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De brief van 

General Dynamics 
Even moet aan de jongste voorgeschiedenis herinnerd wor
den. Bij de oprichting van de regering-Martens V beroemde 
Gol er zich op dat hij voor de Waalse vliegtuigindustrie het 
onderste uit de kan had gehaald. De feiten gaven hem gelijk. 
Op 29 juli 1982 nam de kabinetsraad een optie op de aanschaf 
van vierenveertig F 16-toestellen. De luchtmacht zit niet te 
springen om deze overbodige vliegtuigen; ze heeft trouwens 
niet eens benzine om de huidige vloot in de lucht te houden. 
De optie werd alleen genomen om de produktielijnen in Wal
lonië op gang te houden. Om de Walen helemaal ter wille te 
zijn, nam Martens daarenboven vrede met het feit dat de 56 % 
kompensaties voor Vlaanderen herleid werden tot 22 %. 
General Dynamics, de Amerikaanse konstrukteur van de 
F 16, heeft zopas aan minister Eyskens laten weten zelfs deze 
schamele 22 % niet te willen waarborgen. 

Op het eerste zicht lijkt het verbijsterend dat een Amerikaans 
privé-bedrijf zich mengt in onze binnenlandse aangelegen
heden en brutaal partij kiest op het communautaire span
ningsveld. 
De vraag dient echter gesteld of er geen andere krachten aan 
het werk zijn. Dossiers zoals dat van de F16 worden immers 
niet afgehandeld van privé-firma tot privé-firma. Het zijn re-
geringsaangelegenheden, zowel te Washington als te Brus
sel. Ze zijn daarenboven in beslissende mate onderworpen 
aan de goed- of afkeuring van de Navo-bureaukratie, wier 
belangstelling - zoals reeds vaker gebleken - veel meer op 
ekonomische objektieven gericht is dan op zuiver militaire. 
Wie beheerst het imbroglio van diplomatieke en bureaukra-
tische beslissingsniveaus? Wie houdt er, aan de Belgische 
kant, de hefbomen in handen? 
De naamlijst van de topverantwoordelijken laat zich lezen 
als de Gotha-almanak van het Franstalig Belgisch konserva-
tisme. Aan de Navo-desk zit graaf de la Barre d'Erquelinnes. 
Voor de permanente Belgische vertegenwoordiging bij de 
Navo heeft Tindemans de Brusselse salonard Cassiers voor
zien. Tussen haakjes, is deze benoeming, die werd uitgesteld 
bij de gemeenteraadsverkiezingen en waartegen sindsdien 
zelfs in de hoogste kringen bezwaren zijn gerezen, reeds in 
kannen en kruiken? De koördinatie van de algemene politiek 
(een funktie die kan omschreven worden als zijnde de 
politieke kommissaris van de PSC) is toevertrouwd aan 
Tindemans-protégé Trouveroy. Op het kabinet supervizeert 
baron de Gruben de oost-westrelaties; baron de la KethuUe 
de Ryhove doet hetzelfde voor Europese zaken. Het kabinets
hoofd, jonker Prosper Thuysbaert, is een erfenis uit de 
Nothomb-periode, die evenals kabinetsattaché Van der Espt 
borg moet staan voor de „Vlaamse aanwezigheid". 
De besluitvoering in het diplomatiek apparaat - waartoe 
ook sleutelsektoren zoals Navo, raketten en bewapening 
behoren — wordt volkomen beheerst door een gesloten 
Franstalige groep. Het CEPIC-PSC-overwicht is onder Tinde
mans nog groter geworden. Alhoewel formele „taalevenwich-
ten" schijnbaar gerespekteerd worden, is de Vlaamse in
breng vrijwel nul. 

Reeds een schijntje Waalse chantage doet dit fossiel gezel
schap zwichten. De Vlaamse belangen worden er geofferd op 
het altaar van de sacrosante Belgische eenheid. 
Tindemans draagt in dit alles een verpletterende verant
woordelijkheid. Schuift hij ze van zich af omdat hijzelf een 
unitarist is, omdat hij nooit verantwoordelijkheid neemt of 
omdat hij de opvolging-Luns niet in gevaar wil brengen? De 
vragen zijn niet eens belangrijk. 
Belangrijk is dat er, zeker vanuit Amerikaans perspektief en 
vanop de direktiekantoren van General Dynamics, in het Bel
gisch beslissingsveld geen enkele Vlaamse krachtlijn valt te 
bespeuren. 
Wanneer wordt de bezem in Buitenlandse Zaken gezet? (tvo) 

Foto van de week 

Trofee bij het heengaan van Antoinette Spaak als voorzitster van het FDF_ Dit straatbord zal mevrouw 
Spaak wel niet op een ereplaats in haar salon hangen. Want, terwijl zij haar partij naar een zware afgang 
leidde, heeft de Volksunie haar machtsmiddelen verruimd om de autonomie van de Vlaamse gemeenschap 
in versneld tempo dichterbij te brengen. Ook via de karwats op Vlaamse traditionele polit ici (zoals de 
CVP) in de Vlaamse regering. (Foto Peustjens) 

Ontsporing met volmachtentreinen 
Elkeen in dit land beseft nu zeer 
goed wat een vol jaar 
volmachtenbeleid van de regering 
Martens V ons aan drastische 
Inleveringen heeft opgeleverd. De 
beloofde tewerkstelling die de 
centrale regering in kompensatie 
voor de offers van de bevolking 
beloofde, die is er daarentegen in 
de verste verte niet te bespeuren. 
Eind vorig jaar werd dan door de 
premier beloofd dat het drastische 
volmachlenwerk in '83 zeker niet in 
dezelfde mate zou herhaald 
worden, en dat alvast van de volks
vertegenwoordiging geen carte 
blanche voor een vol jaar zou 
afgedwongen worden. Vandaag zijn 
die woorden weer ingeslikt en 
wordt duidelijk aangestuurd op 
alweer zeer verregaande 
volmachten voor onder meer de 
uitvoering van de financiewet 
Welnu, deze heeft precies 
betrekking op het globale 
regeerbeleid tot de laatste dag van 
het volle dienstjaar '83-
Eind vorig jaar gingen er in de schoot 
van de partijen, die de regering Mar
tens steunen, nog stemmen op om in 
'83 geen voortzetting van het volmach
tenbeleid meer te aanvaarden. 
Onder meer frakbeleider senator Bob 
Gijs van de CVP heeft gesteld dat een 

eis van Martens-Gol in die zin „over 
zijn lijk" zou dienen bekomen te wor
den. Nog andere CVP-ers spraken in 
die zin stoere taal. Vorige dinsdag, op 
de eerste openbare zitting van de 
kamer, werd meteen scherpe kritiek 
geuit op de volmachten-eis van de 
regering. Enkele leden van de meer
derheid knikten instemmend bij het 
aanhoren van zware kritiek van VU-
fraktieleider Frans Baert en SP-aan-
voerder Tobback. Maar geen enkel lid 
van CVP of liberalen heeft op de 
tribune instemmende taal gesproken. 
Het ziet er dan ook naar uit dat de re
gering spoedig alle volmachten zal 
toegewezen krijgen die ze bij het 
parlement opeist 

Op die wijze hoeft men zich geen 
illuzies meer te maken over de drin
gende herwaardering van het parie-
ment waar nu reeds een paar jaar 
zoveel over te doen is geweest Door 
de minsitenële wangewoonte te rege
ren via bijkredieten, gedebudgetteerde 
uitgaven en zelfs spookmiljarden wer
den de parlementairen als kontroieurs 
van de begrotingen in hun hemd gezet 
Maar inmiddels gaat men vandaag nog 
een stap verder: de parlementsleden 
worden aangemaand de belangrijke 
financiewet te onderzoeken en vooral 
goed te keuren zonder dat ze weet 
hebben van volmachtenbesluiten die 

de uitvoering van deze belangwekken
de wet (op de gtobale jaarb>egroting) 
ingrijpend benvloeden-
Nog andere begrotingen voor dit jaar 
worden door kommissievergaderin
gen getoodst tervrijl de regenng al
weer telkens nalaat terzake de vol
machtintenties kenbaar te maken. Zo 
wordt de parlementaire kontrole op 
het regeerwerk kompleet tot nul her
leid. 
Uiteindelijk heeft Martens V een zeer 
gevaariijke politieke evolutie op gang 
gebracht; tot en met de meerderheid 
van de pariementsleden blijkt het een 
doodgewone zaak te gaan vinden dat 
dit land bestuurd wordt door een 
volmachtenkabinet dat naarmate de 
tijd vordert de pariementaire demo-
kratie een zeer zware deuk bezorgt 
Het is zover gekomen dat ook editona-
listen zonder verpinken stellen dat 
voor „complexe materies"{onder meer 
het dossier Cockerill-Sambre) het ge
bruik van buitengewone regeermach
ten verantwoord is. Het pariement 
wordt meteen als niet-kompetent voor 
de behandeling van „complexe" be
leidsmaatregelen afgeschreven. De 
kontroieurs van het regeerweri< moe
ten meer om meer via kranten kennis 
nemen van regeringsintenties en be
slissingen. Het IS een prachtprestate 
van Martens V (hds) 
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OVER VREDE 
EN EENDRACHT 

Rond de tijd van Kerstmis en Nieuw
jaar hoort men over heel de wereld 
boodschappen en pleidooien voor vre
de en dit in alle talen en toonaarden. 
Maar hoeveel waarde kan men daar
aan hechten, als men weet dat velen 
van hen die deze boodschappen uitba
zuinen, op onrecht en onderdrukking 
In eigen land oogluikend toezien of er 
zelfs aan meewerken? Het schijnt wel 
alsof „vrede" zo 'n soort modewoord is 
voor sommige politici. 
Vrede, jawel I... Maar tegen welke prijs 
— en ten koste van wat? 
Vrede is anders wel gemakkelijk te 
krijgen: je hoeft maar op alles ja en 
amen te zeggen en je eigen vrijheid en 
alles wat je dierbaar is te vergeten — 
dan krijö je vrede... Maar is dat het ide
aal waarnaar wij streven?. Velen van 
ons hebben de tweede wereldoorlog 
meegemaakt waarin miljoenen men
sen een zinloze dood gestorven zijn — 
en nu nog sterven dagelijks te allen 
kante duizenden mensen door ooriog, 
geweld en terreur. Want wie trouw wil 
blijven aan zijn geweten en aan dèt 
waarin hij gelooft komt te huldigen 
dage gemakkelijk in konflikt met zijn 
omgeving. — wie het waagt op te 
komen tegen verdrukking en haat wie 
pleit voor vrijheid en recht komt 
steeds in botsing met deze wereld. 
Verder doet het pijn, de verdeeldheid 
in eigen Vlaamse rangen te zien — en 
ik erger mij over de verregaande laks
heid waarvan sommige VlaamseC?) 
leiders en politici blijk geven. Waarom 
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kunnen élle Vlamingen — gelijk van 
welke strekking of gezindheid, niet te 
zamen werken als het om Vlaamse 
belangen gaat? Of zijn we dan toch 
een volk van lafbekken en broekschij
ters geworden? Ik weet deze laatste 
uitdrukking is niet van de schoonste, 
maar ik kan bijna geen ander woord 
vinden dat treffender Is voor sommi
gen onder ons. 
Wij zouden gerust een voorbeeld mo
gen nemen aan de Walen. Die houden 
werkelijk tesamen als het om de Waal
se belangen gaat zelfs als ze onrecht 
hebben. Kijk maar eens naar Cockerill-
Sambre of naar de zaak Happart in 
Voeren I 
Aan zwakkelingen en windhanen heb
ben wij geen behoefte, maar wel aan 
degelijke, overtuigde Vlaamse polittel 
die de uitdagingen van deze tijd ten 
volle aankunnen! En nu om te besluiten 
nog één enkele vraag. Kan Iemand zich 
voorstellen, dat er zoiets als een 
„Vlaamse Happart" in een Waalse ge
meente de burgemeestersjerp zou 
kunnen dragen ?„. 

G.V.M., Eupen 

ZIELIG-

In „Wij" van 23 december 1982 stelt U 
dat het standpunt van de Vlaamse 
Personeelsvereniging van de ASLK, 
dat zegt dat de Vlaamse Regering 
onverwijld het Initiatief moet nemen 
om de beheersorganen van de ASLK 
te doen samenstellen en daarbij een 
paar Vlaamse beheerders meer te 
vragen, volmaakt overeenstemt met 
de VU-voorstellen inzake de regionalt-
zatie van de openbare kredietsektor. Ik 
vraag me af of U ooit grondig de VPV-
voorstellen heeft gelezen en de wet 
van 163.1865 op de ASLK heeft ge
raadpleegd. Anders had U geweten 
dat: 

1. de Vlaamse Regering inzake de 
samenstelling van de beheersorganen 
geen initiatief kan nemen maar de 
vraag van de nationale regering moet 
afwachten en dat het advies inzake de 
leden van de Raden van Beheer de na-
tk>nale regering niet eens bindtl 

2. de VPV onder „ondubbelzinnige 
tweeledigheki" het behoud van de 
natkinale overkoepelende struktuur en 
de integrale nationale solidariteit ver
staat De effektieve financiële splitsing 
wordt naar een onbepaald later tijdstip 
verschoven. Dat zal dan wellteht sa
menvallen met de uitputting van de 
reserves van de ASLK. 
Is het niet zielig te moeten vaststellen 
dat een weekblad dat zch „Vlaams-
Nationaar noemt met trompetgeschal 
de eis voor de benoeming van twee 
Vlaamse beheerders meer (en die 
zullen toch aangeduid worden op basis 
van hun aanvaardbaarheid voor de 
centrale regering) uitbazuint terwijl 
verzwegen wordt: de niet benoeming 
van 45 Vlaamse klasseerders, de mis
kenning van de door de Raad van 
State in zijn arrest van 3 juni 1982 be
paalde lokalizatiecriteria waardoor het 
Nederlands taaikader honderden be
trekkingen riskeert te verliezen en het 
ten behoeve van alle Vlaamse politici 

opgemaakte tekstontwerp van wets
voorstel tot Integrale splitsing van 
ALSK én Gemeentekrediet (deze laat
ste beschikt Immers over werkings
middelen die die van de ASLK over
schrijden). Eigenaardig genoeg zijn dit 
net allemaal zaken waarvoor het Ver
bond van Vlaams Overheidspersoneel 
en zijn Vlaamse Bond-ASLK zich inzet
ten. 
Zijn het geen betreurenswaardige 
Vlaamse nationalisten die zich voor 
twee topbetrekkingen dik maken, maar 
honderden lagere betrekkingen en mil

jarden voor de Vlaamse Gemeen
schap geen woord waardig vinden? En 
dit terwijl de bestrijding van de werk
loosheid en financiering van de ekono-
mische heropleving Vlaanderens eer
ste zorg behoort te wezen. Waar 
blijven de parlementaire VU-initiatie-
ven om de slogan „Vlaamse Welvaart 
in een Vlaamse Staat" te realizeren? 

LD., Berlaar 

„LEVEN EN LATEN LEVEN" 

De BRT-ultzending „Leven en laten 
Leven" (de prijsvraag daar gelaten) 
krijgt meer en meer de vorm van een 
„uitzending door derden" met regel
rechte partijpolitieke Agalaev-propa-
ganda. Het enig fundamenteel verschil 
is dat een „uitzending door derden" als 
dusdanig wordt aangekondigd, zodat 
de kijker weet dat hem politieke propa
ganda wordt voorgeschoteld. 
De BRT doet zo precies alsof alleen de 
„groene"-polltiekers bekommerd zijn 
voor het leefmilieu en dat zij alleen het 
monopolie hebben om een groen-be-
leid te voeren. 

Dit is noch min noch meer zeer genu
anceerde, dus onjuiste, informatie met 
gemeenschapsgelden, dus verwerpe
lijk en onaanvaardbaar. 

A.S„ Duffel 

„ADVOKAAT IN 
SOMBERE TIJDEN" 

Zonder op verdere afleveringen van 
de reeks „Advokaat in sombere tijden" 
door mr. Fr. Van der Eist te willen 
vooruitlopen wou ik toch al opmerken 

dat de namen van katolieke ministers 
van Justitie genoemd worden ten tijde 
van de repressie, en zonder deze te 
willen verontschuldigen. De meest 
frappante hetze tegen de „zwarten" 
werd vooral gevoerd door de rode 
organizaties, socialisten, kommunisten 
en door de fameuze liberale patriotten. 
Ik denk dat er met genoeg op gewezen 
wordt hoe de afkeer van vele nationa
listen tegenover de linkerzijde het re
sultaat is van de hatelijke en meedo
genloze houding van de socialisten die 
er niet voor terugdeinsden om de 
eenvoudige werkmens tegen zijn 
medemensen op te jagen. 

Over de afschuwelijke daden gedu
rende repressie begaan tegen vrou
wen, moeders en kinderen hebben die 
heren nog nooit een traan gelaten. Het 
erge is dan nog dat heren zoals Van 
Acker en Van Eynde enz. zelf een 
dubbelzinnige houding tijdens de be
zetting aangenomen hadden. Hadden 
de Duitsers de ooHog gewonnen wat 
zou dan hun houding geweest zijn? 

A.C„ Aalst 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m, evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

Georges Debunne is, zoals bekend, 
met nieuwjaar met pensioen geeaan. 
Hij heeft de leiding van het ABW, 
de tweede grootste vakbond vzïthsi 
land, overjredragen aan André Vanden 
Broucke. Wie is Vanden Broucke? 
Een portret van en een gesprek met 
de meuwe vakbondsbaas. 

De stok van Deprai 
PSC-voorzitter Gerard Deprez 

gooide, een weekend geleden een stok in 
het hoenderhok van de regering. Deprez 
wil namelijk Happart als burgemeester 
van Voeren en hij is tegen een snelle 
regionalizering van de nationale sek
toren. Daarmee staat hij nu lijnrecht r 
tegenover de CVP. 

vrede 
Nu de Sovjetunie het hoofd

kwartier van de Navo als het ware met 
vredes- en ontwapeningsvoorstellen 
bombardeert, is het misschien goed 
even stil te staan en om te kijken. 
Een korte terugblik op de onder-

\ 
\ 
\ 

handelingen over de kruisraketten, 
zoals die tot nu toe werden gevoerd. 
Wat er voorgesteW werd, en door wie. 

eookomitilssles 
SP-Kamerlid Louis Vahvelthoven 

stelde onlangs een beeld samen van alle 
kommissies die in de schoot van de 
regering werden opgericht en weer 
vergeten, maar die nog altijd bestaan. 
Er ziin zo 600 kommissies met samen 
9.000 advizeurs, die ieder jaar een 
smak geld kosten. 
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Mensea m 
Profeet Spitaels... 
In een vraaggesprek met „De 
Morgre/i" geeft PS-voorzitter Spi
taels het ronduit toe: ,^ ik zie 
ectit niet hoe de regering in het 
kader van het bestaande regeer
akkoord de moeilijkheden van 
Cockerill-Sambre kan oplossen. 
Bijgevolg geloof ik dat het tot 
een politieke krisis komt' 

t^kf^Üm ~tlx 

De leider van de Waalse socia
listen, tevens hoogleraar, ver
klaarde een aantal feiten, die am
per door de Vlaamse regerings
partijen worden toegegeven. 
„Voor de Vlaamse publieke opi
nie is het in de huidige situatie 
onmogelijk vers geld (buiten de 
enveloppes) aan Cocerill-Sam-
bre te geven', stelt Spitaels. Al 
voegt hij er direkt aan toe dat, 
voor hem, dit „nieuwe' geld zal 
nodig zijn_ en zelfs zeer aanzien
lijke bedragen („tientallen miljar
den')! Het is echter zonneklaar 
dat dit niet meer kan, althans niet 
vanuit de nationale poL Elke 
deelstaat moet hier zelf over be
slissen én er zelf voor betalen. 

...voorspelt 
Volgens Spitaels zal er geen nieu
we regering mogelijk zijn .ponder 
dat het zware kommunautaire 
dossier opnieuw op tafel komt". En 
hij verwittigt dat het des te nfioeilij-
ker zal gaan indien men er nog 

veel tijd laat overheen gaan. Einde
lijk een Waalse leider die beseft 
dat het unitair geflirt moet ophou
den. Het unitarisme heeft voor 
Spitaels dan ook definitief afge
daan... Wij delen dezelfde mening, 
behalve voor wat; betreft zijn eis 
dat „de dotaties moeten bijven 
meespelen". Spitaels zal moeten 
aanvaarden dat voor de Vlamin
gen de financiering van de toe
komstige deelstaten volgens de 
eigen fiskale opbrengsten zal 
moeten gebeuren! Het „kompro-
mis" waarop hij zinspeelt gaat dus 
voor ons niet door. De traditionele 
Vlaamse partijen zijn gewaar
schuwd. Ook Spitaels' eis om 
Brussel als een volwaardig derde 
gewest te beschouwen is bela
chelijk en bovendien ekonomisch 
onverantwoord (zie o.m. de recen
te studie van de Leuvense profes
soren vorige week). 
Nog één pittige vaststelling van 
Spitaels. Hij vindt CVP-figuren zo
als Van de Brande veel represen
tatiever voor de nieuwe generatie. 
.Alleen reeds ofn biologische re
denen...", merkt hij op. In vergelij
king met bijvoorbeeld Tindemans 
is deze bewering inderdaad kor-
rekt 

Lieverdje 
Verhofstadt 
Of hij het nu mee-heeft van 
showman en „geestelijke vader' 
Willy De Clercq, of van klown De 
Croo, doet er weinig toe. 
Feit is echter dat nu ook P W -
voorzitter Verhofstadt er aardig 
in slaagt leuke nummertjes op te 
voeren. Tijdens de traditionele 
nieuwjaarsontvangst van de libe
ralen zei Verhofstadt dat hij er
voor gezorgd had dat „het ge
daan is met de night-club van de 
16 (n.v.d.r. Wetstraatkantoor van 

de eerste minister) en er geen 
kasteeltochten meer zijn'. En hij 
vervolgt, lekker lachwekkend 
(sic) „Ik neem aan dat de meeste 
van uw respektieve echtgenotes, 
vriendinnen en gelijkgestelden 
dat waarderen'. Toch wel lief hé, 
van de PW-pres ident Ons in
ziens zou hij misschien best iets 
liever zijn ten overstaan van de 
sociaal-zwakkeren in ons land. 

En zou hij er goed aan doen zijn 
krankzinnige plannen met be
trekking tot de negatieve Inkom
stenbelasting definitief op te ber
gen. Waar de P W echter wel 

Deze week dit... 
In de Kamerkommissie is de 
bespreking begonnen van het 
fameuze wetsvoorstel van de 
heer Van den Brande. Je weet 
wel, die brave man die door de 
CVP het veld wordt ingestuurd 
om haar Vlaams imago wat op 
te poetsen. Hij zelf meent het 
wellicht goed. Hij zal er wel van 
overtuigd zijn dat het geknoei 
met die zogenaamde nationale 
ekonomische sektoren lang 
genoeg geduurd heeft Wat de 
CVP er over denkt en hoe ver 
zij haar nek wil uitsteken, 
moeten we voorlopig afwachten. 
Alles wijst erop dat het een 
maratondebat wordt, waarvan 
het einde niet is te voorzien. 
Maar kom, we zijn eraan 
gewend geraakt dat de 
parlementaire molen langzaam 
maalt We kloppen al zoveel 
jaren op diezelfde nagel. We 
hebben ai zo vaak aangetoond 
dat in elk belangrijk ekonomisch 
dossier de Vlaams-Waaise 
problemen als ingebakken zitten. 
Dat deze konfliktsituatie elk 
koherent beleid verhindert en 
immobilizeert Steeds hebben de 
traditionele partijen onze 
argumenten van de tafel 
geveegd. Eindelijk is dan toch 
die scheiding van h)evoegdheden 
alvast bespreekbaar geworden. 
Maar er moet me veel meer van 
het hart Uit heel de aanpak van 

deze kwestie, blijkt het wezenlijk 
verschil tussen de Volksunie en 
de andere Vlaamse politieke 
formaties. 
Hun bereidheid tot federalizeren 
is niet gegroeid vanuit een 
innerlijke wil. Hun schijnbaar 
flamingantisme is geen uiting van 
zelfbewustzijn. Schoorvoetend, 
met de staart tussen de benen, 
worden zij ertoe gebracht de 
Belgische staat te hervormen. 
Met stukken en brokken. Omdat 
er elektoraal niets anders op zit 
Bovendien hadden zij een krisis 
nodig en de dreiging van veel 
financieel verlies. Daarvan willen 
ze trouwens eerst zeker zijn. De 
ene cijfertabel na de andere 
wordt nauwkeurig op het 
apotekerschaaltje afgewogen. 
Pas als de profijten bewezen 
zijn, slaan ze toe. Misschien. 
Als Vlaams-nationalisten hebben 
wij het Vlaams zelfbestuur, ook 
op ekonomisch vlak bepleit nog 
vóór de Leuvense professoren 
hun beruchte studie 
publiceerden. Wij zouden 
immers voor de Vlaamse 
staatsvorming ijveren, ook al 
waren we verplicht nadien 
bijkomende Inspanningen te 
leveren om de eventuele 
achterstand in te halen. Dat we 
hierdoor komaf maken met de 
voortdurende diefstal van vele 
miljarden die ons volk zelf 

hartstikke nodig heeft is 
uiteraard een krachtig maar 
slechts bijkomend motief. Ons 
streven is positief gericht: voor 
de eigen Vlaamse natie. Dus niet 
tegen de Walen. Wij wensen de 
Waalse arbeiders geen armoede. 
Dit zou nogal gortig zijn en 
trouwens in strijd met de 
beginselen van ons 
volksnationalisme. Het Waalse 
volk zal altijd onze naaste 
gebuur zijn. We zijn verbonden 
in een zelfde Europese 
lotsbestemming. We willen de 
twistpunten uitschakelen en met 
hen in vrede leven. We gaan uit 
van de brede visie dat een volk 
haar eigenheid en waarde mede 
ontleent aan de eigenheid van 
andere volkeren. Alleen daarin 
ligt de volle waarborg voor 
harmonie en ontwikkelings
kansen, niet in toevallig en dus 
wijzigbare voordelen. 
De gedachte sterkt ons in de 
overtuiging dat zonder het 
Vlaams-nationalisme, de 
Vlamingen nog lang van 
schaduwen blijven dromen. 

Vic ANCIAUX 

biezonder lief en toegeeflijk voor 
blijft. Is het verlieslatende bedrijf 
Cockerlll-Sambre. Maar deze 
„liefde" Is ingegeven uit vrees 
voor zijn politieke carrière. Im
mers, bij een mislukking van 
deze regering, wordt zijn eigen 
politiek lot wel erg problema
t isch-

Jeugdschrijver 
Verleyen 

Gisteren werd de 68-jarige jeugd
schrijver te Bonheiden ten grave 
gedragen. Deze onderwijzer, later 
inspekteur voor het lager onder
wijs, zal de geschiedenis ingaan 
als een van de belangrijkste schrij
vers van kinder- en jeugdboeken 
in Vlaanderen Onder zijn impuls 
startte in '52 immers de reeks 
Historische verhalen voor de 
Jeugd; een reeks waarvan van
daag reeds meer dan 5 miljoen 
deeltjes werden verspreid. Hij 
bleef, tot aan zijn overlijden, de 
dynamische redaktiesekretaris 
van deze kortverhalen. Hijzelf 
schreef verder ook sprookjes, 
hoorspelen, bloemlezingen en 
zelfs een toneelstuk. Hij was ook 
een Isefaamd recensent mede

werker aan diverse tijdschriften 
voor de jeugd en jurylid in wed
strijden voor jeugdboeken. 
Ongetwijfeld heeft hij, op zijn ei
gen populaire manier, ontelbaar 
veel jongens en meisjes een stuk 
liefde voor ons volk en kennis van 
de geschiedenis van dit volk bijge
bracht Zijn laatste boek. Vertel 
eens wat over Vlaanderen, is daar 
misschien wel het mooiste bewijs 
van. Wij betreuren zijn heengaan 
en danken hem voor zijn bijdrage 
tot de bewustwording van veel 
jeugdige Vlamingen. 

Eyskens biecht 
„.„ De staatshervorming is niet af 
en er is een dynamisch proces op 
gang gekomen dat niet meer te 
stuiten valt C.J De regionalizering 
is dus een voorwaarde geworden 
voor politieke stabiliteit", zegt 
Mark Eyskens in een interview 
met Het Belang van Limburg. Ver
der moet hij bekennen dat van het 
sociaal pakt in Cockerill-Sambre 
nog geen letter werd uitgevoerd. 
Hij beweert het been te zullen stijf 
houden indien er vóór het einde 
van deze maand geen gevolg 
werd gegeven aan deze eis. 
De verklaringen van de minister 
van Ekonomische Zaken, Eys
kens, komen over als een schuld
bekentenis, een biecht Eindelijk 
geeft hij toe dat de twee-maten-
en-twee-gewichten-politiek té lang 
heeft geduurd en té veel tegen 
Vlaanderen was en is gekeerd. 
Men zou zowaar bijna geloven dat 
hij zich tot de VU bekeerd heeft 
wanneer hij pleit voor de regionali
zering van de infrastruktuurwer-
ken evenals van het wetenschaps
beleid, naast uiteraard de federali-
zenng van de vijf nationale ekono
mische sektoren. Om onverklaar
bare redenen verzet hij zich 
echter tegen een opsplitsen van 
het kredietwezen... Maar, hoe dan 
ook, wij kijken met spanning uit ©f 
hij zijn beloften ook hard zal ma
ken in de centrale regering. Of 
blijven het woorden in de wind? 
't Zou niet de eerste keer zijn... 
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Het wordt mat de dag waarschijnlijker dat de regering liefst vierenveertig F16-toestellen zal aankopen. 
Een totaal overbodige koop overigens. En tot overmaat van ramp dikteert een Amerikaanse firma hier de 
wetten en bepaalt dit bedrijf lïoeveel „kompensaties" er gegeven zullen worden: alles aan Wallonië en niks 
aan Vlaanderen! Lees ook het hoofdartikel op biz. 1. 

Dekreet 
Lagasse.. 
In het Belgisch Staatsblad ver
scheen, tot ieders verbijstering, 
het „dekreet Lagasse'. Dit de
kreet maakt het zomaar mogelijk 
dat er Franstalige scholen in 
Vlaanderen kunnen worden op
gericht, in zoverre het gaat om 
bijscholen of filialen! Konkreet 
betekent dit dat een of andere 
onderwijsinstelling uit Aarlen 
een „bijschool" kan oprichten in 
Oostende! 

Deze publikatie, en vooral de 
mogelijke gevolgen daarvan, ver
wekten de jongste uren heel wat 
heibel in België. De verontwaar
diging in Vlaanderen is alge
meen. Nog even in herinnering 
brengen: tegen dit dekreet werd 
door de Vlaamse regering een 
procedure ingezet bij het over-
legkomitee dat bestaat tussen de 
centrale en de gewest- en ge
meenschapsregeringen. Dit de
kreet overtreedt immers de taal
wetgeving én de bepalingen van 
het schoolpakt De Vlaamse re
gering werd in dit standpunt ge
volgd door de Raad van State die 
een vernietigend advies had ge
veld over dit Lagasse-produkt 

Trouwens, als tegenzet werd ook 
vanuit Vlaamse kant een identiek 
voorstel van dekreet ingediend, 
bedoeld voor de subsidiëring 
van Vlaamse scholen in Wallo
nië. De Raad van State advizeer-
de dit Vlaamse voorstel negatief 
en stelde dat het om een materië
le en territoriale bevoegdheids
overschrijding gaat De Franse 

Gemeenschapsraad verwees dit 
advies naar de prullemand en, 
geholpen door allerlei handig
heidjes én gesteund door de wel 
zeer vlugge publikatie in het Bel
gisch Staatsblad, kunnen de 
Franstaligen nu triomferen! Te
gen de Raad van State in, tegen 
de taalwetgeving en het School
pakt en ondanks de motie van de 
Vlaamse Raad tot opschorting 
van de procedure ter wille van 
een bevoegdheidskonfiikt-

In dit apeland is alles mogelijk. 
als 't maar tegen de Vlamingen 
gericht is. 

...doet bom 
springen 
De bom is gisteren dan ook ge
sprongen. Namens de Vlaamse 
Regering heeft voorzitter Geens 
het overleg tussen de centrale 
regering en de gemeenschaps
regeringen geblokkeerd. Dit als 
protest tegen de goedkeuring, af
kondiging en publikatie van het 
oorlogsverklarende onderwijsde-
kreet van de FDF-er lagasse. De 
Vlaamse Beweging wil immers dat 
dit onmiddellijk besproken wordt 
in het overiegkomitee, wat gewei
gerd werd door de franstaligen. 
Premier Martens poogde nog de 
gemoederen te bedaren, wat 
vruchteloos bleek. Overigens een 
weinig moedige houding van de 
Vlaming (sic) Martens. Hijzelf zou 
Geens en de hele Vlaamse ge
meenschap moeten steunen in 
deze zaak. Maar ja, het Belgische 
hemd is hem reeds lang nader dan 
de Vlaamse rok! 

Door dit alles is het best mogelijk 
dat van verder overleg tussen het 
centrale gezag en dat van de 
gemeenschappen niets meer in 
huis komt Met alle gevolgen van-
dien... Maar, indien de franstaligen 
bewust en gewild op een keiharde 
konfrontatie aansturen, dan kun
nen zij die krijgen. Het wordt even
wel uitkijken naar de houding van 
de Vlaamse ministers in de centra
le regering. Gaan zij zich nu einde
lijk eens weerbaar opstellen en de 
arrogantie van de franstaligen de 
grond instampen? Of bezwijken 
zij voor de Waalse chantage? Net 
zoals in de staal-affaire, en straks 
ook in de Happart-kwestie... Lam
zakken zijn het 

Nep-
hervorming 
Verkeersminister De Croo denkt 
reeds verschillende jaren dat hij 
het warm water heeft uitgevon
den. Dit is echter niet zo. 
Niet alleen deze vaststelling, 
maar ook zijn jongste „hervor
mingsplan voor de NMBS' is 
verbijsterend. De Croo is van 
oordeel dat „stoptreinen" niet 

langer nodig zijn en overweegt 
dus deze met de helft te vermin
deren. Behalve het feit dat men 
bijgevolg straks niet meer zal 
kunnen tuffen van het ene dorp 
naar het andere, zouden ook pak
weg 300 van de 800 stations 
dicht gaan. Heel wat pittoreske 
stationnetjes dreigen onder de 
slopershamer terecht te komen, 
want geld voor het behoud van 
deze industrieel-archeologische 
bouwwerkjes zal er natuurlijk 
niet meer zijn. Erger is nochtans 
het feit dat door deze idiote 
beslissing de vervoermogelijk-
heden voor heel wat mensen 
drastisch beperkt worden. 
Ook lekte uit dat door diezelfde 
De Croo het investeringsplan 
voor de spoorwegen met alstu-
blieft-76 <*/o werd verminderd! 
(van oorspronkelijk 73 miljard 
voor de periode '81-'85 naar am
per 17 miljard, over 7 jaar ver
spreid). Het openbaar vervoer 
wordt letterlijk de grond inge-
stampt-

...en afbraak 
Het openbaar vervoer kwam om 
nog een andere reden in het 
nieuws. Vanaf maandag moet inn-
mers (véél) meer betaald worden 
voor een ticket op tram of bus. 
Sinds '75 is de prijs voor een 
vervoerbewijsje op de tram zelfs 
driemaal zo duur geworden! In 
vergelijking met een vliegtuigticket 
betaalt men tot het viervoudige 
per afgelegde kilometer... Als men 
daarbij nog bedenkt dat bus of 
tram nu bij uitstek de „sociale" 
vervoermiddelen zouden moeten 
zijn, dan wordt hierdoor weer 
eens bewezen in wat voor a-
sociaal land wij wel leven. Of be

ter: door welke „afbrekers van 
een sociaal-rechtvaardiger samen
leving" dit land wordt bestuurd 
(sic). Het zal De Croo een zorg 
wezen. Zijn chauffeur rijdt de slee 
voor... 

VVB versus 
Happart 
In een open brief die door de 
Vlaamse Volksbeweging op 4 ja
nuari aan minister Nothomb is 
gestuurd staat te lezen: „Tenzij U 
het einde van deze staat wil 
bevorderen, kunt UJosé Happart 
niet als burgemeester voordra
gen aan de koningT. De W B 
stelt terecht de vraag naar het al 
dan niet beëindigen van het 
„Waalse binnenlands kolonialis
me". Is ja of neen de tijd voorbij 
dat een Waal zich in Vlaanderen 
kan komen vestigen met als eni
ge bedoeling een Vlaamse ge
meente te verfransen en bij Wal
lonië te voegen. De W B ver
wacht van Nothomb een duide
lijk antwoord- en voegt er waar
schuwend aan toe dat „een 
gedeelte der Vlamingen de Belgi
sche staatsstruktuur alleen ratio
neel aanvaardt en enkel voor 
zover deze struktuur niets meer 
te maken zou hebben met de 
vroegere intern-koloniale ver
houdingen' 
Maar, eigenlijk zouden deze 
dwingende vragen net zo goed 
kunnen worden gesteld aan de 
„Vlaamse" ministers uit de cen
trale regering. Hun antwoord zou 
ons bovenmatig interesseren-

Volslagen Oetèrse 
Het eerste wat je te binnen schiet wanneer je hem 
lijfelijk ontmoet, is een Franse uitdrukking. Tiré a 
quatre épingles, onberispelijk in voorkomen en 
uiterlijk, om door een ringetje te halen. Je zou ge
neigd zijn het woord gentleman te gebruiken. Maar 
je doet het niet: de charme van Outers — want 
charme hééft hij (en charme kon je ook zijn 
voorgangster niet ontzeggen) — is niet Brits maar 
Frans. Met een tikkeltje verbeelding zie je hem in 
de spiegelzaal van Versailles, bepruikt en bepoe
derd, terwijl de halve entourage bewonderend aan 
zijn lippen hangt Een boeiend causeur die denkt 
en spreekt in bijna-afgewerkte literaire vormen. 
Een Fransman, franser dan de Fransen. Géén 
francais door het pure toeval van geboorte, maar 
uit eigen vrijelijke wil en overtuiging. Vertrouwd 
met de Parijse salons, liever te gast in de vrije 
tribunes van de „Monde" dan die van de „Soir". 
Volkomen thuis op zijn Franse buiten in de Péri-
gord, waar hij kracht en ideeën gaat putten uit lan
ge mijmerwandelingen in het groene landschap op 
de grens tussen de Midi en de Loire. 
Het kwalijke noodlot heeft gewild dat hij in Outre-
Quióvrain werd geboren en dat hij werken moet in 
het rauwe overgangsgebied tussen de Latijnse en 
de Germaanse wereld. Zijn Frans chauvinisme is 
er door verscherpt Het is voor hem een verheven 
zending geworden, dit markenland te overstralen 
met Latijnse helderheid. Een sleutelwoord van 
Outers is „la francité", een bijna mystiek begrip dat 
samenvatting moet wezen van alle estetische en 
morele waarden die hem na aan het hart liggen. 
Gewezen scout Gewezen minister. Burgemeester 
van Oudergem. Doctor in de rechten, afgestudeerd 
te Luik. Vader van een talrijk gezin, niet zomaar, 
doch uit kristelijke opvattingen en uit de herhaal
delijk publiek beleden overtuiging dat het Westen 
kinderen moet hebben. 

