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„Voeren moet bij Limburg blijven!"
u. 3 0 , Kolonel Dussartplein (Ring) - slotmeeting Grote Markt Lees biz. 5

Foto van de week
Voeren
als koopwaar
JHatw die mensen mogen daar blijven wonen, boor". Dit in
aUe opzichten dubieus mopje was een toegift van eerste-minister Martens, toen liij aan het einde van het Happart-weekend glimlachend en triomfantelijk de journalisten te woord
stond Het illustreert volkomen de sfeer van kille mensenverachting en hooghartigheid, waarin de feodale ingreep op
Voeren tot stand kwam.
Hoe ziet het monster er uit, dat in de Wetstraat 16 zondag
werd gebaard? Ten eerste is en blijft Happart in feite
burgemeester van Voeren, weliswaar voorlopig niet in rechte
maar met alle bevoegdheden vandien. Ten tweede moet
Voeren, losgemaakt van Limburg, de zevende faciliteitengemeente rond Brussel worden. Met alle gevolgen daarvan. Het
toezicht en het gezag van de Limburgse bestendige deputatie
worden vervangen door die van de paritair-tweetalige Brabantse deputatie, met Frans overwicht Voor Happart wordt
een rode loper naar het parlement uitgelegd. En méér dan
ooit in de voorbije twintig jaren mogen de Walen hopen dat,
na de Brabantse faze. Voeren uiteindelijk naar Luik verhuist
Daarnaast wordt iedere verdere evolutie van de staatshervorming voor jaren in de frigo gestopt Het Jioogdringend"
wetsvoorstel-Van den Brande, gedurende enkele weken het
Vlaamse paradepaard van de CVP, wordt tot 1985 uit cirkulatie genomen. De sluizen, waarlangs het nationale geld naar
Cockerill-Sambre stroomt blijven wagenwijd open.
En dat alles voor een Luikse lummel die toevallig in Voeren is
komen wonen. Er zijn honderd burgemeesters elders in het
land, wier benoeming nog hangende is. Maar uitgerekend de
Luikse herrieschopper moest zo wilde het Nothomb en zo wilden het de Waalse partijleiders, een spoed- en voorkeurbehandeling krijgen. Uitsluitend en alleen omdat deze raddraaier enkele maanden moet wachten op zijn wettelijke
sjerp, terwijl hij die reeds in feite heeft omgord, wentelt de regering zich meer dan dertig uren in barensweeën om dan te
bevallen van een monster.
Vijfhonderdduizend werklozen. Een land dat gebeukt wordt
door de ekonomische krisis. Het kon de Waalse politici geen
moer schelen, als er maar geen haartje gekrenkt werd aan
Happart Aan deze chantage heeft Martens toegegeven, voor
dit fanatisme heeft hij een prijs betaald die in een krankzinnige wanverhouding staat tot de onbenullige inzet: de ambities van de Luikse terrorist uit Voeren. Maar niet alleen Martens is plat op de vloer gaan liggen, ook de overige Vlaamse
ministers deden dat de CVP-ers en de PW-ers. Naast
Martens twee gewezen CVP-eerste-ministers: Eyskens en
Tindemans.
fii^Tt^
Voor al deze heren - en in de eerste plaats voor de mateloosambitieuze Martens — moge de uitleg gelden dat zij him eigen portefeuille hebben gered. Dit „ekskuus" geldt niet eens
voor de voorzitter van (nog altijd) Vlaanderens grootste
partij, de bleke kwakzalver Swaelen die maandag in niet
minder dan vijf punten zijn bijval met het akkoord betuigde
en die het Voeren-monster „een positieve bijdrage tot de pacifikatie van de gemeenschappen" dierf noemen. Een weekdier
dat niet eens het verstand heeft, in zijn schelp te kruipen.
Nog is de kogel niet door de kerkl In de meerderheidsfrakties
gromt het ongenoegen en de schrik. Een aantal CVP-ers — de
ene uit overtuiging, de andere uit elektorale angst — aarzelen om onder het juk door te lopen en zoeken krampachtig
naar een alternatief, het zoveelste doekje voor het bloeden.
Bij zoveel Waalse onwil, bij zo hoge Waalse chantage, bij zo
grote Waalse arrogantie en geldhonger is er nochtans maar
één definitieve remedie. Boedelscheiding, zo vlug mogelijk!
(tvo)

Na het kamer- en senaatsdebat bleek woensdag duidelijk dat én in de CVP én in de P W het Martens-GolNothomb-kompromis, en vooral de aanhechting van Voeren bij Brabant een giller in de politieke annalen
wordt Woensdagvoormiddag applaudisseerde Wilfried Martens zélf na een voorstel van P W senaatsfraktieleider Vanderpoorten om een nieuwe Voeren-maraton aan te vangen. Waarbij de CVP reeds
te kennen gaf in deze tweede koehandel wél de onmiddellijke benoeming van Happart te aanvaarden, gekoppeld aan een mogelijk later te organizeren taal-eksaampje. Mar vice-premier Gol stelde prompt voor
de RTBF-radio dat er geen sprake zijn kan van nieuwe CVP-voorstellen te overwegen: „C'est fini! 't is KedaanFMaar ook voor de Vlaamse Voerenaars is de maat meer dan vol! Daarom stapten zij maandagavond
met een rouwkrans naar Wilfried Martens die de Vlaamse belangen met „een eerste klas begrafenis' da
grond heeft ingestampt

En inmiddels...
En inmiddels- blijven, behalve Nothomb, vooral een rist andere Waalse ministers van een zwaarder lobby-kaliber in de aanval gaan en de Vlaamse gemeenschap niet alleen uitdagen maar ook chanteren. Drie dossiers van dat genre
zijn momenteel zeer acuut: Cockerill-Sambre, de aankoop van de F-16 en de
Belgische verbintenis met Framatome voor de bouw van nieuwe kerncentrales.
Gol, Maystadt, Knoops en de anderen
laten de Voerenstorm rustig over de
Wetstraat heenwaaien. Vanop veilige
afstand wakkeren ze het ontij dat
Martens overdondert wel wat aan.
Maar ze zijn vooral onverminderd operatief op andere fronten. „Geen frank
meer voor Cockerill-Sambre" zo sprak
ekonomie-minister Mark Eyskens onlangs parmantig. „Tenzij vanuit deze
bedrijven zelf een sociaal pakt (zegge
voorstellen voor inlevering) per 1 februari op tafel zou liggen." Dat is dus
vandaag niet het geval gebleken.
FGTB-vakbondsleider Gillon heeft
trouwens reeds een poos geleden
gesteld dat van biezondere inlevering
bij Cockerill-Sambre geen sprake kan
zijn.
Dinsdag heeft Mark Eyskens dan nog
eens herhaald dat een nieuwe zak vers
geld (miljarden kunnen niet in een
enveloppe) geenszins naar de Waalse
staalbedrijven zal gevoerd worden
Maar inmiddels heeft hij diezelfde dag
toef) maar eventjes 980 miljoen op
rekening van Cockerill-Sambre laten
storten. En op het einde van deze

maand zal alweer minstens 12 miljard
geëist worden (mede door GoD om de
lonen te kunnen uitbetalen. Deze week
donderdag (sociaal-ekonomisch kernkabinet) en vrijdag (kabinetsraad) zal
blijken of Eyskens dan wel Gol het pleit
wint We zouden ons de illuzie moeten
maken dat, als deze maand geen „sociaal pakt" bij (Dockerill-Sambre hoe
dan ook verwezenlijkt wordt begin
volgende maand de staalbarons naar
de curatoren verwezen worden, zoals
met zoveel Vlaamse bedrijven (bij
voortjeeld (Dockerill-Yards) al geruime
tijd geschiedt.
Eyskens verzwijgt ook dat, met het in
de koelkast stoppen van het wetsvoorstel-Vanden Brande de regering-Marlens besliste onverminderd miljarden
van de Vlaamse belastingbetalers naar
de Waalse bekkens te versluizen, met
of zonder „sociaal pakt"
En dan de F-16-affaire. Begin deze
week werd op „Defensie" nog herhaald dat die F-16-aankoop momenteel
vaf7 geen kanten nodig is, en dat er op
het budget van landsverdediging geen
centen voor zijn. In legerkringen wordt

benadrukt dat zo'n miljardenengagemenX andere broodnodige defensieinspanningen zal verzwe^kenl Het
gaat hem om een ais uit politieke en
industriële hoek. Of, in konkrete termen: het zijn Gol en Maystadt die om
kxjter elektorale bekommernis door
het plaatsen van aanzienlijke bestellingen Sabca, Sonaca en FN een honderd-procent produktie willen cadeau
doen.
Zijnerzijds doet ook staatssekretaris
Knoops inspanningen ten bate van de
ACEC-, Cockerill- en Fabncom-htk}y.
Alweer miljarden-engagementen wil hij
in de kabinetsraad Martens doorduwen om kontrakten te sluiten met het
Franse Framatome voor de bouw van
nieuwe kerncentrales Zijn handelwijze
dreigt onder meer eds gevolg te hebben dat met genoemde Belgische konstrukteurs „or)derhandse prijsafspraken" gemaaid worden. Door Framatome op te vrijen dreigt ons land voorarh
dere miljardenopdrachten (onder
meer de bouw van dnjkwater-reaktoren) afgewezen te worden. Alleen financieel bekeken een bijkomend miljardenveriies van formaat.
(kickenll-Sambre, F-16, Framatome:
de miljarden-hoki up ten nadele van
Vlaanderen houdt tijdens het Martens
V-bewind niet op.
(hds)
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„LEVEN- EN LATEN LEVEN"

BELEDIGEND

Welaan dan, wanneer de BRT eens
niet „rood" is, zal hij wel „groen" zijn.
Als reaktie op de lezersbrief van A.S.
uit Duffel CWij" van 20-1 -83), die mij als
nogal kortzichtig voorkomt, moet ik
erop wijzen dat de BRT-TV sinds 1970
een lange traditie van natuur- en milieuprogramma's CSOS-Natuur", „Een
land zoekt zijn evenwicht", „Morgen
wordt het beter", „Leven_. en laten
leven") heeft opgebouwd, die misschien wel mee vaart aan de milieubeweging in Vlaanderen hebben gegeven.
Deze algemene milieubeweging moet
niet verward worden met de partijpolitieke uitgroei ervan, met name de partij
Agalev. Uit joumalistiek-informatief
oogpunt konden we in de eerste aflevering van „Leven... en laten leven" van
het nieuwe jaar echter niet voorbij aan
het feit dat per 1 januari in Meise en
Schoten Agalev-schepenen hun visie
en hun opties zouden moeten gaan
wéérmaken. Vandaar een reportage
over dit niet onbelangrijk fenomeen,
dat allicht andere politieke partijen aan
het nadenken heeft gezet
Dat Agalev qua milieuzorg en groene ijver geen monopolie kan inroepen
is zonder meer duidelijk. De voortreffelijke inzet ter zake van VU-mandatarissen als Jaak Gabriels en Willy Desaeyere (ik noem er maar een paar) is ook
ons bekend. Beide beleidsmensen
kwamen in het verieden óók in-onze
programma's aan het woord. Bij mijn
weten werd ons toen geen „politieke
propaganda" verweten. A.S. was er
toen evenmin bij om ons een „uitzending door derden" aan te wrijven.
Frans Frederickx
producer
.Leven- en laten leven"

In een advertentie van het weekblad
„Humo" CWij" van 27 januari jIJ wordt
de aandacht gevraagd voor een vraaggesprek met de SP-volksvertegenwoordiger Louis Tobback. Ik vind het
ongepast dat „Wij" een beledigende
advertentie ten aanzien van Hugo
Schiltz opneemt
Het gaat om de eerste zin van de
inleiding neergepend door vrager Jef
Coeck in „Humo", die als volgt luidt:
„De meest geïnterviewde politicus van
1982 is ongetwijfeld Louis Tobback.
Om dit op passende wijze te vieren,
sprak „Humo" opnieuw met de enige
oppositieleider in Vlaanderen. De enige? Ja, want bij Tobback verbleekt
Schiltz tot een stamelaar van wiegedrukkenJ'
Wiegedrukken zijn drukwerken uit de
allereerste tijden der boekdrukkunst
Jef Coeck schrijft in zijn blad wat hij wil
of ten minste wat zijn bazen toelaten.
De slechte reputatie van dat sensatieblad is stevig gevestigd I Wat ik echter
de redaktie van „Wij" verwijt is de
opname van een beledigende, kleinerende uitlating aan het adres van Hugo
Schiltz, waarbij Tobback verbleekt tot
een politiekertje uit de streek van
Leuven, die veel aan het woord komt
over kemraketten en dies meer maar
aan wie de werkelijke problematiek
van het huidige Vlaanderen dermate
voorbijgaat Daarom kan hij onmogelijk
aanspraak maken op de titel „enige
oppositieleider in Vlaanderen".
M.P„ Meise
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VOEREN
In onze zogenaamde demokratie heeft
de koehandel weerom hoogtij gevierd,
en werd een schandalige oplossing
voor het Voerprobleem gevonden.
Zeer pijnlijk voor onze Vlaamse landgenoten in dit mooi stukje Limburg. De
vraag mag gesteld worden; heeft
Vlaanderen nog eigen mensen in de
huidige regering? Neen!
Het zijn slappelingen zoals vijftig jaar
geleden er waren in de Duitse Weimarrepubliek. Mensen die geen enkele
verantwoordelijkheid droegen en
slechts oog hadden voor persoons- en
partijbelang.
In dit land vormen de Vlamingen de
meerderheid en steeds worden ze
onmondig gemaakt door een Latijnse
minderheid versterkt met duistere elementen.
Om in deze moeilijke tijd zo'n soort
koehandel te vermijden is alleen de

• Man, 22 jaar, wonend in het
Mechelse, zoekt werk als laborant Betrokkene heeft 8 maand
ervaring in de farmaceutische
industrie. Ref. nr. 419.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met volksvertegenwoordiger Joos Somers,
Ontvoeringsplaats 1, 2800 Mechelen, tel. 015-20.95.14. Gelieve
steeds het referentienummer te
vermeWen.

Volksunie daartoe in staat Zij mag niet
nalaten aan alle Vlamingen de richtlijnen door te geven om terug een volk
te worden met eigen fierheid dat op
gelijk welk terrein weerstand kan bieden aan de vijanden van ons Vlaams
grondgebied.
Wanneer de Vlamingen een volgende
maal in het stemhokje zullen staan, dan
zullen zij een bolletje rood maken op
de VU-lijst naast een sterke en bekwame Vlaming met zin voor verantwoordelijkheid en die bereid is in dienst te
staan van de ganse Vlaamse volksgemeenschap.
AS^ Brussel

EERST NADENKEN
De jongste aktie van TAK in GB Home
Stock te Temat heeft alleen stof doen
opwaaien in de Home Stock zelf, vooral na het vandalisme van TAK ter
plaatse. De mensen van TAK zouden
beter eens nadenken alvorens te handelen. Home Stock-Temat waar het
kantoorpersoneel (dat aangevallen
werd) zijn werk uitsluitend in het NedeHands doet steeds en altijd; zelfs als
van die „fiere Vlamingen" Frans trachten te broebelen, dan nog schakelen zij
zelf over naar het Nederiands.
TAK mag niet vergeten dat er ter
plaatse VU-mensen werken en ook
andere overtuigde Vlamingen. Het enige resultaat van zulke aktie kan maar
zijn dat na tijd deze mensen een hekel
krijgen aan al wat naar Vlaamse beweging riekt
Aktie? Dat men dan eens gaat betogen op de hoofdkantoren van GB, of
bij Delhaize.
E.K.-H. Asse

EDDY WALLY
„Wij" meent kritiek te moeten uiten op
het TV-optreden van Eddy Wally. Was
het dan maar slijmerig gekweel, het
was tenminste Vlaams en dat is het
wat de Vlamingen willen. In zijn geheel
was het een prachtige show.
Nu iets over de TV-shows van Marva
Daarin traden artiesten op die een
stem hebben die op niets trekt en die
bovendien nog in het Engels kraaien!
Als men, zoals de meesten van de
Vlamingen, geen Engels verstaat dan
draait men best het toestel dicht
U doet met dergelijke kommentaren
een Vlaams weekblad als „Wij" geen
eer aan. Of misschien wilt ge alleen
maar wat grappig zijn zoals in TVTouché?
N.D.D„ Meise

• Gevraagd; een stapelplaats
voor huisraad in de nabijheid van
de Grote Markt van Mechelen;
oppervlakte ± 50 m2. Zich wenden tot; tel. 015-61.38.17. Referentienummer 428.
Belangstellenden kunnen zich
ook wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, OntvoeringspJaats 1,28(X) Mechelen,
tel. 015-20.95.14. Gelieve steeds
het referentienummer te vermelden.

Brieven

VOEREN

GEBEDJE-

Weer hebben de Walen hun slag thuis
gehaald. De Voer naar Brabant en
Happart burgemeester van Voeren in
1985. Als eerste schepen is Happart
waarnemend burgemeester, dus is hij
het nu reeds en niet in 1985, de titel
doet er niets aan, en hij zal dan ook zijn
wil doordrijven. Nu reeds wordt hij als
een Waalse volksheld aanzien, en met
de steun van de Waalse regering, voelt
hij zich zo sterk dat hij tot alles in staat
is. Zijn pretentie grenst aan het ongelooflijke, en met Happart zal de Voer
dan ook getirannizeerd worden tot en
met
Het is voor ons, Vlamingen, één van de
grootste kaakslagen die wij ooit géinkasseerd kregen. Bij twee-derdemeerderheid is Voeren bij Limburg ingelijfd,
en op het advies van de Raad van State wordt gesteld dat in Vlaamse faciliteitengemeenten de voertaal in de
gemeenteraad het Nederiands moet
zijn. Happart kent geen woord Nederlands, en het niet naleven van de wet
is regelrecht de voeten vegen aan de
meerderheid in het land.
De Pest Voor Vlaanderen gaf de Voer
reeds prijs, voor haar tellen alleen de
ministerportefeuilles, en de CVP bang
voor de komende verkiezingen, gaf
Vlaanderen de Judaskus.
Wat zullen de Vlaamse groeperingen
en de VU nu doen? Weer protesteren,
en dan met grote borst naar de IJzerbedevaart gaan om voor de zoveelste
maal te moeten aanhoren dat het nu
genoeg is, en dat Vlaanderen geen
morzel grond meer mag afstaan, en
met België als het kan, zonder België
als het moet en dan maar zingen „Ze
zullen hem niet temmen!"?
Wanneer zullen wij eens van onze
Waalse meesters leren hoe wij het
moeten doen? Hoor eens hoe Willem
Elsschot het zegde.
„Weet nu dan dat uw stem door
niemand wordt gehoord zolang gij
stamelend bidt of bedelt bij de poort
J.V.P„ Blankenberge.

Martens mag zich nog eens gelukkig
prijzen. Happart en de PSC zijn zo blij
met zijn goede voorstel. Hip, hip, hoera! Ze mogen allemaal hun jobke behouden en misschien wordt er wel
gefeest?
Gelukkige Walen die telkens hun slag
thuishalen dank zij een ontaarde en
zijn onkunde.
Wat denkt Martens van het verdriet en
de echte wanhoop die hij teweegbrengt? Een volk uitleveren, zijn volk,
voor de eisen van een Waal, dat is verraad!
De woorden „Heer vergeef het hun..."
zijn hier niet meer op hun plaats voor
een man die in de Vlamingen hun hart.
steeds opnieuw, de haat probeert aan
te wakkeren. De woorden die ik gebruiken zal in een gebed, vormen één
grote smeekbede bij de afgrond.
„Heer, als ge rechtvaardig en barmhartig zijt doe er dan toch eens wat aan,
kom deze onbenullen maar vlug halen,
't is de hoogste tijd. Amen."
LU„ Overmere

ADVERTENTIE

Wi) ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m evenals scheid- en smaadbrieven De andere publiceren wi).
naargelang er plaats beschikbaar is
Wij behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief.
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie
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Mensen
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Umhura Ujven!
Het mopje van Martens
Het cynisme van deze omhooggevallen gewezen
flamingant
wordt slechts overtroffen door
zijn mateloze ambitie!
premier) waren de hardnekkigsten om zich te verzetten tegen
de onmiddellijke benoeming van
Happart.
In de tweede en definitieve faze,
toen de verhuis van Voeren naar
Brabant besproken werd, bleek
Tindemans plots uiterst meegaand. Hij bepleitte sterk de frigo-gedachte: de verwijzing van
de communautaire problemen
naar een studiecentrum tot 1985.
Toen eerste minister Martens
zich zondagavond stralend aandiende bij de journalisten om de
verhuls van Voeren naar Brabant
toe te lichten, wilde hij ook wel
een grapje kwijt: „Die mensen
mogen daar blijven wonen, hoor.'

In feite Is dit een oude truuk van
Tindemans: onder het mom van
Vlaamsgezindheid de staatshervorming afremmen en vertragen.
De minister van Buitenlandse
Zaken had nog een andere reden
om tevreden te zijn. Terwijl hijzelf

De rol
van Tindemans

buiten schot bleef, kon hij met
genoegen vaststellen hoe zijn
rivaal Martens de allerlaatste flamingantische pluimen verloor.

