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Kruimels
van slecht brood
De allerlaatste kerstboom is inmiddels op de vuilnisbelt
beland. De korte politieke vakantie is voorbij en de regering
moet terug aan de slag. Vlak voor nieuwjaar heeft Martens-V
door zijn niet-beslissing nipt het faillissement van CockerillSambre én een regeringskrisis voorkomen. De volgende
vervaldag ligt echter in het onmiddellijk verschiet: in februari moet het sociaal pakt rond zijn, waarbij 5 tot 10%
ingeleverd wordt op de loonmassa van Cockerill-Sambre. Dat
het met deze late inleveringsronde niet vlot zal lopen, blijkt
uit de boze Waalse reakties én uit het feit dat de regering nochtans hoofdaandeelhouder van de amechtige staalreus
- niet eens een juist beeld kan krijgen van de loonsituaties
aan Samber en Maas.
De eerste tv-konfrontaties van het jaar, met de partijvoorzitters op de schermen van BRT en RTBF, waren weinig
beloftevol voor de regering. De Waalse partijleiders hebben
hun tv-beurt aangegrepen om hoog spel te spelen; zij eisen,
naast de benoeming van Happart, ook verse miljarden voor
Sambre-Cockerill. PSC-voorzitter Deprez chanteerde met
een kabinetskrisis, voor het geval deze dolle eisen niet
worden ingewilligd.
In dit klimaat van scherp toegenomen spanningen begon de
Kamerkommissie van Ekonomische Zaken deze week aan de
bespreking van het wetsvoorstel Van den Brande over de
splitsing van de vijf nationale sektoren. Deze eerste behandeling leidde reeds, na een urenlang proceduredebat, tot een
botsing: de Vlaamse meerderheid stemde eensgezind, tegen
de eensgezinde frankofone minderheid, de spoedbehandeling van het wetsvoorstel goed.
Men stare zich echter niet blind op het feit dat deze Kommissieronde eindigde op een Vlaams pluspunt, zoals men zich al
evenmin blind mag staren op het wetsvoorstel Van den
Brande zelve.
Ten eerste beschikken de Walen over de grendel Het wetsvoorstel kan slechts goedgekeurd worden mits er een tweederdenmeerderheid is plus een meerderheid in elke taalgroep. De kans daarop is vrijwel nihil.
Ten tweede is het wetsvoorstel een typisch voorbeeld van de
halfslachtige wijze, waarop de CVP de problemen aanpakt
Het beperkt zich strikt tot de eigenlijke splitsing van de vijf
nationale sektoren - staal, scheepsbouw, textiel, steenkool
en holglas - maar het laat de unitaire mechanismen van de
industriële politiek ongemoeid.
' We hoeven niet eens Van den Brande persoonlijk van kwade
trouw te verdenken, wanneer we stellen dat zijn wetsvoorstel
wonderwel kadert in de dubbelzinnige strategie van de CVP.
Door het wetsvoorstel in het parlement ter stemming te laten
leggen - met vrijwel geen uitzicht op sukses overigens tracht de CVP haar Vlaams blazoen een beetje te doreren,
terwijl zij echter de aandacht afleidt van de schreeuwende
noodzaak om de unitaire alleenheerschappij over het industriële beleid af te bouwen.
Want wat zijn wij er mee wanneer we straks opgezadeld worden met de warme of koude lijken uit de morgue van de vijf
nationale sektoren, terwijl de centrale regering alle bevoegdheden over, alle centen en middelen voor de industriële toekomst strak in handen houdt?
Het splitsen van de vijf sektoren is inderdaad een noodzaak.
Men moet trouwens de traditionele partijen blijvend ten
kwade duiden dat zij ze niet doorgevoerd hebben bij de staatshervorming '80: er is sindsdien weeral onherstelbaar veel tijd
en energie verloren gegaan. Maar daarnaast en daarboven
moet Vlaanderen de macht ën de middelen hebben voor gans
zijn industrieel beleid en zijn industriële toekomst
Het probleem moet maar eens omgedraaid. Het gaat er ons
niet om te weten, hoeveel kruimels (van slecht brood dan nog)
België voor ons van de tafel wil laten vallen. Het gaat er ons
om, zélf te doen wat wij als Vlamingen kunnen doen, en
slechts daarna te zien welke kruimeb er nog resten voor Belgiël
wo

Eergisteren greep in de Tweekerkenstraat, op het hoofdbureau (of het „sanhedrin"?) van de krsten
demokratie, de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaats. Het geheel had evenwel niets weg van een teesteiijKe
heildronk, maar veeleer van een sombere uitvaart De gedrukte en sombere sfeer illustreert de geest die over
de centrale regering waait: men tiereidt er zich voor op de „begrafenis" van het unitaire België. Tot
ongenoegen en leedwezen van CVP-voorzitter Swaelen en zijn PSC-kollega Deprez Nog meer over deze
receptie leest U op biz. 4, door „Dio Genes".

Er is geen weg terug!
„Vermits er een regionaal verschil In de loonkosten blijkt te
bestaan, vereist de ekonomische
en monetaire unie een gedecentralizeerd loonbeleid, met uitzondering van de nationaal vastgelegde minimumlonen. De loonevolutie dient zich aan te passen
aan de ontwikkeling van de produktiviteit'. Ziedaar één van de
dozijn wetenswaardigheden die
not zogeheten „Studiecentrum
Hobert Houben' neerschreef in
een eerste verslag over het uitgebreid onderzoek van de hand
van eminente Belgische politieke
vaste waarden omtrent „de vooren nadelen van separatisme in
België'.
Het studiecentrum van minister
van State Houben (laatste unitaire voorzitter van CVP-PSC) zal
allicht nog geregeld voor de kar
van anti-federalistische bastions
gespannen worden. Maar de tranen met tuiten die de betrokken
salonfahige studaksen — al dan
niet gewezen machteloze ministers — vandaag tot en met in kolommenlange
kranteverslagen
ultwenen over de verloren gegane unitaire Belgische staatsverbanden tonen ten overvloede
aan dat ook tot en met in de
Kroonraad het besef doordringt

dat er geen weg meer terug is
naar dat oubollige unitaire België
van gisteren.
Het centrum van Houben (en dan
vooral de kommissie onder lekiing van
ex-machtekx)s minister Robert Vandeputte) heeft in een interim-rapport menige Belgische kwaal blootgelegd.
Te beginnen met, Inderdaad, het enorme regiortaal verschil in loonkosten en
de „ontwikkeling van de produkbviteit".
Houben, Vandeputte en co zullen welIfeht terzake niet meteen de misgroetIngen In de staalindustne, de scherpe
tegenstellingen tussen Cockerill-Sambre en het (jentse Sidmar, in hun vizier
genomen hebben!?

HoubjektiefHet (Dentrum-Houben doet vooral al
het mogelijke om de nefaste gevolgen
van een definitief uiteengaan van het
Vlaamse en Waalse gewest In de
kijker te stellen. J!alhet Waals gewest
nog wel aantrekkelijk zijn voor txjitenlandse investeerders wanneer het
geen ekonomische banden meer heeft
met een belangrijk havengebied als
Vlaanderen?"
Maar o ^ de Vlaamse separatisten
moeten nët uitbundig gaan juichen»
„Door de staati<undige opsplitsing kan
zeker ook de kredietwa&digheid van
Vlaanderen sterk aangetast worden".
Envoartsocknog.„Nadatde Vlaamse

*M*n«i*s**(«*««3i|iS?%:<

ekoTKmie zich van de Waalse distanbeert, dreigt WaUonié ekonomisch nog
meer verzwakt te worden, kan dit
gewest met spoed opteren voor kollektivisdsche ophssingen- en welk heil
kan Vlaanderen dan nog van zo'n
soort nabuurschap verwachten?"
Precies omdat bij dit eerste rapportHouben omtrent voor- en nadelen van
het separatisme met overdadige nadruk wordt gesteld dat het gaat om
„een objektef onderzoek" voor betere
kennis van de problemen die te maken
hebben met de struktuurhervormingen
in België, zijn we gewaarschuwd voor
het gebruik dat van deze anti-federalistische belijdenissen in de hoogste unitair staatsbehoudende kringen nog zal
gemaakt wordea Want, ais Robert
Houben en co open en bkwt de staatshervorming '80 van gewezen Vlaamsradikaltst Wilfried Martens kraken dan
zal het wel niet met de bekommernis
zijn om de aflxxjw van de unitaire staat
in een stroomversnelling te brengenBij al dat zogenaamd objektief staatkundig doorlichtingswerk mogen we
inmiddels wel beamen met minister
van State Houtien dat het werk van de
staatshervormers van 1980 zonder
meer een wangedrocht is. Wat ons
betreft: er is naar dat oubollige België
van 1831 geen weg terug!

(hds)

Brieven

cker, proces Van Dieren). Ganshof
heeft zijn getuige niet tegengesproken.
Wat moet uit dit alles worden afgeleid?
Zeker niet dat Ganshof de meest
geschikte man was om de repressie
wetgeving te maken, noch om deze uit
te voeren.
M.D.B„ Noorderwijk

KONTAKT
GEZOCHT

KERSTMIS IN IERLAND?
Zaterdag 25 dec. '82, kerstdagavond
dus, kon men o p BRT 1 in het progranv
ma Kerstmis in de gevangenis zien hoe
de Engelsen hun gevangenen één dag
per jaar verwennen, wei een iaeetje
stug maar toch. Het ging over de
gevangenis van Strangeways ( =
Vreemde Wegen) in Manchester
CNoord-Engeland). Het Is lofwaardig
dat de B B C 50 min. wijdt aan de
gevangenen, die hebben het meestal
slecht getroffen, van in het begin van
hun leven. Maar de BBC ziet over het
hoofd dat in de Engelse gevangenissen ook honderden leren zitten.
In Durham zitten 33 Ierse vrouwen die
een „speciaal statuut A" hebben, wat
betekent beperkte bezoekmogelijkheid, niet mogen studeren, enz.. Er
zitten ook Ierse gevangenen in Gartree (Leicester), in Long Lartin (Worchester). W o r m w o o d Scrubs (Londen), in Maidstone (Kent, ten Z . 0 . van
Londen), enz... 500 km van huis. Het
eerste wat wij vragen is terugkeren
naar een Engelse gevangenis in
Noord-lerland. Nu is het door die afstand veel moeilijker om t>ezoek te
krijgen en als het bezoek dan k o m t
zijn de gevangenen soms, zonder verwittiging, verhuisd naar een andere
Engelse gevangenis, honderden kilometer verder.
In 1541, meer dan 400 jaar geleden, lijfde koning Hendrik VIII Ierland bij Engeland in. Reeksen grondonteigeningen
ten gunste van protestantse Engelse
en Schotse kolonisten leidden tot hevig verzet, o.a. een opstand in Ulster,
N.-lerland. Ierse boeren werden door
het leger van hun grond gejaagd. Daardoor komt het dat N.-lerland in 1922,
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toen Zuid-lerland onafhankelijk werd,
en nu nog, voor 2/3de protestantsEngels en Schots is. Er leven 1 miljoen
protestanten en een half miljoen katolieke leren. Daarnaast werken 600.0(X)
leren als misprezen gastarbeiders in
Engeland, waar ze nu dreigen hun
sociale rechten te verliezen.
In 1841 telde heel Ierland (Ulster inbegrepen) 8,2 milj. inwoners, in 1950 nog
4,4 milj. Deze teruggang is vooral een
gevolg van 19de-eeuwse massale uitwijking naar Amerika, door het Engelse
beleid dat de leren hun grond afnam. In
1928 had Amerika 20 milj. inwoners
van Ierse afkomst In Engeland, Australië en Canada woonden toen 2,1,3,1,1
milj. leren. Sindsdien is de bevolking
van leriand op 4,5 milj. gebleven.
Ik vraag me af hoe het komt dat nooit
een rijke Amerikaanse Ier naar het
arme leriand teruggekeerd is o m er
een fabriek te bouwen.

Volgens een brief van Ganshof van
27-12-1940 aan Rik De M a n kwam
Ganshof vrij dank zij de tussenkomst
van Rik De Man.
En in een verweer van Ganshof op de
aantijgingen in de „Van Dieren-Brochure" van 1975, wordt gezegd dat gemeenschappelijke (wie?) vrienden van
hem en van Rik De Man voor de
vrijlating zorgden.
Maar volgens Canaris, door Ganshof
als getuige opgeroepen, in het procesVan Dieren, zou de vrijlating waarschijnlijk te danken zijn aan Heydrich,
chef van de Gestapo. (Zie De Lentde-

„Graag zou ik korresponderen met
mensen uit Vlaanderen. Ik ben docent
Afrikaans en letterkunde aan het
Bloemfonteinse Onderwijzerskollege.
Dit is een universiteit waar leraars
opgeleid worden. Ik ben 44 jaar oud,
gehuwd en heb drie kinderen.
Ik stel vooral belang in (mede-)menselijke kontakten, lees veel en wissel
graag ideeën u i t Daarom zou ik graag
met iemand uit Vlaanderen en Nederland korresponderen, die ook belangstelling heeft voor letterkunde en misschien een akademische achtergrond
heeft
Verder stel ik veel belang in politieke
gebeurtenissen in mijn vaderland en
overzee. Brieven in het Nederiands
eh/of Afrikaans zijn van harte welkom.
Dr. H.S. Wolvaardt
Posbus 11056
Universitas 9321
Republiek van Zuid-Afrika

BRUSSEL
In „Wij" van 6 januari '83 (biz. 6) wordt
gesteld dat Antwerpen, Brussel niet te
na gesproken (sic), de grootste stad is
geworden. Maar zoals iedereen behoort te weten, telt Brussel-Hoofdstad
slechts ^A4.Q00 inwoners. En deze

betrekkelijk kleine provinciestad heeft
dan nog de pretentie de hoofdstad van
Europa te zijn, terwijl ze niet eens irv
staat is om de rol van hoofdstad in een
tweeledig land naar behoren te vervullen. Indien de 18 andere gemeenten
van de agglomeratie rond Brussel ook
zouden samenvoegen, wat tot nu toe
niet gebeurd is, dan pas zou het inwonerstal bijna een miljoen worden,
(waarvan nota bene bijna 300.000 Vlamingen en bijna evenveel buitenlanders).
Sinds 1 januari 1983 is Antwerpen dus
met zijn half miljoen inwoners onmiskenbaar de grootste gemeente in
Vlaanderen én in België I
Om nog even op Brussel terug te
komen; de grenzen van de agglomeratie zijn Vlaamse grenzen, onwrikbaar
en grondwettelijk vastgelegd. De dialoog over het statuut van Brussel ë
een gesprek tussen Brussel en Vlaar^
deren. D a t onze onderhandelaars dët
niet vergeten. Over Vlaamse grenzen
wordt nooit onderhandeld.
J.G, Maasmechelen

W() ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m. evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wr).
naargelang er plaats beschikbaar is
Wi) behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de mhoud te veranderen
De opinie, vertolkt m een lezersbnef
IS niet noodzakelifk de onze
De redaktie

Deze week in

W i e de aktualitelt in N.-leriand wil volgen, kan best een abonnement nemen
op De Vlier (Vlaanderen-leriand) door
250 fr. te storten op rek. nr. 7895274862-20 van Werkgroep leriand
Van Riel Peter, Florastraat 173, Borgerhout

R.d.N„ Nijlen

GANSHOF VAN
DER MEERSCH
De uitzending van Maurits De Wilde in
verband met De Foy, hoofd van de veiligheid van de staat stemt toch tot
nadenken.
Volgens professor De Jonghe staat
het dus zo goed als vast dat de
Belgische veiligheid van de staat vóór
10 mei 1940, zeer goed heeft samengewerkt met de Gestapo.
Waarom w e r d De Foy anders vrijgelaten en in 1943 nog tot sekretarisgeneraal aangesteld?
Maar wat met Ganshof Van Der
Meersch? Ganshof was, in de „warme
zomer" van 1940 haast door iedereen
veracht en... gehaat; door kommunisten, rexisten, joden, Vlaams-nationalisten en ook door de patriotten. Toch
w e r d Ganshof beschermd. De klacht
van Van Dieren en Romsee werd
zonder gevolg gerangschikt Zowel de
Belgische als de Duitse gerechtelijke
autoriteiten kozen uiteindelijk de kant
van Ganshof.
D e Duitsers verboden zelfs na een
zekere tijd nog over Van Der Meersch
te schrijven. Meer nog: Van Der
Meersch werd wél aangehouden doch
dit betrof geen gevangenisstraf, wel
een maatregel voor zijn eigen veiligheid. Zijn regime in de „gevangenis"
was uitzonderiijk gunstig. Zelfs zijn
vrouw mocht op bezoek komen Na
een zekere tijd kwam Ganshof „vnj".
Tot in de zomer van 1943 deed hij wat
hij w o u en hij kon zelfs ongestoord het
land veriaten en... eindelijk naar Londen
trekken.
D e vrijlating van De Foy is dus te
wijten aan Heydrich, chef van de Gestapo, bijna zeker om bewezen diensten. En de „vrijlating" van Ganshof?
Volgens zijn interview aan de „Ubre
Belgique" w e r d hij vrijgelaten dank zij
de tussenkomst van Leopold III.

SCHIPPER NAAST GOD
De regering Martens V heeft zich
vorig jaar een beetje als schipper naast
God gedragen. Een klubje van zo'n vijftien ministers heeft alleen 194 volmachtbesluiten, zeg maar wetten, gemaakt.
Wat staat er in die besluiten? Een balans

Een Jaar coens
Met Daniël Coens trad vorig jaar
de eerste katolieke onderwijsminister
sinds twintig jaar aan. Waar is hij zoal
mee bezig geweest? Zijn beleid kan ten
minste een gebrek aan fantasie worden
verweten, en daar is de voorbije
maanden vooral een hoge sociale prijs
voor betaald.

Het Afghaanse
moeras

schijnlijk verhaal wordt verteld:
Jezus Kristus zou getrouwd zijn geweest
met Maria Magdalena. Ze zouden een
zoon hebben gehad die aan de basis zou
liggen van de Merovingische dynastie
in onze gewesten. Wat meer is: de afstammelingen van Kristus zouden nog
gewoon onder ons leven.

Het pocketboek
is terug

De Nieuwe Boekenkrant heeft het
deze week over de revival van het
pocketboek. Uitgevers blijken terug te
grijpen naar deze handige manier om
snel boeken te maken en te verkopen,
een formule die overigens in de jaren
vijftig en zestig al veel ^ ^ —• -^|^
sukses had.
—-rT **" "^
*

Het was begin deze maand drie
jaar geleden dat de Sovjetunie massaal ,
\
in Afghanistan tussenbeide kwam.^___\
^ ^ ^ HCjJJ^^J^rt^J^W-^^
Volgens geruchten zou de nieuwe leider»
^ » » ,oot e \^ n < n U ^"'^
Andropov zo snel mogeüjk uit het
^ ^oteet^!^eU^^£ontvan6^^'*
Afghaanse moeras weg willen. Een
bericht uit de vluchtelingenstad
^aaWPeshawar.
1\
""Z-"-^—""ü-—"^—'^*

Kristus onder ons

Drie Engelsen hebben een boek
geschreven waarin een eerder onwaar-

^ — '
" ^ ^ ^
Invullen
I pos"" • •
—--^T^^ ^
en opsturen naar
\ >}Voonp\a»^-^
Knack. Dienst Abonnementen,
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare

Mensen

Kardinaal Danneels...
tot aartsbisschop van MechelenBrussel. Deze erg ingetogen en
wijze man koos als kenspreuk:
„De menslievendheid van onze
God is verschenen'; een pleidooi
voor een autentiek kristelijk humanisme.
Ook „WIJ" sluiten ons aan bij de
gelukwensen n.a.v. zijn kardinaalsbenoeming. Toch betreuren
wij i e t s -

...weigert
vraaggesprek

Vorige week kondigde paus
Joannes Paulus II, tijdens zijn
wekelijkse audiëntie aan dat hij
op het consistorium van 2 februari ook aartsbisschop mgr.
Godfried Danneels zal benoemen tot kardinaal. Een verheugend feit voor de gelovigen in
Vlaanderen. Deze 49-jarige prelaat werd geboren in het Westvlaamse Kanegem, als oudste
van zes kinderen uit een onderwijzersgezin. Hij werd priester
gewijd In '57, en twee jaar later
aangesteld als professor in het
Grootseminarie van Brugge. Op
16 november 7 7 werd Godfried
Danneels door paus Paulus VI
aangesteld tot bisschop van Antwerpen en twee jaar later werd
bisschop Danneels, als opvolger
van kardinaal Suenens, benoemd

Toen w^ij op de hoogte w/erden
gebracht van het nieuws, nannen
wij ons voor onn met de kersverse
kardinaal een interview te hebben.
Wij wilden, in onze gekende pluralistische geest aan mgr. Danneels
de kans bieden een aantal van zijn
visies aan onze lezers bekend te
maken. Toen wij echter kontakt
opnamen met zijn sekretaris,
bleek dit onmogelijk te zijn. Na
raadpleging deelde deze man mee
„dat de l<ardinaal een interview
aan politieke bladen zoals aan
„WU" niet toestaat". Wanneer wij
hierop antwoordden dat
de
Vlaams-natkxieyisten (die toch zowat 20 % van de Vlaamse bevolking uitmaken) over geen arKier
persorgaan
beschikken, werd
hierop niet ingegaan.
Want, wanneer straks de CVPdagbladpers om een vraaggesprek met mgr. Danneels zal verzoeken, dan zal dit uiteraard wél
kunnen.
Wij zijn ontgoocheW over de enge
houding van de aartsbisschop.
Maar troosten ons met de gedachte dat er straks wel een ogenblik
komt waarop hij meedeelt „dat Nj

zich in het verleden vergist heeft".
In navolging van zijn konfrater
mgr. De Sriwdt..

Deze week dit...
Ja, ik denk dat er „geween"
moet zijn en „geknars der
tanden" in het unitaire kamp.
Jarenlang hebben de Belgische
staatslul de Vlaams-Waalse
moeilijkheden afgeschilderd als
valse problemen. Steeds
slaagden zij erin het ogenblik
niet opportuun te vinden om er
een oplossing aan te geven. Er
kon wel altijd worden
aangetoond dat er belangrijker
zaken op het spel stonden. De
Belgische gemeenschap werd
geproklameerd en In stand
gehouden op de rug van de
zwakke Vlamingen. Tot in de
vijftiger jaren kon de grote
Eyskens nog verklaren dat de
Vlamingen geen werk In eigen
streek mochten eisen. Ze
konden best hun brood
verdienen als gastarbeiders in
Wallonië. En burggraaf Gaston
was dan nog niet de meest
rabiate unitarlst.
De opdringende Volksunie heeft
heel wat roet gestrooid In het
Belgische eten. De tijd dat onze
partij als een lastige bengel In
de hoek werd geduwd, is lang
voorbij.
De Vlaams-nationale Ideeën kon
men niet blijven negeren of als
staatsgevaarlijk bestempelen. De
traditionele partijen waren wel
verplicht ze geleidelijk In hun
programma over te nemen.
Tegen hun zin moesten de
unitaire machthebbers veld
prijsgeven. Met veel omhaal en

dubbelzinnig woordgekraam
werd zogezegd Ingegaan op de
Vlaamse verzuchtingen; de
Vlamingen werden
achtereenvolgens als taalgroep,
kultuurgemeenschap en ten
stotte als (volks)gemeenschap
erkerKl in de Belgische
grondwet Maar tot heden werd
angstvallig geweigerd de
Belgiscfie kwestie te
beschouwen als een
nationaliteitenprobleem. Nog
steeds mag er niet gesproken
worden van het Vlaamse „volk".
Grondwettelijk bestaat alleen het
Belgische volk. Nog steeds geen
Vlaamse natie. Vele V U mandatarissen hebben deze
onzin ervaren bij htin Installatie
als gemeenteraadslid.
Vandaag moet de heilige Leo
knarsetandend toezien hoe een
Vlaamse regering zijn
buitenlandse paden betreedt
Vandaag wagen onverdachte, in
de Belgische wol geverfde en
vergrijsde Heden zich aan een
studie over het separatisme.
Vandaag voelt het Belgisch
bestel radeloos aan dat er bij
het volk meer roert dan het
geroep van enkele betogers. Dat
de jarenlange barst een diepe
kloof Is geworden waarover nog
weinig bruggen breed en lang
genoeg te bouwen zijn. De
verwarring Is groot bij De
Clercq en compagnie. Om hun
eigen machtspositie en de
daaraan verbonden rijke tafelen

te vrijwarea kunnen noch willen
zij geloven dat de grond onder
hun voeten steeds sneller
wegschuift Zij sputteren
verdwaasd tegen met versleten
argumenten. Tevergeefs echter.
Wie vorige zondag de debatten
op BRT en RTBF heeft gevolgd,
kon twee wereWen vaststellen
die niet meer aan elkaar te
kleven zijn.
NU, meer dan ooit dient er in
de Vlaams-nationale rangen
alarm geblazen. Nu we een
cruciaal keerpunt hebben
bereikt mogen er geen stuurlui
aan wal blijven.
AHe hens aan dek! Kalm, rustig,
maar zelfzeker en standvastig
moeten w e onze opdracht
vervullen en ons programma
ruim verspreiden.
Hoe lang de huidige onhoudbare
toestand nog zal duren en hoe
hij naar de uiteindelijke oplossing
van de Vlaamse
staatshervorming zal evolueren,
kan niemand juist voorzien. Er is
echter geen weg terug. Dit staat
vast Maar pas op! Dat de
profiteurs van het Belgisch
regime niet goedschiks zullen
laten begaan, Is eveneens een
vaststaand feit Alleen onze
beslistheid kan de unitaire
reaktie weerstaan!

Vic A N C I A U X

Swaelen krijgt
slaag
In een open brief aan Frank
Swaelen, voorzitter van de CVP,
klaagt de Bond van Grote en
Jonge Gezinnen de hypokriete
gezinspolitiek aan van deze partij. „U en uw partij hebben goedgekeurd dat er miljarden uit de
kinderbijslagsektor werden gehaald, terwijl u anderzijds niet
meer dan een verbaal protest
had, toen er „andere' miljarden in
putten zonder bodem werden gestort,' schri'iH het weekblad „De
Bond'.
Die andere miljarden,
waarover sprake, zijn uiteraard
de onvoorstelbare hoge bedragen die in de bodemloze Waalse
staalputten werden gegooid. Ook
het „kindvriendelijk
gezinsbe-

leid', waarmee de CVP zo graag
uitpakt (vooral in verkiezingstijden) wordt „doorprikt". „U mist
de politieke moed om te doen
wat u nu al zoveel jaren lang in
uw verkiezingsfolders schrijft(-).
Het blijken woorden in de wind'.
En „De Bond' besluit keihard.
Men moet immers indachtig zijn
dat er tussen de CVP en „De
Bond" sinds jaar en dag een
„bevoorrechte" verhouding bestaat Maar ook zij hebben nu het
schijnheilige spelletje door: „Die

gezinnen, mijnheer de voorzitter,
zullen zich uw houding te gepasten tijde zeker herinneren. Fraaie
slogans op glanzende verkiezingsfolders zullen dat niet kunnen voorkomen'. Voorwaar een
ferm pak rammel voor de verantwoordelijken van het kind-onvnendelijk regeringsbeleid-

Wijlen
August Cool
Vorige week overleed minister
van Staat August C^ool, gewezen
voorzitter van het ACV. Met hem
verdwijnt een ongemeen belangrijke figuur uit de na-oorlogse sociale geschiedenis van ons land.
Als Waaslander en jonge Vlaamsgezinde stond hij tijdens zijn jeugd
onder invloed van stadsgenoot
August Borms. Na de Eerste Wereldoorlog hielp hij mee aan de
Vlaamse aktle in de geest van de
Frontpartij en was hij zelfs stichter
van „de Vlaamsche Kerels", een
vereniging die reageerde tegen de
anti-Vlaamse hetze tijdens die delgen. Maar dit maakte zijn familie
ongerust., en dit verklaart zijn vertrek uit Sint-Niklaas naar Limburg,
Zijn diepe sociale bewogenheid
was, zeker in het begin van zijn
vakbondscarrière, nauw verbonden met een Vlaamse reflex. Sociale beweging en Vlaamse Beweging moesten voor hem één zijn.
Maar latt. zou zijn jeugdig flamingantisme op het achterplan raken,
en van een echt specifieke of
radikale Vlaamse houding vlei niet
veel meer te bespeuren. Toch
herhaalde hij in 7 2 zijn Vlaamse
bewogenheid, „Op een natuurlijke
wijze Vlaams zijn, onszelf zijn. Wij
zijn de sterksten, als wij het willen".
Het A C V doet er goed aan deze
woorden nu In daden om te zetten!
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Kommentaar

net te scharen". Ook hij geeft dus
toe dat deze regering op drijfzand zit en er langzaam, maar
zeker, in wegzakt Maar in plaats
van dan het enige échte houvast
te grijpen, namelijk een doorgeEindelijk. Het onbehagen bij het dreven federalizering van de BelACV, omtrent de dubbelzinnige gische staat, hunkert De Clercq
houding van de roomsblauwe koa- naar het „ene" België. ,Het is
litie ten overstaan van het Waalse duidelijk dat de regionalizering
staal, neemt toe. Reeds In april '81
van de nationale sektoren de
drong het ACV aan op de dringen- regering niet mag komen belasde regionalizering van het indus- ten. En het land trouwens ook
trieel beleid. De regering beloofde niet Wij houden ons aan de priotoen een grondig onderzoek.
ritaire menselijke en sociale op„Nu, een jaar later, heeft de rege- drachten," a\dus de minister van
ring nog altijd niets bekendge- Financiën.
maakt over de resultaten van dit
onderzoek O. Bij de Vlaamse Nog steeds heeft deze hooglearbeiders blijft de overtuiging be- raar niet begrepen dat de enige
staan dat er met twee maten en ernstige oplossing, om aan die
twee gewichten wordt gewerkt," zieke sociale en ekonomische
aldus ACV-sekretaris Willy Pei- toestand te verhelpen, precies in
rens. Hij hekelde ook het feit dat een eerlijke en radikale regionali„bepaalde voorwaarden van het zering ligt!
staalplan bleven hangen, wat niet
gebeurde voor ondernemingen in
het Vlaamse land". Hij bedoelt hier
ongetwijfeU mee dat de Vlaamse
arbeidere wél moesten inleveren
op vele vlakken, maar dat dit niet
werd gevraagd aan hun Waalse
Vanavond, donderdag, om
kollega'sl
18u.45 verzorgt de VolksWanneer zal het ACV hier eindeunie een politieke tribune op
lijk het unieke antwoord op gede radio, BRT 1. Aan het
ven, en haar steun aan de CVP
woord is algemeen voorziten de hele regeringskUek opzegter Vic Anciaux die een ontgen? In het belang van de Vlaamleding brengt van de jongste
se arbeidersl
politieke gebeurtenissen.
Vrijdag
14 januari om
19U.02 brengt VNOS een
nieuwe
Vlaams-nationale
uitzending
op
televisie.
•
f»
Daarin wordt gepeild naar
de verwachtingen die leven
voor het jaar 1983. Niet al„Het Belang van Limburg' pakte
leen algemeen voorzitter
gisteren uit met «en aantal verVic Anciaux en fraktievoorrassende verklaringen van vicezitter Paul Van Grambergen
premier Wiiiy De Clercq (PWX in
komen daarbij aan bod,
een patetische stijl roept hij da
maar ook heel wat mensen
meerderheidspartijen op om zich
uit het Vlaamse land.
terug „eensgezind rond het kabi-

Onbehagen
bij ACV

VU op radio
en TV

Van de hand van twee vorsers van het Leuvense Centrum voor Ekonomische Studiën verscheen zopas
een ophefmakend dokument over Brussel. Hierin wordt overduidelijk bewezen dat Brussel ekonomisch
gezien geen toekomst kan hebben als een autonoom gewest De hoofdstedelijke agglomeratie heeft er Integendeel alle belang bij het bindteken te blijven tussen Vlaanderen en Wallonië. En in het geval van een
separatistische oplossing voor het Belgisch probleem, zou Brussel het meest baat hebben bij een samenwerking met Vlaanderen. Waarmee de hoofdstad overigens de sterkste ekonomische bindingen heeft
Door deze studie wordt bovendien de tesis van de VU bevestigd, dat Brussel hoegenaamd geen derde
gewest kan zijn, gelijkwaardig aan Vlaanderen en Wallonië. En ook de wens die een aantal Franstaligen
koesteren, namelijk een „WALLO-BRUX"(samengaan van Wallonië met Brussel), wordt met deze publikatie definitief naar het rijk der dromen verwezen^

Heibel in CVP
Het is natuurlijk niks nieuws te
beweren dat de CVP verdeeld is.
Deze verdeeldheid is reeds jaren
(mee}verantwoordelijk voor het
wanordelijk beleid, waarvan dit
land het slachtoffer is. Toch
wordt deze interne verscheurdheid door de CVP, begrijpelijkerwijze, telkens met klem tegengesproken. Maar, vorige week werd
de tweespalt in de grootste partij
van het land nog maar eens ten
voeten uit bewezen. Door een
brief nog wel van minister Geens
aan minister Eyskens.
De voorzitter van de Vlaamse
regering Geens schrijft hierin dat
de kapitaalverhoging en betoelaging van Cockerill-Sambre allerminst een uitvloeisel is van het
staalplan van mei 1981! Erger
zelfs: „Het is strijdig met de letter
en de geest van mei 1981,"a\du»
Geens. En hij vervolgt: „In die
omstandigheden ben ik van mening dat de jongste regeringsbeslissing ter zake moet geacht
worden wettelijke grond te missen, gelet op de miskenning-".
Het
levensgevaariijke
en
machtsgeile gepoker van de tenoren in de CVP-Tweekerkenstraat is weer eens begonnen!
De CVP wil, opnieuw, twee heren
dienen: én de Belgische staat én,
ogenschijnlijk, de Vlaamse Gemeenschap-

„Amateurscyclisten"
Herman De Croo, PW-minister,
moet toch eens bedacht worden
met een prijs voor de meest
klowneske politicus (sic) van dit
mooie land- Vóór enige tijd tiet
hij zich gpmerken door de „humoristische" opmerking omtrent
de aanslag op de paus: „Het
toppunt is, ze schieten ernaast".
in een reaktie op de harde kritiek
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„Geen
regionalizering

van de jonge liberalen op het
regeringsbeleid (ondermeer van
PW-partijsekretaris Patrick Dewael), zegt diezelfde grapjas-excellentie: „Wij mogen niet vergeten dat de 'koereurs-cyciisten»
eerst een min of meer lange
stage als amateur moeten doormaken, alvorens prof te worden".
De Croo wordt straks misschien
sportdirekteur van de ploeg
„Verhofstadt-Dewael"- als zij
dan nog meekunnen.