Auteur. De federalistische brochure „Le Divorce 
Beige" die toen nog — in de golden sixties — 
enige beroering verwekte maar vandaag gemeen
goed is geworden. De pamflettaire Lettre au Rol, 
om de afgebroken gedachtengang van Destrée te 
voleindigen. Een roman, „Le Compagnon rouge", 
die hij waarschijnlijk beschouwt als zijn gouden 
sleutel op het tuinhek van de littérature frangaise. 

Medestichter van het FDF in de zestiger jaren, een 
vroege plankzeiler op de Brusselse golf van 
verontwaardiging na de Vlaamse marsen door de 
hoofdstad. Geen Nols uiteraard, zelfs lichtjaren 
ver verwijderd van de vulgariteit van deze gaar-
keukenchef, die zijn vieze soepjes kruidt met een 
flinke greep Vlamingenhaat en een fikse snuif uit 
de racistische pepermolen. Outers is netter en be
schaafder en welgemanierder, maar Florentijn ge
noeg om zich te bedienen van dommekrachten zo
als Nols. Het verheven doel, la francité, heiligt vol
komen de middelen. 
Outers behoort tot een hoofdstedelijke bourgeoi
sie die altijd neergekeken heeft op de Vlamingen, 
en waar een aantal Vlamingen nog altijd gemengd-
nijdig gemengd-bewonderend naar opkijken. Dat 
hoeft echter helemaal niet De Franse taal heeft al 
lang opgehouden, het verheven vehikel van de kui
tuur te wezen. Parijs is al lang niet meer de navel 
van de wereld. De zozeer op zijn intellektuele stan
ding staande Outers is in feite een levend anakro-
nisme: hij die zich een wereldburger waant en die 
inderdaad jarenlang ambtenaar was in organismen 
met kontinentale en mundiale opdrachten, zit op
gesloten in de beperktheid van een volstrekt-
eentalige wereld. In Miinchen kan hij niet eens de 
weg vragen, in Londen zou hij verdorsten in een 
pub en in Vlaanderen- maar daar komt hij niet hij 
heet immers niet gewoonweg Outers met de ou 
van Oudenaarde. Hij is volslagen Oetérse. 
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Sociaal-ekonomisch Mi 
ijven wroeten in de modderpoel...? 

Het was héél even 
sensationeel nieuws, 
eind vorige week: de 
Vlaamse regering 
weigert voortaan, onder 
impuls van 
financiënminister Hugo 
Schiltz, schulden
verbintenissen 
aangegaan door de 
deelregeringen van vóór 
1980 op de uitgavenzijde 
van haar jaarlijkse 
begrotingen te blijven 
schrijven. Sommige 
kranten zetten bij deze 
gelegenheid dramatisch 
dik in de verf dat tot en 
met inzake bouwpremies 
een ..staking van 
betaling" het gevolg 
dreigt te worden... 
Geef ons toch maar 
terug die tijd toen het 
Koninkrijk der Belgen 
niet meer dan één 
regering telde... Toen 
was een ministeriële 
verbintenis tenminste 
nog op zijn minst een 
belofte op erewoord die 
kon tellen..." 
Maar vandaag, wordt 
door mekaar fel-
bekonkurrerende 
excellenties de 
hulpzoekende of 
steungerechtigde burger 
van het nat ionale 
schatk is tkast je naar de 
kommunauta i re 
poespasmuur verwezen. 

De konfl iktenrondjes die 
onder meer de ministers 
van de Vlaamse „Exekutle-
v e " en die van de centrale 
regering met mekaar en 
vooral om-en-om achter 
mekaars rug in steekspel
slagorde bli jven opvoeren 
zijn niet van aard om het 
ver t rouwen van de burgers 
in het politiek (al dan niet 
Belgisch-centraal of 
Vlaams-regionaal) gezag 
te doen herwinnen. 

En wat word t dan plots 
over het hoofd van de inle
verende belastingbetaler 
gegooid: het nieuws dat de 
ene regering de verbinte
nissen van voorgaande re
geringen en ook die van de 
centrale regering niet 
meer wi l bli jven onder
schr i jven. . . 

Het pol i t iek-konsti tut io-
neel vacuüm is in di t- land 
reeds lang een feit. Een 

Fiskale 
belegging 
In krisistijden is het voor fortuin
lijke gezinnen een hachelijke 
zaak om gedegen en vooral „ze
kere" beleggingen te vinden. Fis
kaal expert Tiberghien wijst er nu 
op dat de regering zelf, ook voor 
de niet-kapitaalkrachtigen, een 
pracht van een renderend zaakje 
aanbiedt 
Het systeem van voorafbetalin
gen van direkte belastingen werd 
immers een tijd geleden veralge
meend, ook voor loontrekkende 
werknemers. Wie niet meteen op 

ffflff Of verzaken aan schuldenerfenissen 
unitaire staat l igt reeds 
lang te sterven. 
Maar de leden van de on
derscheiden regeringen 
weten inmiddels zelf nog 
niet naar welke lotsbe
s temming zij de burgers 
van hun gemeenschap uit
eindeli jk leiden. In minis-
trabel spetterende verkla
ringen (al was het nog 
maar voor de polit ieke 
achterban) wordt fors uit
gehaald. Wat i vandaag 
evenwel telt is het voegen 
van de beleidsbeslissende 
daad bij het PR-woord van 
het elektoraal-bekommerd 
polit iek personeel; vooral 
dat van de CVP. 

Kamikazes 
Wat is de essentie van het 
ophefmakend konfl ikt — 
ophefmakend omwil le van 
de dreiging met staking 
van betal ing, volgens som
mige persberichten — in
zake Vlaamse regering 
versus Belgisch-centrale 
regering...? Vooreerst, 
maar dat is dan een 
schaakmat-gegoochel, 
kunnen we niet kijken 
naast de opportunist ische 
zetten van de Belgische 
premier Xegeh de voorzit

ter van de Vlaamse Exeku-
t ieve. Van Martens tegen 
part i jgenoot Geens. En 
nog meer vice versa. Bin
nen de parti j van de macht 
word t in toenemende 
mate zwaar gegokt. Een 
dreiging van staking van 
betal ing is daar een klaar
blijkelijk niet ongebruikt 
e lement bi j . . . ! 

Het zal bij het ui tbrengen 
van het eerste jaarverslag 
van de fungerende Vlaam
se regering volgende week 
donderdag zeer zeker niet 
onder de korenmaat ge
stoken worden. 

Zo van: houdt ons tegen, 
of... 

En als Geens, Lenssens, 
Buchmann, Poma en an
dere Vlaamse Exekutieve 
vr ienden van de tradit ione-
len in de regering Martens 
door diezelfde volmacht
houder niet tegengehou
den worden. . . Wat zouden 
we dan wel kunnen zien? 
Niets meer of minder dan 
dat de potverter ingspol i-
tiek bli j f t voortwoekeren. 
Dat de verziekte part i jpol i
t ieke verzuil ing nu ook via 
een Vlaamse regering 
maatschappij-verkanke
rend bli j f t meespelen. 

Het begrot ingsincident, 
uitgelokt door minister 
Schiltz, overst i jgt inder
daad kleine kortzichtige 
jaarbegrot ingen van één 
kabinet of één regering te
genover de geldhonger 
van andere kabinetten of 
een andere regering. 
Er werd in het voorbi je jaar 
'82 zoveel gezegd en ge
schreven over die fameuze 
toekomstmogel i jkheden 
die de Vlaamse gemeen
schap nog voor zich zou 
hebben indien een ,,speci
f iek Vlaams autonoom be
l e i d " nu ook metterdaad 
zou kunnen gestalte kri j 
gen.. . 
Dat bl i j f t ook nu een 
geenszins betwistbaar fei t . 
Het bl i j f t rapporten rege
nen van ..Leuvense ekono-
misten"&n andere sociaal-
ekonomische managers-
in-spe, die argumenten-
pro aanbrengen. Al leen: 
hoe eentonig is di t lang 
verhaal reeds overjaars 
geworden. Het bl i j f t een 
wachten op het moment 
dat de Vlaamse polit ici die 
én gezag én macht hebben 
uiteindeli jk ook de laatste 
staatkundige brokstukken 
verwi jderen op de weg 
naar Vlaamse autonomie. 

droog zaad zit krijgt nu de kans 
door voldoende of zelfs overdre
ven voorafbetalingen een extra 
taks van 12 procent te vermijden 
en op het teveel betaalde na 
verloop van (zeer lange!) tijd een 
intrest van 12 procent uitgekeerd 
te krijgen! 
Twijfel dus geen moment langer 
meer: doe een goede belegging 
bij de fiskus! 

Valse beloftes 
Momenteel zitten er bijna 160.000 
jongeren onder de 25 jaar zonder 
werk. In feite zijn het er nog meer 
omdat dit cijfer de uitkeringsge
rechtigden bij de RVA betreft Na 

een jaar volmachtenbeleid be
speuren we niet de minste aanzet 
om met vereende krachten al was 
het nog maar aan begeleiding van 
jonge werklozen te doen. 
Anderzijds werd een jaar geleden 
ook nog beloofd dat de stijging 
van de werkloosheid zou afge
remd worden en vla het derde 
arbeidscircuit duizenden nieuwe 
jobs zouden aangeboden worden. 
Die belofte blijkt vandaag niet al
leen een loze maar ook een valse 
te zijn. 

Een op dertig! 
Vlaanderen telt vandaag nog 
200.000 analfabeten; mensen die 

niet kunnen lezen of schrijven. 
Dat is bijna één op de dertig 
Vlamingen! 
Dit ontstellend cijfer, zopas ken
baar gemaakt door de vzw „Alfa-
betizering Vlaanderen', zou de 
overheid moeten schokken. 
Niets daarvan: het blijkt dat de 
overheid over de alfabetizering 
van volwassenen kompleet geen 
beleid heeft Gewoonweg geen 
interesse zelfs. 
De financiële hulp aan privé-ini-
tiatief werd zopas in het kader 
van de bezuinigingen bovendien 
nog flagrant op de helling gezet 
Kinderen uit lagere sociale mi
lieus blijken voor de regeerders 
geen volwaardige leden van onze 
gemeenschap te zijn. 

Het word t inderdaad ver
moeiend — én vooral 
energieverkwistend — om 
aan de hand van zus en 
zoveel rapporten ci j ferma
t ig te bli jven aantonen dat 
de Vlaamse gemeenschap 
zich in het Belgisch centra
listisch staatsverband al
maar dieper in de modder
poel aan het wroeten is, 
tenzij tot en met het laat
ste „ l i d " van de Vlaamse 
Exekutieve zich bereid ver
toont om een onomkeer
baar eind te maken aan 
hand- en spandiensten 
voor de dolle kamikazepo-
litiek die nog enkele pol i 
t ieke vr ienden van hen in 
de centrale regering hals
starrig bli jven volhouden. 
Het gaat hem dus niet 
meer om een mil jard meer 
of minder in de rode ci j fers 
van de regering Martens V 
of die van Geens. Zoals 
een eerste ernstige boek
houdkundige kosten-ba-
tenanalyse begint met elke 
honderdduizend frank uit
gave tegenover een ver-
liescijfer van een handvol 
mil joen frank te stellen, zo 
heeft ook minister Schiltz 
pertinent geweigerd om 
bij de opmaak van de be
groting '83 van de Vlaamse 
regering een trits spook-
miljarden-schulden te blij
ven dekken in de onderge
schikte budget-post ..en
gagementen uit het verle
den". 

Het gaat er immers funda
menteel om dat de rege
ring Martens nog halsstar
rig bl i j f t weigeren de 
Vlaamse gemeenschap 
ook een f inanciële autono
mie toe te kennen, terwi j l 
anderzijds — middels dat 
gehakketak over schulden 
uit het verleden — de 
Vlaamse regering ook nog 
tegeli jkert i jd ertoe ge
dwongen wordt af te stap
pen van een ortodoks be
grot ingsbeleid, zoals m i 
nister Schiltz er van meet 
af aan getracht heeft een 
te voeren. Zo dreigen w e 
met de manke staatsher
vorming van '80 uiteinde
lijk toch nog geduwd te 
worden naar het konsump-
t iefederal isme. In deze kri-
sisperiode zou zelfs de 
Vlaamse gemeenschap 
nog hardnekkiger de pas 
afsnijden voor de sanering 
van de overheidsbestedin
gen. 

Wie centen uitgeeft moet 
ook zorgen voor voldoen
de inkomsten. En als de 
Vlaamse regering nu een 
gezond f inancieel beleid 
wi l voeren, moet dat ook 
kunnen zonder de schul
denerfenissen van de Bel-
gi«che overheid (en daar 
maakten de deelregerin
gen in de schoot van de 
nationale regering ook nog 
deel van uit). 

(hds) 
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Jef en Piet 

ÓTAAi-, . . . COCKË.fi./LL 

Symptoon 
van deze tijd? 
Een 23-iarige jonge man wierp 
zich vorige weel< dinsdag onder 
een voorbijrazende trein. Op zijn 
vermorzeld lijk trof men af
scheidsbrief aan als een aan
klacht tegen deze samenleving. 
Hierin beschreef hij de uitzichtlo
ze afgang van het langdurig solli
citeren, zonder kans op aanwer
ving. Hij verhaalde er ook in hoe 
hij op vele plaatsen bijzonder 
slecht werd ontvangen. Omdat 
de toekomst geen enkel per-

spektief meer voor hem bood en 
omdat hij niet langer ten laste 
van zijn ouders wilde zijn, dood
de hij zichzelf. Dit droevig gebeu
ren kon elkeen vorige week in 
zijn dagblad lezen. De meesten 
zijn het feit ondertussen reeds 
lang vergeten — de sensatie is 
ervan af — maar de bittere reali
teit blijft. Evenals het kille feit dat 
nu reeds 160.000 personen, jon
ger dan 25 jaar, werkloos zijn. 
Het wordt hoogdringend ti jd dat 
men eindelijk echt werk maakt 
van een heuse werkloosheidsbe-
geleiding. Voor te veel mensen 
betekent „zonder werk vallen' 
ook „alle dromen zijn vernietigd'. 
Behalve VU-minister Schiltz, in 

opdracht van de hele VU, poogt 
niemand iets te doen aan dit 
schrijnend fenomeen. 

Toch nog! 
Op een pseudo-informatiedag in 
het Studiecentrum voor Kernener
gie te Mol werd bevestigd wat kon 
gevreesd worden: namelijk, dat 
België verder gaat met het dum
pen van radio-aktief afval in de 
oceaan. Daar waar Nederland re
centelijk heeft besloten deze mi
lieu-vernietigende aktiviteit einde
lijk te stoppen, volhardt België in 

de boosheid. Ons land behoort 
straks dus tot de laatste drie lan
den, die dit vuile spelletje nog 
verder spelen. 
Er zullen evenwel problemen rij
zen met het „vervoer-ter-zee" van 
het gevaarlijke goedje. Tot op van
daag gebeurde dit door Neder
landse schepen, omdat België de 
konventie van Londen dienaan
gaande niet heeft ondertekend. 
Geen nood echter... Minister van 
Buitenlandse Betrekkingen, Tinde-
mans, zou deze klus klaren. Maar 
dit moet door het parlement wor
den goedgekeurd. En misschien 
komt er dan, eindelijk eens, een 
ernstig debat over de leefmilieu-
problematiek in de ruimste zin. En 
zullen de traditionele partijen (en 
vervuilers) openlijk kleur moeten 
bekennen, voor zover dit nog niet 
bekend zou zijn. 

PRL: 
„Amnestie..." 
„Fiskale", wel te verstaan! De 
Waalse liberalen (PRL) hebben 
een tovertruukje uit hun mouw 
geschud. Als remedie tegen het 
feit dat de Staat en de onderne
mingen ongeveer 30 o/o van hun 
middelen in het buitenland moe
ten lenen, stelt deze partij „fiska
le amnestie'voor. Wie geduren
de twee jaar kapitalen inves
teert in Belgische aandelen, 
obligaties, termijnrekeningen in 
Belgische franken en deviezen, 
vastgoed of een biezondere 
goudlening, moet er — volgens 
de PRL — kunnen op rekenen 
dat de fiskus niet nagaat waar 
het geld vandaan komt en of de 
vroegere opbrengsten fiskaal 
werden aangegeven. Dit zou 
konkreet betekenen dat alle 
stinkend rijke lieden nu onge
stoord hun geld, dat jarenlang 
op één of andere Zwitserse 
bankrekening veel opbracht, 
(zonder de minste sanktie) ook 
evenveel in het eigen landje 
België gaat opbrengen. En dat 
niemand ook maar één kritisch 
vraagje zou mogen stellen om
trent de herkomst van die vele 

centjes- en of daar vroeger wel 
taksen op betaald werden. Frau
deurs, foefelaars en „geldma
kers" krijgen aldus „vergeving 
voor hun foutjes'. Misschien 
kan de PRL haar voorstel nog 
Iets aantrekkelijker maken: een 
fikse premie of geschenk voor 
deze Zwitserland-reizigers. 
Wedden dat dan ook Moboetoe 
opduikt met een (zwart) geldkof
fertje? 

OCMW-raden 
De wet voorziet dat de verkiezing 
van de nieuwe raden van het 
„Openbaar (Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn" wettelijk ' 
moet gebeuren de derde maan
dag na de Installatievergadering 
van de gemeenteraad. Deze be
paling heeft tot gevolg dat vorige 
en volgende week maandag In 
vele gemeenteraden, als punt op 
de agenda, de aanduiding van de 
OCMW-raadsleden staat aange
kondigd. Met uitzondering van 
die gemeenten waar de nieuwe 
raad nog niet of slechts later, van 
start ging. 
Uiteraard zullen ook heel wat VU-
kaderieden tot OCMW-raadslld 
worden verkozen. En gelukkig 
maar. Als sociale rechtvaardig
heidspartij bij uitstek heeft de VU 
In deze raden een levensbelang
rijke en onmisbare taak te vervul
len. 
Vlaamsnationalisten kunnen Im
mers een ongebonden, radlkaal-
vooruitstrevende en pluralisti
sche stempel drukken op het 
welzijnsbeleid. Zonder de VU-
aanwezlgheid in deze raden zou 
dit beleid en de zorg voor de 
sociaal-zwakkeren te vaak ver-
st(r)ikt raken in het hypokriete, 
machtsdolle spel van de drie tra
ditionele partijen. 
Zeker op een ogenblik dat de 
ekonomische krisis vooral de 
arme treft, krijgen de OCMW's 
een sleutelfunktle toegespeeld bij 
de opbouw van het Vlaanderen 
van morgen! Alle VU-OCMW-
leden behoren natuuriijk tot êen 
stevige bond van Vlaamsnatlona-
le mandatarissen! 

Kristendemokraten stemden tegen kernvrije zones! 
Het NAVO-dubbelbesiuit en de massabewe-
ging voor de vrede tijdens het voorbije jaar 
hebben een reeks parlementairen geïnspi
reerd om ontwerpresoluties in te dienen over 
de Europese vredes- en veiligheidsvraagstuk
ken. Hoewel dit niet tot de bevoegdheden v^n 
de Europese Gemeenschap behoort, besloot 
de politieke kommissie van het Europees 
Parlement er toch maar een rapport, een 
diskussie dus, aan te wijden. De veiligheids
vraagstukken hebben in Europa voor heelwat 
frustraties gezorgd: niet alleen de gevoelige 
verlaging van de atoomdrempel met de ge
plande installaties van middellange afstands-
raketten, ook het VS-USSR-overleg in Geneve 
en het — inmiddels teruggetrokken — embar
go voor de gaspijp dikten dat wat aan. Over 
Europa's veiligheid wordt namelijk over Euro
pa's hoofd heen gesproken en beslist De 
twee supermachten zijn met mekaar in kon-
versatle boven de atoomparaplu die ze boven 
hun kleine bondgenoten openhouden. 
Deze Europese wil om ook eens te mogen pra
ten onder Europeanen over vrede en veilig
heid, verwoordde de Deense liberaal Haage-
rup in zijn biezonder intelligent^opgesteld 
rapport 

Voorts kwam verleden week de Duitse minis
ter van buitenlandse zaken Genscher zijn 
beleidsintenties voor de komende zes maan
den voorleggen (West-Duitsland heeft nu 
voor zes maanden het voorzitterschap van de 
EG-ministerraad) en kwam de Deense viskapi-

tein Kirk paraderen (hij kreeg voor een week 
het voorzitterschap over de fraktie van. de 
Britse konservatieven), en ging een belang
wekkend rapport over de wetgeving inzake 
gewetensbezwaarden de kelder in, omwille 
van de zoveelste socialistische ahwezigheid 
op vrijdagmorgen. 
In zijn resolutie zegt het Europees Parlement 
dat de Europese politieke samenwerking ook 
de gemeenschappelijke veiligheidsbelangen 
moet onderzoeken, weliswaar zonder afbreuk 
te doen aan de verantwoordelijkheden van 
elke regering, en erop wijzend dat de EG wel 
geen bevoegdheid heeft over defensie. Dat 
Europees overleg moet dat overieggen met de 
NAVO, maar dan (weer eens) zottder in de 
plaats van het Bondgenootschap te willen 
treden. Er moet ook gestreefd worden naar de 
verbetering van de Oost-West-betrekkIngen, 
maar vitaal is toch wel de intensieve samen
werking met de VS en Canada 
Voorts vindt het Europees PaHement ook dat 
de bewapeningswedloop gevaarlijk Is en dat 
de protesten van de vredesbewegingen (in 
omvang) belangrijk zijn. En dat is het ook. 
Meer dan zestig amendementen In het Euro
pees PaHement trachtten hier wat kleur bij te 
zetten. De kristen-demokratlsche fraktie was 
biezonder agressief, ondanks het feit dat — 
na hun bijeenkomst in Parijs — was aange
kondigd dat ze een gematigde en konstruktle-
ve houding zouden aannemen. 
Ze dienden twee amendementen in: één om te 

zeggen dat onze vnheid en onafhankelijkheid 
voortdurend bedreigd wordt door de Sovjet
unie, en een ander om de rol van de VS In de 
NAVO nog wat méér te beklemtonen. Een 
allesbehalve Europese houding, maar goed. 
Ze stemden ook len van den Heuvel (PvdA) 
weg, die er graag wou bij vermeld zien dat we 
het de moeite vonden de jongste Sovjet-
voorstellen te onderzoeken. Het jargon van de 
kristen-demokraten verwonderde ons nogal, 
omdat het een jargon Is van gepatenteerde sa
belslepers. Hun reaktle op onze amendemen
ten bevestigen dit trouwens. 
• Ze vinden niét dat de vredesbeweging kan 
bijdragen tot het behoud van de vrede in 
Europa; 
• Ze stemden tégen de totstandkoming van 

een kernvrije of veiligheidszone in Oost- en 
West-Europa; 
• Ze vinden niét dat de steeds toenemende 
wapenhandel een echte vredeswil ongeloof
waardig maakt; 
• Ze vinden niét dat die bovenmatige militai
re uitgaven beter zouden uitgegeven worden 
voor de bestrijding van de honger in de 
wereld; 
• Ze vinden niét dat de lidstaten initiatieven 
moeten nemen om onderhandelingen over 
geleidelijke evenwichtige beperking van de 
bewapening tot stand te brengen. 
Amendementen van de VU in het Europees 
Pariement hadden de bedoeling de vredeswil 
van Europa tot uiting te brengen; een positie
ve inhoud te geven aan een „bezorgdheid". In 
onze tussenkomst stelden we trouwens dat 
het vragen van Europees overieg niet vol
doende is maar dat er suggesties moeten 
gedaan worden, die de geloofwaardigheid van 
die vredeswil moesten staven, die een nieuwe 
konceptie van de Europese opbouw moeten 
Inhouden, geschraagd door nieuwe Ideeën, die 
een komaf maken met Yalta; wat wil zeggen 
met de verdeling van de wereld in zgn. „in
vloedssferen". Dit blijkt een grote droom, 
maar het is de enige handelwijze die rekening 
houdt met het zelfbeschikkingsrecht der vol
keren. 

Jaak Vandemeulebroucke, 
EG-parlementslid 
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Frans Baert: 

„Martens lijdt aan 
wetgevingsdiarree 
Het Parlement heeft de werkzaamheden hervat Althans openbaar, want reeds 
eerder waren heel wat kommissies druk doende. 
Dat van meetafaan alle netelige dossiers op tafel gegooid worden, zal wel nie
mand verbazen. Aldus het Voer-egeltje. Zowel in Kamer als Senaat zal het 
door de VU-fraktie te berde gebracht worden. 
Het staaldossier en meer algemeen de regionalizering van de zogenaamde vijf 
nationale sektoren genieten momenteel een prioritaire behandeling in de kom
missie voor „Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen". 
Agendapunt is daar het wetsvoorstel van CVP'er Van den Brande. Diezelfde 
kommissie is trouwens ook in de Senaat werkzaam, maar dan rond het rege
ringsontwerp over het Arbitragehof. Ondanks dat dringend kommissie-debat 
over een eventuele regionalizering heeft Limburger Jaak Gabriels het 1och 
nuttig geoordeeld om reeds eerstdaags de minister van Ekonomische Zaken 
te ondervragen over de toekomst van de Kempische steenkoolmijnen. 

En dan zijn er nog de volmachten en besproken worden v»/anneer alle ko-
• • - . ninklijke besluiten die daar op betrek

king hebben, gepubliceerd zijn. „Het 
probleem zit eigenlijk in de globale 

de begrotingen. Met dat tema heeft de 
Vlaamse oppositie van socialisten en 
Volksunie de eerste Kamerzitting „ge
kleurd". 

Aanleiding daartoe was een motie van 
SP-fraktievoorzitter Tobback. Daarin 
wordt gepleit voor een opschorting 
van alle debatten over begroting voor 
1983, opdat de verkozenen eerst zou
den kunnen kennis nemen van de 
huidige stand van zaken van de Belgi
sche wetgeving. Meer bepaald van de 
vele voimachtbesluiten, die een recht
streekse weerslag hebben op die be
grotingen. 

Reeds eerder, tijdens een kommissie
vergadering, had de Leuvense socialist 
deze bemerking gemaakt Toen echter 
botste hij op een De Clercq die bot
weg stelde dat de kommissieleden via 
de media voldoende informatie ont
vangen hadden. Over minachting voor 
de parlementaire demokratie gespro
ken! 

Frans Baert stelde het probleem dins
dag in een ruimer kader. Het is niet 
meer dan logisch dat begrotingen 
slechts ernstig en ten gronde kunnen 

P-Sprokkels 
• Via een schriftelijke vraag infor
meerde Paul Peelers naarde evo
lutie van de tewerkstelling in de 
zogenaamde nationale sektoren. 
Welnu, in de staalnijverheid daalde 
het aantal tewerkgestelden van 
59.868 in 1970 tot 44.152 in 1981, 
in de textielsektor van 213.843 tot 
111.519, in de steenkoolsektor van 
39.217 tot 21.174 en in de 
scheepsbouw van 9.923 tot 7.690. 

• Hef OCMW kan de verplichting 
niet aan om behoeftige maar niet 
sociaal-verzekerde werkzoeken
den aan een passende betrekking 
te helpen. Senator Guide Van In 
stelde dan ook voor om aan de 
werkgevers die een behoeftige 
werkzoekende tewerkstellen, een 

verhouding tussen Parlement en rege
ring. En dat geldt op de eerste plaats 
voor de leden van de meerderheid. Wij 
moeten er ons van bewust zijn dat we 
op de eerste plaats parlementsleden 
zijn en pas daarna leden van de meer
derheid of de oppositie. Regering en 
Parlement moeten streven naar een 
gezonde antimonie, waarbinnen elk
een zijn plaats heeft" 

Na de belofte van een snelle publikatie 
zette premier Martens een pleidooi 
pro domo op. Hij ging prat op de vele 
voimachtbesluiten die zijn regering ge
troffen had, stelde een debat over het 
volmachtenbeleid in het vooruitzicht 
en vond voor het overige dat hij geen 
lessen in demokratie te ontvangen 
had Meer zelfs, hij achtte het nuttig de 
slaafse houding en tamme volgzaam
heid van de meerderheid te moeten 
prijzen, gezien het gebrek aan politieke 
stabiliteit in ons land. 

Een dergelijke nonsens-praat stuitte 
Frans Baert al te zeer tegen de borst 
Een eerste minister die er prat op gaat 
niet minder dan 192 (zegge en schrijve 
honderd tweeënnegentig) volmacht-
besluiten geproduceerd te hebben! 

premie toe te kennen. Volgens de 
minister laat de budgettaire toe
stand dat echter niet toe. 

• In 1981 reef de staat ruim twee 
miljard binnen via de belastingen 
op spelen en weddenschappen. 
Uit de informatie die Paul Van 
Grembergen inwon, blijkt dat het 
overgrote deel daarvan — onge
veer 1,2 miljard — afkomstig is 
van de paardenrennen die in het 
buitenland plaatsvinden. De Belgi
sche paardenwedstrijden brengen 
bijna een half miljard op en de an
dere spelen (casino, duivenprijs-
kampen, enzJ zowat 340 miljoen. 

• Volgens Jaak Gabriels ver
baast het helemaal niet dat de 
regering onlangs voor niet minder 
dan 62 miljard aan onbetaalde en 
niet-gekende fakturen terugvond. 
Pas vorige maand immers heeft 
de regering de volledige algemene 
rekening van 1976 overgemaakt 
aan het Rekenhof Ondanks de 
belofte op beterschap van minis
ter De Clercq moet terzake niet 
dadelijk een wijziging verwacht 
worden. 

• Wat dient er te gebeuren wan
neer er meer vrije radio's erkend 
worden dan de mogelijke 133 die 
aan de slag zouden kunnen gaan ? 
In dat geval zijn er, aldus De Croo 
in antwoord op deze vraag van Jef 
Valkeniers, drie alternatieven: 
planmatige beperking van de uit
zendtijd, beperking van de reik
wijdte van de stations tot 2 km of 
vaststelling van een orde van 
voorrang. 

• Waar zij vroeger geen bijdrage 
dienden te betalen werd vanaf 1 

Het klinkt ongelooflijk: het bewijst een
voudig hoe slecht die wetgeving is, 
hoe ongeordend en onoverzichtelijk. 
Kortom, volgens de VU-fraktievoorzit-
ter lijdt de eerste minister gewoon aan 
wetgevingsdiarree! 

Anders nonsens is de bewering dat de 
antinomie tussen regering en parle
ment slechts kan werken bij een grote
re politieke stabiliteit In Nederland is 
het met die stabiliteit niet beter gesteld, 
terwijl regering en parlement er toch 
permanent en heel wat diepgaander 
een dialoog voeren. Bovendien zijn er 
heel wat andere en meer demokrati-
sche middelen om een stabiliteit te 
verzekeren dan volmachten. Bij voor
beeld kan de minimum duur van een le
gislatuur grondwettelijk vastgelegd 
worden. Verweer van Martens: er is 
een verschil tussen volmachten en 
biezondere machten. Je reinste juridi
sche haarklieverij! 

Tot slot danken we de eerste minister 
voor de bevestiging van hoe slaafs en 
volgzaam zijn eigen CVP en de PVV 
wel zijn. Zo horen we het ook eens van 
een ander... 

oktober 1980 aan de gepensio
neerden een bijdrage van 2,18 th. 
gevraagd ten behoeve van het 
RIZIV. André De Beul peilde naar 
opbrengst en werkingskosten van 
deze maatregel. 
Tijdens de drie resterende maan
den van 1980 brachten de gepen
sioneerden 380 miljoen in de 
staatskas, in 1981 ruim 2 miljard en 
tijdens de eerste negen maanden 
van 1982 ongeveer 1,6 miljard. 
Voor de werkingskosten kon de 
minister enkel refereren naar het 
vierde kwartaal van 1980 en het 
jaar 1981. Ten laste van de RVA 
vielen mecanografie, post, lokalen 
en materieel: goed voor 90 mil
joen. Daarnaast zijn er nog de 
personeelskosten voor het buiten
gewoon tijdelijk kader, gedragen 
door het RIZIV. 

• De overeenkomst tussen Bel
gië en Nederland in verband met 
de wederzijdse bijstandsregeling 
bij rampen is aan de adviesproce
dure toe. Aan Jaak Gabriels werd 
medegedeeld dat deze begin dit 
jaar in beide landen zou afgerond 
zijn. 

• Reeds eerder stelde Rob Van-
dezande een aantal vragen over 
het „Instituut van Gent". Nu was 
het Paul Van Grembergen die in 
een schriftelijke vraag aanstipte 
dat het Instituut een franstalige 
folder had uitgegeven waarin 
voortdurend gesteld werd dat het 
Frans de tweede taal in Vlaande
ren is. Minister Coens kon er niet 
onderuit toe te geven dat de taal
wet in bestuurszaken daarmee fla
grant overtreden werd. Hij zou het 
Institutit daar op wijzen. 

Kerst-bier 
Eigenlijk is het verschijnsel op 
sterven na dood. De vis- en mossel-
boeren, de groenten- en fruithande
laars die van dorp tot dorp trokken, 
de venters met soep, de scharen-
slijpers, _ Waar zij vroeger het 
straatbeeld tot leven brachten, be
horen zij vandaag haast allemaal 
tot het levend museum van Paul 
van Vliet 
En volgens Franz Vansteenkiste zal 
het niet lang meer duren of ook de 
bierhandelaars kunnen in dat mu
seum terecht De jongste prijsver
hoging van het bier brengt hen daar 
in ieder geval een stapje dichterbij. 
Op z'n zachtst uitgedrukt een ei
genaardige beslissing, die prijsver
hoging. Niet zozeer omdat de prij-
zenstop met de voeten wordt getre
den. Dat is allang geen nieuws 
meer. Wel omdat het Nationaal Ver
bond van handelaars in water en 
bier eigenlijk een prijsverlaging 
aangevraagd had. Toegestaan werd 
een verhoging met 8 th. 

Ondertussen kan men in dis
counts en andere maxi-warenhui-
zen terecht voor een krat bier aan 
haast de helft van de prijs. Een 
doodsteek voor elke kleinhande
laar. Daarbij worden verkoopstech
nieken aangewend die elke ver
beelding tarten. Zo in de zin van: 
„Beste klanten, degenen die zich 
momenteel bevinden aan kassa 
nummer zoveel en zoveel krijgen 
allemaal een krat bier. Volkomen 
gratis". Of nog: „Beste klanten, van
daag grote Kerstaktie. Bij de aan
koop van een krat bier ontvangt u 
gratis een Kerstboom'. 
Dergelijke konkurrentie kan geen 
enkele bierhandelaar aan. Ook al 
zijn paard en kar van de weg gere
den. Kerstbomen kan de man toch 
lastig bij zijn kliënt bezorgen. Mis
schien een Kerststalletje? 
Maar alle gekheid op een stokje. 
Franz Vansteenkiste berekende dat 

de industriële kostprijs van een 
krat pils welgeteld 92 fr. bedraagt 
De groothandelprijs wordt dan 
154 fr„ terwijl de verkoopprijs aan 
partlkulieren op 199 fr. komt Aan 
de groot-distributie worden echter 
kortingen toegestaan zodat dezelf
de krat pils daar aan 125 fr. kan 
bekomen worden. 
Zeg nu zelf. Voor dergelijk prijsver
schil kan het wagentje al eens van 
stal gehaald worden. 
Volgens Eyskens heeft het allemaal 
iets te maken met de groene frank. 
Wat dat ook mag wezen! En wat de 
oneeHijke handelspraktijken be
treft ja. daarvoor kan men bij de 
rechtbank terecht 
Daarmede moeten de 2.500 zelf
standige bierhandelaars het stellen. 
Ook al houden zij zo'n 10.000 ar
beidsplaatsen in leven. Bovendien: 
zij die geen wagentje hebben of 
vastgekluisterd zitten aan hun wo
ning, gelieven zo'n 80 fr. meer neer 
te tellen. Tenminste zolang uw bier
handelaar niet bij van Vliet is te
recht gekomen. 
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Vragen bij Reagans belangstelling 
voor wapenbeheersing 

Pentagon-richtlijnen 
voor atoom- en 
ruimte-oorlog 

Een dokument met strategi
sche richtlijnen of een scena
rio voor een nieuw soort „Dr. 
Strangelove"? Dat is de vraag 
die onweerstaanbaar bij een 
Jeek" opkomt bij het lezen 
van de uitgelekte delen van 
een geheime studie van het 
Pentagon. In dat dokument 
getiteld „Defensierichtlijnen 
voor de begrotingsjaren 
1984-'88' legt het Amerikaan
se ministerie van Defensie de 
prioriteiten vast voor de be
steding van de zowat 17.500 
miljard B.fr. die het in die jaren 
aan de versterking van Ameri-
ka's militaire macht zal uitge
ven. 

Een beperkt konfllkt met de Sov
jetunie, bij voorbeeld als deze een 
agressie zou v«/agen tegen de olie
velden aan de Perzische Golf, 
moet w/orden uitgebreid tot een 
wereldwijde krachtmeting, aldus 
het dokument, dat ervan uitgaat 
dat daarbij China zou optreden als 
bondgenoot van de Amerikanen 
— wat echter lang niet zeker lijkt 
De Verenigde Staten, zo staat nog 
in de richtlijnen, moeten zich voor
zien van voldoende manschappen 
en materieel om de Sovjetunie op 
verschillende fronten en voor „on
bepaalde duur" te bevechten. 