Het duet
Gol-De Clercq

Tegen zijn gewoonten in was
Tindemans tijdens het Happartweekend buitengewoon aktief. In
de eerste faze van de besprekingen legde hij Martens het vuur
aan de schenen: hijzelf en Eyskens (ook al een gewezen CVP-

Een demagogisch hoogstandje tijdens het Voeren-w^eekend werd
geleverd door de liberale vice-

premiers Gol en De Clercq. Vlak
voor de Ingang van Wetstraat 16
hielden ze op de stoep een tweetalige perskonferentie. Een zinnetje Frans van Gol werd gevolgd
door een zinnetje Nederlands van
De Clercq. In onvervalst duet haspelden de twee excellenties om
beurten en in schijfjes de hele
tekst af. Men moet teruggaan tot
in de tricolore tijd van Vanaudenhove, om nog zulk beaat blauw
gedoe gezien te hebben.
PVV-voorzltter Verhofstadt

had

Deze week dit...
Vorige week schreef ik over de
metamorfose van de stoere
Vlaamse strijder Wilfried
Martens tot de buigzame
on-Vlaamse potentaat Wilfried
de vijfde. De Inkt van mijn
woorden was amper droog of
we kregen de klap op de
vuurpijl. In 1962 was hij
verantwoordelijk voor de
redaktie van „Doorbraak", het
blad van de Vlaamse
Volksbeweging. In het
novembernummer van 1962
loopt hij hoogrood tegen de
agressie en de daadwerkelijke
terreur van de Walen In de
Vlaamse Voerdorpen. Hij besluit
zijn artikel met de krachtige
uitdaging: „Wij laten de Walen
geen enkele kans; de wet is
gestemd, zij worde onverwijld
toegepast: DE VOER BIJ
LIMBURG!"
Twintig jaar lang kon de
Vlaamse eendracht dit standpunt
handhaven. Tegen storm en
ontij. Tegen geweld en
dagelijkse pesterijen. Niemand
kon of wou geloven dat de
Walen nog enige kans maakten
hun slag thuis te halen. Twintig
jaar later lukt dezelfde Martens
erin heel Vlaanderen een
formidabele kaakslag te geven.
Deze keer Is hij eerste minister,
bezorgd om zijn persoonlijke
macht, zonder zorg voor de
Vlaamse fierheid. Hij veegt
twintig jaar Vlaamse Beweging

van tafel. Ondanks een storm
van protesten, ook uit eigen
Limburgse CVP-rangen, waar
men de zetel onder het
elektorale zitvlak voelt
wegschuiven, durft hij
schaamteloos zijn
monsterakkoord verdedigen.
Hardnekkig en verbeten. Hij
weet zich gesteund door de
leiding van zijn partij. Het is
godgeklaagd. Eens te meer
wordt bewezen dat Vlaanderen
van zijn grootste politieke partij
niets te verwachten heeft.
Maar! Nu reeds durf ik beweren
dat Martens en Swaelen zich
sterk vergissen. De tijd is voorbij
dat zij straffeloos een dergelijke
misstap kunnen zetten. Ook al
zullen ze wellicht terug
krabbelen. De ogen van vele
Vlaamse mensen zijn plots
opengerukt. Eindelijk!
Ik vrees voor Martens dat
vooral hij duur zal betalen. Om
dit te beseffen moet je achter
de schermen kunnen kijken. Nog
steeds sta ik versteld hoe de
politiek door sommigen gespeeld
wordt. Achter het debat om
Voeren steekt een harteloze
troep CVP-bonzen. Zij hebben
geen greintje bekommernis voor
de Voerenaars. Zij zien een
kans voor zichzelf. Ze kijken toe
en wachten op het geschikte
moment van de afrekening.
Tijdens het kamerdebat viel het
trouwens op dat Chabert

geregeld koffie zat te slurpen In
de gelagkamer. Dhoore, toch
een Limburger, bleef op de
vlakte, zweeg als vermoord en
liet monkelend begaan.
Wat wordt er bekokstoofd In de
coulissen? Hebben zowel de
patroons als de syndikaten
Martens afgeschreven? Dienen
Happart en Voeren voor
bepaalde heren en
belangengroepen slechts als een
geschikt alibi om toe te slaan?
De dag van morgen zal het ons
leren.
Dat Martens lastig loopt en
kwaad van zich afbijt omdat hij
de dolk reeds in zijn rug voelt
zal me een zorg wezen. Dat hij
een fout heeft begaan In het
ploertige machtsspel tussen
partijgenoten, interesseert ons
niet. Het moet ons diep ergeren
dat zij allen, uit welke
kleurpolitieke stal ze ook komen,
hun voeten vegen aan het
Vlaams belang. W e moeten
beseffen dat het Vlaamsnationallsme er nog lang
broodnodig is.

„Staatsman"
Happart

de dag voordien op een partijvergadering te Antwerpen reeds gezegd dat hij Happart liever niet tot
burgemeester benoemd zou zien,
maar dat hij er zich desnoods wel
zou bij neerleggen om een krisis te
voorkomen.
De PVV-voorzitter was zodoende
volkomen in tegenstrijd met zijn
parlementsleden, die in de Vlaamse Raad volmondig meegestemd
hadden met een motie tégen Happart
Wanneer zijn ze oprecht, die
PVVers?

Moors: begin
van de opstand?
Vic A N C I A U X

ling naar Brabant „een kaakslag
voor Limburg'.
De Limburgse CVP-volksvertegenwoordiger Moors noemde
het akkoord „onaanvaardbaar".
Ook zijn kollega Kelchtermans
liet zich uit In die zin. Is het
ongenoegen van Moors
en
Kelchtermans de voorbode van
een Limburgse — of zelfs een
bredere — opstand in de CVPfrakties?
Martens zal óók wel kunnen tellen: het is ver van zeker dat zijn
Voerenplan ooit verwezenlijkt
wordt
Bij stemming In het parlement zal
Vlaanderen in leder geval de
neuzen meetellen-

In Limburg, en ook bij de Limburgse CVP, kwam het Voerenakkoord van Martens als een
donderslag bij heldere hemel. De
door de CVP geleide Bestendige
Deputatie achtte de overheve-

Happart stak maandag en dinsdag
zijn tevredenheid over het regeerakkoord niet onder stoelen of banken: „Wat verleden zondag gebeurde, is een eerste stap in de
goede richting. We zijn alvast uit
Limburg weg."
Dat hij nog even moet wachten op
zijn definitieve benoeming tot burgemeester, vindt hij niet eens erg:
„Ik ben in ieder geval reeds dienstdoende burgemeester, met alle
bevoegdheden. Ik heb gehandeld

als een zich van zijn verantwoordelijkheid b>ewuste staatsman, in
het belang van de Walen. De
beslissing van de regering is het
gevolg van het akkoord, dat tussen mij en Nothomb gesloten was.
Dit akkoord laat toe, dat CockerillSambre nog jaren nationale steun
kan krijgen en dat deF-16 bestekJ
kunnen worden."
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Vanderpoorten
„njet
It

Het foto-archief van onze redaktie werd de jongste jaren sterk aangedikt met
foto's over de gebeurtenissen in Voeren. Bij het nakijken ervan schrikt men
terug van het geweld en de terreur die er al die jaren heersten. Van een op alles
en iedereen knokkende gendarmerie tot de ongestrafte vrijschutters Snoeck
en Grosjean-

Vlak vóór het ter perse gaan van
dit weekblad, vernamen wij dat
ook de PW-fraktieleider in de
Senaat, Herman Vanderpoorten,
niet akkoord gaat met de regeringsregeling omtrent de Voerstreek. Namens zijn partijgenoten in de Senaat eiste hij dat er
nieuwe besprekingen hierover
binnen de regering zouden worden gevoerd.
Zijn toespraak werd op instemmend applaus ontvangen bij de
PW-senatoren én bij Wilfried
Martens! Begrijpe wie begrijpe
kan. Amper 12 uren daarvoor
verdedigde Martens nog hartstochtelijk het bereikte kompromis.
Deze karpersprong van de eerste-minister resulteerde bij minister Gol (PRU in een uitzinnige
woede-uitbarsting. Of zoals hij
zei: „ Voor mij is het gedaan, finiT.
Hoe lang duurt deze regeringskomedie nog?

Centrum voor
Vlaamsnationale aktie
Vrijdag jongstleden, zo'n 50 uren
vóór het schandalige akkoord In
de regering werd afgesloten, richtte men te Hasselt een „Centrum
voor Vlaams-nationale aktie" op:
een overkoepelend orgaan waarbij alle Vlamingen kunnen aansluiten die, zonder hun eigenheid te
verliezen, samen de Integriteit van
het Vlaamse grondgebied In het
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algemeen, en het Vlaams karakter
van Voeren In het blezonder, willen verdedigen. Ervan uitgaande
dat de enkele autochtone Walen
die In de Voer wonen reeds meer
dan 20 jaar tijd gehad hebtjen om
zich aan te passen, eist het centrum terecht de onmiddellijke afschaffing van de faciliteiten In
Voeren.
De stichting van deze vereniging
viel uitgerekend in het weekeinde
van „de" beslissing. Precies op tijd.
Want aktie zal er hoe dan ook nodig zijn om het verraad van CVP
en P W ongedaan te maken. Sukses!

Gelukkigen
Ongelooflijk, maar waar! Er zijn
toch een aantal personen gelukkig met de bereikte oplossing
(sic). Evenwel uitsluitend langs
franstatige kant De franstalige
kristen-demokraten
van
Nothomb en Deprez (PSC), de
Waalse liberalen van Gol (PRL)
e n - José Happart zelf zijn tevreden.
Nogal wiedes dat hij kontent is.
Uit diverse bronnen blijkt dat
precies Happart zelf deze affaire
heeft voorgesteld! Want, wat kan
hij zich beter dromen dan nu
reeds alle macht van een burgemeester te bezitten (in '85 komt
daar enkel de tricolore sjerp nog
bij), „zijn" gemeente komt onder
het tweetalige Brussel-Halle-Vilvoorde en de kans is niet denkbeeldig dat hij bij de eerstvolgende parlementsverkiezingen,
volksvertegenwoordiger
wordt
Immers, alle franstalige Brusselse partijen staan nu reeds aan te
dringen bij Happart om hem, als
toonbeeld van de anti-Vlaming,
op hun lijst te krijgen.

VNOS op TV
Vanavond om 19 u. 05 is er een
nieuwe Vlaams-nationale uitzending op televisie, BRT 1. Uiteraard komt daarbij de koehandel met Voeren uitgebreid aan
bod. Verder is er een reportage
over de lokale radio's. Daaraan
verlenen hun medewerking Radio Stad, Radio Refleks en Radio Uilenspiegel, alsook een
vertegenwoordiger van de organizatie VeBe en de heer P.
Herroelen, lid van de Raad voor
niet-openbare radio's.
Gasten in de studio zijn gemeenschapsminister
Hugo
Schiltz en volksvertegenwoordiger Jan Caudron. Tot slot
wordt er aandacht besteed aan
de jongste perskonferentie van
het Komltee voor Vlaams-Baskische Solidariteit

Meer
belastingen
Behalve allerlei andere narigheid
die de overheveling naar Brabant
met zich meebrengt zullen de
bewoners van de Voerstreek
daarenboven nog méér belastingen moeten betalen! Door Voeren
te hechten aan de provincie Brabant vervalt de voogdij van de
provincie Limburg en komt de
Voerstreek onder de voogdij van
Brabant en van minister Nothomb.
Gezien het feit dat de belastingsdruk In Brabant aanmerkelijk hoger ligt dan in Limburg, zullen de
Voerenaars door de koehandel
nog financieel extra gestraft worden. Alsof de rest nog niet erg genoeg zou zijn...

Luc Van den Blusse?
En daar gaat het dan de frigo in, samen met de rest:
het dokument nummer 441, zittijd 1982-1983 van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Minstens tot 1 januari 1985. Alhoewel het eigenlijk
hoogdringend heette te z i j n In gewone omgangstaal wordt het dokument niet
aangeduid met het nummer, maar met de naam van
de steller ervan. Wetsvoorstel Van den Brande.
Naar de 37-jarige Mechelse advokaat en CVPvolksvertegenwoordiger Luc Van den Brande. Brave jongen, als je het ons vraagt Jong, dynamisch
en veel vijven en zessen. Vlaamsgezind zelfs, nou
ja, Vlaamsgezind binnen de grenzen die daarvoor
getrokken worden bij de CVP.
En in maart van vorig jaar verruimde de CVP plots
die grenzen. Zegde ze plechtig op haar kongres, te
zullen streven „naar een zo ruim mogelijke autonomie van de gemeenschappen, o.m. door de volledige regionalizering van de vijf nationale sektoren".
In de praktijk bleek er van dit vrome kongresbesluit niets in huis te komen. De nationale miljarden
bleven ongestoord naar Cockerill-Sambre vloeien.
Nou, Luc Van den Brande keek deze vreemde bedoening enkele maanden aan, liet er de zomer
overheen gaan en vond het toen welletjes. Op 25
november 1982 diende hij zijn wetsvoorstel in. Het
dokument 441. Medeondertekend door een negental CVP-kollega's. Bestemd om de plechtige CVPkongresbelofte binnen de kortste keren tot wet te
maken: de splitsing van de vijf nationale sektoren.
De beknoptheid van het wetsvoorstel — nauwelijks tien gedrukte lijnen — stond in omgekeerde
verhouding tot de lange deining die het verwekte.
Een stelletje Walen, beducht om straks CockerillSambre uit eigen zak te moeten betalen, sperde de
grote bek open. Vooral toen in de Kamer besloten
werd, mede door toedoen van de Volksunie, dat
het wetsvoorstel-Van den Brande bij hoogdringendheid zou worden behandeld.
Op een paar dagen tijds werd Van den Brande, die
tot dan toe slechts plaatselijk en in eigen kring
naam en faam had genoten, een nationale figuur.
De Vlaamse kampioen van de CVP. Met de

officiële, zij het onoprecht-schijnheilige zegen van
de Tweekerkenstraat die nodig een laagje goud op
haar Vlaams blazoen wou hebben. De boeman van
Wallonië. Uit de provinciale anonimiteit werd de
man omhoog geslingerd naar de toppen van de
roem. ledere krant die zich respekteerde, ieder
weekblad dat bij wou zijn, iedere tv-reporter had
z'n interview met Van den Brande. De brave
Mechelaar werd doorgereikt van de ene Konfrontatie naar de andere Faire Ie Point Beneden de
taalgrens bedacht men hem met een aantal forse
bijnamen en vergelijkingen: Ie nouveau Verroken,
Ie dynamiteur du pays. Fijnzinnige Franstalige
journalisten, iets of wat vertrouwd met een enkel
woord Nederlands, brachten subtiele zinspelingen
op zijn naam: de allumeur, de torchon-qui-brüle.
En in Vlaanderen, ach in Vlaanderen werden wij
door de CVP verzocht te zwijmelen van louter
geestdrift om het flamingantisch krachtvertoon
van de brave b o r s t Zie-je-wel-dat-we-de-Volksunie-niet-nodig-hebben: Van den Brande alléén
kan het al, en dat is nog niet eens onze slimsteSinds verleden zondag, toen Martens opgetogen
uit de 16 van de Wetstraat stapte om den volke het
Voermirakel kond te doen, weten we het dus.
Dokument 441 krijgt geen behandeling bij hoogdringendheid, krijgt zelfs helemaal géén behandeling. Maar gaat de ijskast in.
Luc Van den Brande? Ach nee, Luc Van den
Blusse! Tenminste, als het van Martens afhangt
Maar haalt Martens het?
•
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Zaterdagse
kronkeling
Naar verluidt had de regering
eigenlijk zaterdag reeds, ei zo na,
een akkoord bereikt in de Voerense kwestie.
Toen evenwel bekend raakte dat
VU-minister Hugo Schiltz op het
ogenblik van de aanvang van de
kabinetsraad zowaar in de Voerstreek aanwezig was, en toen de
ministers vernamen dat dit door
de bewoners erg sympatiek werd

Wijven!
de titel: „Hoe konden zij het verzinnen?". Inderdaad, hoe is het in
Godsnaam mogelijk dat men, omwille van de rijke tafelen van het
staatsgezag, de Vlaamse belangen verloochent?

Falklands
Onder de vernietigende reakties
op de regeringsplannen viel zeker het voorstel van de „Harde
Vlaamse Voerkern' op. „Misschien kan de regering beslissen
de Voer aan te hechten bij de

Zaterdag betoging
te Hasselt
Het verzet tegen de onnoemelijke koehandel van de regering-Martens moet nu snel georganizeerd worden. Het
komitee „Voeren moet bij Limburg blijven" — dat de
volledige steun en sympatie van het VU-partijbestuur geniet
— richt nu zaterdag een eerste verwittigingsbetoging in.
Bijeenkomst nu zaterdag 5 februari om 10 u. 30 op het Kolonel Dussartplein (Ring) te Hasselt Betoging door de stad en
slotmeeting op de Grote Markt Einde rond 13 u.
Een delegatie van Voerenaren zal aan het hoofd van de
betoging stappen. We moeten, zeker nu en in deze omstandigheden, onze daadwerkelijke solidariteit met Limburg en
Voeren betuigen. We kunnen dat best, door zaterdag mee te
betogen in de Limburgse hoofdstad.
Afdelingsvlaggen, leeuwenvlaggen en spandoeken uiterst
welkom. Burgemeesters en schepenen liefst met ambtssjerp. Het VU-partijbestuur rekent erop dat deze eerste verwittingsbetoging een sukses wordt

onthaald, trok de CVP haar staart
in. Tot overmaat van ramp legde
Happart, via de Waalse RTBF,
even later nog een arrogante
verklaring af en toonde de BRTnieuwsredaktie een archiefstuk
waaruit duidelijk de ééntaligheid
van de Voerense herrieschopper
bleek.
Wie echter gehoopt had dat deze
feiten de CVP en P W uiteindelijk zouden aanzetten tot een
Vlaamser houding, was er aan
voor de moeite.

Falkland-ellanden, als definitieve
Endlösung."
De ontzetting en verbittering in
Voeren zijn zo groot dat de gevolgen van deze rotstreek van
Martens niet te overzien zijn. De
zielige klucht die de regering
opvoert heeft inderdaad veel
weg van een epiloog bij die andere miskleun: „De Stomme van
Portici", waarna de Belgische revolutie is gestart Het politiek
gedrocht België was het resultaat Dan maar beter bij de Falklands-

Protest groeit

cVP-Leuven
is blij

Op onze redaktie stromen de moties toe. Tientallen Vlaamse verenigingen uiten langs deze weg hun
groot ongenoegen omtrent het
kompromis over Voeren. Om er
enkele te noemen: De Vlaamse
Volksbeweging, het Verbond van
Vlaams Overheidspersoneel, de
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen, de Volksuniejongeren, de
Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, de Vlaams Radikale Jongeren, het Davidsfonds, het Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond, TAK, de CVP-jongeren (en
ouderen) van Limburg, de gemeenteraad van Hasselt enz... Dit
lijstje is niet volledig en ongetwijfeld zullen er de komende dagen
nog een pak bijkomen. Het bewijst
enkel ten voeten uit dat de brede
volksmassa in Vlaanderen dit eenvoudig weg niet neemt!
Een Vlaamse krant pakte uit met

Op een ogenblik dat zowat heel
de achterban van de CVP steigert, en Vlaanderen hoogst verontwaardigd protesteert tegen
de oplossing die voor de Voerstreek uit de bus kwam, is de
Leuvense CVP blij met het resultaat! In aanwezigheid van minister Eyskens en de Leuvense parlementsleden werd de regeringsbeslissing besproken en goed
bevonden.
Zij prijzen zelfs „de onverzettelijkheid van de CVP-ministers"
en stellen dat er aan het statuut
Can Voeren niets verandert!
Waarbij zij schijnbaar vergeten
dat de Voerstreek door dit absurde wetsontwerp van het eentalige Limburg wordt losgerukt, en
bij het tweetalige Brabant wordt

gegooid. Met alle nefaste gevolgen vandien. Ook zijn zij uiterst
tevreden met het feit dat „er nu
eindelijk voorrang zal uitgaan
naar het
sociaal-ekonomisch
herstelen de tewerkstelling''.Wan
ehrstel hebben wij nog niets gemerkt tijdens het voorbije jaar en
het aantal werkzoekenden bedraagt nu meer dan een half
miljoen!

Een schot...
Wij waren dinsdagavond getuigen bij het woelige debat in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een uitgebreid verslag
vindt u in onze rubriek „Wetstraat'.Toch een aantal randnotities.
Veel volk op de pers- en toeschouwerstribune, zoals steeds
een
biezonder
dynamische
Volksunie-fraktie, een uitgedunde en zwijgzame CVP-troep, veel
afwezigen bij de socialisten en
weinig belangstelling van de kant
van de Franstaligen. Bitsige en
ludieke opmerkingen te allen
kante in het halfrond. Toen de
VU-voorzitter meesterlijk gerepliceerd had op het flauwe antwoord van premier Martens, en
een andere fraktieleider het
woord kreeg, sprong met een
luide knal een verlichtingsspot
aan stukken. Rechtverende kamerleden en de gevatte opmerking van een VU-kamerlid: „De
Voerschutter Snoeck lost weer
een schotF Gelach op alle banken- Snoeck is immers de Franstalige die indertijd op Vlaamse
wandelaars schoot!

I • I I
Uit het Voerense foto-archief.
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...op Martens
gericht?
Willy Kuijpers riep uit: 't Begin van
't einde van den Belgique!". En zijn
koHega Valkeniers, overigens biezonder heftig tijdens het hele debat, reageerde gevat: „En toch
schieten ze hem aff. Hiermee bedoelde hij dat de C V P Martens onvermijdelijk zal „afschieten". Weerom gelach op alle banken. Ja, zelfs
bij de CVP. Voorzitter Swaelen
proestte het uit Hij weet het wel:
ofwel houdt de CVP zk:h aan dit
schandalig kompromis, ofwel laat
deze partij haar eerste minister
vallen, 't Zou niet de eerste keer
zijn dat de CVP haar eigen mensen koelbloedig „afmaakt". De haviken zitten klaar.„

Uitbreiding
olievlek
Reeds jarenlang eisen de Vlamingen de beperking van de
hoofdstad Brussel tot de 19 gemeenten en de afschaffing van
alle faciliteiten in de zes randgemeenten. Na dertig uur beraadslagen is de Belgische regering
er echter in geslaagd Voeren
over te hevelen naar het arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde, zodat het zowat de zevende
faciliteiten-gemeente
wordt van Brussel, alhoewel er
een afstand bestaat van circa
140 km tussen deze beide plaatsen.
En wij die hoorden dat de uitbreidende olievlek aan het opdrogen
was. Brussel breidt zich in oostelijke richting uit tot Voeren. Misschien overweegt Martens alle
Vlaamse provincies af te schaffen en er één provincie Brabant
van te maken, met overal faciliteiten. Van Voeren over Antwerpen en Gent tot in Knokke.
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Reportage

VU-Gemeenschapsminister Schiltz op bezoek in Voeren

/ /

JU weet toch dat „men" het
ginder ook weet, mijnheer de
l(abinetssel(retaris?', klonk de
stem van de rijkswachtofficier
doorheen de telefoonhoorn,
even vóór wij vertrokken vanop
de Antwerpse grote markt
„Zij' waren er alleszins: van bij
het binnenrijden in de
Voerstreek kon men hier en
daar, diskreet opgestelde
rijkswachtkombi's opmerken, en
aan de ingang van het
Veltmanshuis stond, achteloos,
het overbekende BOB-karretje.
Immers, Hugo Schiltz, een
Vlaams gemeenschapsminister
in funktie vergezeld van zijn
top-medewerkers, bracht
afgelopen zaterdag een
opgemerkt bezoek aan Voeren.
De VU-minister had reeds
langer het plan opgevat om
een werkbezoek te brengen
aan Vlaanderens meest

Onder een
helblauwe hemel
Een prachtige dag. Een helblauwe hemel wekt r ^ s , voorhang, het verlangen op naar de nakende lente. Geen
wolkje aan de lucht toen wij vertrokken, maar wanneer wij ter plaatse
uitstapten hing een grijs wolkendak
boven ons hoofd. De symbolische
voortxxJe van het nakende onheil dat
„geprepareerd" werd in de Wetstraat
16? Langsheen Tongeren en Luik —
wij reden zowaar voorbij die andere
schande: „Cockerill-Sambre" — tot in
Voeren. Gelegen in het Heuvelland en
tussen de stedelijke dnehoek AkenLuik-Maastricht omvat de Voerstreek
zes rustieke dorpjes: Moelingen,
's-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Remersdaal en Teuven. Het kronkelende baantje slingert zich een eindje zij aan zij langs de „Voer", een
debiet- en visrijk waterloopje met een
sterk verval. Het Veltmanshuis, hét
kultureel centrum en trefpunt van de
Vlaamse Voerenaars, ligt vlakbij het
hart van St-Martens-Voeren. Reeds
vanop een afstand kan men de leeuwevlag dapper zien wapperen.