Waarschijnlijk hebben de Vietnamezen eventjes geïnformeerd
naar de „tjemiddelingswaarde"
van deze Edegemnaar... en Tindemans werd, wijselijk, bedankt voor
de moeite. Volgende keer beter?

Geen
bemiddelaar

Ze heeft haar naam niet gestolen, de Tweekerkenstraat Ja hoor, ze huizen er nog allebei, in één en
hetzelfde gebouw zowaar. De machtige CVP, een
tikkeltje aangeslagen door de kerkvlucht van het
kersten volk bij de jongste verkiezingen, maar nog
altijd een indrukwekkend symbool van aloude
roomse luister. En da amechtige PSC, eigenlijk een
kerkje-in-pocketformaat een hoogst bescheiden
kapelletje in de Waalse diaspora.

De Tindemans-fanklub verkeerde
tijdens het afgelopeh weekeinde
in euforie-stemming. Hun vreugde
was evenwel van korte duur. De
berichten als zou Leo Tindemans,
de Belgische minister van Buitenlandse Betrekkingen, benaderd
zijn om te bemiddelen in de Kampucheaanse krisis, bleken onjuist
te zlja De man die ooit bijna

1 miljoen voorkeuretemmen behaalde, maar ondertussen wegdeemsterde van de politieke top,
zou — naar eigen zeggen —
gevraagd zijn koerier te spelen
tussen Vietnam en prins Sihanoek.
Hij had het zich al te mooi voorgespiegeld: mislukt en afgeschreven
als onderhandelaar in eigen land,
een beetje „Kissinger" of „Habib"
gaan spelen in het Verre Oosten.
Vietnam heeft deze ijdele verwachtingen van Tindemans 's anderendaags reeds verbrijzeld.

De twee kerken

Deze week hebben ze zelfs gekoncelebreerd, naar
aanleiding van het nieuwe jaar. Alhoewel het een
mis was met twee heren, bleef het een stille dienst
Ze hieven gemeenschappelijk het glas, de koncelebranten Swaelen en Deprez. In de grond hadden
ze liever mekaars bloed gedronken.
Om maar te zeggen dat een vrome straatnaam
geen waarborg hoeft te zijn voor kristelijke naastenliefde. Het is neig stil waar het vanzeleven niSt
waait zeggen ze langs ons kanten, en dat de minnebroeders af en toe vijandige broeders worden,
gebeurt in de beste huishoudens, waarom zou het
dan in een klooster niet gebeuren?
Ondanks het gekrakeel blijven ze toch maar
samenhuizen, daar in de Tweekerkenstraat Ze
doen denken aan de orotodoxe en onortodoxe paters die op de gewijde plaatsen in het Heilig Land
mekaar het licht niet gunnen van de kaarsen die zij
slijten aan de bedevaarders: gebrand op mekaars
privilegies en prebenden, maar uiteindelijk onwrikbaar verenigd in de baten en profijten van de gemeenschappelijke negocie.
Zelfs het gekrakeel is trouwens van aard, de
offerschalen te vullen. Als de CVP kankert op de
PSC, verhoogt zij haar kansen op een goede beurt
in Vlaanderen. En als Deprez met de kromstaf op
Swaelen timmert, juicht het gelovig volk in-Wallonië. De broedertwist vergroot de elektorale mogelijkheden, hier en daar. En de samengevoegde
winst uit de schaal van de kerk en het schaaltje
van de kapel, heeft tot nog toe altijd volstaan om
het huis aan de Tweekerkenstraat een onver-

vreemdbare uitkijk op de macht te waarborgen.
Ze spinnen er alle twee garen bij. Door het kleine
Waalse fiiiaaitje handhaaft de in Vlaanderen al oppermachtige CVP haar permanente aanspraak op
de macht in gans België. Bij de uitoefening van de
macht ruimt ze, als tegenprestatie, welwillend een
aantal plaatsen voor de PSC, aan rijkgevulde
tafelen.
Wanneer Deprez zich op tv den volke kan vertonen als een opgeblazen kikker, dan alleen maar
omdat zijn glibberig groene vel volgepompt is met
Vlaamse CVP-tucht Dat de PSC jaar-in jaar-uit regeringspartij kan wezen, met soms bijna zoveel ministers en staatssekretarissen als verkozenen, is
bloedige ernst én komische klucht tegelijkertijd.
Deze portefeuillepartij, die goed ligt aan het Hof
en in de cenakels van de financiële macht is met
haar iets meer dan vierhonderdduizend kiezers
stukken kleiner dan bij voorbeeld de Volksunie.
Zelfs in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, met de hoofdstedelijke PSC-fief, is ze kleiner.
Trekt men de hoofdstedelijke stemmen af van het
PSC-geheel, dan beperkte de hele aanhang zich in
1981 tot nauwelijks driehonderd zeventigduizend
Waalse zielen.
Geen nood: dank zij de CVP is op de PSC het
bijbels woord volop van toepassing, dat de laatsten de eersten zullen zijn.

m

Sociaal-ekonomisch

DAC-systeem, nieuwste fopspeen

Een memorabele sociale mehiedenis...
Het decennium 1970 werd
afgesloten met alarmerende
cijfers. Vooral wat betreft de
werkloosheid in ons land. Het
rekordpeil van 300.000 officieel
genoteerde volledig werklozen
werd overschreden.
Daar moest wat aan gedaan
worden. Vooral Martens V vond
dat. om dit sociaal ontij te
doen keren, een
volmachtenbeleid zich opdrong.
Met als gevolg dat eind '82 de
officüle werkloosheid het half

miljoen ongelukkigen is
overstegen.!
Behahre de in statistieken

genoteerde volledig en
gedeeltelijk werklozen zijn er
evenwel nog een massa andere
mensen die het moeten rooien
zonder vast werk: gezamenlijk
zo'n 750.000 mensen die in
alweer andere statistieken
vermeld worden bij de aktieve
bevolkingEn morgen- zullen volgens
ramingen als gevolg van de
automatizering en robotizering
in industrie en kantoren nog
één op de vier van de huidige
werknemers wandelen gestuurd
wordenMet de beste wensen van de
regering voor 1984!

En door inlevering bij de werknemers én via alternatieve tewerkstellingsformules beloofde de regering op één jaar tijd, tegen het
einde van '82 alvast zo'n 15.000
mensen uit de werklozenmiserie
te halen. Die belofte was goed om
de ACV-achterban van Martens'
partij te sussen. De kristelijke vakbond pakte inderdaad uit met ambitieuze plannen om op vrij korte
tijd niet minder dan 150.000 mensen opnieuw werk te geven. De
plannen werden een strenge eis
om ACV-ministers te laten mee
regerea En het gevolg was zelfs
dat tewerkstelling van 150.000
werkbzen onverbkiemd werd
neergeschreven in het verslag van
de regering aan de koning.

CFoto Dann)

Nucleaire
chantage...
Inzake de energievoorziening
van België werd lang en veel
beloofd op het vlak van de zeggingskracht van de verkozenen
des volks. Het energiedebat in de
Kamer — voor schabouwelijk
lege banken — is inmiddels achter de rug.
In de senaat worden nu voorbereidingen genomen om eenzelfde
debat over te doen.
Enkele leden van de Hoge Vergadering die zetelen inde kommissie voor energie konden evenwei
begin deze week vernemen van
staatssekretaris Knoops dat,
zelfs Indien de senatoren zwaarder tillen aan het energiedebat
dan de kamerleden, de belangrijkste beslissingen inmiddels
evenwel toch zullen genomen
zijn.
Vooral dan wat betreft de kwestie van „het uitrustingsprogramma voor de Belgische elektriciteitsselitor'.

...van Knoops
De lieer Knoops stekJe immers
dat .dé Franser)' tegen uiteriijk
half februari een beslissing verwachten betreffende de Belgische
verbintenissen voor medefinanciering van de kerncentrale in Chooz,
net over de grens.
Worden de eertijds beloofde miljarden niet vrijgegeven dan chanteren „de Fransen" met een bevriezing van bestellingen bij onze
industrie inzake materieel voor nucleaire installaties. Dat zou weer
zoveel werknemers in ons land
werkkx)s makea En, nog bovenop
wordt gedreigd om de vanuit
Frankrijk ingevoerde etektricrteit
dan prompt vanaf '84 ongemeen
peperduur te maken. Van chantage gesproken.
Maar wie is er verantwoordelijk
voor dit soort verbintenissen?
Overigens zei Knoops ook slechts
de halve waarheid: want als wij
gaan meebetalen voor de bouw
van de Franse Chooz-centrale dan
krijgen die „Fransen" alweer In
kompensatle een 50 procent participatie bij de bouw van de zoveelste l<erncentrale in Doel". Niet wat

de bouv^n^keningen betreft maar
inzake levering van materialen en
onderdelen voor deze centrale.
Afgezien van betwistbare redenen voor de bouw van een zoveelste nieuwe kerncentrale in ons
land, dient hier extra aangestipt te
worden dat de Vlaamse ingenieurs van Doel zelf weinig vertrouwen hebtien op het gebied
van veiligheid in systemen die „de
Fransen"leveren. Voor het tot een
minimum beperken van katastrofale Incidenten bij de produktie
van kernenergie blijft men in Doel
momenteel slechts vertrouwen
hebben In produkten en systemen
geleverd door Westinghouse.
Maar ook voor de stem van Ingenieurs blijven Knoops en de andere Martens kollega's potdoof.

„WIJ" op Teletekst
Donderdag 6 januari l.l. werd ons
weekblad voor het eerst opgenomen in het persvooruitzicht van
Teletekst Wie tot de gelukkige
Teietekstbezitters behoort kan
wekelijks op donderdag een
overzicht lezen van wat „Wij" die
week biedt

Konkrete resultaten: een groot
aantal tewerkgesteUe weridozen
en BTK'ers werden alweer naar
de dop verwezen- en ook nog
precies 4264 mensen kregen
werk in het spiksplinternieuwe
Derde Artieidscircuit

Weer min
3 miljard
Van het voorgestetóe en bij volmachtenwetten opgedrongen tewerkstelKngsptan blijft vandaag
geen zier meer over. Tegenover
de geëiste inlevering vanwege de
gehjkkigen die als werknemer nog
werk hebben zou het behoud van
de gk}t>ale tewerkstelHng tot in '85
door de regering gewaarix)rgd
wordea

Dat moet vandaag nu weer blijken
aan de hand van een RVA-voorstel, geformuleerd in opdracht van
de minister van art>eid. Inderdaad
blijkt men er op uit te zijn om op de
uitkeringen voor weHdozen zo'n
3 miljard frank te besparen. Er
komen ernaar werkhzen bij, maar
hetghbale budget voor werkloosheidsvergoeding dreigt dit jaar
drastech ingekrompen te worden.

moraliteit-

Men zou die beapahng willen
doordrukken door een herschikking van de 54 kxxikategorieën
waarop de werldoosheklsuitkering berekend wordt Per uitkeringsgerechtige weridoze zou dit
neerkomen op andermaal een
paar duizend frank minder maandDie koopkrachtvermindering met vergoeding. Die extra-inlevering
minstens 3 procent die is intussen dreigt het nieuwjaarscadeau van
wél een hard feit geworden. Ook de regering te worden voor haast
een haif miljoen mensen.
voor de werkbzen trouwensIn konkrete cijfers uitgedrukt: de Dit is de konkrete harde realiteit
regering mikte op een gezamenlij- van het sodde luik in het belekj
ke inlevering van de gezinnen, van Marter» V.
goed voor 120 miljard frank, hetzij
minstens 50.000 fr. per gezin. De Afgezien van budgettaire perikeprestatie terzake valt niet te ont- len is het bovendien vooral zonder
meer schabouwelijk te noemen
kennen.
dat de regering niets doet om de
En uit recente statistieken is bo- door werkloosheid getroffen gevenop nog gebleken dat vooral In zinnen nog een zinnige toekomst
Vlaanderen de harde klappen val- te geven, zo meteen.
len, de jongste tijd.
Zelf gaat de regering ervan uit —
Het is In Vlaanderen dat de faillis- met gezagsargumenten van ekosementen massaal blijven toene- nomische experten bij de hand —
men; het is In Vlaanderen dat het dat in de komende jaren onvermijmeest aantal afdankingen gemeld delijk een paar honderdduizend
worden.
mensen zullen blijven behoren tot
De bevoegde ministers in de cen- het leger van de „struktureel werktrale regering weten slechts uit de- lozen": mensen die door de miscimetershoge rapporten wat falNIs- groeiing van het ekonomisch besementen zijn en wat de gesel van leid geen kans zullen krijgen opnieuw werk te vinden.
werkloosheid betekent
Met dat indringend besef voor
Toch wordt bij herhaling de kom- ogen presteert de regering twee
mer geuit om mensen aan het keer niets om die kwalijke kanker
werk te helpen vla nlet-commer- van de „nutteloze bevolking" Ceen
ciéle diensten. Bij Centra voor afgeschreven deel van de aktieve
Maatschappelijk Werk bij voor- bevolking) te bestrijden.
beeld. Omdat niemand meer kon Nochtans hoeft zulks nauwelijks
ontkennen dat de alternatieve te- een frank extra te kosten, hoewel
werkstelllngssystemen misgroeid zelfs de vraag dient gesteld te
waren tot een poespas van for- worden naar de moraliteit van een
maat werd door ministers Hansen- regering die geen frank wil reserne en Maystadt met Instemming veren voor het begeleiden van
van de centrale regeerraad, geop- langdurig werklozen.
teerd voor een nieuw DAC-sys- Nauwelijks een minister heeft in
teem dat geleidelijk aan de vorige dit verisand zijn bezorgdheid geuit;
zou opslorpen en vervangen: het zelfs ook de Vlaamse regering
Derde Arfcteidscircuit
niet
De zoveelste toverformule.
Onder impuls van minister Schiltz
Elk jaar, en alvast reeds in '82, zou werd wel een werkgroep met een
via het DAG werk gegeven wor- studie-opdracht belast maar van
den aan 15.000 mensen. Wat dus de andere Vlaamse ministers
op vandaag een grote flop Is ge- wordt niet de minste belangstelbleken: het zijn er welgeteld 4264 ling betoond.
geworden.
Ook het „Derde Artjeldscircuit'
En inmiddels zijn er veel meer dreigt een grandioze fopspeen te
BTK'ers en tewerkgestelde werk- worden. Duizenden werklozen
lozen wandelen gestuurd.
zouden met de veelbelovende
De zogenaamde kortlopende DAC-projekten daarom met metBTK-werkverschaffing werd dooi- een een financieel rooskleuriger
de regering als een miskleun afge- bestaan kunnen vinden, maar alschreven.
vast een zinvoller leven genieten
Kortom, aan de hand van ettelijke door zich nuttig te maken In maatvoorbeelden moeten we vandaag, schappelijke taken waartoe een
na een jaar volmachtenbeleid, grote nood aanwezig i&
vaststellen dat Inzake tewerkstel- Maar nee, dat mag niet zijn. Werkling en inperking van de werkloos- lozen dienen volgens de regering
heid vooral alleen nog loze belof- Martens te beseffen dat zij slechts
ten overblijven.
nog meetellen in de maatschappij
En dan zouden we moeten gelo- als nummer-zoveel die van aalven In de ernst van nieuwe belof- moes-uitkeringen nrK)gen leven. Inten waarmee nu wordt uitgepakt middels schrijft Martens V memoHet lot van de werklozen trekt de ral}ele sociale geschiedenis. Dat is
regering-Martens zich langs geen natuuriijk ook een prestatie.
kanten aan.
(hds)

13 JANUARI 1983

Mt
Jef en Piet

Opinie

Geen nieuwe
treinstellen
'T" fS rtAA/i. DAT MUf^

DRAAS^fiAC/^r

MO£/LUt^HEDEJi "^

fee

y
5^L'\ii

r , / v (S iC/Y

's}
lhLeVERlh&(£i^

1

Vorige week verscheen in een
aantal kranten een misleidend
berichtje, onder de titel „NMBS
koopt snelle
motorstellen'.
Dit wekte onze belangstelling op,
omdat wij voor een paar weken
een uitgebreide reportage brachten over het bedrijf dat deze
treinstellen, ten behoeve van de
Belgische spoorwegen, fabriceert, nl. „BN Brugge". Toen
schreven wij dat dit bloeiende
bedrijf dreigt over de kop te gaan
wanneer er niet vlug nieuwe, binnenlandse bestellingen kwamen.
Het titeltje boven het Belga-bericht geplaatst wekte evenwel
ijdele hoop. Het betreft hier hoegenaamd geen nieuwe bestellingen! Het betekent enkel de goedkeuring tot financiering van een
reeks van 35 motortoestellendie reeds veel eerder werden
besteld!
En hiermee blijft het zwaard van
Damokles boven dit Brugse bedrijf dreigend hangen: sinds
13 maanden ontving het van De
Croo geen enkel nieuw orderMen vreest massale afdankingen
na de zomervakantie van dit jaar!
Toch wel een fantastische regering: duizenden miljoenen voor
het hopeloze Waalse staal- maar
geen geld voor dit, nog toekomstrijke, trein- en trambedrijf!

Krisis in
voeding
Wat minister Dehaene (sociale zaken) en zijn trawanten ook mogen

beweren: de krisis slaat wild om
zich heen en treft Iedereen. En met
in het minst de sociaal minder
begoeden, zeg maar: de armen In
onze samenleving. Bekijk het toenemend aantal mensen die hulp
vragen aan het O C M W of evalueer de jongste statistieken vanuit de voedingssektor.
Uit een onderzoek blijkt immers
dat de burgers van dit land steeds
minder rundvlees eten en, noodgedwongen, meer (goedkoper)
varkensvlees verorberen. En veel
meer kip. Een ander bewijs wordt
geleverd door het antwoord op
een parlementaire vraag. De prijzen van de voedingsprodukten
tussen april en oktober '82 schoten de hoogte in: een globale
stijging van 4,9 % ! Brood en
graanprodukten -I- 3,8 %, suiker
-I- 7,8 %
en
groenten
zelfs
-I- 9,5 %. Nu gaat niemand ons
vertellen dat dit luxeprodukten
zijn. Het zijn levensnoodzakelijke
voedingselementen. En voor mensen met een klein inkomen (hun
aantal groeit dagelijks aan) worden een aantal van deze vitale
produkten straks bijna onbetaalbaar in verhouding tot hun financiële draagkracht.. De „ACV-prijzenstop"? Een flop!

Rechtzetting
Vorige week schreven wij op biz.
3 over Hendrik Borginon. Het betrof echter niet een bijdrage uit
VOS-visies II, maar wel zijn rede
die hij uitsprak op het jongste
kongres van de Vlaamse Oudstrijders en die onlangs verscheen
in de jongste uitgave van het
VOS-tijdschrift (7 jan. '83).

PERSpektief
leest u deze week op bIz. 17.

Touwtrekkerij in O- en T-zones
Op zichzelf verlangt vanzelfsprekend geen
enkele streek om als ontwikkelingsgebied te
worden beschouwd, wat gepaard gaat met
hoge werkloosheid, ekonomisch verval of
stagnatie en lage levensstandaard.
De Europese instanties moeten binnen het
Verdrag van Rome trachten de welvaartsverschillen op te heffen tussen de regio's, maar
tevens moeten zij de regeringen blijven toestaan om de verschillen binnen hun grenzen te
verminderen via een regionale politiek.
De bevoegdheid voor het afbakenen van
gebieden die voor steunmaatregelen in aanmerking komen ligt duidelijk bij de nationale
regeringen. De EG-Kommissie, aldus werd
onderstreept door kommissaris Andriessen in
het Europese Parlement, toetst slechts de
voorstellen van de lidstaten op hun verenigbaarheid met het Verdrag van Rome.
Sinds 1972 wist de Belgische regering dat de
EG niet kon Instemmen met haar afbakening
van ontwikkelingszones.
Bijna 10 jaar heeft de Belgische regering geen
enkel voorstel gedaan omwille van de VlaamsWaalse tegenstellingen.
Op 19 november '81 kwam de Kommissie met
haar voor Vlaanderen nadelige ontwerp-regeling. De Vlaamse Executieve stelde dan drie
homogene blokken voor die, zoals dat ook
voor Wallonië gold, echter niet volledig samenvielen met de administratieve grenzen
van provincies en arrondissementen:
1. De Kempen-Hageland (Limburg-Turnhout,
met uitlopers naar Antwerpen, Mechelen en
Leuven)
2. De Westhoek (leper, Veurne, Diksmuide,
met uitlopers naar Oostende en Menen toe)
3. Zuid-Oost-Vlaanderen (Oudenaarde, met
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uitlopers naar Aalst-Dendermonde en het Pajottenland).
Ook werd gedacht aan Lokeren, Tielt en Eekio,
en aan rekonversieve-mogelijkheden voor de
Rupelstreek
Aldus werd ingegaan op het standpunt van de
Kommissie betreffende de homogene gebieden en de werkwijze die zij zelf over het Waalse landsgedeelte had gevolgd. Het bleek
immers duidelijk dat door de EG-Kommissie
voor Vlaanderen en Wallonië met verschillende maten werd gemeten.
In Wallonië werden vier zones afgebakend:
het ijzer- en staalbekken in Luik, het kolen- en
staalbekken van Henegouwen, de regio Ardennen, Gondroz, Gaume, de textielzone van
Moeskroen, Komen.
Bij deze zones werden het grootste deel van
de Waalse arrondissementen ondergebracht;
wat voor Vlaanderen niet werd toegestaan.
De Vlaamse textielstreek met haar kern in Oudenaarde, Geraardsbergen, Zottegem, Ninove,
uitlopend over Aalst naar Dendermonde en
Lokeren toe, en aan de andere kant naar
Avelgem, wordt niet erkend. Avelgem sluit
men uit als behorende tot Kortrijk waar het sociaal-ekonomisch tot Oudenaarde behoort
Oudenaarde wordt dan wel in een overgangsfaze nog voor 1 jaar erkend en verder geschrapt De Vlaamse textiel waarin nochtans
veel meer overheidsplaatsen (25.000) verloren
gingen dan in het Luikse staal (13.000), wordt
niet als argument voor O-zone erkend. Luik is
bovendien gunstiger gesitueerd dan OostVlaanderen inzake inkomen, inwijking en heeft
een meer uitgebouwde tertiaire sektor OostVlaanderen kent meer sociaal onaanvaardbare pendel, sterkere toename van de beroepsbevolking en het inkomen is er lager.

Door het niet-erkennen van de textielzone
komen ook Lokeren, Dendermonde tot Aalst
niet in aanmerking. Voor Wallonië werden wél
aparte gebieden erkend, voor Vlaanderen niet
zodat echte probleemzones als Lokeren, Dendermonde, de Rupelstreek in de kou blijven.
Ik blijf bij dit voorbeeld waarbij andere kunnen
gevoegd worden. Het komt mij voor dat de
Kommissie hier arbitrair Is opgetreden en dat
de Belgische regering zwaar in gebreke is gebleven door hierop niet te wijzen.
De regering Martens heeft geweigerd een
standpunt in te nemen; het aan anderen overlatend „hun opmerkingen aan de Kommissie te
doen toekomen met argumenten voor de
handhaving van de steun in bepaalde gebieden". Deze werkwijze heeft in de kaart van
Wallonië gespeeld en laat Vlaanderen op zijn
honger. Wij stellen Tindemans, Martens en
Eyskens die in de beslissende periode premier zijn geweest daarvoor verantwoordelijk.

evenals alle ministers van ekonomische zaken
sinds 1972.
Zolang de nationale regering weigert de hefboom van het industrieel beleid in handen te
geven van Vlaanderen en Wallonië zal ons
wantrouwen blijven bestaan. De centrale regering durfde niet de moed op te brengen om
zelf, rekening houdend met de wensen van de
gewesten en de voorschriften van de Kommissie tot een zinnige toepassing te komen
van de criteria: huldig en voorzien struktureel
tekort inzake werkgelegenheid, werkelijk of
nakend verval van ekonomische aktiviteiten,
lage levensstandaard, traagheid van groei.
Op onze interpellatie In de Senaat 9 december vorig jaar, heeft minister van ekonomische
zaken Mark Eyskens zeer ontwijkend geantwoord.
Hijzelf gaf woordelijk toe: „Ik ben er mij van
bewust slechts een zeer partieel antwoord te
hebben kunnen geven". Eyskens heeft niet het
argument kunnen weerleggen dat de EGkommissie inzake afbakening van ontwikkelingszones met twee maten heeft gemeten.
Dit is het duidelijkst het geval Inzake de
textielnijverheid. In Vlaanderen worden de
textielgebieden niet als ontwikkelingszone erkend; in Wallonië wél!
Wij hebben minister Eyskens dan ook zeer
duidelijk van wederantwoord gediend: de
Vlaamse gemeenschap acht de Belgische
regering niet in staat om haar belangen bij de
Europese Gemenschap op een doeltreffende
wijze te verdedigen.
De Vlaamse gemeenschap moet ten spoedigste haar dossiers zelf ook bij de EG zelf kunnen verdedigen.
Nelly Maes, senator

Wetstraat

Hoera,
een wet.
En dan?...
Het lot
van
de Vlaamse
Gemeenschap:

Een dringende politieke vraag!I
In de loop van de volgende dagen werkt het Parlement in alle rust en
stilte. In de beslotenheid van de kommissies. Slechts zelden valt
daaruit ophefmakend nieuws te rapen. Behalve dan eergisteren. Na
een ellenlang proceduredebat slaagden de Vlaamse leden van de
kamerkommissie voor de grondwet erin om de prioritaire behandeling van het wetsvoorstel-Van den Brande tot regionalizering van de
unitaire ekonomische sektoren uit de brand te slepen. Volgende week
start de behandeling ten gronde.
In leder geval biedt de parlementaire rust ons de gelegenheid om
even terug te komen op een aantal VU-initiatieven die de voorbije
maanden door de mazen van het net glipten.
Aldus was er bij voorbeeld de
tussenkomst van Gemeenschapsminister Hugo SchiHz naar aanleiding van de bespreking van de
Rijksmiddelenbegroting. Eind november hadden we slechts oog
voor zijn ontleding van de ekonomische politiek van Martens en
zijn kollega's. Daarnaast sneed hij
evenwei nog een tweede tema
aan: waar moet het naartoe met
de gemeenschappen en de gewesten, vooral dan op financieel
vlak.
Hoe gerechtvaardigd deze vraagstelling wel Is, blijkt uit zijn ontleding van de cijfers voor 1983. In
het totaal zal Vlaanderen over
63 miljard beschikken, zowel dus
voor de gemeenschapsmateries
als voor de gewestelijke aangelegenheden. Daartegenover staat
de uitgavenzijde. Met vooreerst
de lasten van het verleden, goed
voor 37,5 miljard. Voeg daarbij nog
de verplichte lopende uitgaven,
zo'n 28 miljard, en er moet al geen
tekening meer worden gemaakt:
een tekort van 3 miljard. „En dan
hebben wijzelf nog geen enkel
initiatief genomen, geen enkele
rentesubsidie toegekend, geen ka-

pitaalpremie toegekend, geen enkel initiatief van private aard gesteund en zelfs geen enkele investeringsuitgave of beslissing genomen."
De vraag van Hugo Schlltz om
duidelijkheid hierover Is dus
geenszins misplaatst Waar moet
het Inderdaad naartoe met het
prille Vlaamse zelfbestuur. En die
vraag verdient een beter antwoord dan het wat intellektueelrond-de-pot-draaien van Willy De
Clercq of de grapjes-makerij van
een Mark Eyskens. Een klaar en
duidelijk politiek antwoord Is het
enige dat relevant Isl
Reeds in 1980, tijdens het debat
over de huidige staatshervorming,
plaatste de VU-mInIster vraagtekens achter de financiële levenskansen van gewesten en gemeenschappen. Eerste minister Martens antwoordde hem toen onomwonden dat de dotaties en de
ristomo's slechts het minimum
vertegenwoordigen waarover gemeenschappen en gewesten zullen beschikken: „Zij vormen
s/ec/Jte een van de vijf financiële
bronnen. Het is een bodembedrag.

Uitsluitend daarvan kunnen zij niet
leven".
De minister liet dukielijk uitschijnen dat hetgeen de wet voorzag
slechts een gewaarborgd minimuminkomen was. Via aanpassing
van deristorrKj'szou ervoor worden gezorgd dat de Vlaamse en
Waalse regering kunnen rondkomen.
Van die betofte is geen iota in huis
gekomen. Integendeel, de Vlaamse regenng werd bovenop nog
gepest met de afschaffing van de
belasting op de meerwaarde, die
wettelijk aan de gewesten was
voorbehouden. Wat echter niet
afgeschaft werd zijn de kosten,
die met deze belasting moesten
voldaan worden: de planschade.
Daarvoor moeten de gewesten
wél opdraaien.
En er is nog meer. Bij de keuze
van de belastingen die moeten

P-Sprokkels
• De toenemende invhed van
de overheid op het privé-inidatief,
de toenemende beliangrijke sommen geld die uit de begrotingen
worden aangewend voor tiet ondersteunen van bedrijven in moeilijkheden, vereist meer dan vroeger een dringende en volledige
kontrole bij die bedrijven waar de
overheid een belangrijk aarideel
heeft in het kapitaal. Om dat efficiënt en akkuraat te laten verlopen
heeft Kamerlid Jaak Gabriels een
wetsvoorstel ingediend om de bevoegdheden van het Rekenhof in
die richting uit te brekJea

dienen om de administratie van
Vlaanderen en Wallonië te bekostigen, werden netjes die uitgepikt
die het voordeligst zijn voor onze
zuiderburen. Trouwens, welke zijn
die ristomo's? De belastingen op
de drankslijterijen en cafés, op de
automatische ontspannigstoestellen en op de spelen en weddenschappen. Die laatste zijn wel
goed voor 1,5 miljard, maar nauwelijks 500 miljoen komt daarvan
Vlaanderen ten goede.
Voor de VU-mInIster duWt het
geen twijfeld: „Ofwel roept men
instellingen in het leven en geeft
men hen de kans om de taken die
hun wettelijk toevertrouwd zijn,
naar befmren uit te voeren. Ofwel
doekt men die instellingen op".
Geenszins ernstig Is hetgeen de
centrale regering momenteel uitspookt: de Vlaamse regering een
soort marionettenrol laten spelen.
Dat Is niet alleen niet ernstig. Dat is
destruktief en morbkJe!
Een politiek antwoord mag écht
niet lang meer op zich laten wachten.

Deze slaagde er dan nog in om in
1981 3 Franstaligen te benoemen.
In 1982 was er een lichte kentering
merktjaar: hij benoemde één Nederiandstalige.
• Wat Oswald Van Ooteghem
haast niet kon geloven, Ueek dan
toch waar. De treinen die door de
NMBS omwille van besparingen
afgeschaft werden, rijden nog
steeds. J^ls een soort spooktreinen vertrekken zij met gesloten
deuren, met gesloten deuren rijden zij aan de neus van de reizigers voorbij en met geshten deuren komen zij aan". Volgens minister De Croo geschiedt dat om
technische redenen.
9 In 1979 overleden in Vlaanderen 3 mensen ten gevolge van
verslaving aan verdovende middelen. 37 mensen kwamen om ten
gevolge ven misbruik van „drugs"
zonder verslaving. In 1981 bedroegen die aantallen respektievelijk 6
en 36. Akius de officiële statistieken, die Daan Vervaet opvroeg
aan de Gemeenschapsminister
van Gezondheidsbeleid.

• Viia een schriftelijke vraag
bracht senator Rob Vandazande
het Inbel-instituut te berde. Nutteloos evenwel, want de eerste minister maakte er zich van af met
een paar zinnetjes: Inbel blijft behouden, maar wordt gereorganizeerd. Geen woord over het reële
nut van deze instelling of over de
• In een vrij omvangrijke vraag
recente benoemingen.
peikie senator Paul Peetere onder
• Rond de zogenaamde boeren- meer riaar de investeringen die in
de periode van 1977 tot 1981 door
markten is momenteel heel wat te
doen. Voor- en tegenstanders zit- het Bestuur der Wegen in Vlaaryderen, Wallonië en Brussel verten mekaar geregeld in het haar
richt werden. Welnu, in die periode
Maar een definitieve regeling is
nog niet voor morgen. Dat blijkt uit investeerde het Bestuur der Weeen antwoord van de minister van gen zo'n goeie 168.689 miljoen.
Slechts 35 th. daarvan kwam
Middenstand aan Jef Valkeniers.
De ellenlange irjst van de te volgen VlaarKleren ten goede.
overieg-procedure besparen we u
• Dezelfde senator vernam
echter
eveneens dat de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982
• Op vraag van Willy Kuijpers
in het totaal 85 miljoen aai portvernemen we dat het national
kosten werd ontvangen door de
Instituut voor Extractiebedrijven
Regie der Posterijen. De postman4 Nederlandstalige personeelsleden telt tegenover... 89 Franstalh nen bedeekien meer dan 110 milgen! Het Instituut hangt af van de joen eksemplaren verkiezingsminister van Ekonomische Zaken. drukwerk.