De Pentagon-richtlijoen beschou
wen duidelijk een ongeremde be
wapeningswedloop als een middel 
om de Sovjetunie hetzij ekono-
misch te breken hetzij In een posi
tie van inferioriteit te brengen door 
het haar onmogelijk te maken de 
Amerikaanse bewapeningsinspan
ningen bij te houden. In het doku
ment staat Immers dat de Sovjet
unie in het midden van de jaren 
tachtig met zeer zware ekonomi-
sche problemen zal af te rekenen 
hebben en dat de Verenigde Sta
ten dat moeten exploiteren door 
een nieuwe bewapeningsspiraal te 
openen „waardoor het Sovjetma-
terieel snel zal verouderd wor
den". Daar staat niet bij dat de re-
korduitgaven van de Reagan-re-
gering voor defensie evenmin 
gunstig zijn voor de Amerikaanse 
ekonomie. Ze dragen immers bij 
tot een rekord-deficit op de begro
ting (dat groter Is dan de geza-

Die prioriteiten liegen er niet 
om. De Verenigde Staten, zo 
staat er, moeten zich de mo
gelijkheid verschaffen om in 
een langdurige atoomoorlog 
met de Sovjetunie de over
hand te halen. Ze moeten ook 
kunnen „effektief oorlog voe-. 
ren vanuit de ruimte', en daar
om moeten de VS zich ont
houden van het tekenen van 
om het even welk verdrag dat 
hen zou beletten wapens in 
de ruimte te stationeren. 
Naast de miljarden verslin
dende bewapeningswedloop 
op deze aardbol tekent zich 
dus ook een wapenrace „of 
the third kind' af. 

menlijke schuldenlast van Mexico, 
Argentinië en Brazilië bij de Ameri
kaanse banken waarover zo hard 
aan de alarmbel Is getrokken), een 
begrotingstekort dat dan weer de 

Er roert wat op wereldvlak i.v.m.' 
de bewapening. SPD-kandidaat 
Vogel ging er in Washington en 
Moskou over praten- tot groot 
ongenoegen van de regering in 
Bonn die op haar beurt de Sov-
jetrussische minister van Buiten
landse Zaken Gromyko op be
zoek kreeg. Om te praten over

do bewapening (foto's UPI) 

hoge rentevoeten helpt in stand 
houden die zelf in de weg staan 
van de Amerikaanse ekonoml-
sche heropleving waarop een 
goed deel van de wereld wacht en 
hoopt 
Ten slotte wordt nergens In het 
dokument verwezen naar een mo
gelijkheid van afspraken met de 
Sovjetunie over wapenbeheer
sing, behalve om te zeggen dat 
niets de „herbewapening van 
Amerika" in de weg mag staan en 

dat die „desnoods zonder wapen
beheersing" moet worden uitge
voerd. 
Het uitgelekte dokument deed op
nieuw de vraag rijzen of de Rea-
gan-regering wel belang stelt In 
wapenbeheersing. En of ze zich 
werkelijk inspant om sukses te 
boeken op de twee onderhande
lingen met de Sovjetunie die In 
Geneve aan de gang zijn: die over 
de strategische wapens (START), 
en die over de raketten met mid

dellang bereik (INB, de zoge
naamde euroraketten. 
Die vraag werd ook al gesteld 
toen vorige week de 69-jarige Eu
gene Rostow, een Ijehoudsgezin-
de Demokreet die in '80 de cam
pagne van Reagan steunde, ont
slagen werd als hoofd van het 
„Bureau voor bewapenlngskontro-
le_en ontwapening", een positie 
waarin hij dè hoofdverantwoorde
lijke was voor alle onderhandelin
gen over wapenbeheersing. 
Eén van de redenen voor Ros-
tows ontslag was, zo onthulde de 
Amerikaanse pers, dat hij de Ame-
riketanse delegatieleider op de INF-
onderhandellngen in Geneve, Paul 
NItze, toelating had gegeven om 
met zijn Russische tegenhanger 
Yull Kvitsinsky In juli vorig jaar een 
Informele blauwdruk uit te werken 
waarin beiden afweken van de 
cf'ciële onderhandelingspositie 
vai; hun land. Die onofficiële for
mule, die In september door Mos
kou verworpen werd, voorzag vol
gens de pers dat de middellange 
raketten in Europa aan belde zij
den beperkt werden tot een aantal 
dat „tussen de vijftig en honderd" 
lag. Die formule, zo zei Rostow 
deze week, bood kansen op werk
elijke bewapeningsvermindering 
en -kontrole en was het overwe
gen waard. Maar de toen kersver
se minister van Buitenlandse Za
ken Schultz en zijn Defensle-kolle-
ga Weinberger waren naar ver
luidt niet te spreken over het 
eigenmachtig optreden van Ros
tow en het feit dat hij in dat 
Informeel gesprek zo maar de 
„nul-optie" terzijde liet schuiven. 
Daarnaast en dat baarde de 
grootste zorgen bij degenen die 
hopen op ernstige akkoorden tus-

Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per )aar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centnfugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige bespanng op energie wateren 

waspoeder 

SlBmens. gevoel voorperfektie 

sen Washington en Moskou, werd 
Rostow er door de ultra-konserva-
tieve groep rond Reagan van be
schuldigd „te zacht voor de Sov
jetunie" te zijn. Nu is Rostow alles
behalve een „duif. Hij was onder 
de Carter-regering één van de 
oprichters van het „komltee voor 
het toestaande gevaar" dat waar
schuwde voor de militaire uitbouw 
van de Sovjetunie, en hij droeg bij 
tot het offensief dat het SALT 2-
verdrag deed kelderen In de Ame
rikaanse senaat Maar gedurende 
de twintig maanden waarin hij de 
topverantwoordelijke was voor 
bewapeningsbeheersing nam hij 
die job ernstig wat betekent dat hij 
streefde naar leefbare kompro-
mlssen met de Sovjetunie. En Ros
tow maakte zelf duidelijk dat er 
rond Reagan mensen zijn die geen 
sukses wensen In de wapenon-
derhandelingen door zijn ontslag 
toe te schrijven aan „mensen die 
geen enkele vorm van akkoorden 
met de Sovjetunie wensen". 

Al die ontwikkelingen in 
Washington komen op een 
cruciaal moment: eind dit 
jaar begint de Navo met de 
opstelling van 108 Pers
hing 2-raketten en 464 Crui
se-raketten in West-Europa 
als de INF-onderhandelin-
gen in Geneve geen bevre
digend resultaat hebben op
geleverd. In verschillende 
Westeuropese landen, ook 
het onze, bestaat nog groot 
verzet tegen de installatie 
van die raketten. In de 
Bondsrepubliek zijn ze één 
van de grote tema's in de 
campagne voor de verkie
zingen van 6 maart a.s., ge
tuige de bezoeken die de 
sociaal-demokratische kan
selierskandidaat Jochen 
Vogel daarover aan Was
hington en Moskou bracht 
en de reaktie daarop van 
kanselier Kohl dat de 
Bondsrepubliek in elk geval 
het Navo-dubbelbesluit zal 
uitvoeren als er in Geneve 
niets uit de bus komt 
Als nu uit het optreden van 
de Reagan-regering zou blij
ken dat zij niet werkelijk 
naar sukses in Geneve 
streeft zal dat het verzet in 
Europa tegen de nieuwe 
Navo-raketten, met of zon
der Russische propaganda, 
alleen maar kunnen doen 
toenemen. En dan kunnen de 
spanningen binnen de Navo 
er in dit cruciale jaar alleen 
maar groter op worden. 

H. Oosterhuys 
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Hl , i r i i m 
Drie challengers 

De oppositie tegen de linkse 
regering van president Mitter
rand wordt steeds krachtiger en 
drie mannen, ex-president Gis-
card d'Estaing en twee van zijn 
gewezen premiers, Jacques Chi
rac en Raymond Barre, willen 
zich opwerpen als erkende oppo
sitieleider, al ontkennen ze alle 
drie dat ze zoiets op het oog 
hebben. 

Alle drie willen ze te eigen 
bate de campagne gebruiken 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen van maart a.s. waarvan 
een sukses voor de oppositie 
wordt verwacht dat als spring
plank zou kunnen dienen voor de 
herovering van de regerings
macht 

Alle drie hebben ze de jongste 
dagen ook punten gescoord. Chi
rac, leider van de* neogaullis-
tische RPR, bracht een bezoek 
aan de Verenigde Staten waar hij 
door president Reagan persoon
lijk werd ontvangen. Giscard be
sprak in een uitgebreid interview 
met het weekblad „L'Express" 
zijn „scenario's voor de toe
komst", en Raymond Barre ver
scheen in een lang interview op 
tv. 
Voor het ogenblik ligt Chirac 
enkele lengtes voor. Als burge
meester van Parijs bekleedt hij, 
in tegenstelling tot de andere 
twee, een hoog ambt dat hem 
toelaat zich regelmatig in de kij
ker te werken. Daarnaast is zijn 
partij hechter georganizeerd en 
veel beter ingeplant dan de gis-
cardiaanse UDF (Union pour la 
Democratie frangaise) die in feite 
een koalitie vormt van veel min
der sterke partijen en groeperin
gen, en die anderhalf jaar na de 
verkiezingsnederlaag, nog 
steeds een nieuwe duidelijke 
koers zoekt 
Die krachtsverhouding bleek in 
de voorbereiding voor de ge
meenteraadsverkiezingen waar 
de oppositie vrijwel overal met 
gemeenschappelijke lijsten aan
treedt De UDF moest heel wat 
toegevingen doen aan de RPR, 
o.m. in Parijs waar de RPR in 
dertien van de twintig kiesdis-

voor 

Mitterrand 
trlkten de gemeenschappelijke 
lijst aanvoert 
Tegenover de zelfzekere en ge
wiekste Chirac komen Giscard 
en Barre dan ook als challengers 
over. Challengers niet alleen 

voor de post van oppositieleider 
maar ook voor de kandidatuur 
voor het presidentschap als Mit-
terrands termijn in 1988 ten ein
de loopt 
Giscard lijdt nog steeds, tenge
volge van zijn nederlaag tegen 
Mitterraand in april 1981, onder 
zijn imago van „grote verliezer". 
Een recente peiling toonde dat 
slechts 33 th. Fransen denken 
dat hij opnieuw president kan 
worden tegen 56 th. die hem 
geen enkele kans toeschrijven. 
Zijn politiek programma is niet 
erg duidelijk en in zijn interview 
in „L'Express" kwam hij niet ver
der dan een „liberaal systeem" 
waarvan hijzelf veruit de beste 
hoeder zou zijn. 

Terwijl Giscard de hoop uit
sprak op vervroegde parle
mentsverkiezingen tengevolge 

wat hij „het verlies aan geloof
waardigheid" van de huidige re
gering noemde, sloeg Raymond 
Barre in zijn tv-interview een ver
hevener toon aan. Deze ekono-
mist die tijdens de vijf jaar waar
in hij premier was nooit een 
echte popululariteit wist te win

den, verklaarde in gaullistisch 
aandoende aksenten dat men de 
grondwettelijke orde moest eer
biedigen en zijn boontjes niet te 
week leggen op vervroegde ver
kiezingen. De behoudsgezinde 
partijen, zo zegde Barre, moeten 
hun oppositiekuur gebruiken om 
hun eigen geloofwaardigheid te 
herstellen en de kiezers een dui
delijk alternatief te bieden voor 
het huidige beleid dat hij op 
ekonomische gronden veroor
deelde. 

Ook de strijdlustige Chirac, 
die de jongste maanden hardst 
tegen de regering uitvalt streeft 
er zoals Barre naar niet af te 
dalen naar venijnige persoonlijke 
aanvallen op president Mitter
rand en diens regering om aldus 
een image van verantwoordelijk 
staatsman te projekteren. 

De drie konkurrenten beseffen 
dat ze, ondanks het populariteits-
verlies van Mitterrands regering, 
nog niet op rozen zitten. Want de 
ontgoocheling van vele Fransen 
over het mislukken van Mitter
rands relancebeleid, de omscha
keling naar een soberheidspro-
gramma, het aanhouden van de 
hoge werklooosheid is blijkens 
de peilingen nog niet omgesla
gen in verhoogde steun voor de 
oppositie. Vele Fransen staan, 
zoals ook in andere landen het 
geval is, skeptisch tegenover om 
het even welke partij die beweert 
een antwoord op de krisis te 
hebben. Van de gemeenteraads
verkiezingen willen de drie nu 
gebruik maken én om hun eigen 
positie te versterken én om een 
basis te leggen voor een nieuwe 
meerderheid als er parlements
verkiezingen worden gehouden. 
Een nieuwe meerderheid die Chi
rac, Giscard en Barre uiteraard 
zelf willen leiden. 

H.0. 

Genscher zes maanden 
EG-voorzitter 

Zoals het gebruikelijk is bij de aanvang van het zes maanden durend 
voorzitterschap van de EG-ministerraad, kwam de Duitse liberaal 
Genscher zijn beleidsintenties uit de doeken doen 34 bladzijden pnon-
teiten' Uiteindelijk hadhij evengoed Tindemans'speech van verleden 
jaar kunnen aflezen Daar stond ongeveer hetzelfde in, en daar « niets 
van gerealizeerd 
Dat West-Duitsland m voUe verkiezingsstnjd is (de Bondsdagverkie
zingen hebben plaats op 6 maart) was meteen duidelijk bitsige soaa-
listen, tierende CSU'ers, bevende liberalen EP-voorzitter Dankert 
moest het geroep onderbreken, want de tolken konden de sprekers 
niet meer horen Feit is wel dat Genscher ontslagnemend minister s, 
en dat het weinig waarschijnlijk is dat hij en zijn liberale kompanjons 
nog herkozen worden Dat is een rare toestand voor de EG-
ministerraad Nu nemen we wel aan dat zijn opvolger, zelfs al» dat 
CSU-stier Strauss, wel dezelfde litanie zal afsteken De EG-minister-
raad is nmielijk al jaren het toonbeeld van besluitkxjshed, omdat de 
Staten hun eigen politekje willen tilijven voeren 
De heren uit de grote fi-akties verwijten de regionaltsten dan wel 
Europa hopekx)s te willen verdelen, maar zou men niet eerder moeten 
stellen dat de huidige geïnstalleerde machts- en belangenkoncentra-
bes Europa hopeloos uit mekaar dnjven ? Regionalisten en autonomis-
ten zeggen allen „ja aan Europa, neen aan de EEG" en beseffen maar ë 
te goed dat international overleg noodzakelijk is, maar dan vanuit een 
eigen identiteit, eerder dan vanuit de verstarring van het staten-
egoïsme, dat ate politiek ongehofwaardig maikt 

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 terugbe
taald worden. Met de recordinteresten er bovenop. 

Wie 10.000 F belegt, strijkt na 3jaar reeds 
13990 F op En de lange afstand-spaarders halen na 
7 jaar het onklopbare record van 22 980 F 

Bnjto-waarde van een Recordbon | 

van 

lOOOOF 

25 000F 

50 000F 

100000F 

naSjaar 

13990F 

34 975F 

69 950 F 

139900F 

na 4 jaar 

15740F 

39350 F 

78 700F 

157 400F 

naSjaar 

17990F 

44 975F 

89 950F 

179 900F 

raSjaar 

20320 F 

50 800F 

101600F 

203200 F 

na7jaar 

22 980F 

57 450 F 

n 4 9 0 0 F 

229800F 

De Recordbon van de ASLK biedt echter nog een 
uniek voordeel • stijgen de rentevoeten, dan kunt u uw 
Recordbon na 3,4,5 of 6jaar inruilen 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 automatisch by uw kapitaal gevoegd, zodat 
hij op zijn beurt een hoge rente opbrengt. 

Wenst u meer inlichtingen over de Recordbon? 
Spnnt dan naar het ASLK- SFAARBON 
agentschap in uw buurt. En r'wr~/^^\ ASr\ 
breek uw eigen spaarrecord. | xl—C \ A ^ \ L J 

QU vindt de admssen van de ASLK-agent5ctiap(»n 
inde GoudenCKte. njbnekbankea B/ON 
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m Dossier 

Frans Van der Eist: advokaat in sombere tijden 

De exeeum van dr. Borms 
iseen 

oniÉwisbam schamte 
Wat mij als jonge advokaat trof was niet 
alleen het volslagen onbegrip voor de 
Vlaamse Beweging, haar oorzaken en 
drijfveren, haar geestelijke achtergrond, 
maar de haat voor alles wat vlaamsgezind, 
wat Vlaams was. Het was duidelijk dat een 
aarts-franskiljonse, anti-Vlaamse kaste 
(magistraten en officieren) wraak nam op 
hen die hun posities bedreigd hadden. 
In de Vlaamse kamer van het Krijgshof te 
Brussel zetelde bv. een generaal Willems, 
die op een perskonferentie op 11 maart 
1946 de sloping van de IJzertoren aange
kondigd had. Op 16 maart werd de IJzerto
ren inderdaad gedynamiteerd. Dit geeft 
een idee van de gevoelens waarmee deze 
„rechters" bezield waren tegenover 
Vlaamsgezinden. Vlaamsgezind of Duits
gezind was voor hen hetzelfde. Berucht 
waren te Brussel vooral de voorzitter van 
de krijgsraad Huybrechts, en de voorzitter 
van het krijgshof Decock. Zij waren van 
een vooringenomenheid, een partijdigheid 
die hen meer deed duchten dan het Open
baar Ministerie zelf. In de verste verte was 
er geen sprake van, bij hen enig begrip te 
vinden voor motieven of drijfveren. Zij zijn 
het die o.m. dr. Borms en Karel De Feyter 
ter dood veroordeeld hebben. 
Ik wil hier niet opnieuw het proces maken 
van de repressie-politiek. Gezaghebbende 
personen hebben er destijds hun mening 
over gezegd. Voor mij echter zijn niet in de 
eerste plaats de uitvoerders verantwoor
delijk, maar de opdrachtgevers, zij die het 
gewild en goedgekeurd hebben: de rege
ringen, de politieke partijen en in de partij
en de individuele politieke mandatarissen. 
Ook zij die achteraf als Pilatussen ge
poogd hebben hun handen in onschuld te 
wassen, maar die op het ogenblik der 
feiten het allemaal goedgekeurd hebben 
en mogelijk gemaakt Wie van hen heeft 
toen de moed gehad zijn vertrouwen te 
weigeren aan de verantwoordelijke minis
ter van Justitie? 

Ik mag zeggen dat ik tegen de anti-
Vlaamse pogrom, zoals Albert Westeriinck 
eens de repressie betitelde, gevochten 
heb. Niet alleen als advokaat maar ook bui
ten de gerechtszalen. Ik deed mijn best om 
artikelen tegen de excessen van de re
pressie in de pers geplaatst te krijgen; ik 
schreef brieven naar wereldlijke en gees
telijke personaliteiten, vooral tegen de 
doodstraf. Het viel echter niet mee. Ik was 
een jonge, onbekende advokaat weldra 
verdacht van sympatie voor „de zwarten". 
In november 1945 weigerde Maurits Roe-
lants, als waarnemend hoofdredakteur van 
,Pe Nieuwe Standaard" bv. een artikel 
tegen de uitvoering van de doodstraf op te 
nemen. Mgr. Van Waeyenberghe, rektor-
magnificus van de KUL beantwoordde 
mijn schrijven waarin ik, na de executies 
van Karel De Feyter en Leo Vindevogel, 
een beroep deed op de geestelijke over
heid om haar gezag tegen het bloedvergie
ten aan te wenden, met een beleefde 
afwijzing. Nog in 1952 weigerde zelfs „De 
Vlaamse Linie" een artikel met een gefun
deerde aanval op de repressiepolitiek. De 

lafheid of de schrik in Vlaanderen was on
gehoord. 
Ik ben zelfs tot bij de direkteur van „La 
Libre Belgique", de heer Jourdain, geweest 
en ik vond er tot mijn verbazing een beter 
gehoor voor wat de excessen van de 
repressie betrof dan op de redakties van 
Vlaamse dagbladen. En wanneer men dan 
wist hoeveel gewezen kollaborateurs op 
deze redakties zaten... 
Pas in april 1951 kon ik op het Paaskon-
gres der Vlaamse Jongeren mijn eerste 
openbaar pleidooi voor amnestie houden. 
In december van dat jaar organizeerde ik 
de amnestie-vergadering van het Alge
meen Vlaams Oud-Hoogstudenten Ver
bond, waarop ik samen met pater Wikiiers 
het woord voerde en die veel stof deed 
opwaaien. 

„Advokaat in sombere tijden" 
wordt uitgegeven als deel 1 van de reeks 
Vlaams^ationale standpunten 1983. 

Het deeltje kost 50 fr„ de hele reeks 
(10 nummers) 350 fr. op rek. 435-0259801-18 
van VI. nationaal Studiecentrum, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

Ik heb reeds geschreven dat ik diep 
geschokt was door de terechtstelling van 
Karel De Feyter, die ik zelf bijgewoond 
had. Ook de terechtstelling van dr. August 
Borms heeft mij sterk aangegrepen, omdat 
het voor mij duidelijk was dat dit een 
wraakneming was. Dr. Borms had immers 
tijdens de Tweede Wereldooriog geen rol 
meer gespeeld. Hij was voorzitter geweest 
van de zgn. Bomns-kommissie die aan de 

aktivisten van de eerste ooriog een scha
devergoeding toegekend had. Maar daar
mee was ook alles gezegd. Hij was een 
oude, gebrekkige man die met krukken 
ging. Objektief gezien was er geen reden 
om hem ter dood te veroordelen, tenzij om 
zijn verleden, waarvoor hij echter na de 
eerste ooriog reeds veroordeeld was en 
waarvoor hij geboet had. 
Door de krijgsraad, met ais voorzitter 
raadsheer Huybrechts en als openbaar 
ministerie subsituut Mare De Smedt werd . 
hij prompt ter dood veroordeeld. Het 
knjgshof, voorgezeten door raadsheer De 
Cock en met als openbaar ministerie sub
stituut Ost bekrachtigde dit vonnis. 
Op 12 april 1946 werd Borms, 67 jaar oud, 
vastgebonden tegen de executiepaal en 
terechtgesteld. Minister van Justitie was 
toen de liberaal Adolphe Van Glabbeke; 
eerste minister was Achille Van Acker. 
Ik heb nooit begrBpen hoe Achille Van 
Acker dit heeft kunnen toelaten. Willem 
Elsschot heeft toen zijn schrijnend gedicht 
geschreven over „dien ouden, door de 
pest geslagen knikkenvenl". 

De kommentaar in „De Nieuwe Stan
daard": „Dr. Borms heeft ditmaal met zijn 
leven geboet voor een gedragslijn die door 
de eeuwen in alle scherpte als een bewijs 
van een lage verraderlijke aanleg wordt 
uitgelegd en door de meesten, die de 
Vlaamse Beweging kennen, als een be
treurenswaardig patologisch geval". Geen 
woord van protest geen woord van af
schuw. 
Dat zij die met Borms in het aktivisme ge
staan hadden en de man kenden — een 
Herman Vos, minister in de regering waar
onder deze executie bevolen werd, een 
Lode Craeybeckx, een Richard Declerck, 
e.a. — dit hebben laten gebeuren is voor 
hen een onuitwisbare schande. 
Het proces Romsée is ongetwijfeld één 
van de grote processen geweest na de 
ooriog. Ik herinner mij nog hoe mr. Rom
sée, die in september 1944 het land veria-
ten had, op een zaterdagavond bij mr. 
Thelen toegekomen was. Hij kwam per 
auto, over Frankrijk, terug uit Bregenz. 
Hij is zich 's anderendaags gaan aangeven 
op het auditoraat-generaal en werd in de 
gevangenis van St-Gillis opgesloten. Ik 
ben hem daar gaan bezoeken in opdracht 
van mr. Thelen en ben hem jarenlang 

blijven bezoeken en bijstaan. De instruktie 
van zijn zaak heeft lang geduurd en hij is 
pas in het voorjaar van 1947 voor de 
krijgsraad verschenen. 
Hij had toen ook een beroep gedaan voor 
zijn verdediging op mr. René Victor en mr. 
Logelain. Met ons drie hebben wij het 
proces voorbereid en gepleit Niet zonder 
incidenten! Het begon reeds van bij het be
gin: door een akte van wraking van voor
zitter Huybrechts, die reeds vóór het pro
ces zijn mening over Romsée openlijk 
verkondigd had en dus geen onpartijdig en 
onvooringenomen rechter meer was. 
Deze akte werd verworpen. En voorzitter 
Huybrechts bewees dadelijk zijn „onpartij
digheid" door te weigeren, de getuigen ter 
ontlasting te laten dagvaarden. Voor hem 
volstonden de getuigen ten laste — zijn 
vonnis was immers,al geveld! Onze kliënt 
liet zich niet doen en weigerde in die 
voorwaarden, zich nog te verdedigen of 
voor de krijgsraad te verschijnen. Hij werd 
dan maar gevonnist bij afwezigheid. Maar 
in die omstandigheden durfde de krijgs
raad het toch niet aan hem ter dood te 
veroordelen; het werd levenslange hech
tenis. In beroep, voor het krijgshof, veriie-
pen de debatten ietwat normaler en wer
den de getuigen ter ontlasting dan toch ge
hoord. 

Het was een lang en indrukwekkend défilé 
van getuigen. Sommigen verwekten ver
rassing door, spijt de intimidatiepogingen 
van de voorzitter, zeer moedig ten gunste 
van de betichte te getuigen. De leden van 
het krijgshof kwamen meer en meer onder 
de indruk van de uitzonderiijke, hoogstaan
de personaliteit van de betichte en van de 
getuigenissen van vooraanstaande per
soonlijkheden. 

Ik heb later horen vertellen dat raadsheer 
Gaeremuynck, de voorzitter, alle moeite 
gehad heeft om het hof te overtuigen dat 
Romsée moest veroordeeld worden. Het 
arrest luidde; twintig jaar. In de tijdsom
standigheden van toen was dit voor de 
verdediging, maar in de eerste plaats voor 
de betichte zelf die zich schitterend verde
digd had, een sukses. Men wilde immers 
zijn hoofd. 

Volgende week deel 4: 
„Victor Leemans herinnerde 
zich plots niets meerF 
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Leefmilieu 

Kamerlid Jaak Gabriels: 

„Snelheidsrally's 
weg uit de natuur!" 
„De Kemmelberg was in de nacht van vrijdag op zaterdag één groot nacht-

spel. Op de top van de berg baadde het .Belvedère" in spookachtig groen licht 
Terwijl de rally-cars als dolgeworden insekten slingerend naar boven schok
ten, beukte donderende beatmuziek uit de rondom een openlucht-dancing op
gestelde luidsprekers. Honderden en nog eens honderden auto-fans lagen, 
mét of zonder lief, in het groen, in de ene hand de deelnemerslijst, in de andere 
een halfopgegeten hot-dog. 
Rondom leper werd een „rally binnen da rally" gehouden door de „gemotori-
zeerde" toeschouwers. Die reden zo mogelijk met nog méér doodsverachting 
dan de échte koereurs van de ene speciale rit naar de andere. De ongevallen 
waren dan ook legio. Naar het schijnt viel er zaterdagnacht in Langemark 
alvast één dode. In de koers zelf vloeide er eveneens bloed. Rally-rijder 
Goreux kon drie toeschouwers niet vermijden. Eén van hen is er erg aan toe. 
Dat er niet méér ongevallen waren is een echt wonder." 

Aldus berichtte een verslaggever over 
de 24 uren-rally van leper in 1977. Zo'n 
24 uren zijn niet alleen de 200 razende 
rally-bolides maar ook de honderddui
zend race-fanaten, voegde hij er aan 
toe. Dat de kranten dat jaar zo sterk de 
nadruk legden op het wansmakelijk 
vertoon rond de rally en de ongehoor
de schending van de Heuvellandna
tuur was niet verwonderlijk. Jaren 
voordien hadden natuurliefhebbers de 
publieke opinie attent gemaakt op de 
niets ontziende race-fanaten die voor 
een tweede uitgave „verwoeste ge
westen" hadden gezorgd. Maar ook de 
gewone bewoner van het leperse was 

iHoe verdienstelijk 
Inatuurdokumen-
Itaires doorgaans 
look zijn, vaak zijn 
Izij niet meer dan 
Imooie prenten. 
lUitzonderlijk zou-
Iden wij de lezers 
•van Ekofront een 
Irinkiimpntairc 

over het ontstaan van het menselijk le
ven willen aanprijzen: „The Miracle of 
Life" van de Zweedse filmer Lennart 
Nilsson. Deze hooggewaardeerde ki
neast is ook de maker van „100.000 km 
Bloed", de dokumentaire over de 
bloedsomloop die de BRT reeds eer
der uitzond. 

Piet De Valkeneer (van Verover de 
Aarde): 

Aan „The Miracle of Ufe" is vier jaar 
gewerkt en het projekt heeft zowat 
45 miljoen gekost Voor de allereerste 
keer is hier de genesis van het mense
lijk leven in beeld gebracht, van de pro-
duktie van zaad- en eicellen tot en met 
de geboorte. Het is een echte primeur, 
want vorige films over dezelfde tema-
tiek deden nog in grote mate een 
beroep om materiaal over zoogdieren 
als ratten en muizen. 
Zeer spectaculair zijn de beelden van 
de enorme spermaproduküe bij de 
man. Je ziet en hoort hoe de spermato
zoïden aan een enorme snelheid door 
de zaadleiders razen, hoe ze massaal 
op zoek gaan naar de eicel en hoe ze 
mekaar daarbij meedogenloos bekon-
kurreren. Even indrukwekkend wordt 
het ontstaan en de vroegste ontwikke
ling van de eicel in Ixeld gebracht 
Daarna krijg je de bevruchting en dan 
volgen echt unieke beelden van de 

in het verweer gekomen: nachtlawaai 
door motoren en drukdoende suppor
ters zorgden voor het onaangename 
gelaat in de rally. Het mocht allemaal 
niet baten. De wet van 18 juli 1973 tot 
bestrijding van de geluidshinder telde 
blijkbaar niet voor de goden die hier 
Lancia, Porsche, Alpine-Renault enz. 
heten. Wet of geen wet: het publiek 
bleef toestromen en de burgemees
ters in de weer voor hun middenstand, 
want het kind moet een naam hebben, 
gingen maar door met het geven van 
toelatingen. 
Toen het dan toch te ver ging en de 
protesten bleven aanhouden, trof in 

eerste delingen van de bevruchte ei
cel, het eigenlijke ontstaan van een 
menselijk wezen. Even nauwgezet 
volgt Nilsson dan de verdere ontwik
keling van de foetus. Op bepaaUe 
ogenblikken zoomt hij met zijn camera 
in tot helemaal in de mond van de foe
tus. Ook de geboorte verfilmt hij zeer 
ontroerend. 
De dokumentaire is filmtechnisch zeer 
merkwaardig en uniek Dit gekit zowel 
voor de opnamen in het menselijk 
lichaam als voor andere shots. De 
gesofistikeerde opnametechnieken 
zijn overigens zowat het geheime han
delsmerk van Nilsson, éior het aan
wenden van die fetuleuze techniek 
heeft hij heel wat belangwekkende 
wetenschappelijke informatie aan het 
licht gebracht Nilsson is trouwens 
doctor honoris causa van het Karolin-
ski-lnstituut in Stockholm, het instituut 
dat de Ndbelprijzen geneeskunde toe
kent" 

Mi 11 

april van 1974 de minister van Volks
gezondheid en het Gezin een uitvoe
ringsbesluit bij de wet op de gelukls-
hinder. Er was diskussie over het feit 
of de wedstrijden op de openbare weg 
dan wel op omlopen of gestoten cir
cuits dienden te lopen. Hinderiijk We
ven ze altijd. In het eerste geval verdui
delijkte het besluit dat het voortaan 
„verboden is snelheidswedstrijden of 
hindemiskoersen, test- en oefenritten 
te houden met auto's, motoren op 
terreinen en omlopen die geen open
bare wegen bevatten en die op minder 
dan 1.000 m liggen van de rand van 
een bebouwde kom, natuurreservaten, 
kampeerterreinen, rekreatiegebleden 
en stilte-behoevende infrastruktuur zo
als verpleeginrichtingen, bejaardente
huizen, onderwijsinstellingen, bibliote-
ken, kulturele centra, musea, enz Dit 
worden definitieve veribodszones". 
Maar de wedstrijden of oefenritten 
buiten al deze terreinen of omlopen 
konden gewoon verder. De voorwaar
den: zes maanden voor datum aanvra
gen, de gemeente stelt een „commodo 
et incommodo" in en brengt vervol
gens een advies uit Met andere woor
den: aanvaardt Vandaar de opgang én 
btoei van de autoraily's voor snelheid. 

Verkeersopvoeding 
Het verzet tegen deze rally's wordt 
met de keer groter, dat is nu wel 
duidelijk. Getroffen door dit verzet 
wendde VU-kameriid Jaak Gabriels 
zich tot de minister van Binnenlandse 
Zaken en stelde een paar prangende 
vragen. 
Jaak Gabriels: .Aanleiding tot mijn 
interpellatie was de kritiek die in Lim
burg gerezen is tegen de organizatie 
van de Limburgia Rally. De organizatie 

hiervan heeft meer met commercie 
dan met sport te maken. Men schrikt 
er zelfs niet voor terug om dwars door 
de bebouwde kommen en door een 
belangrijk natuurgebied, ni. de omge
ving van de Bosbeek, te rijden. 
Steeds meer komt tegen deze en 
andere rally's reaktie. Lezersbrieven in 
kranten, moties en dossiers bewijzen 
het Zonder ultgebreki te willen ingaan 
op de argumenten tegen deze rally's 
op de openbare weg, wil ik toch enige 
argumenten aanhalen. 
Belangrijk In de hele diskussie is de 
verkeersopvoeding. Men wil langs het 
onderwijs, de jeugdbeweging en via 
bewustmakingscampagnes de jeugd 
opvoeden tot meer verkeers-bewust-
zijn. Terecht denk ik. Inrichting van 
rally's bereikt het tegenovergestelde. 
Reeds weken van tevoren wordt door 
„echte en vermeende piloten" geoe
fend op alleriei circuits die gelegen zijn 
op... openbaar domein. Mensen die 
langs een omloop wonen lopen ge
vaar. Voldoende kontrole op toe
schouwers is uitgesloten, tijdens nach
telijke rondritten gaat dit bovendien 
gepaard met lawaai en met het ontwik
kelen van snelheden die normaliter niet 
toegelaten zijn op de verkeerswegen 
en die door de bestaande verkeersre
glementering niet gedutó zouden wor
den. En wat valt er te zeggen over de 
verkeershinder die veel mensen een 
beperking oplegt door een aktiviteit die 
allesbehalve opvoedend is?" 

Jaak Gabriels: „Men dient zich drin
gend te bezinnen over deze rally'a 
Voor mij ligt de konklusie voor de 
hand. Afschaffing wat de openbare 
wegen betreft en terug ermee naar de 
gesloten ten^inenl Ik zal terzake een 

wetsvoorstel indienen." 
Kameriid Gabriels stelde de minister 
van Binnenlandse Zaken vijf zeer dui
delijke vragea 

— Hoeveel rally's worden er in Vlaarv 
deren verreden? 
— Wordt de uitvoering van KB van 
10 juni 1976 strikt nageleefd? 
— Waaruit bestaat de zinvolheid van 
deze rally's tav. jongeren in het Ifcht 
van verkeersopvoeding? 
— Is het normaal dat natuurgebieden 
mogen vernield worden, zelfe als zij 
niet beschermd zijn door enige klasse
ring? 
— Acht de mrnister het niet wenselijk 
om autorally's te verbieden en uit
sluitend toe te laten in gesloten 
domeinen? 

En Herman De Croo, minister van 
Verkeer, antwoordde dat zijn departe
ment niet eens weet hoeveel rally's er 
in Vlaanderen gereden worden... Dat 
het toezicht op het KB van 76 benjst 
bij staatssekretaris Aerts en gemeen
schapsminister Poma. 
De minister wnjst er verder op dat de 
burgemeesters toelating moeten ge
ven om sportwedstrijden op het 
grondgebied van hun gemeente te 
laten doorgaan. 
Wat de natuurgebieden betreft en de 
toelating om enkel dergelijke rally's op 
privé-terrein te laten doorgaan, is de 
minister geneigd het standpunt van de 
interpellant bij te tredea De minister 
meent dat er voktoende wettelijke 
bepalingen bestaan, maar dat die moe
ten worden nageleefd-
Dat heeft minister De Croo dan weer 
eens skoon gezegd. 
Wedden dat er deze zomer weer 
autorally's zijn? 

,Zo ontitaat het laven.' in Verover de 
•arde, dinadag 25 januari om 20u. 40 OD 
BRT 1. 

De natuur kent geen beloningen 
of straffen - enkel gevolgen 

•k Er waren twae vergaderin
gen en 20 uur van besprekingen 
nodig voordat de Raad van Mi
nisters van de Jlen' uiteindelijk 
tot een weliswaar tijdelijk be
sluit kon komen over het vraag
stuk van de slachting van zo'n 
187.000 zeehondenjongen in 
Canada De ministers hebben 
besloten tot 1 maart 1983 de 
Invoer van zeehondenvellen in 
de Gemeenschap stop te zetten. 
De beslissing van de Raad is 
echter niet wettelijk verplicht en 
laat de lidstaten vrij in de keuze 
van middelen hoe deze invoer 
moet worden afgeremd. 
Het Is duidelijk een kompromis-
besluit De Raad stond tussen 
twee vuren: aan de ene kant 

wilde hij het publiek tevreden 
stellen dat zeer verontrust is 
over de gang van zaken en aan 
de andere kant wilde hij de 
handelsbelangen van de Ge
meenschap beschermen en Ca
nada te vriend houden. Vandaar 
een kompromis-besluit of hoor 
je niet goed! 

In Europa werden 5 miljoen 
handtekeningen verzameld 
voor een petitie die een invoer-
stop eiste en 90 o/o van de afge
vaardigden in het Europees 
Parlement stond hierachter. 
Aan de andere kant waren er 
ten minste twee lidstaten, het 
Verenigd Koninkrijk en de 
Bondsrepubliek Duitsland, die 

R.C. Ingersall 

handelsbelangen hebben in 
deze zaak. Het Verenigd Ko
ninkrijk is het centrum van de 
handel in zeehondenvellen in 
Europa en Duitsland riskeerde 
een vergeldingsmaatregel voor 
de visserij. De Duitse vissers 
mogen namelijk 14.000 ton vis 
vangen in de Canadese wateren 
en Ottawa heeft al gedreigd het 
visserijakkoord met de EEG op 
losse schroeven te zetten als 
tot een invoerstop besloten 
wordt De jacht op zeehonden-
jongen wordt begin maart 1983 
echter weer geopend. Vóór die 
tijd zullen de Jlen* daarom een 
definitief besluit moeten nemen 
over dit vraagstuk. Meer dan 
tijd, dunkt ons-
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12 m Reportage 

Ook voor grote kinderen 

De poppen dansen weer in 
het Limburgse Dommelliof. 

NEERPELT. - „Ruwaards 
speten niet met poppen-' 

Dat Vlaanderen veel ru
waards telt, daar moeten we 
niet van overtuigd worden. 
Maar blijkbaar hebben we 
ook geen tekort aan „gevoe
lige naturen'. 

