw
jaarsreceptie. Van de spanningen 

De kat en het kot 
H ET was druk in de kap

perszaak; we zatert met 
méér dan een half dozijn 

te wacitten. Biificbaar wil iede
reen met een propere kop het 
nieuwe jaar in. Zoals altijd bij 
veel volk, waren de gesprekken 
nogal verward. 

„De mensen zijn nooit kon
tent. Neem nu deze reklame". De 
man aan het woord, een letter
zetter die ik wel eens tegen het 
lijf loop in een groot Brussels 
krantenbedrijf, wees met 
gestrekte vinger op een bladzij
de in een van de oude tijdschrif
ten op de wachttafel. De bladzij
de w^gevuU met de kff van een 
tube zonnebrandcrème. „Hier 
wil het vrouvifvoKf dat wit is bruin 
worden. Bij ons op de drukkerij 
maken ze een Frans imekje voor 
Afrika. Daar staat een reklame in 
met bijna dezelfde tube, van het
zelfde merk. Maar die dient om 
het zwart vrouwvolk ginder bleek 
temaken". 

,, Voor iedereen hetzelfde, dat 
gaat niet", zei de kapper. „En 
voor iedereen goed ook niet". 

Aan de andere kant van de rij 
stoelen waren twee kliënten al 

aan een ander onderwerp t>egon-
nen. „Het is tijd", zegde nummer 
één, „dat ze al die geweren en 
wapens gaan verbieden. Maar 
het is alweer te laat; die van Del-
haize zullen ze daarmee niet te
rug levend maken". Nummer 
twee, die een sigaretje rolde, 
haaktein: „Ze gaan zij juist niets 
niemendalie verbieden. Ze zijn 
zij niet zot: al die wapenwinkels 
en die mannen van FN naar den 
dop, zeker? Ge zult het zien en 
beleven: iedereen die er wat geld 
voor over heeft, zal een papierke 
krijgen voor zijn pistool of zijn 
geweer. Hierin ons land gaat dat 
altijdzo: wie vijftienhonderd bal
len op tafel legt, krijgt zijn papier

ke. Dat is een nieuwe manier van 
Ijelastingen en anders niets". 

„Ge ziet wel dat voor iedereen 
goeddoennietgaat", merkte de 
kapper op. En met een hoofd
knikje naar nummer twee: „Maar 
ailez. Sus, belastingen daar zijt 
gij toch v'o'or. Gij hebt gij toch 
gestemd voor Martens, alhoewel 
die het niet onderstoelen ofba^ 
ken steekt dat hij nog in uw zak
ken zal zitten". 

„Ik ben toch vrij om te stem
men voor wie ik wil", argumen
teerde Sus. 

„Iedereen is vrij om onnozel te 
doen", viel iemand uit de ande
re hoek en een ander kamp in. 

„ Vrij zijn, wat is dat?" fiiozo-
feerde de letterzetter. „Zo vrij als 
een vogel zeggen ze. Er zijn vo
gels", hij wees naar Sus, „die 
zich achter tralies het best voe
len. Neem nu deze tijd. De krisis 
en de werkloosheid, dat is gelijk 
een grote kat die rondloopt. Mar
tens heeft dat goed gezien. Kom, 
vogelken, zegt hij, dat ik u in uw 
kot steek. Daar zult ge vrij zijn 
van de kat". 

„Maar", besloot hij nadrukke
lijk, „de kat zal eerder weer weg 
zijn dan het kot". 

tijdens de voorbije zomer viel nog 
weinig te bespeuren. Alles was 
weer koek en ei tussen en onder de 
kristelijke broeders en zusters van 
België. 

Swaelen ging zelfs nog een stap
je verder: ,,Na 18 jaar moet een 
einde gemaakt aan de haat-liefde
verhouding tussen CVP en PSC en 
dient deze vervangen door onge-
komplexeerde samenwerking." 

In konkrete tennen betekent dit 
dat Vlaanderen nog jaren naar een 
fundamentele grondwetsherzie
ning mag fluiten. De PSC is immers 
dé partij van de hardnekkkige uni-
taristen en bij herhaling heeft deze 
fraktie zich verzet tegen elke ver
dergaande federalizering. Zolang 
de grootste partij van Vlaanderen 
haar lot en optreden koppelt aan dit 
van de PSC komt er van een 
Vlaamse staatsvorming niks in 
huis. 

Maystadt 
De VU-kamerfraktie reageerde 

bij monde van fraktieleider Ga
briels op de krasse verklaringen 
van PSC-minister van ekonomi-
sche zaken Maystadt i.v.m. de 
Vlaamse industrie en tewerkstel
ling. Maystadt wond er inderdaad 
geen doekjes om: hij wil een anti-
Vlaamse politiek voeren. 

Dit blijkt o.m. uit zijn visie nopens 
het fameuze RTT-kontrakt van de 
eeuw: daar waar Vlaanderen tot op 
heden een duidelijke monopoliepo
sitie bezit, wil Maystadt deze afbou
wen ten voordele van Waalse be
drijven die met Franse steun ope
reren. En niettegenstaande het feit 
dat Vlaanderen twee jaar geleden 
naast ernstige opdrachten greep 
bij de bestelling van de F-16's, 
denkt Maystadt er nu aan ook in an
dere militaire dossiers de Vlaamse 
belangen te negeren. 

Tot slot veroordeelt de VU-f rakite 
met klem de houding van Maystadt 
inzake de Kempense Steenkool
mijnen. De PSC-excellentie wil de 
KS eenvoudigweg sluiten en de 
eventuele wervelbedcentrales zou

den dan nog in Wallonië dienen in
geplant! „Een Waals minister die 
de mijnen wil sluiten is voor Vlaan
deren en voor Limburg onaan
vaardbaar." De KS zijn inderdaad 
van levensbelang voor ons volk. 

Over de verklaringen van 
Maystadt zullen twee VU-
kamerleden interpelleren. Hugo 
Schiltz over het RTT-kontrakt en de 
legerbestellingen en of de inzich
ten van Maystadt overeenstem
men met de regeerverklaring en de 
visie van de premier. Jaak Gabriels 
over Maystadts uitlatingen m.b.t. 
de KS en eveneens de vraag of dit 
de goedkeuring wegdraagt van al
le regeringsleden. De VU kijkt ook 
uit naar de reaktie van de staatsse-
kretaris voor energie, de Limburger 
Aerts. 

De VU zal niet terugschrikken 
voor harde akties tegen deze on
aanvaardbare Waalse arrogantie 
en de lamlendigheid van de Vlaam
se regeringsleden. 

Weinig 
geboorten 

De voorzitter van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen (BGJG) 
wees eergisteren op de inderdaad 
zorgwekkende toestand van de be
volkingsevolutie. Vorig jaar werden 
in Vlaanderen slechts 115.000 kin
deren geboren, dit is 45.000 min
der dan in het rekordjaar 1964. 

De bevolkingsgprognoses zijn 
erg somber. Tussen nu en het jaar 
2025 zal de totale Vlaamse bevol
king met ongeveer 300.000 eenhe
den afnemen. Dit betekent dat de 
bevolkingspyramide zowat op haar 
kop komt te staan: 20 % minder 
jongeren en 36 % meer bejaarden. 

De BGJG luidt terecht de alarm
klok en dringt er bij de politici op 
aan ernstig over dit probleem na te 
denken. In afwachting kan en moet 
nu reeds werk worden gemaakt 
van een huwelijks-, gezins- en kind-
bevorderend belastingsstelsel. Het 
is de hoogste tijd! 
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Twee snelheden-ekonomie 

Vlaanderen de motor, 
Wallonië de aanhangwagen 

Uit de jongste konjunktuuranalyse van de Krediet
bank blijkt een steeds toenemende kloof tussen de 
Waalse en de Vlaamse ekonomische prestaties. Deze 
vaststelling maakt een unitair ekonomisch beleid wel 
erg moeilijk, zoniet onmogelijk. 

In Vlaanderen steeg de industriële produktie onon
derbroken sedert begin 1984. Ten opzichte van eind 
1980 valt een toename van 16 % te noteren. In Wallo
nië bedroeg deze toename amper 1 %. 

ook hier een gunstiger evolutie in 
Vlaanderen vaststellen. 

Permanente 
bedreiging 

Al deze elementen samen wijzen 
op de verderzetting van een el<ono-
mie op twee snelheden, waarbij 
Vlaanderen de motor Is en Wallo
nië de aanhangwagen. 

Een verschillend eigen beleid 
dringt zich in belde landsdelen op 

om het welvaartspeil te behouden 
en te verbeteren. 

Dit kan enkel wanneer de be
voegdheden en imidelen van de 
industriële en ekonomische po
litiek volledig worden overgehe
veld naar de beide gemeen
schappen. 

De weigering van de centrale 
regering om dit konsekwent te 
doen, betekent dan ook een per
manente bedreiging van onze 
toekomst. 

H ET aantal bouwvergunnin
gen blijft op een hoog peil. 
En toch weten de huidige 

kandidaat-bouwers dat zij nog 
moeilijk kunnen genieten van het 
gunstig BTW-tanef dat tot eind april 
van kracht blijft. Evenmin heeft de 
regering reeds aangekondigd met 
welke maatregelen ze nadien — 
eventueel — de bouw zal stimu
leren. 

Volgens konjunktuurspecialist 
Van Heden van de Kredietbank 
moeten dan ook andere verklarin
gen worden gezocht voor deze po
sitieve ontwikkeling. 

Gunstiger klimaat 
De algehele opleving van de in

dustriële aktiviteiten zal er wel niet 
vreemd aan zijn. Deze schept im
mers een grotere werkzekerheid. 

Een andere verklaring ligt zeker 
in de verwachting van de 
kandidaat-txjuwers, dat er toch nog 
bijkomende gunstmaatregelen ter 
stimulering van de bouwsektor zul
len komen Tot slot is er de aan
zienlijke rentedaling voor hypotee-
klenlngen. Sommige maatschap
pijen daalden reeds af tot 8,5 % 
voor goede klanten. 

Een duidelijk verschil Is wel 
merkbaar tussen Vlaanderen en 
Wallonië. In de lente van 1983 situ
eerde zich In Vlaanderen het diep
tepunt inzake bouwvergunningen. 
Wallonië zou dit dieptepunt pas 
twee jaar later, in de lente van 
1985, beleven. Nochtans waren en 
zijn de externe faktoren voor belde 
landsgedeelten gelijk. Het verschil 
kan enkel worden verklaard door 
het gunstigster ekonomisch kli
maat in Vlaanderen. 

Gunstiger industriële 
produktie 

Het cijfer van de Industriële pro
duktie wijst op een hoogkonjunk-
tuur In Vlaanderen. De produktie is 
er enorm toegenomen, wat meteen 
de kloof met het Waals groeiritme 
verbreedde. 

De regionaal opgesplitste cijfers 
vertonen sedert begin 1983 een on
onderbroken stijgende lijn voor 
Vlaanderen. Wallonië kende een 
piek half 1984, waarna een gevoe
lige daling volgde. Vanaf 1985 was 
ook in Wallonië een aarzelende stij
ging zichtbaar, maar die zette zich 
niet door. Kortom, de ontwikkelin
gen in Vlaanderen en Wallonië 
groeien verder uiteen. 

De kapaclteitsbezetting in de 
Vlaamse industrie bedraagt meer 
dan 80 %. Verdere uitbreiding en 
dus bijkomende Investeringen zijn 
noodzakelijk geworden. Ten zuid-

Vlaanderen: gunstiger klimaat voor industrie ? (toto zafar) 

en van de taalgrens kent de kapa
clteitsbezetting een duidelijk min
der gunstig verloop en blijft ze han
gen rond 74 %, een verschil van 8 
% met de Vlaamse industrie. 

De Industriële tewerkstelling 
bleef ongeveer konstant tijdens het 
jongste jaar Het lagere aantal uit
keringsgerechtigde werklozen kan 
In hoofdzaak verklaard worden 
door de verhoogde tewerkstelling 
in de opslorpingsprogramma's (+ 
14.000) en de verschillende rege-
nngsingrepen om de statistieken 
uit te zuiveren. Tevens moet men 
er mee rekening houden dat 
110.221 mensen een deeltijdse te
werkstelling aanvaardden om aan 
de werkloosheid te ontsnappen. Zij 
komen evenmin voor in de statistie
ken. Daarnaast vertoeven er meer 
dan 62.000 jongeren in hun 
wachttijd. 

In de opslorpingsprogramma's 
treffen we 32.000 tewerkgestelde 
werklozen aan, 17.500 BTK'ers, 
30.000 DAC'ers, 750 tewerkgestel-
den In KMO-projekten en ten slot
te 22.500 voltijdse en 13.800 half-
tljdse stagiairs. 

De optelsom maakt duidelijk dat 
het aantal werkzoekenden geens
zins Is afgenomen, maar integen
deel blijft stijgen. Wel kunnen we 

Huren in 1986 
De toepassing van de t>estaande huurreglementering is verre van 

eenvoudig. De vele vragen over de juiste t>erekeningswijze zetten 
er ons toe aan, een overzicht te geven van de verschillende for
mules. 

1. Kontrakten die op 1 januari 1985 in werking zijn getreden, mo
gen aangepast worden met 2,25 %. 

2. Kontrakten die vóór 1 januari 1986 afgesloten zijn en waar
van de huurprijs telkens op 1 januari werd aangepast. 

De huurprijs op 1 januari 1984 kon zijn: huurprijs december 1983 
+ 7%. 

De huurprijs op 1 januari 1985 kon zijn: huurprijs december 1983 
+ 1 1 % . 

De huurprijs op 1 januan 1986 kon zijn; huurprijs december 1983 
+ 15.4 %. 

3. Bij kontrakten afgesloten na 1 januari 1983 bedraagt de ver
hoging van de huurprijs 4,04 % ten overstaan van de huur van de-
cemlïer 1985. 

De handelshuurovereenkomsten zijn aan dezelfde percentages 
onderworpen. Deze percentages houden rekening met de wette
lijk opgelegde matiging. 

fe^5' ';;;<ï' ̂ -sy-'-- "W^ ^ 

Pensioen
sparen? 

Welles! Nietes! 

Op een vergadering van de nati
onale raad van de CVP-jon-

geren verklaarde minister Dehae-
ne dat de vervanging van de aan-
delenwet — de zgn. wet-Coore-
man-De Clercq — door vormen 
van pensioensparen die eveneens 
belangrijke tielastingvoordelen 
opleveren, dit jaar ,,om budgettai
re redenen" onmogelijk is. 

Met deze uitspraak gaat minister 
Dehaene lijnrecht in tegen vice-
premier en minister van t>egroting 
Verhofstadt. Deze zei donderdag 
jl. in een gesprek met de krant 
„L'Echo de la Bourse" dat de 
aandelenwet binnen de kortste ke
ren moet vervangen worden door 
een wet betreffende het pensi
oensparen. Dit pensioensparen 
zou inhouden dat men voor een Ije-
paald bedrag dat fiskaal aftrekbaar 
is van het belastbaar inkomen, 
aandelen of obligaties koopt die 
dan later als bijkomend pensioen 
kunnen ten gelde gemaakt 
worden. 

Volgens minister Dehaene is 
daar in 1986 alvast geen ruimte 
voor omwille van de noodzakelijke 
en prioritaire sanering van de over
heidsfinanciën. Een nieuwe kracht
meting tussen Dehaene en Ver
hofstadt lijkt op komst I 

Westhoek 
beroofd 

ALHOEWEL de Westhoek door 
de Europese Kommissie er

kend werd als ontwikkelingszone, 
kan het toch niet genieten van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). De 
oorzaak hiervan ligt bij de centrale 
regering die naliet de gepaste sta
tistische cijfers per arrondissement 
over te maken. Wel integendeel 
werden de gegevens van de gan
se provincie West-Vlaanderen ver
strekt, waarvan het brutoprodukt 
de Europese normen overschrijdt. 

De Westhoek daarentegen be
nadert die normen zelfs niet. Dit 
blijkt duidelijk uit volgende voor
beelden. Het gemiddeld inkomen 
in de Westhoek ligt 14 % onder het 
rijksgemiddelde. (Ter vergelijking: 
m Limburg bedraagt dit percenta
ge 3,6 %). En de gemiddelde wer
kloosheid bedraagt er bij de man
nen 16,8 %, tegenover 12,9 % in 
gans de provincie en 13,7 % in 
Limburg. 

Omdat deze gegevens niet wer
den overgemaakt aan de Europe
se Kommissie, moet de Westhoek 
sedert begin dit jaar de steun van 
het ESF ontberen Europarie-
mentslid Jaak Vandemeuleforouc-
ke protesteerde fel bij de minister 
van Ekonomische Zaken Dezet>e-
loofde de nodige gegevens voor 1 
mei aan de Europese Kommissie 
voor te leggen. 

a -
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Britten nog 
geen „Europeanen"... 

Heseltine 
en Europa 

Als Groot-Brittannië moet kiezen tussen Europa en 
de „open seas" zal het altijd de „open seas" kiezen, 
zo zei Churchill ooit. Inmiddels zijn de Britten (in 1973) 
tot de EG toegetreden, en hebben ze Churchill enigs
zins ongelijk gegeven, maar even goed hebben ze 
sinds die tijd bewezen dat ze zich nog steeds geen Eu
ropeanen voelen, en nog steeds illusies hebben over 
hun,,speciale band" met Amerika. 

,OND die fundamentele keu
ze draait ook de rel rond het 
Westland-bedrijf, de enige 

Britse fielikopter-producent, die tot 
het aftreden van minister van De
fensie Michael Heseltine leidde. 
Het Amerikaans-ltaliaanse bedrijf 
Sikorsky deed een bod van 74 mil
joen pond en 2 miljoen man-uren 
gespreid over vijf jaar voor West
land PLC dat vorig jaar 95 miljoen 
pond verloor. Een Europese con
sortium, dat Heseltine hielp op de 
been brengen, ging boven dat bod 
met 75 miljoen pond en bijna 2 mil
joen werkuren over drie jaar. 

Snelste oplossing? 
Heseltine verdedigde aktief de 

Europese optie om, zo zei hij, de 
Europese technologische basis te 
helpen in stand houden, en Groot-
Brittannië binnen de afspraak van 
1978 te houden voor verbeterde 
samenwerking inzake ontwikkeling 
en produktie van wapens en miltair 
materieel met de Europese bond
genoten. Van anti-Atlantisme kon 
men de minister niet verdenken 
want hij was het die overeenkomst 
voor Britse samenwerking aan 
president Reagans ,,star wars"-
projekt tekende. 