In juli 1981 zag de wet tot oprichting van een instituut voor veterinaire keuring eindelijk het daglicht
Goedgekeurd in beide Kamers.
De lijdensweg van de wet onthouden wij u ditmaal. Hij werd vroeger
reeds in het lang en het breed
beschreven: de tientallen jaren van
boycot de vele vertragingsmaneuvers en obstruktiepogingen.
De wet is er. Punt
Verre van volmaakt maar kom: de
huidige toestand in de vleeswereld
— misbruiken en schandalen zijn er
schering en Inslag — kan ten goede gekeerd worden. De Augiasstal
opgeruimd. Vooral dan door het
nieuwe systeem van keuring in de
slachthuizen, waarbij de zware last
komt te liggen op onafhankelijke en
niet-kumulerende ambtenaren als
veearts-keurders.
Kan, kan, kan_ maar dan moet de
wet operationeel worden. Moeten
de uitvoeringsbesluiten getroffen
worden. En zover zijn we bijlange
nog niet Ondanks de herhaaldelijke beloften van CVP-staatssekretaris Aerts.

De VU'ers Jan Caudron en Oswald
Van Ooteghemtnoeten opnieuw op
de bres. Eerder reeds hadden deze
twee zich opgeworpen als hoofdaanklagers van de maffiapraktijken
in de vleeswereld en als niet aflatende bepleiters van een strakke
reglementering. Vandaag dus het
strijdtoneel om de uitvoering van
,hun' wet af te dwingen. Tegen een
vleeslobby die er wonderwel in
slaagt deze reeds anderhalf jaar te
blokkeren.
Een eerste maal — de besluiten
waren net persklaar — diende
CVP-senator Verbist een voorstel
in om de wet voor vijf jaar te
bevriezen. Zou -het nieuwe instituut
wel financieel leefbaar zijn? Een
werkgroep moest dat nog maar
eens, onderzoeken. Resultaat: de
vroegere berekeningen werden bevestigd.
Poging nummer één was mislukt
De uitvoering kon beslag krijgea
Mis! PSC-kollega Sondag kwam
met een ander voorstel op de proppen. Zogezegd om een niet-bestaande blokkering te deblokkeren.
In feite om de onafhankelijkheid
van het instituut en de keurders te
ondergraven.
Dat is de situatie vandaag. Behalve
dan dat Aalstenaar Caudron eind
december de staatssekretaris een
zoveelste maal interpelleerde.
Diens antwoord: de wet zal wel
uitgevoerd worden, maar een datum valt moeilijk te voorspellen.
Voila! Na een lange en moeilijke
bevalling komt een wet tot stand
En dan?, op zichzelf betekent dit
resultaat van een demokratische
besluitvorming niets. Want dan
moet opgetomd tegen een ruggegraatloze staatssekretaris. En vooral tegen een beresterke lobby die
blijkbaar heel wat ankers heeft in liberale en kristen-demokratlsche
middens.
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Parijs antwoordt
hard op
aanslagen FLNC
Dreigt Corsica Frankrijics
Noord-lerland of Spanjes
Baskenland te worden? Het is
een vraag die zowel vele Corsikanen als Fransen zich ongerust stellen nu het geweld
op het eiland in een nieuwe
faze schijnt te zijn beland. Het
rekordaantal aanslagen van
afgelopen jaar (meer dan
achthonderd) vertoonde nog
het vertrouwde patroon: beschadiging, meestal door
plastiekbommen, van gebouwen of installaties die toebehoren aan de Franse staat en
aan „kontinentalen", d.wjL inwoners van Corsica die van
het vasteland afkomstig zijn.
Maar op oudejaarsavond
werd in Corte een „kontinentaie" veearts, Jean-Paul Lafay,
door twee mannen beschoten.
Hij kreeg drie kogels in het lichaam en het was een wonder
dat hij overleefde. Lafay had
geweigerd de „revolutionaire
belasting" te betalen die het
FLNC (Front voor de nationale bevrijding van Corsica) eist
van kontinentalen en welstellende Corsikanen, een „belasting" die tot 30.000 B.fr. maandelijks kan gaan. Bovendien
dacht de veearts de twee
mannen herkend te hebben
die hem in juli vorig jaar voor
het eerst de „belasting' kwamen komen vragen en met
wie hij onderhandeld had
over een alternatieve oplossing, nl. associatie met een
Corsikaanse veearts, en had
hij gedreigd hen bij de politie
aan te geven als de afpersing
zou verder gaan.

Corsica lijkt voor nieuwe
geweld-spiraal te staan
De Franse regering heeft scherp
gereageerd. Het FLNC, dat naar
schatting enkele honderden leden
zou tellen, onder wie vele werkloze jongeren, werd buiten de wet
geplaatst Het politie-optreden zal
opnieuw verscherpt worden en
Parijs stuurde één van zijn meest
doeltreffende politiemannen, kommissaris Robert Broussard, voordien hoofd van de brigade voor de
bestrijding van het gangsterisme
(BRI), naar het eiland om het politie-optreden er te koördineren.

Apart statuut
Omdat onder voorgaande regeringen zowel ongedifferentieerde repressie als het zonder meer inpompen van miljarden in (^rsica
geen overtuigend resultaat had
opgeleverd was de linkse regering
van Mitterrand in 1981 op een
andere politiek overgeschakeld.
Om de spanningen te verminderen, en tevens de autonomisten en
separatisten hun „helden-aureool"
te ontnemen werd het politie-optreden diskreter. En tevens kreeg
0}rsica in het kader van de algemene decentralizatie een apart
statuut met een eigen assemblee
die over uitgebreide bevoegdheden beschikt De verkiezingen
voor die assemblee, in augustus
vorig jaar, werden geboycot door
het FLN(b, maar de autonomiegezinde UPC (Unie van het (Dorsikaanse volk) van dr. Simeoni nam
er wel aan deel en behaalde met
meer dan 10 th. van de stemmen
een behoorlijk sukses. Maar omdat de Corsikaanse politieke zeden, met hun door notabelen geleide „clans" die onophoudelijk ruziën, nog altijd zijn wat ze sinds
eeuwen waren (de problemen op
het eiland zijn er waarachtig niet
louter door de „kontinentalen" geïmporteerd) heeft die assemblee
sinds haar oprichting nog niets
behoorlijks gepresteerd. Waardoor Mitterrands beleid, dat op
zichzelf zinnig was, aan geloofwaardigheid verloor.
Het was een beleid dat zeker het

dig een volledige kulturele eenmaking nastreefde en geen enkele
aandacht, laat staan respekt opbracht voor regionale talen en
kuituren, of ze nu Bretoens, Baskisch, Vlaams of (Orsikaans waren. De laattijdige verandering die
Mitterrands regering daarin begon
te brengen kon die wrevel niet op
één, twee, drie doen verdwijnen.
Door het feit dat het 230.0(X) inwoners tellende Corsica een eiland is
heeft de eigen taal, die sterk met
het Italiaans verwant is, beter
stand gehouden dan andere regionale talen. Maar één van de grieven van vele Corsikanen is dat de
kontinentalen die naar het eiland
komen, vooral dan sinds de jaren
'50, geen enkele moeite meer
doen om Corsikaans te leren en
ervan uitgaan dat het Frans volstaat vermits het eiland toch een
deel van Frankrijk is. De meeste
Fransen schijnen maar niet te kunnen begrijpen dat volkeren die de
eer en het voorrecht hebben tot
Frankrijk te behoren en de Franse
taal als officiële taal te hebben
toch nog verkiezen hun eigen
identiteit, en de taal vormt daar
een essentieel deel van, te behouden.

Nochtans zullen Parijs, en zijn vertegenwoordigers op het eiland die
nu als eerste taak hebben orde en
wet te doen respekteren, tot een
Parijs reageerde scherp en stuurde een door grimmigaards omringde verstandiger psychologische aanpolitiekommissaris Broussardpak moeten komen als ze steun
van de bevolking willen in hun
gezien verre van eenparadijs zijn,
FLNC slecht uitkwam. Harde rebestrijding van het FLNOgeweld.
gezien de reeds vermelde archaïpressie, die het mogelijk maakt
De doelstellingen en middelen van
sche
politieke
zeden.
Werkloos„martelaren" voor de Corsikaanse
het FLNC mogen dan al bij vele
heid en misdadigheid zouden
zaak te scheppen, is het FLNC
Corsikanen niet populair zijn, dat
evenmin als bij toverslag verdwijveel liever. De jongste golf van
betekent nog niet dat diezelfde
nen
op
een
„Corsica
voor
de
aanslagen, de overal verschijnenCOrsikanen bereid zullen zijn FranCorsikanen". De (Dorsikaanse solide slogan „i francesi fora" „de
se politie-beambten te helpen tedariteit belet niet dat Corsikaanse
Fransen buiten" is zonder twijfel
gen (Orsikaanse landgenoten. En
gangsters er geen been in zien
bedoeld Parijs tot een hardere
zolang de FLNC-strijders kunnen
landgenoten af te persen onder
houding te provoceren.
rekenen op de op zijn minst pashet mom dat ze de revolutionaire
Inmiddels is wel duidelijk dat een
sieve medewerking van hun landbelasting van het FLNC komen
grote meerderheid van Corsikagenoten hoeven ze niet talrijk te
innen.
nen helemaal niet achter het sepazijn om op het eiland een permaratisme van het FLNC staat en
nent klimaat van geweld en onstaEmotioneel
voor een voortgezette band met
biliteit te laten heersen. Waarbij de
Frankrijk is, als Parijs maar de
Ook emotioneel gezien kan Corsi- politie in haar terreurbestrijding
Het is nog altijd niet duidelijk of de
eigen
kuituur
en
identiteit
van
Ck)rca niet met bij voorljeeld Noord- het gevaar loopt een spiraal van
aanslag op Lafay gebeurde op
sica wil eerbiedigen. Zo oordelen
lerland worden vergeleken. Welis- geweld en tegengeweld te ontkebevel van de FLNCi-lelding ofwel
de meeste Corsikanen dat een
waar is de aanhechting van het ei- tenen die het Corsikaanse sameneen fianiekaktje was vanwege baonafhankelijk Corsica niet leefland bij Frankrijk betrekkelijk re- horigheidsgevoel en de wrevel jesismilitanten die voor ontdekking
baar zou zijn, nog meer ekonomicent Ze vond, onder dwang, gens „het kontinent" alleen maar
vreesden. Maar de schrik is er dat
sche problemen zou kennen dan
plaats in 1769, nadat de Corsika- kan versterken.
het FLNC met rechtstreekse
nu, en dat er bovendien spoedig
nen de Genuaanse heerschappij
moordaanslagen op een nieuwe
andere kapers op de kust zouden
hadden afgeschud en gedurende
faze van geweld en een bewuste
De noodzaak voor een ververschijnen. Een onafhankelijk
veertien jaar een eigen demokra„strategie van de spanning" is
standiger
psychologische
Corsica zou trouwens ook politiek
tie onder leiding van de nationale
overgeschakeld.
aanpak, voor het tonen van
held Pasquale Paoli hadden geeen werkelijke erkenning van
kend. Paoli keerde 25 jaar later
de Corsikaanse eigenheid, is
terug toen Ckirsica opnieuw een
blijkbaar nog niet tot Parijs
korte
periode
van
„onafhankelijkKONINKRUK BELGIË
doorgedrongen. Toen staatsheid" kende onder bescherming
sekretaris van Binnenlandse
van de Britse vloot Maar NapoZaken Franceschi, nota bene
leon Bonaparte, die in 1793 uit zijn
zelf van Corsikaanse afgeboorte^iland was gegooid wekomst, begin deze week Corgens loyauteit tegenover Franksica bezocht, zei hij in zijn
rijk, bracht het eiland spoedig bij
toespraak, waarin hij handhahet „moederland" terug. En dat
RENTE — 13 % 's jaars vanaf 24 januari 1983.
ving van orde en wet aankongebeurde niet alleen formeel maar
EFFEKTEN - Toonderobligaties van 5.000,10.000,25.000,50.000,100.000 en 500.000 fr De coupures van
digde, ongeveer alles wat hij
ook emotioneel. Het feit dat een
5.000 fr. worden als bijpassing afgeleverd.
in de huidige gespannen sikleine Corsikaanse korporaal keiAFLOSSING - Uitsluitend door terugkoop.
tuatie beter ongezegd had
zer van Frankrijk werd maakte het
TERUGBETALINGSPRIJS - Tegen het pari op de eindvervaldag van 24 januari 1991.
kunnen laten. Cm. dat de Corvele COrsikanen mogelijk en makUITGIFTEPRUS - A pari.
sikanen zonder
Frankrijk
kelijk Frankrijk als het eigen land
WAARBORG — De betaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties worden door de Staat
niets zouden zijn want dat
te beschouwen. En dat zo schreef
gewaarborgd.
Corsica „zijn
ontplooiing
een gezaghebbend Brits blad, is
DIENST VAN DE LENING - De betaling van de coupons en de terugbetaling van de obligaties
(épanouissement) aan Frankhet grote psychologische verschil
rijk te danken heeft". Gezien
geschieden a a n de loketten van de Rijkskassier, bi] de Nationale Bank van België, te Brussel en buiten
met bij voorbeeld de Ierse kweshet feit dat Corsica nog altijd
de hoofdstad.
tie. „Corsica heeft geen bittere
moet vechten voor erkenning
OFFICIËLE NOTERING - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.
herinneringen aan een Cromwell,
van zijn eigen kulturele ontaan
de
grote
aardplooiing, dat de werkloosheid
appelhongersnood, aan tientallen
er hoger en de levensstanjaren uitbuiting door buitenlandse,
daard er lager ligt dan het
afwezige grootgrondbezitters".
Franse gemiddelde getuigde
die uitspraak ni^t dadelijk van
Wrevel
groot begrip en grote takt En
De wrevel die op Corsica bestaat
was ze van aard het Corsitegenover Parijs en „het vastekaanse samenhorigheidsgeAan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld
land" is dan ook meestal in intensivoel jegens het FLNC te doen
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bi| de Nationale Bank van België en bij de in
teit niet te vergelijken met de door
toenemen, eerder dan die
België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de
tientallen jaren onderdrukking en
Corsikanen die niet achter
openbare sektor en spaarkassen.
stnjd gevoede anti-Engelse gevoehet FLNC staan te doen geloDe uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
lens bij de leren.
ven in de goede bedoelingen
BrusseL 7 januem 1983.
„ ., . ,
^
.
,Ar i „
Die wrevel wortelt vooral in het
van Parijs.
'
De Minister van Openbare Werken,
eeuwen door Frankrijk gevoerde
belast met het beheer van het Wegenfonds,
centralistische beleid dat ongenaH. Oosterhuys
(Adv. 09)
L OLIVIER

WEGENFONDS - 13 % LENING
1983-1991

INSCHRIJVING
van maandag 10 tot
vrijdag 21 januari 1983
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Guido Fonteyn:

m m een heel HAPPART veriiaal...
1972 bood hij de koning het
ontslag van deze regering aan:
alweer na een rel om Voeren.'
(-)Gaston Eyskens bezorgde het
dossier-Voeren een politieke
klassering in politieke terminologie toen hij het gebied vergeleek
met een „stekelvarken'. Dit is
een dier dat op onverwachte
ogenblikken opduikt, en stéékt.

Guido Fonteyn: Voerboek
juiste ogenblik.

op

„De lokal» leidersfiguur, die bereid zou zijn véél verder te gaan
in de akties dan de oude generatie, bood zichzelf aan. Hij heette
Happart, José.
De Voer had inmiddels de diensten verschaft op het niveau
waar men dat in Luik en Voeren
verwachtte: het nationale. Gaston Eyskens viel er over in september 71, na een harde aktie
rond Voeren van Fernand Dehousse.
Die had in de regering-Eyskens
de funktie overgenomen van de
Waalse minister voor Gemeenschapsbetrekkingen Freddy Terwagne. Dehousse, een erg extreem Wallingant, diende vanuit
de regering een ontwerp in waarbij aan de zes Voerdorpen een
nationaal statuut werd toegekend. Het ene leidde naar het
andere, en binnen de kortste tijd
stonden Vlamingen en Walen
frontaal tegenover mekaar.
Bij de verkiezingen van 1971 leden de klassieke regeringspartijen een zware nederlaag. Eyskens zou nog één keer eerste
minister worden van een krlstendemokratisch-socialistische
koalitie, maar op 22 november

Redakteur Guido Fonteyn van de
krantengroep De Standaard-Het
Nieuwsblad kon geen beter moment uitkiezen voor de publikatie
van zijn boek „Voeren, een heel
HAPPART verhaal'. De story
wordt deze week donderdag aan
de pers voorgesteld Bij deze gelegenheid werd een puik initiatief
genomen. Het Vlaamse standpunt
inzake Voeren geraakt slechts
zeer gebrekkig bij de publieke
opinie in Walbnie en alle Nederlandsonkundige inwoners van dit
land.

naar voor Happart zal zelden in
de vuurlijn staan. Als zijn aanwezigheid wordt gesignaleerd bij
nachtelijke raids dekken de
tweelingbroers mekaar.
José Happart staat bij alle incidenten achter de vuurlijn, op de
plaats waar op het slagveld de
generale staf is gevestigd. Hij
staat daar niet alleen, maar omringd door leden van zijn staf en
door boodschappers.
Happart is de generaal, de onbetwistbare leider van de vechtersBendeleider
bazen van 'Action Fouronnaise:
Hoewel Fonteyn's verhaal HapDe plaatselijke machthebbers
part slechts in het laatste hoofdleggen hem niets in de weg, zelfs
stuk in de kijker brengt wordt de
de rijkswacht was bij momenten
figuur van de nationale bendeleibang van deze woeste bende.
der toch treffend geschetst.
Tegen Happart en de leden van
Guido Fonteyn: „Hij Is 34, woont
zijn groep worden tientallen proal achttien jaar in de streek. Ijvercessen-verbaal opgesteld-'
de sinds de overheveling mee
voor 'Retour a Liège; maar
„Happart, op wiens verzoek het
komt nu als een natuurlijke leider halve parlement zich in Voeren
den: Vic Anciaux, Hugo Schittz,
Enk Van Lerberghe, Henn-Flons
Jespers, Valeer Portier, Karel Van
Miert Adnaan Verhulst en Dirk
Renard (VAB) Financiële steun
kan gestort worden op rekening
nummer 412-0080601-72 op naam
van „Voorlichtingsakte Voeren"
Het korrespondentie-adres is
„Vlaanderen Morgen", p/a Chnstian Dutoit Hooikaai 29 bus 8 te
1000 Brussel

liet bewonderen, op wiens verzoek de beste advokaten telkens
weer een vrijspraak of verdaging
verkregen voor hun AF-klanten,
voor de milde rechtbanken van
Luik en Verviers, op wiens verzoek zelfs het Staatshoofd even
stil hield langs een autoweg.'
,^oals in de vorige eeuw België
Kongo ging beschaven, zo
bracht Luik de arme inwoners
van Voeren het licht bij van de
Franse kuituur, van kindsbeen af,
want de ouderen kenden de taal
niet, op enkele uitzonderingen na.
Kolonialisme is dat Er bestaat
geen ander woord voor.'
Het Voeren-verhaal van Vlaamse
Brusselaar Guido Fonteyn (erg gevoelig voor de noden van minderheden) werd uitgegeven door Soethoudt Perenstraat 15 te 2000 Antwerpen, (hds)

VAV-komltee
Zopas werd een feitelijke en tijdelijke vereniging opgencht Voorlichtingsaktie Voeren (VAVX
Deze VAV zal instaan voor de
Franse vertaling van Fonteyn's
dokumentair boek, waann de auteur allereerst een knap beeld van
deze Limburgse uithoek schetst
de diverse vormen van geweld
aanhaalt, in het kort de Happartstory ten tonele voert en uiteindelijk tien krachtige stellingen formuleert Een paar duizend eksemplaren van deze Franstalige edite wil
de VAV in gezaghebbende knngen verspreiden, maar ook kosteloos bezorgen aan alle gezinnen in
Voeren
(Vanzelfsprekend zullen overwegend in Voeren de Nederlangstalige eksemplaren verspreid worden!)
De VAV stelt een serene voorlichting IS op dit ogenblik niet alleen noodzakelijk, maar vormt tevens een volwaardig volwassen
en doeltreffend aktemiddel
Elkeen die dit initiatief wil steunen kan tot het VAV-komitee
toetreden. Nu reeds zijn toegetre-

Bendel&der Happart steeds bereid om AF-geweld goed te praten...

Een Recordbon van de ASLK koopt u voor een
termijn van 7jaar. Maar uw geld ligt geen 7jaar vast
Na 3jaar snelsparen kan deze kasbon u al terugbetaald worden Met de recordinteresten er bovenop.
Wie 10 000 F belegt, stnjkt na 3jaar reeds
13 990 F op En de lange afstand-spaarders halen na
7jaar het onklopbare record van 22 980 F
Brvjto-waanJe van een Recordbon
van

na3jaar

na4jaar

naSjaar

|

naSjaar

na7jaar

10000F

13990F

15740F

17590F

20320F

2S000F

34 975F

39350 F

44 975F

50800F

57 450 F

50 000F

69 950F

78 700 F

89950F

101600F

n4900F

100000F

139 900F

)57 400F

179 900F

203200 F

229 8C0F

22 980F

De Recordbonvan de ASLK biedt echter nog een
uniek voordeel stijgen de rentevoeten, dan kunt u uw
Recordbon na 3,4.5 of 6jaar innjilen én profiteren van
een hogere interest Dalen de rentevoeten, dan houdt
u uw Recordbon (én uw record-interesten) tot op de
eindvervaldag van de bon
Bovendien brengt uw geld al vanaf de dag dat u
de Recordbon koopt interest op En die interest wordt
elkjaar autonnatisch bij uw kapitaal gevoegd, zodat
hij op zijn beurt een hoge rente opbrengt
Wenst u meer inlichtingen over de Recordbon?
Sprint dan naar het ASLKCD\ A p n n ( \ i
agentschap in uw buurt En
\->s-/^i^jfjr\
breek uw eigen spaarrecord. | <|—Q
^X^[_j
LF—o U Vindt de adressen van de ASLK-agentschappen
l a a j i n d e Gouden GKË. ojbneH ban)iea
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Weerman Joris Depré:

„Niets gaat boven
de regelmaat
van de seizoenen
/ /

januari

'83 wordt, met minder neerslag en wind dan normaal, niet zo

koud", zo voorspelde de weerdienst van de KUL eind 1982. Alhoewel
we naar de eerste helft van januari stevenen en het zachte weer
aanhoudt zijn er tekenen dat de winter '82-'83 niet helemaal afgeschreven is. „Het kan nog koud wordenTDat bevestigde .onze' weerman Joris Depré. En alhoewel wij geen klagen hebben heeft zo'n
zachte winter ook een pak nadelen voor mens en kuituur. Brandstofverkopers en kledinghandelaars voelen zich in de kou gezet-

Terwijl de Sovjetunie, Griekenland, Israël en India kouderelcords noteren
hebben wij het hier In Europa zoetjes
zacht
December, alhoewel mistig en grijs,
was uitzonderlijk. De landbouwers
werden slechts een paar keer gealarmeerd om hun suikerbieten, die nog op
transport lagen te wachten, toe te
dekken; maar paniek was er nooit Tot
het einde van de maand kon er
geoogst worden.
In de voorbije jaren gaf de jaarwisseling telkens het echte sein tot de

winter. Denken we maar aan de bevroren NMBS-wissels van 78-79 en van
'S!-'82. Met dat voor ogen werd bpgin
dit jaar alles in gereedhekJ gebracht
om het witte geweld op te vangen. Gemeentebesturen bestekien extra tonnen dooizouten en de NMBS dokterde
een plan uit om de treinwissels soepel
te houden. Maar het weer zette dit
keer een neua
Zo'n zachte winter Is natuurlijk voordelig, het budget voor huisverwarming
blijft binnen de perken, er moeten
geen extra warme kleren gekocht en

Buur boer Joris
knot deze dagen
zijn witgea Een
winterse
bezighekJ die er echt
niet Is om zondagschlkiers of amateurfotografen te
plezieren.

naast ook nog met het op peil houden
van het water In de drasdge weklea
Uitgerekend werd dat een wilg tot
60 liter water per dag kan verdampenl
De knotwilg als wind- en zonnescherm
ligt zo voor de hand, men moet een
koe — hoe dom ze er ook uitziet —
maar eens vragen waar ze in zomertijd
het fiefst herkauwt.
Geleerde
berekeningen kort gemaakt: over een
afstand van 10 x de hoogte van de
knotwilg waaien ai te f r i ^ winden
zich In het Waderscherm dood!
Welke boom kan toetere geloofsbrieven voorleggen?

Met de jacht op brandstof voor de
houtkachel heeft de knotwilg plots
weer waarde gekregen. Sommige
houtzoekers bieden tot 200 fr. om één
knotwilg te mogen dunnen. De ervaring heeft boer Joris echter geleerd
beter zelf te l«iotten, te fanatieke
houtjoekers halrten er soms zo lustig
op k » dat de boom het nauwelijks
Buur knapt het werkje dus weer zelf
op, zaagt de takken op kachelbreedte,
biridt de twijgen in bussels samen en
verkoopt dat het een lieve lust is (2 fr.
voor 1 kg wilgenhout).
Knotwilgen (vaak ook populieren) zijn
kunstmatig gegroeide bomen. Een
stam met een knoestige verdikking
bovenaan waaruit takken en twijgen
als uit een kroon opschieten. Om de
zeven of acht jaar worden deze gekapt of geknot vandaar knotwilg. Gebeurt dat niet dan splijt de boom onder
het gewicht van de takken open. (Zo'n
niet geknotte boom is een schotwilg).
Dat gewcht is niet gering. Boer Joris
haak van een knotwilg telkens
± 300 kg ,3pillen".
Knotwilgen zijn naast houtmijn, ook
afsluiting en draineersysteem en windscherm en lommerboom voor het vee
in de weide. Omdat de betonnen afsluiting van zijn vochtige weiden het geen
winter uitWekten en steeds wegzonken, plantte boer Joris opnieuw knotwilgen. De nieuwe afsluiting houdt
stand, groeit van jaar tot jaar en wordt
steviger.
De volwassen wilgen helpen daar-

13 JANUARI 1963

Weerman Joris Depré: „WIJ hebben het niet voor het zeggen, maar niets gaat boven de regelmaat van de
selzoenenF

het openbaar vervoer raakt niet In de
knoei
Maar niet iedereen is daar gekikkig
mee. De brandstofverkopers zitten
met een kleniere verkoop, een verlaagde stookoileprijs bovenop. Het zachte
weer en de dollarkoers zijn de dadersOok de Kledingfederatie is niet gekjklóg Nu reeds wordt een daling van de
verkoop met 20 % genoteerd en om
van de voorraden af te geraken werd
de koopjestijd vroegtijd^ ingezet— Hoe komen we In har^e winter aan
zo'n zacht weer? We vroegen het
weerman Joris Depré.
Joris Depré: S)e gekende antncyck)nen afkomstig van de Azoren sturen
van de Atlanteche Oceaan tot aan de
Zwarte Zee, dus tot in Europa, zachte
oceaankjcht Deze is krachtiger dan de
koude luchten die boven Usiand tggen
en die ons wMen berel^ea De sub-tax>pische winden van de Azoren overheersen tot nu toe de stormachtige
depressies en zorgen voor de koele
kxiht waar wij thans van genieten.
Het is echter te voorzien dat tegen het
einde van deze week koude luchten
de bovenhand zullen halen zodat er
een Noord-We8t•^kx>rdsbt)ming zal
ontstaaa Tegen het weekeinde zal

wijzea andere zullen het totaal tegenovergestekJe aantonea Ik houd het
eerder bij de vaststelling dat een droge
lente doorgaans een zonnige zomer
Het wordt dus toch nog wel echt
oplevert
winter. Hoe stevig en hoe lang is thans
— Is het wasr dat de zomers van
niet te voorzien. Min of meer ernstige
onze voorouders zoveel beter waren
voorspellingen zijn niet langer dan 5 tot
en hun winters zoveel harder?
6 dagen van kracht het Is dus afwachJoris Depré: „Ook dat staat niet vast
ten tot na die tijd".
Met kwasi zekerheid kan gezegd worden dat wij om de zes jaar eenzelfde
1956 als voorbeeld
type weer kennen maar daar Wijf fiet
Het verleden heeft geleerd dat In
dan ook bij. De winters vroeger waren
januari met plotse weerswijzigingen
wellfcht kouder omdat de mensen toen
dient rekening gehouden te worden.
slechter gekleed waren, geen centi-ale
Weerman Depré kan uit het geheugen
verwarming hadden, meer buiten
een aantal soortgelijke voorvallen aanwerkten, kortom zrch minder konden
halen.
verweren tegen de kou dan nu".
Joris Depré: .1956 is misschien wel
— Heeft een zachte winter invloed
het beste voort>eekl Januari van dat
op ons leefmilieu?
jaar kende slechts één winterdag, tot
Joris Depré: .Zeer zeker, de natuur
de 31ste was het uitzondeHIjk zacht
zou nu in volledige winterslaap moeten
Op 1 februari werd het plots -16, het
gedompeld zijn. Maar nee hoor, zij
kwik is toen 21 dagen beneden het
denkt dat het reeds lente ia Botten
vriespunt gebleven. Ale wateriopen
staan klaar om te springen en kunnen
lagen dtaht het was toen écht winterP
ovennorgen misschien reeds door
— Is het juist dat een harde winter pk>tse nachtvorst verrast worden en
steeds gevolgd wordt door een goewanneer het echt lente wordt nog in
de zomer, zoals de volksmond zegt? wintertool vertoeven.
Joris Depré: ,Aan zo'n gezegden Is
Heelwat insektensoorten die bij strenmoettjk een touw vast te knopea Er
ge winter diep onder de grond trachzijn voorfaeeMen die in die richting
ten te overievwi leven er reeds lustig
op k>s en vermenigvuldigen zich dat
het een plezier is. Sprinkhanen, muggen, vliegen, lieveheeriieestjes doen
alsof er geen winter is en wanen zich In
volle lente. Komt er geen winter dan
zulten ze ons deze zomer In zwermen
het leven lastig maken".
Francis Bacon
— En de mens weet die van het
weer?
•k Van 1 januari 1983 af moet
verpakking van voedingsmidJoris Depré: J3e mens Is wat blij
delen Informatie meedelen over
omdat het zacht blijft hij denkt aan de
de gebruikte grondstoffen, de
verwarming, maar vericoudheden en
houdbaarhekl, de bewaarperiogriepen tieren weliger dan ook Daar is
de en de zogenaamde additievooral de vochtigheid die alles kil en
ven of toevoegsels. Maar welke
klam maakt de oorzaak van. Maar of
gegevens zijn nu belangrijk
het uitialijven van de seizoenen echt Invoor de verbruiker? Waar moet
vk>ed heiaft op de mens durf Ik niet behij op letten?
weren. Feit is dat mist en gfcstoten
weer hem mistroostig en depressief
Het ministerie van volksgemaken,'lerwljl hij bij open weer opgezondheid en het gezin heeft een
wekter en levenslustiger door het lepraktische gids^iitgegeven om
ven gaati Wij het>ben hüst natuuriijk niet
de tekst van een etiket te begrijvoor het zeggen maar als je het mij
pen.
vraagt gaat niets traven de regelmaat
Deze brochure „Weet wat je
van de seizoenen!"
eet" zal toegestuurd worden na
Rond 1250 schreef onze Hadewych in
storting van 40 frank (20 fr. bij
haar mystieke veriiefdhekl: ,Ay, al es
afname van minimum 10 eksemnu die winter coul/Cort die dage
plaren) op de postrekening
ende die nachten lange, / Ons naket
000-2005948-85 van het Minissaan een somer stout".
tère van Volksgezondheid, 1010
Vooralsnog
niet helemaal toepasBrussel met vermelding van
selijk op deze tijd, toch een „stoute" zo„Weet wat je eet" en het gemer toegewenst Wat dat dan ook
wenste aantal.
moge betekenen.

meer en meer polaire lucht aangevoerd worden en tegen maandag zullen sneeuwbuien ons deel worden.