Uw aanwezigheid hier in Voeren, mijnheer

besproken gemeente, maar
niemand had kunnen
vermoeden dat deze „uitstap'
uitgerekend zou samenvallen
met het weekeinde waarin het
kabinet Martens-Gol de
onterende beslissing zou
nemen omtrent de toekomst
van deze zes dorpjes.
Bendeleider, eerste schepen en
waarnemend burgemeester
Happart noemde dit bezoek
van Schiltz onhoffelijlt omdat
de minister de eerste
gezagsdrager niet had
gerespekteerd. Pretentie heeft
Happart, dat weten wij reeds
lang. Of is dit eerder een uiting
van de onbenulligheid van „een
overjarige puber die amper het
politiel(e IQ van een
varlienshoeder bereiltt heeft'?
(citaat van hoofdredakteur
Hugo Camps).

deze dorpsgemeenschappen teistert
Maar de afgeweekte, grimmig-kijkende verkiezingsfoto's van José Happart
die nog halvelings op telefoonpalen
kleven, vernietigen deze idyllische gedachten. Evenals de witgekalkte slogans op kerkhofmuren en elektriciteitshuisjes. Deze beelden konfronteren ons onmiddellijk mét de kille werkelijkheid en de angstige sfeer die over
de streek waait

Een 30-koppige delegatie stond het
ministerieel korps op de wachten: de
Vlaamse gemeente- en OCMW-raadsledea het dagelijks bestuur van de
kulturele raad en een afvaardiging van
de Vlaamse strijdverenigingen. (Het
woordje „strijd" is hier met misplaatst).
Mia Vandeperre, VU-gemeenteraadslid, glunderde toen zij „haar" minister
mocht begroeten. Want ondanks de
sombere toekomst die de Vlamingen
daar aangrijnst was die typische
Vlaamse hartelijkheid voelbaar: men
was verrukt over de komst van de minister. De eerste excellentie sinds 21
jaar die ooit officieel een bezoek
bracht aan deze Vlaamse enclave.
Immers, en dit stekle Hugo Schiltz van
bij het begin duidelijk: „Voeren is
Vlaams en tiiijft Vlaams, en daarmee
uiti En voor mij lijdt het ool( geen twijfel
dat Happart hoegenaamd geen Inirgemeester van Voeren kan worden.
Daarenboven is het onvoorstelbaar
dat een gemeentebestuur zich inlaat
met grensbepalingen. Stel U maar
even voor dat de burgemeester van
het Fransvlaamse Hazebroek eist dat
zijn gemeente terug bij Vlaanderen
wordt gevoegd... ik kan U verzekeren
dat zijn liedje vlug uitgezongen zou
zijn!"

Vlaamse lente
De VU-minister kwam bovenal om te
luisteren, om zich te laten inlichten
over de situate in Voeren en om
daart)ij na te gaan hoe de Vlaamse regering zich nuttig kan maken, ten voordele van de specifieke veriangens van
de Vlamingen in Voeren. „En ik kom
hier niet als mijnheer Schiltz, maar wel
degelijk als minister Schiltz; dit wil •
zeggen als lid van de autonome Vlaam-

wij biezonder verheugd zijn met uw
komst naar Voeren". Tijdens de loop
van het urenlange gesprek werd nog
herhaaldelijk die wens herhaald om de
Vlaamse macht het Vlaams gezag
meer zichtbaar aanwezig te stellen in
de Voerstreek. Sweron topte hiermee
op de Vlaamse Regering en vergeleek
de relatie tussen deze uitvoerende
macht en de Vlamingen in Voeren met
„een navelstreng die voeding, levenskracht en toekomstperspektieven
biedt aan ons, Voerense Vlamingen".
Minister Schiltz mocht dan ook een
prachtig geschenkboek over de Voerstreek in ontvangst nemen, evenals
een wandtegel (die de heraldische
verbondenheid met Vlaanderen illus-

Eigenlijk een gedroomde streek: het
zacht-glooiende groene landschap C't
zijn weiden als wiegende zeeën"), de
laag- en hoogstammige boomgaarden,
de talrijke kreken, het kleinschalige
straatbeeld, het njke historisch patrimonium, de majestabsche hoeven en
kastelen, de rust die de natuur uitademt., allemaal troeven die deze
streek tot een ideale toenstische rekreatieplaats zouden kunnen omtoveren. Waarbij dit toensme een welkome
oplossing zou kunnen bieden aan de
schnjnende werkloosheid, die ook
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se Flegenng. Het Vlaams gezag mag
niet afwezig blijven in dit stukje Vlaanderen Vandaar dat ik mij, als lid van die
Vlaamse Regenng, wezenlijk vertoon".

treert) en een tapijtje „om in uw huiskamer op te hangen", als blijvende gedachtenis aan zijn officieel bezoek.

Guido Sweron, sekretaris van het
Vlaams Overiegkomitee, heette de minister officieel welkom en hoopte dat
Hugo Schiltz de eerste zwaluw zou
zijn die de meuwe Vlaamse lente aankondigt „WIJ hebben te lang moeten
wachten op de echte aanwezigheid
van onze eigen overheid. Vandaar dat

Toerisme-troef
Nadien ontspon zich een vernjkende
gedachtenwisseling omto-ent de ware
toestand aldaar Een resem vragen,
klachten en suggesties werden geformuleerd
Een eerste verzuchting bleek, hoe kon

Gemeenschapsminister Hugo Schiltz
wordt bij zijn aankomst verwelkomd
door het Voerense VU-gemeenteraadslid MIa Vandeperre.

het ook anders, de financiële nood te
zijn van de vele Vlaamse, kulturele
verenigingen. Er bestaan liefst 60 organizaties, waarvan 40 erg aktief zijn. Het
leeuweaandeel van het subsidiepakket
gaat evenwel naar (papieren) verenigingen... voor Franstaligen. En van de
gemeentelijke overheid ontvangen de
Vlamingen, uiteraard, geen enkele penning. De gemeenschapsminister beloofde stappen te zullen ondernemen
om zijn kollega's in de Vlaamse exekubeve te motiveren om, ten voordele
van de Vlaamse verenigingen, „een
positieve discriminatie» toe te staan.
Vooral echter het aanwakkeren en
bevorderen van de toeristische aktiviteiten blijkt de Vlamingen erg ter harte
te gaan Maar wat stellen zij vast? Dat
precies sinds vorig jaar de gelden voor
de Vlaamse toeristische verenigingen
met 75 % werden teruggeschroefd.
En dit niettegenstaande de nuchtere
(en hoopvolle) vaststelling dat het toerisme vong jaar een piek beleefde.
Ook de reeds vijf maanden hangende
vraag voor een BTK-projekt ten gunste van de plaatselijke W V bleef
onbeantwoord. Wat dit laatste betrof,
diende minister Schiltz de toehoorders
te ontgoochelen, gezien de goedkeuring van dergelijke initiatieven van de
uitsluitende goedkeunng van., twee
Waalse ministers afhangt Wat echter
de uitbouw van het toerisme aangaat
bestaat er hoop. Zeker nu er eindelijk
werk wordt gemaakt van een eigen
Vlaams Kommissariaat-Generaal voor
Toerisme. Hugo Schiltz stelde dan zelf
voor een groots opgezette kampagne
te starten om de vele toeristische
to-oeven, waarover de Voerstreek ongetwijfeld beschikt ruimere bekendheid te verschaffen Het imago van het
vredelievende, het prachtige Voeren
moet het halen op de slechte klank die
het woord „ Voerstreek" met zich meesleurt Ook een grondiger kennis van
het échte Voer-probleem zou daartoe
kunnen bijdragen. Vandaar dat de minister zich ertoe vertwnd zijn schouders te zetten onder het projekt ter
verspreiding, op grote schaal (en ook
in een Franstalige uitgave) van het
aktuele boek geschreven door „De
Standaard"-puma\is\. Guido Fonteyn.
Woordvoerder Guido Sweron sloot
hierbij volmondig aan: „Vlaanderen
moet de Voer leren kennen als een
„mooi kindje". De „befaamdheid" van
onze streek moet in positieve zin wor-

Reportage
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de minister, is niet te vertalen!"
den omgebogen". Voeren, een landschapspark voor toerisbsche ontmoeting. Een toename van het toerisme in
deze zes dorpen zou ook kunnen
helpen bij een gedeeltelijke oplossing
van het tragische fenomeen van de
werkloosheid, dat heus ook de Voer
martelt Een aissolute voonwaarde tot
deze „openbloei" van de toeristische
ruiker, blijft evenwel de noodzakelijke
„rust". Indien er weer vrede zou heersen, indien de hatelijke pesterijen van
de Franstaligen zouden ophouden, dan
kan de Voerstreek, echt waar, een

aan te leggen. De Happart-bende weigert dit_ en dus wordt dit trefcentrum
voor jonge toensten „uit veiligheidsoverwegingen" geilen. Deze matene
valt met name onder de bevoegdheid
van de (waarnemende) burgemeester.
En die is gekend.
Nog een straf voorbeekije van zo'n
plagerijen? Indien een Voerense Vlaming dnngend hulp behoeft, dan kan
hij onmogelijk In zijn eigen taal bij de
brandweer of 900 terecht Wil hij dit
wel, dan moet die noodlijdende Nederlandstalige burger de gemeentesekre-

nng bevoegd. In dit verband werd
gepleit voor de bouw van een hedendaags en Vlaams bejaardentehuis „opdat onze Vlaamse 3 x 20-ers niet
opgesloten dienen te worden in een
bouwvalUge Franstalige Jxjaardengevangenis". Op die manier zou ook de
mogelijkhetó geschapen worden dat
oudere mensen in hun vertrouwde en
Vlaamse omgeving zouden kunnen
blijven. In de woonuitbreidingszone
verlangt men enkele nieuwe huizen.
Deze en nog vele andere suggesties
werden door de kabinetsmedewerkers van minister Schiltz nauwkeung
genoteerd, mét de stellige belofte er
bovenop dat men deze dossiers ernstig zal bestuderen en verdedigen.. En
alles te doen wat maar enigszins in het
voordeel van de Vlaamse Voerenaars
kan resulteren. Jk zal de problemen
van Voeren op het niveau van de
geza^uitoefening brengen Ik hoop
dat in de centree regering méér aandacht voor de Vlaamse belangen in de
Voerstreek zal opgebracht worden.
Maar, dan moeten a//e Vlamingen
eensgezind achter pKe staair, stekte
Hugo Schiltz.
Deze droomwens zou, amper 30 uren
later, verkracht worden door het monsterakkoord dat in die centrale regering werd uitgebouwd.

Een „grote" meneer
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toeristische oaze en trekpleister worden. Landelijke rekreatie, die de mens
ontspant en de gezondheid bevordert,
is hier uitstekend mogelijk. Dat dit
zeker niet het geval zal zijn met de aanstelling van een herrieschopper zoals
Happart tot eerste burger, lijkt voor
iedereen wiedes. Behalve voor de centrale regenng. Of verkiezen zij integendeel onrust en konflikten?

Franstalige pesterijen
En dat de pesterijen van een onverdraagzame, fransdolle burgemeester
grenzeloos kunnen zijn, wordt bewezen door dit voorbeeld.
Sinds kort bestaat er in Voeren een
(jrachtige, moderne Vlaamse jeugdheriaerg. Op 1 maart gaat dit huis weer
open. Nu bestaat het gevaar dat Happart (en dit heeft hij al aangekondigd)
dit jeugdhotel onmiddellijk doet sluiten,
omdat deze „onveilig"zou zijn. Niet het
gebouw zelf, weliswaar. Maar het 150meter lange wegje dat naar de jeugdheriaerg leidt is in zo'n slechte staat dat
noch een brandweer-, noch een ziekenwagen tot vlakbij de ingang raakt
Dit euvel zou vlug te verhelpen zijn, indien de gemeente zich de luttele inspanningen zou getroosten dit baantje

Hugo Schiltz tijdens zijn uiteenzetting: .De Voer is en blijft Vlaams f Op
de foto ziet men het boek en het heraldisch „korrekte" wandtegeltje dat
de VU-minister in ontvangst mocht
nemen.

taris opsporen en deze moet op zijn
beurt een vertaler zoeken_ en dan kan
men in zijn eigen taal terecht! Zo
eenvoudig is dat Op die tijd is je
brandende huis natuuriijk reeds totaal
de fik ingegaan of is de gewonde
reeds lang doodgebloed...
De problemen omtrent de ruimtelijke
ordening kwamen eveneens uitvoerig
aan bod. Hiertoe, net zoals voor het beheer van bossen, is de Vlaamse Rege-

CSemeenschapsminister Schiltz besloot met de woorden. „Wat jullie hier
in Voeren voor de Vlaamse Beweging
doen is onvoorstelbaar. Sevvusf Vlaming zija hier, betekent een veel moeilijker opgave dan flamingant zijn in
Antwerpen of Brugge. Ik wens dan
ook mijn diepe waardering en bewondering voor U allen uit te drukkenr
Deze slotl)emeri<ing werd treffend beantwoord, door de rake uitspraak van
een aanwezige dame: „Uw aanwezigheid hier, mijnheer de minister, is niet te
vertalenl"
Een daverende Vlaamse Leeuw, plus
een traktaat van de minister, sloten
deze biezonder suksesvoile bijeenkomst af.
De avond viel, toen wij uit de Voerstreek wegreden, richting Antwerjaen.
Op de radio hoorden wij het nieuwsbericht en de mededeling dat Happart de
komst van Hugo Schiltz als „onhoffeSjk
en ondemokratisch" had bestempeld.
Kon hij een prachtiger ere-saluut ontvangen? „Onhoffelijk" genoemd worden door een terroristBij een blik doorheen de achterruit van
de ministeriële wagen werden wij, nogmaals, getroffen door de liefelijkheid
van die enig mooie Voerstreek. Onlangs las ik dit treffende, en hier van
toepassing zijnde, citaat: Vlaanderen
(en zeker Voeren, av.drJ é klein van
omvang, maar in feite zeer groot van
naam. Andere gouwen hebben het één
of het ander, maar Vlaanderen omvat
eües". (N. Stopius, Dominkx) Zenoi's
kaart van Vlaanderen, 1559).
Alleen maar ergeHijk dat Vlaanderen
té veel laffe CVP- en PW-toppolitici
heeft(pvdd)
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Had men niet beter Happart
in de Icoelliast gestopt ? "

Moet het nog gezegd dat het Parlement zich de voorbije dagen bijna uitsluitend met Voeren en Happart heeft beziggehouden? Urenlang werd in Kamer
en Senaat het Voer-varkentje van Martens gewassen.
Evenmin vergt het veel betoog dat die debatten m belangrijke mate door de
VU-woordvoerders werden gedragen. Maar niet zoals die CVP'er Moors die
vandaag plots ontdekt dat hij als Limburger in een moeilijk parket verkeert
Neen, sedert 10 oktober reeds volgen de frakties van de VU het Voerdossier
nauwgezet op. Toen nog alleen! Haast bij elke zitting peilden zij naar de stand
van zaken in verband met de Voerense burgemeesterssjerp en bestookten zij
Nothomb met een massa argumenten die hem diets moesten maken dat een
benoeming van Happart voor Vlaanderen gewoonweg onverteerbaar is.
Nog vonge w/eek brachten Rob Vandezande en Walter Luyten het Voeregeltje ter sprake in de Senaat, terwijl
Frans Baert, Vic Anciaux en Jaak
Gabriels hetzelfde deden in de Kamer
Toen echter zweeg de CVP, ook de
Limburgse leden, in alle talen
De waarschuwende woorden van
Jaak Gabnels kunnen toen toch niemand ontgaan zijn „Indien Happart
benoemd wordt, kiest de minister
voor het geweld. Voeren is en blijft
Vlaams en Limburgs in zijn bestuur
en zijn bestuurders". Evenmin kan het
iemand ontgaan zijn dat Frans Baert
ten behoeve van Nothomb nog maar
eens de grondwettelijke en wettelijke
bezwaren op een njtje zette „Voor
Voeren is de bestuurstaal het Nederlands. De heer Happart kent geen
Nederlands, wil het niet spreken en
laat er zich bovendien laatdunkend
over uit".
Het blijken dus allemaal woorden in de
wind geweest te zijn Onder het weekend toverde Martens een „akkoord" te
voorschijn dat misschien lachwekkend
overkomt maar in de grond een regelrechte kaakslag voor Vlaanderen is
Dat was trouwens de leidraad in de betogen die Vic Anciaux en Jaak Gabnels bij de bespreking ervan ontwikkeklen
Men kan niet blijvend goochelen met
jundische truukjes en kneepjes, aldus
het Limburgs VU-kameriid „Stilaan
was er een broze band ontstaan
tussen Voeren en Limburg. Die band
wordt nu plots en bruusk doorgeknipt Is het behoud van een regering
belangrijker dan de levensomstandigheden in een problematische
streekr
Zijn kollega Vic Anciaux ging hierop
verder „Is het niet erg dat een regering waarin de grootste Vlaamse partij vertegenwoordigd is, nog steeds
geen offensieve houding heeft leren
aannemen in communautaire diskussies? De o,verheveling van de Voerstreek naar Brabant is slechts een

etappe. Uiteindelijk zal de Voerstreek aan de provincie Luik worden
gehechtr Een regenngsknsis is Happart met waard, dat beaamde Vic
Anciaux ook. Maar waarom zijn het
eens te meer de Vlamingen die hiervoor moeten betalen Die moeten dulden dat het statuut van Voeren wordt
gewijzigd en dat het ganse federalizenngsproces in de koelkast terechtkomt Had men met beter Happart in
de koelkast gestopt? Aldus Jaak Gabnels
Want hoe spitsvondig het kompromis
ook IS, volgens de VU-voorzitter leidt
het geen twijfel dat in feite gesleuteld
wordt aan het taaistatuut van Voeren,
dat in feite Happart toch burgemeester
blijft en dat in feite alles aan alles
gekoppeld wordt Happart en Voeren
aan F-16, staal, federaiizenng en dies
meer De rekening komt eenzijdig op
Vlaanderens rug terecht miljarden
voor het staal, stop aan het federalizenngsproces. Voeren los van Limburg
Een vemedenng zonder voorgaande
Voor VIC Anciaux is de maat meer dan
vol Met alle middelen zal de VU het
schandelijk kompromis bestnjden
Vlaanderen is het beu eenzijdig pnjzen
te blijven betalen voor het vermijden
van regenngsknsissen En nogmaals
herhaalde de VU-voorzitter zijn voorstel „Het wordt hoog tijd dat wij een
ernstige dialoog voeren om na te
gaan wat Vlamingen en Walen nog
samen kunnen doen. De regering
dient dienaangaande de motor te zijn.
Zij mag niet langer aan struisvogelpolitiek doen door de zaken in de
koelkast te steken omdat zogezegd
de ekonomische krisis en de werkloosheid voorrang hebben. Zij hebben inderdaad voorrang maar zij zijn
inherent verbonden met de institutionele krisis waarin het land verkeert
Zo lang deze geen oplossing kent zal
elk degelijk beleid onmogelijk zijn. En
dat valt vooral ten nadele van Vlaanderen, dat de eigen substantie stilaan
ziet aftakelen".
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Jean-Luc „Al die heibel Wilfnecfi Hadden wij niet beter Voeren aan het
arrondissement leper gehecht?"