Premier Thatcher en minister 
van Handel en Industrie Leon Brit
tan zegden dat Westland en zijn 
aandeelhouders zelf moesten 
beslissen, en dat de regering zich 
niet te moeien had. De grote baas 
van Westland, sir John Cuckney, 
bleef het Sikorsky-aanbod verdedi
gen omdat dit, zo zei hij, de snelste 
oplossing was. Sikorsky maakt im
mers al een grote helikopter voor 
troepentransport, de Black Hawk, 
die het Westland in licentie zou la
ten bouwen. 

Het Europees consortium, 
bestaande uit de Britse bedrijven 
British Aerospace en GEC, het 
Franse Aerospatiale, het Westduit-
se Messerschmitt-Böikow-Blohm 
en het Italiaanse Agusta moet het 
nog eens worden over de bouw van 
een supermoderne transport
helikopter, de NH-90. 

In dat licht vormde de neutrale 
positie van premier Thatcher in fei
te een pro-Amerikaanse optie. Ge
woon omdat Europese samenwer
king nog lang geen evident gege
ven is en dus politieke wil en inzet 
van de regeringen vergt. 

Heseltine ging na zijn aftreden 
donderdag jl. nog verder en zei dat 
Thatcher en Brittan aktief de Ame
rikaanse optie begunstigd en de 
Europese keuze geblokkeerd had
den. Hij zei dat Thatcher nooit de 
gelegenheid had geboden voor 
grondige kabinetsdiskussies over 

de hele zaak en de Europese optie 
in het biezonder, en beschuldigde 
de premier er in het algemeen van 
zich niet te gedragen als een „pri
mus inter pares", niet kollegiaal te 
regeren, maar haar wil aan het ka
binet op te leggen. Met die laatste 
beschuldigin zou hij haar heel wat 
politieke schade kunnen toebren
gen want Margaret Thatcher is er 
al vaker van beschuldigd bazig te 
zijn en alleen ,,ja-knikkers" in het 
kabinet te dulden. 

Het aftreden van Heseltine is 
door sommigen afgedaan als een 
maneuver om zich vanop een Kon-
servatieve parlementszetel, als al
ternatieve partijleider voor me
vrouw Thatcher te profileren, een 
maneuver waarin de Westland
affaire maar een zijdelingse rol zou 
gespeeld hebben. 

Lees deze week in MICHEL POLLET 
HAAT VLOTTE JONGENS 

Vrijdagochtend wordt half Vlaanderen wakker met zijn stem. 
In Cmemanie doet hij een beetje harkeng vrolijk. Hij schrijft 

een boek over kermissen en over een paar jeugdzonden heeft hij 
diepe spijt: Michel Follet 

EINDELIJK KOOPJES ! 
Du jaar was het lang wachten op de afprijzingen. Om er echt 

munt uit te slaan is het nodig om rekening te houden met wat de 
mode volgende winter brengt. Een paar nuttige tips 

VIJF WEKEN LEVEN MET DE ESKIMO'S 
Rila Traversier en Martin Eimer leefden met hun zonen Irwin 
en Waldo vijf weken bij de Enuit van Sermiligaq. Vooral voor 

de twee jongens, die elk afzonderlijk twee weken bij een 
Eskimofamilie woonden, werd het een biezonder avontuur 

MARILYN MONROE ACHTERNA IN 
INSIGNIFICANCE 

Patrick Duynslaegher ontmoette Theresa Russell en Tony 
Curtis, die in de Britse film, ,lnsigmficance" te bewonderen 

zijn als Marilyn Monroe en senator Joe McCarthy. 

DE ORIGINELE RECEPTEN VAN PIERRE 
WYNANTS 

Keukenmeester Pierre Wynants stelde een schitterende bijbel 
van culinaire kunst samen. Als voorproefjeprezenteren we 

enkele van zijn recepten. 

DE ONOVERBRUGBARE KLOOF 
De mooie idealen van de emancipatie zijn in veel gevallen heel 

anders uitgedraaid. Er is niet veel terecfu gekomen van mannen 
en vrouwen als gelijke partners : vrouwen konkwrreren om 

mannen en banen, mannen gaan op de vlucht voor het gezin. 

HET KANTOOR WORDT SENSUEEL 
In de nabije toekomst zal er heel wat veranderen in onzje 

werkomgeving, ten minste als we designer Alessandro Mendmi 
mogen geloven die ons zijn toekomstvisie geeft. 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Dat is een kortzichtige visie, 
want het ging in Westland
betwisting wel degelijk om een fun
damentele keuze. Projekten als het 
Airbus-vliegtuig hebben getoond 
dat de Westeuropeanen de Ameri
kanen met sukses kunnen bekon-
kurreren als ze hun know-how en 

middelenbijeenbrengen. Als een 
Amerikaans bedrijf met Italiaanse 
inbreng er zo op uit is een Brits-
Europees bedrijf binnen te rijven is 
dat duidelijk ook met de bedoeling 
te verhinderen dat ook in de heli-
kopterproduktie een dergelijke sa
menwerking tot stand komt. 

Zeggen, zoals mevrouw That
cher, dat het gewoon om een ,,za
kelijke keuze" gaat is die funda
mentele keuze voor of los van Eu
ropa miskennen, en toont eens te 
meer dat het EG-lidmaatschap van 
de Britten nog lang geen ,,Euro
peanen" heeft gemaakt. 

H. Oosterhuys 

Sankties tegen Kaddaf i ? 
Dat Moammar Kaddafi van Libië terroristen helpt en 

steunt is bekend. Dat hij een hand had in de bloedige 
aanslagen in de luchthavens van Rome en Wenen is 
niet bewezen, maar staat voor president Reagan van 
Amerika voldoende vast. Daarom hebben de VS beslo
ten alle handel met Libië, die toch al minimaal was stop 
te zetten, en de Amerikanen in Libië terugkeer naar huis 
aan te raden. 

EAGAN wil nu ook dat de 
EG-landen eveneens sank
ties tegen Libië afkondigen. 

Ze zullen zich daar later deze 
maand over beraden maar het en-
toesiasme voor zo'n maatregel is 
niet groot. 

Islamitische 
levensstijl 

Groot-Brittannië blijft herhalen 
dat,,sankties niet werken", en ook 
Libiës andere voornaamste Euro
pese handelspartners, de Bonds
republiek en Italië, voelen er weinig 
voor. Ze vrezen o.m. Kaddafi's 
weerwraak tegen de zowat 40.000 
westerlingen die in Libië wonen en 
werken. 

Kaddafi heeft zijn retoriek de 
jongste tijd wat gematigd — onder 
druk van het Amerikaans wapen-

geklefter dat even een militaire ak-
tie tegen Libië leek aan te kondigen 
— maar veel veranderen zal de on
stuimige leider niet, die zestien jaar 
geleden de korrupte koning Idriss 
afzette. Kaddafi gebruikte de olie
rijkdom van zijn land om zijn bevol
king van drie miljoen zielen scho
len, wegen, huizen en hospitalen te 
geven. Zelf kan de kolonel er niet 
van beschuldigd worden uit de olie
rijkdom te putten om er een weel
derige levensstijl op na te houden. 

Met de materiële modernizering 
van zijn land voerde hij tegelijk een 
strikt islamitische levensstijl in, en 
nauwgezette kontrole van de be
volking door de ,,volkskomitees". 
Tal van Libiërs ontvluchtten die 
nogal verstikkende sfeer en zowat 
30.000 van Kaddafi's best opgelei
de landgenoten namen de wijk 
naar het buitenland. De Libische 

leider schrok er niet voor terug po
litieke tegenstanders door moord-
kommando's te laten achtervolgen 
en uit de weg te ruimen. 

Drie obsessies 
Ondanks zijn wilde verklaringen, 

zijn op zijn zachtst gezegd onorto-
doks gedrag, zijn interventies in an
dere landen, zijn mislukkingen (bij
voorbeeld in de fusies die hij met 
verscheidene andere Arabische 
land probeerde aan te gaan) blijft 
Kaddafi in eigen land en doorheen 
de Arabische wereld heel wat po
pulariteit behouden. Zijn drie ob
sessies, nl. haat tegen Israël, af
keer van Amerika en de rest van 
het Westen wegens hun steun aan 
Israël en hun ,,goddeloos materia
lisme (hij heeft ook een afkeer van 
het goddeloos kommunisme), en 
zijn verzuchtingen naar een Arabi

sche eenheid die van de Arabische 
wereld een macht zou maken 
waarmee de wereld rekening zou 
moeten houden, vormen een vage 
,,ideologie" waarin vele Arabieren 
zicht terugvinden, ook al zijn ze het 
niet eens met de gewelddadige 
metodes van de kolonel. 

Wellicht zou Libië een rustiger 
en voorspelbaarder land worden 
als Kaddafi van het toneel zou ver
dwijnen. Maar degenen die doen of 
Kaddafi bron en oorzaak van alle 
geweld en terreur is verliezen wel 
een essentieel element uit het oog 
wat het Palestijnse geweld betreft: 
zolang het Palestijnse volk geen 
stukje grond heeft om zijn vlag te 
planten en zijn nationale woning te 
bouwen zal de frustratie van dit 
volk zonder land aanhouden en 
zich o.m. in geweld blijven uiten. 

H.0. 

Sankties tegen Kadhafi? Wie wil, wie wil niet? 
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Wiy-
Voorstel F. Debusseré straks realiteit? 

Gemeente-konsulent 
voor archief en kuituur 

In mei 1984 reeds kwam de Ledegemse VU-burgemeester Firmin Debusseré klaar 
met een knap voorstel om in alle kleine en middelgrote gemeenten de funktie van 
een „konsulent voor archivalische en kulturele zaken" te kreëren. Uit doorgaans 
goed ingelichte bron vernamen wij dat ook onderwijsminister Coens het voorstel-
Debusserézou verkiezen boven vier andere soortgelijke suggesties (en vermoedelijk 
hoopt deze CVP-er dit briljante idee op zijn naam te kunnen schrijven). 

Een toelichting. 

DE dynamische burgervader 
van het Westvlaamse Lede-
gem Firmin Debusseré 

nam twee jaar geleden het initiatief 
om eni<ele werkzoel<ende licen
tiaten-geschiedenis rondom zich te 
scharen. Samen met VAKBEL, de 
Vlaams-nationale kultuurkoepel, 
schreef hij een merkwaardig werk-
dokument boordevol goeie ideeën, 
teneinde te komen tot de kreatie 
van een nieuwe, gemeentelijke 
funktie: een konsulent voor archi
valische en kulturele zaken. 

„Ontworteling" 
De fusie van de gemeenten werd 

vaak aangeklaagd als een aanslag 
op het lokale gemeenschapsleven 
door de onpersoonlijke grootscha
ligheid. Eigenlijk hoeft dit niet zo te 
zijn. De grote bestuursentiteiten 
hebben tegelijk meer mogelijkhe
den verworven om het leven voor 
hun ingezetenen boeiender te ma
ken. Misschien is de veelbespro
ken ,,ontworteling" nu net de oor
zaak dat zovele mensen gaan gra
ven in de eigen familiegeschie
denis, de herkomst willen kennen 
van de boerderij waarin zij wonen, 
de vereniging waarin ze zich ont
spannen, het kasteel of de kerk van 
hun dorp. Sommigen zijn zo entoe-
siast dat ze zich wagen aan een 
dorpsgeschiedenis of een heem-
kundige kring stichten. Het wordt 
deze groeiende schare van dappe
ren zelden makkelijk gemaakt... 

Nochtans verplicht de Archief
wet van 1955 de gemeenten hun 
archieven te bewaren en toeganke
lijk te houden door ordening en in-
ventarizatie. Diezelfde wet bepaalt 
dat de stukken na honderd jaar 
openbaar worden. Belangstellen
den en vorsers hebben het recht 
die dokumenten te raadplegen. 
Gebrek aan middelen, personeel 
en ruimte vanwege de officiële ar
chieven enerzijds en het ontbreken 
van echte belangstelling en een de
gelijk beleid vanwege de diverse 
overheden anderzijds hebben de 
naleving van deze wel uitgehold. In 
grotere gemeenten en steden 
wordt het archief meestal in rede
lijke omstandigheden bewaard (de 
toegankelijkeid Is vaak nog een an
der hoofdstuk). In kleinere om
schrijvingen is de toestand vaak 
ronduit rampzalig. 

Soevenirjacht 
ledereen kent toch een verhaal 

over administratieve stukken die 
zolderingen ondersteunen of toe
vallig herondekt worden in inge
maakte kasten die mettertijd mee 
behangen werden ? Lekkende da
ken, te hete venwarminskelders en 
het,,uitlenen" van allerlei registers 

hebben niet zelden een ware rava
ge aangericht. De fusies van ge
meenten, onvoldoende voorbereid 
zoals ze werden doorgevoerd, heb
ben bovendien op vele plaatsen 
geleid tot een ware soevenirjacht 
waarbij gemeentelijke stempels, 
zegels en zelfs heel registers als 
,,herinnering" aan een voorbijge
volgen tijd naar huis werden mee
gesleept. 

Toch kunnen, aldus burge
meester Debusseré, de door de be
volking verfoeide fusies uiteindelijk 
een gunstige invloed hebben op 
het vlak van de bewaring van ar
chieven en allerhande voonwerpen 
uit de eigen gemeente. Het verdwij
nen van de oude, kleine gemeen
ten met hun eigen leefwereld en 
politieke folklore heeft de bevolking 
bewuster gemaakt van haar eigen 
verleden en van de historische 
waarde van sommige zaken. De 
nieuwe fusiegemeenten beschik
ken over de mogelijkheden om hun 
administratief kader aan te passen 
aan de behoeften gesteld door het 
management van een grotere en
titeit. 

In vele dorpen bestaan heem-
kundige kringen, doorgaans ge
groeid uit de belangstelling van en
kele inwoners voor het verleden 
van de eigen leefomgeving. In de 

meeste gevallen is er van enig be
leid geen sprake. In het beste ge
val is er een beperkte gemeentelij
ke subsidie of mag men een lo
kaaltje als archief gebruiken. 

De oude 
gemeentehuizen 

Al te dikwijls wordt het noeste 
werk van deze personen als ama
teuristisch afgedaan en met een 
smalend glimlachje bekeken. Dit is 
verkeerd. Mits een behoorlijke, we
tenschappelijke begeleiding én het 
scheppen van de nodige infrastruk-
tuur kunnen interessante plaatse
lijke musea ontstaan. Deze dienen 

Metis verkeerd het werk van de 
vele heemkundigen als ama
teuristisch af te doen! 

dan best'in kombinatie gezien te 
worden met het gemeentelijk ar
chief. Een goede inventarisatie en 
een doorstroming van deze infor
matie naar de universiteiten zou op 
het terrein van de vorsing en het 
wetenschappelijk onderzoek on
getwijfeld nieuwe perspektieven 
openen. 

Genealogisch onderzoek (het 
opzoeken van stambomen) blijft 
,,in". De aanvragen om informatie 
en de veelvuldige bezoeken van 
geboeide mensen zorgen in tal van 
gemeenten voor een extra
belasting voor de Burgerlijke 
Stand-diensten. Het bieden van 
deskundige hulp bij de ook wel 
moeilijke opzoekingen en zelfs de 
inrichting van een lessencyclus 
hieromtrent door een daartoe aan
gestelde kracht zouden de werking 
van die dienst gevoelig ontlasten. 

Wat de infrastruktuur betreft die 
voor dit alles noodzakelijk is heeft 
Firmin Debusseré een schitterend 
idee: geen nieuwe gebouwen, 
maar een nieuwe funktie voor de 
oude gemeentehuizen. Waarom 
worden deze niet heringericht tot 
centra voor het plaatselijke kulture
le leven ? Zo kan in één van die ge
wezen gemeentehuizen bv. het ge
meentelijk archief worden onder
gebracht, evenals de verzame
lingen van de heemkundige kring. 

Zo'n konsulent voor archivali
sche en kulturele zaken kan een 
hele reeks opdrachten naar zich 
toetrekken. Afgezien van het ge
kende klasserings- en inventarise-
ringswerk kan hij zich inlaten met 
de publikatie van inventarissen, de 
mikrofilmering van belangrijke 
stukken, het organiseren van ten
toonstellingen en voordrachten, de 
redaktie van het plaatselijk heem-
kundig tijdschrift, de begeleiding 
van vorsers 

Daarenboven kan zo'n konsu
lent zich ook aktief inlaten met het 
gemeentelijk kultuurbeleid. Hij of 
zij kan zich toespitsen op de deel
gebieden kunst, kultureel patrimo
nium en, aansluitend, het toerisme. 
Met kultureel patrimonium wordt 
alles bedoeld wat vorige generaties 
tot stand hebben gebracht en 
waardevol genoeg vonden om te 
bewaren of levendig te houden: het 
natuurlandschap, het typerende 
bouwpatroon, het bouwkundig, so
ciaal, kunstzinnig en biografisch er
fgoed. Bij dit kultureel patrimonium 
hoort ook het plaatselijke kunstle
ven, dat identiteit geeft aan een ge
meente. 

Zowel de eigen kultuurrijkdom 
als het plaatselijk kunstleven zijn 
belangrijk voor het ,,onthaaltoe-
risme". Het toerisme kan de 
toetssteen zijn voor de zorg die aan 
de gemeente besteed wordt. Is het 

De wet verplicht de gemeentebesturen hun archieven te bewaren en toegankelijl< te maken door ordening en 
inventarizatie. Met de gemeentefusies dreigen de nu „oude" archieven van de deelgemeenten totaal te ver
kommeren. Dit is onduldbaar. Het voorstel van oud-senator Debusseré zorgt tx>vendien voor nieuwe tewerkstel

ling in de eigen gemeente. 

Burgemeester Firmin Debusseré: 
„Het aantal verhalen over admi
nistratieve dokumenten die zolderin
gen ondersteunen is legio. Gemeen
telijke overheden hebben nochtans 
de kans om aan deze gekke en on 
wettelijke situaties een einde te ma 

ken." 

dorp een bezoek waard, is er een 
onthaal, zijn er gidsen, bestaan er 
mogelijkheden tot overnachting? 
Het stimuleren van het onthaaltoe-
risme biedt wellicht ook uitzicht op 
nieuwe tewerkstellingskansen. 

Konkluderend kan gesteld dat 
de kulturele deeltaak van een kon
sulent voor archivalische en kultu
rele zaken erin bestaat de specifie
ke eigenheid van de gemeente te 
bewaren, over te dragen en te va-
lorizeren. 

Geen 
bijl(omende Itosten! 