„/7e natuur wordt alleen overwonnen door
haar te volgen / #
•k In het toerisme was ar geregeld een „jaar": het jaar van de
kastelen, van de abdijen, van de
streekgerechten. 1983 wordt in
het teken gesteld van het binnenlandse toerisme. VW-Westvlaamse Bergen werkt hier volop aan mee en beleeft in 1983
„een jaar met Malegijs'. Als symbool voor dat jaar werd het
zwierige paardje Malegijs gekozen zoals het getekend werd
door Eugeen Vansteenkiste
(1896-1963) en prijkt op het uithangbord van het VW-huis te
Kemmel. In 1983 wordt het
paardje het kenmerk voor het
streekeigener de natuur, het
eenvoudig-landelijke, de legenden, de volkstaal.
De VW-kalender 1983 brengt
de Malegijs-legende zoals die
door verschillende kunstenaars
werd weergegeven. En In juli is
er een grootse tentoonstelling

„Kunstenaars rond Malegijs*.
Jan Hardeman: ..Met Malegijs'
wordt in 1983 het motto voor
steeds nieuwe ontdekkingen
waarbij het gehelmnisvolle, het
nest-warme van het heuvelende
land aan bod komt Tientallen
vrijwilligers staan klaar om op
die tocht naar het ..eigen
schoon" voor te gaan". Meer
inlichtingen bij: V W Westvlaamse Bergen, Streekhuis
Malegijs, 8948 Kemmel. tel.
057-44.47.10. Verantwoordelijke: Jan Hardeman.
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Frans Van der Eist: advokaat in sombere tijden

Krijgsauditeur weigi
1 U\™r

voor
Op 21 oktober 1946 waren er teeds 4357
doodvonnissen geveld De auditeur-generaal W Ganshof van der Meersch hield in
september 1946 een rede waann hij zijn
repressiepolitiek verdedigde (verschenen
in het „Journal des Tribunaux", 6 oktober
1946) De tesis die hij hierin vooropzette
was dat met het „verraad", maar iedere
hulp, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan
de vijand moest gestraft worden Met
dergelijke maatstaf werd gans de aktieve
bevolking die in het bezette gebied gebleven was verdacht Dit was trouwens de
mentaliteit van de Londense emigranten
buiten hen was iedereen verdacht, te
beginnen met de koning Weliswaar kon
Ganshof van der Meersch zijn waanzinnige politiek met doorvoeren Vooreerst had
hij, onder druk van de BSP moeten verzaken aan de vervolging van de vrijwillige arbeiders in Duitsland, die volgens zijn tesis
onbetwistbaar strafbaar waren zij hadden
hulp verleend aan de vijand door vrijwillig
in Duitsland te gaan arbeiden
Vervolgens moest hij verzaken aan de
bestraffing van ..de meest hatelijke vorm
van kollaboratie" de ekonomische kollaboratie Van de 77 335 dossiers die reeds uit
hoofde van ekonomische kollaboratie geopend waren, werden er 73800 zonder
gevolg geklasseerd De sukkelaar van
Fabnekswachter werd ongenadig gestraft,
maar de eigenaar van de fabriek die voor
de Duitsers gewerkt had ging vnjuit De
sekretans-generaal voor Ekonomische Zaken, Victor Leemans, die de zwaarste
verantwoordelijkheid droeg in deze voor
de Duitse oorlogsinspanning belangrijkste
sektor, kreeg ook een buiten-vervolgingstelling

liieiK

'ind
Spitz aangehouden en veroordeeld omdat
hij de misdaad begaan had als priester onderdak te verlenen aan de voortvluchtige
Theo Brouns, is op 12 november 1945 in
de gevangenis van Vorst gestorven Men
heeft deze pnester laten kreperen als een
hond door hem de medikamenten te weigeren die hij nodig had wegens zijn ziekte
Het IS in dezelfde beruchte gevangenis
van Vorst dat mgr Dom Modestus Van
Assche, abt van de abdij van Steenbrugge,
op krapuleuze wijze vernederd en gemarteld geweest is Ook hij, onschuldig aangehouden en vervolgd, is de marteldood
gestorven tot blijvende schande voor al
wie zich toen katoliek noemde in dit land
Was met een professor aan de Katolieke
Universiteit van Leuven, prof Jan Rubbrecht, als substituut-krijgsauditeur de verantwoordelijke voor de aanhouding en de
vervolging van mgr Van Assche"? Na zijn
dood, in een proces voor de krijgsraad te
Brugge is gebleken en gevonnist dat andere personen verantwoordelijk waren voor
de verklikking die men op lichtzinnige
wijze, ten onrechte mgr Van Assche ten
laste gelegd had
Zelfs kleine kinderen werden in de gevangenis opgesloten De substituut van de
krijgsauditeur M D liet een vrouw met een
kindje van 4 maand in de gevangenis van
Vorst opsluiten Deze vrouw had mets
misdaan, is ook nooit veroordeeld geweest Haar man was aangehouden, zij
had geen middelen van bestaan en was
naar pater Vervinckt gegaan (pater Vervinckt die ook door dezelfde M D aangehouden werd, maandenlang opgesloten in
de gevangenis, voor de krijgsraad ge-

sleept en vrijgesproken) om hulp Zij
werd aangehouden en zonder enige beschuldiging te haren laste met haar kindje
opgesloten Men weigerde haar melk voor
haar kind, dat zienderogen wegkwijnde
Toen het kind op sterven lag, gaf M D bevel de vrouw met haar kind op straat te
zetten, maar met verbod naar haar huis terug te keren Met haar stervend kind in de
armen stond de vrouw op straat het kind
IS nog dezelfde dag — op 16 jum 1945 —
gestorven

rijkswachters, nep ..Voor Vlaanderen'
Vuuri" Zijn testament werd in beslag
genomen door de auditeur omdat het een
Vlaamse geloofsbelijdenis bevatte alhoewel het in een gesloten omslag aan zijn advokaat geadresseerd was Dezelfde dag
werd te Gent Leo Vindevogel terechtgesteld Ik voelde toen in alle scherpte dat ik
stond voor het Vlaamshatend officiële
België, dat bereid was zo mogelijk ieder
spoor van vlaamsgezindheid in bloed te
smoren

Eén van de schnjnendste herinneringen uit
mijn leven is de terechtstelling van Karel
De Feyter in de gevangenis van St-Gillis
op 25 september 1945 Karel De Feyter
was een oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog, één der leiders van de Vossen
(VOS = Vlaamse Oud-strijders) Men kan
zich thans afvragen waarom deze man
eigenlijk ter dood veroordeeld werd en
waarom hij geëxecuteerd werd Hij had
zich vóór de oorlog de haat op de hals
gehaald van de generaals en andere leiders van de patriottische oud-strijdersveremgingen zoals NSB en Vuurkruisers,
door zijn aktie voor de VOS En dat moest
hij met zijn leven boeten

Ik zou uit deze episode van mijn leven veel
hennnenngen kunnen ophalen Pijnlijke,
grievende hennnenngen Diep beschamende hennnenngen

Mr Albert Clerens was de verdediger van
Karel De Feyter geweest Ondertussen
was mr Clerens zelf geschorst voor zes
maand als advokaat, ingevolge een tuchtonderzoek wegens zijn gedrag tijdens de
oorlog Toen het ontstellend bencht kwam
van het auditoraat-generaal dat Karel De
Feyter 's anderendaags 's morgens om 6
uur terechtgesteld zou worden, vroeg mr
Clerens mij hem te vervangen en in zijn
plaats te willen aanwezig zijn
Het IS mij met mogelijk het walgelijk
schouwspel te beschrijven dat ik toen
meegemaakt heb en de gevoelens die mij
bestormden Er was een massa nieuwsgiengen aanwezig De executie werd bevolen
door de auditeur Charles, die later kabinetschef van Struye en prokureur des
Konings te Brussel geworden is Al die heren spraken Frans onder mekaar en namen de zaak zeer luchtig op ..encore un
traitre qui avait expié
Karel De Feyter is moedig gestorven Hij
zelf, voor de executiepaal staande tegenover het executiepeloton samengesteld uit

Over Vlaanderen was de Belgische terreur losgebroken Er was geen sprake van
een humane, serene rechtsbedeling Het
was een wraakgerecht
Van een onbevooroordeeld onderzoek
door een onderzoeksrechter was geen
sprake De krijgsauditeurs en hun substituten waren onderzoeksrechter en openbaar ministerie in een persoon zij maakten
het zich gemakkelijk Voor hen kwam het
er op aan de verdachten te verpletteren,
de zwaarste straffen te bekomen Uit hun
dossiers verwijderden zij alles wat de
verdachten ten goede kon komen, om
alleen bezwarende dokumenten voor te
leggen Ook ter zitting werden getuigen
ten gunste afgesnauwd, geïntimideerd, zelf
als verdachten behandeld Hoogstaande
magistraten hadden overigens geweigerd
te zetelen in deze uitzondenngsrechtbanken die de krijgsraden en krijgshoven
waren Om deze krijgsgerechten in stand
te houden bleef ons land „in staat van oorlog" tot 15 jum 1949 (wet van 1 juni 1949),
dan wanneer de oorlog door de kapitulatie
van Duitsland sedert mei 1945 definitief
geëindigd was In deze krijgsgerechten
zetelden officieren, die meestal de oorlog
doorgebracht hadden in Duitse krijgsgevangenkampen, die mets afwisten van de
toestanden in ons land tijdens de bezettingsjaren

Volgende week deel 3:
„Op een perskonferenlie werd
de sloping van de IJzertoren
aangekondigd'.

De aandacht werd echter afgeleid en aan
de, weerstand" werd voldoening geschonken door een eenzijdige en mateloze
bestraffing van de politieke kollaboratie
In Vlaanderen bood de repressie de gelegenheid om grondig af te rekenen met het
Vlaams-nationalisme Het was een sombere tijd In de lange gang van de gevangenis
van St -Gillis waar men tafeltjes en stoelen
geplaatst had om de advokaten toe te
laten hun klienten te zien en te spreken,
zag ik toen tal van figuren uit de rangen
der Vlaamse Beweging defileren
Ik heb er dr August Borms nog gezien, de
oude, blinde Adelfons Hendenckx, Hubert
Melis, in de zeventig jaar, prof Jonckx,
prof dr Adnaan Martens, dr Jan Grauls,
Karel De Feyter, mr Borginon, mr Van
Dieren mr Joz Custers, mr Gerard Romsee mr Jan Timmermans, dr Antoon
Jacob dr Gravez, Filip De Pillecijn, Piet
Meeuwissen, Fritz Hendrickx, kolonel Van
Coppenolle, eh Jan Bernaerts, eh Jan
Spitz pater Callewaert, pater Vervinckt
enz
In de gevangenis van Vorst zag ik o m Victor Leemans, Maurits Liesenborghs, dr
Antoon Picard, enz
Maurits Liesenborghs en Antoon Jacob
zijn in de gevangenis gestorven
Ook die edele man, zeer eerwaarde heer J
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TOERISME IN VLAANDEREN
toeneming in kapaciteit van ruim
25 % kunnen verwerken. Te veel
appartementen, hotels, campings...
worden slechts gedurende een
zeer korte tijd ten volle benut
Wij: „Vóór een aantal jaren lan- Zonder één steen bij te bouwen
ceerde u het ophefmakende (of nog meer urbanistische fouten
voorstel van „vakantie-sprei- te begaan), kan men een hogere
ding". Dit plan werd door een vraag beantwoorden.
aantal personen erg kritisch be- Het toerisme in eigen land zal
naderd. Niettemin werd reeds blijven toenemen.
een deel van uw voorstel, nl. het Wij: „Hoe belangrijk is het toerissamenvoegen van verscheidene me voor West-Vlaanderen?
vrije snipperdagen tot tweemaal Vanhove: „De jaaHijkse omzet
een volle week, uitgevoerd. Blijft voor West-Vlaanderen, in de toeu nog steeds voorstander van ristische sektor bedraagt zo'n
een spreiding van de vakantietijd 20 miljard frank. En ongeveer 25
over meer dan twee maanden?" tot" 26.000 mensen zijn in deze
Vanhove: „Meer dan ooit On- zeer arbeidsintensieve sektor voldanks de krisis, blijft er een funda- tijds tewerkgesteld.
mentele groei van de toeristische „Vakantie" bedraagt zo'n 3 tot 4 %
markt waar te nemen. Nu staan wij van de totale Isesteding van de
voor een vreemd fenomeen: wij bevolking. Dit is een belangrijk
kennen een zeer grote vraag naar aandeel.- of anders gesteld: denk
vakantie tijdens een beperkt aan- even het toerisme weg uit Vlaantal weken (juli en augustus). En deren en u zult het aantal werkdoor deze hisge koncentratie ma- zoekenden de hoogte zien inken de toeristen het zich vaak schieten.
onnnogelijk om echt „vakande" te Overigens kunnen wij ons, zoals
beleven. Je kunt fien dit echter geze^, asn een toeneming van
niet verwijtea Maar dikwijls ,ont- de vraag in eigen land verwachten.
„terugplooien" naar het eigen land.
Zo stelden wij een stijging van het
kusttoerisme vast van liefst 7 %
tijdens '82".

GOM-direkteur-generaal Vanhove:

„ Vakantiespreiding
blijft hét antwoord

##

„Het verlopen seizoen aan de kust en in WestVlaanderen kan zonder twijfel als een topseizoen
worden beschouwd.
De voorlopige toeristische index J(ust en Achterland'
van het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau bedraagt voor het globale seizoen 106,7 (basis 1981 *
100X Dit betekent dat de toeristische aktiviteit in 1982
met 6,7 % is toegenomen in vergelijking met het voorgaande seizoen.
Het is duidelijk dat het kusttoerisme op zijn hernomen
elan van 1980 (+ 4 %) en 1981 (+ 6,2 %) is doorgegaan. Hiermee hijst de toeristische aktiviteit zich voor
het eerst terug boven het peil van het rekordjaar
1976:
Nu reeds
vakantieplannen
Dit staat te lezen in de persmap
uitgegeven door „Westtoerlsme.
Provinciale Westvlaamse Vereniging voor Toerisme vzw'.
Op een ogenblilt dat iedereen
zich klaarmaalct om de hardste
aanvallen van de winter, die nog
op komst zijn, te overleven, brengen „Wij" nu reeds een vakantiebijdrage. Of althans een aantal
beschouwingen rond het toerisme in eigen land. Want een aantal
elementen dulden er op dat precies tijdens de gure wintertijd de
meeste vakantieplannen worden
gesmeed. Waarschijnlijk is het
verlangen naar zon en rust nu het
grootst Begrijpelijk. De reisagentschappen pakken uit met
de prachtigste reisbrochures,
waarop steevast bijna-naakte en
slapende of stoeiende mensen
ergens op een utopia-strand afgebeeld staan. Tenzij men nog
even kiest voor een sneeuwvakantie. Ook worden her en der in
ons leuke land juist nü vakantie-

13 JANUARI 1983

beurzen opgezet Je kan er kuierend kijken naar tenten en minizwembaden, woonauto's en caravans, camping-gasvuurtjes en
reisgidsenDe winter is voor al wie ergens
betrokken is bij de .vrijetijdsindustrie" heus geen komkommertijd — zoals men zou kunnen
vermoeden — maar een klaarstomen, een voorbereiden — in
stilte — voor de „storm".
Toerisme is het zich lijfelijk verplaatsen met de bedoeling zich
te verrijken en te verstrooien,
waarbij men in kontakt komt met
andere dan de gewone dagelijkse gegevens.
Daar waar toerisme in het verleden, en ook in het heden, vaak
een militair, religieus, penitentiair, of zelfs opvoedkundig karakter had, is het tegen het einde
van deze eeuw te verwachten dat
iedereen een potentieel toerist is.
Naast het recht op arbeid is er
ook het recht op vrije tijd, en als
essentieel onderdeel hiervan, het
recht op deelneming aan de toeristische aktiviteit

Toch moeten een aantal bemerkingen worden gemaakt bij een
ongekontroleerde toeneming en
uitbreiding van het toerisme.
Ook in Vlaanderen.
Over één en ander hadden wij een
gesprek met de heer N. Vanlïove,
direkteur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij voor West-Vlaanderen en de
heren P. Meurrens en R. Annoot
van Westtoerisme vzw, de provinciale Westvlaamse Vereniging
voor Toerisme.

„Vakantie
blijft een must"
De heer Vanhove is een bekend
specialist in de problematiek van
het toerisme en meer bepaakJ is
hij de „ontwerper" van de ideeën
rond „vakantiesprekiing".
Wij: „Vakantie, en specifiek dan
toerisme, is dit geen luxe-aktiviteit die eigenlijk overbodig
wordt in deze krisistijd?"
Vanhove: „Vakantie is inderdaad
geen echt fundamentele behoefte
zoals eten en slapen. Maar het
begrip vakantie is wel ingeburgerd
in het leefpatroon van de westerse mens. Ten gevolge van het
steeds koortsachtiger werkritme
en de bestaande woonsituatie,
blijft één of andere vorm van
vakantie, ook in krisis, een must
Echter niet meer om 't even welke
vorm van vakantie. Want welk
echtpaar, met bij voorbeeld twee
kinderen, kan twee weken zonneverblijf in Spanje tijdens juli of
augustus
— kostprijs ca.
100.000 fr. — nog betalen?
Onder meer daarom pleiten wij
voor vakantie dichterbij huis en
van kortere duur.
Immers, vorig jaar is het aantal
reizen naar het buitenland verminderd met 14 % en kenden wij een

vangen" zij, door deze opeenhoping, een slecht jjrodukt".
Daarenboven is het huidige aysteem a^odaaL Jmmers, precies de
gezinnen-met-kirKieren en de arl)eider8 (die gehouden zijn hun
vakantie te nemen tijdens dte twee
zomermaanden) kunnen geen
profijt halen uit de goedkopere
tarievea die mA\ buiten de piekmaanden manifesterea
Tot sk)t is het huküge vakantiesysteem antt-ekonorniscK In de
publieke eektor werden „dwaze"
investeringen gedaan omwille van
die piekmomenten. Een aantal ziekenhuizen bij voorbeekJ langsheen de kust werden gebouwd en
uitgebreki om die enkele weken
aan te kunnen.
En ook de rentabiliteit in de private
sektor lijdt onder het thans in
voege zijnde systeem.
Vandaar mijn oplossing: splits België in twee voor wat t)etreft de vakantieperiodes. De ene j:one" (bij
voorijeeki Vlaanderen en de Nederiandstalige scholen van Brussel) neemt vakantie van 10/15 juni
tot 10/15 augustus en de andere
„zone" (Franssprekend België)
tussen 10/16 juli en 10/15 september. Dit zijn twee klimatologisch gelijkwaardige periodea
Ook is dit plan pedagogisch perfekt haalbaar, want er komt geen
vermindering van het aantal vakantiedagen... zoals het at te vaak
verkeerdelijk werd voorgesteld.
Het gunstige gevolg zou zijn dat
het toerisme, bij voorbeeld aan de
kust en in de Ardennen, een betere spreiding zou kennen. Met al
het aangename wat daaruit voortvloeit: een „beter" produkt betere
dienstveriening, sociaal rechtvaardiger... Ten gevolge van de toeneming van het binnenlands toerisme zal dit plan ooit wel eens
moeten uitgevoerd worden. De
omstandigheden zullen het verplichten.

nfiee veroorzaakt door de enorme
stijging van de prijzen in fiet buitenland.
Deze toeneming zal plaatsgrijpen
ifKÜen wij de prijzen in het binnenland (en zeker in de toeristische
centra) kunnen beheersen.
Tenzij de krisis dermate de koopkracht van onze mensen, en van
de buitenlandse toeristen, aarv
tast. Uiteraard dienen wij rekening te houden met wat de zukJerse landen gaan doen als „tegertzet". Kijk maar eens naar de devaluaties van de munten van zowel
Joegoslavië ais van Spanje. (En
onlangs ook Griekenland).

„Toerisme is flink op
weg zichzelf
onmogelijk te maken."
(Geo de la Violette)

De heer Roland Annoot is direkteur van „Westtoerisme vzw", de
para-provinciale vereniging voor
toerisme in de Noordzeeprovincie.
In deze organizatie zijn, uiteraard,
de provincie vertegenwoordigd en
verder de 21 gemeenten die vrijwillig lid zijn: de 9 kustgemeenten
en 12 gemeenten uit het hinteriand
„die eery toeristische roeping hebben". Elke gemeente beslist autonoom of zij al dan niet toetreedt
tot „Westtoerisme".
In feite is Westtoerisme dus een
promotie-orgaan voor het toerisme in West-Vlaanderen: zoveel
mogelijk toeristen naar die provincie brengen. Deze vereniging ziet
haar taak op het vlak van de
promotie: brochures uitgeven en
verspreiden, persreklames lanceren en de professionele commercializatie van het toerisme in die
provincie. Daar waar de gekende
reisbureaus hun aktieterrein vooral zien in het organizeren van
reizen naar andere streken (,,outEr is nog een andere reden waar- going"), is het de optie van Westom een vakantie over méér dan toerisme het „inkomend toerisme"
twee
maanden
noodzakelijk ter harte te nemen.
wordt Ik beweer dat wij nog een
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Het was immers te vaak het geval
dat een Antwerpenaar gemakkelijker een alles-mclusief-reis boekte
naar Bangkok, maar dat het voor
diezelfde
Metropool'bewoner
kwasi onmogelijk was een volledig-geregelde-vakantie aan de
Vlaamse kust te bestellen
Behalve de heer Annoot nam ook
zijn medewerker, de heer P Meurrens, aktief deel aan ons onderhoud
„Wij: „Hoe ziet u de toekomst
voor de toeristische sel^B^ in
Vlaanderen?"
Meurrens. „Nogal positief Indien
WIJ de prijzen kunnen blijven beheersen en WIJ aldus vakanties
kunnen aanbieden die konkurrentieel zijn ten opzichte van het
buitenland, dan zit een toeneming
van de toeristische bednjvigheid
er zeker in voor Vlaanderen Als
de zon ons dan nog ter wille blijft,
dan zit het wel goed
Wanneer men immers rekening
houdt met het feit dat men met
20 liter benzine in Vlaanderen zeker op zijn eindbestemming raakt,
en daarbij bedenkt dat de vervoerkosten voor een reis in Frankrijk
vlug 20 000 f r belopen nou, dan
IS het telsommetje vlug gemaakt
Voor die som kan men veertien
dagen lang, tijdens het hoogseizoen, een goed appartement, ten
behoeve van zes personen, huren

Meurrens en Annoot: „Dat is een
reëel gevaar Dat de toeristen precies dat gaan vernietigen, wat
deze plaats juist tot toeristische
plekpleister maakt
Komt daar nog bij dat ook de
rechten van de plaatselijke bewoners moeten worden gerespekteerd Zodat er geen anti-houding
groeit tegenover de toensten"

Troef in krisistijd!
Wij: „Welke toeristische prioriteiten duidt u aan voor Vlaanderen?"
Meurrens „Toensme werd te lang
beschouwd als uitsluitend een onderdeel van het kultureel beleid
Dit IS historisch gegroeid Toen de
overheid in 1936, voor het eerst,
besloot een week „betaald verlof"
toe te staan, had dit als bedoeling
de mogelijkheid scheppen om het
kultureel peil van de werknemers
te verhogen Voorwaar een lovenswaardige ingestelheid
Maar in andere landen ressorteert
toerisme nu sinds lang onder ekonomische zaken Begnjp ons met
verkeerd Toerisme heeft zonder
twijfel te maken'met kuituur, maar
met uitsluitend"
Annoot. „Wat wij echt missen is
een eigen Vlaams imago in het
buitenland Kijk naar de Nederlanders, de Duitsers, de hransen zij
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drag wordt vrij gehouden Als we
zien wat een klein land, zoals bij
voorbeeld Ierland kan, dan is het
bedroevend hiermee het bedrag
te vergelijken dat daaraan in
Vlaanderen
wordt
besteed'
(slechts 225 miljoen f r )
En dit op een ogenblik dat het
toerisme een van de belangrijkste
„industrietakken" van Vlaanderen
IS en een van dé troeven is, en
blijft, in deze krisistijd
Het toerisme is, m i , de enige
ekonomische sektor die nog
groeikracht heeft
Vandaar dat toerisme een onderdeel moet worden van ekonomische zaken
Maar dan met een echte beleidsvisie en een voldoende beredeneerde koordinatie Hienn schiet het
„Kommissanaat
Generaal
voor
Toer/sme" schromelijk tekort Ook
omdat een deel van de toeristische sektor nog ressorteert onder
het unitaire ministerie van Verkeer En ook de ons beloofde
„regie voor promotie" komt er
met om onverklaarbare redenen
In Wallonië is de tegenhanger wel
reeds werkzaam
Er wacht de Vlaamse Gemeenschap, en meer specifiek de
Vlaamse regering, op het toeristisch terrein een grote uitdaging
Het Vlaamse land, met zijn enorme
diversiteit en de ontelbare attrak-

•*v ^ \ - W « s ï y ^ "^

„De meeste toeristen gaan in andere landen
hun eigen land bezoeken."
(Gaston oumez)

Roland Annoot, direkteur Westtoerisme:

/ /

Wij „In tegenstelling tot de klassieke ekonomische wetmatigheid is het zo dat een té grote
stijging van de toeristische
vraag een daling van de kwaliteit
of de waarde van het toeristisch
aanbod met zich dreigt mee te
brengen".
Meurrens: „Een middel om dit
gevaar, namelijk de verloedenng
van het toensme, tegen te gaan,
lijkt mij een doorgevoerde vakantiespreiding Het toerisme moet op
menselijke maat gehouden worden en onmenselijke pieken dienen vermeden"
Wij: „Want indien straks tienduizenden gaan piknikken in de duinen, dan bestaat het gevaar dat
er van „onze gouden duinen" niet
veel meer overblijft-?"

Vlaams imago in buitenland!"

wisten zich „te verkopen" in de
rest van de wereld
Weet u, toen wij voor een paar jaren een enquête lieten uitvoeren in
Groot-Brittannie om te weten te
komen welk „beeld" de Bntten van
ons land hadden bleek hieruit dat
WIJ in hun ogen „het land waren
van de Europese ambtenarij en de
zware industrie" Het „aantrekkelijke" element ontbrak
Vlaanderen moet in de wereld een
begnp worden en duidelijk erkenbaar en herkenbaar zijn Er moet
dnngend in het buitenland een
sensibilizenng ten voordele van
Vlaanderen komen
Maar, wat stellen wij vast? Dat er
op het gebied van promotie
slechts een belachelijk klem be-

tieve pleisterplaatsen en mogelijkheden kan een toeristisch paradijs
worden"

Eigenheid behouden!
Wij: „Bestaat het gevaar niet dan
een streek, „omwille van het toerisme", haar eigenheid opgeeft.
Dat men zelfs zijn eigen taal gaat
verloochenen-?"
Annoot: „Dit moet te allen pnjze
vermeden worden De eigen gebruiken, de eigen taal, de eigen
sfeer van Vlaanderen moeten behouden blijven En zij die dit met
geloven? Zij dwalen' Het is toch
onvoorstelbaar dat, indien wij naar
Joegoslavië reizen, wij verwachten dat men daar Nederlands
spreekt' Men moet de vreemde
toeristen helpen, maar men mag
hoegenaamd met de eigen-heid
verloochenen Immers, een van dé
belangrijkste zaken waarom iemand op reis gaat is precies het
verlangen naar dat „andere" het
feit dat men eens in een andere
streek wil vertoeven, met een andere taal, andere gebouwen, andere gebruiken
Neen, wij mogen onze Vlaamse
identiteit met verloochenen om het
toerisme ter wille te zijn
Wij
moeten natuurlijk wel gastvnj zijn'
maar dat is helemaal iets anders"
(pvdd)

„...84 o/o van de Japanners
die Europa bezochten
vinden Brugge
het mooiste stadje..."
(uit: Karel De Meulemeester, p 70)

Niet zo fraai...
De Europese Toeristische Kommissie gaat vooral na hoe de
Amerikanen, uit de Verenigde Staten, en de Japanners, andere landen vanuit toeristisch oogpunt benaderen. In 1980
vroeg deze kommissie aan Amerikanen en Japanners, 34
landen, waaronder België, te rangschikken naar hun toeristische aantrekkingskracht
Dit gaf voor België de volgende resultaten:
Indruk van vriendelijkheid
28ste plaats
Aangenaam om er te winkelen
27ste plaats
Attrakties en manifestaties
31ste plaats
In dienst van de toerist
31ste plaats
Behoefe om er eens naartoe te reizen
29ste plaats
Heeft een toeristische toekomst
33ste plaats
Moet je gezien hebben
21ste plaats
Heeft een rijke artistieke geschiedenis .. . 13de plaats
Wij komen er dus maar bekaaid vanaf. Maar dit povere
resultaat is alleen te wijten aan een gebrek aan kennis van
ons land.
(uit Karel De Meulemeester, Waarde-vol met vakantie. Tielt/
Bussum, Lannoo, 1981, p 16)

AUTOBOX-BOOTBOX
CARAVANBOX
en nog zóveel meer box
ENIG IN EUROPA !
1000 m2 TOONZAAL
ALLE DAGEN OPEN
VAN 8 30 U TOT 17 30U
OOK OP ZATERDAG TOT 12U

FERYN
FABRIKANT-INVOERDER

87 Mechelseweg
2920 KAPELLE O/D BOS

(015) 71 18 49
71 24 49
71 20 49

TELEX

619 89
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TV-programma's

14

Zaterdag
15 JANUARI
BRT 1
1250 Skien uit Wengen — 1600
Mr Smith gaat naar de senaat
(film) - 1805 Tik Tak - 1810 A
B C Lettertjes — 18 40 Boomer CO
— 1905 Dit leuke land - 1945
Nieuws — 2015 Marva Si Marva
La - 21 05 TV-Touche - 21 45
Burgeroorlog (The Blue and the
Gray) (f) - 2315 Nieuws

cert Antwerpen - Benelux I —
1430 Handel en Wandel (Open
School) — 1500 Voor boer en
tuinder — 15 30 Veldlopen in Wingene - 1610 IQ 0«wis) - 1640
Logans Vlucht (S F J - 17 25 Voetbaluitslagen — 1730 Allemaal
beestjes - 1800 Tik Tak - 1805
Sesamstraat - 18 20 Van Pool tot
Evenaar (kwis) — 1945 Nieuws
- 2005 Sportweekend - 2035
Lente CTV-film) 2130 The
sound of musical (musical-items)
— 2220 Nieuws

NED 1

1855 Minibios - 1905 Avro's
Toppop — 2000 Nieuws - 2058
Dallas (O — 2120 De gouden harp
1982 — 2220 Televizier magazine
— 23 00 Avro's sportpanorama —
2340 Nieuws

17 30 Piet Dankert een jaar voorzitter van het Europees fjartement —
1800 Sprekershoek. - 1815 Sesamstraat — 1830 De tweede
natuur — 1900 Studio sport —
2000 Nieuws - 2010 Panoramiek — 2040 Humanistisch Vervond — 2045 De geest van gras
- 21 40 De witte raaf - 2220 De
verbeekjing — 2310 Nieuws

NED 2

NED 2

1820 Paspoort — 1830 Sesamstraat — 1845 Toeristische tips.
— 1900 Nieuws. - 1911 De
eerste de beste — 19 50 Kieskeung — 2010 Dikke vrienden (toneel) - 2230 Nieuws - 2245
Tros sport/Studio sport — 2325
De Bnef (televisiefilm)

1900 Nieuws — 1905 Mr Merlin
(tv reeks) — 19 30 Countdown —
2010 Dynasty (fJ - 21 00 Not the
nine o'clock news — 21 15 Infospecial op weg naar de toekomst
— 21 55 Veronica House (Muziekspeaal) — 22 20 Valley of the dolls
(O - 2310 Agenda - 2315
Nieuws

NED 1

RTB 1
19J0 Nieuws — 1955 Le jardin
extraordinaire — 2030 L'lle des
braves (film) — 2210 Cinescope
— 2315 Nieuws

F 1
1910 D' accord, pas d'accord —
1920 Gewestelijk nieuws — 19 45
S'll vous plait (magJ - 2000
Nieuws. - 2035 Dallas (f) 21 35 Droit de reponse — 2255
Etoiles et toiles (filmmag) — 2335
Nieuws

A2
1920 Gewestelijk nieuws — 1945
Le theatre de Bouvard - 2000
Nieuws — 20 35 Champs-Elysees
— 21 50 La troisieme guerre mondiale (televisiefilm)
2320
Nieuws

F3

RTB 1
1200 Faire le point 1300
Nieuws. — 1430 Palmares (Vanete) — 1500 Vsa pour le monde
(Taiwan) — 1650 Agatha Chnstie
- 1840 Sportweekend - 1930
Nieuws. — 2000 Un cirque en
Pologne — 21 00 Trois morts a
zero (TV-film) — 2230 Nieuws

TF 1
18.30 J'au un secret (spel) —
1900 Le magazine de la semaine
- 2000 Nieuws - 2035 Cents
dollars pour un shenf (film) —
2315 Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Chantez-le
moi (vanete) — 21 55 Roule routier (dok) — 22 40 Concert-actualites - 2310 Nieuws

FR 3

1920 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programmes —
1955 II etait une fois l'espace —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2035 Le cavalier seul (toneel)
— 2250 Nieuws - 2320 Prelude
a la nuit

2000 Benny Hill - 2035 Cuba
l'art et la revolution (dokj — 21 30
A propos de Cuba (debaO —
2200 Nieuws - 2230 La soif du
mal (film) — 020 Prelude a la nuit

ARD

ARD

2000 Nieuws - 2015 Auf los
geht's los (spel) - 22 00 Nieuws
— 22 20 Die Schwarze Windmuhie
(film) - 005 Nieuws

2000 Nieuws — 2015 Europa
unterm Hakenkreuz (Auschwitz)
— 21 00 Hundert Meisterwerke —
21 10 Der Kardinal (film) - 000
Nieuws

ZDF
19 00 Nieuws - 19 30 Das Tal der
Puppen (f) — 2015 Nie wider
Mary (blijspel) — 22 05 Nieuws —
2210 Das aktuelle Sport-Studio 2325 Der Kommissar — 025
Nieuws

D 3

ZDF
1930 Muzikaal ra
2015 Ein Winter auf Mallorca CTV
spel) - 2150 Nieuwre - 2205
Bauem, Pnester, Bombenleger (reportage) — 2305 Kurzfilm international — 2350 Nieuws.

D 3

2000 Nieuws - 2015 Das Jahrhundertwerk in Beton (reportage)
— 21 00 Gott und die Welt 21 30 RuckWende - 21 45 Das
Gansemblumchen wird entblattert
(film) — 2320 Johann Sebastian
Bach — 020 Nieuws

2000 Nieuws — 2015 Die ersten
menschen (dok) — 2100 Auslandsstudio — 21 45 Voll ins Leben — 2230 Dave Allen speaal
(show) — 2325 Das waren arme
Zustande — 2345 Nieuws

LUX

LUX.