Te oordelen aan de vast
stelling dat er momenteel bij 
ons zo'n 120 poppenteaters 
aktief zijn. Zoveel kleine to
neelgroepen die niet alleen 
voor goedlachse kinderen 
kreatief zijn. Die ook de pop
pen laten dansen voor een 
volwassen publiek 

Het wekt dan ook geen 
verwondering meer dat an
dermaal in Vlaanderen het 
(vijfde) internationaal pop-
penfestival wordt gehouden, 
van 13 tot 27 februari. In het 
provinciaal Centrum Dom-
meihof van NeerpelL 

Organizator Luk D'Haenen: 
„Men is nu ook in Gent gestart met 
een tweejaarlijks solo-poppenfes-
tival. PROKA maakte daar een 
duidelijke optie voor het samen
brengen van eenmanspoppentea-
ters. 

— Het Antwerpse poppentejater 
SJAPOO maakt gebruik van mo
derne teater-hulpmiddeien. 
Zij maken de kinderen tot mede
spelers door tegelijkertijd grote 
handpoppen en levende figuren 
in een sprekend spektakel op te 
voeren. 

In samenspraak met dit nieuw 
initiatief hebben we zelf ook geop
teerd voor een biënnale in Neer-
pelt. Mekaar konkurrentie aan
doen zou gewoonweg onzinnig 
zijn. 

In 78 hebben we een eerste 
poging ondernomen om enkele 
tientallen gezelschappen samen te 
brengen. Na de geslaagde mani
festatie waren we zonder meer 
moreel verplicht om verder te 
doen. 

En het resultaat is nu dat vanuit 
bijvoorbeeld Nederland, waar pro
fessioneel poppenspektakel 
wordt opgevoerd, de biënnale van 
Neerpelt als internationaal tref cen
trum wordt gewaardeerd én als 
een „must" wordt erkend." 

Intiem teater 
Zijn wij dan zo'n fameuze pop

penspelers? 
Luk D'Haenen: „We tellen de 

grote kwantiteit van teaters. En de 
kwaliteit van die poppen-groepen 
blijkt inderdaad, zacht uitgedrukt, 
ook internationale interesse te ge
nieten. We hebben inmiddels alles
zins een vaste plaats en reputatie 
verworven in het internationaal 
circuit van poppen-festivals. Een 
vergelijking met Oosteuropese 
teatergroepen kunnen we zeker 
niet maken. Maar in de wereld van 
de UNlMA-marionetten-gezel-
schappen van West-Europa zijn 
we geen klein broertje meer 

Skandinavië, West-Duitsland 
(Bochum), Oostenrijk (Mistel-
bach), Zwitserland (Lugano), 
Frankrijk (vooral Charlesville-Me-
zières) e.d.m. organizeren gere
geld poppenfestivals van uiteenlo
pende omvang. Dat wij nu mogen 
vaststellen dat precies vanuit die 
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landen met een zekere klein-teater 
traditie enkele tientallen gezel
schappen er prijs op stellen om 
een konfrontatle op een Vlaams 
festival aan te gaan Is toch bemoe
digend voor het genomen initiatief 
Dommelhof Neerpelt is een vaste 
waarde in de poppenwereld ge
worden." 

Uw indrukwekkend program
ma van dat eerste lustrum moet 
ons ervan overtuigen dat pop-
penteater alles behalve een aan
gelegenheid voor de kinderwe
reld alleen is gebleven-

Luk D'Haenen: „Inderdaad, 
wordt poppenteater nog wel eens 
als een klein broertje in de toneel
wereld bekeken. Door kritici, pu
bliek en gezelschappen van het 
zogenaamde volwassenenteaten 
Poppenteater is evenwel reeds 
lang niet „slechts,, een zoethou
dertje voor de kleine mensjes 
meer Trouwens, historisch heeft 
poppentoneel zich aangediend als 
baanbrekend artistiek gebeuren in 
het volkstoneel. De bijval die we 
nu reeds voor de vijfde keer in 
brede kringen genieten bij de or-
ganizatie van de Dommelhof-festi-
vals bewijst dat het poppenteater 
als een volwaardig teater-medium 
ook in de volwassenenwereld 
wordt gewaardeerd. 

Daarom ook schromen we er 
ons met voor om bij het vijfde 
Vlaams poppenfestival in Neerpelt 
de „evolutie van het hedendaags 
Franse poppenteater" in de kijker 
te stellen. 

De grootste aandacht blijft uit
gaan naar het kinderpubllek en we 
hebben vanzelfsprekend de stel
regel gehandhaafd om voor dit 
jonge publiek poppen-voorstellin-
gen in hun eigen taal aan te bie
den. Zelfs een fameus expressie
ve poppenartiest als de Fransman 
Jean-Paul Hubert, kan er hoege
naamd niet in slagen om een an
derstalig kinderpubllek te blijven 
boelen. Bij het „volwassen" publiek 
Is er een andersgerichte interesse 
voor poppenfestijnen. 

Al was het nog maar om één of 
twee artiesten op eigen kracht 
een kompleet toneel te zien op
voeren. 

Want er wordt door poppen
spelers nogal wat vaardig én in
tens toneelspel opgevoerd met 
beperkte middelen. 

Terloops, „teater maken" kan 
elke geïnteresseerde op de meest 
direkte wijze In al zijn facetten 
aanschouwen en ontdekken bij 
poppenteater 

Je ziet er niet alleen artiesten 
ten tonele gevoerd: men ziet hoe 
poppenartlesten „gemaakt" wor
den, hoe kan gegoocheld worden 
met regie, dekorbouw, scenogra
fie en dies meer... 

Een ganse festivalweek voor
zien we trouwens in een poppen-
kursus, gespreid over zes ateliers 
Ook buitenlanders zullen hieraan 
deelnemen. Tijdens het weekend 
wordt vervolgens een poppen-
beurs gehouden met meer dan 70 
Nederlandse en Vlaamse teaters. 

Zowel amateurs als professio
nelen kunnen zich bij deze gele
genheid aan het publiek voorstel
len. 

Iedereen is hierop welgekomen, 
de toegang is gratis. En dan zijn er 

uiteraard de haast zestig poppen-
toneelvoorstellingen. De ideale 
teaterbezetting is bij dit „intiem 
teater" zo'n 120 toeschouwers 
maximum. 

Voorts zorgen wij ook nog voor 
schoolvoorstellingen, een dagelijk
se festivalkrant, en een affiche

tentoonstelling..." (hds) 

Wie geboeid is door deze fa-
natiek-geëngageerde poppenwe
reld kan gedetailleerde festival-

- „THE PUPPETMONGERS PO
WELL' (broer David en zus Ann, 
die stammen uit een lange tradi
tie van Engelse poppenspelers), 
laten keurig geklede bakstenen 
in „THE BRICK BROTHERS CIR
CUS' optreden-

— Poppenteater op „Chinese 
wijze': de wereldberoemde Fran
se marionettenspeler JEAN-
PAUL HUBERT draagt het „klein
ste teater ter wereld' bij zich: het 
toneel, de decors, de accessoi
res- Hij trad reeds op in meer 
dan veertig landen. 

informatie inwinnen bij Dommei-
hof Neerpelt, Toekomstlaan 5 te 
Neerpelt 3580. Tel.; 011-64.27.05. 
Het geïllustreerde programma
boek is gratis. Nog een toemaat
je: vanuit Vlaanderen nemen deel 
aan dit poppenteaterfestival: Jo
ris Jozef, Mieke Krik, Jejom Pi-
ron. Black Out, Inke Tinke, Tap
toe, Sjapoo, Maaike, Mechels 
Stadspoppenteater, Propop, 
Hasseltse T i jL 
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Kommentaar m 13 

PERSpektief 
Terwijl de volkomen overbodige aankoop van de F-16 voor Vlaande
ren weer eens nadelig uitvalt, is intussen bekend geraakt dat de 
vakbonden van Cockerill-Sambre niet van saneren willen weten. Dat 
is immers alleen maar goed voor de Vlaamse arbeiders en bedien
den- De Vlamingen zijn het sinds 1830 al gewoon om te betalen voor 
de Walen, dus waarom zou dat veranderen? 

D IE politiek wordt scherp aan
geklaagd in Het Belang van 

Limburg: „De politiek van twee 
maten en twee gewichten ten na
dele van Vlaanderen heeft reeds 
te lang geduurd. Martens ten spijt 
moet voor de CVP nu toch ook 
het uur gekomen zijn dat het dos
sier wordt gesloten. Er zijn gren
zen aan het geduld en de goodwill 
Vlaanderen kreeg op diezelfde 
vrijdag nog een tweede klap te 
verwerken. General Dynamics 
had namelijk aan minister van Eko-
nomische Zaken laten weten dat 
het er niet aan dacht om Vlaande
ren 22 % van de kompensaties te 
geven voor de aankoop van F-16-
vliegtuigen. Een koop die ook al 
van meet af aan communautair 
geladen was. De toenmalige staf
chef van het leger heeft altijd 
volgehouden dat de nieuwe F-16 
er niet moest komen. Er bestond 
daarvoor geen operationele nood. 
Maar zonder het aankopen van 
nieuwe vliegtuigen zou de Waalse 
luchtvaartindustrie stilvallen. En 
dat risiko durfde de regering niet 
te nemen. Vandaar dat er toch 
tieslist werd tot een bestelling van 
dat duur speeltuig voor de lucht
macht Leve de Waalse luchtvaart
industrie! Omdat een aantal Vla
mingen ook wel doorhadden dat 
het hier eerder om een politieke 
dan militaire koop ging, kon minis
ter Eyskens niet anders meer dan 
te gaan onderhandelen over kom
pensaties voor de Vlaamse spits
technologie. General Dynamics 
heeft daar kennelijk geen bood
schap aan. De regering zou dus nu 
konsekwent moeten bedanken 
voor die overbodige F-16. Maar 
dat zal er natuurlijk niet van ko
men. Ze zal net als met Cockerill-
Sambre ook in dit dossier wel 
weer zwichten voor de Waalse 
chantage. We hebtjen het nu al 
ruim een jaar lang niet anders 
gekend. De vraag is hoe lang 
Vlaanderen zich nog zo ie bloe
den laat zetten." 

Wij zijn inderdaad eens benieuwd 
wat CVP en PVV na 1 februari 
gaan vertellen aan de Vlamingen, 
als er weer vers geld voor het 
Waalse staal nodig is. 

I NTUSSEN heeft het FDF met 
• Lucien Outers een voorzitter 
gekregen, die het klappen van de 
anti-Vlaamse zweep kent. In het 
wetsvoorstel-Van den Brande ziet 
Outers alleszins een kans, om 
zoals in 1968, de Vlaams-Waalse 
strijd aan te wakkeren. Het is 
inderdaad juist: Van den Brande 
beoogt helemaal géén „Walen bui
ten". We zouden haast zeggen: 
integendeel, want naar aloude ge
woonte wil de CVP alleen maar 
wat ballast uitgooien. In elk geval' 
brengt Vandenbrande géén eko-
nomisch federalisme! 
En nochtans is dat broodnodig, als 
we de Waalse chantage rond het 
staal zien. Ook Gazet van Antwer
pen suggereert dat Van den Bran
de nog niet ver genoeg gaat: „Als 
Luik en Charleroi er eens te meer 
zouden in slagen om de eerste 
vervaldag van de 1ste februari 
ongemerkt te laten passeren, zal 
er in Vlaanderen scherp gerea
geerd worden. Per 1 februari dient 
het Waalse staal immers een soci
aal pakt te t>etekenen waarin de 
bereidheid tot inleveren bevestigd 

wordt Indien de ex-werknemers 
van Cockerill Yards, Nobels-Peel-
man, Fabelta en talloze andere 
Vlaamse bedrijven moeten vast
stellen dat de Waalse staalarbei-
ders andermaal een voorkeurbe
handeling krijgen, dan zou het best 
kunnen dat de eis tot federalize-
ring van de nationale sektoren 
voor velen in Vlaanderen al lang 
niet meer volstaat" 

WOOR ons is het nu al duidelijk 
" dat Van den Brande niet ver 
genoeg gaat Zolang immers aan 

de kern van het Belgische feit niet 
wordt geraakt, kan Vlaanderen 
niet op eigen benen staan! 
Dat schrijft ook De Morgen: „Op 
het moment dat het FDF voortdu
rend terreinverlies lijdt, is Outers 
met zijn 58 jaar te oud om zich de 
luxe van een nieuwe en dan waar
schijnlijk definitieve nederlaag te 
veroorloven. Outers begint aan 
zijn „dernier combat" en dat wordt 
zeer waarschijnlijk een bits ge
vecht tegen de Vlamingen en te
gen Belgiè. Nu reeds heeft Outers 
met het wetsvoorstel Van den 
Brande een sensationele troef-
kaart in handen. Terwijl de Vlamin
gen, inklusief de regeringspartijen, 
het zo vlug mogelijk willen ge
stemd zien, kan geen enkele 
Franstalige partij ermee instem

men. PSG en PRL omdat het 
strijdig is met het regeerakkoord, 
PS en FDF omdat het Brussel als 
ekonomisch gewest „vergeet". In 
1968 struikelde een centrum
rechts kabinet dat met volmachten 
regeerde en waarin De Clercq 
vice-premier was omdat Vlamin
gen en Franstaligen frontaal te
genover elkaar stonden. Outers is 
te intelligent om deze gelijkenis 
niet te zien, er maximaal politiek 
profijt uit te trekken en Van den 
Brande zo vlug mogelijk in de rol 
van Verroken te duwen. Of her
haalt de geschiedenis zich niet?" 

lUIAAR voor Het Volk bestaat 
I V I er een hemelsbreed verschil 
tussen Verroken en Van den 
Brande. Lees maar: „Het wets
voorstel-Van den Brande is van 
een andere aard. Het komt in een 
periode van zware ekonomische 
krisis. Het is ontstaan in een 

Vlaamse gemeenschap, dat tot 
het bewustzijn kwam dat er naast 
kulturele zelfstandigheid nog wat 
anders nodig is om het welzijn van 
die gemeenschap te t>ehartigen, 
met name de ekonomische en 
sociale autonomie. Niet per toeval 
is de idee van de federalizenng 
van de nationale sektoren ge
groeid in vaktx>ndskringen, als re-
aktie op de éénzijdige solidariteit 
tussen de twee gemeenschappen. 
De Vlaamse gemeenschap wil 
met het voorstel Van den Brande 
een einde maken aan het perma
nente wantrouwen, het permanen
te gesjacher tussen de twee ge
meenschappen en de chantage 
waarvan de nattönale regering het 
slachtoffer is als gevolg van deze 
situatie. Het voorstel beoogt alleen 
maar het scheppen van een klare 
situatie en er is geen sprake van 
een ekonomisch „Walen buiten". 
Wie zulks verkondigt is te kwader 
trouw." 

IN DE 21VTB/VAB KANTOREN 
BEGINT VANDAAG DE ZOMER. 

Als u straks het beste plaatsje onder de zon 
wilt, moet u nu al beginnen uitkijken. Bij ons ligt een 
zee van ideeën voor u klaar, uitgesplitst over vijf aparte 
brochures: privéreizen, groepsreizen, wereldreizen, 
vakantiewoningen en aktieve vakanties. Makkelijk dus 
om uw gedachten te ordenen, want kiezen is al moeilijk 
genoeg. Die brochures, één of meer, kan u met de koepon 
vrijblijvend aanvragen. 

Vindt u daarin niet wat u zoekt, alles 
kan nietwaar, kom dan eens langs. Kunnen we even , 
praten, of gaan we samen even door het aanbod 
van onze kollega's reisorganisatoren. Want ook 
hun reizen kunt u bij ons boeken. Dat spaart u 
nutteloos geloop en zo krijgt u toch het advies 
en de aandacht waar u als konsument recht 
op hebt. En kunt u meteen vaststellen 
dat de VTB/VAB helemaal niet duur is. 
Zeker niet als u berekent wat er in onze" 
prijzen allemaal begrepen is. 

Er zijn nog een paar voordelen.̂  
Elk VTB/VAB-kantoor is ook een heuse 
boekhandel: wegenkaarten, stadsplannen, 
reisgidsen, gastronomische wegwijzers, u 
vindt er alles. U kunt er zelfs een Europech 
reisverzekering afsluiten (ook als u niet 

boekt), of lid worden van Wacht op de Weg. Dan kan 
zelfs pech uw reis niet vergallen. Zoveel diensten onder 
één dak, dat kan u toch nergens anders vinden? 
PS. Over kwaliteit gesproken, weet u dat de VTB het 
modelkontrakt voor boekingen van de verbruikersunie 
onderschreven heeft? 
En daarmee bewijst 

met de verlangens van 
de konsument reke
ning te houden. 

Er reist een stukje zekerheid mee. 

Onze vijf zometbrochures bggen al te tukken in de zon. 
Kruis aan welk type reizen u interesseert en binnen een 
pur dagen knjgi u de gewenste brochure thuisgestuurd. 

reizen I I Aktieve vakanties 

I Vakiniiewomngen I i WereM 

I Groepsreizen 

Naam: 

1 
I 

Woonplaats 

VTB '̂̂ '̂  <̂ ' 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 
22 JANUARI 

BRT 1 
14.30 Open School. - 16.00 De 
agent de dief en het kamermeisje 
(film). - 18.00 Tik tak. - 18.05 
Merlina (fJ. - 18.30 Boomer (f.). -
18.55 Weet je nog... (show). — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Eddy Wally 
Show. - 21.05 Terioops. - 21.50 
Burgeroorlog (tv-film). — 23.20 
Nieuws. 

BRT 2 
17.50 Tennis uit Madison Square 
Garden. 

NEP 1 
17.00 Ril Van der Lindens orgelkur-
sus. — 18.10 Open School/Teleac 
(Follow me). — 18.25 Teleac (ge
zondheidsvoorlichting epilepsie). 
— 18.55 De minibios. — 19.15 
Babbelonië (spel). - 20.00 
Nieuws. - 2025 Dallas (f.). -
21.20 Klaver vier. - 2220 Televi-
sier magazine. — 23.00 Avro's 
sportpanorama. — 23.40 Nieuws. 
— 23.45 The Wall Street Crash 
(koncert). - 0.25 Airline (fJ. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Love boat - 20.00 Koning 
klant — 20.40 Andrè Hazes in 
koncert - 21.34 Fame. - 22.30 
Nieuws. - 22.45 Voetbal '80. -
23.45 Simon Carmiggelt - 23.55 
Nieuws. — 0.00 Studio Sport Extra: 
tennis. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 1955 Le jardin 
extraordinaire. - 20.30 Mon beau 
legionnaire (film). — 21.55 C'est 
choquette la musique. — 22.55 
Nieuws. 

F 1 
19.10 D'accord, pas d'accord 
(magJ. — 19-20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 S'il vous plait 
(magJ. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Dallas (fJ. — 21.30 Droit de repon-
se. — 22.45 Etoiles et toiles (magJ. 
— 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.10 D'accord, pas d'accord. — 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Champs-Elysées. 
— 21.50 Theodor Chindler. — 
2250 Tennis 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Les affinités électives (film). — 
22.35 Nieuws. - 23.05 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Lor-
beerkranz. — 22.00 Nieuws. — 
22.20 Scheibenwischer (kabareO. 
— 23.05 Flucht ohne Ausweg 
(film). - 0.20 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Das Tal der 
Puppen (tv-film). — 20.15 Jubel, 
Trubel, Heiterkeit (show). — 21.55 
Nieuws - 22.00 Das aktuelle 
Sport-studio. — 23.15 Mord passt 
nich in sein Konzept (film). — 0.50 
Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Technik -
gewusst wie. — 21.00 Gott und die 
Welt - 21.30 Rückblende. -
21.45 Leichte Beute (film). - 23.10 
Johann Sebastian Bach. — 0.10 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: slot - 20.00 Chips (fJ. -
21.00 Variétés. - 22.00 Chariie 
Bubbles (film). 

Zondag 
23 JANUARI 

BRT1 
11.00 Konfrontatie. - 14.00 Tenu-
to. — 14.45 Voor boer en tuinder 
(Open School). - 15.15 IQ -
15.40 Veldlopen in Biertjeek. — 
16.15 De bende van de razende 
hond spookt er op los. — 17.30 Ju
kebox. - 17.40 Funnies. - 17.50 
Voetbaluitslagen. - 18.00 Tik tak. 
- 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Leven... en laten leven. — 19.45 
Nieuws. — 20.05 Sportweekend. 
— 20.35 De Paradijsvogels (f J. — 
21.10 Het rollende leven (dokO. — 
22.50 Nieuws. 

BRT 2 
20.50 Tennis uit Madison Square 
Garden. 

NED 1 
16.00 Nieuws. - 16.05 Hoe laat 
begint het schilderij? — 16.30 
Avro's toppop. — 17.15 Studio 
Sport Extra: schaatsen. — 18.00 
Sprekershoek. — 18.15 Sesam
straat - 18.30 Horizon. - 19.00 
Studio Sport — 20.00 Nieuws. — 
20.10 Panoramiek. - 20.45 Hier 
Frankrijk, hier Jan Brusse. — 21.00 
Toon Hermans - one man show. — 
23.35 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 1905 Happy 
Days (fJ. — 19.30 Nederland mu-
ziekland. - 20.10 Dynasty (fJ. -
21.00 Not the nine o'clock news. — 
21.15 Op jacht naar de schat 
(kwis). — 22.15 Reliëfs in blauw 
(dokJ. - 22.25 Valley of the Dolls. 
- 23.15 Nieuws. - 2325 Studio 
Sport Extra: tennis. 

RTB 1 
12.00 Faire le point: debat — 13.00 
Nieuws. — 15.00 Visa pour le 
monde (Ecuador). — 16.50 Agatha 
Christie. — 17.45 Les Schtroumfs. 
- 18.10 Mobiles - 18.40 Sport
weekend. — 19.30 Nieuws. — 
20.00 A la Beige époque. — 21.00 
Trois morts a Zéro. — 22.30 
Nieuws. 

F 1 

18.30 J'ai un secret - 19.00 7/7 le 
magazine de la semaine. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le crime de 
Pierre Lacaze (tv-film). — 22.05 
Nieuws. — 22.15 Tennis. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La nouvelle 
affiche (show). - 21.40 Roule... 
routier. — 22.25 Désir des arts. — 
23.00 Nieuws. 

F 3 
20.00 Benny Hill. - 20.35 Le choc 
des energies (dokJ. — 21.35 As
pects du court métrage Frangais. 
— 22.00 Nieuws. - 22.30 La nuit 
du chasseur (film). — 0.05 Prélude 
a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Europa 
unterm Hakenkreuz (reeks over 
het fascisme: Dresden (12). — 
21.00 Hundert Meisterwerke. — 
21.10 Die Rumplhanni (tv-film). — 
22.55 Nieuws. - 23.00 Tennis. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Bilder aus 
Amenka (reportage). — 20.15 So 
Oder so ist das Leben. — 21.25 
Nieuws. — 21.40 Elisabeth von 
England (toneel). — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die ersten 
Menschen. — 21.00 Auslandsstu-
dio. — 21.45 Voll/ins Leben. -
22.30 Kino '83. - 23.15 Tips fur Le-
ser. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.30 Flash back 
— 19.55 Le coffre-fort: spel. — 
20.00 Quincy (fJ. - 21.00 Rein 
Sud (film). 

Maandag 
24 JANUARI 

BRT 1 ^ ^ ^ ^ 
18.00 Tik tak. — 18.05 Rondomons 
(Markoesie en Tamoesie) — 18.30 
Kopen zonder kater (Open 
School). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Mini Mikro Makro (spel). - 20.20 
Marco Polo (fJ. - 21.10 Met de 
kop van een ander (kabareO. — 
22.00 Wikken en wegen (mag.). — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 
19.05 Jukebox. - 19.15 De Far 
West op z'n best — 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Extra-time. - 22.00 Pop-
elektron. 

NED 1 
19.00 Maja de bij. - 19.25 De 
verborgen vallei (fJ. — 20.00 
Nieuws. - 20.28 De weg (fJ. -
2120 Brandpunt - 22.05 De alles 
is anders show. — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. - 19.12 Scooby 
Doo. - 19.30 Dromen. - 19.55 
Rodeo Giri (televisiefilm). - 21.25 
De onderste steen (dokJ. — 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le secret 
du chevalier d'Eon (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le crime de 
Pierre Lacaze (tv-film). - 22.05 
L'enjeu. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
19.10 D'accord, pas d'accord. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 La soupière 
(toneel). - 22.20 Le Gabon (dokJ. 
— 23.10 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 19.55 II 
était une fois l'espace, — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speD. — 20.35 
La douceur de vivre (film). — 2320 
Nieuws. - 23.50 Thalassa. - 0.35 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die fünfte 
Jahreszeit — 21.15 Die neuen 
Afrikaner (dok). - 22.00 Schenk' 
mir eine Tafel Schokokade. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Geschichte von Kalle und Reinert 
(film). - 0.35 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Vorsicht -
Musik! — 20.15 Wie würden sie 
entscheiden? — 21.00 Heute-jour-
nal. — 21.20 Reifenwechsel (tv-
spel). — 22.55 Zeugen des Jahr-
hunderts. — 23.45 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Treffpunkt 
New York (show). - 21.45 Hinter 
den Schlagzeilen. - 22.15 Flucht 
eines Pensionisten (tv-film). — 
23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 Le lundi au soleil. 
— 21.00 La jument verte (film). — 
22.45 La joie de lire. 

20,15 I.Q (kwis). - 20.40 Verover 
de aarde: zo ontstaat het leven... 
(dokJ. — 21.30 Vnjetijdsprofielen 
(de Kern). - 22.10 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Aktie openbaar vervoer. — 
19.30 Funnies. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kunst-zaken. - 2015 De 
nieuwe orde. — 22.15 De steek-er-
wat-van-op-show (Open School). 

NED 1 
19.02 Matthew Star (S.F.-fJ. -
20.00 Nieuws. — 20.28 De Banana 
Split Show. - 21.20 Gejaagd door 
de storm. — 22.10 Tros Aktua TV. 
- 22.45 Falcon Crest (f J. - 23.35 
In vogelvlucht — 23.45 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws — 
19.12 D'r kan nog meer bij. — 19.25 
De vlucht van de kondor. — 20.45 
Van U wil ik zingen. - 21.10 Het 
evangelie naar Johannes. — 21.40 

Omnibus. - 22.30 Nieuws -
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
Nieuws, 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Flamingo 
road (f.). - 20.50 II y a 50 ans l'Alle-
magne (dok). — 21 55 Grace a la 
musique (Franz LiszÜ. — 22.50 
Nieuws. 

RTB 2 
20.55 Barnabè (film). 

F 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait — 20.00 Nieuws — 
20.30 D'accord, pas d'accord 
(magJ. — 20.35 Un roi aura des 
malheurs (toneel). — 22.35 Mega
hertz (rockmagJ. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 D'accord, pas 

d'accord (mag,). — 20.4i 
chez moi, j'habite chez uni 
(film). - 22.10 Mardi cinèi 
magJ. - 23.20 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. 
Regionaal programma. — 
était une fois l'espace. — 2 
jeux de 20 heures (speD. 
Le soleil en face (film). 
Nieuws. — 22.45 Bleu oi 
— 23.40 Prélude è la nui 

ARD 
20.00 Nieuws - 20.15 A 
nichts (kwis). - 21 00 Ri 
21.45 Dallas (fJ. - 22.31 
themen. - 23.00 lm St( 
23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws - 19.30 ld 
vom Ende der Welt (film). 
Heute-journal. - 21.20 
habt ihr Hitler nicht ve 

Z A T E R D A G (22 janJ - A I S Marva drienfiaal op 
het scherp mag, waarom dan Eddy Wally niet? Het te
kent de BRT ten volle dat deze 50-jarige omhoogvaller 
zijn slijmerig gekweel bijna een uur lang op het scherm 
mag openspreiden. Het cynisme van de BRT neemt 
soms groteske vormen aan. Dat kan alleen maar ten 
goede komen aan TV-Touché. Wij hopen dan ook dat 
Herman Van Motte er met zijn hele ploeg aanwezig is en 
zich voor een heel jaar voorziet van items voor in zijn 
show. Mogen wij ons vanaf nu een plaats op de eerste 
rij reserveren voor de TV-Touché-shows? (Eddy Wally 
show) (BRT 1). — Tennis: halve finales van het Madison 
Square Garden toernooi (New York) (BRT 2 en Ned. 2). 
— De zang-, muziek- en dansgroep The Watt Street 
Crash, tegensprekelijk een Britse aangelegenheid, heeft 
zich gespecializeerd in het visueel en prettig in het ge
hoor liggend vertolken van Engelstalige nummers van 
uiteenlopende aard. AVRO (Ned. 1) gaf hen de kans om 
een totaal eigen show op te bouwen, onder regie van de 
specialist van de muzikale shows, Bob Rooyens. Van
avond op Ned. 1. 

Z O N D A G (23 jan.) - Gelukkig is er nog Pierre 
Platteau en heeft hij een goed voetje in de BRT, zoniet 
hadden wij misschien nooit meer iets vernomen over 
Gustaaf Vermeersch. En dat ware spijtig geweest 
Pierre Platteau heeft naar eigen zeggen zowat tien jaar 
erover gedaan om de fascinerende figuur van de 
schrijvende treinwachter Gustaaf Vermeersch (1877-
1924) te doorgronden en zijn bevindingen erover te 
boek te stellen. Rond dat boek van Pierre Platteau 
maakte regisseur Anton Stevens een gedramatizeerde 
dokumentaire die als het ware een biografie is van Ver
meersch' treinwachterbestaan. Vermeersch is begon
nen als dépêchen-drager (hij was toen 12 jaar), later 
werd hij treinwachter in zijn geboortestad Veurne, 
waarna hij „uitgestuurd" werd naar alle uithoeken van 
het land totdat hij bevorderd wordt tot hoofdtreinwach-
ter op de lijn Charleroi-Aarlen. In 1907 komt hij terug 
naar Vlaanderen. In 1911 vinden wij hem terug in 
Brussel waar hij ondertussen is gaan wonen met zijni 

BRT 1 

18.00 Tiktak. — 18.05 Sesamstraat 
- 18.20 Er was eens.. - 18.30 
Peuters en kleuters (Open 
School). — 19.00 Lieve plantjes. — 
19.15 Hier in het noorden. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 

vrouw Eloadie Coart. Wanneer de oorlog uitbreekt 
moet hij zijn job neerleggen. In 1917 wordt zijn vrouw 
ernstig ziek en sterft nog tijdens de oorlog. De radeloze 
Vermeersch wijkt bij de Bevrijding uit naar Nederland. 
In 1920 ontmoet hij Louise Pelicaen die hem terug naar 
Vlaanderen brengt Hij sterft in 1924 in Aalst Dat is 
zowat zijn bestaan ais treinwachter, echtgenoot en 
zwerver. Maar ondertussen heeft Vermeersch zich 
gemanifesteerd als sociaal-geëngageerd auteur en als 
strijdende Vlaming. Via zijn werk in Wallonië kwam hij in 
kontakt met de pendelende Vlamingen. Dagelijks was 

hij getuige hoe de Vlaamse arbeidi 
nen hun brood moesten verdienen, 
arm ze waren en hoe ze werden uitj 
in bladen wou hij die mensen bc 
boeken neemt hij het op voor die V 
armoezaaiers. Onder pseudoniem 
bele werkomstandigheden aan van 
naren. Om zijn „Vlaams" geschrijf n' 
naar Nederland vluchten, waar hij 1 
Hij keerde terug om te komen ster 
sche Aalst, op dat moment de broei 
grote sociaal-geëngageerde schri 
sche achtergronden: Louis Paul B( 
ven - BRT 1). — Tennis: Masters 
Square Garden (New York) finak 
start op ongeveer hetzelfde mom 
Leven" de totale verfilming van ( 
Toon Hermans waarmee hij in 
Vlaanderen doortrok en enorme 
(AVRO. Ned. 1), 

MAANDAG (24 jan) -
laaiend entoesiast zijn over Jean 
nogal platvloers en „gemakkelijk" v 
in de kabaretselektie Johnny en Je 
Voners, of wie dacht je wel, toch e 
ons van bewust dat het duo Jol 
aankan. Maar net zoals bij Gaston 
hen aan goeie tekstschrijvers, er 
hebben voor dosering en timing (E 
BRT 1: Wikken en wegen, het k( 
waarin vanavond: het aanschaffe 
auto's; aankopen waar men nadie 
sumententips. — Kate Bush versi 
ning Juke Box (BRT 2). En haar sti 
hoewel Katherine Ross al veertig 
zijn. Haar rollen in „The Graduate 
and the Sundance Kid" brachten 
waarop zij de volgende jaren haar 
wen. Voor haar rol in „Butch Cass 
Kid" reef zij zelfs een Oscar-no 
avond speelt zij Sammy Garrett < 
die in de schaduw staat van haar I 
deo-rijder Wil. Sammy is haar tw 
wil zichzelf en de anderen bewi 
aankan. Zij wil ook de rodeo-top l 
zet ze zelfs haar huwelijksleven c 
namelijk van mening dat de plaats 
schaduw van de man en in het vo 
fornuis. Bo Hopkins, ook al g 
akteurswereld, speelt de rol van d 
deo-kampioen. iRodeo Girl • VAI 

DINSDAG (25jan)-Bek 
vanavond op het tv-scherm zou r 
begeleidende persdienst-artikels 
dokumentaire die getoond wordt 
schappelijke magazine Verover c 
het leven. Hierin gaat het uiterae 
van het menselijk leven, een on 
boeit. Deze aflevering van „Vero 
unieke Zweedse dokumentaire vj 
er liefst 4 jaar heeft aan gewerkt, 
dokumentaire brengt hij met e 
verwondering, maar erg realistis 
ontstaan van het menselijk lever 
keer is het in dergelijke mate gror 
van af de produktie van ei- en zaé 
geboorte. Een verplicht kijkuurtje 
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v& 
jg.). - 20.40 Viens 
ibite chez une copine 
O Mardi cinéma Cfilm-
20 Nieuws. 

telijk nieuws. — 19.40 
ogramma. — 19.55 II 
l'espace. - 20.00 Les 
sures (spel). — 20.35 
face (film). - 22.15 
?2.45 Bleu outre-mer. 
lude è la nuit 

3. — 20.15 Alles Oder 
. - 21 00 Report. -
( f j . - 22.30 Tages-

23.00 lm Steintal. — 
s. 

s. — 19.30 Ich komme 
sr Welt (film). - 21.00 
il. - 21.20 Warum 
:ler nicht verhindert? 

TV-programma's 
15 

(dok). — 22.05 Der aufhaltsame 
Aufstieg der Arturo Ui. — 0.25 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Sport-platz. 
- 21.00 Klimbim. - 21.45 Kultur 
im Gesprach. - 22.15 Deutscher 
Alltag. - 23.00 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 Le grand-frère 
(f). — 21.00 La caravane de feu 
(film). - 22.50 La joie de lire. -
22.55 Visite guidée (magJ. 

Woensdag 
26 JANUARI 

BRT 1 
16.20 Open school. - 18.00 Tik 
Tak. - 18.05 Kameleon. - 18.30 

Waard om weten. — 18.40 De 
Smurfen. — 19.05 Funnies. — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Home 
sweet home (f.). — 20.45 Hoger-
Lager (spel). — 21.30 Première-
magazine. — 22.00 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Dossier: 
Het plutoniumincident (tv-film). — 
21.45 Debat. 

NED. 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 BGTV. -
21.00 Sfeervol Bulshitten met Ka-
magurka. — 21.25 Puur natuur. — 
22.10 Vernon, Florida. - 23.00 
Teleac (kommunikatie). — 23.40 
Nieuws. 

NED. 2 
16.30 Sesamstraat. — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen (CDA). — 
19.22 Van gewest tot gewest — 
20.10 Energie in overvloed (dokj . 
- 22.00 Studio Sport - 22.30 

mse arbeiders in en o m de mij-
1 verdienen, hoe on theemd , hoe 
' werden u i tgezogen. V ia art ikels 
mensen bere iken. O o k in zi jn 

) voor die V laamse „ t ravakkers" , 
seudoniem klaagt hij de misera-
Jen aan van de s p o o r w e g a m b t e -
" geschri j f moes t hij als „akt ivist" 
in, w/aar hij totaal ve r kommerde , 
komen s te rven in het Daensist i -
ent de broe ikast van een andere 
serde schr i jver, met Daensist i -
ouis Paul B o o n (He f rollende le
is: Masters ' G a m e s in Mad ison 
York ) finale (BRT 2). - Spi j t ig 
je l fde m o m e n t als „Het Rol lend 
Iming van een tea te rshow van 
fiee hij in 1980 Neder land en 
en enorme suksessen boek te 

14 jan.) — A lhoewe l w i j niet zo 
I over Jeanine B ischops die w e 
imakkelijk" v inden, geven wi j haar 
'ohnny en Jeanine, dus me t J o h n y 
ï wel , toch enig k red ie t W i j zi jn er 
i e t duo Johny-Jeanine heel w a t 
5 bi j Gaston en Leo, on tb reek t het 
chrijvers, en mensen die feel ing 
en timing (BRT 1). — O o k n o g o p 
9gen, het konsumentenmagaz ine 
aanschaffen van tweedehandse 

- men nadien spi j t van kr i jgt ; k o n -
! Bush vers ier t me t haar versch i j -
I. En haar s t e m is navenan t — A l -
s al veert ig is, m a g zi j er n o g best 
i e Graduate" en „Bu tch Cass idy 
1" brachten haar de nod ige roem, 
e jaren haar f i lmcarr ière kon bou -
Butch Cass idy and the Sundance 
n Oscar-nominat ie b innen. V a n -
i y Garrett, een jonge ech tgeno te 
at van haar b e r o e m d e man, de ro-
f is haar tweederangs ro l beu en 
deren bewi jzen dat zij o o k w a t 
rodeo-top bere iken. En daarvoor 

eli jksleven o p he t spel . Manl ief is 
at de plaats van de v r o u w is: in de 
en in het vol le dagl icht achter het 
, ook al geen groent je in de 
de rol van de behoudsgez inde ro-
o Girl-VARA, Ned . 2). 

jan.) — Belangr i jkste gebeur ten is 
; he rm zou moe ten zi jn, als w i j de 
snst-artikels moe ten ge loven, de 
3ond word t in het popula i r -weten-
9 Verover de Aarde: Z o onts taat 

het uiteraard over het onts taan 
/en, een o n d e r w e r p dat tal lozen 
) van „Verover de Aa rde " is een 
jmentaire van Lennar t Ni lsson die 
an gewerkt . In zi jn 1 uur du rende 
. hij met eerb ied, s c h r o o m en 
erg realistisch het epos van het 
nselijk leven. V o o r de al lereerste 
e mate grond ig in beeld gebracht , 
an ei- en zaadcel len to t en met de 
ht ki jkuurtje voo r iedereen! (BRT 

1). - Een ander o n d e r w e r p da t tal lozen boeit, zij het 
v o o r ve len „van moetens" , is de krisis. Enkele w i jze en 
hoogge lee rde gasten d iskuss iëren over dat modever 
schi jnsel in De steek-er-wat-van-op-show (BRT 2). 