Het best kan deze opdracht vol
bracht worden door een licentiaat 
moderne geschiedenis. Hij bezit 
door zijn opleiding en metodiek 
over de grootste troeven om met 
een relatief grote kans op sukses 
gestalte te geven aan de taak. Het 
voorstel-Debusseré geeft ook een 
antwoord op de praktische haal
baarheid van heel dit opzet. Vaak 
heeft de fusie van gemeenten voor 
een overbezetting gezorgd. Een fu
siegemeente bestaande uit drie 
deelgemeenten wordt nu gekofron-
teerd met een overschot van twee 
gemeentesekretarissen. Een her
schikking van het kader dringt zich 
bijgevolg op. Een eenvoudige wij
ziging van het gemeentelijk perso
neelsstatuut n.a.v. de pensionering 
van één van deze ambtenaren 
volstaat daartoe. 

Firmin Debusseré besluit dat de 
huidige ekonomische en westerse 
beschavingskrisis zich vertaalt in 
een toenemende werkloosheid, 
een gebrek aan financiële midde
len, groeiende kulturele noden en 
de verwaarlozing van het historisch 
erfgoed. Een konsulent van archi
valische en kulturele zaken biedt 
nieuwe tewerkstellingskansen voor 
honderden werkloze historici, ver
eist geen bijkomende financiën en 
komt bovenal tegemoet aan de 
gestelde archivalische, historische 
en kulturele noden van kleine mid
delgrote gemeenten. 

Werk voor 
VU-raadsleden! 

Waarop wachten de VU-
mandatarissen in de tientallen 
Vlaamse gemeenten om werk te 
maken van dit initiatief? Via een 
goede informant kwamen wij im
mers te weten dat ondenwijsmi-
nister Coens met het plan rond
loopt om dit voorstel officieel te lan
ceren... Kwestie van de kaas met 
altijd van ons brood te laten 
gappen ?I 

(pvdd) 
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U hoorf hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3 500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

y» 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Wi\ 
Damiaanaktie nog steeds nodig 

Werelddag 
voor de melaatsen 

Tijdens het laatste weekeinde van de nieuw
jaarsmaand wordt opnieuw onze aandacht gevraagd 
voor de Damiaanai<tie. Deze vreselijl<e ziekte is inder
daad nog steeds niet definitief verbannen uit onze we
reld, die nochtans bol staat van nieuwe technologieën. 
12 miljoen aardbewoners zijn melaats! 

DUIZENDEN jaren lang werd 
lepra, of melaatsheid, over 
de hele wereld beschouwd 

als een blezondere ziekte, veroor
zaakt door bovennatuurlijke krach
ten, een straf van de goden, een 

overtreding van taboes. Lepra werd 
daardoor ervaren als een schande, 
en gevreesd als geen andere 
ziekte. 

Verwonderlijk was dit niet, gezien 
het sterk verminkend en misvor

mend karakter. Bovendien was er 
geen enkel afdoend middel zodat 
lepra eeuwenlang en ongehinderd 
haar vernietigend werk kon verder
zetten. In 1873 ontdekte een Noor
se arts de merkwaardige ziekte-
bacil. Merkwaardig door de trage 
vemenigvuldigingstijd: na besmet
ting blijven de eerste ziektever
schijnselen 3 tot 5 jaar uit. Sinds 
1950 is de strijd tegen melaatsheid 
niet langer hopeloos. 

Het voorbeeld van 
De Veuster 

Pater Damiaan (Jozef De 
Veuster, 1840-1899) heeft op Mo-

lokaï schitterend werk geleverd. 
Deze Vlaming heeft het wereld
geweten wakker geschud en aan
dacht geëist voor deze verschop
pelingen. In onmenselijke omstan
digheden heeft hij, tegen beter we
ten in, deze zieken verzorgd. Hen 
genezen kon hij echter niet. We 
mogen terecht fier zijn dat deze we
reldwijde vereniging de naam van 
deze Vlaming draat. Een Vlaming 
die door zijn onverzettelijke hou
ding nog steeds bekendheid geniet 
over heel de wereld. 

In 1954 werd de feitelijke vereni
ging Damiaan-aktie opgericht, die 
vanaf '60 de jaarlijkse,,Werelddag 
voor Melaatsen" organiseerde. Op 

Een van de drie 
was melaats 

Ziet u wie? 
Natuurlijk niet. Wel, het is Salma, het meisje 
van 12 naast de oude vrouw. 
Zo'n anderhalf jaar geleden kreeg ze kleine vlek
ken in het gelaat. Lepra. Ze kwam tijdig naar 
een hulppost van Damiaanaktie. Daar kreeg 
Sakna een aangepaste moderne behandeling. 
Ze is nu voUedig genezen... en glimlacht. 
Anderen niet. 
Uit angst of onwetendheid kwamen zij te laat 
naar het hulpcentrum. Met alle trieste gevolgen 
vandien: zware verminkingen aan handen, 
voeten en aangezicht. 
Gelukkig kunnen we stilaan de kansen doen 
keren. Dank zij de centra die Damiaanaktie, 
met uw hulp, overal in India heeft kunnen 
oprichten. Mensen met Lepra kunnen nu 
vlugger worden opgespoord. Ze genezen 
sneller en zonder littekens. 
We zijn op de goede weg. 
Maar die weg is nog lang en moeilijk. Help 
ons de kansen definitief in ons voordeel te 
doen keren. Maak uw bijdrage over op ons 
nummer: 

damiaanaktie 
PR: 000-0046250-78 

laatste weekeinde van januari 
werelddag voor de melaatsen 

Leiira geneest... niet vanzelf. 

vandaag tekent deze organisatie 
verantwoordelijk voor 140 projek-
ten in 30 ontwikkelingslanden, le
der projekt heeft hetzelfde doel: 
binnen het werkterrein -vaak een 
gebied veel groter dan Vlaanderen-
de lepra onder kontrole krijgen. 
Met beperkte middelen en man
kracht komt het er op aan de me
laatsen op te sporen en te gene
zen. Daarbij worden ernstige in
spanningen geleverd om een grote 
verantwoordelijkheid te geven aan 
plaatselijk personeel. 

Het komt terecht 
De Damiaanaktie is een plura

listische vereniging, vrij van ideo
logische, politieke of religieuze 
banden. Zij is lid van een internati
onale organisatie ILEP. Jaarlijks 
besteed zij cirka 200 miljoen aan 
haar werking, naast direkte hulp 
gaat ook 14 miljoen frank naar we
tenschappelijk onderzoek en 4 mil
joen naar medische vorming. De 
helft van het geld wordt bijeenge-
haald tijdens het laatste weekein
de van januari. 

Wij bevelen deze organisatie 
graag bij onze lezers aan. Help de 
Damiaanaktie haar strijd verderzet
ten tegen deze armoede-ziekte. 
Want als het van de officiële instan
ties afhangt, dan zal het vermoede
lijke nog eeuwen duren vooral de 
strijd gewonnen is. 

Storten kan op rekeningnummer 
000-0046250-78. Voor meer Infor
matie kan men terecht in de Ste-
vinstraat 16 te 1040 Brussel (tel. : 
02/230.66.05). 

„Lepra hoeft 
niet meer" 

Maandag 20 
januari a.s. 

om 18.45 uur 
op BRT-1. 

Deze film van Tryphon Spae
pen schetst ons een beeld van 
de aktuele lepra-bestrijding in 
Bas-Uélé, Zaïre. Melaatsen, en 
met hen de ganse plaatselijke 
bevolking, beseffen meer en 
meer dal lepra een ,.gewone" 
ziekte is die kan overwonnen 
worden. De sfeer van uitstoting 
behoort, gelukkig maar, tot het 
verleden. 

Deze belangrijke mentali
teitswijziging werd niet zonder 
slag of stoot gerealiseerd. Ener
zijds Is het wetenschappelijk 
onderzoek zo ver gevorderd dat 
zieken nu op vrij korte tijd kun
nen genezen worden. Ander
zijds is het veldwerk sterk uitge
breid en in belang toegenomen. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 18 jan. 
D BRT1 14.30 
Loon naar werken ? en Wikken en we
gen, herhalingen 
D BRT1 16.00 
Een aardig leventje, film 
D BRT1 18.05 
Stad op stelten, Landen tegen Zot-
tegem 
D BRT1 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 20.20 
Kwarteeuw kleinkunst, serie 
D BRT1 21.20 
Romance in de Orient Express, film 
D BRT1 22.55 
Sport op zaterdag 
D BRT 2 18.30 
Tennis, Masters New York 
D Ned. 1 18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 20.28 
Miama vice, serie 
D Ned. 1 21.15 
Rur, praatshow 
D Ned. 1 22.00 
The exterminator, film 
D Ned. 2 19.12 
Dit is Disney, strips 
D Ned. 2 20.05 
Oh, Lori; show 
D Ned. 2 20.55 
Wat een hondeleven!, serie 
D Ned. 2 22.40 
Studio sport 
D Ned. 2 23.10 
Dodge city, western 

Zondag 19 jan. 
D BRT1 11,00 
Konfrontatie 
D BRT1 14.30 
Voor boer en tuinder, Info 
D BRT1 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 15 20 
Fatty Finn, jeugdfilm 
D BRT1 16.55 
Een mens van goede wil, serie 
D BRT1 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT1 20.35 
Het pleintje, serie 
D BRT1 21.25 
4 X Veranneman, dok. 
D BRT 2 18.30 
Tennis, Masters in New York 
n Ned. 1 18.55 
Fabeltjeskrant 
D Ned. 1 19.05 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 19.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 20.10 
De appelgaard, serie 
D Ned. 1 21.15 
KWart eeuw kleinkunst, serie 
D Ned. 1 22.15 
De ver van mijn bed show 
D Ned. 2 20.10 
Gouden bergen. Info over geld 
D Ned. 2 20.52 
Spitting image, kabaret 
D Ned. 2 21.33 
De profilering van Oost-Europa, dok. 

Het was een nog jonge Marlon Brando die in 1950 een schitterend film
debuut maakte in „The Men", aan de zijde van Teresa Wright en Eve
rett Sloane. Woensdag 21 januari om 20u20 op BRT 2. 

D Ned. 2 22.45 
Nieuwe golf, muzikale dok. 

Maandag 20 jan. 
D BRT1 18.00 
Tik tak en Plons, de gekke kikker 
D BRT1 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 18.45 
Lepra hoeft niet meer, dok. 
D BRT1 20.10 
Liefde en diefstal, serie 
D BRT1 21.05 
Diplomatix, show 
D BRT1 21.35 
Horizon, Info 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.20 
Extra time, sportinfo 
D BRT 2 21.35 
Blikvanger, mode-info 
D Ned. 1 18.55 
Fabeltjeskrant 
D Ned. 1 19.05 
The A-team, serie 
D Ned. 1 20.28 
De kip en het ei, serie 
D Ned. 1 21.00 
Het geheim van de zwarte draak, sene 
D Ned. 1 22.00 
Aktua/kamerbreed 
D Ned. 1 22.40 
De fatale verleiding, film 
D Ned. 2 19.27 
Heelmeesters, med. info 
D Ned. 2 20.00 
Magnum, serie 
D Ned. 2 20.45 
An early fros, film 

Dinsdag 21 jan. 
D BRT1 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT1 18.30 
De smurfen, strip 
D BRT1 19.00 
Werden met audiovisuele middelen, 
dok. 
D BRT1 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 20.55 
De krant, dok. Info 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 21.30 
Mike, praatshow 

D BRT 2 22.40 
Middenstand In stadvemieuwing. Info 
D Ned. 1 19.00 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 19.25 
Tussen Baden-Baden en Freiburg, 
dok. 
D Ned. 1 20.8 
Het wassende water, serie 
D Ned. 1 21.30 
Medicijnen en gedrag, info 
D Ned. 1 22.20 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 23.05 
Cheers, serie 
D Ned. 2 19.12 
M.S. „De Weereld", serie 
D Ned. 2 19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2 20.00 
Horizon, dok. 
D Ned. 2 20.25 
Voorspellen van aardbevingen, dok. 
D Ned. 2 20.55 
Panoramiek 
D Ned. 2 21.30 
De straat, dok. 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 22 jan. 
D BRT1 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 19.00 
Gezondheid, medische Info 
D BRT1 20.10 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 21.00 
Wie schrijft die blijft, literaire Info 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Textiel morgen, dok. 
D BRT 2 20.20 
De mannen, film 
D BRT 2 21.45 
De Spaanse burgerooriog, dok. 
D Ned. 1 16.40 
Een wereld vol paarden, nieuwe dok. 
serie 
D Ned. 1 17.46 
De smurfen en de snorkels, strip 
D Ned. 1 19.25 
Webster, serie 
D Ned. 1 20.35 
Sterrenshow 
D Ned. 1 22.00 
Achter het nieuws, 
n Ned. 1 22.40 
Konsumentenman, info 
• Ned. 2 20,20 

Nederiand C, kulturele Info 
D Ned. 2 20.55 
Op het eerste gezicht, film 
D Ned, 2 21.55 
Het is 't gras, teater 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 23 jan. 
D BRT1 18.35 
Filmbrieven, jeugdfilm 
D BRT1 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 20.55 
Panorama 
D BRT1 21.45 
Dallas, serie 
D BRT1 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT1 20.20 
De dreiging van Jupiter, dokudrama 
D BRT1 21.40 
Koncert, klassiek 
n Ned. 1 19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 19.25 
Ronduit magazine, Info 
D Ned. 1 20.28 
De geologie van Noord-Amerika, 
D Ned. 1 21.30 
Het ontstaan van het kristendom, 
dok. 
Q Ned. 1 22.05 
Bachkoncert 
D Ned. 1 22.30 
Tijdsein, Info 
D Ned. 1 23.00 
De komeet Halley, dok. 
D Ned. 2 19.12 
Tussen kunst en kitsch, info 
D Ned, 2 19.50 
Vinger aan de pols, medische info 
D Ned. 2 20.30 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
D Ned. 2 21.35 
Opsporing verzocht 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 24 jan. 
D BRT1 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 18.25 
Star trek, SF-serie 
D BRT1 20.15 
De kollaboratie, dok. serie 
D BRT1 21.40 
Mezza Musica, jazz 
D BRT 2 19.00 
1 Week sport 
D BRT 2 20.25 
Premiere, filminfo 
D BRT 2 21.15 
De blauwe lagune, film 
D Ned. 1 17.15 
's Hertogenbosch, dok. 
D Ned. 1 17.46 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1 19.00 
Wordt vervolgd, over strips 
D Ned. 1 20.28 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1 22.10 
Televizier, Info 
D Ned. 1 23.05 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 1 23.40 
Sportpanorama 
D Ned. 2 19,12 
Ja, natuurlijk; natuurkwis 
D Ned. 2 21.30 
Getijden, praatshow 
D Ned. 2 22,45 
Daar sta ik voor, praatshow 
D Ned, 2 23.30 
West side story; dok. 

Zaterdag 17 jan. 
Een aardig leventje 

Met „Easy Living" krijgen de liefheb
bers van stokoude films andermaal 
kans tot glunderen. J.B.Buil gooit tij
dens een ruzie met zijn vrouw haar 
bontjas naar buiten. De jas valt op het 
hoofd van een eenvoudige stenoty
piste. (BRT 1, om 16 u.) 

Zondag 18 jan. 
Father Goose 

Amerlk. film met o.a. Gary Grant, 
Leslie Caron en Trevor Howard. Een 
eenzame zeevaarder die overeind blijft 
dankzij het regelmatig gebruik van 
whisky, doorkruist de zuidelijke zeeën 
zonder zich al te veel om de oorlog te 
bekommeren... (BBC 1, om 16.10 u.) 

Maandag 19 jan. 
C'est ma vie après tout 

In deze Amerlk. film vertolkt Richard 
Dreyffus de rol van een beeldhouwer 
die na een verkeersongeval verlamd op 
zijn dood wacht. Hij eist zelfs dat alle ge
neeskundige zorgen worden stopge
zet... (RTBF1, om 20.05 u.) 

Dinsdag 20 jan. 
II federale 

1943. De Duiters bezetten Italië en de 
meeste mensen houden zich schuil. Zo 
ook professor Erminio, een bekend fi
losoof die door de vijand wordt op
gespoord omdat hij beschouwd wordt 
als de toekomstige president van de Ita
liaanse republiek. Met UgoTognazzI en 
Georges Wilson. (RTL, om 21.55 u.) 

Woensdag 21 jan. 
De mannen 

Ken (Marlon Brando) , een jonge 
Amerikaanse infanterielultenant. Is na 
een verwonding verlamd geraakt aan 
de onderste ledematen. Hij is verbitterd 
en kan zich niet bij de situatie neerleg
gen... (BRT 2, om 20.20 u.) 

Donderdag 22 jan. 
Pour la peau d'un flic 

In de Franse politiefilm speelt Alain 
Delon de rol van een ex-polltie-agent 
die nu voor eigen rekening werkt. Dat 
wordt hem niet in dank afgenomen door 
zijn vroegere werkmakkers... (RTBF 1, 
om 20.30 u.) 

Vrijdag 23 jan. 
De blauwe lagune 

Amerlk. film uit 1980. Na een schip
breuk slagen alleen twee kinderen er
in levend een prachtig eiland te berei
ken. ZIj groeien er samen op en krijgen 
een baby.. (BRT 2, om 21.15 u.) 
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Uw Vlaamse 
bank die er prat op 
gaat dat ze hier is 
groot geworden 
pakt op haar affi
ches uit met de fo
to van het pajotten-

^ ^ ^ ^ landse Bellingen. 
^ ^ • j ^ f f t Verre van mij hier 
^ ^ ^ ^ ^ P die bank te loven. 
^ ^ B ^ ^ ^ Wél haar keuze, 

^ ^ ^ ^ want Bellingen Is 
^ ^ ^ È een prachtig dorp. 
^ ^ ^ ^ Misschien is het 

^ ^ ^ welhetprac/7f/£rsfe 
dorp. Anton van Wllderode, scherp
te om het dorp te bezingen zijn 
kroontjespen. Cantimpré, noemde hij 
het. En terecht, want de gemijterde 
abten van Cantimpré — in de buurt 
van Kamerijk — zwaaiden er ooit de 
roomse scepter. Zij waren langs de 
misterieuze wegen Gods in het pajot-
tenland verzeild geraakt. 