1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort spel — 2000 Chips (f) —
21,00ShowHerveVillard - 2200
Stormy Weather (film)

1915 Nieuws - 19 30 Flash-back
— 1955 Le coff re-fort spel —
2000 (?uincy (f) - 21 00 La meilleure fa^on de marcher (film)

Zondag
16 JANUARI

Maandag
17 JANUARI

autonjden (Open school) — 19 45
Nieuws - 2020 Marco Polo (f) 2155 Ommekaar Laatste dagen
van het leven — 2240 Nieuws

BRT 2
1915 De Far West op zijn best (O
— 1945 Nieuws - 2015 Extratime (sporü — 22 00 Elektron Live

NED 1
20 00 Nieuws - 20 28 De weg (f)
— 21 30 Brandpunt in de markt —
2225 Kussen (met Herman van
Veen) — 2300 Nieuws.

NED 2
1830 Sesamstraat 1845
Jeugdioumaal — 19 00 Nieuws —
1911 Professor Balthasar - 1915
Guess whos coming to dinner
(film) — 21 05 Rondom Tien —
22 05 Praten in het voorhuis over.
— 2230 Nieuws.

RTB 1
1930 Nieuws. — 1955 Je vous
aime (film) - 2300 Nieuws

^\
NED 2

^-.
\

1830 Sesamstraat —-^ 1845
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws —
1911 EO kinderkrant - 1940 De
Waltons(fJ - 2030EO-jongerendag 1982 — 21 10 Metterdaad —
21 40 Omnibus (kunstkroniek) —
2230 Nieuws - 2245 Den Haag
vandaag — 2300 Nieuws.

RTB 1
1930 Nieuws — 1955 Flamingo
road (fJ — 2050 Minute Papillen
— 21 45 Grace a la musique —
2240 Nieuws

RTB 2
1930 Nieuws — 1955 Point de
mire (mag J — 20 55 Le Schpountz
(film)

TF 1
1920 Gewestelijk nieuws — 1945
S'll vous plait — 2000 Nieuws —

2030 D accord, pas d'accord
(mag J — 20 35 Le lac des Cygnes
2215 Megahertz - 2315
Nieuws

A2

mit Georg Thon
Panorama — 2
22 30 Tagesthen
tur-Weltspiegel

ZDF

1920 Gewestelijk nieuws — 1945
Le theêtre de Bouvard - 2000
Nieuws — 2030 D'accord, pas
d'accord CmagJ — 2040 Cocktail
Molotov (film) - 2215 Lire c'est
vivre — 2305 Nieuws

1900 Nieuws Nummer Deckel
Heute-Journal schaften - 22

FR*

D 3

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programma's —
19 55 II etait une fois l'espace —
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2035 La derniere sceance —
2050 Jack le tueur des geants —
2220 La derniere sceance —
2245 Nieuws - 2300 Les survivants de l'infini (film) — 035 Prelude a la nuit

20 00 Nieuws (reportage) —
21 45 Landessp
2215 Drie vor I

ARD
2000 Nieuws — 2015 Ein Abend

LUX.

1915 Nieuws
fort (spel) - 21
(fJ - 21 00 L'f
de fer (tv-film)
lire (magJ — 22
(magJ

F1
1920 Gewestelijk nieuws — 1945
S'll vous plait (magJ - 2000
Nieuws — 2035 Douze hommes
en colere (film) - 2210 Santé —
2310 Nieuws

A2
1910 D'accord, pas d'accord
(magJ — 1920 Gewestelijk
nieuws — 1945 Le theêtre de
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035
Le grand echiquier (Michel Hidalg o ) — 2315Nieuws

F3
1920 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programma's —
19 55 II etait une fois l'espace —
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2035 Le vieux fusil (film) —
2215 Nieuws — 2245 Thalassa
(magJ - 2315 Musi-Club

ARD
2000 Nieuws — 2015 Die funfte
Jahreszeit — 21 15 Kontraste —
21 45 Walter Sedimayrs Fernsehlllustnerte — 2230 Tagesthemen
— 23 00 Ganz wie zu Hause (film)
— 045 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Thommy's
Pop-show — 2015 Aus Forschung und Technik (mag) —
21 00 Heute-Joumal - 21 20 Die
Entfuhrung der Donna Agata (TVspel) — 2250 Zeugen des Jahrhunderts (De nazi-jaren) — 23 35
Nieuws

D 3
2000 Nieuws - 2015 Ich stelle
mich (Otto Wolff von Amerongen)
— 21 45 Lokaltermin bei den Kindem wird gespart (reportage) —
2215 Ostende-Wien-Express (tvspel) — 2335 Nieuws

LUX.
1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort spel — 20 00 Le lundi au soleil
- 21 00 Barbarella (film) - 2240
La joie de lire

Dinsdag
18 JANUARI
BRT 1
1800 Tik tak — 1805 Sesamstraat — 1820 Er was eens —
1830 Peuters en kleute-^ (open
school) — 19 00 Lieve plantjes —
1945 Nieuws - 2015 IQ Ckwis)
— 2040 Kijk mensen de Nubas
van Fungor (dok) — 2120 Vrijetijdsprofielen — 2205 Nieuws

BRT 2
1945 Nieuws - 2010 Kunst za
ken — 2015 De nieuwe orde

BRT 1

BRT 1

NED 1

9 55 Skien uit Wengen — 11 00
Konfrontatie — 1225 Skien uit
Wengen — 13 45 Promenadekon-

18 00 Tik tak - 18 05 Rondomons
(wij zijn Laplanders) - 1830 Aubrey — 1835 Veilig en zuinig

2000 Nieuws — 2028 De tv-show
— 21 30 Gejaagd door de storm
— 23 00 Tros aktua TV - 23 35 In
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vogelvlucht — 23 4S Nieuws

M

Z A T E R D A G cis janJ — Oe nu 75-jange James
Stev»/art speelt in de film Mr Smith gaat naar de Senaat
de beminnelijke Jefferson Smith uit een Amerikaans
boerengat die het tot senator „in Washington" brengt
Het partijsysteem ziet in hem een nuttige idioot Maar al
spoedig blijkt dat de korrupte politieke wereld met tegen de volstrekte integnteit van Jefferson is opgewassen Regie Frank Capra (1939, z w / w ) Verder met
Jean Arthur, Edward Arnold, Claude Rams e a ( B R D
Toen de BRT-verantwoordelijken vernamen dat Tros
nog deze week zou starten met de Amenkaanse miniserie „The Blue and the Gray" (op BRT
Burgeroorlog)
gooiden zij gauw het geplande schema overhoop en
keilden meteen een dubbele aflevenng ervan op deze
zaterdagavond, meteen de wind uit de Tros-vleugels nemend De Tros zal de reeks uitzenden in 7 aflevenngen,
de BRT in 4 Dus de BRT gaat al dadelijk van start met
een veilige voorsprong Wij kunnen ons voorstellen dat
bij de Tros nogal wat tandengeknars te horen is Die zet
van de BRT kan de Tros, ten gevolge van de zendtijdverdeling in Nederland en de ermee gepaard gaande in
een keurslijf geprangde planning, met opvangen Mogen
WIJ ons in de toekomst aan een tegenzet verwachten
van de T r o s ' De reeks speelt ten tijde van de
Amenkaanse burgeroorlog De Zuidelijken (De Gnjze)
gaan in de clinch met de noordelijken Cde Blauwe) De
familie Hale wordt ten gevolge van die oorlog in twee
kampen verdeeld En zo het hele land In deze reeks
komen bekende namen voor En Gregory Peck speelt
er zijn eerste TV-rol in (BRT)

Z O N D A G
(16jan) Skien in Wengen en
Veldlopen in Wingene De TV-film Lente, in de reeks
produkties van eigen bodem „Made in Vlaanderen", is
een bewerking van de naturalistische novelle van Cynel
Buysse Het gebeuren speelt rond de eeuwwisseling
De hoofdfiguren zijn vier vnjgezellen op leeftijd die een
erfenis te verdelen zullen gaan knjgen Aanleiding
daartoe geeft de bedenkelijke gezondheidstoestand
van tante Zeuma De plannen van het viertal worden
echter drastisch doorkruist door de komst van een dartel nichtje (BRT) — Musical-fans worden een uur lang
zoetjes gehouden met een kompilatie van fragmenten
uit de meest populaire musicals als „West Side Story",
„Cabaret", „Sweet Charity", „New York, New York", „Evita" enz The Sound of Musical (BRT) — Met De geest
van gras werd Mieke van Kasbergen winnares van de
Vara-scenanowedstrijd Het spel is gebaseerd op eigen
ervanngen Het is gesponnen rond een radioverslaggeefster en een oude, wijze dame Mieke van Kasbergen heeft als radioverslaggeefster gewerkt voor de
Vara en zij kende een oude dame met een wijze levensfilozofie in haar eigen kennissenkring (Ned 1 - Vara)

ner van Stanley Kramer
„gemengd" huwelijk De a.
(gespeeld door Kathenn
vakantie naar huis en stelt
ders de neger John Wa
dokter Een hele klap voor
speeld door Katharine Hei
moeder komt snel over \r
blijft echter aarzelen Eve
Prentice De ouders zijn
horen van de aankomend
zoon (Sidney Portier) met
Hepburn kreeg voor haar
voor Spencer Tracy was f
speelfilm

D I N S D A G (18 janJ

fielen wordt aandacht bes
en de mogelijkheden ertoi
bediendenwijk in Wilrijk (I
gaat dus de reeks „The
Gejaagd door de storm g
dag niet kon kijken (op BF
nog inhalen

W O E N S D A G (19

helemaal met de lading die
willen verstoppen „Rigo
magazine moeten worden
tenland De BRT kennend
dat het vooral humor, urt hi
worden, zo in het genre v
Spilt" Amenkaans materia
papiertje verpakt (BRT 1)
geeft aan het programme
naar Panamarenko is al ev
reden om aan dat prograrr
een aangename ervaring
aanwezigheid te mogen
meest progressieve en du
( B R T D - OpBRT2konr
( z w / w ) met de toen nog
maar een keer (You onl
Henry Fonda speelt de e
die met zijn vrouw Joan e
Dat loopt echter met van i
shitten met Kamagurka is
nige titel van een reeks ve
o a de koker van de strip
twee kennissen tevens d<
„Rezante waanzin" omscl
van de Westvlaming Luk
(Ned 1)

DONDERDAG (
M A A N D A G (17 janJ - In de Uitzending door
Derden die verzorgd wordt door het Humanistisch
Verbond praten beroemde mensen over „Wat is geluk"
(BRT 1) — In het sociaal-maatschappelijk magazine
Ommekaar wordt een Canadese dokumentaire getoond over de manier waarop ongeneeslijk zieken
worden begeleid bij het verwerken van fysieke en psychische pijn en angst (BRT 1) - De NCRV (Ned 2) herhaalt de Amenkaanse film Guess who is coming to din-

door derden zijn de Groer
teren wij even over de woi
tor Royen „Wij, Ecolo's trai
WIJ ZIJ met beter dan de
week, pag 3) — Het jonge
pap (BRT 2) heeft als terr
ouders" — Het gaat wel
twee programma's over le
ervan gaat over een jon<
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TV-programma's
^
Georg Thomalla (fj - 21 00
lorama - 21 45 Dallas CfJ —
10 Tagesthemen — 2300 KulWeltspiegel — 2345 Nieuws

21 00 Kamagurka - 21 30 Ogro
(film) — 23 00 Teleac (kommunikatie) — 2335 Nieuws

Woensdag
19 JANUARI

DO Nieuws — 2015 Tier-Report
aortage) — 21 00 Klimbim —
45 Landesspiegel (Szene) —
15 Drie vor Mittemacht

BRT 1
1630 Open school - 1800 Tik
Tak — 1805 Denken en doen.
(spel) — 1830 Waard om weten
- 1840 De smurfen - 1905
Katmandudal (dokJ - 1915 Ge
zondheidsmagazine
— 19 45
Nieuws — 2025 Home sweet
home (f J - 20 50 Rigoletto (magJ
2150 IJsbreker 2235
Nieuws

BRT 2

IX.

15 Nieuws - 1952 Le coffret (spel) — 2000 Le grand frere
— 21 00 L'homme au masque
fer (tv-film) — 2245 La joie de
(mag J — 22 50 Paris si tu veux
agJ

2015 Je leeft maar een keer (film)
- 21 40 WIJ komen uit het Oosten
(KTRO)

NED 1
2000 Nieuws -

2058 BGTV

-

1830 Sesamstraat — 1845
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws —
1911 Politieke partijen (D66) 1951 Van gewest tot gewest —
2010 Het korte spel - 2040 Op
zoek naar Europa — 21 30 Cinevisie (filmmagJ - 2200 Studio
sport — 2230 Nieuws — 2245
Den Haag vandaag — 2300
Nieuws

RTB 1

A2
1850 Des chiffres et des lettres
(spel)
— 1950 Gewestelijk
nieuws — 1945 Le theatre de
Bouvard (magJ — 2000 Nieuws
— 20 35 L'homme qui aimait deux
femmes (tv-film) - 2 2 1 0 M o i je
(magJ - 2300 Nieuws

1930 Nieuws - 1955 Risquonstout (histonsch spel) — 2055
Chansons è la carte — 21 35 Ecntures Oiterair magJ — 2230
Nieuws

1950 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programmes —
19 55 II etait une fois l'espace —
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 35 Les parasites (tv-spel) —
2250 Nieuws - 22 50 Prelude a la
nuit

F1

ARD

1920 Gewestelijk nieuws — 1945
S'il vous plait (magJ - 2000

20 00 Nieuws — 2015 Der Ubertebende von Tikeroa (tv-ftim) —
21 45 Ein Mensch - Ein Schloss
(Chenonceaux en Cathanna de
Medici) — 2215 TV-Nachnchten
vom Tage — 22 30 Tagesthemen

1900 Nieuws - 1930 Direkt
(magJ - 2015 Bilanz. - 2100
Heute-Joumal — 21 25 Die Strassen von San Franasco (fJ —
2210 Die Erbtochter (1) - 2345

G (18 janJ — In de reeks Vnjebjdsproindacht besteed aan het vnjetijdsgebruik
heden ertoe in Valaar, een arbeiders- en
in Wilrijk (BRT 1) - O p Ned 1 CTros)
reeks „The Blue and the Gray", hier
de storm geheten, van start Wie zaterijken (op BRT) kan vanavond zijn schade

lesbisch IS en hoe zij daarop reageert Het tweede, een
dokunnentair portret gaat over een oudere vrouw,
getrouwd en kinderen, die gaat ontdekken dat zij
gevoelens voor vrouwen knjgt en hoe die ontdekking in
haar leven een plaats krijgt ( N O S / N e d 1)
V R I J D A G (21 janJ - BRT 1 draait vanavond de
Amenkaanse science-fictionfilm uit 1978 The invasion of
the body snatchers, akelig vertaald als „De invasie van
de lijkenvreters" Deze film van Philip Kaufman is een
remake van Don Siegels oorspronkelijke versie uit 1956
naar het werk van Jack Finney Donald Sutherland en
Brooke Adams spelen de hoofdrollen Het gaat in de
film over geheimzinnige zaden die uit de ruimte komen
en de wereld bedreigen In de oorlogsfilm Attack (zw /
w J van Robert Aldrich (1956) is het slagveld in België
gesitueerd Het gaat immers over het Ardennenoffensief uit 1944 Aldnch schildert met een nogal grove borstel de wantoestanden in het Amenkaanse (bevnjders)leger Met Jack Palance, Eddie Albert Lee Marvin, Robert Strauss e a (Veronica/Ned 2)

^ D A G (20 janJ — In de Uitzending
jn de Groenen aan de beurt Hierbij mediover de woorden van de ex-groene sena, Ecolo's trachten wel anders te zijn, maar
ter dan de anderen" („Wij" van vonge
- Het jongerenmagazine Een vinger in de
eeft als tema „Kinderen van gescheiden
ef gaat wel over is de verzameltitel van
ma's over lesbische vrouwen Het eerste
er een jonge vrouw die ontdekt dat zij

D 3
2000 Nieuws — 2015 Mittwochs
in — 21 45 Auslandsreporter —
2215 Dementia 13 (film) - 2325
Nieuws

LUX.
1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort spel — 1955 Nieuwsoverzicht — 20 00 La route de la liberte
(O — 21 00 Le Sauvage (film) 2245 La joie de lire - 2250 RTLtheatre

Donderdag
20 JANUARI
BRT 1
1800 Tik Tak - 1805 Chips 1855 Jukebox - 1855 De verlaten plantage (dokJ — 1945
Nieuws. — 2010 Kunst-zaken —
2015 Cinemanie (filmkwis) —
21 00 Panorama - 21 50 Dallas (O
— 2235 Nieuws

D A G (19 janJ — De titel Rigoletto dekt
ie lading die de BRT beweert erachter te
ipen „Rigoletto" zou een maandelijks
ten worden met humor uit binnen- en bui^T kennende durven wij veronderstellen
humor, uit het buitenland aangeboden, zal
het genre van het Nederlandse „Banana
lans matenaal, in een Hollands geschenkakt (BRT 1) - De titel IJsbreker d\e BRT
programma over de beeldende kunsteïnko is al even nietszeggend Echter geen
dat programma voorbij te gaan Het moet
ie ervaring worden om een uur lang in
te mogen verkeren van éen van onze
«leve en dus expenmentele kunstenaars
I BRT 2 komt een veelsterrenfilm uit 1936
Je toen nog jonge Henry Fonda Je leeft
?r (You only live once) van Fntz Lang
speelt de ex-gedetineerde Eddie Taylor
ouw Joan een nieuw leven wil beginnen
er met van een leien dakje Sfeervol bulimagurka is de Kamagurkaanse waanzinsen reeks van dne kollages die komen uit
/an de stnptekenaar Kamagurka, die met
in tevens deel uitmaakt van de bezetting
inzin" omschrijft de VPRO de antihumor
/laming Luk Zeebroek, alias Kamagurka

vanuwTV.

F3

ZDF

ley Kramer (1967), een film over het
welijk De aantrekkelijke Joanna Drayton
3r Kathenne Houghton), komt na een
1UIS en stelt haar vriend voor aan haar our John Wade Prentice, een suksesvolle
le klap voor de konservatieve ouders (geatharine Hepburn, en Spencer Tracy) De
snel over het probleem heen De vader
irzelen Evenzo vergaat het in de familie
juders zijn ook aardig overstuur bij het
aankomende trouwpartj van hun zwarte
^oitier) met een blanke vrouW- Kathenne
g voor haar rol in deze film een Oscar en
Tracy was het zijn laatste optreden in een

TVEkspres
De dikste vriend

NED 2

>F

)0 Nieuws - 1930 Dibbegass
Timer Deckel (tv-spel) - 21 00
jte-Journal — 21 20 Nachbarlaften - 2220 5 nach 10

Nieuws — 20 35 Politiek magazine
(waar naartoe met de onderneming') - 2135 Wallenstein —
2305 Nieuws

BRT 2
1900 Een vinger in de pap —
1945 Nieuws — 2010 Kunst-zaken — 2015 De groene vogel (tvfilm)

NED 1
1900 De Harold Lloydshow —
1955 Operatie Wombat - 2000
Nieuws — 2058 Armoede (f) —
2155 Hier en nu — 2205 Showroom — 2305 Kerk vandaag —
2335 Nieuws

A2
1850 Des chiffres et des lettres
(spel) — 1910 D accord, pas d accord (mag) — 1950 Gewestelijk
nieu»« — 1945 Le theètre de
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035
L'histoire en question (De zaak
Nobile) — 21 55 Les enfants du
rock - 2325 Nieuws

F3
1950 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programma s —
1955 II etait une fois I espace —
20 00 Les jeux de 20 heures (speD
— 20 35 La porte de l'enfer (film)
- 2205 Nieuws - 2235 Prelude
a la nuit

ARD
2000 Nieuws - 2018 Die Erbfreundschaft — 21 30 Familienbande (f) - 2230 Nieuws - 2300
Krock & ( ^ (detectivefilm) - O 35
Nieuws

ZDF
19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse
Preis (spel) — 2050 Die grosse
Hilfe — 2100 Heute-Journal —
2150 Kennzeichen D - 2205 Die
Erbtochter - 2340 Nieuws

D 3
2000 Nieuws - 2015 Buffak) Bill,
der weisse Indianer (film) — 21 45
Landesspiegel (reportage) —
2215 Die Welt der Wunöerkinder
(reportage)

LUX.
1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort - 2000 Dallas (fJ - 21 00
Keuzefilmprogramma Hello Dolly
en La Bande a Cesar — 2330
Literair nieuws

Vrijdag
21 JANUARI

NED 2
1820 Paspoort - 1830 Sesamstraat — 1845 Jeugdjournaal —
1900 Nieuws — 1911 Op volle
toeren — 2000 Onze ouwe (f) —
21 00 Les Sylphides (ballet) 21 30 Het gaat wel weer over en eigenlijk hoor ik nergens bij — 22 30
Nieuws — 2245 Den Haag vandaag - 2300 Nieuws

Leonard Nimoy en Brooke Adams in de angstaanjagende saence-fictionfilm „The invasion of the body snatchers" van Philip Kaufman (Vrijdag 21 jan om 20 u 20
op BRT 1)

1830 Sesamstraat 1845
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws —
1911 Klassewerk (speü - 2055
Het nationale gouddelversspel —
2210 Praten met de minister-president - 2230 Nieuws - 2245
Vuurland - 2355 Attack (film)

RTB 1
1930 Nieuws — 1955 A suivre
OnformatiemagJ — 21 00 Renaldo
and Clara (film) - 22 35 Nieuws

F1
19 45 S'il vous plait (mag J - 20 00
Nieuws — 20 35 Formule 1 (vanete) — 21 40 Merci Sylvestre —
22 30 Histoires naturelles - 2300
Nieuws

A2
1850 Des chiffres et des lettres
(speD
— 1950 Gewestelijk
nieuws — 1945 Le theatre de
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035
L'epmgle noire (fJ — 21 35 Apostrophes (magJ — 2250 Nieuws
— 2300 Frankenstein (film)

F3
1950 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Regionale programmes —
1955 II etait une fois- I espace —
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2035 Le nouveau vendredi
(magJ — 2135 Diablenes —
22 30 Nieuws - 23 00 Prelude a la
nuit

ARD
2000 Nieuws 2015 Die
Schwester der Braut (film) —
21 50 Zwischen resignaton und
wut — 2230 Tagesthemen —
2300 Die Sportschau - 2325
Sonderdezemat KI
— 040
Nieuws

ZDF

1800 Tik Tak - 1805 Klem klem
kleutertje — 18 20 Er was eens —
1830 Leven met suikerziekte
(Open school) - 1900 Vnje tijd
vnjdag (Baas m eigen huis) —
1945 Nieuws - 2050 De invasie
van de lijkenvreters (film) — 2210
Premiere — 2300 Nieuws

1900 Nieuws — 1930 Auslandsjoumal — 2015 Kottan ermittelt
(fJ - 2115 Tele-Zoo - 2200
Heute-joumal - 2250 Aspekte
(mag J — 23 05 Monsieur Verdoux
- der Heiratsschwindler von Pans
(film) — 055 Nieuws

D 3
BRT 2

1930 Nieuws - 2050 Carnage
(film) — 21 40 Le carrousel aux
images — 2245 Nieuws

19 00 Pop-elektron (mag) — 19 45
Nieuws - 2015 De Forsyte Saga
(fJ — 21 05 Gezondheidsmagazine — 2200 Tussen hemel en
afgrond

1950 Gewestelijk nieuws — 1945
Sil vous plait (magJ - 2000
Nieuws — 20 35 Les poneys sauvages (f) — 2205 Histoire des
inventions — 2300 Nieuws

NED 2

BRT 1

RTB 1

F1

2310 Konsumententps. — 2317
Nieuvi/s.

NED 1
1950 Vijf tegen vijf (spel) - 20 00
Nieuws. - 21 10 Pisa - 2120
Fame — 2210 Sonja op vnjdag —

2000 Nieuws - 2015 Alltagsleben (magJ — 21 45 Lebensgeschiten kochen im Kneg — 2215
Poldark (fJ - 2305 Rockpalast
— 005 Nieuwa

LUX.
1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort (spel) - 2000 Le nche et le
pauvre (f J - 21 00 Le gitan (film)
- 2245 Bourse hebdo
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Kritisch bekel<en

Para-archeologie in Antwerpen

De vreemde vondsten van Gust Van Roeyen
„AII6S is begonnen',
aldus August van Roeyen,
„toen ik mij voornam samen met mijn zoon Simon, tiet dak te repareren. Je weet wel, zo'n dak
met een flinke laag keitjes op de bekleding.
Ik
zag mijn zoon zo'n keitje
oprapen, het bekijken en
weer weggooien. Zijn manier van doen had mij
nieuwsgierig
gemaakt
Ik
raap op mijn beurt dat
stomme stukje steen op
en met dat steentje
is
alles van start gegaan^."

1

Dat stukje steen is inderdaad
merkwaardig Het doet enigszins
denken aan een ring met een
meer dan intrigrerend zegel Zo
intrigrerend dat Van Roeyen de
oorsprong van het stuk kwartsiet
ging navragen Hij ving bot Men
zond hem van het kastje naar de
muur Het probleem van het ringsteentje kwam zelfs op de televisie Vergeefs, want tot hier toe
weet nog steeds niemand wie of
wat daar achter steekt, en hoe
boeiend ook, toch is dit steentje
slechts de ontsteker geweest die
een fenomenale gebeurtenis aan
het rollen bracht, the rolling stone,
als het ware Want wie had ooit
verwacht dat Augustus Van
Roeyen (geboren te BeverenWaas op 8 november 1925)
scheepshersteller-elektncien van
beroep, een der meest fabelachtige kollekties fossielen mineralen
en andere vondsten zou bijeengaren'' Momenteel loopt in het
Volkskundemuseum te Antwerpen een tentoonstelling gewijd
aan tien jaar archeologische vondsten uit de Antwerpse onder-

grond Hoe imposant ook, toch is
deze tentoonstelling heel wat minder interessant dan wat ,amateur"
Van Roeyen, een goed decennium
lang heeft opgestapeld m zijn huis
dat een waar museum is De Antwerpse ondergrond is een permanente schatkamer voor archeologen en al is de oogst imposant
toch mag men er gerust bijzeggen
dat voor elk stuk dat wordt bovengehaald en bewaard, er ten minste
tien definitief vernietigd worden
en verloren gaan Schrijnende feiten, die getuigen van het gebrek
aan doorzicht van zij die meer
begaan zijn om het mercantile van
de zaak dan om de wetenschappelijke historische en zelfs menselijke waarden van de gevonden
voorwerpen Zonder te spreken
van het lef en de pretentie van zij
die menen het beter te weten
Waarom zou een werkman zoals
August Van Roeyen, die nooit ofte
nimmer moeite spaarde om zijn
vondsten aan de wetenschappelijke kennis te toetsen, minderwaardige vondsten doen"? Of minder
eer moeten boeken dan de wetenschapslui'' Het archief, de korrespondentie maar vooral de biezonder rijk gestoffeerde kollektie van
August Van Roeyen liegen er met
om Wat die man jaar na jaar
verzameld heeft doet niemand
hem na Maar hoe vaak hij ook in
de belangstelling kwam via de
geschreven pers radio en televisie, toch kan hij zich met van het
bitter gevoel ontdoen dat velen
zijn vondsten noch zijn teonen au
serieux nemen Aan zijn vondsten
heeft hij na veel speurwerk gemeend eenvoudige doch zeer humanistische teonen te kunnen
knopen waar iedereen oor naar
heeft, behalve de wetenschappelijke knngen Zoiets is in dat milieu
blijkbaar schering en inslag, wanneer blijkt dat wetenschapslui, die
het zouden moeten weten, geen

afdoende tegenbewijzen kunnen
leveren noch kunnen beamen wat
Van Roeyen onderstreept Het is
dus gewoon een kwestie van eerlijkheid die maakt dat
Van
Roeyens vondsten nog steeds
met getoest werden aan de huidige staat van kennis van onze
„archeologen" Hubert Lampo is
een van die weinige speurders
van het paranormale die zich over
Van Roeyen ontfermd heeft, zowel in „Bres" als in zijn boek „De
neus van Cleopatra" Kort daarop
had Van Roeyen het geluk zijn

August Van Roeyen (links) in goed gezelschap Walter Soethoudt
den) en Erich Van Daniken (rechts) (foto G Nijs)

Dolores Thijs over haar Berlijnse jaren
/ /

/ /

Drüben is het gras groener

De tweede roman van Dolores
Thijs speelt zich af tegen de achtergrond van het Berlijn van de jaren vijftig Er was toen nog geen
sprake van de beruchte muur Het
twaalfjarige meisje Lena brengt er
dne jaren van haar leven door Dit
vlot geschreven verhaal wordt opgedragen aan de vader. Maarten
Thijs, „die dit verhaal anders zou
verteld hebben" Deze vader is
een overtuigd kommumst en was
journalist bij de „Rode Vaan"
Lena is fier op haar journalistiekf
vader, maar wanneer ze vertelt
aan welke krant hij medewerkt
rijst het wantrouwen te allen kante In 1956 wordt vader Thijs naar
Oost-Berlijn gezonden als korrespondent van „Neues Deutschiand" Deze plotse overgang, deze
totale verandering, maken het aanvankelijk zeer moeilijk voor Lena
Van een beschutte meisjesschool
komt ZIJ, hals over kop terecht in
een gemengde klas met onhandelbare oorlogskinderen Dit betert
uiteraard wanneer ze de Duitse
taal onder de knie krijgt
Ondanks het feit dat ze de dochter IS van een kommumst, blijft de
aanpassing aan een regime — met
andere waarden en normen —
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moeilijk om te verwerken Heei het
schoolprogramma is geïndoctrineerd tot en met Lena is verstandig genoeg om te begrijpen, dat de
historische waarheid een flinke
knauw krijgt Zo ontstaat de mens
wel ergens in een Afrikaanse vlakte maar zijn geschiedenis eindigt
op het Rode Plein in Moskou
Lena ervaart het leven van de

wedervaren en speurtochten in
een eerste boek „De steen der
wijzen" te kunnen brengen Dat
boek werd nadien gevolgd door
„De steen rolt verder" en onlangs
nog gaf hij in eigen beheer een
bundeling van zijn bevindingen uit
onder de titel ,Te Antwerpen verdween Atlantis de tweede maal"
Dit laatste is een fiktiewerk dat
men helemaal met moet vergelijken met het in 1806 uitgekomen
„Republique
des
Champs-Elysees' van Charles-Joseph De
Graeve die Atlantis in Vlaanderen

Oost-Berlijnse jeugd als een vat
vol tegenstrijdigheden Enerzijds
dwepen met Schiller en het lidmaatschap van de kommumstische jeugd, anderzijds op transisterradio's luisteren naar Amenkaanse hits en een bepaalde kledij
dragen Inkopen worden gedaan
met distributiebonnen in de lege
ongezellige kooperatieve winkels,
maar het ontbrekende wordt geliaald in West-Berlijn met de uitgestalde welvaart, de overkant, „drüben waar het gras groener Is" De
Berlijnse muur bestond nog met
en met de U-bahn kon je nog
geregeld ontsnappen aan kontrole
Wolfgang, een prille liefde, ziet het
ondanks zijn 17 jaar met meer
zitten in het regime en hij verdwijnt voor altijd naar ,druben"
Na drie jaar wordt vader Thijs
terug naar België geroepen Dit
betekent opnieuw aanpassingsmoeilijkheden Uiteindelijk droomt
Lena nog alleen van een ballet- en
teatercarriere
HU
— „Druben is het gras groener"
van Dolores Thijs - Uitg Manteau
Antwerpen/Amsterdam - 133 biz

(mid-

situeerde Van Roeyen heeft gewoon in fictie-vorm nogmaals het
relaas gedaan van zijn vondsten
en stelt daarbij op het eind de
prangende vraag wat er na hem
met zijn kollektie wel zal gebeuren"? Zal de stad Antwerpen die
willen aanschaffen en verspreiden
tussen de zogenaamde andere
archeologische
ontdekkingen'
W e hopen van met omdat we

overtuigd zijn — of we nu geloven
in de teonen van Van Roeyen of
met — van de ongelooflijke waarde van zijn kollektie Misschien
heeft Van Roeyen nogal roekeloos te veel bindingen willen leggen tussen zijn vondsten en andere al dan met pseudo-wetenschappelijke teonen die nu praktisch
gemeengoed zijn geworden Atlantis, de kaarten van Pin Reis,
Glozel Maar die teonen zijn met
gekker dan een ander en verdienen alleszins ons aller aandacht
Het IS en blijft een intrigrerend feit
dat de eenvoudige arbeider Van
Roeyen drie mysterieuze beeldjes
met werktuigen vond in een vroegere afvalput aan de Antwerpse
Keizerstraat, beeldjes die amper
enkele centimeter groot zijn Het is
en blijft intrigrerend dat Van
Roeyen eind februari 1970 uit het
slijk van een baggerboot afkomstig uit Morovia een vuistbijl uit het
stenentijdperk vist en daarna nog
stukjes gefossileerd geraamte
Het blijft intrigrerend te vernemen
dat Van Roeyen voor zijn kolossale kollektie geen andere verklaring
heeft dan dat hij zich bij vlagen gedwongen voelt er op uit te trekken, langs werven of langs de
haven, en nooit met lege handen
thuiskomt De juiste draagwijdte
van zijn vondsten kunnen wij hier
in het kort met weergeven De
lezer kan daarvoor beter terecht
in de boeken van Van Roeyen
omdat zowel de vondsten op zich
als de wijze waarop de ontdekkingen tot stand kwamen vaak veel
erg weg hebben van een spannende thriller waarvan we anno 1983
nog steeds de ontknoping met
kennen, hoewel Van Roeyens uitleg ze wel heel dicht moet benaderen Hoe dan ook, August Van
Roeyen is een der meest fascinerende figuren uit het Antwerpse,
zowel medium als geboren archeoloog Maar wat nu met zijn
kollektie en wanneer kan die eindelijk eens toegankelijk worden
gemaakt voor groot publiek"?
Ko Thurn
August Van Roeyen , De steen der wijzen"
Brabantia Nostra Breda 1975
August Van Roeyen „De steen rolt verder",
Exo, Antwerpen 1979
Gust Van der Steen (ps voor AVR) ,Te Antwerpen verdween Atlantis de tweede maal",
1981 eigen beheer
August Van Roeyen „Over de vroegste
Antwerpse kieipijpies en nog meer_", 1982,
eigen beheer