W O E N S D A G (26 janJ - Voetbal: Barcelo
n a — A s t o n Vil la (Supercup) . — Roland L o m m é behan
del t in zi jn f i lmmagazine Première-magazine o.a. d e 
markan te f i lm „La gue r re d u f e u " van Jean-Jacques A n -
naud, hij praat me t Joan Coll ins, o.a. d e v rouwe l i j ke J.R. 
in d e me t Dal las konku r re rende reeks „Dynas ty " en hij 
b reng t een u i tgebre id po r t re t van de tekenaar -p roducer 
e n regisseur Picha (BRT 1). - Een merkwaard ig 
d o k u m e n t is de s feera f tas tende f i lm Vemon, Florida 
( V P R O / N e d . 1). Hierin b reng t reg isseur En-ol Mo r r i s 
een aantal mensen uit het s tad je V e m o n in Florida ten 
tone le die elk merkwaard ig zi jn o p hun vlak: een man 
me t maar één obsess ie : ka lkoen jagen ; de enige polit ie
man in het s tad je d ie ( letterl i jk) zi t te w a c h t e n o p een 
misdaad ; een dominee d ie een k indse dankbaarhe id be
toon t t egenove r G o d d ie h e m hielp bij he t k o p e n van 
een tweedehandse auto e n een s tuk land; e e n echtpaar 
dat zand spaar t in een po t waar he t zou moe ten aan
g roe ien ; enz. Een leuk tussendoort je. . . 

D O N D E R D A G ( 2 7 j a n J - He t jongerenmaga
zine Een vinger in de pap is g o e d gevu ld me t in format ie : 
K inderen uit d e „V ie rde W e r e l d " d o e n een o p r o e p to t 
sol idari tei t ; f i e tsc rossen ; d e o p n a m e van e e n n ieuwe 
single van „Red Z e b r a " ; n i euws uit d e s t r i pwere ld ; 
po r t re t van een jonget je dat in Kaïro o p een vui lnisbelt 
leeft (BRT 2). — Naar aanleiding van d e 50ste verjaar
dag van de mach tsove rname d o o r Hit ler ve r toon t BRT 2 
de Br i tse dokumenta i re De tweekoppige adelaar (The 
doub le headed eagle) ove r d e o p g a n g en t r iomf van het 
Nat ionaal Social isme. In de dokumenta i re w o r d t o.a. na
gegaan hoe Hitler en zi jn nazi-part i j in d e ja ren tw in t ig d e 
basis van hun latere macht w is ten te leggen. He t verhaal 
beg in t onvermi jdel i jk in 1918 als d e Du i tsers vers lagen 
zi jn en o p het wapenst i l s tandsover leg in Versai l les een 
ve rd rag m o e t e n tekenen da t zij als ve rnede rend erva
ren (BRT 2). 

V R I J D A G (28 jan.) — D e „u i tv inders" van Min i 
M i c r o M a c r o en degenen d ie e r voo r veran twoorde l i j k 
zi jn dat dergel i jke prul o p het s c h e r m m a g komen , ver
d ienen me t pek en ve ren b e w e r k t en d e laan ui tge
s tuu rd te w o r d e n . O o k A r m a n d Pien doe t zichzelf 
h ie rmee geen eer aan (BRT 1). — Jane Fonda heef t 
missch ien we l de naam van haar b e r o e m d e vader 
Hen ry niet nod ig gehad o m te k o m e n waar ze nu is in de 
f i lmwere ld , maar nadeel zal d ie naam haar w e l niet be
zo rgd hebben . D e nu poli t iek akt ieve Jane speel t in le
dere woensdag ( A n y W e d n e s d a y ) een komische A m e 
rikaanse f i lm van Rober t Ellis Mil ler (1966) het knap 
vr iendinnet je Ellen van de r i jke industr ieel J o h n C leves 
die u i tgerekend elke w o e n s d a g d ruk bezet is. Die dag 
gaat de voorbee ld ige ech tgenoo t immers op bezoek bij 
z i jn vr iendinnet je, in een flat die doo r de f i rma w o r d t 
gehuurd . Da t gehe ime rendez-vout je bli jft lange ti jd ge
heim. Tot wanneer een n ie tsve rmoedende n ieuwe 
sekre ta resse het vuur aan de lont steekt... M e t Jason 
Robards, Dean Jones, Rosemary M u r p h y e.a. (BRT 1). 
— D e Elektron-famil ie heef t er een familielid bi j : PVBA 
Elektron. Een „n ieuw" aktual i te i tenmagazine voo r de 
jeugd. ( „N ieuw" bij de BRT is alt i jd een sterk te 
re lat iveren woo rd ) . In deze u i tzending gaat het o.a. ove r 
schoolmaal t i jden; p ro of con t ra de badmees te r ; e.a. M e t 
humor is t ische acts, muziek, gasten, enz. (BRT 2). 

Nieuws. — 22.45 Den Haag van-
daag. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Risquons-
Tout (spel). — 20 55 Videogram. — 
21.45 Planète des hommes. — 
22.45 Nieuws. 

TF1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (mag.). — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les mercredis de 
l'information (aktualiteitenrubriek). 
- 21.35 Wallenstein (f.). - 23.05 
Nieuws 

A2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard (mag). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Credo (TV-
film). — 22.10 Culture en féte... 
regards. — 23.00 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 II était une 
fois l'espace. — 20.00 Les jeux de 
20 heures (speO. - 20.35 Agora 
(La liberté d'aimer). — 23.35 
Nieuws. — 0.05 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Rumpl-
hanni (tv-film). - 22.00 Leben mit 
fremden Organen (dok.). — 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Sport-
Spiegel. — 20.15 ZDF Magazin. — 
21.00 Heute-Journaal. - 21.25 Die 
Strassen von San Francisco (f J. — 
22.10 Es ist mir nie gelungen, mich 
zu ernst zu nehmen. — 23.00 Be-
trifft: Fernsehen. — 23.45 Nieuws 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Die letzten der „Blue Devils" 
(film). - 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 La route de la 
liberté. — 21.00 Le hasard et la vio
lence (film). - 22.25 La joie de lire. 
— 22.30 Portrait d'artiste (Zuka). 

Donderdag 
27 JANUARI 

BRT 1 
17.00 Schooltelevisie, — 18.00 Tik 
Tak - 18.05 Chips. - 18.50 Juke
box. - 19.00 Hamlet komt -
19.05 Librado. — 19.45 Nieuws — 
20.15 Cinemanie. - 21 00 Panora
ma. - 21.50 Dallas (f) . - 22.40 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Wikken en 
wegen. — 2055 De tweekoppige 
adelaar (dok). - 22.20 Schooltele
visie. 

NED. 1 
19.00 Zo vader, zo zoon. — 19.25 
Operatie Wombat. - 2000 
Nieuws. — 2028 Armoede. — 
21.20 Hier en nu. - 22 00 Maggie 
Forbes. — 22.50 De Quakers. -
23.20 Nieuws. 

NED. 2 
18.20 Paspoort - 18.30 Sesam
straat. — 1845 Jeugdjournaal. — 
19.00 Nieuws. - 19.12 Driester 
(dok.) - 2010 Wie van de dne? 
(spel). — 20.40 Van boeken beze
ten, — 21 30 Hoe joods zijn de 
Amerikaanse j oden ' (dok). — 
22.30 Nieuws. - 22.45 Den Haag 
vandaag — 2300 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Autant sa-
voir. — 20.20 La vie devant soi 
(film). — 22.10 Le carrousel aux 
images. — 22.50 Nieuws. 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

magistrat (tv-films). — 22.05 Histoi-
re des inventions. — 22.55 Nieuws. 

A2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.10 D'accord, pas d'ac-
cord (magJ. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Le Theatre de 
Bouvard. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Resistances (magJ — 21.40 Les 
enfants du rock (popmagJ. — 
23.15 Nieuws. 

FR 3 
19.20 Sewestelijk nieuws — 19.40 
Regionaal nieuws, — 1955 II était 
une fois l'espace. — 20.00 Les jeux 
de 20 heures (spel). - 20.35 Le 
sourire de l'homme tourmenté. — 
22.10 Debat - 22.35 Nieuws. -
22.40 Agenda 3. - 22,45 Prélude a 
la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 Die Fern-
seh-Diskussion. — 21.00 Es ist 
angerichtet - 21 30 Ratselflug 
(spel). — 2230 Tagesthemen. — 
23.00 Filmprobe (Lange nicht mehr 
Schwein gehabü — 23.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws - 19.30 1000 Takte 
immergrune Melodien (liedjessuk-
sessen). - 20.30 „Welle Wahn-
sinn". — 21.00 Heute-Journal. — 
2120 Ludwig Gehm - ein Deut
scher Widerstandskampfer (dok). 
— 22.15 Frohes Fest (tv-spel). — 
23.30 ...mit Chopin kommt man bei 
Damen weiter. — 015 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die ewige 
Eva (film) — 21 45 Wenn Lehrer 
auf der Strasse stehen. — 2215 
Stalins letzter Schauprozess 
(dokJ. 

LUX. 
1915 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
for t - 20.00 Dallas (fO - 21.00 
Aventures a New York - En voiture, 
Simone. — 22.37 La joie de lire. — 
22.42 Essais. 

TF 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Julien Fontanes, 

Vrijdag 
28 JANUARI 

BRT 1 
1800 Tik Tak. - 18.05 Klem. klem 
kleutertje. — 1820 Er was eens... 
— 1830 Veiligheid op het werk 
(open school) — 19 45 Nieuws. — 
20.20 ledere woensdag (film). — 
22.05 Première — 2255 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 De PVBA-elektron, - 1945 
Nieuws — 2015 De Forsyte Saga 
(f J, - 21.05 Galakoncert, 

NED. 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Achter het 

nieuws. - 21.10 Fame. - 21.58 
Pisa, — 22,13 De Ombudsman, — 
22,43 Sonja op vrijdag - 23,48 
Nieuws, 

NEP. 2 
18,30 Sesamstraat - 18,45 
Jeugdjournaal, — 19 00 Nieuws, — 
19.12 Frank Buck. - 19.50 Kies-
keung. - 20.15 Dernck - 21.15 
TV-privé - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Elaine Loudon als Mitzi Wildebeest 
(show). — 2345 Gesprek met de 
minister-president — 23.55 Mada
me X (televisiefilm). 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 19.55 A suivre.-
- 21,00 Renaldo et Clara (film) — 
22,35 Oui, vous pouvez guénr la lè-
pre (dok) - 2305 Nieuws, 

TF1 
19,20 Gewestelijk nieuws, — 19,45 
S'il vous plait (mag), — 2000 
Nieuws, - 20,35 Variété: Yves 
Duteil, — 21,40 Merci Sylvestre, — 
22,30 Sculpteurs dans la ville 
(dok) - 2300 Nieuws, 

A2 
19,20 Gewestelijk nieuws, — 19,45 
Le Theatre de Bouvard, — 20,00 
Nieuws, — 2035 Capitaine X, — 
2135 Apostrophes, - 22,50 
Nieuwa — 23,00 La fiancee de 
Frankenstein, 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws, — 19 40 
Regionaal programma, — 1955 II 
était une fois l'espace — 20,00 Les 
jeux de 20 heures (speD, — 20,35 
Le nouveau vendredi, — 21,30 
Fragments d'exils (tv-speO, — 
22,30 Nieuws, - 23,00 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20,00 Nieuws, — 20,15 Schwarze 
Narzisse (film), — 21,55 Rusminus, 
— 2230 Tagesthemen - 23,00 
Mittags auf dem Rotem Ratz 
(dok) - 035 Nieuws, 

ZDF 
1900 Nieuws, — 1930 Auslands-
journal, — 2015 Ein Fall für zwei, 
— 21,15 Zum Beispiel Kaltenkir-
chen,, (reportage), - 22 00 Heute-
Journal — 2220 Aspekte, kuituur, 
— 22 50 Sport am Freitag, - 23,30 
Dreckiger kleiner Billy (film). — 
050 Nieuws. 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Gut ge-
fragt. — 21 45 Landesspiegel. — 
22.15 Poldark (tv-reeks). - 2310 
Rockpalast — 0.10 Nieuvïs, 

LUX. 
19,15 Nieuws - 1952 Le coffre-
for t — 20 00 Le nche et le pauvre 
(fJ - 21,00 Atlantic City (film), -
22,45 Bourse-hebdo, 
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16 mt Kritisch bekeken 

Twee Vlaamse uitgevers over: 

Boeken uitgeven in krisistijd 

De deuren van de Boekenbeurs voor Vlaanderen zijn reeds 
twee maanden dicht, de „koopjesdagen' („Koop een boek, 
het ideale geschenk") lopen ook op hun einde, maar toch 
verschijnen wekelijks tientallen nazaten van Gütenbergs 
schepping. Jaarlijks komen zo'n 11.000 Nederlandse titels 
op de markt Toch een aardig getal voor een populatie van 
20 miljoen Nederlandstaligen. En de boekenmarkt heeft 
ongetwijfeld jarenlang meegeprofiteerd, gelukkig maar, van 
de ekonomische en sociale vooruitgang. Vandaag echter 
maakt „het boek" een woelige tijd mee. De om zich heen grij
pende ekonomische krisis — met alle nare gevolgen — 
spaart ook deze sektor niet De jongste jaren beleefden wij 
zowat de „uitverkoop" van de Vlaamse uitgeverij, verschil
lende, zelfs grote uitgeverijen In Vlaanderen gingen over 
kop of kwamen in Nederlandse handen. 

En na de radio en de televisie, dreigt thans een ander „ge
vaar" voor de boekenindustrie: de onstuitbare doorbraak 
van de video. Om dan nog te zwijgen over het probleem van 
de „vaste-prijs-binding". Fenomenen zoals „Fnac" en de 
boekenverkoop in supermarkten, dreigen immers de kleine
re boekhandelaars te nekken. 

Alois Goyvaerts (Orbis en Orion): 

„ Vlaanderen bezit de 
beste uitgeverijen!" 

WIJ hadden een gesprek met de 
verantwoordelijken van tw/ee be
langrijke Vlaamse uitgeverijen. 
Alois Goyvaerts is afgevaardigd-
beheerder van „Orbis en Orion", 
een uitgeverij uit Beveren. „Orbis 
en Orion" is een samengaan van 
het Hasseltse „Orbis" en het ter 
ziele gegane Brugse bedrijf „Des-
clée De Brouwer". (Alois Goy
vaerts is tevens VU-provincie-
raadslid). 

De tweede uitgever die wij inter
viewden is Godfried Lannoo, di-
rekteur van het gelijknamige Tielt-
se bedrijf en zoon van wijlen Joris 
Lannoo, die zeker geen onbeken
de is in de Vlaamse Beweging. 

Trouwens, tussen de „Vlaamse 
Beweging" en meer specifiek het 
Vlaams-nationalisme enerzijds en 
de Vlaamse uitgeverswereld an
derzijds heeft er decennia lang 
een zeer goede en geprivilegieer
de wisselwerking bestaan. 

Gezien het feit dat wij telkens 
dezelfde vragen stelden aan beide 
uitgevers plaatsen wij de antwoor
den onder elkaar. Alhoewel de 
interviews „gescheiden" plaats
vonden. 

Moedermelk 
WIJ: Hoe bent U in de uitgevers
wereld terecht gekomen? 

Goyvaerts: „Ik kom uit een gezin 
dat vertrouwd was met de week
bladuitgeverij. Alhoewel ikzelf aan
vankelijk niet de intentie had mij in 
de tKiekenwereld te engageren is 
dit, door omstandigheden, uitein
delijk toch in die richting geëvolu
eerd. Van kleinsaf koester ik ech
ter een grote „liefde" voor het 
tjoek". 

Lannoo: „Van thuis uit natuurlijk. 
Volgend jaar is het immers 75 jaar 
geleden dat mijn vader, Joris Lan
noo, begon met de gelijknamige 
drukkerij-uitgeverij In '84 ver
schijnt overigens een tioek: „Joris 
Lannoo, drukker en uitgever voor 
Vlaanderen". Ik heb de liefde voor 
boeken als het ware met de moe
dermelk ingezogen. En tot op van
daag ben ik veroordeeld, al is dit 

Alois Goyvaerts: 
moeilijke Nederlandse markt. 

voor mij een zacht juk, hiermee te 
leven...". 

WIJ: Hoe gaat het eigenlijk met 
„het boek in Vlaanderen"? Voelt 
men de krisis hard aan In de 
uitgeverswereld? 

Goyvaerts: „Ons bedrijf heeft 
zeer zware klappen gekregen in 
de afgelopen jaren, tot in '81. Tij
dens het voorbije jaar '82 konden 
wij een stuk herstellen en er toe
staat goede hoop dat '83 sukses-
vol wordt voor ons. Er is de jong
ste jaren een opmerkelijke ver
schuiving in de tmekenmarkt vast 
te stellen. De echte duurdere öoe-
ken hebtoen, voorlopig, afgedaan. 
Evenals de grote vervolgwerken. 
Deze reeksen vormden ooit dé 
specialiteit van onze uitgeverij En 
precies deze branche heeft zware 
deuken gekregen. Wij hebben ons 
hieraan aangepast en wij vermoe
den dat we thans de problemen te 
t>oven komen. Want, er blijft een 
enorme markt voor tK>eken. Kijk 
eens rond bij de mensen, ja zelfs 
bij intellektuelen, en u zult ver
stomd staan hoe weinig txieken er 
eigenlijk bij de mensen thuis staan. 
Een boek publiceren met een opla
ge van 3.000 is, voor Vlaanderen, 
reeds zeer goed. En dit op ruim 2 
miljoen Vlaamse gezinnen...". 

Lannoo: „Veel tiedrijfsleiders zien 
het niet meer zitten. Ik denk dat 
het een kwestie is van goede 
auteurs én van goede promotie. 
Daarentxjven is de boekenmarkt, 
naar mijn mening, niet zo konjunk-
tuur-gebonden. Tijdens periodes 
van uitzonderlijke hoogkonjunk-
tuur profiteert de t>oekenindustrie, 
relatief toekeken, niet in een even 
grote mate van de toetere ekono
mische toestand. Maar, tijdens 
momenten van laagkonjunktuur 
daalt de boekenverkoop ook niet 
zó drastisch. D& schommelingen 
zijn dus niet zo heel groot Uiter
aard ondervinden ook wij de ne
faste invloed van die ekonomische 
krisis. Maar, wij pogen de slagen 
te ontwijken door elke nieuwe 
produktie heel goed te toeredene-
ren. Want, een tooek op de markt 
brengen blijft, telkens opnieuw, 
een groot waagstuk. De dure ver-
volgreeksen en de zeer kostelijke 
kunstboeken hebtoen de zwaarste 
klappen moeten inkasseren. 
Nochtans toeweer ik, en wij toewij
zen het, dat kunsttooeken die niet 
té duur zijn, het heus nog wel 
doen.:. Indien we maar de goede 
projekten weten uit te kiezen en 
onder de 3.000 fr blijven. Te velen 
denken dat wij radikaal moeten 
overstappen naar het pocket- en 
paperbackboek. Dit is een korrek-
te redenering voor wat het uitge
ven van literaire werken aangaat 
Dit geldt echter niet voor alle 
uitgaven. Al besef ik toest dat een 
doorsnee-boek niet meer dan 5 tot 
600 fr mag kosten. De enige op
lossing lijkt me: het omhoog du
wen van de oplagen I En in sommi-

lijk voor het minder lezen. Al zijn 
er, uiteraard, veel gelukkige uitzon
deringen. 
Ik wou u er ook nog op wijzen dat 
onze uitgeverij trouw blijft aan 
onze ideologische basisprincipes: 
bewust katoliek, maar met een 
open houding tegenover vrijzinni
gen, én Vlaams De AVV-VVK-
gedachte". 
Lannoo: „Ik denk niet dat er wer
kelijk minder wordt gelezen. Maar 
ik merk een duidelijke verschui
ving in voorkeur De strikte, pure li
teratuur, verkoopt vandaag min
der, tenzij in pocketvorm. Poëzie 
doet het iets toeter Maar, toepaal-
de genres doen het nog echt 
goed. Neem nu de toeristische 
gidsen. Daar spelen wij in op een 
grote marktbehoefte. Ook de 
jeugd- en kinderboeken lopen 
voortreffelijk, maar niet in Neder
land. Daar is deze markt reeds 
verzadigd. Verder enkele uitgaven 
voor ons algemeen fonds en het 
„religieuze boek", die goed lopen. 
Die religieuze uitgaven maken zo'n 
10 tot 15 % uit van de Lannoo-
produktie. Lannoo heeft onloo
chenbaar een eigen imago. Vroe
ger: katoliek en strijdend-Vlaams. 
Nu: kristelijk en met een biezonde-
re toelangstelling voor de heel-
Nederlandse kuituur Het toetreft 
een verleggen van aksenten, maar 
toch blijven wij trouw aan onze 
fundamentele ideologische princi
pes". 

WIJ: Ligt de „Vlaamse Beweging" 
nog in de (boeken-)markt? 
Goyvaerts: „Ik vrees dat de 
Vlaamse Beweging, eng genomen, 
niet meer echt „in" is. Ik denk 
hierbij aan het prachtige werk „En
cyclopedie van de Vlaamse Bewe
ging", waarvan 10.000 exemplaren 
.werden gedrukt nu ruim 9 jaar 
geleden. En nog steeds blijken die 
niet allemaal verkocht Men heeft 
ermee moeten rondleuren. Ik ver
moed dat de belangstelling op dit 

Godfried Lannoo: 

„... betolilielen van de 
Vlaamse" snaar...' ir 

ge gevallen: het kiezen voor ko-
edities: de samenwerking met an
dere instellingen. Ik denk bijvoor-
toeeld aan de ko-edities met een 
stads- of provincietoestuur: het 
ideale samengaan tussen privaat 
en overheidsinitiatief". 

Verleggen van aksenten 
WIJ: Wordt er volgens u minder 
of meer gelezen in ons land? 

Goyvaerts: „Ik denk dat er duide
lijk minder wordt gelezen. Althans 
zeker op die terreinen waar wij 
„thuis" zijn. En toch is jaarlijks een 
toename van het aantal tooeken 
waar te nemen. Maar, de strikt 
literaire en religieuze tooeken lie
pen achteruit Wij komen uit een 
zeer moeilijke periode voor wat 
deze soorten publikaties toetreft 
De rol van de school is bij dit alles 
zeer toelangrijk. En, mijns inziens, 
loopt daar iets mank. Déèr moet 
de liefde voor het boek worden 
bijgebracht Nu stel ik, tot mijn 
spijt, in het onderwijs een „afvlak
king" vast Kinderen leren bijvoor
beeld niet meer zingen, zij leren 
niet langer gedichtjes voordra
gen... en soms denk ik dat zij niet 
echt meer leren lezen... De bezie
lende geest is vaak zoek geraakt 
Ik mis mensen zoals Maurits Cop-
pieters, leraren waarvan men iets 
overhoudt iets meedraagt door
heen zijn hele leven. Zij gaven les 
met entoesiasme, met overtuiging. 
Het gebrek aan begeestering van
daag is soms mee-verantwoorde-

Godfried Lannoo: 

de Vlaamse snaar... 

vlak duidelijk is afgezwakt Tijdens 
de 60-er jaren toestond er onmis
kenbaar meer interesse, op literair 
vlak, voor de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. Alhoewel er ook nu 
werken en auteurs zijn „die blij
ven". Denk maar eventjes aan de 
tooeken van bijvoorbeeld Stijn 
Streuvels". 
Lannoo: „Boeken met toetrekking 
tot de Vlaamse Beweging, in enge 
toetekenis, doen het nog, maar niet 
voortreffelijk. Van onze „Encyclo
pedie" werden reeds 8.000 exem
plaren verkocht Of er nog een 
tweede editie of een aanvulling 
komt is nu nog niet te zeggen. Mis
schien later wei Maar, tooeken om 
en rond „het Vlaamse", publikaties 
die „de Vlaamse snaar toetokke-
len" doen het toch wel uitstekend. 
Wij brengen minder, zoals in mijn 
vaders tijd, de „strijdend-Vlaamse" 
tooeken, maar wel zeer dikwijls 
„algemeen Vlaamse" werken. Zo
als onze recente toestseller: 
„Vlaanderen in oude kaarten", 
waarvan reeds 13.000 eksempla-
ren zijn verkocht". 

Nederland is 
vooringenomen 
WIJ: Hoe verloopt de relatie met 
Nederland? Het lijkt er immers 
op dat Vlaamse boeken in Neder
land moeilijk doorbreken, maar 
omgekeerd gebeurt dit gemakke
lijker en vaker. Waaraan wijt u 
dit? 
Goyvaerts: „Wij infiltreren inder
daad slechts moeilijk op de Neder
landse markt Er is vanwege het 
Noorden vaak een vooringeno
menheid, die even dikwijls fout is. 
Ik zou u daar verrassende voor
beelden van kunnen geven. Ne
derland blikt ten onrechte, op ons 
neer Nochtans is het zo dat wan
neer Vlaamse auteurs bij een Ne
derlandse uitgeverij publiceren, 
hun werken wel gekocht worden 
in het Noorden. Maar, indien deze 
auteur in Vlaanderen zijn „schep
ping" laat verschijnen, dan gaat 
zijn boek niet zo vlot in Nederland. 
Na vier eeuwen scheiding is de 
belangstelling vanuit Nederland 
voor wat in Vlaanderen gebeurt 
zeker voor wat de tooekenproduk-
tie aangaat, eerder gering. De 
geesten zijn in al die tijd ver uit el
kaar gegroeid. Niettemin blijf ikzelf 
wel groot-Nederlands denken". 
Lannoo: „De relatie Vlaanderen-
Nederlandzou het voorwerp kun
nen uitmaken van een uitgebreid 
kolloquium, ook op uitgeversvlak. 
Maar, wat ons betreft kan ik u wel 
zeggen dat Lannoo echt wel voet 
aan wal heeft in het Noorden. 
Deze traditie toestaat reeds van 
vóór de eerste wereldoorlog. Al
hoewel de penetratie in Nederland 
inderdaad biezonder moeilijk ver
loopt Dit is, denk ik, dikwijls de 
schuld van de Vlamingen zelf In
dien wij een toeetje meer afstand 
zouden nemen van onze minder-
waardigheidskompleksen tegen
over de Nederlanders en ons bo
vendien wat agressiever zouden 
gaan opstellen... Maar het is juist 
dat er vaak een vooringenomen
heid toestaat in Nederland ten 
overstaan van het Zuiden". 
Goyvaerts: „Toch toen ik ervan 
overtuigd dat Vlaanderen over de 
toeste uitgeverijen ter wereld be
schikt Men mag de tooeken van 
tlle Vlaamse uitgevers kritisch be
dijken: telkens zal men tot de 
'heerlijke) vaststelling komen dat 
ie tooeken, in Vlaanderen ge-
vaakt heel weinig tekorten verto
nen. Bij een herdruk, bijvoorbeeld, 
vordt een boek in Vlaanderen 
steeds gekorrigeerd en kontinu 
gewijzigd. Men houdt er terdege 
rekening met de opmerkingen van 
auteur en lezer Dit is een groot 
pluspunt, in tegenstelling tot de 
uitgevers in de ons omringende 
landen". 

(pvdd) 
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i Wo I W e hadden het hier on
langs over de jongste 
stripproduktie van eigen 
bodem. Op enl<ele uitzon
deringen na is die niet om 
te gillen. Halen onze 
strippers een behoorlijk 
peil qua ontspannings-
iektuur, dan doet het ge
heel nogal erg „folkloris
tisch" aan. De Vlaamse 
strip zit blijkbaar meer in 
zijn tradities geworteld 
dan ie zelf bekennen wil. 
Het resultaat is dan ook 
dat je met zulke produk-
ten moeilijk naar buiten 
kan treden. Vreemd ge
noeg kent de Vlaamse 
strip toch enige uitstra
ling in het Frans taalge
bied, maar zoals dat va
ker het geval is weten we 
daar in Vlaanderen min
der af dan voorbij de taal
grens. Toch zijn de au
teurs over wie wij het 
vandaag hebben beste 
ambassadeurs, omdat ze 
nooit of nimmer hun oor
sprong en hun land zullen 
verloochenen, al schrij
ven en werken of ver
schijnen ze in een andere 
taal. Ten slotte is dat alle
maat niet zo nieuw. Rond 
de eeuwwisseling ging 
Parijs er prat op een re
sem aan fransschrijven
de Vlamingen te herber
gen of te lauweren. In de 
jaren zestig waren onze 
kineasten (Delvaux, Kü-
mel, Servais) de grote re
velaties in Frankrijk, in de 
jaren tachtig is dat de 
nieuwe lichting stripau-
teurs-

Erg suksesrijk op dit ogenblik is 
Jean Bucquoy, afkomstig uit Kort
rijk, en thans zijn leven slijtend 
tussen Brussel en Parijs. Hij stu
deerde achtereenvolgens te Gent, 
Grenoble en Straatsburg en inte
resseerde zich pas laat voor het 
beeldverhaal. Enkele jaren gele
den begon hij scenario's te schrij
ven, vond een tekenaar en een uit
gever. Zo verscheen zijn eerste 
album „Le bal du rat mort," dat te 
Oostende speelt, bij uitgever Mi
chel Deligne te Brussel. Dat album 
is reeds aan zijn derde druk toe. 
Wij bekennen het ronduit, de ma-
gisch-reaiistische sfeer leek ons 
niet erg overtuigend. Het geheel 
was nogal rommelig. Maar Bucqu
oy had spoedig zijn les geleerd en 
diepte bovendien hardnekkig zijn 
thema's verder uit. Na een vijftal al
bums, waarvan twee in december 
'82 verschenen, kan men uit zijn 
„oeuvre" reeds een aantal con
stanten en motieven halen die in 
het oog springen. Zo heeft hij er 
nu reeds drie reeksen opzitten. 
„Het bal du rat mort", dat inmiddels 
gelukkig reeds in het Nederlands 
verscheen, is het vertrekpunt ge
weest van een reeks „fantastische 
avonturen". Het tweede deel „Re
tour au Pays Noir" (Terug naar het 
Zwarte Land), handelt ditmaal 
over een man die naar zijn geboor
testreek weerkeert en daar in een 
vreemde konfrontatie met zijn ver
leden en de dood mentaal schier 
aan kapotgaat. Het verhaal ver
trekt ongeveer van dezelfde basis 
als „Het bal du rat mort" maar 
steekt veel efficiënter in elkaar en 

Ook Vlaamse strip kent buitenlands beleid... 

mw^- :/è^iKM ̂ ^mmi-

Verteller Jan Decleir op LP 
Vertellen wordt in onze tijd als 
ouderwets gebrandmerkt en ver
wezen naar de kleutertuin, het 
sprookjespark en de praatcafé's. 

En toch blijft het de meest direkte 

Le dernier \'oyage 

du tram 102 

Uit „Bob Wilson" van Werner Goelen, met op de achtergrond het Centraal Station van Antwerpen, anno 1929... 

is van opbouw veel logischer. Als 
magisch-realisme is het ook het 
meest geslaagde van alle stripver
halen die Bucquoy tot hier toe 
gepresteerd heeft. De tekenaar, 
de jonge Hernu, is hier aan zijn 
proefstuk toe en zijn aarzelende 
tekeningen missen nog aan over
redingskracht, hoewel sommige 
scènes merkwaardig van opbouw 
en kleur zijn. In een andere reeks, 
een cyclus van drie albums, geti
teld „Daniel Jaunes" vertelt Buc
quoy de lotgevallen van een poli-
tie-inspekteur, een flik als verte
genwoordiger van de gevestigde 
orde en maatschappij die een 
beetje bij beetje zijn verleden en 
zijn oorsprong achterhaalt. Ten 
slotte stapte Bucquoy van de fan-
tastiek af in de reeks Gérard 
Graan, getekend door J. Santi, en 
waar hij meer de toer opgaat met 
een toekomstbeeld van België 
overgeleverd aan de macht van 
veramerikaanste politici. Hier laat 
Bucquoy zijn sociale bewogen
heid de vrije teugel. Het is vooral 
door de diepgang en de draag
wijdte van zijn boodschap dat 
Bucquoy het beeldverhaal nieuwe 
stof levert: het sociaal engage
ment, de psychologische drijfve
ren... Het lijdt geen twijfel dat dit bij 
vele jongeren inslaat en dat Buc
quoy, veel meer dan zijn tekenaar, 
naam maakt als een tedere anar
chist... Een anarchist kan echter 
ook zijn oorsprong en afkomst 
behouden. De decors bij Bucquoy 
zijn erg belangrijk: Oostende, 
Gent, Brussel... tot sommige kroe
gen toe, vermits album II uit de 

G. Craan-reeks „Au Dolle Mol" 
noemt Dat pseudo-intellektueel 
bomemien-café in hartje-Brussel... 
Het spijtige is dat Bucquoy tot hier 
toe nog geen Vlaams tekenaar 
onder de arm nam om zijn obses
sies kwijt te raken. Het ontbreekt 
in eigen land zeker niet aan jong 
talent dat men naast Charles, Santi 
of Hernu, de tekenaars van Buc-
qoy, zou kunnen plaatsen. Maar 
daar komt misschien wel een ken
tering in. Onlangs heeft Bucquoy 
zelfs Parijs op stelten gezet Bij het 
inhuldigen van een gloednieuw 
metrostation heeft hij het daar 
gepresteerd om het wereldrekord 
striptekenen te vestigen, samen 
met tekenaar Pirana uit Zele. Dat 
rekord staat nu op hun naam met 
een lengte van 111 meter! Wie 
blijkbaar ook op het (goede) pad 
der roem wandelt is Griffo (pseu
doniem voor Werner Goelen), die 
na jaren in de publiciteitssektor te 
hebben gewerkt zich ook tot het 
beeldverhaal keert. Griffo had het 
reeds eerder geprobeerd, maar 
het plegen van strips a la „Suske 
en Wiske" lag hem niet Na jaren 
wroeten heeft hij blijkbaar zijn 
gading gevonden. Nog steeds bij 
talentscout uitgever Deligne 
brengt hij nu de „Avonturen van 
Bob Wilson" (op tekst van Willy 
De Groot), die anno '83 in album 
verschijnen en voor een ander 
uitgever werkt hij reeds aan een 
tweede reeks. Op grafisch vlak is 
Griffo zeker geen debutant Hij 
staat nog wat onder invloed van 
Giraud en Tardi al zal dit geleidelijk 
aan wel verdwijnen. Griffo's stijl is 
zo persoonlijk gebonden dat hij 

-sowieso na op zijn (en andere) 
uitgevers indruk te hebben ge
maakt ook spoedig bij het publiek 
als een toekomstige grote van 9de 
kunst zal gelden. Al bij al is dat nog 
erg verheugend nieuws van het 
Vlaamse stripfront Het kan ook 
niet alle dagen Sukse en Wiske 
zijn... 

Ko Th urn 

manier om iets mee te delen. Jan 
Decleir is zo een boeiend vertel
ler, die vijftig jaar geleden rond de 
Leuvense stoof of in de parochie
zaal zijn toehoorders zó op de 
hand zou hebben. Als toneelspe
ler, filmartiest en lid van de Nieuwe 
Scène (tot in 1979) bewees Jan 
Decleir tot de beste woordkunste
naars te behoren in Vlaanderen. 
Hij werd vorig jaar dan ook in 
Humo's poll tot de meest populaire 
akteur gelauwerd. Vorig jaar trad 
hij op met het verhaal van „De Tij
ger" en het uitbrengen van een 
plaat is ongetwijfeld een bekro
ning en volwaardige omlijsting 
voor dit projekt 

Het is een dubbelplaat geworden, 
uit bij Ineico, en „live" opgenomen 
tijdens zijn rondreis te Tielt en 
Arnhem (NI). Het is wel even 
wennen aan zijn Brabants-Ant
werps dialekt en zijn vrijmoedig 
woordgebruik. De gewone volks
taal werd in het originele werk van 
Dario Fo in hedendaagse Vlaam
se vorm vertaald, en het klinkt niet 
„gemaakt". 

Wat een pluspunt is, je laat je door 
zijn adembenemend tempo en de 

woordenstroom zomaar meesleu
ren. De verbeelding slaat meteen 
op hol met het verhaal van „De Tij
ger" die kanten drie en vier vult 
Maar ook het inleidende „Eerste 
mirakel van het kindeke Jezus" is 
de moeite overwaard omwille van 
de fijngevoelige, resp>ektvolle en 
dan toch weer volkse aanpak, die 
bij momenten aan Felix Timmer
mans doet denken. 
Een plaat bedoeld voor een aan
dachtig luisterpubliek dat van het 
beeldrijke woordenpalet zal genie
ten. 