P-Sprokkels
• Een debat over Voeren leidt bijna
tradibegetrouw, tot verhitte en emotonele woordenwisselingen Bovendien
waren er zelfs nu nog, in 1983, Walen
die het met konden laten de VU-fraktie
met de nazi-groet te verwelkomen
• Toppunt van onfatsoen bjdens het
hele debat was wel het optreden van
de Waalse socialist Mottard. Deze
advokaat mag het tot zijn eer rekenen
onder zijn klienten een zekere Happart
te hebben Dat belet hem evenwel met
om ook in de Kamer te pas en te onpas
deze klient van hem te verdedigen
Betaald door Happart? Die vraagt
stelde Willy Kuijpers hem
• Diezelfde Willy Kuijpers zou even
nadien ook de FDFer Risopoulos
schaakmat zeten Deze betoogde namelijk dat de taalgrensregeling van de

zesfiger jaren met betrekking tot Voeren eigenlijk een vergissing was Waarop de Leuvenaar repliceerde „Heel
België is een vergissing"
• Ergerlijk is de houding van Agalevverkozene Dierickx. Deze verstond
de kunst om op het podium botweg te
verklaren dat hij zich met bezighoudt
met pietluttige problemen als Voeren
en dus weigert aan het debat deel te
nemen De Voerenaars zullen hem
dankbaar zijn voor dit kleinschalig inzicht
• Het Beknopt Verslag van parlementaire zittingen kan soms leernjk
zijn Op een bepaald ogenblik stelt
eerste minister Martens ondubbelzinnig „Tot elke prijs zal ik het akkoord
verdedigen, want het is goed" Tussen
haakjes lezen we dan „Applaus bij de
regenng, bij de PSC en vanwege de
heer Swaelen" Raar, want even tevoren had diezelfde Swaelen geapplaudisseerd voor zijn partijgenoot Moors
die namens de Limburgse CVP het
regenngskompromis hekelde
• Tot slot nog dit Tijdens zijn repliek
diende Martens toe te geven de Voerstreek met zo goed te kennen Al heeft
hij vong jaar, zonder publiciteit een
grondig bezoek aan deze streek gebracht Vandaag kunnen wij de eerste
minister enkel aanraden om uit de
Voerstreek weg te blijven Met of
zonder publiciteit

Nu weten we wel dat er nog weinig
„normaals" is in dit land. Maar eigenlijk ware het normaal geweest
dat Martens zelf zijn weekend-huiswerk kwam mededelen aan Kamer
en Senaat
Want naast de zoveelste verhuis
van de Voerenaars bevat die beslissing een zware ingreep op de
parlementaire
werkzaamheden:
zwijg a.u.b. twee jaar lang over
staatshervorming, federalizering,
nationale sektoren en dies meer; de
regering gaat studiecentrum nummer zoveel oprichten, dat zich daarover gaat bezinnen.
Kortom, naast de volmachten op
sociaal, ekonomisch en budgettair
gebied ook een afstand van bevoegdheden op, laat ons maar zeggen, communautair vlak.
Normaal dus dat Martens zelf de
verkozenen zou komen melden:
beste vrienden en kollega's, eigenlijk kunnen jullie hier niets meer
komen verrichten.
Probleem voor Martens was evenwel dat dergelijke mededelingen
gevolgd worden door een vertrouwensstemming. En in de afloop
daarvan was hij helemaal niet gerust Gevolg: de oppositie diende
zelf te interpelleren.
Daarmede is één hindernis ontweken. Maar er is een tweede. De
overheveling van Voeren naar Brabant vergt een wetswijziging. Er
staat in de grondwet een artikel 3
dat stelt: „In de grenzen van het rijk,
van de provincies en van de gemeenten kan geen verandering of
korrektie worden aangebracht dan
krachtens een wet"
En met die wet moet de regering
naar het parlement Daar is geen
ontkomen aan. Zelfs een volmacht
kan Martens hierbij niet helpen.
Op naar het parlement dus. Nu
bestaat er wel enig juridisch gekrakeel over het feit dat die wet voldoende heeft aan een gewone
meerderheid dan wel een tweederde-meerderheid moet scoren.
Maar dat is praat voor academici.
Politiek relevant is dat een tweederde-meerderheid sowieso buiten
het bereik van Martens ligt En een
gewone meerderheid?
Laat ons de Kamer als voorbeeld
nemen. Deze telt 212 leden. Een
gewone meerderheid vereist dus
„106-1-r-stemmen. Daartegenover
staat dat de regering Martens normaal op 113 stemmen kan rekenen.
Ook in dit geval? Wat gaan de acht
Limburgers van CVP en P W doen?
Hun Bestendige Deputatie heeft
zich reeds gekeerd tegen de koehandel. Nu weten we wel dat Vlaanderen niet te veel moet rekenen op
de lauwe PWers, maar dan zijn er
nog vijf CVP'ers. En daarvan heeft
ene Moors reeds aangekondigd dat
de regeringsbeslissing toch je dat
niet is terwijl ene Beerden in zijn eigen Hasseltse gemeenteraad reeds
een motie tegen goedkeurde.
„Normaal" maakt de wet in Kamer,
en trouwens evenmin in Senaat
indien de CVP-fraktie de daad bij
het woord voegt enige kans. Maar
wat is nog „normaal"? De CVP
alleszins niet want reeds eergisteren kwam zij op de proppen met
termen als „nieuw politiek feit",
„toch even bezinnen",- En als de
CVP die toer opgaat Vlaanderen
let op uw zaakL

„De Franstaligen spreken voortdurend over demokratie. Tot
hen wil ik zeggen dat geen volk ter wereld zou dulden wat zij
de Vlamingen aangedaan hebben. In de loop der jaren werd
stelselmatig grondgebied ontstolen en werden stelselmatig
Vlaamse mensen uit hun gemeenschap weggerukt Geen volk
ter wereld zou dit aanvaarden!
Vic Anciaux
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Sociaal-ekonomisch

Doodsteek dreigt voor Schotense walserijen

Alweer Vlaams Cockerill-bedrijf op schroothoop?i
SCHOTEN. - 1 februari,
vervaldag voor het afsluiten
van een „sociaal pakt" bij
Cockerill-Sambre, is verstreken.
Anderzijds is precies op hetzelfde moment ook het
wetsvoorstel-Vanden Brande
voor de federalizering van
(ook) de staalsektor naar de
koelkast verwezen.
Beide „toevalligheden" samen
maken dat van ongetemperde en ongekontroleerde miljardendrainage naar de
Waalse staalbarons alvast in
lengte van maanden nog
sprake zal zijn.
Maar vooral ook, dat de toekomstkansen voor minstens
één Vlaams staalbedrijf er
onverminderd somber uitzien.
Immers, na de koppeling
van de affaire-Happart aan de
federalizering van het staal,
houdt men nu ook weer bij de
Antwerpse Walserijen in
Schoten zijn hart vast: de
communautaire cirque zorgt
er mede voor dat dit Antwerpse staalbedrijf (waar
nog 220 mensen werken) op
een zeer slappe koord aan
het dansen is. Als het van de
Cockerill-bazen uit Luik en
Charleroi afhangt, als de Luikse politici en ook syndikalist Gillon hun zin krijgen, dan
wordt — mede op voorstel
van PSC-er en tevens EGkommissaris Davignon —
tegen de zomer van volgend
jaar het gemodernizeerde
staalbedrijf aan het Albertkanaal in Schoten potdicht gesloten!

vinnig beleid
Momenteel wordt de sluiting van
dit bedrijf aan het Albertkanaal
overwogen met als mokerslagargument dat zulks vereist is om
de overkapaciteit in de staalproduktie tegen te gaan. De Antwerpse Walserijen zitten versukkeld in de miljardenput van Ck>
ckerill-Sambre. Maar men vergeet (of weigertO te melden dat
dit Vlaams bedrijf in al die jaren
van wanbeleid
vanwege
de
Waalse staalbarons zelf nauwelijks aanspraak heeft gemaakt op
de
miljarden-overheidssteun.
Dat bovendien door de commerciële Waalse
verkoopsdirektie
het Antwerpse bedrijf gedurig
aan in de verdomhoek werd geduwd. En dat de Schotense direktie desondanks er op eigen
kracht is in geslaagd om bij een
opgelegde onder-produktie het
verlies te beperken tot enkele
luttele miljoenen én tegelijkertijd
de produktieiijnen almaar heeft
gemodernizeerd!
Nadat het eertijdse familiebedrijf
Lacroix-Galler via een kluwen
van aandelentransakties uiteindelijk voor de volle honderd procent in de handen van CockerillSambre sukkelde heeft men in
Schoten niets dan tegenwind gekend.
En dit via de Laminoirs du Ruau.
Het konkurrerend Waalse bedrijf, dat dus de Antwerpse vestiging onder kontrole had (I) kreeg
nog geen drie jaar geleden de
zegen om de produktlekapaciteit

met meer dan 100.000 ton te
verhogen.
Maar de keerzijde van de medaille was de onverbiddellijke optie om de Antwerpse Walserijen
te sluiten.
Nadat de EG aan Ctockerill-Sambre wat later een globale produktiekwotum oplegde kregen de
Antwerpse Walserijen zware
klappen toegediend van de staalbarons uit Luik en Charleroi.
Vooral Albert Frère deed zijn
best om de Antwerpse vestiging
stiefmoederlijk te behandelen.
Door het commercieel verkoopsbureau in Charleroi werd
een minimum aan bestellingen
doorgeschoven naar Schoten.
Op een kunstmatige en duidelijk
moedwillige wijze werd het
Vlaamse bedrijf gewurgd. Hoewel als middelgrote entiteit zelfs
goed leefbaar in de internatiofiale staalkrisis, werd niets onverlet
gelaten om de „Antwerpse Walserijen" in de rode cijfers te
duwen.
Maar het werden verre van miljardenschulden dank zij het vinnig beleid vnan de Vlaamse direktie.
Evenwel bleven de werknemers
en direktie in Schoten met handen en voeten gebonden aan de
beslissingen van de wanbeheerders van het overheidsbedrijf
Cockerill-Sambre.
Door een zuinig beheer in het
Schotense filiaal kon niettemin
bereikt worden dat de installa-

ties van dit 60 jaar oude bednjf
voortreffelijk
gemodernizeerd
werden. Doordat vanuit het commercieel centrum in Charleroi
slechts de kruimels van de klantentafel werden toegeschoven
konden onderbenutting van het
produktiepark en technische
werkloosheid niet
afgewend
worden. Meer nog: door valse
stemmingmakerij werd uiteindelijk bereikt dat ook EG-kommissaris Davignon ervan overtuigd
geraakte dat de Antwerpse Walserijen maar best voor de hakbijl
gaan. (Terloops: het geeft te
denken over de wijze waarop
nationaal én in de ÉG-ministerraad beleidsbeslissingen worden
genomen inzake de toekomst
van belangwekkende sektoren
als het staal! PSC-er Etienne
Davignon kent de Antwerpse
Walserijen niet eens. Zijn partijaanhorigheid zal trouwens allicht
de reden zijn waarom hij dit
bedrijf, waar 220 mensen werken, gewoonweg niet wil kennenJ

hakbijllijst
Van de globale 8 miljoen ton
produktiekapaciteit van Ck>ckerill-Sambre werd vorig jaar amper 28.000 ton maximale produktie toegekend aan de Schotense
Walserijen.
Die
mondjesmaat-produktie
heeft inmiddels toch een zeer
goede invloed gehad op de direktiepolitiek van het Vlaams filiaal. Men heeft er leren roeien

met de kleine riemen die gegeven werden, en men heeft er niet
meegedaan met de miljardencrash van de Waalse vestigingen.
Door autofinancienng, zoals dat
boekhoudkundig heet werd jaar
na jaar een modemizering van
de staalbedrijvigheid
verricht
Het gevolg is uiteindelijk dat vandaag de Antwerpse
Walserijen
een schoolvoorbeeld zijn, zoals
ekonomie-minister
Eyskens er
graag zou zien werken om uit de
staalkrisis te sukkelen. Evenwel,
zoals gemeld, wil men er niet in
de regering-Martens V en ook
niet in de EG-kommissie van
weten dat de Vlaamse dochteronderneming van Oackerill-Sambre zo'n kleinschalig bedrijf bij
uitstek is dat met een grote
souplesse de knsisultdaging te
lijf kan gaan.
Als er sprake is van sanering in
de staalreus
Cockerill-Sambre
dan blijken de Antwerpse Walserijen nog immer bovenaan de
hakbijllijst te staan; nog vóór de
Forges de Clabecq.
Of de Alinvest-studie dit onheilsperspektief zal verbrijzelen is
zeer twijfelachtig. Inmiddels blijft
het een dramatisch vooruitzicht
dat bij sanering in Cockerill-Sambre Vlaamse werknemers en
een levenskrachtig filiaal als eersten geofferd dreigen te worden! „Dank zij" het nationaal
staalbeleid van de opeenvolgende regeringen Martens en Eyskena
(hds)

En dit dan wel nadat ekonomie-minister Mark Eyskens
zich op de internationale
staaltop van Kopenhagen uitsprak ten gunste van „kleinschaligheid" in onze staalbedrijvigheid. Welnu, de Laminoirs d'Anvers is zo'n produktie-eenheid bij uitstek. Maar
dan wel „toevallig" gelegen
buiten Wallonië. En dus, als
de Cockerill-bonzen vanuit
Luik en Charleroi het ongeremd voor het zeggen blijven
hebben: alleen nog geschikt
voor de schroothoopMomenteel worden, naar verluidt de toekomstkansen van de
Antwerpse Walserijen bestudeerd door de holding Alinvest
De betrokken direktie zelf heeft
geen inzage in de studie; laat
staan inspraak.
De Antwerpse Walserijen worden nog immer vergeleken met
de verouderde Forges de Clabecq.
Het ergert vooral de Schotense
direktie dat het bedrijf herhaaldelijk de grond werd Ingepraat
door nationale en internationale
spraaknnakers, zoals EG-kommissaris Davignon, die het staalbedrijf niet goed kennen en er
zeker nog nooit een voet hebben binnengezet
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Onze wereld

Werkloosheid teistert
meeste VS-staten
Ronald Reagan heeft zijn nieuwe begroting voorgesteld die rekord-uitgaven
voor wapens en defensie inhoudt terwijl op alle andere posten bezuinigd
wordt Meer dan tien Lh. van de Amerikanen zijn werkloos en velen weten
werkelijk niet meer van welk hout pijlen maken, maar voor wapens, wier nut en
noodzaak ook door vele Amerikanen betwijfeld worden, zijn er miljarden extradollars beschikbaar.
Een geheim strategie-dokument van het Pentagon, dat in de pers uitlekte,
noemde een snelle wedloop in ,J)elangrijke nieuwe sektoren van bewapening'
een middel om de Sovjetunie in zware ekonomische problemen te brengen.
Maar de vraag is of Amerika zich wel een dergelijke wedloop kan veroorloven
nu duizenden werklozen langs de wegen trekken in scenes die doen denken
aan Steinbecks „Druiven der gramschap'.
In de Verenigde Staten zijn opnieuw
taferelen te zien die herinneren aan de
grote depressie van de jaren dertig.
Werkloze migranten trekken niet hun
gezinnen door de zuidelijke en westelijke staten in een vergeefse zoektocht
naar werk. Ze brengen de nacht door
in wagens en woonwagens op parkeerterreinen en in kampen.
Ronald Reagans monetanstisch beleid
heeft wel geleid tot een beduidende
vermindenng van de inflatie waardoor
vele werkende Amerikanen een aanzienlijke verbetering van hun levensstandaard kennen. Maar voor de meer
dan tien th. werklozen in de Verenigde
Staten is de toestand bijna hopeloos.
Temeer daar de sociale voorzieningen
In de VS veel magerder zijn dan in de
meeste Westeuropese welvaartstaten.
Wie zonder weri< valt moet eerst al zijn
belangrijke bezittingen, zoals een eigen woning, van de hand doen vooraleer een weri<loosheidsvergoeding te
kunnen trekken. En na een zekere tijd

houdt die vergoeding ook op. De steden kunnen de nieuwe daktozen niet
meer opvangen en elke dag worxten
de zielige rijen voor de soepkeukens
langer.

VroegerVan de autobedrijven in Mk:higan tot
de kodmijnen van West-Virginia, van
de staalfabrieken van Alabama tot de
houtzagerijen in Oregon heeft de recessie de Verenigde Staten hard en
diep getroffen.
En het somberste nieuwre voor de
velen die langs de wegen trekken in
een zoektocht naar werk is dat in de
komende jaren geen vertwtering van
de teweri<stelling wordt verwacht
De weri^kxjsheid bereikte in 1933 een
piek in de VS met 24 th. Ondanks de
grote New Deal-programma's van president Franklin Roosevelt bleef ze boven de 12 th. tot de Tweede Wereldooriog de vraag naar Amerikaanse

landbouw- en industrieprodukten
scherp deed stijgen.
Nu, in de jaren tachtig, herinalen goevemeurs en burgemeesters de woorden en daden van hun verre voorgarv
gera

-en nu
In het zwaar getroffen midwesten,
waar de recessie in de traditk}r>ele
industrieën van auto's, staal en landtxxjwmachines de spaarcentjes van
duizenden werktozen heeft uitgeput
verklaarde de uittredende goevemeur
van Michigan vorige maand dat zijn
staat in een toestand van „voedselnood" (hunger emergency) verkeert
Het Amerikaanse ministerie van Landbouw is begonnen met noodvoedseluitdelingen in Detroit het centrum van
de Amerikaanse auto-industrie die nu
lijdt onder een werkloosheid van meer
dan 17th. In Chicago heeft burgemeester Jane Byrne drieduizend mensen voor tien weken werk gegeven om
straten en stegen schoon te maken. In
West-Viriginia deed multimiljonair Jay
Rockefeller afstand wan salaris als goevemeur om de nood van zijn staat te
onderstrepen. Eén mijnweri<er op vier
is werkkxis in deze staat wiens ekonomische gezondheid afliangt van kolen
en staal.
In het zuiden en westen zijn duizenden
en duizenden werklozen aangekomen
die aangetrokken werden door de
snelle, onstuitbaar lijkende expansie
van die staten. Maar ook in het .gun-

In 't kort...
De Libische leider Kadhafi staat allang
bekend om zijn onverwachtge en „originele" uitspraken. Zo heeft hij nu een
„oplossing" bedacht voor de interne
konflikten in Libanon. Hij begript, zo zei
hij onlangs, dat de kristenen in dat land
ijch als een bedreigde minderheid
beschouwen. Maar de ophssing daarvoor is eenvoudig, aldus Kadhafi. 4fe
die kristenen „de islam omhelzen" is er
geen probleem meer. Misschien kunnen onze lekiers bij Kadhafi hun Ik^t
gaan opsteken over de Voerstreek?

• •

•

Ronald Reagan beseft dat vele Westeuropeanen met overtuigd zijn dat hij
tot redelijke akkoorden met de Sovjetunie over wapenbeheersing wil komen. Daarom heeft hij een speciale
pheg berKjemd die zijn bewapeningsen ontwapeningsbelekl beter moet
„verkopen" aan de Westeuropeanen
en od( aan de vele bezorgde Amerika-

nen. Tot dat offensief behoort ook het
bezoek dat vice-president Bush nu aan
West-Europa brengt „Niemand", aldus
Bush, „is meer gesteld op goede akkoorden over wapenbeheersing dan
president Reagan".
Reagan, en Andropov, krijgen de kans
dat te bewijzen. Want alle onderhandelingen daarover zijn na een lang nieuwjaarsreces herbegonnen. In Geneve
hertiegonnen onderhandelingen tussen Amerikanen en Russen weer over
de wapens met middellang bereik in
Europa, de zogenaamde euroraketten,
en over de strategische wapens van
de
twee
supermogendheden
(START). En in Wenen zijn de sinds
eind 1973 aanslepende onderhandelingen tussen NAVO en Pakt van Warschau hervat over een wederzijdse en
evenwichtige reduktie van troepen in
Centraal Europa (MBFR). Resultaten
op die onderhandelingen zullen luider
spreken dan alle mooie vredelievende
verklaringen die de jongste tijd zowel
uit Washington als Moskou komen.

Dagelijkse kost in de VS: 3.000 kandkiaten

belt"-gebied is de grote expansie voorbij.
Sommige migranten nemen hun gezinnen mee maar anderen proberen het
alleen, zoals een geschoolde art)eider
uit Michigan die zijn baan verloor na
achttien jaar ervaring en dan door de
werklooshekisuitkering heen geraakte.
Zijn vrouw schreef naar hun senator:
„Deze morgen zag mijn dochter deze
fiere man wegnjden, in de richting van
Texas of ergens anders om werk te
zoeken. Twintig jaar hard werk, twintig
jaar bloed, zweet en tranen dreigen nu
verloren te gaan. Ik weet niet wat er
van mijn gezin moet geworden nu we
buiten onze schuld op dit dieptepunt
zitten".
De migranten, van wie er velen universitaire diploma's hebben, zien hun dromen vaak verbrijzeld als ze op hun
plaats van bestemming aankomen. In
California, lang de meest welvarende
staat met de snelste expansie, heeft de
recessie niet alleen de sektoren van
huizenbouw, machinebouw, landbouw
en mijnontginning getroffen maar ook
de industneën die werken voor de
ruimtevaart defensie en hoge technologie, die lang beschouwd werden als
zijnde bestand tegen elke recessie. In
Texas is er een eind gekomen aan de
snelle groei van de jaren zeventig in de
energie-sektor en ook daar kloppen
werklozen vergeefs aan.

Lang leve UW
linnen!
Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar 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 met uit te
rekken
• programma's en aangepast centrifugeren vooralle
soorten tekstiel
• trommel en kuip in roestvrij staal
• en een drievoudige besparing op energie wateren
waspoeder

Siemens,

gevoel

voorperfektie

voor een handvol Jobs...

De hoge werkloosheid heeft volgens
de federale politie FBI niet geleid tot
een verhoging van de zware misdadigheid maar verschillende steden melden een toename van „ekonomische
misdrijven", in de eerste plaats diefstal
van voedsel en wagens. Terwijl sociologen ook een toename melden in het
aantal zelfmoorden, echtscheidingen
en gevallen van kindermishandeling.
Ook nu treft de krisis de minderheden
het zwaarst Bij de zwarte bevolking
ligt de werkloosheid met 20 th. bijna
dubbel zo hoog als het nationaal gemiddelde. Eén op de twee zwarte
tieners heeft geen job.

Herscholing
nodig
Maar de krisis, zo zeggen de vakbonden, treft ook steeds meer mensen die
zoiets nooit verwacht hadden. Jonge
mensen die met een degelijke vakopleiding of diploma's op de arbeidsmarkt
komen en geen werk kunnen vinden.
En vooral artjeiders die in twintig jaar
werk een zekere materiële welvaart en
een hoge specializabe en vaardigheid
hebben verworven. Hun welvaart
wordt door de werkloosheid snel tenietgedaan en wat hun situaöe het
somberst maakt is dat hun hoge scholingsgraad hen in de toekomst met
meer van nut dreigt te zijn, ook als er
een ekonomische heropleving komt
Want de trend van de jongste jaren
gaat duidelijk weg van de traditionele
arbeids-intensieve industrieën ten
voordele van de bedrijven die verband
houden met dienstveriening en de
nieuwe technologieën. Nu al wordt
bijna 70 th. van het Amenkaans bruto
nationaal produkt geleverd door sektoren als mikro-electronica, banken en
verzekeringen, informatie en informatica. De hooggeschoolde arbeiders van
de auto- en staalbedrijven kunnen met
eens meer rekenen op hun verworven
vaardigheden om een nieuwe job te
vinden, zo zeggen vakbondsleiders en
ekonomisten. Want als de ekonomische relance er komt dreigen hun
oude jobs er met meer te zijn. Er zijn
dnngend herscholingsprogramma's op
grote schaal nodig, zo zeggen ze, maar
dat soort programma's is niet bepaald
een prionteit voor Ronald Reagans
regenng.
H. Oosterhuys
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Frans Van der Eist: advokaat in sombere tijden
versterking van de Belgische eenheids. staat een versterking van de „idéé beige"?
Het moet nu toch wel duidelijk zijn dat het
resultaat het tegenovergestelde is.

Amnestie
is een Vlaamse eis,
en komt er dus niet
««W^«*^«'«^^•VA^.