Nu het dorp van de affiche gekend 
is raden wij u aan het ook eens te be
zoeken. Maar niet allemaal tegelijk 
want in Bellingen zijn ze nooit veel 
volk gewoon geweest. Zoekt u er 
vooral geen centrum, want dat heeft 
Bellingen niet. Richt uw schrdden 
aanstonds naar de kerk met de 
vreemde vlerkante toren. Daarbove
nop zit (net zoals op de bankaff iche) 
een achthoekige spits die bovendien 
nog bekroond is met vier zijtorentjes. 

Cantimpré 
Verre van u met heemkundige de

tails lastig te vallen raden wij u toch 
aan achter de kerk de majestueuze 
hoeve van Cantimpré te bekijken. In 
het jaar van zijn trouw kwam Boude-
wijn ze bezoeken. Voor de boer, toen 
nog burgemeester van zijn niet gefu
sioneerd dorp, was het godgeklaagd: 
de vorst wou persé de varkens ziens. 
Die knorren op Cantimpré onder Ro
maanse booggangen. 

Als u dan toch In Bellingen bent 
loop dan zeker even rond op het kerk
hof. Kerkhoven zijn als biblioteken: 
er zit altijd wel een lezenswaardige ti
tel tussen. Wie daar allemaal te gaar 
ligt IJean-Baptist-Louis Joseph, ba
ron van ter Loo en gehuwd met de Pe
ruaanse de Siviana Y Gana. Pierre-
Ghislain-Nicolas Ie Due de Ledale en 
zijn épouse Marie-Anne-Caroline 
Bruneau de la Motte, eerder ge
trouwd met Charles-Frangois-Joseph 
van Hoobroeck de te Walle. Maar de 
geheimzinnigste graftombe is wel 
deze met het edele gebeente van de 
markies de Segonzac, explorateur... 

Na de knekeltocht kan de bezoeker 
op zoek naar de vele kapelletjes ter 
ere van de heilige Drogo, aanbeden 
tegen allerlei vieze ziektes. Vervol
gens kunnen de andere kapelletjes 
aan bod komen waar geschonken 
wordt waar Brabant zo trots op is. Al
hoewel het charmantste café aller tij
den, BijPlekker, sinds kort gesloten 
is. De gezusters Madeleine en Laura 
zijn naar het wat verder gelegen Halle 
verhuisd, met verdiend pensioen. 
Generaties na mekaar kwamen bij 
hen hun pot pakken. En de gezusters 
dirkten zich steeds zo fraai op dat het 
een lust was. Alhoewel er op tiaatst 
meer naast dan op de lippen zat. Ook 
de beestemarchands kwamen er, die 
gooiden dan hun dikke portemonnee 
op tafel en telden er hun blauwe 
brieven. 

Misschien is het wel dat wat die 
bank met de affiche bedoelt dat ze 
hier is groot geworden. 

WFt 11 

dbo^-c^-M/ee^ 

^ni/u>uceen 
Al jaren koestert het Ballet van Vlaanderen de hoop 

te Antwerpen over een eigen Huis (exclusief aan het 
Ballet toevertrouwde dansruimte) en liet daarbij een 
wellustig oog vallen op de geklasseerde maar de laatste 
jaren danig verkommerde Bourla-Schouwburg, in de 
Scheldestad beter gekend als ,,de oude KNS". 

E voorzichtig positieve 
reaktles van de toenmali
ge Kultuurminister Poma 

lieten vermoeden dat die hoop wel 
eens gewettigd zou kunnen blijken 
en de gul rondgestuurde nieuw
jaarskaarten van het KBvV bewij
zen dat er nog danig gehoopt 
wordt. 

Toch zijn de vooruitzichten niet 
bijzonder gunstig. De Bourla-

Haikoe 
Vlak onder het raam 
vogeipootjes in de sneeuw 
van en naar het brood 

tussen rietkragen 
rijen omgekeerde bootjes 
met sneeuw overdekt 

grijze rietpluimen 
even raakte hen de sneeuw 
en zacht buigen zij 

besneeuwde takken 
aan weerszijden van het pad 
naar elkaar neigend 

L.M. Oosteflbroek 

Schouwburg is een zowel van bin
nen als van buiten geklasseerd mo
nument, waarvan de noodzakelijke 
restauratie de Vlaamse Gemeen
schapvele miljoenen gaat kosten, 
miljoenen die er niet zijn. Een mi
nisteriële kommissie raamde de to
tale restauratiekosten op ruim 300 
miljoen. Burgemeester Cools be
weert evenwel dat 30 miljoen al 
zouden volstaan om de elektrische 
leidingen te herstellen en het podi
um voor het Ballet geschikt te ma
ken, wat ook een goede zaak zou 
zijn om het gebouw voor verdere 
verkrotting te behoeden. 

Stadsbouwmeester Pierre Bour
la (1783-1866) bouwde in 1834 zijn 
,,Royal" die door heel teatermin-
nend Europa toen als een unieke 
schouwburg geloofd werd, zowel 
voor zijn fraaie architektuur als voor 
zijn teatertechnische kwaliteiten. 
Er werd toen uitsluitend in het 
Frans gespeeld en gezongen en 
pas in 1934 veroverde het neder-
landstalig toneel deze franskiljon
se burcht om haar in 1980 te verla
ten voor de Stadsschouwburg. 

Het Ballet van Vlaanderen kan 
dit mooie gebouw nieuw leven in
blazen, voor onze danskunst, voor 
Antwerpen en de hele Vlaamse Ge
meenschap. 

Slechts 9 korrekte antwoorden op 
„Meespelen (111)". Het gezochte ge
dicht heette „Spreken met Vader" 
van Anton van Wllderode (pseudo
niem Cyriel Coupé, °28 juni 1918). Uit 
de juiste inzendingen werd mevrouw 
Jacqueline Vermandel, 4de 
Maartlaan 69 te 9600 Ranse ge
loot. Eerstdaags ontvangt zij en
kele boeken als geschenk. 

W E blijven doorgaan. Ook 
deze week brengen wij 
U enkele verzen uit een 

nederlandstalig gedicht. Aan U om 
te weten te komen wie auteur is, 
wanneer deze persoon geboren 
werd en hoe de precieze titel van 
het stukje poëzie luidt. 

Uw antwoord wachten wij in tot 
en met maandag 27 januari a.s. Op 
het gekende adres: WIJ, „Meespe
len (113)", Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Veel geluk! 

Mijn zoontje wil de sneeuw be
waren 
en vlinders op zijn petje dragen. 
Aan mij komt hij gewillig vragen 
hoe hij zijn dartel schipt moet 
varen. 

Vertrouwen glinstert in zijn oog 
en maakt mij wel eens moedeloos. 
Ik knijp zijn handje en ben boos 
omdat ik hem zo vaak bedroog. 
I k weet dat eens het u u r zal komen, 
dat hij mijn ganse onmacht kent 
en hoogstens glimlacht om de vent, 
die heldje speelde in zijn dromen. 
Als dan mijn dag ten einde spoedt 
en reeds verschemert naar de 
nacht, 
is hij een man, die leeft en lacht. 
Want alles gaat, zoals het moet. 

Haikoe 
Op de composthoop 
ontelbare kiemplantjes 
uit ongekend zaad 

als de mere) zwijgt 
hoor ik het openknappen 
van dennekegels 

U. M. Oostenbroek 
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Met nieuwjaar kregen we in ons favoriete Chinese 
restaurant ons zoveelste paar eetstokjes kado. Het be
heersen van de techniek ermee te eten is in feite vrij 
eenvoudig en vergt slechts even oefenen. Maar waa
rom zou u ? Het eten zal toch niet slechter smaken als 
u het met lepel en vork naar de mond brengt. Laten we 
enkele aspekten van de echte Chinese eetgewoonten 
op 'n rijtje zetten. 

A FGEZIEN van de estitische 
charme van het met stok
jes eten is het vooral prak

tisch. Alle Chinese gerechten wor
den vooral helemaal voorgesne-
den en zo voorbewerkt dat het ge
makkelijker is ze met eetstokjes te 
verorberen dan met enig ander In
strument. 

Behalve bij deftige banketten is 
het in China de gewoonte alle ge
rechten - ook de soep - gelijktijdig 
voor te zetten in schalen en koppen 
van porselein. Ook de diepe, korte 
lepel is van porselein. Al worden 
grote servieskommen soms van 

aardewerk gemaakt en hebben 
émail en (helaas) zelfs plastic ook 
hun intrede gedaan. 

Lang geleden kreeg de keizer 
zijn maal uitsluitend opgediend in 
zilveren couverts, omdat men ge
loofde dat het zilver zwart zou uit
slaan als iemand zou proberen Zij
ne Hoogheid te vergiftigen. Later 
werd deze gewoonte ge'imiteerd 
door snobistische hovelingen en 
nieuwrijke kooplieden die met hun 
status of rijkdom wilden pronken. 
Daardoor ging men tafelzilver stil
aan als tamelijk vulgair en onge
past beschouwen. 
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De tijd deed zijh werk... 

Leger 
beroepsrenners 
zonder werk 

De tijd zal zijn werk weldoen... Hoe vaak hebben we 
dit niet horen zeggen en hoe vaak werden we ook in de 
sportwereld niet met die waarheid gekonfronteerd ? 

VORIGE week stond het zwart 
op wit te lezen m de kran
ten : het Belgisch beroeps-

rennersbestand zou aanzienlijk 
worden uitgedund. Eén derde van 
het rennerspotentieel van vorig sei
zoen zou er (noodgedwongen) een 
kruis moeten over maken. Reden: 
de sponsors bedanken feestelijk en 
de wielerbond zelf zou niet meer 
bereid zijn financieel mee op te 
draaien voor het legertje kampioe
nen in witte trui... Daarmee zou dan 
voor goed een einde zijn gekomen 
aan de... gouden jaren I 

Kunstmatig leven 
Wie nu op de loonlijst wil (blijven) 

zal daar prestaties moeten tegen
over zetten. Wij kunnen de 
nieuwste ontwikkelingen, die een 
logisch gevolg zijn van jarenlang 
kunstmatig overeind gehouden 
mistoestanden, alleen maar toejui
chen Onze wielrennerij was im
mers al jaren bezig alle geloofwaar
digheid te verliezen. De misbruiken 
in de eens florerende kermis-
wedstrijden tartten immers de ver

beelding. Maar niemand greep in... 
tot de tijd vanzelf het werk deed I 

Toch IS daarmee nog niet alle 
leed geleden. Een aantal ex-
coureurs blijft in miserie achter en 
niet allen zullen in de krant hun 
triest verhaal mogen vertellen. Ve
len immers waagden zich zonder 
overleg in het avontuurlijk wielren-
nersbestaan. Hun goedgelovig
heid (in zogezegd solvabele geld
schieters en entoesiaste suppor
ters) is ze zwaar opgebroken... 

Maar daarmee is de onvermijde
lijke sanering natuurlijk nog niet 
volledig doorgevoerd. Het aantal 
koersen van ondergeschikt belang 
(om het zacht uit te drukken) zal in 
de komende maanden amper ver
minderen. Gevolg zal zijn dat nog 
meerorganizatoren stierlijk bedro
gen zullen achter blijven Kermis-
koersen met amper dertig deelne
mers zullen vermoedelijk geen uit
zondering meer zijn. Bovendien 
bestaat het gevaar dat men nog 
meer dan vroeger de wedstrijden 
zal proberen te,,arrangeren". Nie
mand zal nog waken over de belan

gen van de (betalende?) toeschou
wers. De wielerbond zelf doet in
middels zijn best om nieuwe 
gewaden aan te trekken. Men wil 
,,moderner" voor de dag komen. 
Er moet evenwel meer gebeuren 
om de wielrennerij in een periode 
van ,,mundialisering" nieuw presti
ge te bezorgen. Bij de opmaak van 
de nationale wielerkalender zou 
men bij voorbeeld strengere nor
men kunnen hanteren. Minder 
wedstrijden met méér (goede) ren
ners maar dan snijdt de bond na
tuurlijk in het eigen financiële vlees 
en dat is het allerlaatste wat men in 
overweging wil nemen. 

Van Clé, zaliger... 
Ons ,,veloke" zou een pater Van 

Clé, die in deze dagen naar aanlei
ding van het vijftigjarig bestaan van 
Sporta herdacht wordt, best kun
nen gebruiken. Hij dacht onbaat
zuchtig en nuchter. Hij kon de 
waarden rustig op een rij zetten én 
de atleet én de sport beschermen 
tegen de ook toen al opdringende 
commercie en zelfzucht. Toen we 
onlangs nog eens met zijn,,credo" 
werden gekonfronteerd drong het 
tot ons door hoe balorig de mens 
kan zijn. Leert hij dan nooit van zijn 
fouten ? Is het dan toch zo dat niet 
de geschiedenis maar wel de mens 
zichzelf voortdurend ,,herhaalt"? 

64̂  SALON 
AUTO MOTOR RIJWIEL 

15-26 JAN 86 
BRUSSEL 

Openingsuren: 10 -18 u 

Op 20 en 22 januari, verlengde avonden tot 21 u 

FEBIAC vzw 

Jos Jacobs, in 1980 nog Belgisch wielerl<ampioen. Nu,, werkloos'', 

Parijs-Dakar 
PARIJS-DAKAR staat eigenlijk 

' nog in zijn kinderschoenen 
en... er komt al sleet op. Het 

aanvankelijke entoesiasme voor dit 
,,sport"-gebeuren neemt af. On
danks een paar Vlaamse kranten, 
met het onverbeterlijke Nieuws
blad (dat blijkbaar belangen heeft 
in het woestijngebeuren) op kop, 
meenden dat het circus zonder 
,,speciale verslaggever" niets zou 
opvoeren. De massa schijnt even
wel al uitgekeken op het evene
ment. Voor zover ze ooit echt geïn
teresseerd is geweest natuurlijk... 

De massamedia ontluisteren al
les. Ze ontheiligen eik gebeuren en 
kunnen ons momenteel enkel in 
het zand rijdende autootjes laten 
,,bewonderen". De nieuwigheid is 
er echter al lang af... 

We veronderstellen dan ook dat 
organisator Sabine eerlang naar 

andere oplossingen zal zoeken. 
Wellicht organizeert hij een rally 
door de oceaan of een zoektocht 
door het oerwoud. Zien we Colsoul 
en Ickx bomen omhakken en we
gen aanleggen. We zouden dan 
tenminste troost vinden in de ge
dachte dat ze met al dat lieve, 
„geïnvesteerde" geld toch nog wat 
nuttigs doen. Het is anders wel 
komi-tragisch dat onze nationale 
Guy Colsoul nooit beter voorbereid 
en deskundiger begeleid aan de 
startlijn verscheen en al in de 
eerste kilometers beslissend ach
teruit werd geslagen. Links of 
rechts, voor- of achteraan brak er 
wat en de kloeke Haspengouwer 
mocht het vergeten. Voor zijn 
,,merk", dat er met publicitaire bij
bedoelingen een filmploeg op af
stuurde een heerlijke brok anti-
propaganda... 

Guy Colsoul door de moordende gekkenwedstrijd naar Dakar.. 
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Nederland bij grootste tien! 

Een klein land als 
grote wapenhandelaar 

Wapen-uitvoer vanuit Nederland, 't lijkt niet direkt 
een ondenverp om bij het begin van het jaar van de Vre
de te bespreken. Of is het juist goed dat vredelieven
de mensen beseffen dat ook een klein land zich duch
tig roert op de markten van het,,geoorloofde"geweld? 
In tien jaar ging alvast voor meer dan 500 miljoen dol
lar aan vecht-getuig uit Nederland naar Derde-Wereld
landen... 

HOEVEEL tonnen komkom
mers, tomaten of kaas er 
uitgevoerd worden, kan ie

dere Nederlander van tijd tot tijd in 
de krant lezen. Het ministerie van 
Ekonomische Zaken is daar open
lijk pronkzuchtig over. Maar over 
de wapenhandel wordt in Den 
Haag nauwelijks enige informatie 
verstrekt. 

Zwijgzaam Den Haag 
Vier politikologen en een eko-

noom, allen afgestudeerd aan de 
universiteit van Leiden, doen over 
die militair-industriële aktiviteiten 
een boekje open. Letterlijk: ,,De 
Nederlanse wapenexport" is de ti
tel van hun analyse naar aanleiding 
van omvangrijke leveranties aan 
vooral omstreden gebieden zoals 
Iran en Taiwan. De auteurs verwij
zen zelf ook naar de zwijgzaam
heid van hogerhand. Maar door te 
putten uit andere bronnen, zoals de 
jaarboeken van het Internationaal 
Instituut voor Vredesonderzoek 
(gevestigd in Stockholm), konden 
ZIJ toch een beeld geven van de be
tekenis van Nederland m de inter
nationale wapenhandel. 

Een FN-fabriek bevindt zich dan 
wel met op Nederlandse bodem, 
maar bij de vervaardiging en ver

koop van grote wapensystemen 
wordt hoog gescoord. Zo staat, ge
rekend over de jaren 1977-1980, 
Nederland bij de grootste tien ex
porteurs van grote wapens. Welis
waar IS het marktaandeel veel klei
ner dan dat van Amerika en Rus
land, maar gezien tegen de 
achtergrond van zijn beperkt 
grondgebied, zijn inwonertal en 
zijn bescheiden internationale po
sitie staat Nederland relatief hoog 
op de lijst van de wapenhande
laars. Die handel is vooral gekon-
centreerd op de Derde Wereld. Ge
middeld is tussen 1970 en 1980 
jaarlijks voor meer dan 50 miljoen 
dollar daarheen uitgevoerd. Het 
gaat om transportvliegtuigen, ge-
vechtsvoertuigen, snelle patrouille
boten, enz. en dat naar landen als 
Argentinië, Bolivia, Senegal en een 
reeks andere ontwikkelingsge
bieden. 

Ook tweedehands... 
De schrijvers van ,,De Neder

landse wapenexport" laten ook 
zien dat de Staat der Nederlanden 
zelf tot de exporteurs behoort De 
rol van de staat beperkt zich im
mers met tot het verlenen van ex
portvergunningen, maar omat ook 
de verhandeling van allerlei militair 

materieel dat door het leger wordt 
afgestoten. In elk geval 
weerspreekt het beschikbare cijfer
materiaal de mythe dat de Neder
landse wapenuitvoer weinig of 
niets inhoudt. Het boek laat ook 
izen dat het,,voorzichtige wapen-
uitvoerbeleid" dat de opeenvol
gende regeringen steeds maar 
weer belijden, moeilijk te rijmen is 
met de stijgende tendens van de 
exportcijfers. 