Polizei première 
Naast de Lierse Kreuners en 
Gentse Luna Twist is de Leuvens-
Mechelse groep Polizei de meest 
beloftevolle voor het nieuwe jaar. 
De première van hun nieuw pro
gramma vorige woensdag was 
een echte verrassing, en de in
breng van zangeresjes Danny 
Caen en Gert Van Rompaey een 
verrijking. 
De fijne blazersektie is wat teveel 
op de achtergrond, maar zanger 
Jean Ronsseau en Paul Poel-
mans aan de klavieren stalen de 
show! Sergiut 
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Geen kracht en geen macht 
of gewoon de slijtage...? 
De Cross-Cup (veldlopen) en de Superprestige Cveldrijden) hebben 
het doorgaans egaal verlopende eerste gedeelte van het wintersei
zoen onmiskenbaar geanimeerd. Zondag eerstkomend worden beide 
kompetities besloten. In het veldrijden ligt de eindoverwinning van de 
Nederlander Stamsnijder zo goed als vast Hij profiteerde maksimaal 
van de afwezigheid van de .^ieke' Liboton. Wij willen het evenwel niet 
over beide specialisten hebben. Wel over Roger De Vlaeminck op wie 
voor dit veldritseizoen torenhoge verwachtingen werden gebouwd. 
Roger, voor het eerst in zijn lange loopbaan bevrijd van zorgen 
omtrent een nakend wegseizoen, kon zijn door nagenoeg alle insiders 
vurig verhoopt meesterschap evenwel nooit demonstreren. Het heeft 
er integendeel de schijn van dat de geboren akrobaat uit Eekio de 
kracht en de macht mist om nog langer te kunnen optornen tegen zijn 
meestal toch wel veel jongere tegenstanders. 

weerbaarheid kan opbrengen om 
week in week uit de topkonditie en 
de strijdlust te behouden. Op zich
zelf zou het niet verwonderlijk zijn 
indien de „slijtage" zich ook in de 
veldrijder zou manifesteren. Over 
twee weken wordt in Overijse het 
Belgisch kampioenschap gereden. 
Indien De Vlaeminck ook daar 
afwezig blijft In het wedstrijdver
loop mag fcJetwijfeld worden of hij 
nog aan het wereldkampioen
schap zal willen of mogen deelne
men. De voortekens schijnen niet 
gunstig en dit Is dubbel spijtig. 
Want hoe vreemd het ook moge 
klinken de belangstelling voor het 
veldrijden schijnt — ondanks er 
zich nagenoeg geen nieuwe na
men aanmelden — opnieuw toe te 
nemen. Begin januari werden er 
een paar veldritten gereden voor 
ruim vijfduizend toeschouwers. 
Toch wel zeer hoge getallen die 
deze van de... veldlopen voor de 
superprestige ruim overtreffen. 
Ook al mag men zich In deze 
discipline evenmin beklagen over 

Vorige zondag vertelde De Vlae
minck In Sportweekend dat hij 
nog steeds twijfelde aan zijn mo
gelijkheden maar dat het hem In 
de huidige omstandigheden bij
zonder zwaar viel „terug te ko
men". Daarmee verwees Roger 
onrechtstreeks naar zijn plots af
scheid van de wielrennerij op de 
weg. De vraag mag gesteld wor
den of de veldrijder sneller dan 
verwacht de wegrenner achterna 
gaat: dat ook hij niet langer de 
mentale veerkracht de geestelijke 

de jongste ontwikkelingen. Ook 
daar Is de belangstelling groter 
dan gewoonlijk. De toevoeging 
van de overkoepelende kompeti-
tlefaktor zal daar wellicht niet 
vreemd aan zijn. Bovendien kon
digt zich met Leon Schots — die 
vorige zondag de leiding overnam 
van de zeer verdienstelijke Van 
Huyienbroeck — een aantrekke
lijk eindoverwinnaar aan. Indien de 
rijzige Limburger In Bierbeek over
eind blijft — en dat is toch waar
schijnlijk — is de Superprestige 
misschien wel definitief gelan
ceerd. Hoopvol voor de nabije 
toekomst Is dat Schots zich dit 
seizoen nog maar zelden tot het 
uiterste heeft moeten inspannen. 
Indien hij voorzichtig blijft verder 
lopen kan hij misschien een rol van 
betekenis spelen In het Engelse 
Gateshead waar In maart het we
reldkampioenschap cross-country 
wordt gelopen. Onze atletleksport 
zou de stimulans van een groot in
ternationaal sukses immers best 
kunnen gebruiken. 
Het Is trouwens niet helemaal uit
gesloten dat de veldloopbedrijvig-
held In de winter van 1984 grondig 
van uitzicht verandert Het heet 
dat men met de Idee speelt van 
een „Internationale" Superpresti
ge. Eén grote cross In elk Westeu
ropees land. Voor ons niet gelaten. 
En voor de toplopers evenmin. Zij 
varen — het soms spectaculaire 
gekrakeel over startgelden ten 
spijt — er financieel zeker wel bij 
en wij vragen ons af welke bond 
zich daar nog zou durven aan 
ergeren... 

De gemiste kans 
Initia Hasselt in het eerste gedeel
te van de nationale handtialkom-
petitie misschien wel de beste 
ploeg, heeft vorige zaterdag een 
unieke kans laten liggen om een 
stuk geschiedenis te schrijven. De 
Limburgers stonden immers al 
met één been in de halve finale 
van de Europacup toen zij aan de 
terugwedstrijd tegen Karis tiegon-
nen. 
In Finland was Initia zowaar met 

één punt verschil gaan winnen. 
Een verrassing, dat wel, maar geen 
mirakel. In de handbalsport is Fin
land een C-ploeg en België een B-
team. Alhoewel nu al luidop mag 
worden tietwijfeld of onze landge
noten zich over enkele weken in 
Nederland in „de tweede afdeling" 
van het wereldhandbal zullen kun-
fwn handhaven. Maar Initia stond 
er hoe dan ook schitterend voor 
De Finnen, onvervalste amateurs, 

kwamen immers met de trein naar 
Hasselt Zij hadden een reis van 
dertig uren achter de rug — ze 
overnachten ook in de trein — 
toen zij het veld opstapten maar 
tot hun eigen stomme verbazing 
slaagden ze erin de tweede wed
strijd met twee punten verchil te 
winnen en door te dringen tot de 
halve finales van deze internatio
nale kompetitie. Wat Hasselt over
kwam was teoretisch niet ver
klaarbaar. De Limburgers waren 
fysiek beter op het treffen voorbe
reid dan hun tegenstanders en 
hun internationale ervaring zal wel 
niet geringer zijn geweest Maar in 
de sport blijft blijkbaar alles moge
lijk. De Finnen, groot sterk en 
begaafd, profiteerden wellicht van 
de zenuwachtigheid van hun gast
heren die op geen enkel ogenblik 
hun normaal spel ontwikkelden. 
Het was doodjammer want ons 
handbal had deze opkikker vlak 
voor de wereldkampioenschap
pen t)est kunnen gebruiken. 
Qua voorbereiding zullen onze in
ternationalen immers gegaran
deerd achterliggen bij hun tegen
standers waarvan er sommigen 
(de Westduitsers onder meer) 
niet ver van de beroepssport ver
wijderd leven. 

De Europacup in cijfers 
In de sport kan men met cijfers 
alles en niets bewijzen. Toch is 
het opvallend dat specialisten er 
steeds op terugvallen wanneer 
zij tot konklusies willen komen. 
Een internationaal georiënteerd 
Engels voetbalmaandblad pakte 
onlangs uit met een „Statistics 
Special". De Europacups werden 
daarin grondig geanalyseerd en 
tevens poogde men een algeme
ne rangschikking op te maken. 
De daarbij aangelegde criteria — 
het aantal (in de drie Europa
cups) gespecialiseerde wedstrij
den, het puntentotaal, het punten-
percentage — zijn voor diskus-
sie vatbaar maar het resultaat 
oogde nog zo gek niet: 1. Real 
Madrid, 2. CF Barcelona, 3. Ju-
ventus, 4. Liverpool, 5. Benfica, 6. 
AC Milaan, 7. Bayern München, 8. 
Rode Ster Belgrado, 9. Keulen, 
10. Borussia Monchengladbach, 
11. Atletico Madrid, 12. Ajax, 13. 
Celtic, 14. Anderlecht 15. Leeds, 
20. Standard en 44. Club Brugge. 
Een toch wel indrukwekkend 
klassement Opvallend ver
schijnsel — maar helemaal niet 

onlogisch — is dat de topklubs 
uit landen die het beroepsvoet
bal van stonde af aan (de eerste 
aftrap voor een Europacupmatch 
werd in 1955 gegeven) beoefen
den de kop van de rangschikking 
vormen. Het Belgisch voetbal is 
in Europa maar voorgoed gaan 
meetellen van in het begin van de 
jaren zeventig: toen onze toon
aangevende klubs overstapten 
naar het het professionalisme. 
Zowel de nationale ploeg als het 
klubvoetbal hebben zich toen 
rechtgezet Voordien waren er 
enkel de — weliswaar spetteren
de — vonken van de generaties 
Mermans-Coppens en Van 
Himst-Van Moer en de begeeste
rende campagnes van het vurige 
Standard Luik. Maar duurzame 
suksessen worden blijkbaar al
leen maar gebouwd op profes
sionele strukturen en systemen. 
Ondanks het beroepsvoetbal bij 
ons financieel amper haalbaar is 
heeft zij toch enkele merkwaardi
ge sportieve suksessen opgele
verd. Dat kan inderdaad niemand 
ontkennen. 

De sportman van het jaar? 

Jean Bourgeois is terecht De 
44-jarige alpinist uit de omge
ving van Dinant die ruim twee 
weken geleden voor dood werd 
aangezien heeft zijn val op de 
flank van de Everest overleefd. 
Eind vorige week meldde hij 
zich in Katmandoe (Nepal) bij 
de Belgische konsul. Hij had 
een dagenlange voettocht ach
ter de rug. De pijn en de ontbe
ringen hadden hem dus niet 
klein gekregen-
Het verhaal op zichzelf is in de 
bladen genoeg verteld. We vra
gen ons trouwens af hoe Bour
geois' vrouw zich moet gevoe
len. Meerdere journalisten gin
gen haar thuis interviewen. Zij 
sprak met afstandelijke ver
ering en met ongewone beheer
sing over een dode die eerst
daags weer bij haar zal komen 
aankloppen. Het leven van een 
alpinist kan inderdaad niet met 
algemeen aanvaarde begrippen 
worden omschreven maar de 
prestaties — sportief en men

selijk — van Bourgeois hebben 
de belangstelling even naar 
deze sport voor eenzame door
zetters gericht Wij vragen ons 
nu ook af of Bourgeois niet 
meer recht had op de onder
scheiding als sportman van het 
jaar dan Jacky Ickx Want alpi
nisten, door wie of wat ze ook 
mogen worden aangetrokken, 
leveren toch onvergelijkbare in
spanningen. De harmonie van 
geest en lichaam, van kennen 
en kunnen, van weten en willen 
moeten bijna volmaakt zijn om 
een overlevingsexpeditie als 
deze van Bourgeois te kunnen 
verwezenlijken. Wanneer eind 
'83 de stembriefjes voor de re
ferenda opnieuw moeten wor
den ingevuld zal Jaan Bour
geois' topprestatie alweer vol
tooid verleden tijd zijn. Want 
zelfs alpinisten keren niet jaar
lijks terug uit de dood- Alhoe
wel de Waal de krachten van de 
natuur en de dood toch al twee 
keer heeft bedwongen. 
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29 januari te Steenokketzeel: 

Euro-jongerendag 
Zaterdag 29 januari gaat er een 
Euro-jongerendag door, ingericht 
door de Werkgroep Internationale 
Samenwerking. De bedoeling van 
die dag is een aantal jongeren, die 
ztoh op een of andere manier 
Interesseren voor internationale 
problematiek, samen te brengen 
met een aantal mensen uit het 
Vlaams-nationalisme die aan deze 
problematiek de politieke uitdruk
king helpen geven. Het kontakt 
tussen aktieve jongeren en de 
Werkgroep Internationale Samen
werking IS belangrijk en noodzake
lijk. De ontmoeting is voorzien op 
29 januan a.s. van 9 u. af op het 
kasteel van Ham in Steenokker-
zeel. 
Hier het programma van de Euro
jongerendag. 
9 u.: koffie. 
9 u. 30: voorstelling van de Werk
groep Internationale Samenwer
king door kamerlid Willy Kuijpers. 

10 u.: „De Vlaams-nationale aan
wezigheid in het Europees Parle
ment", door Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke. 
11 u.: „De Vlaamse Beweging en 
het niet-officiële Eurojsa", door se
nator Walter Luyten. 
12 u.: diskussie. 
12u.45: lunch. 
14 u.: „Vlaanderen en de Derde 
Wereld", door senator Nelly Maes. 
15 u.: „Een volwaardig Vlaams bui
tenland beleid", door Henri-Floris 
Jespers, kabinetsmedewerker 
van gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz. 
16 u.: diskussie. 

De gemeente Steenokkerzeel ligt 
ten noordoosten van Brussel, ten 
noorden van Zaventem. In de ge
meente zelf zijn er voldoende 
wegwijzers. Verdere informatie en 
afspraken: tel. 02-217.81.10 (vra
gen naar Christian Dutoit). 

VU-Sint-Amands: 
om rekening mee 
te houden 
BIJ haar eerste deelname aan gemeen
teraadsverkiezingen haalde de Volks
unie in het Kleinbrabantse Schelde-
dorp meteen twee raadszetels. 
Deze prachtige start van wat een 
doorgedreven VU-akte moet worden, 
was mogelijk dank zij: 
• Een goed werkend bestuur met 
een dynamische voorzitter Etienne 
Servaea 
• Het feit dat de Volksunie in Sint-
Amands een hechte vriendenknng 
vormt met zin voor initiatief en durf om 
anders te zijn dan de anderen. 
• De samenstelling van de ingedien
de kandidatenlijst met echte ruimte 
voor de jongeren (gemiddelde leeftijd 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 03-88&64.6è 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

tieneden de 35 jaar) en voor de vrou
wen (zeven van de negentien kandida
ten). 
9 Eerlijke propaganda, zonder veel 
omhaal, recht op de mensen af 
Na de verkiezingen hebtien wij de 
werking van onze afdeling nog uitge
breid. Begin december 1982 ver
scheen de eerste uitgave van ons 
informatietjlad „'t Klokzeel" dat zal be
nut worden om een en ander uit te bel
len 
Vóór de eerste vergadenng van de 
nieuwe gemeenteraad plaatste de VU 
her en der in de gemeente borden 
waarop in de toekomst dag en uur van 
elke raadszittng zullen medegedeeld 
worden Daarover leest U elders in dit 
blad meer 
De aanstellingsvergadenng zelf beves
tigde wat de Volksunie al lang wist het 
wordt tijd dat in dit CVP-tiastion enig 
nuttig tegenwerk geleverd wordt 
De tussenkomsten van Aimé De De
cker en Frans De Leeuw werden 
afgedaan als „incident" („Het Nieuws
blad") of als „zucht naar populanteit" 
(plaatselijk weekblad) 
„Gazet van Antwerpen" titelde ecfiter 
„Volksunie geeft blijk van initiatief" 
Wanneer later door onze afdeling 
eveneens een afgevaardigde naar de 
OCMW-raad kan worden gezonden, 
zijn WIJ in Sint-Amands goed op weg 
om de aanhef van dit artikel waar te 
maken 

F. DE LEEUW 

Abonnementenslag '82-'83 

TOP 20 
' 1 . Jan Caudron, Aalst (1) 828 
2. Erik Vandewalle, Izegem (2) 624 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk (3) 420 
4. Paul Cresens, Diest (4) 348 
5. VU-Wommelgem (5) 288 
6. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem (8) 246 
7. VU-Zedelgem (6) 216 
8. Willy Kuijpers, Herent (6) 204 
9. Rik Haelterman, Denderwindeke (9) 192 

10. Firmin De Blieck, Brussel (10) 168 

VU-Zwijndrecht-Burcht (11) 168 

12. VU-Antwerpen-Stad (11) 162 

13. Lieve Favoreel, Lauwe (13) 144 

14. Georges Raes, Ledegem (14) 132 

15. Freddy Baert De Haan (15) 120 
Guido Domez, Ingelmunster (18) •^•-.•d-f 120 

17 vu-Essen (16) r -^.IT'. 108 
VU-Kruibeke (16) : 108 

19. Maurits Passchijn, Meise (18) 96 
Veerie Thijssens, Ekeren (—) 96 
VU-Kapelle-op-den-Bos ( - ) 96 

VU-Sint-Amands kondigt 

zelf gemeenteraden aan 

In uitvoering van één van haar pro
grammapunten van de voortxje ge
meenteraadsverkiezingen wil de 
Volksunie in Sint-Amands de bevol
king nader t)etrekken in het bestuur 
van de gemeente We leven immers in 
een demokratische gemeenschap Dat 
betekent dat iedereen mag, kan en 
vooral zou moeten weten hoe het reilt 
en zeilt in de eigen gemeente 
De eerste noodzaak om tot een inzicht 
te komen over de werking van de 
bestuursorganen is de vertrouwdheid 
ermee en de informatie hierover Het 
gebeurt maar al te vaak dat mensen, 
via de verkiezingen, een tiestuur sa
menstellen en het daarmee voor beke-
ken houden Wat er verder wordt 
uitgevoerd en wie zijn taak met de 
nodige ernst en bekwaamheid aanvat 
IS meestal weinig of met geweten 
De grote meerderheid van ons volk 

weet zelfs met dat de zittingen van de 
gemeenteraad, behoudens uitzonde-
nngen, openbaar zijn Een van de 
redenen hiervoor is wel het feit dat de 
betrokkenen zelden op de hoogte zijn 
van dag en uur van deze bijeenkom
sten Vanuit deze overwegingen groei
de dan ook het initiatief van de Sint-
Amandse VU om aan de bevolking 
deze informatie door te spelen 
Door middel van een aantal borden, 
verspreid over de gemeente, kondigt 
„'t Ktokzeel" vanaf nu elke gemeente
raadszitting aan Op de t>ijgevoegde 
toto fiebben Leonard Van Ranst kan
didaat OCMW-raadslid en voorzitter 
Etienne Servaes (rechts) net zo'n geet-
zwarte blikvanger aangebracht 

Tot spijt van wie het benijdt maar 
met als voornaamste doel ons volk 
dienen. 

Aimé DE DECKER 

Een 
ontmoetingscentrum 

te Borgerhout 

Sedert oktober '82 hebben de Volks-
umejongeren van Borgerhout een ei
gen Vlaamsnationaal ontmoetingscen
trum Dit bkaal gelegen aan de Reu-
zenstraat 23 te Borgerhout wordt ge
bruikt om te vergaderen, akties voor te 
bereiden en om politieke-, kulturele en 
meer amusante aktiviteiten te laten 
plaatsvinden 

Over 't algemeen is deze ontmoetings
plaats de laatste zaterdagavond van 
de maand toegankelijk voor ledereea 
Jong en oud die informatie wensen 
over VUJO en haar werking, die van 
gedachten willen wisselen over aller
hande problemen, een gezellige avond 
willen doort)rengen tjij mensen uit de
zelfde knngen van harte welom Te
vens is er sociaal dienstbetoon voor 
jongeren 

De innchting, onderhoud, gas en elek-
tnateit van een dergelijk lokaal kosten 
geld, veel geld Behalve deze ontmoe
tingsplaats kosten ook de andere akt-
viteiten veel geld Maar om deze reden 
wil de VUJO-Borgerhout haar Vlaams-
Nationaal ontmoetingscentrum te Bor-
gerfiout met opgeven. Van hieruit wil
len ze met alleen de eigen Vlaams-na-
tonalisbsche jongeren bereiken maar 
ook anderen. De Vlaams-Nabonale ge
meenschap moet vergroot worden en 
dit lokaal kan een eerste stap zijn 

Om bijgevolg de kas te spijzen ncht 
VUJO-Borgerhout naast de wafel- en 
pannekoekenavond van 22 januari 
voor het derde achtereenvolgend jaar 
een daverend kamavalbal in op 
19 februan '83 Dit spetterend bal gaat 
door in de zaal „Cattelberg", Botfia-
straat te Borgerhout De deuren gaan 
open om 20 u 30 en de inkom kost 
100 fr Er IS een pnjs voorzien voor het 
best verklede kojjpel Bij iedere afna
me van vijf inkomkaarten knjgt men 
een inkomkaart grats. 

Verdere informatie bekomt men bij 
Edgard Naeyaert Bikschotelaan 295, 
2200 Borgerhout telefoon 03-
322.4795 

Wijziging 
VU-bestuur 
te Mol 
Zoals hij reeds vroeger had aangekon
digd heeft Mark Loos na de gemeente
raadsverkiezingen ontslag genomen 
als voorzitter van de VU-afdeling Mot 
HIJ l)lijft echter lid van het t>estuur en 
zal zich verder nutbg maken met het 
vervullen van een andere taak 

Tot aan de volgende bestuursverkie-
zing zal Mark worden vervangen door 
onze vnend Jan Bollen. 

Wij houden eraan om Jan geluk toe te 
wensen bij het vervullen van zijn nieu
we taak en Mark te t>edanken voor zijn 
inzet in een penode die zeker met als 
gemakkelijk mag worden bescfiouwd. 
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20 m\ Wij in de Volksunie 

Eerste gemeenteraadszitting van Groot-Antwerpen 

VU veroordeelt scherp 
verdere politizering personeel 
^ i e daar, mijnheer de voorzitter, een wellicht te lang uitgevallen doch 
ernstig bedoelde reflektie op uw beleidsnota van 1 januari II. Wij 
hebben u namens de Volksuniefraktie, de grootste oppositiefraktie in 
deze raad, willen aantonen dat het ons ernst is met onze beleidsvisie 
in Groot-Antwerpen. Het zal u hopelijk duidelijk zijn dat wij over ieder 
onderdeel van uw beleidsnota een uitvoerig en welomlijnd program
ma hebben uitgebouwd. 
Indien het u ernst is met uw wens tot valorizatie van de oppositie 
hopen wij u behulpzaam te kunnen zijn bij de uitwerking van een effi
ciënt beleid ten bate van onze gehele stedelijke bevolking. Wij reiken 
u alvast de hand in een geest van konstruktieve samenwerking.' 
Met deze woorden besloot Dirk Stappaerts zi]n tussenkomst namens 
de VU i.v.m. de beleidsnota van het kollege van burgemeester en 
schepenen. 

Deze beleidsnota was op de installatie-
vergadenng van de nieuwe raad op 
1 januan naar voor gebracht door de 
kersverse burgemeester van Groot-
Antwerpen Bob Cods 

Een openere wijze 
van besturen 
Dirk Stappaerts juicht de intentie toe 
te komen tot een openere wipe van 
besturen, meer betrokkenheid, in
spraak en medezeggenschap Maar 
de VU blijft toch de grootste twijfels 
koesteren, wanneer er moet vastge
steld worden dat de huidige bevoegd
heidsverdeling precies dezelfde is ge
bleven van voor de verkiezingen en 
dat precies dezelfde partijen dezelfde 
departementen beheren (of beheer
sen) of zoals Hugo Schiltz in een 
recent kranteartikel schreef „ Van eni
ge demokratische vernieuwing is geen 
sprake, dezelfde politieke stempel blijft 
gedrukt op dezelfde administraties, en 
dit weer opnieuw voor zes jaar Demo
kratische kontrole en doorzichtigheid 
door bevoegdheidswisseling werd 
doelbewust onmogelijk gemaakt De 
lijken blijven m de kasten zitten Besluit 
Geen nieuwe ploeg, geen nieuwe aan
pak" 

De VU-woordvoerder stelde konkreet 
volgende principes i v m een openere 
bestuur een doorgedreven inzage
recht van de dokumenten van de 
overfieidsorganen, een opnemen van 
de raadsleden van de minderheids-
frakbes in de gemeentelijke VZW's en 
in de interkommunales, het afbouwen 
van de klassieke zwijgplicht van de 
ambtenaren en zelfs de eventuele om-
t)uiging van deze zwijgplicht in een 
meldingsplicht beantwoorden door 
het stadsbestuur binnen de maand van 
alle bneven met vragen en inlichtingen, 
organizatie voor hoorzittingen, innch-
ten van acht ombudsdiensten 

Deelgemeenteraden 
De VU blijft energiek ijveren voor de 
innchbng van verkozen deelgemeente
raden in de oude deelgemeenten, met 
plaatselijke bevoegdheid, inspraak-
recht en een beperkt eigen budget 
In de beleidsnota wordt wel gesproken 
over advizerende distrikt- of deelge
meenteraden Toch meende Dirk Stap
paerts te moeten vaststellen dat de 
burgemeester tegenstander is van lou
ter „advizerende" deelgemeenteraden 
HIJ vraagt zich echter af in hoeverre dit 
standpunt beperkt Wijft tot de per
soonlijke, individuele visie van de bur
gemeester of reeds hier een emanatie 
IS van een reeds gevoerde brainstor
ming binnen de meerderheid 

In ieder geval zal de VU nauwlettend 
toezien op de burgemeesterijke belof
te binnen de zes maanden voorstellen 
ivm de deelgemeenteraden aan de 
raad voor te leggen 

Terloope verzet de VU zich formeel te
gen het doen verdwijnen van de naam 
van de dlide deelgemeenten op alle of
ficiële en administratieve stukken, zo
als het nu reeds volop aan de gang is 
Dirk Stappaerts noemde het onnodige 
inquisitiepraktijken van al te voortva
rende ambtenaren zonder zin voor 
histonsche aanhankelijkheden en psy
chologische gevoeligheden 

Valorizatie van het 
gemeenteraadslid 
In zijn inleiding tot de beleidsnota had 
de burgemeester enkele persoonlijke 

stellingen in dat verband uitgesproken 
zoals „herwaardenng van de funktie 
van raadslid", „de wil tot optreden 
boven de enge partijgrenzen" en „re
kening houden met de inbreng van de 
oppositie" 

De VU-woordvoerder betreurt dat van 
al deze intenties met veel terug te 
vinden is in de beleidsnota Dirk Stap-
jsaerts vindt het niet meer dan normaal 
dat ieder raadslid — ook die der 
minderheidsfraktie — zou moeten 
kunnen rekenen op de ruimst mogelij
ke logistieke en matenele tegemoetko
mingen 

Uiteraard gaat het ook met op dat in 
het kader van de vernieuwing van het 
kontrakt met de plaatselijke bevolking 
uitsluitend de leden van het kollege op 
bepaalde dagen beschikken over het 
stadhuis en de gemeentehuizen 
De VU-woordvoerder rekent er op dat 
de valorizatie van het gemeenteraads

lid zal primeren op de enge partikratie 
van de huidige meerderheid 

Zuinig beheer 
De nakende bespreking van de begro
ting 1983 zal de VU gelegenheid ge
ven dieper in te gaan op de financiële 
situatie van de stad Toch herinnert de 
VU aan de reeds herhaalde, jarenlange 
waarschuwingen van de VU voor de fi
nanciële chaos die in Antwerpen aan 
het licht blijft komen Steeds heeft de 
VU in meer dan duidelijke taal gezegd 
dat dringend de tenng naar de nenng 
moet gesteld worden De VU is er zich 
van bewust dat het rechttrekken van 
de huidige financiële Antwerpse kata-
strofe een moeilijke, ondankbare en 
langdurige opdracht zal zijn En alhoe
wel deze opdracht nog bemoeilijkt 
wordt door de beperkingen opgelegd 
door de hogere overheid en de moei
lijkheden ivm de konsolidatielening 
moet men in Antwerpen hoe dan ook 
vastgeroeste strukturen en gewoon
ten herzien en heel wat heilige huisjes 
moeten dnngend opgeruimd 
De VU wenst dan ook dat er eens ein
delijk werk gemaakt wordt van een 
objektief wetenschappelijke doorlich
ting van de funkties door Antwerpen 
waargenomen, het rendement van de 
diensten, de mogelijkheden van ratio-
nalizenng en overdragen van funkties 
die met behoren tot de stedelijke op
dracht aan andere niveaus 
In een korte geheugenopfnssing re
kende Dirk Stappaerts de raad even 
voor dat er in feite voor de werkings
kosten, mets meer overblijft na aftrek 

De VU-raadsleden 
van Groot-Antwerpen 
Sedert 1 januari is de samenvoeging van Antwerpen een 
feit Die dag legden onze 8 verkozenen de eed af als raads
lid. Wij wensen hen een volgehouden en vruchtbare werking 
toe. Onze raadsleden staan te uwer beschikking. Daarom 
hier hun adressen en de materies die zij in de nieuwe ge
meenteraad in het biezonder zullen volgen. 

Frakbeleider Gerard Bergers, 
Sint^Jansvliet 19, 2000 Antwer
pen, tel 233 91 65 Hij zetels in de 
kommissies Haven, Financies en 
Personeel 

Fonne Crick, Broydenborglaan 
19,2710 Hoboken Tel 827 8211 
Fonne heeft de kommissies On
derwijs, Ruimtelijke Ordening, 
Leefmilieu en Huisvesting, Polite 
en Brandweer, Sport en Jeugd 

Dirk Stappaerts, Bikschotellaan 
246/B4, 2200 Borgerhout tel 
321 3997 HIJ heeft de kommis
sies Kuituur Sociale Zaken-
Volksgezondheid en Ofjenbare 
reiniging. Groen en Stadseigen-
dommen 

Bart Vandermoere, Amenkalei 
146, 2000 Antwerpen, tel 
2160150 Bart zal zich vooral 
bezighouden met Kuituur, Socia
le Zaken, Volksgezondheid en 
Openbare reiniging, Rechtsza-
ken-lnterkommunales en TV-dis-
tnbutie, Toensme en Feesten 

van de fiersoneelskosten, overdrach
ten en schulden 
De VU-woordvoerder besloot dit deel 
van zijn bespreking als volgt „Het 
moet ons van het hart dat wij met meer 
dan grote argwaan toezien op deze 
voortzetting van dezelfde koalitie, die 
sedert 60 jaar haast ononderbroken 
Antwerpen-stad heeft bestuurd, doch 
meteen gezorgd heeft voor een put 
van ettelijke miljarden (60 miljard) en 
een schrikwekkende politizenng van 
de stedelijke administratie" 
Inzake haven en werkgelegenheid kan 
de VU zeggen dat de nota grotendeels 
overeenkomt met het VU-programma 
Toch blijft de VU aanvullend ijveren 
voor een pragmatische aanpak tov 
de bedrijven, kansen voor de KMO's 
en een alternatief gebruik van de lin
keroever voor kleinschalige tewerk
stelling, milieuzorg en een verder door
gedreven rekreatie 

De stad als werkgever 
Dirk Stappaerts sloeg nagels met kop
pen wanneer hij eventjes de door de 
burgemeester zo gelaakte „enge par
tijgrenzen" stelde tegenover wat er in 
het bestuursakkoord tussen CVP en 
SP te lezen valt en wel ver af staat van 
het in de verkiezingsprogramma's zo 
mooi voorgestelde principe tot „depoli-
bzenng" van het personeelskader 
HIJ citeerde letterlijk uit het bestuurs
akkoord het volgende „Inzake benoe
mingen en bevordenngen wordt over
eengekomen deze vanaf de graad van 
onderbureelhoofd bij keuze te laten 
gebeuren, verstaan zijnde dat de an
ciënniteit als voornaamste beoorde-
lingscntenum zal gehanteeerd worden 
tenzij er wordt van afgeweken op 
verzoek van het diensthoofd of van 
eefi^ partner uit het kollege, of dat 
daardoor het globaal evenwicht dreigt 
in het gedrang te komen 
Teneinde hiervan een vlot verloop te 
verzekeren zal de schepen van perso-
neelsaangelegenheden regelmatig 
kontakt onderhouden met een sche
pen vah de andere partij" 

Dirk Stappaerts stelde dan ook dat de 
„enge partijgrenzen" met doorzichtiger 
en duidelijker konden afgebakend 
worden dan in dergelijk gepolitizeerd 
t)estuursdokumenti 
Voor de VU is het zonder meer duide
lijk dat een werkeijk dienstbare admi
nistratie een werkelijke depolitizenng 
veronderstelt van alle aanwervings- en 
bevordenngsprocedures De kwalitei
ten van de kandidaten moeten van 
doorslaggevende aard zijn en alleen 
het onpartijdig Vast Wervingssekreta-
naat kan instaan voor de personeel-
seksamens 
Inzake „Welzijnszorg naar de burger 
toe" kan de VU, bij monde van haar 
woordvoerder, instemmen met de al
gemene beleidslijnen van de nota 
Toch dringt zij aan op een volledige in-
ventanzatie inzake bejaardenzorg, het 
voorbehouden van alle sociale voor
zieningen voor iedereen, en zeker de 
nodige aandacht voor de minder-vali
den die in de beleidsnota wel erg 
oppervlakkig aan bod kwamen 
Een duidelijk probleem in de stad is de 
grote aanwezigheid in bepaalde deel
gemeenten, van sterk gekoncentreer-
de groepen gastarbeiders Dirk Sta|> 
paerts verklaarde dat de VU desbe
treffende een eerlijk en realistisch be
leid wil voeren om te beletten dat de 
kulturele integriteit van onze stad zou 
aangetast worden en de sociale har
monie zou versplinterd worden Getto
vorming dient te worden voorkomen, 
en sociale integratie te worden nage
streefd 

Een samenleving kan met onbepaald 
nieuwe elementen in zich opnemen 
zonder het nsiko van laakbare doch 
niettemin reële gettovorming en racisti
sche uitwassen te lopen 
Voor ons is het duidelijk dat in menige 
wijk het verzadigingspunt l)ereikt werd 
en zelfs overschreden De wettelijke 
immigratievoorschnften moeten dan 
ook korrekt toegepast worden 
De politie moet een aktief toezicht 
uitoefenen op het illegaal te werk 
stellen van vreemdelingen 

Clara Govaart, Struisvogelstraat 
8, 2060 Merksem, tel 6461606 
Clara volgt de kommissies On
derwijs, Groen en Stadseigen-
dommen. Sport en Jeugd 

Hugo Schiltz, p/a Te Cauwelaer-
lei 134, 2100 Deurne, tel 
3247825 Onze minister volgt in 
het biezonder de problemen van 
de haven en de financies 

Dirk Van Gelder, Grote Steen
weg 515, 2600 Berchem, tel 
2397418 Dirk heeft Openbare 
werken. Politie en Brandweer, 
Rechtszaken-lnterkommunales 
en TV-distributie 

Ria Van Rompay, Ergo de Wael-
laan 30 A, 2100 Deurne Tel 
321 1089 Ria volgt in het biezon
der de kommissies Openbare 
werken. Ruimtelijke Ordening 
Huisvesting en Leefmilieu, Finan
cies Rechtszaken-lnterkommu
nales en TV-distnbutie 

Politiek Kollege 
De 9 afdelingen politiek tot een 
instrument smeden is de taak 
van het politiek kollege Door de 
politieke raad werd een nieuw 
kollege geïnstalleerd dat het or
gaan dat de verkiezingen voor
bereidde en leidde vervangt 
Voorzitter werd Rik Neetens, se-
kretans Bob Loete en penning
meester Luk Lemmens Verder 
zetelen in dit kollege de 9 afde

lingsvoorzitters en 2 fraktieleden 
Eens het OCMW verkozen zal 
ook 1 lid van het OCMW er 
zitting in hebben 

Het sekretanaat van Groot-Ant
werpen IS gevestigd in de J 
Liesstraat 2, 2018 Antwerpen, 
telefoon 238 82 08 Op het grond
gebied van Groot-Antwerpen 
blijven de 9 afdelingen met hun 
eigen specifieke werking hun ta
ken vervullen 
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Stedelijk onderwijs: 
jachtgebied! 

Een belangnjk punt in het Groot-Ant-
werpse gegeven betreft het onderwijs. 
Door het bestuursakkoord wordt het 
stedelijk onderwijs netjes ingedeeld in 
twee jachtgebieden, een socialistisch 
en 'n CVP-gebied. 
Zelden werden de kiezers, aan wie de 
CVP een nieuwe ploeg en een nieuwe 
aanpak had beloofd, op een meer 
brutale manier bedrogen en de scho
len gewoon misbruikt als instrumenten 
van politieke machtsvorming. De VU 
blijft geloven in het ideaalbeeld van de 
oprecht pluralistische gemeenschaps
school. 
De VU blijft hameren op een rondeta-
felkonferentie met- alle betrokkenen 
i.v.m. de onderwijsproblematiek. 
Ook hier stelde Dirk Stappaerts enke
le duidelijke beleidsopties zoals o.m. 
het organizeren van een objektief on
derzoek om aldus te komen tot een 
planning die een echte vrije schoolkeu
ze waarborgt en een gelijke behande
ling van alle scholen voor alles wat de 
niet-wettelijke voordelen betreft 
Ook i.v.m. de punten van omgevings-
zorg, waar de VU-man zich voorstan
der toonde van een algemeen struk-
tuurplan en aandacht vroeg niet alleen 
voor de historische stadskern doch 
ook voor de bestaande woonkernen 
van de diverse deelgemeenten, kul-
tuurbeleid, jeugd- en sportbeleid had 
Dirk Stappaerts een aantal suggesties 
Deze 1 uur durende tussenkomst be
wees in alle geval dat de VU-mandata-
rissen met argusogen de aan de orde 
gestelde agendapunten zullen volgen 
en dat zij trouw aan hun rol van 
oppositie zullen blijven hameren op de 
essentiële punten van het partijpro
gramma voor „een nieuw beleid in een 
nieuwe stad." 

Bob Loete 

m 21 

VU-Mol met klacht naar de Raad van State 
Voor een stembureel te Mol werd 
onze vijfde VU-kandidate Mia 
Smeyers aangeduid als getuige bij de 
kiesverrichbngen in oktober II. Niette
genstaande zij aan alle gestelde voor
waarden voldeed werd zij, in bijzijn van 
een groot aantal aanwezige kiezers, 
door de voorzitter van betreffend 
stembureel geweigerd. Voor onze kan
didate was het een onF>rettige beleve
nis om, voor de ogen van kiezers uit 
haar eigen wijk, op zo'n manier te 
worden verwijderd uit het kiesbureel 
De Vu-afdeling nam onmiddellijk kon-
takt op met de voorzitter van het 
hoofdbureel maar die achtte het niet 
nodig zich met deze zaak te bemoeien. 
Na ongeveer anderhalf uur ondemartv 
onze VU-getuige een nieuwe poging 
en toen was de voorzitter blijkbaar 
opeens tot betere inzichten gekomen, 
want na wat over en weer gepraat 
mocht Mia haar taak als getuige toch 
nog aanvatten. Ondertussen werd het 
voorval echter druk besproken onder 
de kiezers ter plaatse. 
Aangezien het hoofdbureel in Mol het 
niet nodig achtte om tegen zulke 
machtsmisbruiken op te treden, en 
omdat de behandeling van onze kandi-
daat-getuige een ongunstige invloed 
op het kiesgedrag van sommige kie
zers kan hebben gehad, heeft de VU-
afdeling Mol klacht ingediend bij de 
Bestendige Deputatie. Hier werd de 
klacht echter verworpen en daarom 
hebben wij ons gericht tot de Raad van 
State. 

Onze tegenstrevers beweren dat fiet 
ons enkel te doen is om een vertra-
gingsmaneuver to.v. de installatie van 
het nieuwe gemeentebestuur, doch 
niets is minder waar. Het ligt in onze 
bedoeling dat men zou ophouden met 

de plagenjen waarmee wij regelmatig 
worden gekonfronteerd. Wij menen 
verder ook dat dank zij de houding 
van de voorzitter van het hoofdbureel 

in Mol onze VU-kandkJate een emsbge 
kans tot verkiezing heeft zien ontsnap
pen. In afwachting van een antwoord 
van de Raad van State kunnen vmj ons 

nu de vraag stellen: wanneer wordt 
het nieuwe bestuur in Mol geïnstal
leerd? 

Jan*en Harman 

Lintse raad geïnstalleerd 
LINT — De openingszitting ken
de een massale opkomst bij zo
verre dat heel wat belangstellen
den zich met een staanplaats 
moesten tevreden stellen. 

Na voorlezing van de benoe
mingsakte van burgemeester Jo
ris Roets, opende deze de zitting 
met voorlezing van de verkozen 
raadsleden, aan wie dan ge
vraagd werd de eed af te leggen. 