KNS speelt stuk over Iers verzet
Met „Voor de vrijheid van de stad" schreef de Ier Brian Friel
volgens de Britse pers een van de sterkste stukken die er
de jongste jaren m Engeland te zien waren, en in elk geval
het beste stuk over de dramatische gebeurtenissen die zich
de jongste decennia in Ierland afspeelden. Hij inspireerde
zich op wat nu de geschiedenis is ingegaan als „Bloody
Sunday": in 1970 openden Britse soldaten het vuur op betogende leren en doodden niet minder dan 13 mensen.
In zijn stuk voert Brian Friel 3 totaal verschillende karakters
op die worden neergeschoten nadat zij hun toevlucht
hadden gezocht in het gemeentehuis, waar net een feest
werd gevierd In flash-backs tekent hij de onschuldige
slachtoffers, een volksvrouw met 11 kinderen, een idealist,
en iemand die enkel maar mee manifesteerde voor de kick
Zo ontleedt hij de spanningen tussen mens en maatschappij, tussen de mekaniek van de politieke macht en de menselijke onmacht, en weet hij het stuk een betekenis te geven
die veel verder gaat dan de „Ierse kwestie" KNS het dit werk
regisseren door Leo Madder, die de beschikking kreeg over
een sterke en grote bezetting.
De reeks start op vrijdag 28 januari 1983 om 20 uur
Plaatsbespreking alle dagen van 11 tot 16 uur, telefonisch
van 10 tot 18 uur op het nummer 231.07 50 Kaarten te bekomen van 18 u 30 af.
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Kritisch bekeken

Hoe arm is
het Vlaamse
lichte lied?
Tijdens de nieuwjaarsdagen
werd het weer duidelijk dat onze
radiojongens het zo moeilijk hebben om het hen opgelegde kwart
Nederlandstalige liedjes te kunnen
programmeren. Reden is niet ver
te zoeken: de meeste platenhuizen hebben in het teken van bezuinigingen heelwat Vlaamse zangers en artiesten in de kou gezet
of de Vlaamse produkties sterk
beperkt wegens al te kleine omzet
In vergelijking met de buitenlandse
(ingevoerde) produkties. Komt
daarbij dat verscheidene van onze
kleinkunstenaars de gitaar aan de
muur hingen, en er sedert '80
amper een paar nieuwe namen
aan bod zijn gekomen. Wie komt
daar echter aangezucht? Onze
Italiaanse-Umburger Rocco Granata, die met het nieuwe jaar ook
een nieuw gezicht laat zien. De
man die met zijn wat exotisch
aksent begin zestig met „Marina"
en „Manuela" hit na hit scoorde,
hield zich inmiddels bezig met een
muziekuitgeverij waartiij ook Louis
Neefs zijn eerste grote kansen
kreeg, terwijl hij voor vele anderen
de grote steun en bezieler waa
Zelf evolueerde Granata als zanger steeds meer naar het luisterlied, „Noordzeestrand" was er een
fijn voort)eeld van. Een nummer
dat samen met de liedjes van
Johan Verminnen torenhoog uitstak boven het flauwe repertoire
dat in de twee „Marva-si-la"-televisieshows werd gebracht Stijf en
onwennig was die prezentatie, en
de gemaakte gezelligheid was
moeilijk te verteren. Gelukkig waren er de schaarse kwinkslagen
van Johan Venvinnen en Tura die
naast het vokaie werk van Rita
Deneve de eerste aflevering nog
even optilden, terwijl vorige zater. dag behalve de bijdrage van Rocco weinig uit de bus kwam. Terug
naar Rocco, die met deze nieuwe
elpee „Dicht bij jou" (uit op Vogue,
ASVB 20-18) een fijne eigen produktie maakte. Vier teksten zijn
van Louis Verbeeck, die wonderwel bij de pittige muziek van Rocco passen. „Vlaanderen van zee
en zand" is een van de beste
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Rocco Granata vult luisterliedleegte op
nummers op de plaat geworden,
wij tippen ervoor als nieuwe singel. Inmiddels doet „Je hebt mij
nooit begrepen" het als eerste
uittreksel vrij goed en verscheen
deze week in de Vlaamse toptien.
De Vlaamse jazz-zangeres Ingrid
Pollet, die eveneens meetekende
voor het tintelende sfeervolle liedje „Want er komt een dag", pleegt
op de singel een uitermate sterk
vokaie bijdrage. Wij kijken uit om
haar samen met Willy Heynen
(ook muziekbewerker voor deze
plaat) in duo op de planken te zien
in maart e.k. Een paar liedjes, zoals
„Ouwe Gino", herinneren sterk
aan Rocco's beginperiode en mogen er omwille van vooral de
opgeroepen sfeer zijn. Muzikaal
werd Rocco stevig ondersteund
door Johan Verminnens muzikarv
ten Tars Lootens, Yvan „ket" De
Souteren Firmin Timmermans, terwijl hij eveneens op een echte

strijkersgroep beroep deed, wat in
deze tijd niet zo gebruikelijk meer
is. Synthesizers en aanverwante
klavieren zouden bij deze muziek
wellicht toch misstaan. Het koortje
bestaat uit Ingrid, Sonia Pelgrims
em Viona Westra en is er telkens
op het juiste moment Mooi is ook
het korte „Wiegeliedje", op tekst
van Guido Gazelle, waarna afsluiter „Paradiso" instrumentaal deze
geslaagde „come back" van Rocco Granata stijlvol omlijst Na Leuven, Mechelen en Gent rondt de
Nederlandse groep Flairck vandaag donderdag (13 janJ haar
geslaagde mini-toer door Vlaanderen af om 20 uur in de Antwerpse
Arenbergschouwburg,
terwijl
Freek De Jonge vandaag en morgen om 20 u. in de stadschouwburg te Leuven is met „De mars"
en zaterdag afsluit in het Brusselse PVSK.
SergitM

UW AUTOVERZEKERING
dat is de zaak van MAURETUS
Frankrijklei 79. 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem.
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar.

P£RSpektief

Het onheil is gescliied! Le Peuple, itet partijblad van de Waalse
socialisten heft het ontdekt! Le Peuple schreef immers da't .Vlaanderen de Belgische staat in zijn greep heeft En in Vlaanderen worden de
lakens uitgedeeld door de Volksunie, die aan de touwtjes trekt". Wat
wij al geruime tijd probeerden te verbergen, is nu toch aan het licht
gekomen. De gevolgen waren dan ook verschrikkelijk: de Staatsveiligheid ontruiPite prompt enkele leeuwekooien in de Antwerpse
Dierentuin om, naar aloude Belgische gewoonte de Vlaams-nationalisten op te sluiten en Vic Anciaux gooide onmiddellijk de touwtjes
weg in de ZenneAARUJK. Le Peuple heeft desnoods, tegen de nationalle rede hoofdvogel afgescho- gering ia in het ofhnsief te gaar
ten. Of wil de 1%, naar aloude Het Waalse staakirama is zeker
Waalse gewoonte, de Walen weer niet de schM var? de Vlamingen.
opjutten om op die manier makke- Integendeel geen enkel Vlaams
lijker chantage te plegen op de bedrijf heeft zo oeverloos lang op
Vlamingen? Wat er ook van zij: het dure erbarmen van de natk)namet CVP en PVV is het chanteren Ie regeringen mogen rekenen als
voor de Walen een stuk makkelij- CockeriH^ambre. Maar ook in
Vlaanderen woedt de krisis, reker geworden. Dat blijkt zeer duidelijk uit het staakiossier, vindt Het gent het fwllissementen en staan
de schoolverlaters moedekx>s te
Belang van Limburg: „In ieder
geval moet het nu maar eens uit dringen voor een plaatsje op de
zijn met het uitgesproken Waals arbeidsmarkt Het is dan ook de
favoriVsme dat door de regering hoogste tijd dat de Vlaamse belangen weer wat evenwichtiger in de
Martens-Gol nu al ruim een jaar
politieke t)alans worden getild".
lang
in
de
Wetstraat
ten
tonele
18 jan. '83: Willy Splllebeen
wordt gevoerd. Het is niet omdat
AAR nu al staat vast dat het
spreekt over en leest voor uit
de Vlamingen minder luid staan te
nieuwe plan-Gandois vele,
eigen werk.
schreeuwen dat ze ook minder
nieuwe miljarden zal versassen
25 jan. '83: Fernando Pessoa:
rechten zouden het>ben. De rege- naar het failliete bedrijf, ondanks
lezing met voordracht over de
ring heeft destijds geen sekonde alle mooie woorden van Martens
befaamde Portugese
dichter
geaarzeld om Cockerill-Yards, Fa- en Ck). Daarom is de CVP de
(schitterend vertaald door August
belta en VTR failliet te laten gaan. Vlaamse publieke opinie aan het
Willemsen) door Leen Vermeiren.
De Vlaamse textielsektor heeft
bespelen, zegt De Morgen: „Ver1 feb. '83: Paul Snoek: lezing door
een pijnlijke afslanking ondergaan moedelijk weet niemand beter dan
dr. Anne-Marie Musschoot Vooren kan nog steeds niet voluit reke- Martens dat deze toegeving zijn
dracht Mieke Felix.
nen op de beloofde overheidspartij heel duur kan worden aan8 maart '83: Gwij Mandelinck:
steun voor het herstel Ook niet
gerekend. Daarom allicht vond hij
spreekt over en leest voor uit
omdat de nationale regering voor
het opportuun de Vlaamse publieeigen werk.
het textiel veel minder hard staat
ke opinie met grof sociaal geschut]
22 maart '83: Roel Richelieu van
te txjnken op de deuren van de
te bewerken. Eerst kwam er de
Londersele en Briek Verpale:
Europese Kommissie dan voor het mededeling dat het personeel zal
spreken over en lezen voorruit
staal De toekomst van de Vlaam- moeten inleveren vooraleer men
eigen werk.
"^
se ekonomie kan niet langer gegij- over de herstrukturering zal kunTelkens van 12 u.25 tot 13 u.15 in
zeld blijven dooreen Waalse staal- nen praten, vervolgens kwam er
de Akademische Raadzaal. Volreus die reeds geruime tijd klinisch de voorspelling dat er misschien
dersstraat 9,9000 Gent Toegang:
dood is. Het is dan ook de plicht wel 10.000 jobs moeten verdwij20 fr.
van de Vlaamse executieve om, nen... Terwijl Gandois nog aan zijn
Inlichtingen: Poëziecentrum vzw,
Sint-Kwintensberg 65a, 9000
Gent Tel. 091-2522.25.

W

Middagen
van de poëzie
te Gent

M

(vetbetaakie)
studieopdracht
moet beginnen, is de premier blijkbaar al op de hoogte van de
belangrijkste sociale konklusie.
Met deze voorbarige veH<laring
hoopt hij tegelijkertijd de CVPkapitulatie van vorige week te
doen vergeten en de Vlaamse
publieke opinie voor te bereiden
op een nieuwe miljardeninjektie.
Kan het cynischer? Alsof men in
ruil voor Waalse weridozen
Vlaamse miljarden kan vrijmaken
en zKh bovendien een Vlaams
imago kopen".
dat alle partijen
HETzrchis duidelijk
eens moeten bezinnen
over de toekomst van België en
Vlaanderen. Met schijnoplossingen voor deelproblemen komen
we er niet Wé moeten naar de
kern van de zaak gaan, vindt Gazet van Antwerpen: „Wie in dit
land de stier echt bij de horens wil
grijpen t}elarKlt uiteindelijk bij de
staatshervorming en het Belgische feit Beschouwt men het Belgische feit en de staatshervorming
als een noodzaak dan moeten de
instellingen ook de nodige middelen krijgen om naar behoren te
kunnen funktioneren. Heeft dit
Belgische feit geen zin, dan moeten daar de konklusies uit getrokken worden. Maar blijkbaar is
Vlaanderen nog niet toe aan deze
fundamentele keuze. Integendeel,
tot dusver hebt}en Vlaanderen en
de Vlaamse beweging alles gedaan om dit gesprek uit de weg te
gaan. Wij maken hier geen keuze,
maar stellen alleen vast dat de
tweeslachtigheid blijft voortduren,
zodat wij noodgedwongen een
beetje blijven aanmodderen".
partij, heeft de
ALSVUalleréérste
inderdaad op dat Belgische feit gewezen, en de pseudo-

federale ballast die de andere partijen hebben uitgegooid, mogen
ons niet doen vergeten dat CVP,
P W en SP in feit méér bekommerd zijn om hun machtspositie
binnen het officiële België dan om
het lot van Vlaanderen. Zij zijn er
de hoofdoorzaak van dat „het Belgische feit" nog altijd als laatste
chantagemiddel tegen Vlaanderen
wordt uitgespeeld. Dat blijkt ook
weer uit het dossier-Happart waar
het volgens de Walen opnieuw de
Vlamingen zijn die België ondergraven door zich te verzetten tegen de benoeming van een terrorist Wie Happart in feite is, schrijft
Het Volk nog eens duidelijk: ,Als
leder van de .Action Fouronnaise"
heeft hij sedert zijn inwijking in de
Voerstreek de tegenstellingen, die
er heersten tussen de Waals- en
de Vlaamsgezinden tot het uiterste aangescherpt Via zijn „vrije
radio" werden oproepen gedaan
„om naar de wapens te grijpen". In
de Voerdorpen ontstond een
ware terreur, waaHxj goederen
werden tieschadigd of vemiekJ en
personen werden aangevallen en
gemolesteerd. De onveiligheid
vierde hoogtij Het ene gewekt
riep het andere op en herhaaldelijk
kwam het t)ij Vlaamse of Waalse
tyetogingen tot kleine en zelfs grote veldslagen. Men kan tyezwaarlijk veronderstellen dat een man,
die zo nauw betrokken is bij dergelijke agitaties er nu in de toekomst phtseling gaat voor zorgen,
dat de gemeentelijke diensten ongeacht de persoon hun servkx
leveren aan alle Voerenaars".
Vlamingen zijn het er over
ALLEeens:
Happart géén burgemeester. Maar wat zal ook hier het
zwaarst wegen: de wil van de
Vlamingen of het Belgische feit?
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Twaalf van de achttien...
De winterstop in de voetball<ompetitie heeft meer dan één krant in
verlegenheid gebracht. De kopijnood was opvallend. Eén krant bracht
sporadisch min of meer originele informatie. „Het Nieuwsblad"
poogde de stille dagen tussen de zeventiende speeldag van de kompetitie en de achtste finales voor de beker van België te overbruggen
met een enquête over ons topvoetbal. „Het fenomeen" werd van alle
kanten bekeken. Vaak werden die zaken herhaald die men aanleert in
de eerste klas van de voetbalschool. Maar tweemaal sloegen de
„enquêteurs" nagels met koppen. Toen zij de klubs naar het toeschouwersgemiddelde van het seizoen '81-'82 vroegen en er de „minimumvereiste" (het aantal toeschouwers dat nodig is om het budgettair
evenwicht te verzekeren) naastzetten. Wat wij al wel langer vermoedden bleek nu duidelijk uit de cijfers: de meeste klubs komen gewoon
niet rond!
Slechts zes van de achttien ploegen (Anderlecht, Antwerp, A A
Gent, R W D Molenbeek???, Standard en Winterslag) trokken vorig
seizoen een voldoende aantal kijkers. De anderen kvi/amen veel of
wreinig tekort. W e zijn ervan overtuigd dat de situatie in de aan gang
zijnde kompetitie amper verbeterd
is. Van de geciteerde klubs hebben A A Gent, RWD Molenbeek
en Winterslag gegarandeerd een
(of meer) stap(pen) teruggezet
Daar staat dan wel tegenover dat
Club Brugge en Waterschei (opnieuw) topklubs zijn geworden
Zeker ook wat de belangstelling
betreft
Een ander interessant aspekt was
de procentuele inschatting van
spelers- en trainerssalanssen in de
totaal-uitgaven De klubs bewogen
zich tussen twee uitersten- A A
Gent met tachtig procent en Standard met achtendertig procent
Albert De Meester mag dan een
lawaaimaker zijn, hij is duidelijk
minder zuinig op zijn geld dan
Roger Petit de gevreesdediktator
van de suksesrijke Waalse klub
Overigens was Rogrr Petit met de
enige klubleider wiens reputatie
gestaald uit de enquête kwam
Ook Eddy Wauters, de om zijn
commerciële
feeling
beruchte
voorzitter van Antwerp, gooit niet
met de centen. Hij betaalt slechts
twee procent meer dan Roger
Petit aan salanssen. Antwerp was
trouwens voorganger in een betalingssysteem dat almaar meer aanhangers wint erg lage vaste vergoedingen en zeer hoge premies.
Antwerp, dat jarenlang in een financieel moeras voetbalde, is er
wel bij gevaren — zowel sportief
als financieel — en het is duidelijk
dat almaar meer door de ekonomiöche krisis bedreigde klubs tot dit
systeem hun toevlucht zullen nemen.
Uit het onderzoek bleek ook dat
de publicitaire inkomsten van de
klubs (shirtreklame + publiciteitsborden) gemakkelijk worden overschat Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen (de topklubs) vertegenwoordigen zij twintig procent
van het totaal budget Daarnaast
werd echter ook een vermoeden
bevestigd Meerdere klubs praten
met schroom over hun financie.
Ter verdediging voeren zij aan dat
de fiskus hen op de huid zit en dat
hun spelers op dat vlak al lastig genoeg worden gevallen. Daarmee
erkent -nen impliciet het rouleren
van zwfitt geld... En de heren laten
duidelijK verstaan dat klubs en
spelers toch wel het recht hebben
de fiskale wetgeving aan hun laarzen te lappen... Niet? Toch willen
w e in onze slotparagraaf nog even
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terug naar de gebeurtenissen op
het veld: in de achtste finales voor
de beker werden Anderlecht en
Standard uitgeschakeld. Winterslag, dat in doelman Munaron van
Anderlecht zijn beste aanvaller
herkende, stak zichzelf daarmee
een hart onder de riem. De vieze
mannen zitten zeker nog met in de
tweede klasse. Lokeren van zijn
kant heeft met de Nederlander
Van der Gijp blijkbaar een goud-

mijn aangeboord. De manier waarop deze offensieve middenvelder
twee van zijn drie doelpunten
voorbij doelman Preud'homme
(F*faff IS inderdaad twee klassen
sterker dan zijn konkurrenten)
boorde, getuigde van ongewone
aanleg en lef. Maar de bekermatchen leerden ons toch nog meer.
Wij geloven opnieuw in Club Brugge. De wijze waarop de ploeg van
George Kessler won in Kortrijk
was gewoonweg indrukwekkend.
De blauw-zwarten liepen twee
keer zoveel als hun tegenstanders. De ploegen van Kessler
muntten in het verleden altijd uit
door hun ongewone fysieke konditie. Anderlecht won onder zijn
beleid en op die manier ooit in extremis een landstitel ten nadele
van Club Brugge. Zou het echt
onmogelijk zijn dat in april hetzelfde verhaal omgekeerd wordt verteld? W e zouden zowaar niet verbaasd zijn.

Gouden Schoen

Gerets..

Drie terechte
onderscheidingen
Eric Gerets van Standard Luik Gouden Schoen. Jacky Ickx sportman van
het jaar. Ingrid Bergmans sportvrouw
van het jaar. De sportjournalisten hebben de jaarlijkse referenda ernstig
opgenomen. Hun keuze kan moeilijk

worden aangevochten. Ene Gerets, de
Limburger, is al jarenlang één van de
betere voetballers van dit land. Zijn
machtige speelstijl, zijn krachtexplosies langs de lijn en zijn gedecideerde
tussenkomsten onderscheiden hem
van vele andere verdedigers. Gerets
genoot bovendien een onmiskenbaar
voordeel: als Vlaming spelend voor
een Waalse klub oogstte hij stemmen
in beide taalvleugels. Een niet onbelangrijk detail dat bijvoorbeeld oorzaak
was van de jarenlang volgehouden
miskenning van Raoul Lambert van
Club Brugge. Het blijft zelfs nu nog een
schande dat de hoge onderscheiding
Lotte nooit te beurt is gevallen. Gerets
genoot nog een ander voordeel' als
aanvoerder van de nationale ploeg
was hij een bindteken tussen inspanning en sukses. Toen Ene door Pfaffs
ongelukkige tussenkomst voortijdig
werd uitgeschakeld in de Mundial
groeide zijn populariteit nog.. Zonder
te spelen werd hij een absolute held.
Ene Gerets, zeker evenveel wilskracht
en overgave als pure klasse, is een
gouden schoen waar iedereen zich
mee kan verzoenen En daarmee zal
„Het Laatste Nieuws" wel zeer gelukkig zijn..

Ingrid Berghmans, poes zonder handsch

enen

Jacky Ickx, Dakar

wenkt.

De spektakelkoningen
In Genk werd in het voorbije
weekend de eerste indoormotorcross in ons land gereden. Twee
dagen na elkaar veel volk en veel
spektakel. Twee begrippen die
nog amper van elkaar kunnen
worden gescheiden.
Men draait maar beter niet rond
het potje: sport kan men het
amper noemen. Daarvoor is het
voorbijsteken van een tegenstander te gevaarlijk. De gangen
waarin gereden wordt zijn gewoon te smal. De vele (overigens
niet kwalijke) valpartijen getuigden daarvan. En dit ondanks de
rijders het in de gegeven omstandigheden
nog
opvallend
voorzichtig aan boord legden.
Maar spectaculair is het geraas

van de motoren zeker. De hindernissen zijn verscheiden en liggen
dicht bij elkaar.
De stuurvaardigheid en de lef
kunnen overvloedig worden gedemonstreerd en de voortdurende nabijheid van het publiek
schept een sfeer die bravourenummertjes helpt creëren. De
ene piloot voelt zich tot indoormotorcross dan ook meer aangetrokken dan de andere. Malherbe
en Eric Geboers bij voorbeeld
schijnen er voor in de wieg gelegd. André Vromans daarentegen zou worden afgeschrikt door
het milieu en het klimaat waarbinnen het gebeuren zijn beslag
k r i j g t Tegelijkertijd kan worden
vastgesteld dat vooral de jongeren door dit soort spektakel wor-

den bekoord. De show primeert
onmiskenbaar op de kompetitie
en dat is in de gegeven omstandigheden maar goed ook. Want
riskant blijft het natuurlijk wel. In
Amerikaanse films gebruikt men
voor dit soort werk stand-ins of
stuntmannen. Maar misschien
zijn motorcrossen geschikt om
na hun sportcarrière aan een
soortgelijke loopbaan te beginnen. Want of men nu meters hoog
een camion „opveert" of in de
verzengende hitte van de woestijn van Parijs-Dakar naar de
overwinning hunkert nien blijft
toch altijd een avonturier. Een
beroep dat in onze huidige maatschappij nog naar waarde wordt
geschat

De bekroning van Jacky Ickx kan
evenmin als een verrassing worden
aangezien. De Brusselaar van Waalse
afkomst werd in de voorbije zomer
wereldkampioen uithouding. Ickx, die
de veertig nadert, is bijna twintig jaar
lang een piloot van uitzonderlijke klasse geweest In de moordende autosport overleefde hij met rijkunst behendigheid, konditie, beheersing, koelbloedigheid, technische kennis en heel
veel intelligentie generaties wagens
en. piloten Jacky Ickx is nog altijd een
uitzonderlijk kampioen. Hij bewijst dit
momenteel weer overvloedig in de
monstenally van Parijs naar Dakar
Dat ICKX amper één puntje meer verzamelde dan maratoncrack Parmentier
was eveneens „logisch". De Westvlaamse kilometervreter leverde op
het gloeiende asfalt van de Gnekse
hoofdstad een prestatie die in de
meeste gevallen met de hoogste onderscheidingen wordt verzilverd.
BIJ de dames kon Ingrid Bergmans
uiteraard met bedreigd worden De
tweevoudige wereldkampioene judo
hoefde amper konkurrentie te vrezen.
ZIJ beleefde inderdaad een sprookjesachtig jaareinde wereldkampioene, de
nationale trofee voor sportverdienste
en sportvrouw van het jaar We kennen sportlui die voor minder naar ~
adem zouden snakken.

^
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Zohoorfbd
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).

BULO

UW specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen

KANTOORMEUBELEN NV.
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Volksuniejongeren:

,Vlaamse solidariteit en frontvonning nodig'
De Volksuniejongeren zijn van oordeel
dat de Franstalige partijvoorzitters tijdens het televisiedebat „Faire Ie point"
van verleden zondag blijk hebben gegeven van een nooit gekende hooghartigheid. Andermaal blijkt — aldus
de VUJO — dat hun enige bezorgdheid erin bestaat om verder te kunnen
parasiteren op de Vlaamse bevolking.
Van zodra dit niet meer mogelijk is, sturen zij de Vlamingen de laan uit en mag
België voor hun part opgedoekt w/orden. Zij maken gebruik van een beproefde chantagetechniek. Wanneer
zij niet direkt hun zin krijgen, dreigen
ze ermee de boel desnoods op te
blazen en een regenngsknsis uit te
lokken. De Vlaamse partjen gebruiken
dan maar hun „gezond verstand" en
geven toe, w/ant ja, wat zijn de gevolgen?
De Volksuniejongeren bezweren de
Vlaamse partijen deze keer niet door
de knieën te gaan.

„We moeten, aldus de VUJO, een
voorl)eeld nemen aan de Waalse
eensgezindheid waardoor het bestaat
dat heel Walkxiié achter de benoeming
staat van een Vlamingenhater en terrorist tot burgemeester van een
Vlaamse gemeente. Ook over eventuele nieuwe steun aan Cockerill-Sambre zijn de Walen eensgezind: de
Vlamingen moeten maar verder betalen en van een regionalizering van de
grote industriële sektoren mag niets in
huis komen aangezien „de Vlamingen
zo hun geld in eigen handen zouden
houden" (dixit Spitaels).
De Volksuniejongeren doen langs
deze weg een oproep tot Vlaamse
solidariteit en frontvorming.
„Houdt niet vast aan een voorbijgestreefde staat", zei Spitaels.
„Voor één keer kunnen we hem volledig beamen. Vóór Vlaanderen mee de

Tijdens de vocrtjije kersttijd beleefde
de Antwerpse gemeente Wommelgem een echte geel-zwarte tijd. Dank
zij de samenwerking VU-Vujo werden
een resem voortseeldige aktles tot een
goed einde gebracht
Vujo-bejaardenaktie
Begeleid door een mikrowagen die
voor prachtige kerstmuziek zorgde,
bedeelden de Volksuniejongeren van
Wommelgem aan ± 500 70-plussers
een kerstpakket Menig oudje moest
een traan wegpinken door het sublieme optreden van onze kerstman Bert,
die met tainjke helpers<sters) het bewijs leverden dat dienstbaarheid bij
jongeren nog bestaat Een warm proficiat voor allen en tevens hartelijke
dank aan Paula van de Klauwaert voor
de heertijke middagsoep.

Kerstzangavond
Voor deze tweede uitgave van onze
kerstzangavond was „de Klauwaert"
opnieuw meer dan behooriijk gevuld.
Dat onze kerstliederen door jong en
oud nog graag gezongen worden,
werd duidelijk bewezen Traditiegetrouw zorgde Jos De Houwer zoals
steeds voor een prachtige muzikale
begelekJing, ditmaal knap bijgestaan
door Lutgaar Boogaerts om het geheel
aan elkaar te praten. Een duo dat we
graag zullen terugzien op onze volgerv
de zangavonden. Dank aan alle medewerkers.

Palenversiering
Ook nu weer en hoeveel jaren nog (?)

Vujo-Amnestieaktie
Op 24 december werden een 50-tal

TOP 20

diepte wordt ingesleurd, moet het zijn
onafhankelijkhe^ nemenr besluit de
VUJO.

Euro-Jongerendag
Zaterdag 29 januari richt de Werkgroep Internationale Samenwerking
van de VU een Euro-xJongerendag In te
Steenokkerzeel.
Op het programma:
— Een inleiding van WIS-voorzitter
Willy Kuijpers.
— Jaak Vandemeulebroucke over de
VU-werking in het Europese Parlement te Straatsburg.
— Walter Luyten over het „niet-officiële" Europa
— Nelly Maes over „Vlaanderen en
ontwikkelingssamenwerking".
BelangstellerKlen die een uitrKXJiging
wensen kunnen kontakt opnennen met
het WlS-sekretanaat p.a Christian Duboit Hooikaai 29 bus 8 te 1000 Brussel.

Wommelgem beleefde geel-zwarte Kerst
werden in de kerstperiode taInjke verkeerspalen opgesmukt met dennengroen en een Amnestie-bordje. Ruspunt dit jaar: alles is praktisch blijven
hangen!

Abonnementenslag ' 8 2 - ' 8 3

affiches Amnestie = Vrede op alle gemeenteborden geplakt Op de werkvergadering waren een 25-tal sandwichborden met dennengroen en affiche klaargemaakt Om 19 u. wordt er
van uit „de Klauwaert" gestart met
fakkels en twee kruisen, om post te
vatten voor de ingangen van de hoofdkerk. Een indrukwekkend stilzwijgend
protest tegen het onverzoenlijke België.
Om 23 u. 15 stonden wij daarna met
zijn allen aan het kerkje op het KarKlon
klaar. Dat pastoor Helsen ook dit jaar
weer opriep tot verzoening en amnestie is het beste bewijs dat we onverdroten moeten volhouden. Hierbij een
kleine bedenking: wanneer zullen allen
die dank zij hen, waarvoor nu meestal
jongeren om amnestie bedelen, een
funktie of mandaat in partijvert»and
kunnen uitoefenen, als één blok mee
op straat komen. Het zou alleszins een
fantastiscfie optocht worden I
W. Herbosch

1. Jan Caudron, Aalst (2)

744

2. Erik Vandewalle, Izegem (1)

600

3. Anny Lenaerts, Wilrijk (3)

396

4. Paul Cresens, Diest (4)
348
5. VU-Wommelgem (9)
, > ^ , ^ ^ , . . . 240
6. Willy Kuijpers, Herent (5)
.Tt.T?... 204
VU-Zedelgem (10)
204
8. Jan Van Dooren, St-Martens-I^tem (6)
198
9. Rik Haelterman, Denderwindeke (7)
192
10. Fimnin De Blieck, Brussel (7)
168
11. VU-Antwerpen-Stad (12)
156
VU-Zwijndrecht (12)
156
13. Lieve Favoreel, Lauwe (10)
144
14. Georges Raes, Ledegem (12)
132
15. Freddy Baert De Haan (15)
16. VU-Essen (16)
,_....
VU-Kruibeké (17)
Sft^j
18. Guide Dornez, Ingelmunster (185
Maurits Passchijn, Meise (18)
Jozef Verhaeghe, Oostende (18)

VU-Vilvoorde ( - )

?::?r::... 84

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Karthuizerinnenstraat, 4,
8000 BRUGGE I
Voltijdse betrekking van geneesheerspecialist te begeven in het departement psychiatrie van het algemeen ziekenhuis St.-Jan van het OCMW-Brugge
Vereiste voorwaarden
a) Belg zijn;
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten-,
0) voldoen a a n de militiewetten;
d) van onberispelijk gedrag zijn;
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie;
f) houder zijn van het diploma van doctor in de genees-,
heel- en verloskunde;
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn,
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-speciaUst in de neuropsychiatrie,
1) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering),
)) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het
einde van de proefperiode
Inschrijvingsgeld: 400 fr. te storten op PR nr. 000-0099581-59
van het AZ St.-Jan van het OCMW, Rudder shove, 10, 8000
BRUGGE I vóór 31 maart 1983 met vermelding: „geneesheerspecialist-psychiater".
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 1983,
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat, 4, 8000
BRUGGE 1.
Adv. 05
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Wij in de Volksunie

Vlaams-nationale stem in Zandhoven
//

Eerlijke maar harde oppositie voeren!

Z A N D H O V E N — In Zandhoven behaalde de CVP 15 zetels, de GemBel 3, de VU, SP en Agaiev elk 1 zetel De VU is nochtans de morele
winnaar bij de oppositie Zij behaalde 10 o/o in een gemeente waar de
CVP Vlaanderens mooiste winst boekte en waar de GemBel, een
P W - l i j s t van 8 naar 3 zetels terugviel. De Volksunie moest normaliter
2 zetels hebben Het lag in ieder geval voor de hand dat de samenstelling van het schepenkollege voor geen enkele verrassing zou zorgen.
Bij de eedaflegging waren er twee „incidenten", zoals men dat pleegt
te zeggen.
Leo Thys (VU) weigerde principieel
een eed af te leggen aan het Belgische
volk etc De burgemeester stuurde
hem al even pnncipieel terug naar zijn
bank Edward Belmans (Agaiev) weigerde zijn geschenkje, een kogelpen
en een blocnote, in ontvangst te nemen „Om te besparen", waarop vinnn
ge De Bie (CVP) „Blijf dan weg van de
gemeenteraad, dan kunnen we op uw
zitpenningen besparen"»
Het begon allemaal rustig en sereen
De verkiezingen van 10 oktober waren
door de Bestendige Deputatae goed-

gekeurd evenals de aanstelling van de
burgemeester De raadslieden van de
nieuwe raad zouden dan ook wel
netjes in het gelid lopen dacht men algemeen Leo Thys (VU) dacht er anders over „De enige eed die waarde
heeft voor mij, is de eed die elk jaar

21

ANTWERPEN
JANUARI

aan de voet van de IJzertoren wordt
afgelegd"

20

Positieve kritiek

22

Daar waar de Agalev'er de persoon
van de vierde schepen aanviel omdat
de man als schejjen van financiën ook
nog een zakenkantoor fieeft, was de
kntiek van de Volksunie gefundeerder
en met op de persoon van Baron de
Borrekens gericht Leo Thys (VU)
„WIJ vinden dat in een fusiegemeente
van vijf dorpen, waar er in het kollege
al mensen uit Zandhoven, Massenhoven, Pulle en PM&rboa zetelen, nu ook
eens iemand uit Viersel moet kunnen
zetelen ipv een tweede Zand|)0ve-

21
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Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtlsolaties

30

A.B.D.