Normen? 
Een van de konklusies van het 

werk IS dat de noodzaak om wa
pens uit te voeren, nog verder zal 
toenemen omdat de afzetmogelijk
heden voor militaire spullen op de 

EEN redakteur is een mens die 
met zijn neus op turbulente 
wereld gedrukt wordt. En 

bijgevolg lacht een journalist af en 
toe ook nog wel eens. Dit was al
vast de enige reden waarom redak-
tiesekretris Leo Laureyssen en zijn 
kollega Ronald Cop, jarenlang de 
kranten met de schaar te lijf ging. 
Dit resulteerde in een kollektie van 
foutgelopen titels, verdwaalde on
derschriften en gekke zetfouten. 

Het is inderdaad een pretentie
loze bloemlezing geworden. Als 
een ode aan die reeks hopeloos 
overwerkte mensen die dagelijks of 
wekelijks uw blad vullen. Het han-

binnenlandse markt beperkt zijn. 
,,Maar", zo voegen de auteurs er 
aan toe, ,,tegen de achtergrond 
van de ekonomische krisis, die ve
le landen ook met hun defensie
uitgaven tot matiging noopt, is het 
de vraag of de buitenlandse markt 
de export-mogelijkheden zal blij
ven bieden". 

In de uitgave wordt ook konkreet 
de juridische en politieke aspekten 
behandeld van de geruchtmaken
de leveranties door Nederland van 
korvetten aan Indonesië, fregatten 
aan Iran en onderzeeboten aan 
Taiwan. Met daarbij de rol van het 
parlement, dat er maar niet in 
slaagt voldoende inzicht te krijgen 
in de normen die de regering han

dige boekje is bovendien verlucht 
met enkele knappe kartoens en fo
to's uit de oude doos. 

Enkele hele goeie... 

...een 
Bloemzameling... 

, .Alvorens over te gaan tot de be-
handeling van de zwaarlijvige 
agenda." 

,,De 11-juli-viering zal gehouden 
worden op 24 juni." 

,,Een tentoonstelling van koper 
en bronst." 

teert bij het vertrekken van de be
nodigde toestemming aan de wa
penindustrie. Zeker is alvast dat de 
eerbied voor het volkenrecht, wa
penbeheersing en mensenrechten 
het nogal eens moeten afleggen te
gen het belang van werkgelegen
heid en betalingsbalans. Maar in 
dat verschijnsel staat Nederland 
bepaald niet alleen. (J.v.d.) 

— De Nederlandse wapenexport, 
onder red. van Leo van der Mey en Ko 
Colijn, m.m.v. Bernard Karstens, Yvo 
van Marie en Paul Rusman. Uitg. 
Staatsultgeverijg „Den Haag". Prijs 
500 fr. 

,,Het begon met het bezoek van 
minister D., die wel wat later kwam, 
maar toch haar poes met stuurde." 

,,Het Rode Kruis houdt een 
Bloeminzameling." 

,,Net als vorig jaar kwam de re
gen roet in het eten strooien." 

,,Ter gelegenheid van het 30-
jarig bestaan werden de kampioe
nen gebierd." 

,,De brandweer kwam ter plaat
se, maar er werd geen noemens
waardige schade aangericht." 

,,De familie verzoekt ons het 
overlijden te melden van mijnheer 
X, Beheerder van de firma Y, Be
heerder van de echtgenoot van 
mevrouw Z." 

,,Het venijn zit in straat, zei de 
schepen...". R. Cop en L. Laureys-
sens. Een uitgave van B-Promotion, 
199fr. 

Deze week 
in Knack'. Magazine 

Het rode verdriet 
De verkiezingsoverwinning was lang niet zo groot als 

verwacht en prompt daarna werd de SP weer voor vier 
jaar in de oppositie geduwd. Hoe zwaar weegt dat 

allemaal op het socialistisch gemoed? Knack sprak met 
een aantal SP-bonzen en stelt een diagnose. 

Vluchtelingen op overschot 

Elke maand vragen er in ons land 
zo'n vijfhonderd vreemdelingen 
het statuut van politiek vluchte
ling aan. Dat zijn er zoveel dat 
we die stroom niet meer fatsoen
lijk kunnen opvangen. Waar ko
men die vluchtelingen vandaan 
en hoe wordt er voor ze gezorgd ? 
Een reportage. 

Jongeren en geld 

De jeugd speelt een grote rol in 
het konsumptiepatroon van de
ze tijd. Jongeren zijn zelfs voor 
banken interessant. Wat doen die 
om jonge klanten aan te trek
ken? Jongeren en geld: vrijheid, 
blijheid? 

star Wars city 

Colorado Springs in de Ameri
kaanse Rocky Mountams moet 
het centrum worden van de Star 
Wars-industrie. Daar is er van 
enige ekonomische krisis of een 
gebrek aan investeringen dan 
ook weinig te merken. Iedereen 
wil er immers bij zijn. Een re
portage. 

Eddy van Vliet 

In de reeks Hard op de Tong
lezingen was deze week de Ne
derlandse dichter Eddy van Vliet 
in de Beursschouwburg in Brus
sel te gast. Zijn tekst staat deze 
week in Knack. Eddy van Vliet: 
waarom poëzie belangrijk is. 

Oranjes vorstenpaar in het Verre Oosten. Wordt er tussendoor ook al eens over wapens Made in Holland 
gesproken ? (UPi) 

„'t Venijn in de straat" 
In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, is 

een journalist ook maar een mens... Dus maakt hij of 
zij ook wel eens fouten. 

Twee journalisten brachten een verzameling van 
zet-, taal-, schrijf- en stijlfouten bijeen uit de perswereld. 
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Het partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie
partijbestuur van maandag 13 ja
nuari 1986 heeft algemeen voor
zitter Vic Anciaux volgende me
dedelingen verspreid ten behoe
ve van de pers. 

Volwaardig bestuur 
Het vorige zaterdag vernieuwde par

tijbestuur heeft dus vandaag vergaderd 
en een aantal punten besproken. Eerst 
en vooral wil ik duidelijk stellen dat ik het 
partijbestuur, samen met de twee on
dervoorzitters, heb voorgezeten als een 
volwaardig voorzitter. En niet als een 
ontslagnemende, zoals sommigen dat 
wel eens insinueren. 

In september wordt, zoals U allen 
weet, na voorafgaandelijke bestuurs-
verkiezmgen in de afdelingen en arron
dissementen het nieuwe VU-
partijbestuur aangeduid. Gezien de sta
tuten ben ik, noch de twee ondervoor
zitters, herkiesbaar in dezefunktie. Wij 
zullen dus geen ontslag nemen, maar 
niet opnieuw kandidaat zijn. 

Systeem van desinformatie 

De Volksunie wijst er op dat onmid
dellijk na de verkiezingen gebleken is 
hoe de bevolking gedurende twee jaar 
werd belogen. Uit de cijfers van de 
werkloosheid en deze van de begroting 
1985 blijkt duidelijk dat de regering Mar
tens V op deze gebieden geen sanering 
heeft gebracht. Wel integendeel. 

Inzake de financiële toestand van de 
schatkist zitten wij opgezadeld met een 
katastrofale schuld. Dit is dus volkomen 
in tegenspraak met de beweringen als
of het einde van de tunnel in zicht was, 
alsof nog wel een inspanning nodig 
was, maar reeds 75% van de weg zou 
zijn afgelegd. Ik besluit daaruit dat de 
desinformatie een systeem van de hui
dige regeringsleiders is geworden. 

Parlement voor schut 
Het parlement is slechts post-factum 

gewapend om de leugens en de tegen
strijdige voorstellingen van de politieke 
toestand door de regeringsleiders te 
weerleggen. Wel worden de zoge
naamde ,,informele machten" in het 
huidig politiek regime volledig ingelicht. 
Patroonsorganisaties, vakbonden, mu
tualiteiten en andere para-politieke in
stanties zijn op de hoogte van de laatste 
cijfers en blijven in dialoog met de re
gering. Alleen het parlement wordt voor 
schut gezet. 

De vertegenwoordiging van het volk 
heeft geen informatie en beschikt niet 
over de middelen om er aan te raken. 
De VU klaagt dit regime ten stelligste 
aan. In dit klimaat worden we door het
zelfde regime geplaatst voor de bewe
ring dat volmachten nodig zijn. 

VU-lnitiatleven 
De mislukking van de budgettaire sa

nering en van een doeltreffende politiek 
voor tewerkstelling, ondanks volmach
ten gedurende verschillende jaren, be-

Twee boeken 
die elk VU-kaderlid 

moet gelezen hebben! 
nu aan voordeelprijs 299 fr. 

André Gcens 
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UITDAGING AAN ÏJÊ 
VLAAMSE 

•iiiiiiilllllsay:;. S O Ï T M O U O T e S S A Y 

Bon * sturen aan Vlaams-Nationale Studiedienst, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. Stortingen op rek. 435-0259801-18 van VNS-Brussel. 
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BON * 

Naam: 

Adres: 

Wijze van betalen D gekruiste check D overschrijving 

wijst dat het volmachtenregime geen 
baat heeft gebracht en ook voor de toe
komst onnodig is. 

Tijdens het debat in Kamer en Senaat 
zal de Volksunie een reeks maatrege
len voorstellen om de vrijwaring van de 
demokratische vrijheden te garande
ren. Deze maatregelen zullen slaan op 
een totale wijziging van de informatie 
van het parlement en over de funktie 
van het parlement zelf. 

De nieuwe PB-leden 
Vorige zaterdag verkoos de partijraad van de Volksunie zes nieu

we leden voor het partijbestuur. Deze verkiezing was het gevolg van 
statutaire verplichtingen. In tegenstelling tot nogal wat berichten in 
de pers verliep deze partijraad in een serene en opbouwende sfeer. 

Vooraf werd mevrouw Nora Tomme-
lein met ruime meerderheid gekoöp-
teerd tot lid van de partijraad. Vervol
gens verkoos deze partijraad volgende 
personen tot nieuwe PB-leden. De par
tijstatuten eisten dat slechts twee van 
de zes parlementsleden mochten zijn. 

Firmin Debusseré 
Deze 50-jarige ingenieur-scheikunde 

is de geliefde burgemeester van Lede-
gem en bedrijfseider van enkele West-
vlaamse KMO's. In 1981 werd hij door 
de kiezers van het arrondissement 
Roeselare-Tielt naar de senaat ge
stuurd Daar werkte hij zich in de kijker 
als deskundige voor middenstands- en 
landbouwkundige problemen en alge
mene ekonomische zaken. Ondanks 
een zeer goed resultaat op 13 oktober 
1985 werd Debusseré niet opnieuw ver
kozen tot senator. 

Sinds deze week maakt hij dus deel 
uit van het partijbestuur. 

Rosa Lernout-Martens 
Zij is eerste schepen van Wervik, te

vens belast met het financieel beheer 
van deze grensstad. Samen met haar 
echtgenoot runt zij een knappe meubel
zaak. Rosa Lernout is een dynamische, 
zelfbewuste volksnationaliste die ruime 
waardering geniet, o.m. door haar ver
zet tegen de overbodige autoweg Pecq-
Armentiers. 

Zij was ook tijdens de voorbije jaren 
lid van het VU-partijbestuur. Zaterdag 
werd zij probleemloos herkozen. 

Bob Maes 
Deze gewezen senator voorstellen 

hoeft eigenlijk niet. Iedereen kent Bob 
Maes als een trouwe, noeste werker 
van het eerste uur. Deze 61-jarige na
tionalist werkte zich op in de verzeke-
ringssektor en was als parlementslid 
biezonder onderlegd in defensie-
aangelegenheden en de Brussel-
problematiek. 

L 20-jange jongedame, diploma 
H S Beroepsonderwijs - afdeling kan
toor zoekt dringend een gepaste betrek
king Voor inlichtingen zich wenden • O 
Van Ooteghem - Senator, A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72.87. 

D VU-arr, Turnhout zoekt kwalitatief 
balorkest om tegen een redelijke ver
goeding haararr. Meië-nachtbal muzi
kaal op te luisteren. 

Nadere info zo spoedig mogelijk aan 
dr. Jo Valgaeren, Turnhoutsebaan 112, 
2400 Mol. (014/31.34.55). 

D Scouts en Gidsen van Donk Herk-
de-Stad zoeken en paviljoen of loods 
voor afbraak en heropbouw als lokalen 
tegen zeer gunstige voonwaarden. Zich 
wenden Hendrik-Jan Ombelets, 
Th.Donnestraat 59, 3910 Herk-de-Stad 
013/44.14.83. 

Bob Maes is trouwens nog steeds ge
meenteraadslid te Zaventem. Ook hij 
maakt reeds jaren deel uit van het VU-
partijbestuur. 

Walter Peeters 
Niettegenstaande zijn meer dan 

10.000 voorkeurstemmen werd de 
50-jarige geneesheer uit Hamme, dr. 
Walter Peeters, in oktober vorig jaar niet 
herkozen tot senator. In de Hoge Ver
gadering genoot hij groot gezag inza
ke sociale zaken, volksgezondheid en 
milieuproblemen. 

Walter Peeters is voorts gemeente
raadslid en één van de spilfiguren in de 
VU-sportkommissie. Bovendien is hij lid 
van het Bureau van de VU-partijraad. 

Hugo Coveliers 
Sinds oktober '85 zetelt deze 

38-jarige advokaat uit Antwerpen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Covetiers is gewezen voorzitter van de 
Volksunie-jongeren, ex-president van 
zijn thuisarrondissement en voorzitter 
van de Coremanskring. 

In het parlement wil hij zich toeleggen 
op problemen zoals justitie, onderwijs 
en kuituur. Ook in de afgelopen termijn 
was Coveliers lid van het PB. 

Luk Robijns 
Eerder onbekend, behalve in Lim

burg waar hij voorzitter is van de VU-
Tongeren-Maaseik. Robijns is 41 jaar. 

vader van drie kinderen en licentiaat 
Germaanse filologie. Hij beleefde in
tens de woelige „Leuven-Vlaams"-
perikelen mee. Thans verbonden als le
raar Nederlands aan de vrije middelba
re normaalschool van Tongeren. In zijn 
gemeente Borgloon is hij lid van het 
OCMW. 

Luk Robijns' belangstelling gaat 
vooral uit naar ondenwijs, milieu, litera
tuur en Derde Wereld. 

Aan alle nieuwe leden van het VU-
partijbestuur wensen wij veel sukses 
toe, voldoende uithoudingsvermogen 
en het rotsvast geloof dat we straks 
weer een overwinning boeken. 

Luk Robijns, arr. voorzitter van 
Tongeren-Maaseik, werd zaterdag 
verkozen tot lid van het Volksunie-
partijbestuur. 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 BRUGGE 

BOUWEN VAN ZEVEN WONINGEN VOOR BEJAAR
DEN TE BRUGGE (GEMEENTEAFDELING DUDZELE) 
STOKERIJSTRAAT 

Op donderdag 20.2.1986 om 10.30 uur zal In de vergaderzaal van het 
O.C M W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan wor
den tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding 
van: partij 2- Elektriciteit. 

Erkenning- niet vereist 
Termijn: 40 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage-
- op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van Bestekken W T C. ge

bouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
- op het bureau van het O.C.M.W, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brug

ge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
- op het bureau van de architecten Cardinael en Laloo (tel. 050/32.15.01) 

Gistelse Steenweg 67 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 9 tot 12 uur. 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs van 1 000 fr 

mclusief B.T. W. en dit na voorafgaande overschrijving op rekeningen nr 
750-9483246-05 van de p. v b.a. atelier voor architectuur Gistelse Steenweg 
67 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betahng. 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting voor 
de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en gesloten om
slagen gestuurd worden aan de heer F. BOURDON, Voorzitter van het 
O.C.M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe 
te komen binnen de termijn vastgesteld in art. 26 van het KB van22.4 1977. 

Op beide omslagen moet vermeld worden: „Partij 2 Electriciteit". 
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Kom en zie het Hageland: 

„De afvalberg van het 
arrondissement Leuven" 

Net voor Kerstmis zette de Leuvense VU-werkgroep „ L e e f m i l i e u " 
een punt achter haar studie over de afvalproblematielt in het arron
dissement. 

Volicsvertegenwoordiger Lul( Vanhorenbeel( en Euro-parlements-
l id Wil ly Kui jpers konden het l i jv ig en stevig gedokumenteerd rap
port „Voo r een proper Hageland" aan de pers voorstel len en meteen 
het startsein geven voor een eerste ludieke akt ie. 