Na voorlezing door de burgemeester 
van de rangorde op de kieslijst werd er 
door de frakbevoorzitter van de VU, 
raadslid Janssen, mevrouw Lutgart 
Van Deuren-Claessens voorgestetó 
als kandidaat voor de taak van eerste 
schepen. Fraktieleider Janssens 
(CVP) stelde daarop de heer Van 
Hoof (CVP) voor als hun kandidaat 
Met 9 tegen 8 stemmen werd daarop 
mevrouw Lutgart Van Deuren verko
zen. 

Als tweede kandidaat werd door de 
VU Pieter CJos) Verhoeven voorge
dragen. Ook hij werd weerhoudeur 
eveneens met 9 tegen 8 stemmen 

Tijdens de derde voordracht van Juul 
Van der Sande CVU) beleefde men de 
verrassing wanneer de oppositie over 
geen gedegen kandidaten meer be
schikte en zfch vergenoegde met 

Harry Debrabandere (VU) als tegen
kandidaat voor te dragen met de argu
mentatie dat ook de jeugd aan haar 
trekken moest komen (wisten wij al 
vóór de verkiezingen van 10 oktober 
lü Juul Van Der Sande werd verkozen 
met 10 tegen 7 stemmen. 

BIJ de volgende voordracht van Rudy 
Hellemans (VU) was de CVP de jeugd 
reeds vergeten en eens te meer stelde 
zij een VU-kandidaat voor namelijk 
Juul Wikliers De solidanteit in de VU 
werd echter door hun opzet niet door
broken zodat ook nu Rudy Hellemans 
verkozen werd met 9 tegen 8 stem
men. 

Het kollege van Burgemeester en 
Schepenen ziet er voor de volgende 
zes jaar als volgt uit: Joris Roets-
burgemeester; Lutgart Van Deuren; 
eerste schepen. Gezin en Jeugd; Jos 
Verhoeven, tweede schepen, bejaar
denbeleid; Juul Van Der Sande- derde 
schepen. Kuituur en Sjaort, Rudy Helle
mans: vierde schepen. Openbare Wer
ken. 

Het offiaeel gedeelte werd afgestoten 
met de bekendmaking van de uiterste 
datum van indienen der kandidaturen 
voor het OCMW (vrijdag 14 januari tot 
18 uur). Daarop vroeg raadslid Van 
Hoof (CVP) het woord, hij t)egon zijn 

toespraak met de nieuwe burgemees
ter te feliciteren en hij sprak de hooo 
uit dat hij zoals zijn voorganger, de bur
gemeester zou zijn voor de ganse 
Lintse bevolking. C>p dat ogenNik gaf 
zijn achterban echter uiting van weimg 
demokratisch aanvoelen door fiet ont
vouwen van een spandoek met vol
gende tekst: .Ook al gaat JR besturen 
toch zal Verheyen de burgemeester 
blijven." 

De spreker feliciteerde eveneens het 
nieuwe schepenkollege, hij wees hen 
op hun gebrek aan ervaring inzake 
verantwoordelijkheid op beleidsvlak, 
wenste allen goede moed en zei dat 
gedegen dossierkennis heel wat van 
hun vnje tijd zou vergen Met tielang-
stelling kijkt hij uit hoelang de huidige 
koalitie zal stand houden, want _C5p-
bouwen is moeilijker dan afbreken". 

Laten we hem alvast op dat punt 
geruststellen. De Volksunie is niet van 
plan om onze genneenschap verder 
aan verloedering pnjs te geven, maar 
zal zkli integendeel inzetten om de 
ganse Lintse bevolking op een waardi
ge wijze te dienen Zijn hoop op een 
objektieve pers zal zeker niet vergeten 
worden. De „ünde" zal trachten om 
objektief en waarheidsgetrouw ver
slag uit te brengen. 

Na schoolbank 
komt Kredietbank. 
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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 inko
men. 

Vooruitziende jonge mensen bedenken daar
bij 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 'Sosr;;-
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. 

m KREDIETBANK 

Service begint bij het betere onthaal. 
KBJ15B-2820N Lintas 
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Volksbelangen mee aan het 
roer in Tessenderio 
Zoals in '70 en '76 kwam ook bij de verkiezingen van 10 oktober jl. de 
VU in Tessenderio niet met een eigen lijst op, maar wel met de lijst 
Volksbelangen (VB), in '70 haalde deze lijst voor de eerste keer twee 
zetels en ging naar vier zetels in '76. 
Er waren redenen te over om voor '82 nog maar eens op vooruitgang 
te hopen. De voorbije jaren was VB de fraktie gebleven die om haar 
dossierkennis en slagvaardigheid de waardering van eenieder 
genoot Daarbij streed VB (gesteund door de uitslag van het 
referendum i.v.m. P.P.) vanaf het eerste uur en konsekwent voor een 
beter leefmilieu. 
Wel kwam er ditmaal een tweede 
gemeentelijke lijst op. nl de Knsten 

VUJO-Bree en -Bocholt: 

Senator 
Walter Luyten 
te Bree 
Op uitnodiging van de Volksuniejonge-
ren van Bree en Bocholt zal op vrijdag 
28 januari om 20 u 30 senator Walter 
Luyten naar Bree komen om er als 
gastspreker het tema „Volksnationalis-
me" aan te snijden Wie met de per
soon Walter Luyten bekend is, zal 
weten dat degelijke avonden absoluut 
een „must" zijn voor iedere rechtge
aarde Vlaams-nationalist die meer te 
weten wil komen over het volksnatio-
nalisme, zowel in Europa als de rol 
ervan in de geschiedenis van Vlaande
ren Walter Luyten is daartoe de ideale 
spreker, met alleen door zijn kennis en 
zijn spreekvaardigheid maar tevens 
door zijn persoonlijke gebondenheid 
met meerdere Eurojsese volksminder-
heden Deze avond gaat door in de 
zaal van cafe Cïambnnus, Klooster
straat te Bree 

De toegang is gratis Geïnteresseer
den kunnen dezelfde avond tevens 
kennis maken met de vernieuwde uit
gave van „Twintig eeuwen Vlaande
ren" van uitgevenj Heideland, Hasselt 

Demokratische Groep (KDG) met als 
lijsttrekker E Meeus, die na de verkie
zingen van 76 uit de CVP was gestapt 
omdat hij (met de meeste voorkeur
stemmen) werd voorbijgegaan voor 
het burgemeesterschap Zijn lijst was 
echter onvolledig en telde veel onbe
kende gezichten 

Verrassing 
Op 10 oktober besliste de kiezer dan 
over de 23 zetels 
De CVP valt van 12 Op 6 zetels De SP 
spnngt van 3 naar 5 De PVV gaat van 
2 naar 3 De KDG knjgt in een klap 6 
zetels en VB van 4 op 3 zetels 
(Wijckmans, Decoster en Pais) Geluk
kig kan VB deel uitmaken van de 
meerderheidsgroep samen met KDG 
en SP Daarbij krijgt VB 2 schepenen 
en IS haar vertegenwoordiging in het 
schepenkollege evenwaardig aan 
deze van KDG en SP Het was wel een 
moeilijke opdracht voor de algemene 
vergadering van VB om 2 schepenen 
te kiezen tussen 3 verkozenen Door 
de VB-vergadenng werden dan E Pais 
en K Wijckmans als kandidaat-sche
penen aangeduid R Decoster kon 
zich bij deze beslissing met neerleggen 
en nam ontslag uit VB en later ook uit 
de VU HIJ zal voortaan als onafhanke
lijke zetelen in de gemeenteraad 

Bevoegdheden 
E Pais (Kerkstraat 23 te 3980 Tessen
derio, tel 013-6618 45) zal de volgende 
zes jaar als schepen zetelen met de 
bevoegdheden Ruimtelijke Ranning, 

Europese Volkshogeschool naar Zuid-Tirol 
6de Europese Volkshogeschoolreis, 
Vlaanderen, Zuid-Tirool, 15 tot en met 
29 augustus 1983. 

Gedurende 6 jaren reeds vormt de 
Europese Volkshogeschool tientallen 
Vlamingen in Volksnationale Europese 
geest 
Ook dit jaar beogen we een stuk 
Europese geest te vormen, verbroede
rend in Zuid-Tirool 
We verblijven, hoog in de bergen in het 
kleine Martelldorp. Vandaar maken 
we borgtochten, grotere informatieve 
uitstappen, een tweedaagse berg-
tocht enz.. 
Iedereen kan mee~.oud en jong. 

Reisleiding: wily Kuijpers en Walter 
Luyten 
Aantal deelnemers beperkt tot 65 
personen (er zijn reeds 30 inschrijvin
gen) 
Richtprijs 9 000 fr (volwassenen, 
6750 fr (kinderen tot 10 jJ Reis. over
nachtingen en gemeenschapskeuken 
inbegrepen 
Inlichtingen: L Vanden Winckel, 
Swertmolenstraat 23, Herent tel 016/ 
22.9642 
Inschrijvingen door storbng van 
1 000 fr per persoon op rekening nunv 
mer 979-3407966-70 van Willy Kuij
pers, Herent met vermelding ,Zuid-
Tirool 83" 

Vujo's studentikoze trip 

Driedaagse naar Straatsburg 
BRUSSEL — Zondag 6 februan '83, 
om 17 u 30 vertrekt te Brussel-Zuid 
de VUJO-delegatie naar Straatsburg 
De terugreis wordt woensdag 9 fe
bruan '83 om 14 u 30 aangevat Kos
ten 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 persoon
lijke gids zal zijn in het Europees 
parlement Meer informatie kan je bij 
volgende personen krijgen Peter Sus-
tronck, Mechelsestraat 116 te 3000 
Leuven (VUJO/KUU. Luk Luwel, Van 
Haesendoncklaan 9 te 3500 Hasselt 
(VUJO/VUB). Filip Rossie, Chrysant
straat 1 te 9000 Gent tel 091-272829 
(VUJO/RUG) en bij mej Tnji Moer-
kerke, Graaf Gwijde van Namenstraat 
37 te 8500 Kortnjk (VUJO/Kortnjk) op 
het nr. 05&41 03.60 

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

Grondbeleid, Huisvesting, Verkeer, Mi
lieu, Monumenten- en Landschaps-
zorg HIJ IS ook verantwoordelijk voor 
het Jeugd- en Kultuurbeleid 
K Wijckmans (Baalmolenstraat 26 te 
3980 Tessenderio, tel 013-662090) 
heeft Volksgezondheid, Gezin, Kinder-
welzijn, Kinderknbben, Bejaarden, An
ders-validen, relaties met het OCMW, 
Begraafplaatsen, Kerkfabrieken, Fees
telijkheden en Sport 
Ondanks de moeilijkheden bij de aan
duiding van de schepenen zullen VB 
en VU-TessenderIo zich meer dan ooit 
inzetten ten bate van de Looise ge
meenschap Uiteraard rekenen ze op 
uw steun 

DB 

vu-
Maasmechelen: 
goede start 
voor 1983 

Met een hele reeks aktiviteiten in 
petto IS de VU-af deling Maasmechelen 
het nieuwe jaar ingegaan 

Een eerste gelegenheid om eens 
rustig na te kaarten over de nasleep 
van de gemeenteraadsverkiezingen, 
om even te bekomen van de kerst- en 
meuwjaarsdrukte, was ons mosselsou
per op 8 januan in restaurant D'n 
Drossaerd te Maasmechelen 

Provincieraadslid Gilbert Opsteyn 
en gemeenteraadslid Jef Albrechts 
waren van de partij Jef Albrechts 
verwelkomde de aanwezigen en ver
ontschuldigde Jan Peumans van het 
arrondissementeel bestuur, die als 
kersverse schejaen van financiën te 
Riemst onmogelijk tijd kon vrijmaken 
om te komen Spreker voor de avond 
was senator M Lowis uit Dilsen, die 
ons na een heerlijke mosselmaaltijd 
wegwijs maakte in de werking van het 
OCMW, een erg geschikt onderwerp, 
vooral voor onze nieuwe OCMW-af-
gevaardigde Noel Penders 

Hierbij willen wij nogmaals iedereen 
danken die door zijn aanwezigheid van 
deze avond een sukses gemaakt 
heeft 

Op zaterdag 16 januan had in zaal 't 
Gleég te Maasmechelen de openings-
vergadenng plaats van een VUJO-
kem, op uitnodiging van arrondis
sementeel sekretaris Ria Bemong 
Wilfried Remy, provinciaal VUJO-voor-
zitter lichtte de betekenis en het pro
gramma van de VU-jongeren toe, 
waarop Enk Eyckmans uit Bree enige 
praktische uitleg leverde over de 
werking van VUJO 

Hoofdbrok voor deze maand is een 
meeting in zaal 't Gleég te Maasme
chelen op 28 januan om 20 u, waarop 
onze meest suksesvolle Limburgse 
politicus Jaak Gabnels het zal hebben 
over de algemene politieke, ekonomi-
sche en sociale toestand We hopen 
heel wat mensen te bereiken met onze 
propaganda voor die avond, ondanks 
het feit dat Limburg reeds in volle 
kamavalsdrukte zit De toegang is van
zelfsprekend gratis en iedereen is er 
van harte welkom' 

ANTWERPEN 
JANUARI 

20 EDEGEM: Gespreksavond met Dnes Bogaert over „De waarheid 
over 1830" Om 20 u 30 Ingencht door Kulturele Knng 

21 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 Vlaamse 
Knng 

22 BORGERHOUT: VUJO-wafel- en pannekoekenavond vanaf 
20 u in lokaal, Reuzenstraat 23 Prijs 50 fr 

22 LIER Bal van de afdeling in „Hof van Aragon" Aanvang 20 u 
22 EDEGEM. Kaartavond (uitz op de 4de zaterdag) om 20 u 15 in 

Dne Eiken Op voorhand inschnjven 
26 BERCHEM: Voordracht met nabespreking door mevr Dubois-

Heyndnckx ,Wat is een Vrouwenvluchthuis, Waarom en Wie kan 
er terechf?" Om 20 u in het Kultureel Centrum, Dnekomngen-
straat 126 Orgamzatie FVV 

27 ANTWERPEN- VUJO-arrondissementsraad in het VU-sekreta-
naat Wetstraat 12, om 20 u 30 Spreker Gaby Vandromme over 
„De positie van de Vlamingen in Brussel" 

27 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Worstenbroodavond in zaal Vrede, 
St-Maarten te Burcht Om 20 u Tevens voorstelling VU-OCMW-
leden en diamontage „Gemeenteraadsverkiezingen 1982" Prijs 
75 fr 

28 ANTWERPEN (STAD): Gezellig samenzijn met kwis voor ieder
een Goulash met brood voor 250 fr Om 20 u in lokaal van de 
W W „'t Vlaems Hooft", Beatrijslaan 27 te Antwerpen-Linker 
Oever Orgamzatie VU 

28 BORGERHOUT- Maandelijkse ledenvergadenng in zaal De Pas
ser, Turnhoutsebaan 34, om 20 u 30 Jaarlijkse „worstenbrood en 
appelbollen„-avond Gastspreker is Frans Baert over „Vlaanderen 
in '83" 

28 HEIST-OP-DEN-BERG: De 16de Vlaamse nacht der Zuiderkem
pen om 21 uur in zaal „Eden", Bergstraat Orkest Bobby Pnns In
kom 100 fr 

28 HOMBEEK: Bieravond in zaal „De Leeuw van Vlaanderen", Fr 
Reyniersstraat 1 Om 20 u Aangeboden door herkozen gemeen
teraadsleden dr Walter Jaspers en Firmain Verlinden Inr VU-
afdeling Hombeek-Leest 

28 WOMMELGEM: Topbiljartavond om 20 u in Den Klauwaert 
Inschnjven vanaf 19 u 30 Pnjzen in geki en natura Inleg 50 fr 

29 GEEL: Groto Voorjaarsbal om 20 u in zaal De Hoef, Winkelom-
heide Orkest The Annemoons Inkom 50 fr 

29 SCHILDE - s'-GRAVENWEZEL: VU-dansavond in het Diensten
centrum om 20 u 30 Schoolstraat te Schilde 

29 EDEGEM: Gezellig samenzijn met Fotokwis om 20u30 in 
benedenzaal Dne Eiken Inr FVV 

30 MERKSEM: Rommelmarkt en pannekoekenmiddag om 14 uur in 
lokaal Vlanac, Bredabaan 360 Toegang gratis Ingericht door het 
FVV 

30 HOVE- Tentoonstelling 20 jaar VU-informatieblad „De Uitweg" 
Verkiezingsprogramma - propaganda en uitslagen 1964 -1970 -
1976 -1982 Van 10 tot 16 uur in zaal Kostershuisje, Kapelstraat 5 
Inkom Gratis 

FEBRUARI 
5 DEURNE- VU-etentje om 20u in zaal Boemerang (voorheen 

Trefpunt), Turnhoutsebaan 28 
7 BERCHEM: Bezoek aan Brussel met Bruksel binnenste buiten in 

de voormiddag Namiddag bezoek aan het parlement met sen 
Walter Luyten Orgamzatie FVV 

10 NIJLEN Kempenland VU-bestuursvergadenng om 20 u in lokaal 
Kempenland 

11 MERKSEM. Kaasfeest Oostenrijks-Vlaamse vereniging om 20 u 
in Vlanac, Bredabaan 360 Onkosten 220 fr 

19 BORGERHOUT: 3e VUJO-Kamavalbal in zaal Cattelberg, 
Bothastraat Aanvang om 20 u 30Jnkom lOOfr Mooie prijzen 
voor best verkleden Lol verzekerd 

LIMBURG 
JANUARI 
20 TESSENDERLO: Gespreksavond geleid door Mia Dubois over 

„Opvang van vrouwen in vrouwentehuizen" Om 20 u 30 in zaal 
Belvedere, Eersles 137 

28 MAASMECHELEN: VU-meeting in zaartGléég,Smeetslaan 104, 
om 20 u, met Jaak Gabnels als spreker 

FEBRUARI 
4 HASSELT: 1ste Limburgs (kiuwbal in zaal Lorka, Genkersteen-

weg 284 om 20 u 30 Inkom 100 fr Ingencht door VNJ Limburg 
5 TESSENDERLO: Toneelvoorstelling in het Kroonteater te Has

selt „Adam en Eva", om 20 u 30 Gezamenlijk vertrek met eigen 
wagens op de Markt om 19 u 30 

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. 
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Wij ia de Volksunie Mi 23 

Vijf Herentse CVP-bonzen nu in oppositie BRABANT 
„Waar vrede, mensenrechten, arbeid, 
afhankelijkheid-van-wekaar, ontwikke
lingssamenwerking, milieuzorg en kn-
sisbeleid vooraan staan" 
Met deze woorden besloot VU-frak-
tieleider Roger Overloop de VUnn-
tentieverklaring bjdens de opening van 
de nieuwe Herentse gemeenteraad 
De Raadzaal liep eivol om de beëdiging 
van de nieuwe ploeg mee te maken 
Herent lijkt een mini-parlementje te 
worden de CVP huist er met „zware 
kanonnen". Minister Gaston Geens, 
CVP-senator en voorzitter van de 
Vlaamse Regenng, gegroeid uit het 
KU-Centrum voor Ekonomische Stu
diën, IS er ook gemeenteraadslid 
Hoogleraar Edward Leemans, CVP-
senator en senaatsvoorzitter, verte
genwoordigt de ACW-zuil, terwijl Pol 
Marck er de Boerenbond-groep beli
chaamt Deze laatste was in de vonge 
koalitieschepen — nu gemeenteraads
lid HIJ IS docent aan de KUL, voorzitter 
van de raad van beheer van de Natio
nale Dienst voor Afzet van Land- en 
Tuinbouwprodukten, beheerraadsman 
in de Nationale Landmaatschappij en 

zetelt in de raad van beheer van het 
Tuinbouwveilingverbond Tevens is hij 
Eurokameriid voor de CVP, onder
voorzitter van de BRT-raad van beheer 
enz-
Zopas direkteur van de Vlaamse Wa-
terzuivenngsmaatschappij geworden, 
tevens beheersraadslid van de Bra
bantse GOM, CVP-provincieraadslid 
enz- diende burgemeester Pol Smout 
zijn burgemeesterszetel te ruilen in de 
nieuwe raad 
Maar de nj is nog niet ten einde-
Herent herbergt bovendien nog de 
kabinetssekretans van minister Eys-
kens, de CVP-direkteur-generaal van 
de Vlaamse Afvalmaatschappij en de 
gewezen CVP-senator prof. Jan De 
Meyer. 

Dit alles nam echter met weg dat de 
Volksunie een reuzenvooruitgang 
boekte Zo klom ze er met zeven 
zetels naar een meerderheid met de 
SP (zes zetels) en Gembel (vier ze
tels) 

De Volksunie wordt er verantwoorde
lijk voor 1ste schepenambt met 

Wie is wie bij VU-Keerbergen? 
Afdelingsbestuur 
Voorzitter Herman Neukermans, Mui-
zenveld 9, 2850 Keerbergen (tel 015-
51S980) 
Ondervoorzitter Johan Luysterborgh, 
Mechelbaan 25, 2850 Keerbergen 
Sekretaris Monique Smet Schnekse-
baan 100, 2850 Keerbergen (tel 015-
233678) 
Penningmeester Julienne Ceulemans, 
Mechelbaan 27, 2850 Keertjergen (tel 
015-512134) 
Propaganda Jan Neggers, Mechel
baan 127, 2850 Keerbergen (tel 015-
51 3837) 
Organizabe Fabienne Bajoit Mechel
baan 27, 2850 Keerbergen (tel 015-
512134-015-516708) 
Vujo-afgevaardigde Kns Meel, Hons-
donkstraat 19, 3120 Tremelo (tel 016-
602891) 

Bestuursleden 
Mana De Weerdt Putsebaan 144 
2850 Keerbergen (tel 015-515301) 
Leon Pensaert Schneksebaan 100, 
2850 Keerbergen (tel 015-233678) 
Irma Raeymaekers, Oud-strijderslaan 
28A, 2850 Keerbergen (tel 015-
512610) 
Daniel Revyn, Spreeuwweg 2A, 2850 
Keerbergen (tel 016-603601) 
Gernt Tilborghs, Zeeptstraat 63, 2850 
Keerbergen (tel 015-516515) 
Bart Vanden Briel, Taboralaan 10,2820 
Bonheiden (tel 015-512313) 
Raymond Vermeylen, Haachtsebaan 
156, 2850 Keerbergen (tel 015-
512145) 

Gemeenteraadsleden 
Fons De (Doek, Nieuwstraat 126, 2850 
Keerbergen (tel 015-233166) 
Kamiel De Roover, Dijlestraat 13, 2850 
Keerbergen (tel 015-51 4540) 

OCMW-lld 
Johan Luysterborgh, Mechelbaan 25, 
2850 Keerbergen 

Afdelingsblad 
„WIJ - Vlaamsnationaal in Keerbergen" 
Redaktieadres Jan Neggers, Mechel
baan 25, 2850 Keerbergen (tel 015-
513837) 

Volksunielokaal 
Den Doolaert Putsebaan 6A, 2850 
Keerbergen (tel 015-516654) 

TAK solidair met 
personeel Galeries 
Anspach Leuven 

Op woensdag 12 januan II heeft 
TAK-Hageland een korte solidanteits-
aktie gevoerd aan de bezette ge
bouwen van de Galenes Anspach te 
Leuven 

Enkele TAK'ers, waarbij zich ook 
VU-gemeenteraadslid Vital Geeraerts 
had gevoegd, hingen een vlag en enke
le affiches aan de uitstalramen 

In een pamflet wees TAK er nog
maals op dat WIJ voor de oplossing van 
onze ekonomische problemen over 
ons eigen geld moeten kunnen be
schikken en er dus dnngend een einde 
moet gesteld aan de miljardenstroom 
naar het Waals staal 

Van tussen de gesloten glasdeuren 
dankten de bezettende ariaeidsters de 
aktievoerders en hingen een nieuwe 
lijst met sympatiet)etuigingen achter 
het uitstalraam 

M E U B B L E N «£>E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubcien - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeuljels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwersl 

Openinssureni Di., woe., vrij. van 13 tot !• u. 30 
Do., zat. van 10 tot I* u. 30 
Z o n d a f v a n M tot 1> u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

W M - Arr. Leuven 
bespreekt gemeentefinanciën 
De financiën en het beheer ervan 
vormen de ruggegraat voor het 
gemeentelijk beleid 
Ol.v Frans Haex, advizeur bij de 
Vereniging van Belgische Steden 
en Gemeenten, ontleden we op 
zaterdag 29 januan 1983 van 14 
tot 18 u in de Aromazaal, Mechel-

sesteenweg 471 te 3020 Herent 
volgende onderwerpen begro
tingstechniek, gemeentefonds, 
huidige bespanngsmaatregelen en 
financiële kreativiteit 
Alle mandatanssen, opvolgers en 
alle belangstellenden zijn er wel
kom 

Jeugdbelad, Ontwikkelingssamenwer
king, Kuituur, Onderwijs en Midden
stand (Wllly Kuijpers), Gezinsbeleid, 
Sociale Zaken, Ruimtelijke Ordening, 
Leefmilieu (Armand Van Laer), 
0(ÏMW-voorzitter8chap (Martine 
Swaelens), Volkswoningbouwvoorzit-
terschap (Jos Bex). 
Fraktieleider Roger Overloop belicht
te de beëdiging (wat eigenlijk raadslid 
G Geens, als voorzitter van de Vlaam
se Regenng had moeten doenD als 
volgt 
„Wij hebben daarnet getrouwheid ge
zworen aan de wetten en het gezag 
van een staat, die de Volksunie van bij 
haar ontstaan in verandenng wil stel
len 
De dekreten van de Vlaamse Raad 
(die slechts 6.8 % van de Rijksbegro
ting autonoom beheren!) zijn tot hier
toe nog niet in de eedformule opgeno
men 
Onze frakbe wil ze bij deze eedformule 
en openingszitting betreken en zelfs 
in de eerste plaats." 
Het Volksunleprogramma beklem
toonde hij als volgt 
1 ,De dorpseigenheid van elk der 
drie gemeenten heeft de fusiestorm 
overleeft, de VU wil ze bevorderen in 
de bestuurssoepelheid, die onze raad 
moet ontwikkelen" 
2 .De openheid van bestuur, de in
spraak en de informatie van de bevol
king blijven een zwakke schakel in het 
Herents beleid De gezamenlijke be-
leidsverklanng van de meerderheids-
groep — die alle huizen bereikte rond 
10 december 1982 — betekent een 
belofte voor dit beleidspakket" 
3 „De gemeentenaar wil een meer 
verfijnd, echt gedepolitizeerd en de-
mokratisch beleid. De bevolking voelt 
eerst de gemeenschap, niet de stand 
of het pnve-belang Ook in die nchting 
zal ons beleid zich dienen te begeven" 
WIJ wensen, de nieuwe Herentse ge
meenteraad alle sukses toe 

JANUARI 

20 DILBEEK: Vormingsavond over het Baskenland door senator 
Walter Luyten Begin 20 u 30 in kikaal 304 van ontmoetingscen
trum Westrand Org VUJO Groot-Dilbeek dn opnchting) 

21 DILBEEK VRJ-fuif in zaal Mertens, Ninoofse Stwg 357, met dis-
cobar Van Geltss Begin 20 u 

21 KORTENBERG: Nieuwjaarsreceptie en bestuur8vefkiez»>gen m 
de Parochiezaal om 20 u„ Kkxisterstraat 

21 BRUSSEL' Hutsepotfeest vanaf 12 a ten voordele van de soc. 
dienst van het St-Maartenfonds. Bij Guido Dosaogne, herberg 
Viking, Arduinkaai 5 Ook op zat 22 en zondag 23 januan 

22 KEERBERGEN: Jaariijks VLMsaI om 20 u 30 in zaai 3erk 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 m het Egmontcomptex om 20 u 30 
Orkest Tlie Hitcreakers 

22 DILBEEK: Bedankingsbal van Volksbelangen om 21 u. m het Re-
kreabecentrumn, Keperenberg, Itterbeek. Okest „The Fnends 
Collection" Inkom gratis. 

26 KOEKELBERG Spreekbeurt door minister Hugo Schiltz over „Rol, 
resultaten en toekomst van de Vlaamse regenng" Om 20 uur in 
UFSAU Van de Sandestraat 1 

28 HULDENBERG: VLMedenvergadenng met bestuursverkiezw 
gen en stand van het Vlaams Nationaal Boekenfonds om 20 a m 
zaal „Manakrmg", gemeentepleia 

28 DIEST: Vienng Dirk Vande Weyer en bestuursverkiezmg 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 begrotng" en „(Ge
meentelijk finanaeel beleid" Alle verkozenen, opvolgers en 
belangstellenden zijn welkom 

29 ZAVENTEM: 1 ste VUJO-Fuif van de afdeimg Groot-Zaventem m 
zaal Sint-Michiel, Stationstraat 103, 1930 Zaventem. Aanvang 
20u 

31 MEISE-WOLVERTEM- Gemeenteraad om 20 u in vertand met 
het OCMW 

FEBRUARI 
5 HERENT. Feestelijke dansavond met kamerlid Willy Kuijpers en 

senator Rob Vandezande in de Gemeentelijke Sporthal, Warot-
straat te Inksele Orkest „The Dixie Dickx" om 20 u 30 Voorver
koop 60 fr Inkom 80 fr 

7 WILSELE: VU-bestuursverkiezing, Natuurvnendenlaan 3 
11 KESSEL-LO VU-ledenfeest met bestuursverkiezingen in zaal De 

Knng, Jozef Pierrestraat vanaf 19 u Koud buffet voor 250 fr 

UW verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste voorwaarden I 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 02/356 59 30 

waar Vlamingen thurs zijn! 

Vlaamse Kring van Kraainem: 

eerste aktiviteit 
De Vlaamse Knng van Kraainem 
(VKVK) ncht zijn eerste akbviteit in 
Namelijk een ontmoeting met dorpsge' 
noot TV-joumalist Maunce De Wilde 
Op maandag 24 januan 1983 in het 
ontmoetingscentrum Ujsterties om 
20 u te Kraainem 

VU doet intrede in 
Huldenbergse raad 
Op maandag 3 januan 1983 werd de 
nieuwe Huldenbergse gemeenteraad 
beëdigd De raad telt 17 leden De 
CVP verloor de volstrekte meerder
heid en de VU deed voor het eerst 
haar intrede De CVP en de PVV 
vormen samen de meerderheid maar 
het akkoord omvat uitsluitend de ver
deling van de schepenambten 
Namens de Volksunie legde Jos Trap-
peniers een intentieverklanng af De 
VU zal Ijveren voor het behoud van de 
eigenheid van de 5 deelgemeenten en 
wil meer openheid en informatie Ter
loops werd opgemerkt dat het ge
meentelijk informatieblad met meer 
verscheen sedert juni 1982 Na de 
verkiezing en beëdiging van de sche
pen werd nog meegedeeld dat de 
OCMW-leden op 24 januan zullen ver
kozen worden 

, Ontmoeting met Maunce De Wilde", 
gespreksavond georganizeerd door 
„De Vlaamse Knng van Kraainem' 
over „De Nieuwe Orde' 
Graag wensen wij deze Vlaamse Knng 
in de frontgemeente Kraainem, veel 
moed toe en een lang leven 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Anderlecht 
Raadslid Leo Ebraert houdt zitdag tel
kens de Ie en 3e woensdag van de 
maand van 10 u 30 tot 12 u in de 
burelen van ziekenkas Brabantia Ni-
noofsesteenweg 288 te 1080 Brussel, 
tel 02-5238777 

TE KOOP 
Offset-drukmachine van partj-af-
deling (wegens aankoop groter 
modeO 
Eenvoudige bediening tot for
maat A4, perfekte staat en inte
ressante pnjs 
Inlichtingen L Drabbe, tel 02-
2516413 

Onverwachte 
steun voor 
nieuw beleid 
te Dilbeek 
Op de eerste zitting van de nieuwe 
raad keek een grote schare VU-aan-
hangers met glunderende gezichten 
naar de burgemeesterszetel voor het 
eerst in de geschiedenis moest die 
door de CVP worden geruimd en 
overgelaten aan dr Jef Valkeniers 

De 11 VOLKS-verkozenen vormen 
met 4 PWers en 2 SP'ers een meer
derheid van 17 tegen 16 (nl 12 
CVP'ers en 4 frankofonen) 

De schepenen werden echter verko
zen met 18 tot 20 stemmen en ook de 
meeste tegenkandidaten van de CVP 
behaalden 13 tot 15 stemmen 

Blijkbaar hebben de frankofonen hun 
stemmen verdeeld ongetwijfeW heb
ben ze willen benadrukken dat ze wel 
in de oppositie zetelen doch ook dat ze 
de nieuwe koalitie een ernstige kans 
willen geven om ,een ander beleid" te 
voeren 

Aan de verkiezing was eerst nog een 
lang steekspel over de procedure 
vooraf gegaan De CVP meende im
mers dat de stemming met voldoende 
geheim zou zijn indien de verkozenen 
op hun plaats dienden te stemmen 
Doch de meerderheid liet zich aan dit 
vertragingsmaneuver met vangen en 
besliste dat iedereen op zijn plaats 
diende te blijven 

Ook bij de volgende punten probeerde 
de CVP nog enkele malen om zwakke 
plekken te vinden in het blok van de 
nieuwe koalibe Echter zonder sukses. 

Met groot vertrouwen kijkt de VU nu 
uit naar de werking van haar burge
meester J Valkeniers, haar schepene 
J de Ridder en haar OCMW-voorzitter 
R van de Vondel 
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24 m Wij in de Volksunie 

Voorzitter Passchyn: 

„Volksunie beleidspartij in Meise-Wolvertem!" 

Op 6 januari II. verscheen in „De Standaard" een artikel „Van 4 naar 22, 
Volksunie wacht op burgemeesters". 
Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen (1876) haalde de VU 4 bur
gemeesters, nu in 1982 zijn het er 22, waarvan er op 6 januari slechts 8 
benoemd waren. Dat dit feit niet normaal is, was duidelijk de 
aanleiding tot het geciteerd persartikel. Terecht zal VU-kamerlid Ga
briels de ministers van Binnenlandse Zaken interpelleren. 
Bulten Limburg verlopen de benoemingen volgens „De Standaard" 
normaal tot vlot Om uit te leggen dat het in Meise normaal gebeurt, 
zegt het blad dat het uitblijven van de benoeming zou te wijten zijn 
aan ingewikkelde toestanden rond de vorming van een meerderheid 
in deze gemeente. Deze voorstelling van zaken is foutief. Daarom 
stuurde de voorzitter van VU-Meise-Wolvertem Maurice Passchijn 
een rechtzetting, die tot nog toe niet gepubliceerd werd. 

Juist is, dat er in de gemeente 13 
raadsleden op 25 een programma
akkoord ondertekenden en Frans Ker-
remans van de Volksunie als kandi
daat-burgemeester voordroegen. Daar 
is niets ingewlkkelds aani De onder
handelingen van ex-mInIster Chabert 

met de overloper PVV-senator Fevrier 
leidden tot een volslagen mislukking en 
bleven een opposltieaangelegenheid 
door de ondertekening van het meer
derheidsakkoord op 5 november II. 
Op 15 januari meldde „Het Nieuws
blad" dat Frans Kerremans vrijdagna

middag het bericht van zijn benoeming 
ontving. Voor „De Standaard" Is dat 
blijkbaar geen nieuws. 
Donderdag had op vraag van de pro
vinciale overheid de aanstelllngsverga-
dering plaats van de nieuwe raadsle
den en de verkiezing van de schepe
nen. De p>ublleke belangstelling was 
zeer groot 

Guy Amelinckx (PW) werd voorge
dragen als eerste schepen, terwijl se
nator Fevrier als onafhankelijke ook 
zijn kandidatuur stelde. Deze laatste 
was tijdens en na de kiescampagne 
omzeggens onzichtbaar en daagde nu 
als een echte spookkandidaat op. Hij 
wilde nog een nummertje opvoeren 
om zijn kandidatuur kracht bij te zetten 
en sprak over beroep doen op ervaren 
kandidaten. De rest werd onverstaan
baar door het luidkeels protest van de 
nieuwe meerderheid. 

Er werd overgegaan tot de stem
ming: Amelinckx 13 (VU, PVV, SP en 
Agaiev) tegen (Fevrier -f- CVP). Ach
tereenvolgens werden met 13 ja-stem
men bij 12 onthoudingen de andere 
schepenen gekozea 

De verdeling der mandaten gebeurde 
als volgt 

Burgemeester en schepen van burger
lijke stand: Kerremans (VU); eerste 
schepen en schepen van Openbare 
Werken: Amelinckx (PVV); tweede 
schepen van Leefmilieu, Ruimtelijke 
Ordening, Kuituur, Ontwikkelingssa
menwerking en Inspraak, bevoegd 
door Informatiedienst: Van Thienen 
(Agaiev); derde schepen van Sport 
Jeugd, Gezin en Volksgezondheid: 
Van Zeebroeck (SP); vierde schepen 
van Financiën en Onderwijs: Catry 
(VU); vijfde schepen van Landbouw, 

u w 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. 

Middenstand en Sociale Zaken: Van 
Ossel (PVV). De verslagen CVP-kan-
dldaat-burgemeester noemde in een 
laatste toespraak de nieuwe koalitie 
een monsterverbond, na eerst duide
lijk zijn spijt te hebben uitgedrukt niet 
te kunnen aanspannen met een van 
die monsters. Zijn mooie woorden 
over kristelijke, Vlaamse en sociale 
belangen klonken hol na het spektakel 
van de verbroedering met de onafhan
kelijke. De kandidaten van die Fransta-
llgen, die zich niet wensen aan te 
passen in een gemeente waar Vlamin
gen thuis zijn, zitten in de oppositie
groep. Iets wat de Vlaamsvoelende 
bevolking zeer verheugt De drijverijen 
van de CVP om het onmogelijke mo
gelijk te maken gepaard aan een rod
delcampagne een zich kristelijk noe
mende partij onwaardig bewijzen dat 
het bij die partij alleen en kost wat kost 
om de macht te doen is zonder reke
ning te houden met princiepen. Hun 
programma was het vodje papier van 
6 jaren geleden, dat niet uitgevoerd 
werd en nu terug boven gehaald werd. 

Anderzijds heeft de Volksunie samen 
met PVV, SP en Agaiev in een kame-
raadschappelijke geest een degelijk 
programmaakkoord afgesloten. De 
vertragingsmaneuvers hebben de 
nieuwe groep twee weken doen verile-
zen, maar de uitstekende verstandhou
ding zal de laatste CVP-stuiptrekkin-
gen spoedig doen vergeten. 
Voor de gemeente is een nieuwe tijd 
aangebroken. Er komt een ander en 
beter beleid!" 
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Wij in de Volksunie m^ 25 

lepel & vork... 

Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-797084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevesl 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85. KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane • stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-4129 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwtjnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-25202 40 
Flest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

• • U iflio-iaso ^ ^ -^ 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
O* familiezaak met Iradili*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van lafelgenef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen V i , , , , ^ , * ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/4818841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Dooiaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

TeL 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in 't Groen 
Eigenaar -u i tba te r Mar ina en Kamiel De Roover-Van W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Wase Jonge Leeuwen bieden 
aantrekkelijk aktiviteitenpakket aan 

OOST-VU\ANDEREN 

D e W a s e Jonge Leeuwen (WJL) 
pakken weer uit met enkele aan
trekkeli jke aktiviteiten in de 
eerstkomende maanden. 
O p zaterdag 22 januari wordt de 

Jan Pauwels 
weer beter 
Met diepe blijdschap kunnen wij dit 
nieuws doorgeven aan de velen die 
hem kennen en waarderen 
De 73-jange Jan, baas van „Het Paling-
huis" aan de Schelde, bestuurslid van 
de VU-afdeling & financiële steunpilaar 
van zoveel Vlaams-nationale aktivitei
ten, kreeg rond de jaarwisselling een 
ernstige aandoening Ook hij kon met 
zonder gevaar de werkkracht van een 
50-jange blijven opbrengen 
Gelukkig keerde het tij en is er gewet
tigde hoop op een nog lang leven, zij 
het dan veel rustiger dan tot nu toe 
Daarom voorlopig geen stormloop van 
bezoekers of telefoons Laat deze inni
ge wens voor spoedige en volledige 
beterschap, hier gepubliceerd, van ons 
allen uitgaan 

Herman Van Dan Abbeele 

tweede helft van het werkjaar 
1982-'83 geopend met een kwis 
te Sint-Niklaas over de Vlaamse 
Beweging in 1982. Het tornooi 
staat open voor iedereen en start 
om 20 uur in een bovenzaal van 
café „Stad N a n t e s ' op de Grote 
M a r k t 

Milieudebat 
De Belseelse WJL-kern pakt op vrij
dag 4 februari om 20 uur uit met een 
milieudebat in het oud-gemeentehuis 
Onder het motto „Hoe groen is Vlaan
deren?" gaan senator Nelly Maes 
(VU), volksvertegenwoordiger Miet 
Smet (CVP) en senator Marjet Van 
Puymbroeck (Agaiev) met elkaar in de 
clinch Moderator Fred Van Remoortel 
zal trachten de diskussierende partijen 
uit elkaar te houden 
Ook de aandacht voor de nationale 
minderheden komt bij WJL weer aan 
bod Woensdag 9 februan wil men een 
optreden van de Baskische zangeres 
Maite Idinn te Mechelen bijwonen 
Twee dagen later, op vnjdag 11 februa-
n, IS WJL van de partij op een optre
den van de Welshe folkgroep Crom
lech, die naar Sint-Niklaas komt op 
uitnodiging van Jeugdklub Karree 
Op donderdag 24 februan neemt WJL 

deel aan het vierde Studentenzang-
feest van het KVHV te Antwerpen en 
op zaterdag 26 februan gaat WJL 
wandelen langs de Meervaart 
WJL-Belsele organizeert op vrijdag 
4 maart i s m VOS een IJzerbede-
vaartavond in het oud-gemeentehuis 
Na de vertoning van de bedevaartfilm 
van 1982 door Rom Duprez spreekt 
Paul Deels, voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee 
Op zaterdag 26 maart is senator Wal
ter Luyten te gast bij WJL Sint-Niklaas 
HIJ zal de taalgrensproblematiek uit
eenzetten als prelude tot de taalgrens-
uitstap Edingen-Komen die WJL op 
zaterdag 9 apnl wil ondernemen met 
de jongerengroep „De Vlaamsche 
Vlagge" uit het Dendermondse 
Verder neemt WJL op zondag 
27 maart deel aan de Bormsdag te 
Sint-Niklaas Op zondag 24 april fietst 
men naar het 46ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest in het Antwerpse Sportpa
leis Na de eksamenpenode wil WJL 
op zaterdag 2 en zondag 3 juli zijn vier
de IJzertiedevaartweekeind organize-
ren te Diksmuide 
Op 11 juli IS WJL uiteraard aanwezig 
op de plaatselijke Guldensporenher-
denkingen in het Waasland Tot besluit 
van het werkjaar gaat in augustus het 
tweede WJL-Voerweekeind door 

JANUARI 
21 ST.-NIKLAAS: Gespreksavond onder het motto „Beleidsvisie 

van de eerstkomende legislatuur" om 20 u in de Smidse 
(stadszalen), Leopold ll-laan Het beleid wordt toegelicht door Ro
ger Van Ranst (voorz OCMW), Mark Huys (schepen openbare 
werken) en Daan Antheunis (schejDen van kuituur) De gesprek
ken worden geleid door Bart Van Woensel 

29 GROOT HERZELE: Groot hutsepotfeetijn vanaf 17 u. in café 
Oud Gemeentehuis, bij Walter De Rouck te Hillegem Ook op 
zondag 30 januan van 11 u 30 tot 15 u 

FEBRUARI 
4 BELSELE: Gespreksavond „Hoe groen is Vlaanderen" met Nelly 

Maes (VU), Miet Smet (CVP) en Marjet Van Puymbroeck 
(Agaiev) om 20 u in het gemeentehuis Moderator Fred Van Re
moortel Org Wase Jonge Leeuwen m m v Amedée Verbrug-
genknng 

5 NEDERHASSELT: Eetfestijn van VU-Aspelare-Nederhasselt-Le-
beke vanaf 18 u in zaal Madeion, Geraardsbergsesteenweg Ook 
op zondag 6 februari vanaf 11 u 

5 OOSTAKKER: De VU dankt Olga De Plllecyn. feestavond in zaal 
Luxor, Dorp om 19 u 30 Pnjs 450 fr Inschnjven bij H Vaere-
wyck 091-51 4755 of Dirk Vandenhout 091-51 5053 

17 NINOVE: Informatie- en debatavond met dia-montage over het 
Europees Parlement met Euro-parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke, om 20 u in „De Denderhoeve", Burchtstraat 

Voor meer inlichtingen over de Wase 
Jonge Leeuwen, hun doelstellingen en 
werking, kan men steeds terecht op 
het algemeen sekretanaat p a Kns 
Vergult Isengnmiaan 13, 9180 Belsele 
Jongeren kunnen vanaf 15 jaar lid 

worden door 50 fr over te maken aan 
het WJL-sekretanaat of door storting 
van dat bedrag op rek 001 -0992205^68 
van de Wase Jonge Leeuwen Sympa-
tizerende 30-plussers kunnen erelid 
worden vanaf 100 fr 
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Fruitaktie te 
Erembodegem 
Op woensdagavond 5 januan 1983 
bracht de VU-afdeling Erembodegem-
Centrum een bezoek aan het plaatse-
Irjk bejaardentehuis en aan hun op rust 
gestelde leden boven de 65 jaar 
Iedereen die bezocht werd kreeg ter 
gelegenheid van dnekoningen een 
keung korfje fruit aangeboden en de 
beste wensen voor het nieuwe jaar 
Allen bleken erg in de wolken, inbegre
pen de bestuursleden die 's namiddags 
de korfjes bij Luc D'Hondt oud-ge-
meenteraadslid, hadden klaargemaakt 

Milieuavond 
te Melsele 

Bewust van de hedendaagse milieu
problemen in ons Waasland organi-
zeert de Amedee Verbruggenknng 
van Melsele op vrijdag 22 januan een 
milieuavond die doorgaat in de zaal St-
Elisabeth, Grote Baan 181 te Melsele 

De avond wordt ingezet met een 
prachtige dia-reeks over het Waasland 
en de Wase polders in het biezonder, 
dit alles opgeluisterd door sfeervolle 
muziek met hifi-weergave 

Als gastspreker is ingenieur Mare 
De Pauw uitgenodigd, verantwoordelij
ke van de dienst Leefmilieu te Beve-
ren Deze uit Temse afkomstige 30-
jange ingenieur zal een overzicht ge
ven van het ontstaan van de leef milieu-
p>roblematiek in het algemeen en van 
de verschillende vormen van milieu
vervuiling Biezondere aandacht zal 
worden besteed aan een bespreking 
van de staat van het leefmilieu te 
Beveren en de invloed van de linker-
Scheldeoever-ontwikkeling op de 
kwaliteit van onze omgeving Dit is 
zeker de moeite waard wanneer men 
bedenkt dat er op het grondgebied 
van de gemeente Beveren (Doel) 3 
kerncentrales staan en binnenkort een 
LPG-terminal met Halterman en Progil 
als buur 

Tenslotte zal aan de hand van dia's 
worden ingegaan op een aantal projek-
ten van de dienst Leefmilieu en op het 
drieluik waarop het toekomstig milieu
beleid zal worden toegespitst nl pre-
venbe, kontrole en interventie Noteer 
alvast deze zeer leemjke avond die om 
20 u begint toegang gratis 

„De Vlaschaard" in 
première te Brugge 
Op vnjdag 4 februan heeft om 20 u 30 
in Cine „Kennedy", Zilverstraat 14 te 
Brugge en ingencht door en ten voor
dele van vzw Trefpunt-Brugge de pre
miere plaats van „De Vlaschaard" naar 
Sbjn Streuvels 
Kaartverkoop Brugse boekhande
laars W Degheldere, Smedenstraat-
Leemputstraat, P De Meester, Dryver 
2, E Kinds, Moerkerkesteenweg 146, 
J Marechal, Manastraat 10, Standaard 
Boekhandel, Steenstraat 88, Huize 
Witteryck, Hoefijzerlaan 20, Brugge, 
tel 333565, Breydelhof. Suveestraat 
2, Brugge, Ciné Kennedy. Zilverstraat 
14, Brugge (op de avond van de 
voorstelling), door overschnjving op 
rek. nr 550-3616400-39 van vzw Tref
punt-Brugge met vermelding „De 
Vlaschaard" 
Inleiding door Hedwig Dacquin, journa
list bij het „Brugsch Handelsblad" 

• Jonge vrouwelijke gediplo
meerde ,gegradueerde vertaler' 
en gegradueerde vertaler-tolk-
Duits uit Schoonaarde zoekt 
aangepast werk Zich wenden 
red „WIJ" 

• 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-
voenngsplein 1 te 2800 Meche-
len, tel 015-209514, ref 366 

m Wij in de Volksunie 

Het Daensisme 
naar Izegem 
Het strekt een beweging van volksjongens uit het kultureel en materieel 
achtergebleven Vlaanderen uit die tijd tot eer dat de Daensistische beweging 
de eerste was om aan het gehele Nederlandse taalgebied, waar ook ter wereld, 
aandacht te besteden. Het meest kenmerkende bij het Daensisme ligt in het 
feit dat de Vlaamse en sociale strijd als een eenheid opgevat werden. De 
Daensistische Partij vertegenwoordigde een element van direkte Vlaamse be
wustwording, zowel bij de arbeiders als bij de intellektuelen. Zo kan gesteld 
worden dat de Daensisten een sterke onderstroom betekend hebben voor de 
Vlaamse aktie en het Vlaams nationalisme. 

Daensisme is de populaire naam voor 
de politieke partij (Chnstene Volkspar-
t p waarvan priester Adolf Daens en 
zijn broer Pieter Daens de leidende 
figuren waren Het grote startjaar was 
1893 In de jaren 1920 is het Daensis
me als politieke p>artij grotendeels op
gegaan in de Frontpartij 

De stichting 
De stichting van de partij die zich 
kristen noemde, maar afgescheiden 
van de katolieke konservatieve partij 

Te Izegem 
Nu al stellen we de volgende 
aktiviteit van de VSVK voor: 
een tentoonstelling over het 
Daensisme in de tentoonstel
lingszaal van het Izegemse 
stadhuis, van 4 februari tot en 
met 10 februari 1983. Op don
derdag 3 oktober geeft de Da-
ensspecialist Frans-Jos Ver
doodt een uiteenzetting over 
het Daensisme in de Bar van 
Muziekauditorium. 

ageerde, was al jaren voorbereid met 
de bedoeling met alleen de nadruk te 
leggen op het sociale (verbeteren van 
de arbeiderssituaties) maar ook op het 
Vlaamse aspekt De stichters van de 
nieuwe partij kwamen uit het volk een 
smid, een boer. een arts van gennge 

afkomst- Deze groep was al sedert 
lang in de oppositie tegen de katdieke 
partij, waar de vergadenngen in het 
Frans werden gehouden en de be
voorrechten van de samenleving de 
touvrtjes in handen hadden 

Vernederlandsing 
Zo waren de Daensisten er vung van 
overtuigd dat het algemeen, verplicht 
en kosteloos onderwijs, dat ze vung 
verdedigden, met anders kon gereali-
zeerd worden dan als een volledig 
Nederlands onderwijs (we zijn in 
1893) De eis werd gesteld dat parle
mentsleden, in het Vlaamse land geko
zen, Nederlands kenden — waardoor 
Daens in het verzet kwam tegen de 
verfranste burgenj De weekbladen 
van Pieter Daens steunden deze initia
tieven krachtig 

Parlementaire aktie 
Toen in 1893 de Daensistische Chnst-
ne Volkspartij werd opgencht werd pr 
Daens verzocht het programma van 
de nieuwe partij op te stellen Voor 
Vlaanderen treffen wij in dat program
ma de volgende punten aan 
1 Vlaamsch moet in 't Vlaamsche land 
de bestuurlijke, wettelijke en rechterlij
ke taal zijn 
2 Het Vlaamsch en het Fransch op 
gelijke voet in alle besturen Volgende 
situatie uit het parlementaire optreden 
van pr Daens illustreert dit mooi 

Rustige Oostendse zitting 
Vri jdag 7 januari II. had de eerste zitting van de gemeenteraad voor 
1983, en tevens de installatievergadering van de nieuwe legislatuur 
plaats. Ietwat over vijf uur mocht burgemeester Goekint, die reeds in 
december de eed had afgelegd, de vergadering openen. 
Er was veel volk toegestroomd, veel meer dan anders, want voor één 
keer waren alle banken volzet en moesten de overige aanwezigen 
zich tevreden stellen met een staanplaats. O p zeker ogenblik 
waanden wij ons in een Waa lse gemeente, te horen aan de spreektaal 
van de meeste toeschouwers -

Temidden van al dat volk legden alle 
vers verkozen gemeenteraadsleden 
de eed af de ene nog schuchter en 
struikelend over de drie kleine zinnen, 
de anderen als doorgewinterde politici, 
zonder hulp van de burgemeester De 
camera's flitsten, er werd geapplaudis
seerd reden te meer om zenuwachtig 
te zijn 
Onmiddellijk hierna moest de raad zich 
reeds uitspreken over twee nieuwe 
leden, gezien de heren Achtergaele en 
Felix hadden bedankt voor hun minie
me rol in deze legislatuur 
De stemming en aanstelling van de 
acht schepenen gebeurde zoals voor
af afgesproken broederlijk verdeeld 
onder CVP en P W , elk vier schepen-
zetels Dat wil dus zeggen dat de CVP-
fraktie de volstrekte meerderheid 
heeft in het schepenkollege 
Na het protokolair gedeelte was het de 
beurt aan de woordvoerders van de 
verschillende frakties Bil Clement 
(CVP) hoopte dat de nieuwe gemeen
teraad zou Ijveren voor een aangena
me, veilige en gezonde stad, Marcel 
Friederichs (PVV) beklemtoonde nog
maals het feit dat zijn part j een loyale 
partner zou zijn Edwin Van Daele (SP) 
beloofde een harde oppositie te voe
ren, maar opvallend hierbij was dat de 
SP geen genoegen nam met een 
woordvoerder, want even later moest 
ook Alfons Landon het woord voeren 
In hetgeen kan worden bestempeld als 
zelfbeklag, stak hij de draak met de 
voorbij gevoerde koalitiegesprekken 
en -afbreuken en maakte hij reeds een 
onderscheid tussen zijn gevoerde be
leid en het nog uit te voeren beleid De 
beleidsnota van de nieuwe meerder
heid moet evenwel nog ter sprake 
komen I 

In naam van de Volksunie stelde Kns 
Lambert dat de komende zes jaar 
biezonder belangnjk zullen worden 

Erg scherp viel Lambert met uit tegen 
zijn kollega's Hij beloofde evenwel dat 
de VU een harde maar opbouwende 
oppositie zou voeren en hij wenste de 
nieuwe meerderheid sukses 
„Maar de Volksunie zal zoals in het 
verleden met makkelijk zijni" 
Na de apologie van Landon en de 
hieruit onstane diskussie zorgde Lam-
bert voor stilte in de zaal en goedkeu
rend gemompel bij heel wat raadsle
den „Ik betreur, zei Kris Lambert dat 
datgene wat hier gebeurt een raadszit
ting onwaardig is Degelijk vertoon 
hoort thuis in een dorpscafé 
Al bij al op deze rustige vergadering 
een resem goede bedoelingen en een 
meerderheid aan nieuwe gezichten 
Genoeg om veel aan te kunnen' 

P.G 

WEST-VLMNDEREN 
JANUARI 
28 KORTRIJK Voordracht- en gespreksavond over „Brussel, van 

taalstrijd tot welzijn voor iedereen" door Paul Daels, voorzitter 
IJzerbedevaartkomitee met getuigenis door een Brussels Vla
ming (Andre De Schutter) 
Om 20 uur in 't Voske, Burg Reynaertstraat (bij station en 
Schouwburg) in Kortnjk Orgamzatie W B Vnje toegang 

28 POPERINGE: FVV-etentje in restaurant 't Couthof, Provense-
weg Apentief om 19 u 45 250 fr per persoon 

31 KORTRIJK: Spreekbeurt door Hugo Schiltz over „Is een Vlaams 
anti-knsisbeleid mogeli jk'" Om 20 u 30 in Hotel Broei, Broelkaa 8 

FEBRUARI 
3 IZEGEM: Om 19 u opening van de tentoonstelling „De betekenis 

van het Daensisme" in de tentoonstellingszaal van het stadhuis 
Tentoonstelling uitgewerkt door het „Daensmuseum en Archief 
van de Vlaamse sociale strijd", in Izegem uitgenodigd door VSVK. 

3 IZEGEM: Om 20 u, voordracht over het Daensisme, door drs 
Frans-Jos Verdoodt in de bar van het Muziekauditonum, Kruis
straat 15 Toegang gratia Orgamzatie VSVK 

4 IZEGEM: Tentoonstelling „De betekenis van het Daensisme" in 
de tentoonstellingszaal van het stadhuis Elke dag toegankelijk, 
behalve op zondag Elke dag van 14 tot 19 u Op zaterdag van 10 
tot 12 u en van 14 tot 17 u Toegangspnjs 20 fr voor individuele 
personen, 10 fr per persoon voor groejaen Orgamzatie VSVK, 
tot 11 febr '83 

4 GROOT-ZEDELGEM: VU-ledenfeest in zaal „Aster" te Aartnjke 
om 19 u 30 Gastsprekers algemeen voorzitter Vic Anciaux en 
Europees parlementslid Jaak Vandemeulebroucke Vooraf in
schrijven, prijs 370 fr voor het etentje 

5 WAREGEM Kaas- en wijnavond om 20 u in Kultuurcentrum „De 
Schakel" Org Waregemse Vlaamse Vrouwen Zang onder 
begeleiding van „De Troubadours" Pnjs 150 fr 

Incident 
HIJ sprak op 21 december 1894 voor 
de eerste maal in het parlement en wel 
in het Nederlands Aangezien er geen 
vertaaldienst bestond, verzocht men 
hem in het Frans te spreken, wat hij 
weigerde Nu wilden de Franstaligen, 
de grote meerderheid, vernemen wat 
een priester — die tegen de katolieke 
partij was opgekomen — te zeggen 
had Er ontstond een incident waarna 
besloten werd een vertaaldienst in de 
Kamer te organizeren Verder onder
steunde hij ook nog de voorstellen van 
Coremans ten opzichte van het ge
bruik der talen in de bestuurszaken 
Met zijn broer en andere kamerleden 
diende hij in 1905 het eerste wetsvoor
stel ter opnchting van een Vlaamse 
universiteit in 

Universeel 
Adolf Daens trachtte de werking van 
z'n partij uit te breiden over het hele 
Vlaamse land, maar ook over Wallonië 
Ook trad hij herhaaldelijk in Nederland 
op, hield er voordrachten Een zuster
partij kwam tot stand in Enschede 

Voor de eerste maal was een Vlaming 
in het Nederlandse politieke leven tus
senbeide gekomen en ontstond er een 
politieke orgamzatae onder zijn aan
drang 
Toen de Zuidafrikaanse boeren voor 
hun zelfstandigheid vochten, werd ook 
dat (o a in hun pers) door de Daensis
ten met levendige belangstelling ge
volgd 
We dienen nog te vermelden dat vele 
Vlaamse arbeiders en boeren, naar de 
VS uitgeweken, in kontakt bleven met 
de partij Zo kan men zeggen dat de 
opnchting van Vlaamse kranten in De
troit bijna rechtstreeks door het Daen
sisme werd beïnvloed 
Pr Daens onderhield ook vriendschap
pelijke kontakten met abbe Lemire uit 
Frans-Vlaanderen De Daensistische 
beweging wekte zodoende belangstel
ling voor alles wat met alleen de Vlaam
se stnjd, maar het hele Nederlandse 
taalgebied betrof 
In een volgende bijdrage gaan we 
dieper in op het Daensisme na de 
dood van Daens en op de weerslag 
van het Daensisme in onze eigen 
streek. Geert Orgaer 

Eerste VU-sukses in de 
Kortrijkse gemeenteraad 

VU-fraktielid Kns Lambert legt de eed 
af 

In de rekordtijd van 35 minuten werd 
de eerste zittng van de Kortnjkse 
gemeenteraad afgehandeld Er was 
weinig publieke belangstelling en al
leen Voïksunie-raadslid Magda Seyn-
haeve-Verbeke bracht wat animo in de 
zaal. 
BIJ de behandeling van de resultatenre
kening van het Vlasmuseum wees 
mevrouw Seynhaeve op de grote edu
catieve waarde van het museum en op 
de aantrekkingskracht die ervan uit
gaat op de bevolking van de regio 
In dit licht en gezien het batig saldo 
van het eerste werkjaar, stelde me
vrouw Seynhaeve voor de Kortnjkse 
scholen gratis toegang te verlenen tot 
het museum 

Woordvoerders van de SP en van de 
PVV schaarden zich onmiddellijk ach
ter deze suggestie en ook de meerder
heid scheen voor het voorstel gewon
nen 

Schepen de Bethune replikeerde en 
zei dat met de gemeenteraad doch wel 
de vzw Vlasmuseum daarover moet 
beslissen, maar de schepen beloofde 
deze kwestie te verdedigen binnen de 
raad van beheer van het museum 
Dit eerste Volksunie-sukses bewees 
meteen dat het ernst is met de VU-op-
positievoering en dat de Volksunie — 
net als in het verleden — kntisch, maar 
konstruktief aan het stedelijk beleid wil 
deelnemen en er haar stempel op 
drukken 

Dat het optreden van burgemeester J 

De Jaegere positiever en soepeler 
overkomt dan het strakke, reaktionaire 
en geen inspraak duldende beleid van 
zijn voorganger Lambrecht kan hoof)-
gevend zijn, maar de CVP-machtswel-
lustelingen kennende vrezen wij, dat 
deze indruk vlug zal vervagen 

Dat het Agalev-raadslid met de kans 
kreeg een gemeentelijke beleidsver
klaring af te leggen bevestigt deze 
stelling 

Paul THIERS, 

Vlaams Kruis 
aktief in Izegem 

Er IS in Izegem een kern van het 
Vlaams Kruis aktief Enige tijd geleden 
werd de vlag van de Izegemse afdeling 
ingewijd en VU-schepen Bernard De-
poorter trad daarbij op als peter 

Nu wordt gestart met een kursus 
eerste helper Die gaat door in de 
bovenzaal van het Vlaams Huis Grote 
Markt 30, in Izegem De data zijn 21,23, 
28 en 30 januari en 4 en 6 februari Op 
vrijdagavond is dat telkens van 19 tot 
22 u en op zondagvoormiddag van 9 
tot 12 u 

Men kan inschnjven in het Vlaams 
Huis (tel 30 36 63) of bij Frans Vander-
per, Kapucienenlaan 73 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen-en marmerhouweni 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45 1000 Brussel 

Tel 5116133 Pnve 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

< ^ uitgebreide heus bemeubelde villa s appart en sludlo s 
In alle prljshlassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II-IAAN :20s 
84M OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 2S 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenvi/eg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-211207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoranna 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in een van de kjeste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij. 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

Wi| bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en- zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33 J7.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTOEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.10.30 

Gevraagd voor plak en In-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 Bfr 
Inl Satumus, Kerketlend 31, 
4731 GE Oudenbosch/NedL 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

im^^rtwtraat 128, 9328 dendermondeschoonaard» 
tel 052-423304- 423916 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagans, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

TE KOOP 
Volautomatische, elektri
sche adresseermachine met 
opbergkas^e voor adres-
seerplaatjes. In zeer goede 
staat 5 Jaar oud. Nieuw-
waardei 95.000 fr. Merki 
Stielow 5300 Hamburg. 

Nu wegens omschakeüog 
naar computer te verkrip 
gen voor slechts 15.000 fr. 
Zeer geschikt voor afde-
lings- of arrondissements
administratie. 

Te bevrageni Vlako nv, Ber-
larij 26 te 2500 U e n teL 03-
480.06.97 ter attentie van 
Bruyns. (Adv. 02) 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/^^ 

/akkundige retouche ' 

« r- X s- c 
LlJJJ.I..II.I.iiliiiL»ww'?.„.rf 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-333756 

P.VB.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelt|ksreportsges 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruzfctttijdn 56c brugye 
0 b 0 / 3 S / 4 04 
baan bfugg* kortrijk 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-311376 

ZO^K^RCK 
• Man, 38 jaar, ongehuwd en 
vi/onende te Mechelen Z9ekt 
werk Diplonna letterzetter 'A3 
Ervanng 13 jaar in drukkerij, 4 
jaar als klerk Ref nr 348 

• 18-jange A6-A2 handels- en 
steno-daktylogediplomeerde 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers, Volksvertegen
woordiger, 02-56916 04 

• Kinesist uit Izegem zoekt 
dnngend werk Ook bereid tot 
ander werk zoals medisch afge
vaardigde Goede talenkennis 
Akbef in het verenigingsleven 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Geert Bourgeois, Vandentx)-
gaerdelaan 47, Izegem, tel 
305287 

• Boekhouder met 26 jaar er
vanng in pnvé-bednjven zoekt 
nieuwe betrekking in Brat>ant of 
eventueel erbuiten Voor ml Dr 
Volksvertegenwoordiger J Val
keniers 02/5691604 

• Dynamische en werklusbge 
man (36 j j uit het Gentse, vlot m 
de omgang, met ervanng m de 
import en export zoekt een pas
sende t)etrekking Hij is in het 
bezit van een A2 dipkxna handel 
en een njt>ewij8 C Inlichtingen te 
t>ekomen op het Algemeen Se-
kretanaat tel 02/2194930, of bij 
de betrokkene 091/844994 

• Diëtiste en knminoloog zoe
ken werk in het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop-
pensstraat 72, 1990 Hoeilaart 
(02-6573729) 

• Jonge gegradueerde klinisch 
latwrant zoekt een passende t>e-
trekking Hij heeft zijn legerdienst 
volt>racht Inlichtingen te t>eko-
men op het Algemeen Sekreta-
naat tel 02/2194930, of bij de 
betrokkene 015/614081 

• Jonge man 27 jaar, student 
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan schappelijke pnjs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, A. 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

• 26-jange gehuwde licentiate 
Oudheidkunde, speaalizabe 
Gnekse numismatek, geaggreg. 
hoger sec onderwijs, zoekt be
trekking in Brat>antse Voor ml 
tel 02/5691604, Volksvert Dr J 
Valkeniers 

• Jonge dame, 22 jaar gehuwd, 
diploma A6/A3 steno-daktyk) 
N en F, zoekt een betrekking als 
klerk-typiste 
Voor inlichbngen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, A. 
Lonquestraat 31,9219 (jentbrug-
ge. tel 091-307287 
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Mi Mensen van bij ons 

DILBEEK. — Behalve voor 
het lintjesknippen zijn mi
nisters en ook gemeentelijk 
politiek personeel, zoals 
burgemeesters en schepe
nen, klaarblijkelijk onver
minderd zeer graag te vin
den voor „een persportret" 
waarbij zij nog meer trofee-
rijk pronken dan de inge
haalde nationale — en als 
het effe kan internationale 
— vedette. Met het Vlaams 
sportdekreet is aan die poli
tieke kompetitie nauwelijks 
iets veranderd; wél integen
deel. Erger nog: de lichame
lijke kondltie van onze jonge 
generaties wordt momen
teel door ingrepen van na
tionale ministers nog be
hoorlijk toegetakeld. Te be
ginnen met de schoolgaan
de jongeren. Of, welk heil 
kan onze Vlaamse gemeen
schap verwachten van be
leidsbeslissingen als die 
van onderwijsminister 

Coens om het reeds zo 
stiefmoederlijk behandelde 

sportonderwijs in onze 
scholen andermaal met één 
uur te verminderen-? Voor 
zover er in veel studierich
tingen nog een glimp mocht 
opgevangen worden van 
enig sportonderricht; laat 
staan lichamelijke opvoe
d ing-
Onderwijsminister Coens 
moet eens eindelijk goed 
nota nemen van „ministerië
le aanbevelingen", eensge
zind geformuleerd op een 
konferentie van Europese 
ministers, tijdens een Brus
selse zitting, op 20 maart 
1975 (zeven jaar geleden!): 
artikel 1: „iedereen heeft het 
recht sport te beoefenen". 

En, ten aanzien van Coens 
sport-bezuinigingsprogram-
ma's: „De bevordering van 
de sport als belangrijke fak-
tor in de ontwikkeling van 
de mens dient uit de open
bare middelen op passende 
wijze te worden aangemoe
digd en gesteund-' 

Stan Philips, Johnny Berebrouckx, Geert Goubert: 

„Er is zeker nog sporttekort!" 

heid uiteraard ook (op zondag
morgen) een sportsymposium. 

„^mï'* Niet alleen met de bedoeling om 
de sterkste arm voor het draalen 
van de grieventrommel te ontdek
ken. Vooral om een aantal politie
ke doelwitten te omlijnen. En dan 
weer ook niet vanuit kortzichtige 
politieke oogpunten bekeken. 
Nee, het wordt de hoogste tijd dat 
in onze Vlaamse gemeenschap op 
afdoende wijze aandacht wordt 
gechonken aan beide elementen 
van die Olympische streving: „een 
gezonde ziel kiehoeft een gezond 
lichaam". 

Amateurs prikkelen 
Wat is er dan nog tekort aan de 
sport? 

Johnny Berebrouckx: „Heeft het 
sportgebeuren nog iets van de 
volksspelen van weleer? Vandaag 
wordt er veel gewag gemaakt van 
de noodzaak aan rekreatie-spor-
ten... 

Is die terminologie op zichzelf niet 
reeds een aanwijzing van de ont
sporing van het „grote sportge
beuren"? Natuurlijk verheugen we 
er ons over dat op menig sportge
bied Vlaamse ploegen of vedettes 
internationale roem verwerven. 
Door eigen prestaties. Gebruik 
makend ook van de Infrastruktuur 
die hen aangeboden wordt 
We hebben nood aan vedettes. 
Het zijn bijvoorbeeld die sterfigu
ren die jonge mensen prikkelen 
om sport te beoefenen. Vedettes 
kunnen bijzonder stimulerend 
werken op duizenden mensen die 
zich In hun schaduw ook als kleine 
helden opwerken. 

Maar uiteindelijk: heeft de ama
teur niet evenveel rechten wat 
betreft de sportakkommodatle die 
de gemeenschap aanbiedt? 
Kan een sportbeleid geslaagd ge
noemd worden als we moeten 
vaststellen dat kinderen van mln-
derbegoeden In een achterbuurt 
slechts de akkommodatie hebben 
van een braakliggend terrein waar 
zij met hun twee dozijn op één blik 
kunnen stampen...? 

Kuituur en sport. In de politieke 
wereld is dat één grote pot nat. 
Tot en met op gemeentelijk ni

veau. De schepen van kuituur 
neemt er dikwijls ook nog effe 
sport bij, en het tegenovergestel
de is ook geen unicum. Maar 
uiteindelijk: wat zouden we de 
bal in het kamp van de lokale be
leidsverantwoordelijken gooien? 
Het is toch zo dat onze gemeen
schap (eertijds vla de Belgische 
overheid, en vandaag ondanks 
het bestaan van een Vlaamse 
regering) de zorg voor „lichame
lijke opvoeding" in vergelijking 
met nabuurlanden schromelijk 
verwaarloost. 

Dit heeft natuurlijk niet kunnen 
beletten dat Eddy Merckx, Miei 
Puttemans, Roger De Vlaeminck 
en John Massis wereldfaam ge
maakt hebben-
Geert Goubert: „Een gezonde ge
meenschap leeft niet alleen van 
kompetitiesport ten bate en voor 
de glorlool van enkele vedetten. 
Er Is ook nog zoiets als rekreatle-
sport, schoolsport, bedrijfsport, 
sport voor mindervaliden... 

Als licentiaat lichamelijke opvoe
ding vind ik het bedroevend dat de 
lessenroosters in ons onderwijs 
zodanig zijn opgesteld dat de jon
ge generaties zich wat dit betreft 
onverminderd In een ontwikke
lingsland bevinden. Hoelang wordt 
nu reeds betoogd dat de lichame
lijke opvoeding op school drin
gend aan een herwaardering toe 
Is...?" 

Om haar werking kracht bij te 
zetten, heeft de VU-sportkom-
missie, met de zegen van het 
partijbestuur, het initiatief geno
men op 14 en 15 mei een sport
weekend te organizeren in Dll-
beek, met een bijhorend sympo
sium de zondagvoormiddag. 
Op het programma van de wed
strijden staan onder meer: voet
bal, volley, zwemmen, volksspor
ten, petanque, viswedstri jd voor 
kinderen, fietstocht, wandeltocht, 
jogging (5 km) en talrijke rekrea-
tiesporten onder leiding van mo
nitors, (hds) 

„WIJ" zal in de komende weken nog 
detailinformatie verstrekken; geïnte
resseerden kunnen nu reeds kontakt 
nemen met VNS-direkteur Gilbert 
Vanoverschelde, op zelfde adres en 
tel. als de „WIJ"-redaktie. 

Wat is er van de sport? Weinig 
goed nieuws inzake onderwijs en 
steun aan onderricht. 
Onverminderd overdonderend 
kompetitienieuws; dat wel dag-
op-dag natuurlijk. 
Op basis van het aantal Sportfe
deraties, die onze contreien rijk 
zijn, zouden we lichtzinnig kun
nen oordelen dat de sportbeoe
fening bij ons wel degelijk een 
behoorlijk gewaardeerde en 
maatschappelijk beoefende be
doening is. Op basis van het 
aantal sportvelden en sportcen
tra al evenzeer. 
En vooral, op basis van de enor
me binnenlandse én internationa
le krantekoppen die grote vedet
ten dag-op-dag blijven versieren. 
Sporttekort? Wie zou zulks dur
ven beweren-? 

Stan Philips (voorzitter VU-kom-
missie Sport): 

„Er is veel sport-tekort In onze 
Vlaamse gemeenschap. Te begin
nen met de sport-opleiding In onze 
scholen. Het enorm aantal kompe
titiewedstrijden kan de valse in
druk blijven verwekken dat we er 
sportief nogal behoorlijk voor
staan. Maar In feite is het tegen
deel waar. Het sportdekreet heeft 
daar niet de minste jota In positie
ve zin aan veranderd. Ik druk mij 
misschien té sterk uit Maar men 
moet toch toegeven dat sport-
schepenen en de sportfunktlona-
rissen, ondanks veel bovenstebes
te wil her en der, niet overal in 

staat blijken om de sportwensen 
van onze mensen tegemoet te 
komen en de algemene kondltie 
op hoger peil te tillen. Wat ons be
treft maken we dus volkomen 
abstraktie van prestaties in de 
erkende kompetitiesporten. 

Johnny Berebrouckx: „De VU-
sportkommlssie werkt Inmiddels 
meer dan acht jaren. Er werd 
enorm veel goeds verwezenlijkt In 
de periode toen het Vlaams sport
dekreet in de maak was. Maar het 
resultaat van dit politiek sportwerk 
bevredigt ons toch niet behoorlijk. 
Er zijn sportkommissies allerlei op 
gemeentelijk, gewestelijk en natio
naal niveau geïnstalleerd. Sportfe
deraties rezen als paddestoelen 
uit de grond. Een sportfederatie 
kon meteen erkend worden door 
de overheid als minstens drie 
klubs in drie provincies zich aan
meldden. 

En op die wijze tellen we bijvoor
beeld vandaag de dag een vijftal 
Vlaamse watersportfederaties die 
allemaal van dezelfde koek willen 
eten... 
Zoiets kan toch niet?" 

Stiefmoederlijk 
— Blijkbaar is er onverminderd 
met de professionele kompetitie 
„iets" aan het mislopen- Maar 
ook de schoolse sportopleiding, 
amateuristische sporttakken, 
vri jeti jds-sport-zijn ingekapseld 
in een krachtenverspillend sys
teem, door de politieke overheid 

uitgedacht en perfekt gedesor-
ganizeerd-? 

Johnny Berebrouckx: „Waarom 
toch wordt bij ons de sportbeoe
fening door de overheid zo stief
moederlijk behandeld? 

Velen zullen me uiteraard tegen
spreken. Met verwijzing naar het 
aantal sportcentra in één fusiege
meente waar niet zelden olympi
sche allures de kleinschalige ma
ten van de dorpsbehoeften met 
rekord-sprongen overschrijden... 
Kijk. ons is het er om te doen dat 
elkeen In onze Vlaamse gemeen
schap die aan sport wil doen de 
gelegenheid daartoe krijgt Mét 
passende steun vanwege de over
heid. 

Te beginnen met onze schoolkin
deren. Jarenlang heeft de over
heid wat dit betreft een fameuze 
volkskracht verspild door gebrek 
aan interesse, of zelfs door 
kwaadwillige bedoelingen. Het 
blijkt dan weer te maken te heb
ben met politieke benoemingen; 
ook In de sportwereld. 

Stan Philips: „Wij willen alvast 
vanuit onze kommissiewerking 
aan de VU-schepenen van sport
en kuituur, burgemeesters en alle 
andere sportverantwoordelijken 
op gemeentelijk niveau een duw in 
de rug geven. En dan wel zeer 
spoedig met de organizatie van 
een sportweekend in Dllbeek (op 
14-15 mei e.k). 

Wij organizeren bij deze gelegen-
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