Naast de eigenlijke repressie — de strafrechterjke bestraffing van de kollaboratie
— mag men de epuratie niet uit het oog
verliezen. Hoeveel mensen verloren hun
betrekking, hoeveel werden er beroofd
van hun burgerlijke en politieke rechten?
Het gaat hier hoofdzakelijk om het beruchte artikel 123sexies, dat door een besluitw^et van 6 mei 1944 ingevoerd werd. Het
maakte het duizenden mensen onmogelijk,
hun beroep nog uit te oefenen. Zij die er
door getroffen werden — ook zonder
veroordeeld te zijn — werden niet alleen
beroofd van hun politieke rechten, maar
ook van een reeks burgerlijke rechten. Zo
o.m. het recht om op eender welke wijze
deel te nemen aan onderwijs in een openbare of privé-instelling; het recht om op
eender welke wijze deel te nemen hetzij
aan de exploitatie, het beheer, de redaktie
of het drukken of verspreiden van een
dagblad of eender welke publikatie; het
recht om deel te nemen aan de direktie of
het bestuur van elke kulturele, liefdadige of
sportieve gebeurtenis of van alle openbare
vermakelijkheden; aan de bedrijvigheid
van elke onderneming die toneelvoorstellingen, kinematografie of radio-uitzendingen voor doel heeft, het recht om het ambt
waar te nemen van beheerder, kommissaris, zaakwaarnemer of gevolmachtigde in
een naamloze vennootschap enz...; het
recht om op eender welke wijze deel te
nemen aan het bestuur, het beheer of de
direktie van een beroepsvereniging of een
vereniging zonder winstoogmerken.
Het is thans onvoorstelbaar: onder meer
het verbod te publiceren — waardoor tal
van Vlaamse auteurs getroffen werden —
was klaarblijkelijk in strijd met de Verklaring van de Rechten van de Mens. Raymond De Becker heeft, na verloop van jaren, een klacht tegen de Belgische Staat
ingediend bij het Hof voor de Rechten van
de Mens te Straatsburg. De Belgische
Staat heeft, om te ontsnappen aan een beschamende veroordeling door dit Hof,
moeten inbinden en de wetgeving wijzigen.
Voor het Vlaams kultuurleven heeft deze
drakonische wetgeving gedurende jaren
betreurenswaardige gevolgen gehad. Auteurs, toneelspelers, musici, journalisten
werden er door getroffen, ook leraars en
professoren. Onnoemelijk veel miserie en
ellende werd er door veroorzaakt. Op
allerlei gebied werd men er door vernederd.
Maar ik wil hier de kritiek niet herhalen die
ik reeds in 1951 uitgebracht heb op de repressie en epuratie in een referaat op een
vergadering van het Algemeen Vlaams
Oud-Hoogstudenten Verb)ond en dat toen
gepubliceerd werd.
Voor Vlaanderen, voor de Vlaamse gemeenschap IS de repressie een ware ramp
geweest, waardoor de Vlaamse herstelbeweging voor vele jaren verlamd werd en
achteruitgeslagen.
Men kan zich thans — na verloop van jaren — de vraag stellen wat eigenlijk de diepere zin, de „raison d etat" geweest is van
deze repressiepolitiek. Was deze politiek
verantwoord, was zij ingegeven door
staatszin en staatsmanwijsheid?

Er IS een uitleg die onmiddellijk kan terzijde
geschoven worden: het nazisme of fascisme was zo grondig en zo onherroepelijk
verpletterd, dat uit die hoek geen gevaar
voor de demokratie meer te vrezen was.
Het verloop der gebeurtenissen heeft dit
ook bewezen. De bedreiging voor de
demokratie kwam na de oorlog, zoals te
verwachten, uit een andere hoek: Rusland
en het kommunisme. Men kwam tot de absurde situatie dat Belgische vrijwilligers in
de strijd tegen het kommunisme ingezet
werden in Korea, terwijl hun voorgangers
nog in de gevangenis zaten.
De verklaring moet ook niet gezocht worden in de behoefte aan rechtvaardigheid.
Want in al haar eenzijdigheid was de
repressie allesbehalve rechtvaardig. De
ekonomische kollaboratie bleef praktisch
ongestraft
De enige aannemelijke verklaring voor mij
is een uitbarsting van Belgisch nationalisme. Een Belgisch nationalisme dat antiVlaams van inspiratie was en hopeloos
verouderd. Het traditionele Belgische „establishment" zag de kans schoon om af te
rekenen met de opdringende Vlaamse
macht in dit land, voor het behoud van eigen bevoorrechte posities en privileges.
De politieke partijen lieten begaan, omdat
zij de herinnering bewaard hadden aan
gevaarlijke vooroorlogse konkurrenten en
aan de eigen ineenstorting in mei 1940. Uiteindelijk echter is gans de repressie nutteloos en schadelijk geweest Vlaanderen
werd wel voor twintig jaar achteruit geworpen, maar niet definitief.
Welk voordeel heeft België — ik spreek
niet van Vlaanderen — gehaald uit de
repressie, achteraf beschouwd? Welk
voordeel kon men ervan verhopen? Een

De repressie heeft de kloof tussen het levende Vlaanderen en een zeker, officieel
Belgiè onoverbrugbaar gemaakt Van een
sentimenteel Belgisch patriottisme, van
enig Belgisch nationalisme is in het Vlaamse land haast geen spoor meer overgebleven. Wanneer België in Vlaanderen nog
aanvaard wordt dan is het zuiver rationeel
en dan is het een ander België dan dat van
1830.
Het is maar goed dat de repressie- en epuratiepolitiek in Vlaanderen met geleid heeft
tot een even kortzichtig en louter sentimenteel antibelgicisme en negativisme.
Daarmee was ons volk ook niet gediend

geweest Wanneer wij het huis waann wij
wonen afbreken of doen instorten, zitten
ook wij in de regen en vallen de brokstukken ook op ons eigen hoofd. Niet vernietigen, maar veroveren en grondig hervormen: dat moest de politiek zijn die diende
gevoerd, ik heb mijn best gedaan om deze
politiek te voeren en te verdedigen.
De repressie is nutteloos en schadelijk
geweest zoals zij gevoerd werd. Het
logisch gevolg moest dan ook, sedert lang,
het verlenen van amnestie geweest zijn:
de bladzijde omdraaien! Het lijdt geen
twijfel, dat in het Vlaamse land een grote
meerderheid bereid is amnestie te verlenen en goed te keuren. Maar de amnestieeis is een Vlaamse eis. En dat volstaat om
de hardnekkige weerstand te verklaren
van Walen en Franstaligen. Zij gunnen ons
niets. Dus ook geen amnestie!

Slotbeschouwing
Een nabeschouwing dringt zich op. De
repressiepolitiek werd onverbiddelijk
ten uitvoer gebracht en van een afbouw
of mildering van de wetgeving is weinig
of niets terecht gekomen.
Door de wet van 30 juni 1961 moest het
berucht artikel 123-sexies van het Strafwetboek gewijzigd worden, om te ontsnappen aan een smadelijke veroordeling van de Belgische staat door het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens te Straatsburg.
Enkele pogingen om de nasleep van de
repressie en de epuratie te verzachten
mislukten. Van amnestie is er tot op
heden helemaal niets terecht gekomen.
Men kan er m.i. niet buiten, vast te stellen
dat rond de amnestie-eis een stuk politieke komedie opgevoerd werd.
Het was duidelijk dat indien men werkelijk iets wilde bekomen inzake amnestie,
deze eis ter tafel moest gelegd worden
ter gelegenheid van regeringsonderhandelingen, bij het onderhandelen over een
regeer-akkoord. Bij mijn weten heeft 4e
CVP zich wel herhaaldelijk uitgesproken
voor amnestie, maar het probleem nooit
ter sprake gebracht op het juiste ogenblik. Er is dus niets voor gedaan!
Slechts éénmaat is dit gebeurd, namelijk
te Steenokkerzeel door mijzelf, toen ik

tijdens de onderhandelingen de eis gesteld heb dat het verlenen van amnestie
zou opgenomen worden onder de bevoegdheden van de gemeenschappen. Ik
had voorafgaandelijk de voornaamste
onderhandelingspartners verwittigd. Perin had mij beloofd, er zich niet tegen te
zullen verzetten. In de bewuste nacht op
het kasteel te Ham heb ik gedurende
twee uren vergeefs gevochten om deze
eis te doen aanvaarden. Steun van CVPzijde heb ik niet ervaren. Het verzet
kwam dan nog van Nothomb. En van
Frans Grootjans, namens de P W ! Frans
Grootjans verklaarde, dat het partijkongres van de P W geen amnestie zou
goedkeuren. Ik ben er toen door „La Libre
Belgique' van beschuldigd, dat ik de
onderhandelingen gesaboteerd had.
Amnestie is er tot op heden niet gekomen. Het monument van onrecht dat de
repressie was, bleef onaangetast De
ironie van het toeval wil dat de voornaamste uitvoerder van de repressie, de
gewezen auditeur-generaal W. Ganshof
Vander Meersch, thans namens België
zetelt in het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens te Straatsburg.
Ook dat heeft de CVP ons niet bespaard.

Frans van der Eist

TV-programma's
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Zaterdag
FEBRUARI
BRT
14.30 Open School. - 16.00 De
laatste Hefde (film). - 18.00 Tik tak.
- 18.05 Medina (fJ. - 18.30 Jukebox. — 18.35 Rapport "83 (mannequins). — 19.45 Nieuws. — 20.15
Zolang de voorraad strekt (Herman van Veen). — 21.05 Terloops.
- 21.50 Burgertooriog (fJ. - 2320
Nieuws.

NED 1
16.10 De Smurfen (D. - 16.35
Dick Turpin (fJ. - 17.00 Orgelkursus. - 1825 Teleac. - 18.55 De
minibios. — 19.15 Babbetonië
(praatshow). — 20.00 Nieuws. —
2028 Dallas (f3. - 2120 Klaver
Vier 0<wis). — 2220 Televizier magazine. — 23.00 Avro's sportpanorama. — 2340 Nieuws.

NED 2
18.30 Sesamstraat — 18.45 Toeristische tips. — 19.00 Nieuws. —
19.12 De Frank Kramer Show. —
20.30 De gokker (western) —
22.05 Kid Creole & The Cïoconuts.
- 22.30 Nieuws. - 22.45 Studio
Sport — 23.15 Nachtmerrie voor
een nachtegaal (thriller).

RTB
19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin
extraordinaire (de waterrat). —
20.35 Trente litres de super (tvfilm). - 22.05 Onéscope. - 23.10
Nieuws.

F1
20.00 Nieuvtre. - 20.35 Dallas (fJ.
- 2125 Droit de reponse. — 22.50
Etoiles et toilea — 23.30 Nieuws.

NED 1
1620 Hoe laat begint dat schikJerij
(kunstprogramma voor kirKJeren).
— 16.35 Avro's toppop. — 1720
Studk) Sport - Extra - 18.00Sprekershoek. — 18.15 Sesamstraat
- 1830 Oogst in beeH. - 19.00
Studn Sport — 20.00 Nieuws. —
20.10 Panoramiek. - 20.45 Ja,
natuurijk ftwis). — 22.15 Ander
nieuws (vredesbewegingen in
Oc«t-Europa). — 22.55 Nieuws.

RTB
12.00 Faire le point (debat). —
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. 20.05 Zygomaticorama (humor). —
2120 Trois bébés sur les bras
(film). - 22.55 Nieuwa

F1
20.00 Nieuwa — 20.35 L'Horioger
de Saint-Paul (film). ^ 2225 Teatermagazine.

A2

20.00 Nieuws. 20.156 Das
Rhelngold (opera van Wagner). —
2255 Ivy (film).

LUX.
20.00 Chips (fJ. - 21.00 Gala du
Midem. — 22.00 Le drame de
Shangai (film).

Zondag
6 FEBRUARI
BRT
10.00 Eucharistieviering vanuit
Kortrijk. — 11.00 Konfrontatie (debat). — 12.00 Nieuws voor gehoorgstoorden. — 14.30 Voor boer
en tuinder. — 15.00 I.Q. kwis. —
15.30 De ondergrondse pnns
(jeugdmusical). — 17.00 E.K kunstrijden op de schaats. — 18.00 Tik
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20
Leven en laten leven. — 19.45
Nieuws. — 20.05 Sportweekend.
— 20.35 De Paradijsvogels (laatste
aflevering). — 21.15 Barok (dokJ.
— 22.05 Nieuwa

3 FEBRUARI 1983

F3
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionale programma's — 20.00
Les jeux de 20 heures (spel). —
20.35 Le fou du desert (fJ. - 21.35
Nieuws. — 21.55 Magazine over
de zee.

ARD

F3

ZDF

20.00 Benny Hill (humor). - 20.35
De tijd van de producenten (dokJ.
— 21.35 Nieuwa - 22.00 Aspects
du court métrage Francais (korte
films). — 22.30 Nightfall (gangsterfilm).

21.00 Heute-joumal. 2120
Nachtruf auf Othello (tv-speü. —
22.50 Nieuwa

19.30 Lohengnn (opera van Wagner). — 21.55 Nieuws.

D 3

19.45 Le théêtre de Bouvard
Oiumo). - 20.00 Nieuwa - 20.35
Musiques au coeur (muziekmagazine). — 21.50 Le lion (toneeO. —
2220 Juste une image (magazine).

20.00 Nieuwa — 20.35 Des chiffres et des lettres (spel). — 22.45
Kunstmagazine.

ARD

D 3

D 3
20.00 Nieuwa - 20.15 Ich stelle
mich. — 21.45 Landesspiegel. —
22.15 Unverhofft (muzikale kluchO.
— 025 Nieuwa

LUX.
21.00 L'Hótel de la Plage (film). 22.45 Les lundis du soleil (spel).

Dinsdag
8 FEBRUARI

20.15 Die ersten Menschen (dokJ.
— 21.00 Auslandsstudio. - 21.45
Die wechselnden Zustande des
Herzens (balleO.

LUX.
20.00 Ouincy (fJ. — 21.00 La veuve
rouge (tv-film).

Maandag
FEBRUARI
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. — 18.05 Rondomons: de toversneeuwmannen. — 18.25 Aubrey. - 18.30 Jukebox. - 18.35
Open School. — 1910 Het vrije
woord — 19.45 Nieuwa — 20.15
Mini mikro makro. — 20.20 De weg
naar de vrijheid. — 21.50 Fundamenten, een gesprek met de Dalai
Lama. — 22.40 Nieuws.

BRT 2
19.00 Jukebox - 19.15 De Far
West op zijn best (fJ. - 19.45
Nieuws. — 2015 Extra-time. —
22.00 Elektron.

NED 1
19.00 Maja - de bij. - 19.25 De verborgen vallei (f J - 20.00 Nieuwa
- 20.28 De weg (fJ - 21 25
Brandpunt - 22.10 Naar de dokter in Peru (dokJ. — 23.00 Nieuwa

F1

F3

20.00 Nieuws. — 2035 L'An quarante ou un peuple et ses fantömes
(dokJ. — 22.40 Polka et Masurita
O^orte film). — 23.00 Nieuwa

1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40
Regkmaal programma — 20.00
Les jeux de 20 heures (speO. —
2035 Guerre et paix (film). — 2220
Nieuwa

A2
20.40 Quand la ville dort (gangsterfilm). — 22.10 Mardi cinéma (filmmagazine). — 2320 Nieuwa

ARD
20.15 Mit Schraubstock und G&ge

(nonsens). - 2rO0 Repof
liteiten). - 21.45 DaBaa
Tagesthemen. — 23.00 C
im Kopf (gesprek tussen
Simenon en Claude Oiat

ZDF

19.00 Nieuwa - 19.30 V
Braut (film).-21.00 Heut(
— 2120 Ekonomisch mag
22.05 Diskussieprogramnr

A2

20.00 Nieuws. — 20.15 Die funfte
Jahreszeit (fJ. — 21.15 Europa im
Vergleich (dokJ. - 22.00 Big Bill
(jaz^. — 23.00 Unterwegs (vrouwenfilm). — 0.40 Nieuwa

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal progoramma — 20.00
Les jeux de 20 heures (spel). —
20.35 La veuve de l'Estaque (tvspel). - 21.30 Nieuws. - 22.00
Sarah et Jackie (fJ.

20.15 Hunde, wollt ihr ewig leben
(ooriogsfilm). — 21.50 Nieuws. —
22.10 Sport-studio. - 2325 Die
letzten Ferien (tv-film).

20.00 Het dagelijks leven in WaMonië (begrafenissen). — 20.35
L'Ome sins amour (musk:aP.

20.00 Nieuwa - 20.35 C'est pas
moi, c'est lui (film). - 22.10 Les
Perses (tragedie van Aischylos).

ZDF

ZDF

RTB 2

F1

F3

20.15 Das gibt's nur einmal - Noten
die verboten wurden (teksen en
liederen die onder Hitler verboden
waren). - 22.00 Nieuwa - 2220
Red River (western).

19.08 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuwa — 20.00
Nous maigrirons ensemble (film).
— 22.55 Nieuwa

19.00 Nieuws. - 19.05S Happy
days (fJ. - 19.30 Story of Cliff Richard (show). — 20.10 Dynasty (fJ.
— 21.00 Not the nine o'clock news
(Engelse humor). — 21.15 Motorsportgala — 22.00 Hoezo? Show
(praatprogramma). — 22.50 Taxi
(fJ. - 23.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.35 ChampsElysées (variété). — 21.50Theodor
Chindler (fJ.

ARD

RTB 1

NED 2

20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ.
— 21.45 Misdaadpreventie. —
21.50 Nieuwa - 21.55 Over het
huwelijk. — 22.40 Over de Duitse
universiteiten. — 2325 Perskritiek.

A2

beroemde schilderijen (dokJ. —
2230 Nieuws.

m

]

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20
Er was eens.- — 18.30 Peuters en
kleuters. — 19.00 Lieve plantjea —
19.15 Jukebox. - 1920 Uitzending
door derden (ACV). 19.45
Nieuwa - 20.15 I.Q- (kwis). 20.40 Verover de aarde; de erfenis
van Adolphe Sax - 21.30 Smileys
prooi ( f l — 2220 Nieuwa

BRT 2
19.00 Aktie openbaar vervoer. —
19.45 Nieuwa — 20.15 De nieuwe
orde (heruitzending).

NED 1
18.55 Dierenverhaaltjesland (fJ. —
19.02 Matthew Star (SF-fJ. 20.00 Nieuws. — 2028 Op volle
toeren: karnaval. - 21.20 Gejaagd
door de storm (fJ. - 22.10 Tros
Aktua TV. - 22.45 Falcon Crest
(f J. - 23.35 In vogelvlucht (korte
film). - 23.45 Nieuwa

NED 2
18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjournaal. — 19 00 Nieuws. —
19.12 D'r kan nog meer bij (kleuterprogramma). — 19.25 De vlucht
van de kondor (fJ. - 2020 Tijdsein. — 2055 Speelkwartier. —
21.10 Het evangelie naar Johannes
(dokJ. — 21.40 Omnibus (kunstkroniek). - 22.30 Nieuws. - 22.45
Den Haag vandaag.

NED 2

RTB 1

18.30 Sesamstraat 1845
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. —
19.12 Vinger aan de pols (medisch
magazine). — 19.40 Avro's sportspektakel. — 20.40 De blauwgeverfde stad (dokJ - 21.30 Opsporing verzocht — 22.10 Honderd

19.30 Nieuwa — 20.00 Flamingo
road (fJ. — 20.55 Jundisch magazine. — 21.55 Grace a la musique
(Schumann). — 22.55 Nieuws.

RTB 2
20.55 Ernest le rebelle (film).

Z A T E R D A G (5 febrJ - Zolang de voorraad
strekt IS een co-produktie van BRT/AVRO en overloopt
de (vooral nnuzikale) carrière van de Nederlandse
duizendpoot Heiman van Veen (BRT). — D e gokker,
een Amerikaanse TV-western met de Amerikaanse
country-zanger Kenny Rogers was al eerder op de BRT.
Rogers speelt een koelbloedige beroepsgokker die
berucht werd om zijn schaamteloze bluf en geluk bij het
spel. Zekere dag vraagt zijn zoon, van wiens bestaan hij
niets afweet, hem om hulp... (KRO/Ned. 2). - De KRO
sluit het programma af met de laatavondthriller Nachtmerrie voor een nachtegaal (Nightmare for a nightingale). De suksesvolle aktrice Susan Flannery (Dallas,
Towering Inferno, e.aJ speelt de beroemde operazangeres Anna Cartell die al tien jaar weduwe is. Ondertussen
heeft zij in de operawereld de top bereikt en staat zij op
hertrouwen. Zekere dag krijgt zij een kaartje waarop
staat „Ik heb het altijd gezegd dat je de top zou bereiken". Getekend, haar overleden man...
Z O N D A G (6 febrJ — Zweden heeft een goeie
faam als produktieland van kinderfilms. De BRT zendt
vannamiddag een Zweedse jeugdmusical uit, waarvoor
bij slecht weer de kinderen best binnengeroepen
mogen worden: De ondergrondse prins. Een lichtvoetig
sprookje van koningen, prinsen en lieve prinsessen. —
In het humoristisch magazine Zygomaticorama (RTBB
zitten toch altijd enkele fragmenten die best te pruimen
zijn. — Erin Moran speelt in de aflevering van Happy
Days van vanavond een belangrijke rol als judoka. Joanie die haar broer Richie glansrijk vloert. Erin Moran
speelde in deze populaire Amerikaanse reeks zowat negen jaar lang de rol van het dartele zusje van eeuwige
pechvogel Richie (Ron Howard). Ondertussen heeft
Erin Moran een eigen show gekregen, waarin zij de
naam van Joanie heeft meegenomen. In de eerste aflevering van haar show trad als gast op, hoe kan het
anders, niemand minder dan The Fonz (Henry Winkler),
de nieuwe reeds zodoende een duwtje gevend. (Veronica/Ned. 2). — Liefhebbers van motorsport kunnen
hun hart ophalen op Ned. 2, waar Veronica hen een
uitgebreid motorsportfestival aanbiedt Met stunts,
speedway, motorball, demonstraties enz. (.Motorsportgala).
M A A N D A G C7febrJ — Kopen zonder kater \s
een kursus konsumentenvorming. De titel zegt genoeg.
(BRT 1). — In De weg naarde vrijheid (.Freedom Road)
gaat de aandacht naar twee personen die hun verdienste ook hebben buiten de akteerwereld: Kris Kristoffersen was voor hij een waardevol akteur werd een suksesvol zanger en schrijver van countryliedjes. Zijn
tegenspeler in deze reeks, Mohammad All is niemand
minder dan de bokskampioen. Hij speelt de vroegere
slaaf Gideon Jackson die door de negers in het zuiden
aangewezen wordt om hen te vertegenwoordigen op
een konventie waarop nieuwe wetten zullen worden uitgevaardigd. Onderweg naar de konventie ontmoet hij
de sarkastische Abner Lalt (Kris Kristofferson). (BRT 1).
— Dat het er vaak heet aan toe gaat in het Nederlandse
voetbalwereldje hebben wij al meermaals via de media
kunnen vernemen. Het is legio dat naast de voetbaluitslagen ook het aantal arrestaties vermeld wordt. De omgeving van het Rotterdamse Feyenoord-stadion is
regelmatig in de belangstelling als aktieterrein van
herrieschoppende voetbalfanaten. De Rotterdamse politie is dan ook getraind om in dergelijke situaties op te
treden en bij matchen waarvan men op voorhand weet
dat het er heet aan toe zal gaan worden nogal wat
voorzorgsmaatregelen genomen. Z o was er bv. de
match Aston Villa—Bayern München die werd gespeeld in het Feyenoordstadion. Een belangrijke match
waar het er hard aan toe zou gaan zowel op het veld als
erbuiten. En de Britse supporters kennende nam de
Rotterdamse politie de nodige voorzorgen. Wat bij die
voorzorgsmaatregelen zoal komt kijken werd verwerkt
in de dokumentaire van Ruud ter Weijden De Blauwgeverfde Stad. Er werden toen elfhonderd politiemensen
ingeschakeld. Het preventieve vertoon van de tot in de
puntjes voorbereide politiemacht zorgde er voor dat de
schade beperkt bleef en het op het vlak van het gedrag
van de supporters een voorbeeldige match werd.
(AVRO/Ned. 2).