Met een 20-tal fietsers — of beter rij
dende sandwichmen — en een zelfde 
aantal wagens waren ze opgekomen 
vanuit de arrondissementsraad Onder 
begeleiding van een radiowagen en 
met beide mandatarissen op kop trot
seerden ze het gure winterweer van 21 
december Vier Hagelandse storten 
werden met een bezoek vereerd Met 
telkens een zelfde plechtigheid Het 
plaatsen van een eianplakbord met de 
VU-affiche „ Voor een proper Hageland 
Verboden te storten" en het inplanten 
van een kerstboom Versierd met bloe
men en blikjes huisvuil, flessen en an
dere afvalprodukten 

Want het arrondissement Leuven zit 
inderdaad met een afvalprobleem De 
mooie Hagelandse heuvelen groeien 
stilaan uit tot het super-stort van die 
berg vuiligheid 

He t s c h o e n t j e w r i n g t 
Om voor deze spijtige werkelijkheid 

meer aandacht en bekommernis los te 
weken richtte de Leuvense VU een 
werkgroep op Niet zozeer om het werk 
van de betrokken leefmilieuorganiza-
ties over te doen, dan wel om konkrete 
en haalbare beleidsvoorstellen te for
muleren Koordinator van de werkgroep 
werd Frans Van Nieuwenhove, die kon 
rekenen op het studiewerk van Hans 
Bracquené, de inbreng van schepen 
Herman Van Autgaerden en provincie
raadslid Joris Depré, en uiteraard de 
met-aflatende inzet en werkkracht van 
de twee nationale mandatarissen 

Volgens de werkgroep is de afvalpro-

blematiek van het arrondissement in 
een akute fase getreden Jaarlijks wordt 
meer dan 106 000 ton huishoudelijk af
val geproduceerd Per inwoner zo'n 250 
kg 

Voor de verwerking van deze onover
zichtelijke berg tekent de interkommu-
nale ,,Interleuven" verantwoordelijk 
Deze organizeert ophaling en venwer
king tot en met storting in een zandgroe
ve te Binkom, bij Lubbeek En hier 
wringt het schoentje De groeve te Bin
kom geraakt volgestort 

Hals over kop ging Interleuven op 
zoek naar nieuwe stortplaatsen Vier 
uitgezavelde zandgroeven vielen al 
even snel in de smaak Meensel-
Kiezegem, Binkom (tegenover de hui
dige stortplaats), Pellenberg en Ker-
kom Alle gelegen in het Hageland > 

Nieuw stort gezocht 

Tegen dit plan rees al onmiddellijk 
scherp en ruim protest Wat helemaal 
met verbaast Interleuven kwam schro
melijk laat met een planning van de af-
valproblematiek Bovendien gebeurde 
de keuze van de nieuwe stortplaatsen 
lukraak en zonder degelijk vooron
derzoek 

Vooral echter weis het stort van Bin
kom jarenlang een model van hoe het 

Tönis**®'"®*! 
is vooral een gezondheidswater 

Eeuwen geleden spraken de Romeinen reeds van de bui
tengewone gezondheidseigenschappen van „Tonissteiner 
Sprudel" 

In latere tijden vestigden de toenmalige geneeskundige au
toriteiten herhaaldelijk de aandacht op het bronwater van 
Tonissteiner Ze prezen het met alleen aan als een heerlijk 
dorstlessend middel, maar ook en vooral om zijn genees
krachtige eigenschappen Hun lovende rapporten werden 
zelfs teruggevonden tot in vierhonderd jaar oude oor
konden 

BIJ de bron vindt men oude schnften als ,,fons sanitatis, ef-
fectu mirabilis" ( = gezondheidsbron, wonderbaar in haar 
helende werking) en ,,de beroemdste bron onzer tijdreke
n ing" Tonissteiner Sprudel is speciaal aanbevolen bij de 
bestrijding van 

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

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

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

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

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

Leuven : Tervuursevest 60 
Torhou t : Lichterveldestwg 
Kon t i ch : Kon Astridlaan 
Ber ingen: Markt 
Mulste: Brugsestwg 
FIRMA ABTS IMPORT 
Tiensestwg 63 

met moet Omwonenden werden ge
plaagd door zwerfvuil, reukhinder, 
doorsijpeling naar omliggende gronden 
en waterlopen Ook de afdekking van 
het stort volstond geenszins Geen tus
senlaag, geen ontgassingsvoorzor-
gen het zal tientallen jaren duren eer 
dit de beloofde landbouwgrond wordt 

De vele akties en klachten leverden 
een gedeeltelijk resultaat op Pellen
berg en Kerkom blijven voorlopig 
gespaard Nieuwe stortterreinen ko
men er wel te Binkom en te Meensel-
Kiezegem De hoge heuveltop tussen 
deze twee Hagelandse gemeenten 
wordt het superstort van het arrondis
sement 

Voor een proper 
Hage land 

In haar beleidsvoorstellen eist de 
Leuvense VU prioritair dat alle betrok
kenen — het departement van Leefmi
lieu, de Openbare Vlaamse Afvalmaat-
schappij en Interleuven — zich bezin
nen over de keuze van de nieuwe 
stortplaatsen en over de behoorlijke uit-
bating ervan , .Zolang er moet worden 
gestort, moet dit gebeuren in voorwaar
den die alle waarborgen bieden voor 
het milieu De Hagelandse heuvelen 
mogen niet verder het vuile stort van het 
arrondissement blijven'" 

Op korte termijn wil de VU een ver
snelde en intensievere politiek van se-
lektieve huisvuilophaling en rekupera-
tie Dit kan Onder impuls van de VU-
schepenen Kuijpers en Armand Van 

Laer organizeerde de gemeente Herent 
een seiektief werkend containerpark 
Het opgehaalde huisvuil daalde met 15 
% Zowel Interleuven als de Vlaamse 
overheid zouden dergelijke initiatieven 
ten volle moeten steunen (containerpar
ken met hulp van tewerkgestelde wer
klozen, premies voor rekuperatie, mi
lieubelasting op wegwerpverpakkingen 
enz) 

Met het oog op de verdere toekomst 
moet er een samenwerkingsverband 
groeien tussen de twee grote interkom-
munales van Vlaams-Brabant — Havi-
land en Interleuven — om tegen 1990 
een verbrandingsoven op te richten, 
met rookgaswassing en energierekupe-
ratie Maarwatookdeverwerkingsme-
tode IS, aldus de werkgroep, steeds blijft 
een gedeelte van de afvalberg aange
wezen om te worden gestort „Dit moet 
dan wel volgens de richtlijnen terzake 
Bovendien zal de verbrandingsoven 
slechts efficient werken in nauwe kom-
binatie met de voorkoming en beper
king van de afvalstoffen " 

Dit beleidsprogramma wil de Leu
vense VU nu doordrukken. De 
kerstaktie was er de aanzet toe. Op 
dit ogenblik zijn alle afdelingen en ge
meenteraadsleden onder impuls van 
kamerlid Vanhorenbeek druk doen
de met de vertahng van de VU-
inzkshten in streekpers en gemeente
raden. Dit alles met als doel,,daf/>ef 
heuvelende Hageland niet de stin
kende stortplaats van het arrortdisse-
ment moet worden". 

Eindeloos bergaf 
De afvalberg ia verre van het enige probleem dat het Hage

land momenteel teistert. Sedert half 1985 erkent de Europe
se Kommissie deze streek niet langer als ontwikkelingszone. 
Investerings- en Infrastruktuurprojekten ontvangen er geen 
steun meer. 

Met alle mogelijke middelen be
kampen Luk Vanhorenbeek en Wil
ly Kuijpers de Europese beslissing 
Maar het is zeer de vraag, of hun 
parlementaire initiatieven de cen
trale regering tot een krachtig pro
test en de Europese instellingen tot 
een ander inzicht zullen bewegen 

Nochtans rechtvaardigt de eko-
nomische situatie van het Hageland 
het behoud van het statuut van ont
wikkelingszone Met 15 % van de 
aktieve bevolking ligt de werkloos
heidsgraad er boven het njksgemid-
delde Bovendien kent het Hage
land een biezonder laag tewerkstel-
lingskoefficient, tenwjl de groei in de 
dienstensektor het verlies van ar
beidsplaatsen in de industne met 
kan goedmaken Ruim 16% van de 
Hagelanders pendelt dagelijks 
meer dan twee uur In Vlaanderen 
bedraagt dit percentage 6,5% Het 
gemiddeld inkomen per aangifte ligt 
er ook merkelijk lager dan dit van de 
aangrenzende ontwikkelingszones 
en van België 

Bovendien vinden beide VU-
mandatanssen dat het Hageland 
sociaal en ekonomisch eerder aan
sluit bij de arrondissementen Has
selt en Turnhout, dan wel bij Leu

ven Het afbakenen van ontwikke
lingszones mag met steunen op 
louter administratieve grenzen Al
dus zou het Hageland perfekt kun
nen aansluiten bij de erkende ont
wikkelingszone Limburg-Turnhout 

Al te gortig vinden zij het argu
ment dat de nabijheid van Brussel 
en van de ontwikkelde zones van de 
Antwerpse provincie de opheffing 
van het statuut rechtvaardigen Hoe 
kan een Brussel met ongunstige 
ekonomische ontwikkelingen het te-
werkstellingstekort van het Hage
land opvangen' En wat met de 
Kempen dat grenst aan de Antwerp
se metropool, maar toch erkend 
blijft als ontwikkelingszone' 

Het meest nefaste is evenwel dat 
het Hageland zichzelf onmogelijk 
op eigen krachten uit de huidige 
sociaal-ekonomische noodtoestand 
kan optillen Deze overtuiging van 
Vanhorenbeek en Kuijpers maakt 
het verlies van het statuut van ont
wikkelingszone tot een ware ka-
tastrofe Want hoe dan ook wordt de 
streek hierdoor minder aantrekke
lijk voor mogelijke investeerders 
Wat dan weer het tekx)rgaan van ar-
t)eidsplaatsen versnelt Een einde
loos straatje Bergaf 
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Nieuwe wandelkalender 
Vlaams Huis izegem 

In 1986 organiseert Wandelktub 
Vlaams Huis Izegem 13 wandelaktivi-
teiten Er zijn vooreerst de gewone 
maandelijkse wandelingen, telkens op 
zondag In januan en decemtier echter 
op zaterdag 

Daarnaast ts er het warKlelweekend 
te Herentals, op zaterdag 31 mei en 
zondag 1 juni 

Bnd juni, op Uzerbedevaartzondag, 
heeft de jaarlijkse voettocht naar 
Diksmuide plaats 

vu-Oostkamp over 
Frans-Vlaanderen 

De VU-afdeling Oostkamp organi
seert op 1 febrauri een infor
matie- en steunavond over en voor 
Frans Vlaanderen Een aanbeveling 
waard' 

Op het programma staan o m een 
filmpje over de Westhoek in Frans-
Vlaanderen en een spreekbeurt door F 
Allacker Deze man is voorzitter van de 
Frans-Vlaiamse regionalistische tiewe-
ging ,,Menschen Lyk Wyder" 

De opbrengst van deze avond wordt 
integraal gebruikt om de Vlaamse radi-
ostem in Franknjk, radio ,,Uylenspie-
gel" te steunen Deze vrije radio zendt 
vanop de Kasselt>erg m het Frans en in 
het Nederlands uit tijdens het weekein
de Met het geld zullen Vlaamse platen 
en kassetten aangekocht worden, 
broodnodig voor een radiozender met 
een Vlaams kultureel karakter ^f. 
spraak op zaterdag 1 fetKuan om 20 uur 
in zaal „De Lare", Larestraat 6 te Oost
kamp Inkom 100 fr Voor alle Vlamin
gen die Frans-Vlaanderen een goed 
hart toedragen 

VoorzrtierO VanBesien 

Origneie nieuwjaars 
ontmoeting 

Kustwandeling 
Het VU-arrondissementsbestuur 

breekt dit jaar met een jarenlange tra
ditie er wordt afgestapt vein de klassie
ke receptie op een avondlijk moment in 
het Vlaams Huis Dit keer kiest men 
voor een familie-namiddag 

Alle Volksunie-bestuursleden en 
meindatanssen van het arrondissement 
Brugge-Oostkust Torhout ontvangen 
eerstdaags een uitnodiging om, samen 
met hun familie een heerlijke winterse 
wandeling te maken langsheen onze 
Vlaamse kust Er wordt verzamelen ge-
bleizen op zondagnamiddag 2 februan 
1986 om 14 30 uur aan het badenge
bouw langsheen de Zeedijk te Zeebrug-
ge 

Na deze familie-wandeling volgt dan 
het gekende glaasje en woordje in 
hotel-restaurant ,Maritime", eveneens 
ter Zeedijk 

Bedoeling is er een gezellige familie-
uitst£ip van te maken Om m een kisse, 
andere sfeer elkaar beter te leren ken
nen en wéiarderen U gaat toch ook 
mee ' 

Wellcom Pieter! 
Enkele weken terug werd in het 

gezin Geert en Alexandra De Jaeger 
de kleine Pieter geboren Geert is 
t>estuurslid van de VU-Zuienkerke 

Van harte gefeliciteerd' 

VU-Erembodegem 
gastronomisch 

Tijdens het karnaval weekeind (van 
vrijdagavond 7 februan tot zondagna
middag 9 februan) organiseert de VU-
afdeling Erembodegem haar tweede 
gastronomisch weekend te Chevron 

Pnjs 2900 fr 
Belangstellenden laten zich tijdig in-

schnjven bij de bestuursleden 

Als je de kalender hieronder bekijkt, 
zul je merken dat hij heel vaag en 
mysteneus blijft omtrent de wandeling 
op zondag 6 juli Inderdaad, het wordt 
iets speciaals als inzet van de vakantie
periode 

Wie graag elke maand uitgerxxligd 
zou willen worden, kan zijn naam en 
adres opgeven in het Vlaams Huis of op 
één van volgende adressen Victor 
Steelant, Roeselaarsestraat 453, Ize
gem, Jons Verbeke, Krekelstraat 33, 
Izegem, Wilfned Lagae, Ed Die-
nckstraat 1, Izegem 

Wandelkalender 1986 
Zat 11 jan Nieuwjaarswandeling 
Zon 2feb Rumbeke 
Zon 2 maart Kaster 
Zon 6apnl Waregem 
Zon 11 mei Oostduinkerke 
Zat 31 mei, zon 1 juni Wandelwee-
kend in Herentals 
Zon 29 juni Voettocht Diksmuide 
Zon 6 juli '>'>'>'>'>'> 
Zon 17 aug Krekengebied 
Zon 14sept Beauvoorde 
Zon 12okt Menen 
Zon 2 nov Heule 
Zat 13 dec Hutsepotteling 

(WL) 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
20 IZEGEM: Voordracht met dia's over Rwanda, door Marcel Colpaert 

Om 15 u in de bovenzaal van het Oud Stadhuis Org VWG 
21 KORTRUK: Nationalisme in Vlaanderen, verleden, heden en toe

komst Tweede deel Om 20 uur in de zaal van cafe 't Belfort, Grote 
Markt 52 Inleiding door Franz Van Steenkiste Toegang gratis Org 
VUJOAn- Kortnjk 

24 MIDDELKERKE: Mosselfeest in zaal „Were Dl", P DeSmetdeNae-
yerstraat19 Vooraf inschnjven op tel 059/30 11 88 Aanvang 20 u 
Org VU- Middelkeri(e 

27 IZEGEM: Katnen Seynaeve met dia's over haar tx>ek „Vrede nu ' ' " 
en over Israël Om20u in de tmvenzaal van het Vlaams Huis Org 
F W 

27 POPERINGE: Degustatie-avond met natuurlijke produkten, in het te
ken van de gezonde voeding, wcieirfoij de „natuurtijke keuken" haar
fijn uit de doeken gedaan wordt Verzorgd door de heer Lionel Ver-
heule In de bovenzaal van „ ' t Belfort", Grote Markt Deelname in de 
kosten 50 fr Aanvang 20 uur Org FW-Popennge 

28 DIKSMUIDE. Vergadering van het „Aktiekomitee Westhoek" in het 
Diensten- centrum, Maria Doolaeghestraat 2A Aanvang 20u30 

FEBRUARI 
1 OOSTKAMP: Info-ensteunavondtvv Frans-Vlaanderen Met F Al

lacker Om 20 uur in „De Lare", Larestraat 6 Inkom 100 fr Org VU-
Oostkamp 

1 ALVERINGEM: Vnendenbolling ten voordele van de VU-afdeling in 
het k>kaal bij Walter Wemaere 

1 MIDDELXERKE Groot bal ter ere van burgemeester JulienDesseyn 
Orkest „The Robby Stars " In het Middelkerkse Casino vanaf 21 uur 
Kaarten m W K 100 fr, de avond zelf 120fr 

2 ZEEBRUGGE: Arrondissementele nieuwjaarsontmoeting Om 14 30 
uur aan het badengebouw op de Zeedijk Om 17 uur in hotel ,,Ma-
ntime" 

2 ALVERINGEM Vnendenbolling ten voordele van de VU-afdeling in 
het lokaal bij Walter Wemaere 

O.C.M.W. Brugge 

Kartuizerinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 

BOUWEN VAN ZEVEN WONINGEN VOOR BEJAAR
DEN TE BRUGGE (GEMEENTEAFDEUNG DUDZELE) 
STOKERUSTRAAT 

Op donderdag 20 2 1986 om 10 uur zal er m de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding 
van partij 1 Bouwrwerken 

Erkennmg categorie Dl klas 3 
Termijn 250 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op hetKantoor voor Inzage en Verkoopvan de Bestekken W TC ge 

bouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het O C M W, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brug 

ge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van de architecten Cardinael en Laloo (tel 050/32 15 01) 

Gistelse Steenweg 67 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 4 000 fr 

inclusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
750-9483246-05 van de p v b a ateher voor architectuur Gistelse Steenweg 
67 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
v'o'or de opening afgegeven worden of m twee ineengeschoven en geslo
ten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzitter van 
het O C M W Brugge, Kartmzerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen 
toe te komen binnen de termijn vastgesteld m art 26 van het K B van 
22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 1 Bouwrwerken" 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4,8000 BRUGGE 

BOUWEN VAN ZEVEN WONINGEN VOOR BEJAAR
DEN TE BRUGGE (GEMEENTEAFDEUNG DUDZELE) 
STOKERIJSTRAAT 

Op donderdag 20 2 1986 om 11 uur zal er m de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de mschnjvmgen voor de openbare aanbesteding 
van partij 3 Centrale Verwarming 

Erkenning met vereist 
Termijn 50 werkdagen 
Het dossier ligt ter mzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C ge 

bouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het O C M W, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brug 

ge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van de architecten Cardmael en Laloo (tel 050/32 15 01) 

Gistelse Steenweg 67 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 1000 fr 

mclusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
750-9483246̂ )5 van de p v b a atelier voor architectuur Gistelse Steenweg 
67 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De inschnjvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zittmg voor 
de opening afgegeven worden of in twee ineengeschoven en gesloten om 
slagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzitter van het 
OCMW Brugge, Kartmzerinnenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe 
te komen binnen de termijn vastgesteld m art 26 van het KB van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 3 Centrale Ver 
warming" 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4,8000 BRUGGE 

BOUWEN VAN TWEE WONINGEN VOOR BEJAARDEN 
TE BRUGGE (GEMEENTEAFDELING DUDZELE) STA-
PELVOORDESTRAAT 

Op woensdag 19 2 1986 om 11 uur zal er m de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding 
van partij 3 Electnsche Verwarming 

Erkeniung met vereist 
Tefmijn 25 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C ge 

bouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van de architecten Cardmael en Laloo (tel 050/32 15 01) 

Gistelse Steenweg 67 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 850 fr in 

clusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekemng nr 
750 9483246-05 van de p v b a atelier voor architectuur Gistelse Steenweg 
67 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De mschnjvingen,, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
voor de opemng afgegeven worden of in twee ineengeschoven en geslo 
ten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzitter van 
het O C M W Brugge, Kartuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen 
toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B van 
22 41977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 3 Electnsche Ver 
warming" 

O.C.M.W. Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 

BOUWEN VAN TWEE WONINGEN VOOR BEJAARDEN 
TE BRUGGE (GEMEENDEAFDELING DUDZELE) STA-
PELVOORDESTRAAT 

Op woensdag 19 2 1986 om 10 30 uur zal er in de vergaderzaal van het 
OCMW Brugge, Kartmzerinnenstraat 4 te 8000 Brugge overgegaan wor 
den tot het openen van de mschnjvmgen voor de openbare aanbestedmg 
van partij 2 Electnciteit 

Erkenning met vereist 
Termijn 25 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C ge 

bouw Toren 3 tweede verdieping, Simon Bohvaerlaan 30 te 1210 Brussel 
— op het bureau van het O C M W, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brug 

ge iedere werkdag van 9 tot 12 uur 
— op het bureau van de architecten Cardmael en Laloo (tel 050/32 15 01) 

Gistelse Steenweg 67 te 8200 Brugge 2 iedere werkdag van 9 tot 12 urn-
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 850 fr in 

clusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekening nr 
750-9483246-05 van dep v b a ateher voor architectuur Gistelse Steenweg 
67 te 8200 Brugge 2 of tegen kontante betaling 

De mschnjvmgen, m gesloten omslag, mogen op de openbare zittmg voor 
de opening afgegeven worden of m twee ineengeschoven en gesloten om 
slagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzitter van het 
OCMW Brugge, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen toe 
te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B van 22 4 1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Partij 2 Electnciteit" 
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VU-Nülen wil openbaar vervoer 
klantvriendelijker 

De VU-afdeling van Bevel, Kessel en 
Nijlen en de VU-werkgroep Verkeers
veiligheid deelden begin dit jaar een 
pamflet uit waarin de hogere tarieven 
van trein, tram en bus werden aange
klaagd. 