EDEGEM: Csespreksavond met Dnes Bogaert over JDe waarheid
over 1830" Om 20 u 30 Ingencht door Kulturele Knng.
EDEGEM Kaartavond (uitz. op de 4de zaterdag) om 20 u 15 in
Dne Bken Op voorhand inschnjvea
AARTSELAAR Debat over „De Nieuwe Orde" met Maunce De
Wilde Moderator Fred Janssen, reporter „Terloops" Om 20 uur
in lokaal „Rodenbach" Inkom 80 fr Inr Aartselaarse Vlamnse
Knng
HEIST-OP-DEN-BERG. De 16de Vlaamse nacht der Zuiderkempen om 21 uur in zaal „Eden", Bergstraat Orkest Bobby Pnns. irv
kom 100 fr
HOMBEEK Bieravond in zaai JDe Leeuw van Vlaanderen', Fr
Reyniersstraat 1 Om 20 u Aangeboden door herkozen gemeenteraadsleden dr Walter Jaspers en Firmain Veriinden Inr VUafdeling Hombeek-Leest
WOMMELGEM- Topbiljartavond om 20u in Den Klauwaert
Inschnjven vanaf 19 u 30 Pnjzen in geld en natura Inleg 50 fr
GEEL: Groto Voorjaarsbal om 20 u in zaal De Hoef, Winketomheide Orkest The Annemoons Inkom 50 fr
SCHILDE - s'-GRAVENWEZEL VU-dansavond in het Dienstencentrum om 20 u 30 Schoolstraat te Schilde
EDEGEM GezeUig samenzijn met Fotokwis om 20 u 30 m
benedenzaal Dne Eiken Inr F W
MERKSEM Rommelmarkt en pannekoekenmiddag om 14 uur in
lokaal Vlanac, Bredabaan 360 Toegang grabs. Ingencht door het
FW
HOVE- Tentoonstelling 20 jaar VUnnformatieblad „De Uitweg"
Verkiezingsprogramma - propaganda en uitslagen 1964 - 1970 1976 -1982 Van 10 tot 16 uur in zaal Kostershuisje, Kapelstraat 5
Inkom Gratis

Hard maar eerlijk

(Antwerpse Bouwen Dichtingswerken)
Eikenstraat 212, Reet
Tel. 03-88a64.68
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

Op deze mooie familiefoto staat onze VU-mmi Leo Thys precies in het
midden ,Als een rots in de branding" en met de mooiste das aan, lijkt hij
nu al het op de voorgrond zetelende kollege van burgemeester en
schepenen in de gaten te houden, (foto ArtMe/studio Peeian)

Na schoolbank
komt Kredietbank

De gemeenteraadszitting besloot met
de traditionele gelukwensen van de
burgemeester aan zijn nieuwe pk>eg
en vanwege de oppositie aan het
nieuw bestuur Daar waar de lijst met
PW-strekking eerder de zeemzoete
kant opging in zijn gelukwensen wist
de Volksunie van meetaf aan haar
posite klaar te stellen Leo Thys (VU)

„ WIJ wensen de CVP sukses met haar
verkiezingsoverwinning en met de
aanstelling van haar burgemeester De
Volksunie is immers een demokrabsche parbji Maar ik vertegenwoordig
ook een deel van de Zandhovense
bevdking en heb dus een welomschreven taak gekregen Ik zal dus een
harde maar eerlijke oppositie voeren"
(dvsdc)

Je eigen zichtrekening
voor je eerste inkomen,
met ruime KB-informatie.
Wie 'n tijdje geleden boeken en cursussen
dichtgeklapt heeft, verwacht ook dat z'n zakgeld
op een mooie dag vervangen wordt door 'n inkomen.
Vooruitziende jonge mensen bedenken daarbij dat loon of andere inkomsten zelden in de hand
betaald worden. Voor je gemak zorg je dus best
eerst voor een zichtrekening bij de Kredietbank.
Met tegelijk die handige service van Bancontact.
Bij het openen van een zichtrekening krijg
je van onze mensen duidelijke en aangepaste
KB-informatie.
Uit de onthaalbrochure
leer je welke diensten de
KB je allemaal te bieden
heeft. En met de brochure
« Win tijd en geld » kom je
aan de weet hoe je je geld
op z'n voordeligst kunt
beheren.
Die gratis brochures
liggen op je te wachten.
Kom met ons praten. Dan weet je
meteen dat je van harte welkom bent

gp KREDIETBANK

Service begint bij het betere onthaal.
KB) 15B-2g20N Lintas
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Na weigering
toch VU-beieidsverklaring te Brasschaat
De vooriopig nog niet herbenoemde
burgemeester (door een gerechtelijk
onderzoek dat tegen hem aan gang is)
leidde deze installatievergadenng Na
de verkiezing van het homogeen CVPkollege vroeg VU-fraktieleider Roger
Vanthillo het vi^oord voor de aangekondigde beleidsverklanng als oppositiepartij. Door de voorzitter werd dit
gevtfeigerd, maar na herhaald aandringen en stellen dat de VU-fraktie dit
punt dan op de dagorde van de volgende gemeenteraad zou plaatsen
werd het woord toch verleend voor
een belekdsnota waaruit wij volgende
punten citeren.
De openbare rol van de gemeenteraad
moet daarom in de eerste plaats worden geherwaardeerd en de kommissiezittingen dienen te worden teruggedrongen tot technische werkvergadenngen waarin geen politieke beleidsbeslissingen worden genomen.
De historisch gegroeide volmachten
aan het schepenkollege moeten geinventarizeerd worden en waar nodig
terug hen-oepen.
Voor beslissingen die één of meerdere
deelgroepen aangaan, moet de mogelijkheid gecreëerd worden dat die deel-

groepen aanwezig zijn op een kommissievergadenng, door middel van een
vertegenwoordiger van de respekbeve adviesraad Daarop volgt dan een
gemotiveerde uiteindelijke beslissing
door de gemeenteraad.
Hoop op openheid, in de eerste plaats
nogmaals van de meerderhad, zodat
de gemeenteraadsleden ernstige informatie kunnen bekomen en frakties de
kans knjgen de door hen uitgewerkte
dossiers zelf naar voor te brengen en
te verdedigen
Stond inspraak niet in elk programma?
De verhogingen van de gemeentebelastingen en retnbubes voor 83-88
voor de afgifte van verschillende dokumenten Gdentiteitskaarten, plannen»)
werd door de VU afgewezen. Onze
fraktie verwierp de steeds verderschrijdende stijging, zowel nationaal
als regionaal, van de indirekte belastingen als' onsociaal en weinig gezinsvriendelijk
De begroting 1983 van het OCMW
zorgde weer voor het nodige animo bij
de nieuwe meerderheid. Ook hier was
het weer de VU-fraktie die volgend
standpunt duidelijk naar voren bracht
wat gezien de geimteerdheid van de

burgemeester met in goede aarde viel
De aktieneming van een bnef door het
bestuur, aan gemeenschapsminister
Lenssens van Leefmilieu, over de gemeentelijke vuilverwerking lokte bij de
oppositie heel wat kritische vragen uit
Onze fraktie vindt vooral de aksentverlegging van het nieuwe bestuur van
het milieu-aspekt naar het financiële
aspekt negatief. Ook de resultaten van
het onderzoek door het Studiecentrum voor kernenergie van Mol waren
nog steeds met bekend. We maken
dan ook heel wat vraagtekens rond de
beleidsoptie van het bestuur, die zonder "femstige gegevens, gewoon de
rentabiliteit willen verhogen.
Voor de VU primeert de milieuhinder
voor de omliggende woonwijken voor
het nemen van een definitieve beslissing.
In de besloten zitting werden nog
negentien postjes van gemeentelijke
afgevaardigden of beheerder in diverse interkommunales aan de raadsleden en schepenen van de meerderheid uitgedeeld.

GEVAFAX X31.

Hubert Sch«ir

Eerste histrumviering „Ie Dien"
De Vlaamse vriendenknng „Ie Dien"
die zteh in de regio van Heist-op-derv
Berg bezighoudt met kulturele aktivh
telten en ziekenfondswerking vierde
onlangs zijn eerste lustrumviering. Vieren rnocht wel want het ziekenfonds
bereikte in die vijf jaar zo'n 2000 leden
en dat is met weinig. De festiviteiten
gingen gepaard met een hemieuwir>g
van het lokaal .Tijl' in de Bergstraat
van de samengevoegde gemeente
Helst

Tijd ook om alle medewerkers op de
gevoelige plaat vast te leggen. Rond
de nieuwe uitbaters van links naar
rechts: kamerlid Joos Bomers; arr.voorzitter Danny Decuyper; gemeenteraadslKl Frans Van den Broeck;
prov. raadslid dr. Jan Moons; Emiel
Van Langedonck, diensthoofd Je
Dien"; gemeenteraadsikj Arthur Wijns,
tevens voorzitter van de Vlaarnse
Kring. Van harte profKJat met de
werüng en doe zo voorti

Vujo-Mechelen voerde aktie
tegen plastiekverpakking
Vujo-Mechelen heeft In de kerstvakantie onder het motto ,Afval is grondetoT
een aktie gevoerd aan de GS in de
M. Sabbestraat te Mechelea Deze
aktie werd gevoerd om het koperspubliek te sensibilizeren geen goederen
in jslastiek verpakkingen te kopen. Er
werden pamfletten uitgedeeld en chocolademelk rondgedeek) In kartonnen
bekertjes. Uit de pamfletten bleek dat
vooral aktie gevoerd werd tegen de
melkprodukten die hoe langer hoe
meer in plastiekverpakkingen worden
te koop aangeboden. Vroeger gebeurde dit in de milieuvriendelijke glazen
flea
De aktie ging onder de indrukwekkende naam „Vujo's Milk Up Aktie" de geschiedenis in. In het pamflet werd
vooropgezet dat ook afval grondstof Is
en dat het in knngkiop gaan leven hoe
langer hoe meer mensen aanspreekt
Vujo-Mechelen verklaart verder: „Zolang de grote bedrijven en supermarkten alleen winst beogen en geen belang hechten aan het algemeen welzijn
en het leefmilieu, blijft het geroep van
milieuverenigingen vechten tegen de
bierkaai Daarom mag de verbruiker
zteh met laten vangen."
De cda-brainwashing kwam rechtstreeks urt Amenka overwaaien en
ook andere bedrijven konden het niet
laten wegwerpmateriaal te gaan gebruiken. Resultaat: steeds meer onafbreekbare plastiekflessen in onze vuilbakken, op straat in het bos en dit allemaal onder het motto: „Het is zeer
gemakkelijk!" Het getuigt van naïviteit
te denken dat de bedrijven zomaar
van instelling gaan veranderen.
Daarom moet het Initiatief van de
konsument komen en vraagt Vujo-

Mechelen het publiek geen overtxxii,
wegwerpmateriaal meer te kopen en
de voorkeur te geven aan flessen
waarvoor men statiegeld krijgt Ook
roept de Vujo op, die wirikels en
warenhuizen te boycotten waar men
nog plastieken melkflessen aanbiedt
Naast het uitdelen van pamfletten was
ook nog voorzien dat aan het publiek
warme chocomelk zou worden aangeboden. Men had ter plaatse op de
parking een campingfomuisje opgestekl om de chocolademelk te verwarmen. Maar dit mocht met De tientallen
akbevoerders stonden op pnvé-terrein
en de eigenaar, het warenhuis GB,
verbood dit
De ordediensten kwamen ook ter
plaatse om een oogje In het zeil te houden. De Vujo-Mechelen beperkte zich
dan maar tot het uitdelen van koude
chocomelk in kartonnen bekertjes.
Ook werden de sjsandoeken ontrold
met de leuzen: JVfval is grondstof' en
„Vujo: in kringloop leven"
Tijderw de geimprovizeerde perskonferentie met vele dag- en weekbladjournalisten lichtte Bart De Nijn, voorzitter van de Vujo-Mechelen de aktie
toe.
Tevens dient nog een andere aktie van
de Vujo-Mechelen belicht Op vrijdagnacht 24 december 1982 werd voor
aanvang van de middemachtmis In de
kerk van de O.-L-Vr over de Dijle te
Mechelen, waar bijna 1.500 aanwezigen de kerstviering meemaakten een
aktie gevoerd voor Amnestie.
De kerkgangers werden takjes hulst
aangeboden met daaraan een korte
tekst De nieuwe kern van Vujo-Mechelen blijft dus niet bij de pakken
zitten!

Vujo's studentikoze trip

Driedaagse naar Straatsburg

elke 2 sekonden
een perfekte kopie
AGFA-GEVAERT
Afd. 2395, Septeïiraat 27.2510 Moctsel, t d . ; (031) 40.59.00 tst. 132.
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BRUSSEL - Zondag 6 februari '83,
om 17 u. 30 vertrekt te Brussel-Zuid
de VUJO-delegatie naar Straatsburg.
De terugreis wordt woensdag 9 februari '83 om 14 u. 30 aangevat Kosten voor vervoer en overnachting:
3.000 frank.
De trip voor VUJO'ers en alle
Vlaamsnationale studenten wordt in
Straatsburg verzorgd door o.a. Jaak
Vandemeulebroecke, die de persoonlijke gids zal zijn in het Europees
parlement Meer informatie kan je bij
volgende personen krijgen Peter Sustronck, Mechelsestraat 116 te 3000
Leuven (VUJO/KUU; Luk Luwel, Van
Haesendoncklaan 9 te 3500 Hasselt
(VUJO/VUB), Filip Rossie, Chrysantstraat 1 te 9000 Gent tel. 091-27.28.29
(VUJO/RUG) en bij mej. Trui Moerkerke, Graaf Gwijde van Namenstraat
37 te 8500 Kortrijk (VUJO/Kortrijk) op
het nr. 056-41.03.60.

Inschrijvingen ten laatste op 25 januari
'83 op het nationaal sekretanaat van
VUJO op het gekende adres van de
Volksunie, (ac/dvsdc)

• Boekhouder met 26 jaar ervaring in pnvé-bedrijven zoekt
nieuwe betrekking in Brabant of
eventueel erbuiten. Voor inl. Dr
Volksvertegenwoordiger J. Valkeniers 02/569.16.04.
• Kinesist uit Izegem zoekt
dringend werk. Ook bereid tot
ander werk zoals medisch afgevaardigde. Goede talenkennis.
Aktlef in het verenigingsleven.
Voor inlichtingen zich wenden
tot Geert Bourgeois, Vandenbogaerdelaan 47, Izegem, tel.
30.52.87.
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Wij in de Volksunie

Genker gemeenteraad geïnstalleerd

OOST-VU\ANDEREN

Geen motie tegen Happart mogelijk
Het js wellicht een kwaaltje van deze tijd: de moeilijk te onderdrukken zucht
naar sensatie, koude rillingen, van emotie trillende handen en bevende
stemmen
Hoe Is het anders te verklaren dat op de installatievergadering zovelen aanwezig waren, zovelen zich geroepen voelden''
Verhitte twistgesprekken, hoogoplopende ruzies, gebalde vuisten, grimmig
vertrokken gezichten: dit en nog veel meer kon immers verwacht worden
indien de wilde verhalen over de installatie van gemeenteraden in andere
gemeenten op waarheid berustten.
Aangrijpende scènes hebben zich te Genk echter niet afgespeeld Ere wie ere
toekomt' de leden van de oppositie volbrachten hun taak met een waardigheid
die doet mijmeren over lang vervlogen ridderschap.
Naarmate de avond verderglijdt, straalt
het gelaat van de burgemeester een
ontroerende voldoening uit Tevredenheid over de nmjjelloze regie, het
geluk dat hem niet in de steek laat
Vanavond althans, want hij weet dat
het er in de komende zes jaren staalhard aan toe zal gaan Onneembare
hindernissen zullen opduiken Samen
met zijn voltallige ploeg (bij wijze van
spreken) zullen zijn ambt en de beleidsbeginselen waarmee ze ons
steeds weer onaangenaam proberen
te verrassen, het voorwerp worden
van een messcherpe ontleding

WIJ kunnen ons enkel verheugen over
de grote opkomst die avond ook al zijn
de motieven niet altijd even gezond
Dat een belangrijk aantal inwoners van
deze stad aanwezig waren, stelt al het
andere in de schaduw De afwezigen
hadden immers ook nu ongelijk Zo
zouden zij immers getuigen zijn geweest van de CVP-onwil, gencht tegen
het voorstel van VU-raadslid Door
Vandueren, die een motie ter stemming wenste voor te leggen tegen de
eventuele benoeming van Happart als
burgemeester van Voeren Hij stuitte

LIMBURG
JANUARI
14 EIGENBILZEN-HOELBEEK-MOPERTINGEN: Vemieuwingsbal
om 20 u in de gemeentelijke feestzaal, Hartenberg te Eigenbilzen
Ter gelegenheid van dit bal zijn er twee tonnen grabs van onze
twee verkozen gemeenteraadsleden Fneda Brepoels en Guido
Jans
16 LINKHOUT-LUMMEN: Koffiefeest voor leden en sympatizanten
om 14 u 30 in zaal Romantic
FEBRUARI
4 HASSELT: 1ste Limburgs Gouwbal in zaal Lorka, Genkersteenweg 284 om 20 u 30 Inkom 100 fr Ingencht door VNJ Limburg

JANUARI

echter op een onverbiddelijk „neen"
van de CVP-burgemeester
Raadslid Vandueren kan met op zijn
steun rekenen, echter wel op zijn
sympatie Hij is begaan met het probleem, jawel, daarvan kunnen we overtuigd zijn
Wil hl] met deze uitspraak dingen naar
de gunsten van een politieke tegenstrever'
Is hier sprake van gebrek aan daadkracht, verantwoordelijkheidszin, inzichf Of kijkt grote CVP-broer vanuit
Brussel nauwlettend t o e ' Laat het al
een nationaal probleem zijn Het is in ieder geval een probleem dat alle Vlamingen ter harte moet gaan Dus ook
de Genkse Vlamingen Of kunnen we
de CVP daar nog steeds met toe
rekenen'
WIJ maken afspraak voor de volgende
keer 24 januan Om 20 u hoe langer
hoe meer het uur van de waarheid
___^^^^_^_
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„Zuld-Afrika"
te Herk-de-Stad
Vnjdag 7 januan jl ging een dia-avond
door over Zuid-Afnka in lokaal Area te
Herk-de-Stad Het lokaal, dat pas
smaakvol herwerkt is tot (volgens Herkenaren) „Galenj Area", kreeg eerst
bewondenng Na een woord van welkom en een korte geografische schets,
gaf Vic Torbeyns ons op een pittige
wijze enig doorzicht in het taalgebruik
van de Zuidafrikanen Bij stemmige
volksmuziek lichtte hij de prachtige
dia's toe Dat alles wekte veel belangstelling bij de 30 aanwezigen Ook
onze kersverse schepen van Kuituur,
Laurens Appeltans, verheugde ons
met zijn aanwezigheid, ondanks zijn
drukke bezigheden

13 SINT-NIKLAAS Gespreks- en informatieavond „Vrouwen slikken meer" Dr Katnen Verstraete, huisarts, zal deze problemen
en hun oorzaken uitvoeng bespreken Om 20 u in de Stadsbiblioteek, Hendrik Heymanplein
15

EREMBODEGEM-CENTRUM Nieuwjaarsreceptie om 20 uur in
zaal Rembrandt, Stationstraat te Erembodegem
19 NINOVE- Informatie- en debatavond over middervAmenka en
Polen Gastspreker kamerlid Willy Kuijpers In „De Denderhoeve". Burchtstraat Ninove Aanvang 20 u Organizatie FVVNinove
29 GROOT HERZELE: Groot hutsepotfesbjn vanaf 17 u in cafe
Oud Gemeentehuis, bij Walter De Rouck te Hillegem Ook op
zondag 30 januan van 11 u 30 tot 15 u
FEBRUARI
5 OOSTAKKER: De VU dankt Olga De Pillecyn, feestavond in zaal
Luxor, Dorp om 19 u 30 Pnjs 450 fr Inschnjven bij H Vaerewyck 091-51 4755 of Dirk Vandenhout 091-51 5053

Dringende oproep
Voor alle Vlaamsnationalisten en pnge
mensen die begaan zijn met de vorming van hun kulturele bagage en van
hun geschiedkundige achtergrond
hebben wij goed nieuws. Indien je nog
met naar een voorstelling van het NTG
over de Vlaamse Beweging (Belgische cirque beige), bent geweest dan
kan dat nog in het Kultureel C^entrurn
van Strombeek-Bever op 20, 21 en
22 januan Een absolute musti Zowel
kultureel als historisch verantwoord
Dit zou op video moeten kunnen worden opgenomen en in de audio-visuele
centra van de partij moeten kunnen
vertoond worden Het zou zelf samen
met De Wildes reeks kunnen geprogrammeerd worden in het onderwijs,
mits aanvullende besprekingen
Daar in het Kultureel (Centrum alles
praktisch volzet is hebben wij voor de
„Wij"-lezers een 20 (twintig) kaarten
gereserveerd op 22.01.83 om 18 u. 30,

tegen de som van 350 frank Telefonisch te bestellen bij Dirk van Sichem
de Combe, voor 18 januan '82, op het
nr 03-3122679 (dvsdc)

ZO€K€feC36
• Dynamische en werklustige
man (36 jJ uit het Gentse, vlot in
de omgang, met ervanng in de
import en export zoekt een passende betrekking Hij is in het
bezit van een A2 diploma handel
en een njbewijs C Inlichtingen te
bekomen op het Algemeen Sekretanaat tel 02/2194930, of bij
de betrokkene 091/84 4994

Start nu de
machtigste
promotieverkoop
van 2000 luxe
HERENKOSTUUMS
waarde 5995rf - 5 ^ 5 ' f - J995'f
nu tegen

4.750 fr.
Autobus 50 Antwerpen - Boom - Mechelen stopt vlak
vóór de deur, hoek Leugstraat.

SUCCES KLEDING MEYERS °™ ; H ' H : i .
BOOMSESTEENWEG 35
TEL. 03/87.38.42

AAOTQPI AAR
t\/\n I O C I - M M n

tot 21 uur
I'.S^'sVu*"
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VU-vrouw en man in

Aan diegenen die al reikhalzend uitzien
hoe de VU enkele hete hangijzers uit
de vorige legislatuur zal benaderen
kan ik het volgende zeggen.

Roeselaars kollege
Op maandag 3 januari had de Installatie van de Roeselaarse gemeenteraad
plaats. Niet minder dan 16 raadsleden
waren nieuw. Na afhandeling van de
traditionele punten en de verkiezing
van de schepenen, waarvan twee voor
de Volksunie. Patrick Allewaert krijgt
financiën, informatie, wijkanimatie en
feestelijkheden toegewezen. Lut Vermeersch gezin, sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking. Voor Erik
Lamsens, de nieuwe VU-fraktieleider,
bleef na 10 oktober '82 de vraag, wie
met de oude eerbiedwaardige dame.
die de CVP is, naar bed zou gaan, zoals een al even eerbiedwaardige journalist schreef. „Uiteindelijk was het dan
de Volksunie die met de CVP de boot
inging. Het was geen liefde op het
eerste gezicht het was veeleer een
manage de raison. Inderdaad, het is
niemand ontgaan hoe de VU in de
voorbije 18 jaren in de gemeenteraad
steeds een konstruktieve oppositie
heeft gevoerd. Ik verwijs u daarbij naar
de taltoze tussenkomsten die onze
partij in de voorbije legislaturen hield.
Zo heeft ze stilaan duidelijk gemaakt
dat ze rijp was voor bestuursverantwoordelijkheid. Maar ook nu zal onze
fraktie zoals in het verieden haar rol
blijven spelen van kritiscfie partner die
uiteindelijk maar één doel voor ogen
heeft, het welzijn van onze stad en zijn
burgers.
Om dat zo goed mogelijk te realizeren
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samen met de schepenen van onze
koalitiepartner, de CVP, een homogene ploeg zullen vormen.

heeft de Volksunie twee schepenen
voorgesteld die al meerdere jaren in
het politiek leven van onze stad aktief
zijn en van wie de bevoegdheid en de
werkkracht voor niemand nog onbekend zijn. Van Patrick Allewaert weten
we allang dat hij een expert is in de
stadsfinancies. Op hem rust de zware
taak om desnoods met weinig populaire maatregelen ervoor te zorgen dat in
deze tijd van krisis en inleveren, de
stafsfinancies gezond blijven. Met Lut
Vermeersch doet de eerste vrouwelijke schepen haar intrede in het schepenkollege, alweer een primeur voor
Roeselare. Haar sociale bewogenheid
heeft ze gedurende twaalf jaar werk in
het OCMW reeds ten overvloede bewezen. Wij zijn er van overtuigd dat ze

De VU zal een harde partner zijn, die
zal p>ogen zijn Vlaams-nationalistische
visie zoveel mogelijk waar te maken.
Standpunten die voor ons essentieel
zijn zullen we met hand en tand verdedigen. Als we zien hoe op nationaal
vlak steeds met meer nadruk het VUvoorstel tot regionalizering van de nationale sektoren door de huidige regering wordt naar voor geschoven, voelen we ons geruggesteund om ook op
gemeentelijk vlak te ijveren voor meer
autonomie en meer open beleid ten
bate van onze mensen.
Anderzijds beseffen we dat we in een
koalitie zitten, dat er dus plaats moet
zijn voor overleg, dat men kompromissen moet kunnen afsluiten. Reeds bij
het tot stand komen van ons bestuursakkoord hebben we bij. onze koalitiepartner begrip gevonden en de bereidhekJ om er via wederzijdse inspraak

Wij in de Volksunie

WEST-VLAANDEREN
JANUARI
28 KORTRIJK: Voordracht- en gespreksavond over „Brussel, van
taalstrijd tot welzijn voor iedereen" door Paul Daels, voorzitter
U^erisedevaartkomitee met getuigenis door een Brussels Vlaming (André De Schutter).
Om 20 uur in 't Voske, Burg. Reynaertstraat (bij station en
.Schouwburg) in Kortrijk. Organizatie: W B . Vrije toegang.
FEBRUARI
4 GROOT-ZEDELGEM: VU-ledenfeest in zaal .Aster" te Aartrijke
om 19 u. 30. Gastsprekers: algemeen voorzitter Vic Anciaux en
Europees pariementslid Jaak Vandemeulebroucke. Vooraf inschrijven, prijs 370 fr. voor het etentje.

het beste van te mdten.
We hopen en zijn ervan overtuigd dat
deze koalitie geen doodgeboren kind
zal zijn, maar dat ze integendeel vlug
zwanger zal zijn van nieuwe ideeën
waaruit voor Roeselare een nieuw elan
zal groeien."
Op 4 januari hielden we dan vergadering met het uitgebreid bestuur, waarbij Jan Lefere aangeduid werd om de

VU te vertegenwoordigen in de kulturele raad. Onze bestuursploeg is met
veel entoesiasme aan het werk begonnen en men voelt echt dat we een
ware vriendenpk)eg vormen die bereid
is om het imago van de VU in Roeselare terug op te werken tot een pk>eg
van harde werkers en echte volksvrienden.
Garda Vlaen*

U W AUTOVERZEKERING
dat is de zaak van MAURETUS
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem.
1 0 % voordeliger sinds meer dan 11 jaar.
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lepel & vork...
Café

Het Vlaams

Huis

bij Jef Meys-Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER
Tel. 011-79.70.84
Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn
_j

RESTAURANT

KAPELLEKESHOEF

Dortmunder
Thier Braü-hoven
Tervuursevest 60. LEUVEN.
Tel.: 016-22.86.72.
Kon. Astndlaan 85. KONTICH.
Tel.: 031-57.30 32
Nieuw Brugstraat 28. B R U S S E L
Tel.: 02-218.74.89.
Brugse Baan 1. HULSTE.
Tel.: 056-71.15.36.
Grote parkeerterreinen, zalen vrij
voor feesten, banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thiier
van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel. goed en goedkoop eten

Wi)nimport HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM

Tel 056-41 2922
056-41 81 68
Invoer Bourgondieen Bordeauxwijnen.
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen.
DegU^tatles en verkoop:
elke vrijdag van 17 tot 19 u.
elke zaterdag van 10 tot 13 u.
en op afspraak.
Industriële
brood- en banketbakkeri)
Roomijs

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

Tel 014-54.4007

Wilfried BLANCQUAERT

SCHUTTERSHOF

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel. 091-6/57.12

Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 1549

Welkom

Koffiebranderij
SANO
Emiel Witmannstraat 36.
Schaarbeek

Tel 02-734 5609
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

Café-restaurant
MUTSAERT

LAS AT -

Eikenlei 61
2280 G R O B B E N D O N K

O p 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-252 0240
pfest zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen - maaltijdchecks

Tel 014-51 2148
Sluitingsdag maandagavond
dinsdag

SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K
en

Lokaal
„'T SCHUURKE"
Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02-5132564
Waar Vlamingen THUIS zijn.

Banketbakkerij
ANTWERPIA
G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr V a n De Per'-elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
Maurils'GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35 33
Tel. 03/236.56.54

JAAnilJKS VERLOF
DECEMBER

Tel. 521.14.40

B e r g e n s e S t e e n w e g 1123
1070 A n d e r l e c h t

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Verzorgde keuken
U\
Demokratische prijzen
Uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 03/481.88.41

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer:

Eethuis 't Voske
Verbertstraat 145-147
2120 Schoten, 03/65841 76
Wij verzorgen al uw feesten.

Lokaal van de Volksunie,

Tower Bridge

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052^2.32.46

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

Dorpsstraat 3 1 . 1686 Goolk
Tel 02-532 54.81

Hotel-restaurant-pub

Het Balmg^uijö;
WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT Z A T E R D A G
18 UUR
JAN PAUWELSOE B R A U W E R
D . familiezaak mat traditia.

IN DE GROENE POORT

FEESTZALEN
DE

-

SALONS

LANDSKNECHT

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schilderslraat 33
2000 Antwerpen
Tel 0 3 / 2 3 7 4 5 7 2

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elle van Laere
en Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gonirode Heirweg 49
9230 fVlelle

Tel 091-30.06 53

Café Taverne Ten Doolaert
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n
Tel. 015-51.66.54
S p e c i a l i t e i t : P a l i n g in 't G r o e n
Eigenaar-uitbater Marina en Kamiel D e Roover-Van W e s e mael
Volksunielokaal Woensdag gesloten

Verruimde bestuursmeerderheid te Brugge van start
Vorige week dinsdag greep in de
prachtige Gotische Zaal van het majestatische Brugse stadhuis de installatievergadering plaats van de
pas verkozen gemeenteraad. Een
s t a r t s c h o t dat evenwel niet zonder
moeilijkheden werd gelosL.
Nog even ter herinnering: na de verkiezingen van 10 oktober '82 lagen de
politieke speelkaarten enigszins anders verdeeld dan vóór de stembusdag.
D e SP, onder kopmanschap van burgemeester Frank Van Acker, behaalde
een klinkende overwinning: liefst vijf
zetels winst De C V P kreeg een historische nederlaag te inkasseren: vijf
vertegenwoordigers minder, waardoor
de C V P niet langer de grootste partij is
van de Breydelstad. De V U verloor, op
een paar tientallen stemmen na, haar
zevende zetel, de Brugse B W Ceen
scheurpartij van de nationale liberalen)
behield twee verkozenen, de Brugse
Demokreten (rond gewezen CVP-kameriid Femand Vandamme) kreeg drie
gemeenteraadsleden en Agaiev haalde ook één vertegenwoordiger in de
raad. Er werd een bestuursakkoord
gesloten tussen de SP, V U , B W en
BD; samen vertegenwoordigen zij 29
van de 47 raadsleden van de stad
Brugge. Een zeer ruime meerderheW
dus, want de oppositie (bestaande uit

17 CVP-ers en 1 Agalev-er) telt slechts
18 verkozenen.
Voor de V U waren deze verkiezingen
te Brugge geen echt sukses: één
raadslid minder (schepen Omer DombrechO en interne spanningen nó 10
oktober. M e v r Jc«iane Van Vlaenderen-Tuyaerts werd immers wel opnieuw tot raadsikd verkozen, maar de
Grootbrugse Raad van de V U duidde
haar niet aan als schepen. De drie
schepenen van de V U werden Reter
Leys, Raymond Reynaert en JeanMarie Bogaert Tijdens de eerste samenkomst van de nieuwe gemeenteraad diende mevr. J. Van Vlaenderen
haar ontslag in als lid van de V U .
Omdat zij niet opnieuw werd aangeduid tot schepen. Zij zal zich opstellen
als „onafhankelijk raadslid, maar behorend tot de meerderheid". Ook verlieten de CVP-vrouwen en mevr. Van
Vlaenderen voortijdig de raadszaal,
omdat zij ontevreden waren daar er
geen vrouwelijke schepen zetelt in het
nieuwe kollege. De drie SP-vrouwelijke-raadsleden bleven evenwel braafjes zitten. Het zijn immers „vooruitziende vrouwen", en dus...
Een hfoopvol feit was echter het protest van een aantal VU-raadsleden
omtrent de eedaflegging. Elke verkozene dient trouw te zweren aan de koning, de grondwet en „de wetten van
het Belgische volk." (Bezien er voor

ons, Vlaamsnationalisten, geen „Belgisch volk" bestaat (wel een Vlaams
volk) en deze term zelfs niet in de
grondwet staat vermekd, zwoeren zij
trouw „aan de wetten van de Belgische bevottdng." Wat uiteraard een
heel andere benadering is. Deze stunt
w e r d hartelijk onthaald door het publiek. Maar burgemeester Van Acker,
die wel toegaf dat de eedformule ,uH
de tijd was", verplichtte de VU-ers toch
de eed korrekt af te leggen. W a t
gebeurde, evenwel met de nodige Jntonatie" en gekruid met ironische
schanrifjscheutenUiteindelijk zet de V U van Brugge de
vorige koalitle dus verder, zij het met
een raadsikj en een scheperLminder.
De V U is echter vastbesk)ten dit numerieke veriies te kompenseren door
de kordate deelname van de V U fraktle aan de volgende zes beleidsjaren. Gesteld voor de steeds slechter
wdrdende financiële situatie van de
gemeenten, is de realizatie van het V U gemeenteprogramma, gebaseerd op
een sober en sociaalgericht beleid,
meer dan ooit een noodzaak. De eendrachtige samenwerking van alle V U leden en symp>atizanten is daartoe een
eerste vereiste.
Om volledig te zijn nog d i t Behalve de
reeds vermelde VU-raadsleden, die
schiepen werden, zijn GukJo Van In en

Pol Van Den Driessche de overige
raadsleden voor de V U te Brugge. Als
OCMW-raadsleden zullen worden

aangeduid de heren Jan Fraipont en
André Brauwers.
Veel sukses!