DINSDAG(8febrJ-DeE

Sm/fey'sproo/(Smiley's people) ligt
lor, thinker, soldier, spy", de sukses
de BBC die al eerder door de BR'
En dat is eigenlijk maar normaal wai
bouwd op een roman van dezel
John le Óatré, een gehaaide schrij
naar het medium TV toe schrijft, di
speeld door dezelfde Alex Guinnes
een niet te evenaren behendighei
meest uiteenlopende figuren kan ki
een produkt van hetzelfde meestei
team. Dus dat belooft De Britse i
Russische antagonist Karla spel
ijzersterk spelletje om de uiteindeli
1). — De Evangelische Omroep (I
wij in onze „Grabbelton" nog niet
natuurdokumentaire De vlucht van
vanavond het tweede deel op
verdient een vermelding. In deze <
kannis met de kustwoestijnen van
de hoogvlakten en zoutvlakten en •
se Andesgebied.

W O E N S D A G (9 febr) -

nu echt van zichzelf denken dat hi
is? Wij alleszins niet Is dit nu he
waartoe de ontspanningsdienst vé
is? (Hoger-Lager, BRT 1). - In het
ken Wie schrijft die blijft wordt ae
het veelbesproken boek van Har
slag". De auteur zal in levenden lljv
de tand gevoeld worden. — De
avond op Ned. 1 is goed gevuld nDe kinderen worden door de KRC
varieerd middagprogramma met e€
en liedjes door Wieteke van Dort. I
de reeks Pubertijd waarin Ivo de V
over onderwerpen waarmee zij be
is het tema: scheiden. — VPRO
met Koot en Bie die opereren va

iq
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TV-programma's

2rO0 Report (aktua-<
1.45 Dalaa - 22.30
1. — 23.00 Das Kino
prek tussen Georges
Claude ChabroO.

D3
20.15 Bergbeklimming in de Andes
(reportage). — 21.00 Klimbim (humor). — 21.45 Kultureel programma — 22.15 Ende offen (diskusie).

LUX.

s. — 19.30 Vater der
- 21.00 Heute-joumal.
nomisch magazine. —
sieprogramma.

20.00 Le grand-frère (O. - 21.00
L'Aigle s'est envolé (oorlogsfilm).
— 23.00 Boekenmagazine. —
23.05 Wetenschappelijk magazine.

ARD

Woensdag

TVEkspres
De dikste vriend
vanüwTV.

9 FEBRUARI
BRT 1
1630 Open school. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Kameleon. - 18.30
Waard om weten. — 18.40 De

20.18 Verkiezingsnieuws. — 21.15
Intematwnale tv-diskoteek. —
22.00 Es ist angerichtet (f1 —
23.00 Oaudkj Arrau (piano). —
0.00 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 1930 Variété,
variété (show). - 21.00 Heutejoumal. — 2120 Die Bonner runde.
— 2220 Mutter courage und ihre
Kinder.

D 3
20.15 Eine Sache unter freunden
(film). — 21.45 Het einde van een
staalgieterij. - 22.15 Der Untergang der .Lusitania" (dokJ. —
23.00 Nieuwa

LUX.
3rJ — De Britse spionagereeks
people) ligt in de sfeer van „Tay", de sukses-spionagereeks van
ioor de BRT werd uitgezonden,
normaal want de reeks werd gevan dezelfde auteur, namelijk
laalde schrijver die als het ware
e schrijft, de hoofdrol wordt gelex Guinness, een akteur die met
)ehendigheid in de huid van de
3uren kan kruipen en de reeks Is
fde meesterlijke BBOproduktleDe Britse spion Smiley en zijn
Karla spelen een ijskoud en
ie uiteindelijke overmacht (BRT
! Omroep (E.O./Ned. 1) hebben
n" nog niet vaak vernoemd. De
ï vlucht van de Conctor waarvan
ï deel op het scherm komt
ig. In deze aflevering maken wij
'Stijnen van Chili en Peru en met
tvlakten en -meren in het immen-

(9 febrJ — Zou Walter Capiau
jnken dat hij de plezantste thuis
s dit nu het ultieme dieptepunt
igsdienst van de BRT gekomen
1). — In het magazine over boei/ft wordt aandacht besteed aan
ek van Harry Mulisch „De aanevenden lijve over dat boek aan
den. — De hele namiddag en
sd gevuld met interessante kost
oor de KRO vergast op een gemma met een leuke reeks, circus
3 van Dort In de vooravond is er
irin Ivo de Wijs praat met pubers
armee zij begaan zijn. Vanavond
— VPRO vangt z'n avond aan
jpereren vanuit een afgedankte

21.00 Kijkers kiezen hun fHm of ,La
puce è l'oreille" of „Le tendre piège".

Vrijdag
FEBRUARI
Smurfen (f J. — 19.05 Aubry's boot
- 19.10 Kerkwerf (KTRO). 19.45 Nieuws. - 2020 Home
sweet home (f J. — 20.45 Hoger lager (spel). — 2120 Wie schrijft
die blijft (txjekenmagazine). —
22.10 Nieuws.

BRT 2
Leopold III tekent een machtsoverdracht aan zijn
oudste zoon Boudewijn I In „De Nieuwe Orde", 9de
aflevering „De gekroonde republiek". (Dinsdag 8
februari om 20 u. 15 op BRT 2).

kerk in het fiktieve, maar ook zo realistische dorpje Juinen. De eropvolgende dokumentaire Chicken Ranch
gaat over een op 't eerste gezicht onmogelijke, maar
dan toch ook weer echt bestaande merkwaardigheid:
een bordeel, midden in de Nevadawoestijn, 100 km van
Las Vegas, waarheen de klanten uitsluitend per vliegtuig van de eigenaar van de hoerenkast heen kunnen.
Twaalf fraaie dametjes die hun stiel onder de knie (?)
hebben staan (?) ter beschikking van de rijke bezoekers die een klein fortuintje betalen voor een volledige
beurt. En die bezoekers variëren van dokters, politici,
zakenlui op doorreis tot bisschoppen in kongres. Rick
Broomfield de maker van o.a. de indringende dokumentaire „Soldier Girls" over de opleiding van vrouwelijke
soldaten in Amerika, mocht het genot proeven van hier
gasten en gastvrouwen in hun dagelijkse doen filmenderwijs te mogen volgen. VPRO sluit het programma af
met een aflevering van Hotel Sutxjrbia, een reeks
programma's waar uitsluitend progressieve muziek aan
de orde komt

D O N D E R D A G (10 febrJ - J.R. en Sue Ellen
trouwen dan toch. Of wat dacht je! (.Dallas, BRT 1). —
Het jongerenmagazine Een vinger in de pap gaat over
vrije radio's (BRT 2). — In de reeks voor TV bewerkte
toneelstukken van Shakespeare prezenteert BRT 2 De
getemde feeks (The taming of the shrew). De klasrijke
comicus John Cleese (Fawtly towers, Monty Python's
Flying Circus) kruipt in de huid van Petruccio, de man
die de feeks Katherina moet temmen. — In het populairwetenschappelijk magazine Daar vraag je me wat
waarin de meest uiteenlopende vragen van kijkers door
deskundigen worden behandeld zitten zoals altijd weer
enkele interessante tips. (KRO, Ned. 2). — Nog op Ned.
2: een interessante dokumentaire over de fauna in het
waterrijke Nederland (.Waterrijk-Dierenrijk-Natuur
in eigen land). — De NOS brengt ook op Ned. 2, de 2de
aflevering van een diskussie tussen een internationaal
panel over het feminisme. (Deux-piècesö.

V R I J D A G (11 febrJ -

De kat kent de moorde-

naar (The late show) is een misdaadfilm van Robert
Benton (1977) waarin Lily Tomlin de rol speelt van een
ietwat onevenwichtige jonge vrouw die een oudere detective „bijstaat" bij zijn pogingen om een moord op te
lossen (BRT 1). — Welvaart is het onderwerp dat behandeld wordt in een achtdelige reeks Momentopname
waarin belangrijke veranderingen in het na-oorlogse
Nederland worden behandeld. De laatavondfilm van
A V R O op Ned. 2 Howling in the woods is een
spannende Amerikaanse thriller die al eerder op de BRT
was. Onverwacht zien wij hierin Larry Hagman (J.R. in
Dallas) aan de slag als de echtgenoot van de scheidende Liza Crocker (Barbara Eden). Liza komt terecht in
een wirwar van eigenaardige gebeurtenissen.

19.00 Jukebox. — 19.15 De avonturen van Niko (fJ. — 19.45
Nieuws. — 20.15 Siegfried (opera).

Land (muziekfilm).
Nieuws.

-

23.40

LUX.
21.00 Texas addios (western). —
22.40 Boekenmagazine. — 22.45
Kunstmagazine.

Donderdag

NED 2
18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. —
1922 Van gewest tot gewest —
20.10 Het korte spel (kortfilm). —
20.40 Laat ze maar praten. — 22.00
Studio Sport — 22.30 Nieuwa —
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00
Nieuwa

RTB 1
19.08 Waalse gewestelijke aktuallteiten. - 19.30 Nieuws. - 20.05
Risquons-tout (kwis) — 21.05 Videogram (variété). - 22.00 De
Trobiand-eilanden (dokJ. — 22.55
Nieuws.

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Chips (f J. - 19.00 Uitzending door derden (KDO). —
19.45 Nieuws. — 20.15 Cinémanie
(filmkwis). - 21.00 Panorama. —
21.50 Dallas (fJ. — 22.40 Nieuws.

BRT 2
19.00 Vinger in de pap (jeugdmagazine). - 19.45 Nieuws. - 2015
De getemde feeks (toneel). —
2220 Schooltelevisie.

NED 1
19.00 Zo moeder, zo zoon (kwis).
— 1925 Operatie Wombat (fJ. —
20.00 Nieuws. - 2028 Armoede
(fJ. — 21.20 Kwistig met muziek.
- 22.30 In stemming. - 23.00 Hier
en nu. — 23.45 Nieuws.

NED 2

20.00 Nieuws. — 20.35 Les mercredis de l'information (reportage).
- 21.35 Festival de Pau 1982 22.35 Tennismagazine.

18.30 Sesamstraat — 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. —
19.12 Daar vraag je me wat (info).
- 19.52 De KRO komt langs in...
Groningen. — 20.45 Waterrijk», dierenrijk. — 21.30 Deux-pièces (debat over feminisme). — 22.30
Nieuws. — 22.45 Den Haag vandaag. — 23.00 Nieuws.

A2

RTB 1

F1

19.45
mor).
Trois
22.10

Le Theatre de Bouvard (hu- 20.00 Nieuws - 20.35
morts a zéro (tv-film). —
Gezondheidsmagazine.

F3
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal programma — 20.00
Les jeux de 20 heures (spel). —
20.35 Caldence 3 (show). - 21.40
Nieuws. — 22.00 Un soir de féte
(show).

ARD
20.00 Nieuws. — 2015 Angst vor
dem Leben (tv-film). - 22.00 Kulturele rubnek.

ZDF
21.00 Heute-joumal. - 2125 Die
Stressen von San Francisco (f J. —
22.10 Zielzorg in de gevangenis. —
22.40 Apropos film. 23.25
Nieuws.

D 3
20.15 MIttwochs in._ — 21,45 Auslandsreporter — 22.15 Neues

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. — 18.05 Klein, klein kleutertje.
— 1820 Er was eens- — 1825Aubrey. — 18.30 Loon naar werken:
veiligheid op het werk. — 19.05
Ubrado. - 19.45 Nieuwa - 2020
De kat kent de moordenaar. —
21.55 Première. — 22.45 Nieuwa

BRT 2

NED 1
15.30 De poppenkraam (fJ. —
15.55 Intemationale goochelshow.
— 16.45 Kun je nog zingen, zing
dan meel — 2028 Van Kooten en
De Bie. — 21.15 Chicken ranch
(dokJ. - 22.30 Hotel Suburbia
(show). - 23.00 Teleac. - 23.35
Nieuws.

BRT 1

19.08 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 2025
L'lnspecteur ne renonce jamais
(film). — 22.00 Le carrousel aux
images — 22.55 Nieuws.

RTB 2
19.55 Op zoek naar de Irokezen
(dokJ.

F1
20.00 Nieuws. — 20.35 La demière
cigarette (tv-film). — 22.00 Les
idées et les hommes (Franz Kafka).
— 23.15 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 L'Heure de
vénté (politiek magazine) — 21.40
Les enfants du rock (popmagazine). — 23.15 Nieuwa

F3
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal nieuwa — 20.00 Les
jeux de 20 heures (spel). — 21.35
Nieuws. — 21.55 Dites-lui que je
l'aime (thriller).

19.00 Elektron — 1945 Nieuws. —
20.15 De Forsyte Saga (fJ. —
21.05 Siegfried opera van Wagner).

NED 1
20.00 Nieuwa — 2028 Achter het
nieuwa - 21 10 Fame (f J. - 21.58
Pisa. — 2213 De Ombudsman. —
22.43 Sonja op vrijdag.

NED 2
18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjoumaal.— 19.00 Nieuwa —
19.12 Tedshow. - 20.40 Maggie
Forbes (f J. — 21.30 Momentopname (dokJ. - 22.30 Nieuwa —
22.45 Vuurland (reportage). —
2325 Praten met de minister-president — 2335 Howling in The
woods (thriller).

RTB 1
19.08 Ce soir ( Waalse gewestelijke aktualiteiten). — 1930 Nieuwa
— 20.00 Aktualiteitenmagazine. —
21.05 Le salon de musique (filnrO.
— 22.40 Nieuws.

F1
20.00 Nieuws. — 20 35 Ckxio-boy
(variété). — 21 40 Mera Sylvestre
(f J. — 22.35 Histoires naturelles
(dok).

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Capitaine X
(fJ. — 21.35 Boekenmagazine.

F3
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40
Regionaal programma — 20.00
Les jeux de 20 heures (speO. —
21.30 Fotomagazine.

ARD
20.00 Nieuwre. - 20.15 Das Riesenrad (film) - 2200 Ekonomisch
nieuwsmagazine. — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Tatort (f J.

ZDF
20.15 Kamavalszitting in Mainz. —
23.15 In die Falie gek>ckt (western).

D 3
21.45
Noordrijnland-Westfalen
(dokJ. - 2215 PoWark (fJ. 23.05 Rockpalast

LUX.
20.00 Vegas (fJ. - 21.00 La marquise d'O (fHm).
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Kritisch belleken

Een van de groten:
KoR Van der Goten
"k Zong 'n liedje voor mezelf, voor wie 't wil horen.
"k Zong 'n liedje van levenslust en -leed.
O publiek: u wil ik steeds behoren!
k Wou dat iemand 't in Vlaanderen slechter deed.
"k Zing voor liefjes, vrijend in de dreven,
voor de oudjes, soezelend op 'n ttank,
VOO" de mensen die in Vlaarrderen leven,
voor de snoodaard die dit liedeken sanc.

In die tijd hoorde je meer Frans gekweel dan wat anders: Tino flosst
André Qaveau, Lucienne Delyle,
en godzijdank ook wel Edith Piaf
en Charles Trenet Het Franse
chanson had toen wel iets voor op
de Amerikaanse crooners a la
Bing Crosby en Frank Sinatra en
alleen een Johnny Ray lokte hysterie uit bij de jongeren... Toen
ontplofte het fenomeen „Rock
'n'roH", voortgestuwd zowel door
de films als door het opduiken van
de 45t grammofoonplaat Er moest
verandering komen sn lang voor
de eerste golf protestsingers ooit
het licht zag kreeg je de rebellerende generatie „chansonniers"
met Brei en Brassens op kop,
gevolgd door Ferré, Ferrai Béart
en enkele mindere goden... Bij ons
was het daarbij vergeleken maar
pover gesteld. Ónze zangers zongen blijkbaar enkel en alleen nog
voor een immer ouder wordend
publiek, voor wie sentiment en
klatergoud zo belangrijk waren. La
Esterella, Bob Benny, Jean Walter.. Zelfs Will Ferdy hoorde tot
die groep maar van kweler-komiek
bracht hij het tot volwaardig „chansonnier" omdat hij in die moeilijke
jaren vijftig reeds op zoek toog
naar goede liedjes. En dat er iets
moest veranderen was duidelijk.
Vandaar in de eerste plaats de
opkomst van Vlaamse chansortniers naar het model van de „Franse slag" zoals de befaamde Nederlandse critrcus Ben Levi ze
noemde. Het ging zo ver dat je
zelfs in Vlaanderen een zingende
pater, met gitaar en al, kreeg naar
het voorbeeld van Ie Père Duval...
Maar de eerste, de echte, de
beste van alle Vlaamse troubadours dat was KoR Van der Goten, geboren Cornelius Marinus
Van der Goten, te Mechelen op 21
april 1931 en helaas verleden vrijdag 28 januari 1983 overleden te
Antwerpen. Hartinfarkt zegt de
ene krant de ziekte van GhislainBarré (verlamming) zegt de andere, het zij zo, KVDG is niet meer.
Niet alleen spreken de kranten
elkaar tegen, bovendien hangen
ze een beeld op van de Vlaamse
zanger dat erg oppervlakkig is.
Men duidt op zijn wispelturig ja
zelfs arrogant image, de grillige
kx)p van zijn carrière, enz.
KoR Van der Goten kon blijkbaar
zijn draai niet vinden. Hij was
muziekleraar, journalist C,De Linie",
„De Nieuwe"), akteur (KNS), publicist en copy-writer, hij spande zijn
paard voor de kar van het ABN,
was een graaggeziene figuur in
studentenmilieus en heeft de opkomst en doorbraak van de
Vlaamse kleinkunst van bij de
wieg meegemaakt Och, Van der
Goten heeft nog veel meer dingen
gedaan want hij was op zijn manier een talentvol wroeter. Als hij
er zin in had kon hij tiervtwaalf liedjes dichten en komponeren op
een dag tijd, of aan een boek
beginnen, of zoveel publiciteitsteksten pennen... En misschien
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heeft vooral die overdadige begaafdheid zichzelf nooit voldoende discipline opgelegd om aan een
echte carrière te werken. Het is
niet waar, zoals men in de pers
schrijft, dat Van der Goten in
ongenade viel bij het publiek. Hij
heeft gewoonweg nooit een eenmalige loopbaan als chansonnier
gekend. We schreven het reeds,
net als de „auteurs-compositeursinterprètes" die voor hem model
stonden was hij een „rebel". Van
der Goten relativeerde de dingen
op vaak sublieme manier. Hij nam
afstand, hij ironizeerde zowel zichzelf als zijn medeburger. Hij had
een gezonde kijk op de maatschappij omdat die maatschappij
hem veel te eng was. Het lied —
het luisterlied dan — was een
welgekomen afweermiddel, een
wap)en, een vehikel om zijn gemoedstoestanden en zijn positie
dubbeldik te onderstrepen. De
schier semi-vergetelheid waarin
Van der Goten gestorven is, is
helemaal niet te wijten aan het feit
dat hij bij het publiek in ongenade
viel maar wel aan het feit dat het
publiek hem nooit erkende als de
grote meneer die hij was. Bob
Boon die beweerde dat hij Van
der Goten ontdekt heeft sloeg de
bal kilometers mia Hij bracht Van

der Goten inderdaad als eerste
Vlaamse chansonnier op tv... Van
der Goten werd eensklaps ontdekt door heel Vlaanderen. Ontdekt ja, maar niet erkend, nooit
ofte nimmer erkend. Wij die hem
toen van enkele schaarse liederen
via de gewestelijke zenders ker>den moesten jaren wachten vooraleer we zijn eerste grammofoonplaat konden aanschaffen. Niemand heeft zich ooit over zijn
carrière ontfermd, niemand zorgde er ooit voor dat hij een „hit"
kreeg. Van der Goten is gewoon
opgeofferd geweest omdat hij de
eerste was; pionier, grondlegger,
voortrekker en martelaar — de
term past wel — van een genre
waarin niemand geloofde en die
pas door het aandringen van de
navolgers (Hugo Raspoet, Miei
Ck>ols, Antoon Decandt) als een
realiteit doordrong bij het Vlaams
publiek.
In de krant staat ook dat er slechts
28 liedjes resten die destijds op
een dubbelelpee werden verzameld. Ook dat zijn klinkklare nonsens. Er bestaan voldoende bandopnames met liedjes van Van der
Goten om hem een laatste grandioze hulde te brengen. Men heeft
het voor Brei gedaan, waarom niet
voor Van der Goten? We zien wel
iets in een uitgave van zijn teksten
en een stille hommage met een
wederuitgave van zijn opgenomen
„songs". Tenslotte was hij ook
onze Vlaamse Brei. Hij was |X)ëtisch, speels maar ook vlijmscherp
in zijn teksten en waar de muzikale
omlijsting het soms liet afweten
wist hij zich duivels goed te herpakken in zijn tema's en onderwerpen. Hoewel, als je er bij stilstaat stel je vast dat hij vooral

over de mens (veel) en zichzelf
(ook veel) zong. We herhalen het:
een Vlaamse Brei. En voor ons de
grootste onder de Vlaamse troubadours.
Ko Thum

KoR Van der Goten zoals hij te
zien was op flamingantische en
andere bijeenkomsten in de zestiger jaren: wit hemd, open kraag,
opgerohde mouwen, rechtervoet
op stoel, zingen...