Hier enkele passages uit het vlug
schrift (dat ook aan andere opstapplaat
sen van het openbaar vervoer kan ge
bruikt worden): 

,,Wlj vinden deze verhogingen dom, 
omdat de kwaliteit van het openbaar 
vervoer al zoveel te wensen overlaat, 
dat het openbaar vervoer nog nauwe
lijks konkurrentieel is met het privé-
vervoer. 

De Volksunie vindt deze verhoging 
ook niet verantwoord, omdat het nog 
meer mensen van het openbaar ver
voer afwendt en het autoverkeer doet 
toenemen, zodat deze prijsstijging een 
milieuonvriendelijke maatregel is. 

Tenslotte vinden wij deze maatregel 
weinig sociaal, omdat het op de eerste 
plaats de mensen met een lager inko
men en de gezinnen betreft. Men ver
mindert daardoor de mobiliteit van de 
werklozen en drijft de mensen met een 
lager inkomen steeds verder in hun iso
lement." 

De VU-mensen van Nijlen willen hun 

aanklacht ook positief t>esluiten met 
een tegenvoorstel. 

,,Waarom kunnen de aktiviteiten van 
stads- (MIVA), streekt- (NMVB) en voor
stedelijk spoorverkeer (NMBS) niet sa
mengebracht worden in één regionale 
Antwerpse vervoermaatschappij met 
klantenvriendelljke verbindingen en ta
rieven? 

Op die manier kan de verdere af
braak van het openbaar vervoer mis
schien verhinderd worden!" 

De aktie die bij tal van reizigers op 
goede kommentaren onthaald werd 
kan alvast het begin zijn van een posi
tieve diskussie. 

VUJO-afdenng 
te Wilrijk 

Marleen Lenaerts uit Wilrijk vindt dat 
de Vlaamse Beweging dringerxl met de 
jonge mensen van haar gemeente in 
konlakt moeten treden. Om deze band 
mogelijk te maken wil ze te Wilrijk met 
een VUJO-kern van start gaan. 

Een eerste samenkomst waarop zij 
die plannen uit de doeken wil doen gaat 
door op woensdag 22 januari a.s. 

Wie met haar wil meewerken kan 
haar t>ereiken in Steerveldstraat 27 te 
Wilrijk. Telefonisch 827.19.89. 

Laat haar met dit prachtig voorstel 
niet alleen en neem met haar kontakt 
op. 

Bestuurswiiziging te Wijnegem 
Nadat Raoul De Smet, die voorzitter 

was van de afdeling sinds de jongste 
bestuursverkiezingen wegens beroeps
bezigheden ontslag nam als voorzitter 
moest er een nieuwe gekozen worden. 

Piet Bellens, sinds 1982 plaatselijk 
VUJO-voorzitter stelde zich kandidaat 
en werd eenparig aangeduid om het 
voorzitterschap op zich te nemen. 

Als VUJO-voorzitter wordt hij opge
volgd door Dirk Staelens die momen
teel tijdelijk in Deurne verblijft. 

Wijnegem heeft dus duidelijk de daad 
bij het woord gevoegd wat betreft de 
noodzakelijke verjonging van de 
besturen. 

Ter informatie nog even de adressen 
van de nieuwe voorzitters: 

Piet Bellens, Brouwerslaan 25 te 
2110 Wijnegem. Tel: 353.15.33 

Dirk Staelens, Ten Eekhovelei 80 te 
2100 Deurne. Tel: 325.93.22. (PB) 

Vic Anciaux te gast 
in Wijnegem 

Op vrijdag 3 januari nodigden de 
Volksunie en de Volksuniejongeren van 
Wijnegem hun leden en sympathisan
ten uit op een bijeenkomst ter gelegert-
heid van het nieuwe jaar. Vic Anciaux 
werd uitgenodigd als ere-gast. 

Een zeventigtal Wijnegemnaars kwa
men opdagen in het plaatselijk ontmoe
tingscentrum. De afdelingsvoorzitter. 
Piet Bellens, voerde het inleidend 
woord HIJ verwelkomde alle mensen, 
in het bijzonder de nationale voorzitter, 
en lichtte even de voornemens toe die 
de afdeling maakte voor 1986. 

Vervolgens kwam de ere-gast aan 
het woord die de politieke toestand van 
vandaag vergeleek met 25 jaar gele
den. De tijd van de eenheidswet! Hij 
maakte ook zijn tieste wensen over aan 
alle aanwezigen. 

Als laatste nam Dirk Staelens, VUJO-
voorzitter van Wijnegem, het woord om 
Vic Anciaux van harte te tiedanken voor 
zijn komst en zijn toespraak. Er werden 
hem bloemen en een fles wijn aange
boden. 

De receptie kon dan maar eerst goed 
van start gaan en verschillende ijveri
ge VUJO-leden kwamen rond met heer
lijke hapjes. De bijeenkomst kreeg ook 
het bezoek van volksvertegenwoor

diger Hugo Coveliers, VU-arrondis-
sementeel voorzitter Bob Loete, 
OCMW-raadslid Ward Herbosch uit 
Wommelgem en een afvaardiging van 
het arrondissementeel VUJO-bestuur. 
Oktaaf Meyntjens en André De Beul 
hadden zich laten verontschuldigen. 

Het werd een prettige avond die vol
gend jaar zeker wordt overgedaan! 
(PB) 

Sociaal 
dienstbetoon 
in Wiinegem 

Vanaf januan zal er in Wijnegem 
maandelijks een zitdag georganiseerd 
worden om vragen rond sociaal dienst
betoon op te vangen. Hugo Coveliers, 
de kersverse volksvertegenwoordiger 
uit Aartselaar, heeft zich bereid ver
klaard om iedere derde maandag van 
de maand van 21 u. tot 21 u30 aanwezig 
te zijn in het Vlemickhof op het Markt
plein te Wijnegem. 

Hij zal steeds vergezeW zijn van een 
Wijnegemse mandataris die mogelijk 
meer op plaatselijk problemen kan In
spelen. 

HALVE PRIJS 

*>»-sf 

over gans 
de S.K.M. 

^ ^ 

JE UOer ER GEWEEST ZIJN!! 
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BRABANT 

JANUARI 
17 GROOT-HALLE: VU-ledenfeest In zaal Concordia om 20 uur. Alle VU-

leden van Groot-Halle zijn er welkom. 
18 LONOERZEEL: Jaarlijks Volksunie-bal In Egmont met het orkest Lyn

da en Free Music. Aanvang 21 u. Een avond om niet te missen. 
20 LEUVEN: Vormingscyclus „Uitdagingen aan Vlaanderen", deel 2: 

Vlaamse Beweging een soclaal-ekonomische visie. Om 20 uur in au
ditorium Vesalius 91.04 (nabij Alma 2). Gratis. Org.: VUJO-KUL. 

25 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van 25 jaar Volksunie-
Ekeren. In zaal „De Boterhaun",VeltW7Cklaan 23 om 15 uur. Feestrede 
door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz. Toegankelijk voor iede
re sympathisant van de Volksunie en elke genodigde. 

27 LEUVEN: Evaluatie vormingscyclus „Uitdagingen aan Vlaanderen" 
met D.B. VUJO-nationaal. Om 20 uur in de bovenzaal van „'t Kraaks-
ke", Krakenstr. 9. Org.: VUJO-KUL. 

30 MACHELEN: Gespreksavond met senator Toon Van Overstraeten 
over de ervaringen van een Vlaams senator op de Franse taalrol, met 
aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de VU-afdeling. In zaal Flo-
réal, Hansoulstr. 60 te Machelen. Aanvang: 20 uur. 

FEBRUARI 
1 GRIMBERGEN: Nieuwjaarsfeest van de VU-afdeling Grimbergen in 

de sporthal van,, Verbrande Brug" om 19 uur. Tevens huldiging van 
ere-voorzitter Frans van der Eist en gewezen senator Bob Maes. In
lichtingen bij Lucien Drabbe 02/251.64.13. 

1 BRUSSEL: Wat willen vrouwen in de VU ? Kom naar Brussel-Astoria-
hotel. 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 

„Oe 17 SINT-AMANDSBERG: Volksunie nieuwjaarsreceptie in zaal 
Nieuwe Smidse" Gentbruggestraat. Aanvang 20 uur. 

25 EREMBODEGEM: Nieuwjaarsreceptie VU-afdeling Erembodegem. 
In zaal,,Rembrandt", Stationsplein om 20 uur. 

26 GENT-SINT-PIETERS: Politiek aperitief met Toon Van Overstraeten 
in „Flanders Hotel", Albertlaan 121,9000Gent. Om 10u30. Org.: VU-
Gent-St.-Pieters. 

30 SCHOONAAROE-OUDEGEM-MESPELARE: In zaal Ikaros, Sta
tionsstraat te Oudegem om 20 u. Nieuwjaarsgroet aan leden en sym-
patisanten van binnen en buiten deze Dendermondse deelgemeen
ten. Evaluatie van 3 jaar gemeentebeleid: meerderheid-oppositie door 
de VU-gemeenteraadsfraktie en gesprek. Toespraak door VU-
senaatsfraktieleider Paul Van Grembergen. Org.: VU-Schoonaarde-
Oudegem-Mespelare. 

FEBRUARI 
1 ERTVELOE: Opening tentoonstelling van kunstschilder Georges 

Steel, in ,,Vlaams Huis De Veldbloem", Hoge Averijstraat. Deze ten
toonstelling loopt tot en met 23 februari en is open op woensdag, don
derdag en vrijdag vanaf 17u. Zaterdag vanaf 14u. Zondag vanaf lOu. 
Org.: Vrienden van het Vlaams huis De Veldbloem. 

25 Jaar Vertiondsloeifeest VN J 

te Steenokkeizeel ingezet 
In december 1960 richtte architekt 

Jaak van Haerenborgh, oud-
schaarleider van het vooroorlogse 
AVNJ, een oproep tot alle jongeren in 
Vlaanderen, om zich te verenigen in 
een Vlaams Nationaal Jeugdverbond. 

In april 1961 werd de start gegeven. Dat 
is nu allemaal precies een kwarteeuw 
geleden, reden om er een feestelijke 
viering van te maken! Die werd ingezet 
tijdens het jaariijks Joelfeest, dat voor 
de gelegenheid gehouden werd in de 
schaduw van de eeuwenoude trotse 
waterburcht van Steenokkerzeel, ge
kend als,,Kasteel Ter Ham" en sedert 
1970 als Vlaams Konferentieoord voor 
Vrijetijdsbesteding in gebruik geno
men. 

Terloops weze aangestipt dat het 
VNJ in januari 1977, na 16 jaar onon
derbroken werking, als volwaardige 
jeugdbeweging ,,erkend" werd door 
het ministerie van Natk>nale Opvoeding 
en Nederiandse Kultuur. 

Het VeftxMHJsjoelfeest van VNJ op 21 
december 1985 leidde het 25-jarig 
bestaan van deze organizatie in. Het ju
beljaar zal pas eindigen in april 1986. 
Op het Hinckaertplein te Steenokker
zeel stonden Blauwvoetvendels en 
Meisjesscharen p>araat om de plechtig
heid in te zetten met het „Gebed voor 
het Vadertand". Tijdens de openings
formatie werden eretitels en bevorde
ringsambten uitgereikt, waarna de ee
daflegging plaatsvond van Wim Meule-
man, die aiangesteld werd als specictal 
afgevaardigde van de uitbouw van VNJ-
Brabant. 

Een korte wandeltocht doorheen de 
kasteelbossen in de richting van het 
Dijkveld eindigde op het terrein „aan 
het Vlot", waar het Joelfeest met zijn 
gebruikelijke brandstapel onder de 
vorm van een kampvuur het middelpunt 
van de herdenking vormde. 

ANTWERPEN 
JANUARI 
17 HERENTHOUT: Kaartavond in het „Molenhuis", Molenstraat 50. In

schrijvingen vanaf 19 uur. Org.: VU-Herenthout. 
17 LAAKOAL: Rob Geeraerts geeft spreekbeurt over Zuid-Afrika in lo

kaal „ ' t Bieke", Ham, Eindhout. Om 20u15. Org.: Vlaamse Kring 
Laakdal. 

18 EDEGEM: Kaartavond in lokaal „Drie Eiken" om 20 u. Inschrijven op 
voorhand. Inrichters: VNSE. 

20 WIJNEGEM: Sociaal dienstbetoon door Hugo Coveliers in het Vle-
mickhof op het Marktplein. Tussen 21 en 21 u30. Iedereen welkom I 

21 BORGERHOUT: Voordracht en diamontage „4 muren" over pro
bleemkinderen in instellingen. In zaal „De Passer", Turnhoutsebaan 
34. Aanvang 20 u. Org.: FW-Borgerhout. 

22 KAPELLEN: Algemene ledenverg^ering met voordracht over de her
komst van onze spreekwoorden en gezegde gevolgd door kwis met 
dia's door mevr. E. De Jong. Koffie en gebak worden gratis aange
boden. In de vergaderzaal P.O.B., Hoevensebaan 12. Org.: FW. In
lichtingen 664.79.61. (G. Van Langendonck). 

23 EOEGEM: Ivo Haassen geeft dia-voorstelling over Chili in lokaal, ,Drie 
Eiken", Drie Eikenstraat om 20 uur. Org.: Kult. Kring Edegem. 

24 BORGERHOUT: Worstenbroodavond in zaal „De Passer", Turnhout
sebaan 34. Aanvang 20u30. Deelname in de kosten: 50 fr. Gastspreker 
is algemeen voorzitter Vic Anciaux. Inschrijving: Martha De Coninck 
322.08.06. 

25 EKEREN: Nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van 25 jaar Volksunie-
Ekeren Inzaai „De Boterham", Veltwycklaan 23om 15 uur. Feestre
de door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz. Toegankelijk voor ie
dere sympahisant van de Volksunie en elke genodigde. 

26 KONTICH: Nieuwjaarsreceptie, om 11 uur in het Parochiaal Centrum, 
Magdalenastraat te Kontich. Gastspreker: Erwin Brentjens. Voor al
le VU-leden en sympathisanten! Org.: VU-Kontich. 

30 BERCHEM: „Tussen twee vuren". Louis de Lentdecker spreekt over 
verzet en kollaboratie. Om 20 uur in Alpheusdal, F.WilIntstr. 22. Inr.: 
Vlaamse Kring Berchem. Inkom: 50 fr. 

31 HOFSTADE: Kaasavond in de parochiezaal achter de kerk om 20 uur. 
Inschrijven per telefoon: 015/41.62.33 v'o'or 25/1. Org.: VU-Hofstade. 

31 HEIST-OP-OEN-BERG: 19de Vlaamse nacht der Zuiderkempen in 
zaal „Eden", Bergstraat te Heist-op-den-Berg. Aanvang 21 uur. 
Org. :VU-Heist o/d Berg. 

FEBRUARI 
1 WILRIJK: VU-dansavond in Kultuurcentrum „De Kern", Kern 18 om 
- 20u30. Platenruiter: „Elande". Org.: VU-Wilrijk en Hoboken. 
2 MERKSEM: Rommelmarkt en pannekoeken. In lokaal Vlamac, Bre-

dabaan 360 te Merksem. Vanaf 14u30. Iedereen welkom. Org.: VI. 
Vrouwen Vereniging. 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 
Tel. 

Amerikalei 237 
2000 Antwerpen 

na 19 u. 03-23888.40 

ZINK LOOD • KOPER - PVC WERKEN - NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING • SHINGELS SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN • REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN • BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31 13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65. Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10.09 en 053-21.27.57 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

verzeker U goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

m^^f IRIIND VitlIMIflNCWMKtLAAI 

BWfDABAANlöl HUS? ?lJOSRASSCHAAr 161 03/631 flQ 17 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582.1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

cor\ STUDIO 
DANN 

02-4286984 
— Industriële fotografie 
— (Vlode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraal 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel HengelspKJrt 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import • Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Gieraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fse t 
fabr ikat ie oms lagen - zakoms lagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.4531 
Open van 10 tot 19 u 30 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Zondag en maandag gesloten 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 42619 39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salvns - Kleinmeubeien - Lusters - Geschenkanikelea 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons . 

Openincsurcn: Di., woe., vrij. van I3 tot )flu. 30 
Do., zat. van 10 tot i t u. 30 
Z o n d a c v a n 14 tot l« u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5*2.22.22 
Staf Kiesekoms {o|i slechts is km van Brussel-cent rum) 

Bij VUJO-Bree op 17 en 24 januari 

„Kursus Nationalisme 
in Vlaanderen' i 9 ' 

Het projekf „Nationalisme in Vlaan 
deren Verleden, heden en toekomst" 
IS een vormingsprogramma dat op een 
boeiende en eigentijdse manier een 
klaar en duidelijk beeld geeft van het 
Vlaams-nationalisme 

Politiek geengageerden en aktief po
litiek geïnteresseerden kunnen hier de
gelijk geordende informatie opsteken 
ongetwijfeld nuttig voor hun politiek 
denken en handelen 

Voor velen, en Virij denken hier spe
ciaal aan jongeren, kan het een eerste 
en samenhangende kennismaking zijn 
met een fenomeen dat velen bezielt en 
bezighoudt 

Deel 1 op vrijdag 17 januan om 20u. 

Nationalisme en federalisme 
1 Diamontage ,,Nationalisme en 

federalisme" 
2 Het nationalisme als drijvende 

kracht - Een historiek van het nationa
lisme - Het onderscheid tussen staats-
en volksnationalisme Inleiding met vra
genronde 

3 Het volksnationalisme een vol 
waardige stroming volksnationalisme 
IS de brandstof federalisme geeft de 
nchting aan Inleiding met vragen
ronde 

Deel 2 op vnjdag 24 januan om 20u. 