Studiedag Brugge-Oostkust
Arrondissement Brugge - Oostkust Torhout organizeert een Studiedag
voor VU-kadeHeden.
Als start van het laatste jaar vóór de
bestuursverkiezingen (van eind '83)
organizeert het dynamiscfie arrondissementeel bestuur op zaterdag 22
januari eerstkomend een arrondissementele kaderdag.
Het is de bedoeling dat alle VU-kaderleden hierop aanwezig zijn. O p de,
rijkgevulde, agenda staat:

aansluitend een middagmaal (kip, sla
en frietjes voor 150 fr.: inschrijven
vóór 17 januari bij arr. sekretaris, t e l :
61.06.77).
13.30: onderzoek en t>espreking toestand afdelingen -I- leden en abonnementen op „ W U " -I- werking, vergaderingen, aktivlteiten -l- bespreking resultaten van enquête gefiouden door
liet arr. bestuur

10.00; samenkomst en kennismaking.

15.00: opmerkingen en suggesties
vanwege de afdelingsbesturen ter attentie van het arr. bestuur en de arr.
werking.

10.15: inleiding door Erwin Van Driessche, arr. voorzitter.

15.45: ontmoeting met de top Oeden
van het nationale partijbestuur).

10.30: „Het VU-programma", door Europees ParlementsIkJ Jaak Vandemeulebroucke Cpeter" van het arrJ.

17.00: slottoespraak door VU-senator
GukJo Van In, voorzitter van de partijraad.

11.00: Diskussie rond tiet programma
12.00: Scfiets van de struktuur van de
partij.

Ge2aen fiet grote belang van deze
kaderdag is het zonder meer noodzakelijk dat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn!

12.30: Nieuwjaarsreceptie, met daarop

Graag tot dan!
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Vlaams-Nationalisten voor het eerst
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BRABANT

in het schepenkollege te Poperinge
Op maandag 3 januan II werd de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd in
Popennge
Er was zeer veel vdk opgekomen in
de gotische zaal van het stadhuis om
de bestuurswissel met eigen ogen te
kunnen gadeslaan
De nieuwe bestuursmeerderheid bestaat uit 5 PVVers, 4 VU'ers en 4
SP'ers. De CVP zit met 12 leden voor
het eerst sinds meer dan 40 jaar in de
minderheid
BIJ de eedaflegging als gemeenteraadslid merkte Werner Claeys op dat
de huidige eedformule voorbijgestreefd IS „We beschikken nu over
een Vlaams deelparlement en een
Vlaamse Executieve Niettegenstaande dat IS er in de formule enkel sprake
van het „Belgische volk" Claeys hoopte dat bij zijn derde eedaflegging de
formule zal gewijzigd zijn Zijn tussenkomst lokte veel applaus uit m de zaal
Raadslid Rik Sohier beaamde de woorden van zijn kollega Claeys en Pol
D'Hondt verklaarde dat hij „het Belgn
sche volk niet kende" Femand Verheyde is het vierde VU-gemeenteraadslid, ter vervanging van Henri Verbiese die afstand deed van zijn mandaat
BIJ de verkiezing van de schepenen
poogde de CVP nog een pad in de
meerderheidskorf te leggen door telkens voor een andere kandidaat van
de meerderheid te stemmen, maar
niemand trapte in het al te doorzichtig
spelletje
Tot eerste schepen werd VU-raadslid
Werner Claeys verkozen Hij wordt
schepen voor Informatie (persnota's
en perskonferenties), voor Kuituur en
Volksontwikkeling, voor Onderwijs en
voor Landbouw
VU-raadslid Rik Sohier werd tot vierde
schepen verkozen en krijgt bevoegdheid voor Leefmilieu en Groen Huisvuilverwerking. Bijzondere Rannen
van Aanleg en bouwvergunningen, sociale zaken, gezinsbeleid bejaardenen gehandicaptent)eleid, jeugdbeleid
en ontwikkelingssamenwerking

Rik Sohier, die ontvanger is van de
doeane te Abele (Popennge) heeft als
dusdanig zijn overplaatsing aanvaard
naar de standplaats Roeselare Hij nam
die beslissing met zware materiele
gevolgen ten einde de .onverenigbaarheid tussen zijn ambt als rekenplichtige en het mandaat van schepen te vermijden
Een eerste en fel opgemerkte uitwerking van het VU-verkiezingsprogramma „open demokratie" was het uitdelen, onmiddellijk na de gemeenteraad.

van het eerste „informatieblad" opgesteld door VU-schepen voor Informatie, Werner Claeys De Volksunie laat
er geen gras over groeien
Aangezien de nieuwe burgemeester.
Mare Mahieu, nog met beëdigd was,
werd de tieleidsverklanng met voorgelezen
Onze VU-schepen zijn inmiddels al
naarstig aan het werk!
De Volksunie-Popennge dankt inmiddels van harte oud-raadsltd Henn Verbiese voor al wat hij voor de VU
presteerde en nog presteert

Kortrijkse raad
opende met hindernissen
Onder grote publieke belangstellir>g
had op 3 januan de installatie plaats
van de Kortnjkse gemeenteraad
BIJ het begin van dié zitting werd door
Volksume-raadslid Franz Van Steenkiste een intentieverklanng afgelegd
Van Steenkiste maakte voorbehoud
voor de Belgische en bij wet verphchte
eedformule Wij zullen die belijden met
de lippen, maar met met het hart en
nog minder met de geest aldus de VUwoordvoerder
Ofschoon alle kommentaar bij de eedaflegging vertxxlen «, werd deze tussenkomst toch geduM
„Immers, over de eedaflegging mag
geen debat gevoerd worden, de voorzitter mag geen opmerkingen rHx:h
voorfciehoud duWen" (MO Binnenlandse Zaken, 23 december 1938.
p 416-419)
In volgorde van dienstancienniteit en
stemmenaantal werd vervolgens de
eed afgelegd
VU-raadslid Lieven Duprez maakte
een opgemerkt entree door bij de
eedaflegging zijn getrouwheid te be-

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
Karthuizerinnenstraat, 4,
8000 BRUGGE I
Voltijdse betrekking geneesheer-specialist-klinisch bioloog in het departement laboratorium - Dienst haematologie van het algemeen ziekenhuis St.-Jan
van het OCMW-BRUGGE
Vereiste voorwaarden:
a) Belg zijn,
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten,
c) voldoen aan de militiewetten,
d) van onberispelijk gedrag zijn,
e) lichamelijk geschikt zi)n voor de uit te oefenen funktie,
n houder zijn van het diploma van doctor in de genees-,
heel- en verloskunde,
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn,
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-specialist in de klinische biologie met bijzondere opleiding in de haematologie 2 jaar, en bewijzen van bijkomende bekwaamheid in de celmorfologie en cellulaire
kweektechnieken,
i) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning
als geneesheer-specialist tegen uiterli)k de sluitingsdatum
van de kandidaturen, erkenning bi] indiensttreding door
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering),
jlverplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het
einde van de proefperiode
Inschrijvingsgeld: 400 fr te storten op PR nr 000-0099581-59
van het AZ St-Jan van het OCMW, Ruddershove, 10 8000
BRUGGE 1 voor 28 februari 1983 met vermelding „geneesheer-specialist-klinisch bioloog"
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 28 februari 1983
bi] de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizennnenstraat, 4, 8000
BRUGGE I
Adv 04
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JANUARI
13 LEUVEN- Spreekbeurt door pater Arthur Verthè over „Vlamingen in de Wereld" Om 20 u in zaal Ons Huis, Goudbloemstraat
28
14 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Dansavond in feestzaal Palmhof,
Schoolstraat 52 Orkest „The Spoetniks" Om 21 uur Inkom
• 100 fr Gratis tombola
14 HEVERLEE VU-bestuursverkiezingen met ledenfeest om 20 u in
Campus Irena, Ijzermolenstraat
14 HERENT: VU-bestuursverkiezingen met natuurfilmvertoning en
gezellig samenzijn in zaal Aroma, Mechelsesteenweg 471, 20 u
15 AFFLIGEM: Oppositiefuif om 20 u in zaal Sportwereld te
Hekelgem
14 ETTERBEEK: VUJO's Drie Koningenfuif om 20 u in de Monaan,
Oudergemselaan 90, met disco-bar „Don't care" Eregast Koning
Boudewijn
18 LEUVEN: Spreekbeurt door Jaak Vandemeulebroucke over het
Europese Parlement om 20 u 30 in „De Valk" lokaal 0011 aan de
Tiensestraat Organizatie VUJO-KUL
18 LEUVEN: Nieuwjaarsontmoeting voor alle Vlamingen in cafe
Lyrique, Grote Markt 12, om 20 u Ingencht door Sekretariaat
Vlaamse Verenigingen
20 DILBEEK: Vormingsavond over het Baskenland door senator
Walter Luyten Begin 20 u 30 in lokaal 304 van ontmoetingscentrum Westrand Org VUJO Groot-Dilbeek dn oprichting)
21 DILBEEK: VRJ-fuif in zaal Mertens, Ninoofse Stwg 357, met discobar Van Geliss Begin 20 u
21 KORTENBERG. Nieuwjaarsreceptie en bestuursverkiezingen in
de Parochiezaal om 20 u, Kloosterstraat
21 BRUSSEL: Hutsepotfeest vanaf 12 u ten voordele van de soc
dienst van het St-Maartenfonds Bij Guido Dossogne, herberg
Viking, Arduinkaai 5 Ook op zat 22 en zondag 23 januan
22 KEERBERGEN' Jaarlijks VU-bal om 20 u 30 in zaal „Berk en
Brem" Orkest The Pirots Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr
22 SCHAARBEEK' Grote filmavond „Dhaulagin • de grote uitdaging
gevolgd door kaas- en wijnavond Om 18 u in de Knekelaar,
Gallaitstraat 178 Inkom 220 fr Voorverkoop 200 fr
22 LONDERZEEL: VU-bal in het Egmontcomplex om 20 u 30
Orkest The Hitcreakers
22 DILBEEK: Bedankingsbal van Volksbelangen om 21 u in het Rekreatiecentrumn, Keperenberg, Itterbeek Orkest „The Fnends
Collection" Inkom gratis
26 KOEKELBERG Spreekbeurt door minister Hugo Schiltz over „Rol,
resultaten en toekomst van de Vlaamse regering' Om 20 uur in
UFSAL. Van de Sandestraat 1
28 HULDENBERG: VU-ledenvergadenng met bestuursverkiezingen en stand van het Vlaams Nationaal Boekenfonds om 20 u in
zaai „Manaknng", gemeenteplein
28 DIEST: Vienng Dirk Vande Weyer en bestuursverkiezing om
20 u in zaal „De Stille Kempen"
29 HERENT: 2de WM-Vormingsdag van 14 tot 18 u in zaal Aroma
Mechelsesteenweg 471 „De gemeentelijke begroting" en „Gemeentelijk financieel beleid" Alle verkozenen, opvolgers en
belangstellenden zijn welkom
29 ZAVENTEM: 1 ste VUJO-Fuif van de afdeling Groot-Zaventem in
zad Smt-Michiel, Stationstraat 103, 1930 Zaventem Aanvang
20 u.

vestigen „aan de dekreten van de
Vlaamse Gemeenschap" (applaus bij
de VUJO) Vervolgens werden bij
geheime stemming de schepenen verkozen Het werd opnieuw een exckjsieve mannenklub
Door VU-raadslid Magda SeynhaeveVerbeke werd daarbij de opmerking
gemaakt dat „Spijts de CVP-betoften
van voor zes jaar er opnieuw geen
vrouwelijke schepen werd voorgedragen"
„Ik hoop", akkjs mevrouw Seynhave,
„dat deze legislatuur de geschiedenis
mag mgaan als allerlaatste zonder
vrouwelijke schepen" VU-fraktieleider
José Deschaepmeester was voor
deze zitting verontschuldigd wegens
verblijf in het buitenland
Aan het sk>t van de zittang drukte de
burgemeester de hoop uit in gemeenschappefijk overleg met de oppositie
bij ale probleemstellingen steeds tot
een consensus te komen
Van de Vofcsume-oppositie zal dit met
afhangen, maar of de CVP-meerderheid daartoe werkelijk bereid is, betwijfelen WIJ, maar kom, wie weet '
De Votksume s stellig van goede wil,
maar daarom met naïef
Paul Thiers

VU-Diest wil meewerken aan goed bestuur
Maandag 5 januan werd te Diest de
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Deze bestaat uit 11 P W e r s ,
7 CVPers, 7 SPers en 2 VU'era
De meerderheid wordt gevormd door
PVV en CVP Voor de VU zullen Frans
Seurs en Renaat Rijnders meewerken
aan het bestuur van Diest maar wel in
de oppositie
Door Renaat Rijnders werd op deze
eerste gemeenteraad het woord gevoerd namens de VU Hier volgen een
paar gedeelten uit zijn toespraak
„De Volksunie is geen eendagsvlieg
zoals in 1976 door een PVV-politicus
beweerd werd Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen heeft die eendagsvlieg zich vermenigvuldigd en
moest er een eerlijkere metode gebruikt worden bij de zetelverdeling dan
de fameuze metode Impenali door b v
gewoon de behaalde procenten toe te
passen dan had de VU drie zetels i p v
twee Wat we veel erger en nog
minder demokratisch vinden is het feit

dat door die onrechtvaardige zetelverdeling de VU geen kans maakt om iemand in de OCMW-raad af te vaardn
gen Daardoor verliezen we omzeggens de ganse kontrole op een zo
belangnjk orgaan als het OCMW'"

Mens en gemeenschap
„Een open beeld van mens tot gemeenschap, lees ik bij de CVP Maak
er werk van Voor de VU betekent
openheid op de eerste plaats dat ieder
gemeenteraadslid, oppositie of meerderheid, voortdurend en schakel moet
zijn tussen burger en bestuur Die
openheid is in Diest echt nodig Hopelijk moeten we het met meer meemaken dat mensen, die bij de vonge
gemeenteraadsverkiezingen
kandidaat waren op de VU-lijst, geen enkele
kans maken wanneer ze bij DiestUitbreiding aankloppen voor een huis,
wanneer ze solliciteren voor een
plaats Niet omdat ze met aan de

MEUBELEN -DE
ub«len

KEIZER'

Lusters - Geschcnkartikele

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
O p e n i O K H u r e n : Di.. woe., v r i j . v a n 13 t
Do.. /H.1. v « n 10 tot I» I
ZondatC v a n M tot itt i

K E I Z E R S T R A A T 2 1740 T E R N A T - 02-512.22.22
(op slechts 15 km van Brussel-centrum)

voorwaarden voldoen, maar alleen omdat er een ander politiek etiket hangt
Een zuinig en efficient beheer, lees ik
bij de PVV, en eigenlijk bij alle partijen
Maak er werk van Laat in deze knsis>
tijd projekten vallen die boven ons
petje gaan Zo las ik in de krant van
29 december '82 na de bespreking
van de begroting van de provincie
Brabant „De stad Diest staat in voor
de bouw van een sporthal op het
domein De Halve Maan" Dus zijn er nu
al plannen voor sporthallen op dne
verschillende plaatsen Dat is toch met
meer ernstig in deze tijd Op de gebied
van belastingen heeft Diest nog steeds
een goede naam Hou dat zo'"

Faire oppositie
„We hebben getrouwheid gezworen
aan de wetten en het gezag van een
staat waaraan de VU nog heel wat wil
zien veranderen naar de gemeenschappen toe De dekreten van de
Vlaamse Raad waaraan we ook gehoorzaamheid verschuldigd zijn, zijn
met eens in de eedformule opgenomen
Van een oppositiepartij wordt verwacht dat ze een degelijke kontrole
uitoefent op het beleid Dat moet met
noodzakelijk negatief zijn Wanneer de
meerderheid het goed doet zullen we
dat ook kseamen, wanneer er fouten
gemaakt worden zullen we ze ook
aanklagen De VU zal een faire oppositie voeren Een eerste test zal de
bespreking van de begroting zijn
De Volksunie wil meewerken aan een
goed bestuur, Diest ten batei"

m
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen-en marmerhouwerii
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2 1 2 2 4 8

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Algemene Bouwondernemingen

Rollebeekstraat 45

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN

Tel 054 412589
Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

W i | bouwen voor u sleutel op de
deur

Tel

5116133

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

1000 Brussel
Prive 5 6 9 0 3 1 8

PVBA BERT

VAN DER CRUYS

Assesteenweg 101 Ternat

onmiddelli|k te bekomen

bij
Frans VAN MOORTER
Vijfhuizen 6 ERPE
Tel 053-212911 en 053-212757

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340 Deurne-Z
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 Antwerpen
Tel 0 3 / 2 3 5 6 5 7 5

L o o d g i e t e r i j sanitair zink g a s
roofing waterverwarmers
s c h o u w v e g e n en regelen
mazoutbranders

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel 42619,39

TE KOOP
Volautomatische,
elektrische adresseermachine met
opbergkastje voor adresseerplaatjes. In zeer goede
staat 5 jaar oud. Nieuwwaardet 95.000 fr. Merki
Stielow 5300 Hamburg.
Nu wegens omschakeling
naar computer te verkrijgen voor slechts 15.000 fr.
Zeer geschikt voor afdelings- of arrondissementsadministratie.
Te bevragen: Vlako nv, Berlarij 26 te 2500 Lier; tel. 03480.06.97 ter attentie van
Bruyns.
(Adv. 02)

HAGO

Groothandel Hengelsport

Sanitair en plastiek

PVBA SIMILLON
Tuitenbergstraat

ZO€K€RC1€

Over te nemen
• Tandartspraktijk over te nemen in een van de beste streken
rond Brussel
Ernstige
kandidaten
kunnen
schrijven onder ref nr 160 Wij
Barnkadenplein 12 1000 Brussel

Merchtemsestwg 36
1810 WEMMEL
Tel 4600410

Import - Export

1680 LENNIK
- 016-

Elektnsche installatie ook industneel - verlichting - elektnsche verwarming

Gevraagd voor plak en inpakwerk (van reprodukties)
dame of heer die dit thuis
kan doen Per stuk 25 B fr
Inl Saturnus Kerketiend 31,
4731 GE Oudenbosch/Ned
tel 0031 1652-7866 (na 19 u
7867)
(Adv 148)

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 0 3 / 3 5 3 7 0 3 9

Van d Branden pvba
Wuitenslaan 39 9160 Hamn-e
Tel 052 4 7 8 8 0 9

TECHNICUS
M A R C UYTDEWILGEN

TV- en VIDEO-SPECIALIST
Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

Tel 03-2163416

Dames-, heren- en kinderkleding

n.v. de winne - uyttendaele

Georges DE RAS pvba
Autocars autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen

Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053 2 1 3 6 3 6

\migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-

42 3916

Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
Tel 02 251 11 36

PVBA ORGANI-COMP
EN IROEKEN

moeilijke maten,/
akkundige retouche ''
/

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

VIDEO-MASTER
PVBA

KLEDING LENDERS

tel 052-423304

H«*aterkl««rMakcr

W i | bouwen voor u_
— sleutel op de deur
— en_ zonder problemen

Gratis voorstudie en prijsofferte

130

Tel 054-333725
236979

Zondig en trmndog gesloten

Open vnn 10 tot 19 u 30

ESOX
STAN PHILIPS

1

Boekhouding

V Vcrmees Q ^

—

Fiskalifeit

en

vennootschapsstichtingen

Over het ganse land

lustrerie

mare
de vriese

bar. r u z e t t e l a a n 56c tirugge
0 5 0 / 3 5 / 4 04
.
baan brugge-kortrijk

•TEEHnuWEWVUT U ANTWEWEN TM 31 U «

Dames en heren m uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

Drukkerij A.D.B.
Kerkstraat 222
Grimbergen-Humbeek

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8
1760 Roosdaal Stnjtem

Tel 054 3337 56

• 19 jarige jongen uit Tienen
zoekt betrekking als carossene
hersteller pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij
verheid Heeft diploma sinds juni
1982 Is volledig vrijgesteld van
militaire dienst Hij vraagt een
aangepast werk of zoniet ook
een ander werk omdat hij het
beu IS werkloos te zijn Schrijven
naar
Senator
Vandezande
Naamsestraat 167 te 3000 Leuven (016/228420)

Groenslraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03/2364531

TEL 014-21 1207
FRAIKINSTRAAT 20
HERENTALS

Panorama 36
1810 W E M M E L
Tel 02-4781993

LEOPOLD II LAAN. 205
i t s i OOSTDUINKERKE
j^^^ 05t/l1 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

van het goede meubel

Tel 02 5 8 2 1 3 1 2

GELD

. ^
en studios

De prijsbreker

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Littoral

^
" ^ uiigebreide keus bemeubelde villa s appart
m alle pn|$klassen alles inbegrepen
vraag gralis katalogus met (oto s

Aankoop en verkoop van Hollandse Luikse en Vlaamse meubelen van de 17de en 18de eeuw
Kunstvoorwerpen

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

(ÜÜDI

• Afgestudeerde architect vnj
van legerdienst zoekt een stage
meester minimaal een termijn
van 6 maanden
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers via het
Vlaams Nationaal Centrum Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche
len tel 015-209514 ref 366
• Jonge vrouwelijke gediplo
meerde gegradueerde vertaler
en gegradueerde vertaler tolk
Duits uit Schoonaarde zoekt
aangepast werk Zich wenden
red WIJ

Alle d r u k w e r k e n
Tel

02/2695080

• Jonge man 27 jaar student
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan schappelijke prijs te
huur te Gent
Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem A
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091 3 0 7 2 8 7
• Jonge dame 22 jaar gehuwd
diploma A 6 / A 3 steno daktylo
N en F zoekt een betrekking als
klerk typiste
Voor inlichtingen zich wenden
senator O Van Ooteghem A
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287

qZTv STUDIO
- * - ^ DANN
02 4286984

.^^\o\i *
0

^

^

-

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel
'

• 23-jange jongeman licentiaat
p>ers- en kommunikabeweten
schappen zoekt een betrekking
HIJ IS bereid te werken als BTK er
of dergelijke Voor inlichtingen
zich wenden O Van Ooteghem
senator A Lonquestraat 31
9219 Gentbnjgge
Tel 091307287
• 26 jarige gehuwde licentiate
Oudheidkunde
specializatie
Griekse numismatiek geaggreg
hoger sec onderwijs zoekt be
trekking in Brabantse Voor ml
tel 02/5691604 Volksvert Dr J
Valkeniers

Kollegestraat 33 2400 M O L
01431 1376

• 18 jange A6-A2 handels- en
steno-daktylogediplomeerde
zoekt betrekking in Brussel of
ten westen ervan Voor ml tel Dr
J
Valkeniers
Volksvertegenwoordiger 02 5691604
• Diëtiste en kriminoloog zoeken werk in het Brusselse
Inl Renaat Van Stallen K Cop
pensstraat 72 1990 Hoeilaart
(02 657 3729)
• Man 38 jaar ongehuwd en
wonende te Mechelen zoekt
werk Diploma letterzetter A3
Ervaring 13 jaar in drukkenj 4
jaar als klerk Ref nr 348
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BRUSSEL — Ook (en vooral?) in
de kulturele sektor blijkt het nemen van nieuwe initiatieven telkens weer ziekelijk gekoppeld te
worden aan het op de eerste
plaats afpingelen van subsidies
via zus en zoveel departementen.
Ook in het teater. De politieke
wereld heeft een prachtprestatie
geleverd via het onderhand fel
omstreden teaterdekreet Tot op
de toneelplanken dansen de poliJohan Wambacq: „Het initiatief is
tieke poppenuitgegaan van de werkpheg in de
Veel trieste scènes krijgt de tea(Brusselse) Beursschouwburg
en
terbezoeker hierdoor aangebohet gezelschap van het Kaaiteater.
den. En veel topakteurs zelf, die
Her en der in Vlaanderen wordt
in Londen of elders internationamet veel losse flodders schouwtole lauweren zouden oogsten,
neel geproduceerd. Elk Jaar ook
worden bij ons mede door de
zijn er zeer degelijke dingen bij, die
verziekelijkte politieke taferelen,
hoe dan ook onderbelicht worden,
ofwel op het tweede plan gevan grote allure zijn, maar vrij vlug
duwd, ofwel zelfs geruisloos afvan de affiche afgevoerd worden.
gevoerd. De jongste jaren zijn
We kunnen zulks slechts betreutalrijke artiesten de zogeheten
ren.
„officiële gezelschappen'
ontAnderzijds zijn er ook veel provlucht, en zochten zij een artistiedukties die beter verdienen op het
ke uitweg door op de solo- of algebied van teateirtechniek; die op
leszins free-lance toer te gaan.
een beter niveau zouden kunnen
Maar, het Vlaamse publiek is
zeer trouw gebleven. Veeleisen- \^getild worden door wat bijschaven
met kostumering, fotografie, toder ook. Het heeft allicht als
neelarchitektuur
en dies meer...
gevolg dat nu ook — eindelijk!
Maar wat getxurt er tot op van— een teatertijdschrift
voor
daag? Enkele critici — hoe dan
Vlaanderen, en dan
ZONDER
ook een beperkt wereldje — booverheidssubsidies, het levensren een produktie die te licht belicht ziet op het eind van deze
vonden wordt, en na het vallen
week Een zoveelste doodgebovan het première-doek,
geregeld
ren artistiek kind?
ongenadig in de grond.
Het gevolg is dan dat het publiek
Net zoals in de sportwereld Is

Luk Van den Dries:

m

Mensen van bij ons

Johan Wambacq:

Een waagstuk voor Vlaamse teaterfans

het „vanzelfsprekend" dat ook de
teater-teams mekaar met scherp
blijven beschieten. Het kan de
prestaties uiteraard slechts ten
goede komen. Evenwel, met de
jaren zijn er zoveel teaters en
teatertjes naast mekaar beginnen produceren met als gevolg
dat de toneelliefhebbers zelf tussen de bomen het bos niet meer
zien. En ook, dat met de subsidiëringsreglementen niet meteen de
beste artistieke kreaties aangemoedigd worden.

„Etcetera"
Wat is er van het teater? Een onverminderd
onbeantwoorde
vraag of alleszins dubieus beantwoorde vraag. Misschien komt
daar nu enige verandering in?
Met de publikatte van het teatertijdschrift .Etcetera'-?
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het laat afweten, dat bij de toneelmakers vooral ontmoediging troef
is, en dat opkrikken van een produktie tot een hoger niveau volkomen onmogelijk wordt gemaakt
Zo gaan veel degelijke teaterprodukties de mist in. En wordt nieuw
artistiek talent in de coulissen gebannen.
Het is allicht zeer ambitieus maar
met de uitgave van dit nieuwe
tijdschrift „Etcetera" zal nu een
poging gedaan worden om „én de
producenten, én de akteurs én
het publiek een verrijkende en
verrijkende steun te bieden."
— Een nieuw gespecializeerd'
tijdschrift, in een periode van
ekonomische krisis? Hoe is het
mogelijk?
Redaktiesekretaris Luk Van den
Dries: ,Als we in de artistieke

«fff

Vlaamse wereld nu ook geen
kreatieve dingen meer zouden noteren... We zijn alleszins niet ondoordacht tewerk gegaan.
Het is zo dat reeds meer dan drie
jaar geleden aan de VUB-universiteit een projekt-groep
teaterwetenschap de handen uit de mouwen stak. Bij gelegenheid van Europalia '80 rijpte de idee zeer snel
om ook vanuit
wetenschappelijke
hoek het Vlaams teater, waar mogelijk en nodig, een extra-injektie
te geven.
Niet dat er twijfels zijn over de
goede kwaliteit van het Vlaams
teater in het algemeen, maar wel
met de bedoeling om de sterke toneeltroeven die her en der uitgespeeld worden enigszins te bundelen. Al was het nog maar alleen
bij middel van konfrontatie
van
ideëen zonder meteen de toer van
vernietigende (al dan niet opportunistische) kritiek op te gaan."

Ambitieus
Johan Wambacq: „Het zal niet

onze betrachting zijn alle Vlaamse
teatergroepen
van A tot Z te
belichten en kritisch te bespreken.
We zullen niet werken volgens het
systeem van een
overzichtelijk
volledig jaarboek. Niet zo van: elke

produktie
afgewogen
op een
weegschaaltje in de kijker te brengen, en dan na het hard toeslaan
ook opportunistisch zalven naderhand.
Daar zou nagenoeg niemand bij
gediend zijn. Dat werkt vooral
hand- en spandiensten in de hand
en is uiteindelijk weinig opbouwend. Nee, we zullen vooral de belangen van het gemotiveerd publiek behartigen."
„Etcetera" wordt van meet af aan
een gewaagde ondernemingLuk Van den Dries: „Wij menen
en hopen van niet Zo zullen we
voor een bespreking van alle teaterprodukties
gewoonweg
verstek laten gaan; we verwijzen stilzwijgend naar besprekingen
in
dag- en weekbladen die overvloedig voorhanden zijn.
Als ons initiatief gewaagd mag
heten dan is het wel op een
bijzonder punt: we zullen pogen
om tegelijkertijd voor een geïnteresseerd maar gespecializeerd publiek de
scène-gebeurtenissen
dichterbij te brengen èn de artistieke stukken ietwat afstandelijker
te benaderen. Konkreet: we zullen
ook wat geschiedenis van het
teaterwezen tielichten.
Voorstellingen zeer diepgaand analyzeren.
Om uiteindelijk, met alle mogelijke informatieve middelen, door
het dichterbij mekaar brengen
van artiesten, producers en publiek bij te dragen in het tot stand
brengen van nieuwe „momenten",
nieuwe kreaties in het Vlaamse
teater."
— Het klinkt toch vrij ambitieus.
Johan Wambacq: „Dat zijn we
ook; anders hoeven we er niet aan
te beginnen. Maar uiteindelijk is
het niet zó hoogdravend; komt het
er niet gewoonweg op neer om te
trachten te leren van anderen?
Vroegere pogingen om een onafhankelijk teatertijdschrift
te verspreiden zijn spaak gelopen op
het feit dat de uitgeversploeg zich
bezondigde aan enge clan-geest
In de showwereld, en wat ons
bezighoudt in de
teaterwereld,
wordt onverminderd met scherp
geschoten. Van vooraleer menig
doek opgaat wordt met giftige
pijlen geschoten.
Wij fmpen met „Etcetera" in de
teaterwereld een polemiekenplatform stevig op te timmeren. Duitsland, Nedertand, Frankrijk enzomeer hebben sinds lang dergelijk

konfrontatiepodium bij middel
van een tijdschrift En waarom nu
ook eindelijk niet zo'n prikkelend
medium voor de Vlaamse gemeenschap die op teatergebied in
al die jaren blijft blijk geven van gedegen artistieke innovaties?
Er wordt vandaag meer dan ooit
teater gemaakt en bezocht in
Vlaanderen. Naast het officiële
teater werken tal van groepen in
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de marge. Buitenlandse groepen
zijn bij ons kind aan huis, en vice
versa toont het buitenland meer
om meer belangstelling voor
Vlaamse teaters. Wij meenden
dan ook dat de tijd meer dan rijp
was voor een Vlaams teatertijdschrift."

Doek hoger
oplaten
Het heet in de promotiefolder
van „Etcetera" dat vanaf 14 januari dit jaar het teater meer
teater zal worden. Dat het doek
hoger zal opgaan, de spots feller
gaan schijnen, de spelers meer
speler zullen worden en het publiek dichter zal (kunnen) gaan
zitten.
Afwachten maar. En ook: de felgemotiveerde
initiatiefnemers
een goede kans laten aangrijpen.
Want het gaat, zoals gezegd, om
een niet-gesubsidieerd initiatief.
Om een kleine kreatieve waaghalzerij. Zo een waarvoor er in
het kader van het teaterdekreet
geen ruimte is voorzien.
Zulks kan niet genoeg aangemoedigd worden. Het is dan ook
de enige reden waarom we aan
dit spiksplinternieuw kultureel
initiatief op deze wijze zo'n grote
echo meegeven. Of, trappen we
hiermee ook alweer op lange
zere tenen In kulturele bastions
van administrateurs? (hds)
„Etcetera" zal verkrijgbaar zijn in
boekhandels, teaters en kulturele
centra Bestellingen kunnen ook gebeuren (losse nummers of abonnementen) bij Krjtak, Vesallusstraat 1,
in Leuven 3000. Tel. 016-23.12.64.
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