Johan & De Fluwelen Streling: „Louise
De Antwerpse zevenkoppige formatie Johan en de Fluwelen Streling is in Vlaanderen een begrip
geworden door vooral de muzikale intermezzi die ze in de uitzending „Leven en laten leven" talentvol brengen. Een- eerste elpee

werd goed ontvangen hoewel de
stijl helemaal niets te maken heeft
met enige mode of trend, maar
eerder inpikt op melodieën en
klanken die de mensen boeiden
en graag nog wel eens op plaat
wilden horen. Dit is ook weer de

bedoeling van de nieuwe plaat
„Louise" getiteld en die opnieuw in
een stijlvolle hoes is verpakt De
groep bestaat uit pianist Raymond
Mulkens en klarinettist Hector De
Wandel die met hun tweetjes de
twee vorige generaties vertegenwoordigen, en onder leiding van
violist Johan Smits de jongere
generatie uit klarinet Mark Van
Hoorick, drummer Ray Saerens,
cellist Ivo Vereist en bassist Dirk
Van Gorp. De groep onderging
hiermee een lichte wijziging, maar
die kwam ongetwijfeld ten goede
aan de dynamiek en uitbreiding
naar andere muziekstijlen. Op de
voorzijde herken je meteen „Bummel-Petrus", een volkswijsje om
op te volksdansen en even later
het wat zigeuner-melankolische
„Jalousie" voorafgegaan door het
Big Ben-tema dat de even bekende trage wals „Three o'clock in the
morning" inleidt
Muziek van voor '40 dus waarbij
even ook de foxtrot, en als afsluiter de zacht-swingende dixie „Side
by side" van Harry Woods, ook
een prachtbeurt krijgen. Het titellied „Louise" trekt de lijn door en
doet even aan het werk denken
op de eerste elpee van de „Retro
Jazzgroep" die de jazz-getinte
amusementsmuziek van de dertiger jaren opnieuw in de belangstelling bracht Het meest boeide
ons het Walter Kent-nummer

ff

„White cliffs of dover" dat de
groepsnaam waardig op viool gebracht een fluwelen streling is
voor de oren. Het bekende wijsje
„I want to be happy" van Youngmans in New Orieans-ritme rondt
huppelend deze tweede van de
„Fluwelen Streling" af (uit bij Philips in stereo, nr. 6468.075). Kontakt met de groep kan langs Johan
Smits, Pacifikatiestraat 34 te 2000
Antwerpen, of telefonisch 03353.14.37.
Dat de jazzmuziek sedert begin
tachtig weer in opmars is komt tot
uiting in de vele koncertavonden.
De eerste van dit seizoen is vandaag (3 februari) in de feestzaal
van de Kortrijkse Hallen, met medewerking van het wereldbekende „Oliver Jackson Kwartet" om
20 uur en ingericht door de Kortrijkse Jonge Kamer.
De Vlaamse bard Willem Vermandere is vrijdag 4 februari te horen
in het Kultureel Centrum Gidihof
te Tielt
Na de suksesvolle première in de
„Kring" te Lembeek bij Halle vorig
weekeinde wordt de gloednieuwe
Vlaamse Kindermusical van komponist Mutien Vogeleer op tekst
van Walter Gansemans nog eens
ogevoerd zondag a.s. in het Centrum De Bres te Halle, om 15 uur,
vertolkt door De Schalmei, het
Lembeeks Kinderkoor en toneelgroep.
Sergius
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Basken ondergedoken bij VU-parlementsleden
Aangezien de Waalse minister van Justitie Gol (PRU beslist heeft de
verblijfsvergunning van twee Baskische vluchtelingen, Juanjo Arese
en Fernando Bilbao, in te trekken op 31 januari 1983 (deze week
maandag), hebben de VU-parlementsleden Waiter Luyten en Willy
Kuijpers de beide bedreigde Basken „ondergedoken".
Deze twee Basken, zochten, vóór enige tijd, hun toevlucht in
Vlaanderen omdat zij vervolgd worden door de „Guardia Civil", louter
en alleen omwille van hun ideeën, hun syndikale en politieke aktie. Zij
hebben nooit geweld gebruikt of enig misdrijf gepleegd.
Toch lopen zij het risiko bij hun repatriëring naar Spanje gefolterd te
worden, zoals zovele andere onschuldige Basken. Zo werd de
broer van Juanjo Arrese tot twee
maal toe gefolterd.
Het is onaanvaardbaar dat een
minister (zelf van joodse afkomst)
in weerwil van talloze protesten uit
de meest diverse Vlaamse politieke families, een beslissing treft die
voor de betrokkenen fatale gevolgen kan hebben. Vlaanderen,
meer dan welke natie ook, weet
wat sociale, kulturele en nationale
verdrukking betekent
En nu wij ook op buitenlands vlak
een eigen Imago aan het uitbouwen zijn, kan niet getolereerd worden dat het beeld an een gastvrij
en verdraagzaam Vlaanderen geschonden wordt door de intolerantie en het onbegrip van een
minister.
Een en ander werd vorige week
donderdag uitvoerig toegelicht tijdens een ontmoeting met de pers.
Een persbijeenkomst waarop,
nota bene, de meeste grote krangen afwezig bleven... ja zelfs de
zogeheten „progressieven"...

sering van het prachtige Multatuliverhaal over de verdrukking van
de Javaanse boer: Jk weet dat dit
verhaal eentonig is, maar de Bask
wordt gefolterd.'
Luyten laakte de hypokriete struisvogelpolitiek van de Belgische ministers, die doen alsof hun neus
bloedt wanneer hij hen tijdens het
Senaatsdebat duidelijk trachte te
maken dat de schandalige martelingen in Baskenland aanhouden.
Zelfs een regionaal minister uit
Spaans Baskenland verklaarde
onlangs in een vraaggesprek dat
„hij de morele overtuiging heeft
dat er in Baskenland gefolterd
wordt".
Maar schijnbaar lijden Gol en Tlndemans (en de hele regering) aan
kollektlef geheugenverlies. „Maar",
waarschuwde senator Luyten,
„kom dan straks niet af met de bewering: „wij hebljsn het niet geweten. Dit zou al te schijnheilig zijn!"
Omwille van het feit dat Spanje
zogenaamd een demokratle Is,
omwille van het feit dat Spanje lid
is van de NAVO en straks waarschijnlijk van de Europese gemeenschap, zwijgt men.

Deze regering heeft op andere
ogenblikken de mond vol van de
schending van de mensenrechten
in Zuid-Afrika, in Afghanistan, in
Zuid-Amerika, maar zij zwijgt lafhartig, wanneer diezelfde toestanden voorttiestaan in een land
dichtbij. ,Als gij uw broeders hoeder niet kunt zijn, lever hem dan
niet uit aan zijn beulen", waarschuwde Luyten. Deze perskonferentie beschouwde de VU-senator dan ook als een ultieme red' plank om de publieke opinie te
wijzen op het gevaar van deze
beide Betsken bedreigt
Vandaar ook dat Luyten, en zijn
kollega Kuijpers, b^loten deze
personen te „versteken". Tegen
de Belgische immorele legaliteit,
stellen wij de Vlaamse morele
illegaliteit".

De hervormingen waren slechts
zoethouders. Integendeel, het aarv
tal arrestaties van Baskische militanten is toegenomen en de betrokkenen worden nog steeds opgesloten in speciale, totaal geïsoleerde gevangenissen. De anti-terroristenwet werd zelfs verscherpt
en ook van de huidige socialistische eerste minister Gonzales
moet men geen beterscfiap verwachten. „Vrije meningsuiting bestaat niet in Baskenland. Zo wordt
tegen mij elf jaar opsluiting geëist
omdat ik, naar aanleiding van het
bezoek van konirig Juan CaHos
aan Baskenland, het Baskisch
volkslied heb gezongen", vertelde
deze fKX)glera£ir. Hij vroeg de
Vlaamse publieke opinie druk uit
te oefenen op de Belgische rege-

(pvdd)

Zingen volkslied:
11 jaar brommen!
Hierna kwam José Luis Cerededa
aan het woord, professor aan de
Universiteit van Bilbao, lid van het
Baskische pariement voor de partij „Herri Batsuna" en sekretarisgeneraal van de vakbond LAB. In
rollend Spaans, dat vlot vertaald
werd, gaf hij een verhelderende
uiteenzetting over de hukJIge toestand in Spaans-Baskenland. Hij
legde er de nadruk op dat de hoop
die bestond dat na de dood van
Franco, de demokratische vrijheden in Baskenland zouden hersteld worden, ijdel was gebleken.

De perskonferentie van „Anai Artca - Vlaams-Baskische solidariteit"
werd voorgezeten door, v.Ln.r. prof. José Luis Cerededa (hoogleraar
aan de universiteit van Bilbao), VU-senator Walter Luyten, voorzitter
Christian Dutoit en Mr Paul Bekaert (Liga van de Mensenrechten).

Schending van
mensenrechten
Mr. Paul Bekaert, lid van de Liga
voor de Rechten van de Mens,
maakte In 1979, na een onderzoek
ter plaatse, een rapport over de
schending van de mensenrechten
In Baskenland. Deze advokaat
was tevens In het bezit van een
stapel rapporten en foto's, waaruit
duidelijk blijkt dat martelpraktijken
In de Spaans-Baskische gevangenissen schering en Inslag zijn. Behalve zijn eigen bevindingen terzake, verwees hij ook naar de recente publlkatles van „Amnesty International" en naar getuigenissen
van ooggetuigen. Hij laakte vooral
het bestaande systeem van de
„incommunicado", waardoor het
de Guardla Civil mogelijk is om het
even wie gedurende tien dagen In
„voorlopige hechtenis" ie houden.
Zonder proces kunnen aldus zeer
veel „verdachten" gearresteerd
worden. Het Is vooral tijdens die
dagen van vooriopige „bewaring"
dat er gefolterd en gepijnigd
wordt Hij Illustreerde dit aan de
hand van gruwelijke foto's...
Ook verwees mr. Bekaert naar de
Europese konfentle en de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, waarin bepaald
wordt dat elke persoon, die niet
om kriminele feiten gezocht wordt
In een land naar keuze asielrecht
moet kunnen krijgen. Blijkbaar niet
In België...

PERS pektief
Het moet nu zelfs voor de meest lauwe Vlaming vaststaan: Martens
en de CVP hebben elke Vlaamse refleks verloren en denken alleen
maar in termen van Belgische macht Dat daarvoor Vlaanderen verraden moet worden, raakt hun koude kleren nog niet Dat de P W zelfs
de schijn van Vlaamsgezindheid niet eens opgehouden heeft, is niet
verwonderlijk: het is en blijft de partij van de Belgische mottenballen
van 1830. Van de P W mag Vlaanderen alleen maar dwang en achteruitgang verwachten.
Voerschandaal vindt uiterHETaard
géén genade In de

ogen van de éérste betrokkenen:
de Limburgers. Lees maar Hugo
Camps in Het Belang van Limburg: In ieder geval neemt Limburg geen vrede meer met wat
plaatselijk verbaal protest We willen nu wel eens zien hoe en tot
waar de Limburgse CVP zich konkreet gaat opwerpen tegen de
smartelijke verbanning van de
Voerenaars. Eén ding is zeker:
indien het wetsontwerp van de
regering door het pariement komt,
betekent dit de doodstoek van de
CVP in Limburg. En de elektorale
positie was na de laatste verkiezingen toch al niet meer zo riant
Martens heeft naar aanleiding
van Happart ook voor andere eisen van de PSC en de PRL gekapituleerd. Die wilden immers niet
weten van de regionalizering van
Vandaar dat deze jurist keihard
de nationale sektoren. Martens
besloot: „een regering van een
eigenlijk ook niet en dus maakte hij
land die personen uitlevert aan
een land, waarvan geweten is dat van de gelegenheid gebruik om
zijn wraak te koelen op Van den
deze personen zullen of kunnen
Brande. Het wetsontwerp van dit
gefolterd worden door dit land van
CVP-Kamerlid gaat zoals alle combestemming, maakt zich medeplichtig aan deze flagrante schen- munautaire dossiers de koelkast in
tot 1985. Dat de CVP zelfs dit
ding van de basis-rechten van de
mens. Zo ook dus de Belgische re- schijnt te willen verteren, is van
een nooit geziene huichelarij Na
gering..".
zondag is het héél duidelijk geworden: Martens V is de meest anti„Wir haben es
pariementaire regering sedert de
nicht gewusst"
ooriog. Alle politieke matenes die
VU-senator Walter Luyten begon
de regering kunnen doen wankezijn briljante, maar blezonder heftige tussenkomst met een parafra-

ring om te voorkomen dat Arrese
en Bilbao zouden worden overgeleverd aan folteraeu-s.
Wij kijken met spanning uit naar
de houding van de Belgische ministers, en in het l)iezonder naar
de reaktie van minister van Buitenlandse Betrekkingen Tindemans
en zijn liberale kollega Gd.
Maken zij ons land medeplk:htig
aan gruwelijke nruuielingen- of
durven zij het aan de verdediging
van onschukJigen op zk:h te nemen?
Het woord is aan hen. Wij zullen,
hoe dan ook, alles doen om te verhinderen dat Arrese en Bilbao aan
Spanje worden uitgeleverd.
Alleszins profrciat aan WaKer Luyten en Willy Kuijpers voor hun
moedige aktie in dit verband!

len, moeten onder de hamer van
de volmachten terechtkomen of
worden weggestopt in een wazig
studiecentrum, zeg maar koelkast
Op die manier kan een premier tot
in de eeuwigheid blijven aanmodderen en moeten er zelfs geen
verkiezingen meer gehouden worden."
de CVP-kommentator van
O OKGazet
van Antwerpen weet
niet in welke bocht hij zich moet
wringen. De dag voor het nieuws
van de overheveling naar Brabant
bekend werd, schreef hij dit. Het is
een regeling, die flagrant in strijd is
met de grondwet en bovendien
een wijziging van de taalwet vergt,
waartoe instemming nodig is van
de meerderheid van de Vlaamse
parlementsleden. Het is een regeling, die zo belachelijk is, dat men
verder kommentaar best overiaat
aan schrijvers van kabaretstukken."
De dag nadien werd het kabaretnummertje echter werkelijkheid.
Wat moest de CVP'er Karel De
Witte nu schrijven. Zijn enige zorg
Is het overieven van de regering,
want mogelijk zouden er wel eens
dissidenten kunnen zijn. „De vuurproef voor de regering komt wanneer het wetsontwerp ingediend
wordt om Voeren naar Brabant
over te hevelen. De Waalse socialisten en het FDF zullen ongetwijfeld proberen om Voeren naar

Luik over te schakelen of minstens een tweetalig statuut te geven.
Op dat ogenblik zal blijken in hoeverre de PSC en PRL, en wellicht
ook de PVV, te betrouwen zijn. De
partijen kennende, heeft Martens
aan het transferontwerp de vertrouwenskwestie gekoppeld. Voeren wordt zo een tijdbom voor de
regering zelf."
Over de CVP zwijgt Karel De
Witte in alle talen. Een oude taktlek, maar of die in '83 nog opgaat?
en de CVP vegen
MARTENS
Inderdaad hun voeten aan
de demokratle en aan de wil van
de meerderheid in dit land. Maar
de CVP voelt nu al nattigheid:
daarom steekt zij maar wat graag
de schuld voor het Voerschandaal
op de rug van de liberalen, terwijl
de PVV probeert haar handen In
onschuld te wassen. Dat wordt
door Het Volk op de korrel genomen : „De hele regering en dus ook
de Vlaamse liberalen hebben gekozen voor het kompromis en het
voortbestaan van de regering. Nu
blijkt, dat dit kompromis in Vlaanderen groot ongenoegen verwekt
en op tegenstand stuit, protjeren
de liberalen door dubbelzinnige
verklaringen hun handen in onschuld te wassen. Dat is weinig
moedig. In ieder geval begrijpt
zelfs de gewone burger niet, hoe
ministers drie dagen lang hebben
moeten pariesanten om met zo'n
omstreden oplossing voor de dag
te komen."
In elk geval duidelijk dat
H ETdeIs CVP
de hoofdschuldige
Is én voor het Voerschandaal én
voor de afremming van de federallzering. De Morgen stelt dan ook
voor het eens zonder de CVP te
proberen: „Niet in het minst in
problemen die communautair beladen zijn, wordt de CVP door
elektorale angst veriamd. Dat is

niet zonder risico's, want elke regering waaraan de Vlaamse kristen-demokraten deelnemen, dreigt
eraan tenonder te gaan, maar op
termijn zou elk kompromis tussen
Vlaanderen en Wallonië er wel
eens onmogelijk kunnen door
worden. Zelfs indien de regering
de benoeming van Happart overleeft njst de vraag of er een
alternatief bestaat voor de CVP. Is
het utopisch om de kristen-demokraten voor enkele tijd in quarantaine te plaatsen en zonder hen
het onvermijdelijk federaal kompromis uit te werken."
echter Is de
FUNDAMENTELER
vraag naar het voortbestaan
van België. Want daar draalt in
feite alles om. Dat zegt De Standaard: „De kwestie-Voeren is een
faze in het nog steeds niet stil
gevallen Waalse opdnngen aan de
grenzen van Vlaanderen, ledere
Waalse vooruitgang in Voeren
versterkt de Waalse posities rondom Brussel. Het Incident voedt
daarenboven een konBiktsituatie
die de Vlamingen mateloos ergert
In volle krisistijd — met een verder
verslechterende werekJkonjunktuur, zoals ze nu ook blijkt uit de
cijfers van de Amerikaanse staaA
industrie, en die nog erger kan
worden wegens de daling van de
olieprijs — moeten de Vlamingen
tijd en energie t>esteden aan een
nieuwe taalstrijd. Vlaanderen wil
zijn moeilijkheden kunnen aanpakken, met alle vereiste middelen,
maar wordt daarin gehinderd door
Waalse maneuvers en financiële
eisen. De zaak-Happart illustreert
een Belgische situatie die men in
Vlaanderen aanvoelt als een zware handicap voor heden en toekomst "
trekt De StanWAAROM
daard de konsekwentie
niet uit die toestand en dwingt zij
de CVP niet tot een radlkaalVlaamse houding?
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Stank voor dank

Leon Schots:

,,De stress is het ergste
Hoe vaak berust de mening van een sportjournalist op objel(tleve
waarneming? Wij stelden ons de vraag toen we vorige vrijdag eerder
toevallig op Leon Schots botsten en de gelegenheid aangrepen om
Vlaanderens beste veldloper en fondatleet enkele vragen te stellen.
Leon was op weg naar Fernoy In Ierland waar hij zondag zou aanzetten In een internationale veldloop die hij overigens knap won voor
kleppers als John Treacy, David Lewis, Bill Foster en Craig Virgin. De
rijzige Limburger zal zich zelf misschien wel het meest van al verbaasd hebben over de suksesrijke afloop van de topkoers op Ierse
bodem. Wij leidden dit ten minste af uit één van zijn antwoorden.

/ /

langrijk. Club Luik vraagt ons
tweemaal per jaar een inspanning:
tijdens de nationale interklubkampioenschappen. Dan helpen wij
hen aan de kampioenstitel..."
— Je hebt al wel eens vaker
overhoop gelegen met de atletiekbond. Zijn zij daar zo onverdraagzaam of ben jij zo moeilijk?
SCHOTS: „Ik weet het niet Ik
reageer misschien emotioneel op
bepaalde
krachtsverhoudingen.
En soms vloeien de moeilijkheden
voort uit onze ongewone situatie.
Als Vlamingen aangesloten bij een
Waalse klub zijn wij afhankelijk
van de Franstalige bondsvleugel.
Je herinnert je de drukte nog wel
rond mijn laatste, achteraf toch
spoedig opgeheven, schorsing
Kenschetsend Maar ik praat daar
niet graag over. Alhoewel ik niet
wil ontkennen dat onze bond
„uniek" is. Gesprekken met buitenlandse atleten overtuigen mij daar
telkens opnieuw van."
Opvallend was dat Schots rustig
en waardig bleef tijdens zijn betoog. Hij ondervond overigens niet
de minste moeite ons te overtuigen.

De inrichters van het Belgisch
kampioenschap
veldrijden
(voor
profs en amateurs) hebben van de
wielerbond stank voor dank gekregen. De mensen van Overijse,
die aan de bond ruim een miljoen
betaalden om het kampioenschap
te mogen organizeren, wisten niet
wat ze hoorden toen „Brussel"
koudweg meedeelde dat Roger
De Vlaeminck — in de druivenstreek een begrip en een symbool
— met zou mogen aanzetten in de
titelrace. Omdat hij zijn deelnemingsformulier te laat zou hebben
opgestuurd.
Het IS geweten dat de wielerbond
zichzelf met hardnekkige ijver op
geregelde tijdstippen
onsterfelijk
belachelijk maakt De slachtoffers
van de misplaatste grappen waren
in het verleden nagenoeg altijd
renners (en meestal zelfs Roger
De Vlaeminck). Nu schijnt men het
geweer van schouder te willen
veranderen, mogelijk uit domme
onwetendheid. Want niet Roger
De Vlaeminck werd gestraft maar
wel de organizator die zonder zijn
grootste trekpleister zijn miljoen
moest zien te rekupereren op een
kille, doornatte
zondagnamiddag.
De mensen van Overijse hebtien
aanvankelijk kwaad
gereageerd.
Ze dreigden er zelfs even mee de
verschuldigde
uitkoopsom
niet
volledig op de welgespijsde bankrekening van de bond te zullen
storten. Maar zover reiken hun
verdedigingsmogelijkheden
helaas niet Zeker niet indien Overijse ook nog in de toekomst zijn
grote traditie als veldritgemeente
wil proberen aan te houden.
De door de bond geschapen onheuse situatie had ook een komische kant De moegeplaagde or-

ganizatoren sloegen met de enige
stok die zij bezaten. Een stok die
de bondsleiders boven alles vrezen; er werd geen receptie gehouden en het regende binnen in de
officiële tribune. Tot zichtbaar genoegen van „de plaatselijke bevolking". Uiteraard hebben de officials pogingen ondernomen om
binnen te geraken in de perszaal
waar wel dranken werden geschonken. Maar de
inderdaad
schaamteloze heren werden „met
zichtbare
vreugde"
teruggewezen... Of de kleine kantjes van wat
een groot kampioenschap
had
moeten worden.
Want Overijse werd
inderdaad
maar matig bediend. Slecht weer,
weinig volk en een zwakke koers
die van start tot aankomst beheerst werd door een plots weer
oppermachtige Roland Liboton. Indien de man uit Rillaar op vijftig
percent van zijn waarde rijdt heeft
hij bij ons geen
tegenstanders
meer Indien hij over al zijn middelen — lichamelijke en geestelijke
— beschikt torent hij ook internationaal boven de konkurrentie uit...
In Birmingham moet de Brabander
normaal opnieuw wereldkampioen
kunnen worden.
Daaruit afleiden dat de veldritsport
er bij ons schitterend voorstaat is
verkeerd. Bert Vermeire, inmiddels negenendertig
geworden,
eindigde bekwaam tweede en Roger De Vlaemincks einde komt nu
wel duidelijk in zicht Bij de amateurs werd de 23-jarige Werner
Van der Fraenen mooi kampioen.
De uit Aalst afkomstige
belofte
zou uit het goede hout zijn gesneden en zijn vak met ernst beoefenen. Of dit zal volstaan om ooit
enig tegengewicht voor Liboton te
vormen, moet worden
afgewacht.