Het Volksnationalisme 
in Vlaanderen: 
het Vlaams-nationalisme 

1 Diamontage ,,Het volksnationa
lisme in Vlaanderen" 

2 Ontstaan en evolutie van het 
Vlaams-nationalisme Inleiding met vra
genronde 

3 De praktijk van het hedendaagse 
Vlaams-nationalisme - Van Belgische 
staatshervorming naar Vlaamse staats
vorming - Profiel en optreden van het 
Vlaams-nationalisme - Taak van het 
Vlaams-nationalisme in de toekomsti
ge staat Inleiding met vragenronde 

Telkens in De Pollismolen, Mo
lenstraat 48 te 3692 Opitter (Bree) 
(011/86 69 39) 

Debat rond de vraag 
„Vlaanderen laat 
Brussel niet los?" 

De reaktie van het Kongres van de 
Brusselse Vlamingen op het nationaal 
en het Vlaams regeerakkoord was vrij 
hard 

Het Kongres betreurde dat in het 
regeerakkoord van de Vlaamse rege-
nng slechts enkele regels over Brussel 
terug te vinden waren en dat in het 
Brussels luik van het nationaal regee
rakkoord met geen woord gerept werd 
over de waarborgen voor de Brusselse 
Vlamingen De aanduiding van de met-
Brusselaar Bascour tot staatssekreta-
ns voor het Brussels gewest werd zelfs 
een ,.onbegrijpelijke blunder" ge
noemd 

Gaston Geens en Jan Bascour aan
vaardden niettemin de uitnodiging van 
het Kongres van de Brusselse Vlamin
gen om samen met Karel Van Miert (SP) 
en Vic Anciaux, VU-voorzitter, te debat
teren over de vraag ,,of Vlaanderen 
Brussel loslaat'" 

Dit debat o I v Mark Platel, vindt 
plaats op maandag 20 januari 1986 om 
20 uur in de Bar Améncain Ancienne 
Belgique, Anspachlaan 114 te Brussel 
Inkom 100 F 

Vlaamse Kring Herk-de-Stad bezoekt Brussel 
De onlangs opgencht Vlaamse Knng 

neemt blijkbaar een goede start Naast 
een suksesvolle presentatie op de info-
beurs van de Kulturele raad waarvan 
reeds melding gemaakt werd gaat de 
aandacht van hun eerste aktiviteit naar 
de vrouw met een bezoek aan de ten
toonstelling De vrouw in het rijk der 
Farao s 

De bustrip naar Brussel is gepland op 
zaterdag 1 februari met vertrek om 
8u30 op de Markt te Herk de Stad s 
Voormiddags is er de hogergenoemde 
tentoonstelling s namiddags een ge 
leid bezoek aan Brussel onder kundige 
leiding van de Herkse kultuurraadvoor-
zitter Flor Bruninx Ook met-leden zijn 
van harte welkom Daarom werd trou 
wens een uitnodiging gestuurd naar al 
de andere Herkse organisaties 

De deelnemingsprijs bedraagt 300 fr 

Inlichtingen en inschrijvingen bij Lu-
do Appeltans (013/55 27 34) of Jos Ver
meulen (013/55 37 02) (hjo) 

per persoon met inbegrip van de toe 
gang tot de Vrouw van de farao s 
Weer thuis omstreeks 19u 

LIMBURG 
JANUARI 
18 MUNSTERBILZEN Grote kaartavond in lokaal Bloemenhof te 

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

25 BEVERST-SCHOONBEEK: Jaarlijkse feestavond met uitgebreid 
warm eetmaal in zaal het Gemeentehuis te Beverst Deelnameprijs 
500 fr pp Inschrijven bij eender bestuursleden v'o or 22/1 Aanvang 
20 uur Org VU-Beverst-Schoonbeek 

KB-Privé-service. 

Ook 
voor uw 
nieuwe 

KB-Autobning 
Loopt u al een ti)dje te dromen van een nieuwe 

auto? Ontdekt u op het Autosalon uw uitverkoren 
model? Proficiat' Maar de betaling kan natuurlijk 
nog wel een probleem zijn. 

Kom daarom eens naar de stand van de Krediet
bank Dan zal u merken dat de KB-Autolening niet 
alleen het hele jaar door extra-voordelig is maar 
dat het speciale Autosalon-tarief werkelijk alle records 
slaat (geldig tot 28.02.1986) 

Bovendien bekijken we samen met u hoe de 
lening het best in uw uitgavenpatroon kan ingepast 
worden Dat is immers de veiligste manier om uw 
eigen budget beter te beheren Dat is de KB-Privé-
service. 

Kom er eens over praten. Op onze stand (P 24) of 
in een van onze kantoren ^ ^ ^ 

Beter bij de bank van hier IMM 
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„Men doet nooit 
iets om nr. 2 te zijn!" 

Vlaamse bedrijfsleiders en de redaktie van het finan
cieel ekonomisctie magazine, Trends" hebben bij stem
ming de l\Aanager van het Jaar aangeduid. De keuze 
viel op John Cordier van het telekommunikatiebedrijf 
Telindus. Cordier, ooit marconist op de lange omvaart, 
kocht met eigen geld een bedrijf dat op z'n gat zat en 
bouwde het uit tot een suksesvolle onderneming met 
kantoren te Eisene en een hightech-inplanting te Haas
rode bij Leuven. 

IJ het brede publiek is John 
Cordier misschien het best 
gekend als de big-boss van 

eersteklasser KV Mechelen, de 
ploeg die zich door grote financië
le inspuitingen zo omstreden in het 
nieuws werkte. Met Cordier gingen 
wij praten. Hij lichtte een tipje van 
de sluier op. 

Hard labeur 
Vader Cordier werd wees op z'n 

zevende en kwam vanuit Wallonië 
bij pleegouders in Oudenburg (bij 
Oostende) terecht. Om den brode 
werd hij (kinder-)arbeider in de 
steenbakkerij van Steene en wist 
door hard labeur een respektabe-
le plaats in de gemeenschap te ver
overen. Hij huwde een meisje van 
ter plekke, het echtpaar kreeg drie 
kinderen, twee meisjes en John die 
in september 1941 geboren werd. 

Moeder Cordier naaide zich de 
ogen stuk om de kinderen fatsoen
lijk te kleden. John volgde de Ho
gere Zeevaartschool te Brussel 
waarna hij drie jaren op de wereld
zeeën toerde. De lange omvaart, 
een belangrijke leerschool, weet 
Cordier te vertellen. Niet alleen op 
het menselijke vlak maar zeker op 
dat van de bijscholing want in de 
vele ,,dode uren" verslond de jon
ge marconist alle bestaande litera
tuur over elektronika en kommuni-
katie. Maar Cordier bleef aan wal... 

J. Cordier: ,,Toen ben ik te
rechtgekomen bij tiet Brussels fili
aal van het Nederlands ingenieurs
bureau Koning en Hartman. Het 
bedrijf had een handvol mensen in 
dienst, het was zowat de Delhaize 
van de professionele elektronika. 
Op een gegeven ogenblik hebben 
de Nederlanders, om het dreigen
de faillisement te vermijden dan tot 
het personeel gezegd: dat bedrijf
je mogen jullie hebben, op voor
waarde dat de naam verandert. Zo 
werd in 1969 Telindus geboren." 

WIJ: Het werd U toen duidelijk 
hoe de elektronika zou evo
lueren? 

J. Cordier:,,Ik had opgemerkt 
dat de radarstations langs de kust 
hun informatie begonnen over te 
seinen via telefoonlijnen. Toen 
men dan de informatika zag evolu
eren, kon het niet anders dat daar 
ook een grote kommunikatiebe-
hoefte zou ontstaan. Wij hebben 
daar in geloofd. Ik ben een geboren 
kommunikatieman." 

WIJ: Wat is informatie voor U ? 
J. Cordier: ,,lk hecht enorm veel 

belang aan informatie want ik ben 
ervan overtuigd dat wij naar een tijd 
gaan waar informatie belangrijker 
wordt dan geld. Men moet dus pro-

WIJ: Hoe eenvoudig en hoe 
gesofistikeerd kan zo'n transfor
matie zijn? 

J. Cordier:,, Het eenvoudigste 
middel was de morse. Het kan ook 
zeer gesofistikeerd zijn, dat is dan 
afhankelijk van het aantal 
informatie-eenheden die men per 
sekonde wenst over te seinen, ti/len 
kan daar snelheden van verschil
lende miljoenen karakters per se
konde bereiken. Het gaat dus om 
snelheid van overdracht. Telefonie 

John Cordier: „Van het ondenvijs moet weer die motiverende impuls uit
gaan. Men moet in het laatste jaar niet leren hoe men gaat stempelen, 
maar wat men moet doen om kreatief te zijn." (foto Trends) 

.1 

beren binnen zijn bedrijf, struktu-
ren uit te bouwen die een snelle 
doorvloei van die informatie moge
lijk maken. Ik denk dat het in een 
bedrijf belangrijk is dat iedereen 
goed weet waarover het gaat, wat 
er gebeurt, wat de doelstellingen 
zijn, wat de gevaren zijn en wat er 
verwacht wordt." 

WIJ: Wat doet uw bedrijf 
precies? 

J. Cordier: „Wij zijn gespeciali
seerd in het overseinen van digitale 
informatie." 

WIJ: Wilt U dat eens uitleggen. 
J. Cordier: ,,De computer ge

bruikt een signaal dat men digitaal 
noemt. Onze stem daarentegen is 
analoog. Het telefoonnetwerk is 
volledig analoog opgebouwd. Als 
nu een bediende van een bank een 
computer wil raadplegen vanuit 
zijn filiaal, meteen terminal die ook 
digitaal is samengesteld, dan moet 
er een zekere omvorming gebeu
ren. Men moet het digitaal signaal 
omvormen naar een analoog sig
naal, en aan de andere kant het 
analoog signaal omvormen naar 
een digitaal signaal. Dat is wat wij 
doen." 

dat is spraak, en dus analoog. Daar 
komt vandaag nog geen omvor
ming bij te pas. Alhoewel wij nu met 
technologiën bezig zijn om de 
spraak, naar digitaal om te vormen 
en het netwerk digitaal uit te bou
wen, en spraak en digitale informa
tie over één telefoonlijn te be
werkstelligen. " 

WIJ: Waar bevindt Vlaanderen 
zich in dit nieuwe landschap? 

J. Cordier: ,,Wel ik denk dat 
Vlaanderen zeer sterk staat in de 
tele-kommunikatiesektor. Bell-
telephone en Atea op het vlak van 
de digitale telefooncentrales. Telin
dus is daar komplementair aan 
door de realisatie van zijn modems, 
en allerhande andere apparatuur 
die toelaten op een ekonomische 
manier informatie naar die schake
laars toe te brengen." 

WIJ: Nieuwe technologieën 
zouden arbeidsplaatsen uitscha
kelen? 

J. Cordier: „Nee, wijkreëren er. 
Vorig jaar zijn wij met 120 nieuwe 
mensen geëvolueerd. Dit jaar zijn 
de vooruitzichten dat er weer meer 
dan honderd bijkomen." 

WIJ: Vindt U dan genoeg be
kwaam personeel? 

J. Cordier: ,,Echt gespeciali
seerd niet, wel afgestudeerden met 
een voldoende basis om op te lei
den in onze specialiteit. Overigens 
ben ik ervan overtuigd dat afgestu
deerden willen bijgeschoold wor
den. Ik heb hier nog nooit iemand 
zien binnenkomen die zei: Meneer, 
ik ken dat allemaal, laat maar zit
ten!" 

Wekelijkse drink 
WIJ: De bedrijfsleider van van

daag, wie is dat? 
J. Cordier: „De bedrijfsleider 

van vandaag is een dirigent van 
een orkest. Hij moet al zijn muzi
kanten die voor hem werken ken
nen, hij moet ze ook kunnen moti
veren. Maar vooral moet hij met 
hen kunnen praten, naar hen kun
nen luisteren. Zien wat ze wensen, 
zien waar ze naar toe willen, hij 
moet hen waarderen en als hij ze 
ontmoet moet hij er durven mee 
praten. Hen niet zomaar voorbijlo
pen." 

WIJ: U kent al uw 400 werk
nemers? 

J. Cordier: „Elke vrijdagnamid
dag om half zes kom ik met alle me
dewerkers in het bedrijf een pintje 
drinken of een sandwich eten. Dan 
wordt er gepraat en gekaart... Maar 
het belangrijkste is dat de mensen 
met elkaar in kontakt komen, dat ze 
problemen kunnen uitpraten, dat 
ze ook informatie aan elkaar kun
nen doorspelen. Die, drinks'' kreë-
ren een medium waar mensen el
kaar kunnen ontmoeten, buiten de 
werkuren. Ik heet daar John." 

WIJ: Haasrode ligt nogal dicht 
bij een universiteit? 

J. Cordier: „De sektor waarin 
wij aktiefzijn, heeft veel te zien met 
mikro-.elektronika. We willen de sa
menwerking met de universiteit die 
daarin gespecialiseerd is optimaal 
benutten. Wij hebben nu een pro-
jekt lopen samen met de KUL. Ook 
hebben wij behoefte aan mensen 
die in het vak gespecialiseerd zijn, 
omdat wij nu ook onze eigen chips 
designen. Daan/oor heeft men ook 
specialisten nodig. Ik denk hier b. v. 
aan het Esat-laboratorium van prof. 
Van Overstraeten. Maar ook met 
de UCL en de VUB hebben wij goe
de samenwerkingskontrakten." 

WIJ: Al deze samenwerking 
ten spijt kunt U niet ontkennen 
dat er grote werkloosheid is? 

J. Cordier: „Ikben ervan over
tuigd dat we de huidige inzinking 
gaan te boven komen. Ik denk dat 
deze voor het einde van deze eeuw 
opgelost is. In de jaren negentig, 
zal er een tekort aan arbeidskrach
ten zijn! De Amerikanen zijn reeds 
tot de vaststelling gekomen, dat er 
volgend jaar, voor het eerst meer 
vraag naar arbeidskrachten zal 
zijn, dan dat er uit de scholen ko
men." 

Baby-sitters 
WIJ: Is voetbal belangrijk voor 

U? 
J. Cordier:,, Voetbal is voor mij 

net zoals mijn werk, een ontspan
ning. Men zegt dikwijls: men moet 
zijn vergif een beetje mengen om 
niet volledig vergiftigd te worden. 
Men moet ook zijn stress een beet
je mengen, om een evenwicht te 
vinden. Ik vind het een zeer aange
name ontspanning. Het is ook leer
zaam. Men leert vooral emotione
le mensen kennen." 

WIJ: Bekijkt U KV Mechelen 
als een koude manager of bent u 
er ook emotioneel mee ver
bonden? 

J. Cord\er:,,Emotioneel is men 
altijd verbonden of men doet niets. 
Maar men moet realistisch emoti

oneel verbonden zijn. Het mag 
vooral met ziekelijk worden. Op het 
ogenblik dat de emoties de boven
hand halen, is het tijd om het op te 
stappen. Ik durf over mijn fouten in 
het voetbal praten, zoals ik over 
mijn fouten in het bedrijf praat. Ik 
heb daar geen problemen mee. Ik 
ga ook op een gegeven ogenblik 
duidelijk stellen, dat gaat niet, zo 
doe ik het niet. Niettegenstaande 
de ganse supportersschare." 

WIJ: Is U daar niet bevreesd 
voor? 

J. Cordier: ,,lkheb begrip voor 
wat Jan met de pet vindt, maar Jan 
met de pet moet ook weten dat als 
U geld wilt uitgeven, U er ook moet 
hebben. Het is belangrijk dat ook in 
het voetbal mensen zitten die we
ten wat balansen en exploitatiere
keningen zijn. In Duitsland moet 
men, voor het seizoen begint, kun
nen aantonen via budgetbereke
ningen dat men leefbaar is." 

WIJ: Bedrijfsleiders aan de top 
van een voetbalploeg. Geeft dat 
niet de indruk, dat persoonlijke 
financiële belangen in het spel 
zijn? 

J. Cordier: „Er is nooit iemand 
van een klubleiding rijk geworden 
met voetbal. Men moet het ook niet 
doen om de populaire uit te han
gen. Bij sukses is het niet de klu
bleiding die het gedaan heeft, dan 
zijn het de spelers. Het is maar in 
tijden van tegenslag, dat de klublei
ding geviseerd wordt. Ik zie het 
vooral als een sociale taak. Men 
mag niet vergeten, dat de meeste 
voetbalklubs, de zaterdag en veel 
dagen in de week, babysitter spe
len. Vader en moeder zetten 's 
morgens de kleine bij ons af, die 
wordt de ganse voormiddag nauw
gezet in het oog gehouden, krijgt 
nog een sportieve edukatie mee, 
wordt medisch begeleid, ondertus
sen kunnen zij gaan winkelen. Men 
moet ook de sociale kant bekijken. 
Men kijkt te dikwijls naar die eerste 
ploeg." 

WIJ: Wat wil de Manager van 
het Jaar nog kwijt over zijn be
drijf? 

J. Cordier: ,,Dat wij zeker mee 
zijn met onze tijd. Ons objektief is 
mee te blijven. Kijken wat er moet 
verbeterd worden. We hebben af
gelopenjaar een omzet van ander
half miljard gerealiseerd. Wij in
vesteren enorm veel, over het 0,5 
miljard. Wij hebben diverse projek-
ten lopen. Met de Regie T. T. heb
ben wij bepaalde kontrakten voor 
het leveren van modems. Met de 
Nederlandse PTT hebben wij een 
samenwerkingsakkoord voor de 
ontwikkeling van digitale netstruk-
turen. Wij zitten in België metpro-
jekten bij de grootste banken, maar 
wij hebben ook enorm veel kleine 
gebruikers. De KMO'er die maar 
één toestelletje nodig heeft is voor 
mij even belangrijk." 

WIJ: U bent nu 44, een man die 
het gemaakt heeft. Wat kunt U 
nog meer verlangen? 

J. Cordier: „Ik hoop met Telin
dus nog een stuk weg af te leggen 
en de eerste te blijven in de tech
nologie. De export is de volgende 
stap. Als de Japanse PTT onze drie 
prototype modems goed vindt, zijn 
wij er in die sektor de eerste en eni
ge buitenlanders!" (m.v.l.) 

MENSEN 
1Ö vmQ^ 
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