25 jaar geleden: „The Babes"...

)

— Je hebt in Bierbeek de eerste
Cross Cup gewonnen. Maar zonder veel glans- In de laatste
wedstrijd scheen je defensief te
lopen. Wilde je niet beter- of kon
je niet beter?
SCHOTS: „De mensen veronderstellen gemakkelijk... Ik kon in Bierbeek niet winnen. Anders zou ik
het niet gelaten hebben... Niemand
gooit een eerste plaats weg. Maar
ik kon misschien wel een paar
plaatsjes dichter zijn geëindigd.
Alhoewel ik mij best kon verzoenen met de tweede plaats van
Miei Puttemans in de eindstand
van de Cross Cup. Atleten onder
elkaar zijn ook maar mensen...
Daarnaast moet ik toegeven dat ik
dit seizoen nog maar zelden echt
goed heb gelopen. Ik train nochtans harder dan ooit Maar ik vind
er geen verklaring voor. Misschien
is het stress... De mensen verwachten altijd het beste van me.
Wanneer ik tweede eindig ben ik
„geklopt". Z o zegt men dat dan...
Stress, de mentale spanning, is
erger dan de fysieke uitputting.
Eerlijk, ik kan Borg begrijpen wanneer hij aankondigt er mee te
stoppen. J|irenlang de absolute
wereldtop. Die man moet geestelijk kapot zijn. Maar leg dat de
mensen maar uit In de topspKsrt
doet de tijd haar slopingswerk.
Hoe schitterend en onaantastbaar
de suksessen ook mogen schijnen. Borg is niet vlug versleten. Hij
heeft tien jaar lang aan de top
gestaan. Doe het maar na..."
— Maar Borg is een Zweed en jij
bent een Vlaming. Wat spook je
nu al jarenlang uit bij de atletiekafdeling van Club Luik?
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SCHOTS: „Het is niet moeilijk
daarop te antwoorden. Als jongeling sloot ik aan bij die klub. Net als
Kareltje Lismont en Alex Hagelsteens. Gewoon omdat er in Limburg in die tijd geen volwaardig uitgebouwde atletiekklub bestond.
Eens lid geworden heeft men het
ons bij Club Luik nooit moeilijk
gemaakt Integendeel zelfs. Wij
kunnen ons vrijer bewegen dan
de meeste atleten aangesloten bij
Vlaamse klubs. Een voorbeeld?
Zondag worden de Europese interklubkampioenschappen gehouden. Als landskampioen is Club
Luik
daarvoor
gekwalificeerd.
Maar er viel een uiteraard lonende
aanbieding uit Ierland in onze bus.
De klub toonde onmiddellijk begrip voor ons probleem. Alex en ik
werden vrijgesteld van de interklubkampioenschappen... Moet je
eens bij een Vlaamse klub proberen. Weet je dat wij nog altijd
toestemming moeten vragen aan
de bond om aan wedstrijden in het
buitenland te mogen deelnemen.
En dat in deze tijd... En wees
gerust ze durven ook nog „neen"
zeggen. Vroeger hing het antwoord af van het aantal begeleiders dat ons mocht vergezellen...
Ja, echt Daar kan ik, en ik niet alleen, verhalen over vertellen.
Neen, ik zie geen reden om Club
Luik te verlaten. Wij voelen ons
ten minste nog enigszins vrij... Daring Leuven een grote klub? Ik wil
het niet ontkennen maar ik weet
uit ervaring dat er een scherpe
rivaliteit bestaat tussen de leden
van die klub. Hagelsteens, Lismont
en ik zijn vrienden. Zelfs in de
wedstrijd. Ik vind dat niet onbe-

De Engelsen zijn gehecht aan het
verleden. Niet enkel in de politiek, ook in de s p o r t Zondag zal
het precies vijfentwintig jaar geleden zijn dat Manchester Unided, toen een stralende kampioen van Engeland, in de
sneeuw van München nagenoeg
een ganse generatie voetballers
verloor„De zwartste dag uit de geschiedenis van de sport", blokletteren
ook nu nog de gezaghebbende
Britse kranten. Zelf herinneren
wij ons het tragische gebeuren
nog goed. Manchester United
werd in de jaren '57 en '58 aangezien als een der beste klubelftallen ter wereld. De jonge ploeg
van Matt Busby, de legendarische manager, was de enige die
het onweerstaanbare Real Madrid op korte termijn zou kunnen
bedreigen. United was landskampioen geworden met een volle
mijl voorsprong — wat in Engeland ook nu nog zeer ongewoon
is — en de gemiddelde leeftijd

van de ploeg lag net boven de
twintig jaar. Bij ons genoot de
klub een onwankelbare reputatie.
United had het Anderlecht van
Jef Mermans in de Europacup
met 2—0 e n - 10—0 geklopt Een
onwaarschijnlijke bundeling van
klasse, kracht en intelligentie die
mits enige ervaring naar de absolute top moest leiden. Het
noodlot beschikte er anders
over. Op de terugreis uit Belgrado, waar zij zich gekwalificeerd
hadden voor de halve finales van
de Europacup, stierven een achttal spelers: Duncan Edwards, Eddie Colman, Mark Jones, Roger
Byrne, Billy Whelan, David Pegg,
Geoff Bent en Tommie Taylor.
Duncan Edwards, een jonge middenvelder, wordt ook vandaag
nog aangezien als de beste Britse voetballer uit de geschiedenis. Met Byrne en midvoor Taylor
vormde hij ook het hart van de
nationale ploeg die enkele maanden later in Zweden in het wereldkampioenschap hoge ogen

had willen gooien. De vliegtuigramp onthoofdde als het ware
het Engelse voetbal. Maar Manchester United vocht terug met
de Schotse koppigheid van haar
manager. Matt Busby, de vader
van „the babes" (de koosnaam
van de jonge
verongelukte
ploeg), bouwde een nieuw topelftal dat in 1968 als eerste Engelse
klub de Europabeker voor landskampioenen zou winnen. Kapitein van die nieuwe topploeg was
Bobby Charlton, één van de weinige overlevende spelers van de
rampHet klinkt overigens cynisch
maar het is wel waar: United
heeft aan de ramp een onwaarschijnlijke populariteit overgehouden in binnen- en buitenland.
Zij is de klub met de meeste
supporters „ter wereld". Een brok
sentiment dat ook nu nog de
harten van de ouder wordende
voetballiefhebbers beroert- Al
sterven er dan nog zo vaak mensen In vliegtuigrampen.

l/l/eekblad ^ c S j

MIaams Nationaal

m &

li

Minister Schiltz te Kortrijk:

„Een eigen Vlaams
anti-krisisbeleid!"
Biezonder veel mensen zijn afgelopen maandag ingegaan op de uitnodiging van de sociaal-ekonomische werkgroep van het arrondissement Kortrijk. Begnipelijk overigens, vi/ant niemand minder dan V U gemeenschapsminister Hugo Schiltz kwam er een uiteenzetting
houden over een „Vlaams anti-krisisbeleid". In zijn befaamde, erudiete
en toch begrijpelijke, stijl boeide Schiltz gedurende meer dan twee
uur zijn aandachtig publiek. Onder die vele aanwezigen bemerkten wij
VU-senator Michiel Capoen, VU-volksvertegenwoordiger Franz Van
Steenkiste, VU-schepen Herwijn Van den Buicke (Menen), de V U raadsleden Paul Vancraeyveldt (Wevelgem) en Lieven Duprez (Kortrijk). Ja, zelfs de Kortrijkse burgemeester J De Jagere (CVP) had eraan gehouden de Antwerpse hoogleraar te komen beluisteren.
De bijeenkomst werd voorgezeten
door de arrondissementele voorzitter
Stefaan Taccoen en Eddy De Busschere, voorzitter van de sociaal-ekonomiscjie werkgroep van deze stad
ZIJ mogen uiterst tevreden zijn over
deze aktiviteit En ook minister Schiltz
was duidelijk in zijn nopjes na afloop
van de avond

Vlaamse rekorcis
Vlaanderen is wel degelijk in staat een

eigen Vlaams sociaal-ekonomisch beleid te voeren Dit was het uitgangspunt van de 55-jarige politicus Hij
leverde daartoe de klinkende bewijzen Waaruit ook bleek dat hijzelf erg
goed op de hoogte was van de ekonomische situatie in het algemeen en
meer specifiek voor het arrondissement Kortnjk
Een voorwaarde daarbij is evenwel het
optimistisch geloof in de toekomst
„Vlaanderen mag met vervallen in het

opduikende doemdenken Wij mogen
nomische recessie Al deze troeven
imago, een Vlaamse 'dentteit in he
ons met neerleggen bil de verslechtermoeten het Vlaanderen mogelijk mabuitenland „Made in Flanders nioet
de ekonomische situatie", verklaarde
ken een eigen ekonomische politiek te
een positieve appreciatie krijgen Maar
Huao Schiltz.
gaan voeren Hierbij kan een voluntaook dan zal een stabiel politiek kader
Immers, Vlaanderen beschikt over een
nstisch overheidsbeleid heilzaam zijn
onontbeeriijk zijn En de recente b ^ i s aantal ekonomische troeven, waarop
Nochtans stellen wij vast dat de hefbosingen van de Belgi«:he o y ^ drageen enkel ander land kan prat op
men tot het voeren van zon politiek
gen hier zeker niet toe biji Er s geen
gaan Uit een recente Amenkaanse
nog teveel m handen van de centrale
consensus meer mogelijk op het Belgimarktstudie komt dit duidelijk naar
regering zitten De biezonder nadelige
sche niveau
voor Een uitstekende geo^konomigevolgen hiervan voor Vlaanderen zijn
Vlaanderen heeft meer dan ooit tevosche ligging maakt van Vlaanderen de
ons ondertussen voldoende bekend
ren, nood aan een eigea duidelijke
best bereikbare Europese markt, de
De Vlaamse regenng kan, rekening
staatsvorm met eigen financiële midhoogste koncentratie aan mantieme
houdend echter met haar beperkte
delen En dan kan de inhoud van het
infrastruktuur (vier zeehavens op een
financiële mogelijkheden, toch een dylaat-middeleeuwse gezegde van de
zeer kleine afstand van elkaar), het
namische rol spelen bij een vernieuwd
heren van Gruuthuuse zijn volle on^
dichtste en meest moderne wegen-en
industrieel beleid Maar dan mag dit plooiing kennen „Plus est-en vousr
spoornet, evenals het best bevaarbare
beleid met hopeloos verbrokkeld blijHet typische vragenuurtje eri een dabinnenscheepvaartnet Reken daarbij
ven, zoals nu al te vaak het geval is
verend applaus besloten deze gede „openheid" van de Vlaamse onderNatuurlijk benadrukte Mr Schilte nog- slaagde avondi
nemingswereld
maals zijn opties voor een Vlaams
(pvdd)
Deze wereldgerichte openheid is im- ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ . , ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ i ^ — — ^ ^ i ^ ^ — ^ — —
mers onontbeerlijk, gezien biezonder
_
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%.T'ESizL':ts^. Vissen OD de Noordzee

Zopas verscheen een speciale krisisuitgave van ons weekblad
„WIJ". Dit vlerbladig krantje draagt de schrijnende kreet ^het
Waalse staal kan ons allen onze boterham kosten.'Het wordt op
500.000 eksemplaren aan de fabriekspoorten in het Vlaamse land
verspreid.

van vele Vlamingen (een troef die wij
dreigen te verliezen, door de achteruitgang van de doorsnee-talenkennis van
de modale Vlaming), evenals het onomstootbaar gegeven dat de Vlaamse
arbeiders nog steeds de hoogste produkbviteit hebben en de beste kwaliteit
afleveren, blijven fantastisch sterke
winstpunten voor de ekonomische
toekomst van de Vlaamse gemeen-

" H»*»»^^" •^ * | *
^^^ redaköekomitee van „Wij" en Stan Philips* nodigen uit op een dagje visvangst
^^ Noordzee De ,Anna", het door ons afgehuurde vaartuig, vaart af in de
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voormiddag van zaterdag 26 februan as vanuit Oostende
g^eelnamepnjs van 1000 fr is goed voor
„ ^ „ u , „ „ > , ! „ HO Anna"
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volking een gunstige rol
Deze eigenheden rnoeten wij zien te
valonzeren om met te gehavend doorheen de ekonomische recessie te ra!^®"
, o 1.1^ 1 j
j
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Even raakte Schiltz ook de noodzaak
aan van een eerlijker politiek ten overstaan van de Derde Wereld, „al was
het maar uit ekonomische overwegingen"

-^"verwarmde kabine (voor de koukleumen).
_ ^ ^ ^
^^, glle deelnemers,
_
^ ^ ^^^^ kategoneen (vissers, met-vissers)
Aangezien het aanbod beperkt is worden de liefhebbers dnngend verzocht
onderstaande bon in te vullen en te sturen naar Red „Wij", Bamkadenplein 12 te
, ^ ^Q, Q^de van de antwoorden bepaalt de samenstelling van de
"
^"^ ^
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Eigen Vlaamse Staat
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De dominante van het KMO-type in
Vlaanderen heeft vele voordelen, doch
ook een aantal nadelen Een groot
voordeel blijft dat een KMO doorgaans vlugger kan inspelen op een
wisselende marktsituatie, maar een
schaduwzijde is ongetwijfeld het feit
dat de kapitaalstruktuur met zo bestand blijkt tegen een langdunge eko-

Naam:
straat:

Nr.:

Gemeente:
_ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ M M i » „ ™ ™ , , i B M ™ ™ ™ ™ ™ « ™ ™ ™
*Stan Philips is een vertrouwde figuur in de wereld van de sportvissers, gekend
orkestleider en Brabants VU-provincieraadslid
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Grenzeloze mandaten-honger
van Wijnegemse CVP
O p de gemeenteraad van 24 januan II
heeft de VU-fraktie nogmaals getracht
o m de Franse lessen die buiten het
rK>rmale lesrooster gegeven worden in
de gemeenteschool tijdens de gewone
klasuren te laten plaatsvinden
Deze maatregel zou een bespanng
van 200 000 fr per jaar betekenen
voor de gemeentekas. Dit voorstel
w e r d reeds in 7 3 . 7 8 en 7 9 gedaan
maar kwam toen o p de lange baan
terecht
En ook nu weer trachtte de CVPschepen een uitstel van ingnjjDen te
bekomen maar beloofde dan toch een
vergadenng te houden met de betrokken personeelsleden en hiervan verslag uit te brengen Dit punt w e r d
afgesloten met een waarschuwing
vanwege de V U om het niet weer uit te
stellen zodanig dat er dan voor volgerKl schooljaar geen wijziging meer
mogelijk is.
In een volgerxj agendapunt wees de
V U op het misbruik dat de C V P reeds
meer dan 12 jaar pleegt door fraktievergadenngen te houden in het gemeentehuis, daar waar andere parbjen
verwezen worden naar het ontmoetingscentrum van de gemeente of een
plaatselijke hert>erg
Eerst t>eweerde de meerderheid dat
dit niet zo was maar achteraf maakte
de burgemeester het onduidelijk door
het volgende voor te stellen geen
politieke vergadenngen meer in het
gemeentehuis Het was dus blijktiaar
toch waar en ze wilden het nog zo houden ook, want dan kwam het CVPvoorstel van een schepen om dit recht
aan elke partaj te geven
Het volgende puntje zal waarschijnlijk
menig raadslid dat zijn eed twee keer
heeft mogen afleggen doen lachea
Vanop d e CVP-banken k w ^ n het
voorstel gencht aan PSC-er Nothomb
om aan de traditionele eedaflegging
voor raadsleden toe te voegen „trouw
aan de dekreten van het Vlaamse
volk" De VU-frakbe replikeerde hierop
dat haar parlementsleden dit al nutteloos hadden geprobeerd maar wensten de CVPHnitiatiefnemers veel sukses toe
Er w e r d positief ingespeeki op ons
voorstel o m aan kruispunten met voorrang van rechts het desbetreffende
teken o p de grond te schikteren. vooral daar waar de zjchtbaartietd genng is
en de snelheid nogal eens hoog opkx>pt
In de geheime zitting werden door de
V U Piet Bellens en Maria W u y t s
afgevaardigd m het CXÏMW
Maar er volgde een verrassingD e C V P trachtte blijkbaar uit eventuele foute afspraken in de opposite, een
bijkomend lid te bemachtigen maar

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
GENEESKUNDIG
PERSONEEL
Volgende bedieningen worden
open verklaard
— een plaats van geneesheerdiensthoofd (rang 1) voltijds,
en
— een plaats van adjunktdiensthoof d/af delingshoofd (rang 2), voltijds
in de dienst voor algemene heelkunde van het Algemeen Ziekenhuis Middelheim
De benoemingen zullen mgaan
op 1-3-1983
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit zijn
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het sekretanaat,
Lange Gasthuisstraat 33 te Antwerpen, uiterhjk op 7-2-1983
Inschnjvmgsformuher en volledige voorwaarden te bekomen
op de 7de afdeling, personeelszaken. Lange Gasthuisstraat 39 te
Antwerpen (tel 232.98 35 - 232 09 70
toestel 221)
Het mschnjvmgsrecht bedraagt
400 fr (voor bepaald benoemde
personeelsleden nihiü
(AdvJ
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blunderde zelf Gevolg een CVP-er
met 6 jaar OCMW-ervanng (en haar
op zijn tanden O vloog eruit ten gunste
van een even jonge maar brave Hendnki Het zal er stuiven bij de CVP-.
BIJ de verdelir^ van de mandaten in interkommunales kreeg de oppositie
ook haar deeltje In naam van de
volledige oppositie stelde de V U dat
ZIJ ook in de raden van beheer zou vertegenwoordigd zijn omdat daar aan
echte inspraak en kontrole kan gedaan
worden In een algemene vergadenng
met honderden deelnemers is zoiets
toch met mogelijk i
Maar dat kon bij de geld- en machthongenge C V P met door de beugel Gevolg elk oppositielid weigerde dan ook
als stropop voor de C V P door te gaan
Voor die schijn-demokratie bedanken
we
Wie sprak o p 10 oktober '82 van opendeur-politaek, glazen huis en samenwerking voor het welzijn van de Wijnegemse Ijevolking de Cynische Volmachten Parbj, irKierdaadi

ANTWERPEN

Afdelingsvoorzitter:
Frans De Koning, H Meeusstraat 64,
2110 Wijnegem (tel 03-35381.24)

Gemeenteraadsleden:
Raoul De Smet, Ruiterslaan 27, 2110
Wijnegem (tel 03-3536002).
Mana Dielbens-Vertiaegen, Boskantweg
15, 2110 Wijnegem
(tel
03-3538280),
Paul Vigoureux, Schoolstraat 93, 2110
Wijnegem (tel 03-3537890),
Roland Mertens, Tumhoutsebaan 212,
2110 Wijnegem (tel 03-3536296)

OCMW-leden:
Mana Goyvaerts-Wuyts, Bergenstraat
18, 2110 Wijnegem (tel 03-3538757).
Piet Bellens, Brouwerslaan 25, 2110
Wijnegem (tel 03-3531533)

Volksunielokaal:
't Zwart Schaap, Wommelgemsteenweg
16a 2110 Wijnegem (tel
03-3537660)

Advertentie
De yzjw Vlaamse Sociale Kring Ie Dien, een nevenvereniging van het Vlaams Ziekenfonds Ie Dien, zoekt:

Maatschappelijk assistent(e)
en/of sociaal verple(e)g(st)ers
voor een betrekking in vast dienstverl>and m h a a r Sociaal
Centrum (erkend als CMW-eentrum voor maatschapiielijk
werk), met als werkingsgebied het arrondissement Mechelea
Kandidaturen dienen schriftelijk, vóór 15 februari 1983,
gestuurd te worden a a n
De h voorzitter Koen Van Nieuwenhoven
pa, Dendermondsesteenweg 72
2660 Willebroek
Voor telefonische inliehtmgen 03-8869591
(Adv. 14)

VU-arr. Antwerpen
verwerpt F-16 aankoop
Het Volksunie-bestuur arrondissement
Antwerpen protesteert met klem tegen de voorgenomen beslissing van
de regenng over te gaan tot de aankoop van 44 F-16 vliegtuigen, daar
waar de luchtmacht zelf deze aankoop
overtxxjig vindt en er trouwens met
eens brandstof voorradig is om de
huidige vloot in de lucht te houden
Eens te meer wordt de Vlaamse bevolking door de centrale regenng voor
een voldongen feit geplaatst totaal
overtxxdige miljardenuitgave enkel en
alleen om Waalse
ekonomische
b b b y ' s terwille te zijn, wijl aan de
bevolking verdere verarming en werkloosheid worden opgedrongen en bv
in onze regio de Antwerpse haven
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volledig verstoken blijft van de nodige
investenngskredieten
De Volksunie stelt met verontwaardiding vast dat de centrale regenng het
cynisme t o v de Vlamingen ten top
drijft door toe te laten dat de ganse
F-16 „koek'' de Walen te beurt valt en
Vlaanderen met eens de minimale
kompensaties ontvangt ook al waren
deze formeel beloofd
De Volksunie besluit uit dergelijke feiten dat enkel een autonome Vlaamse
Staat voor de toekomst van ons volk
een oplossing biedt
Frans Kuijpers,
Arrondissementeel
VU-Voorzitter

FEBRUARI
5 DEURNE VU-etentje om 20 u in zaal Boemerang (voorheen
TrefpunO Tumhoutsebaan 28
7 BERCHEM Bezoek aan Brussel met Bruksel binnenste buiten in
de voormiddag Namiddag bezoek aan het parlement met sen
Walter Luyten Orgamzatie FVV
8 EDEGEM. sociaal dienstbetoon om 19 u 30 in k>kaal De Dne Eiken
10 NIJLEN: bestuursvergadenng om 20 u van de Fanfare Kempenland in lokaal Kempenland
10 NIJLEN Kempenland VU-bestuursvergadering om 20 u in lokaal
Kempenland
10 W O M M E L G E M Gezellig samen om 20 uur in Den Klauwaert
voor leden en sympatizanten 100 fr Inschrijven bij bestuur of in
lokaal
11 MORTSEL- Toneelgroep Streven speelt voor VU-Mortsel „Een
vloog over het koekoeksnest" van Dale Wasserman om 20 uur in
het Mark üebrechtcentrum Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden en mandatarissen
11 MERKSEM Kaasfeest Oostenrijks-Vlaamse vereniging om 20 u
in Vlanac Bredabaan 360 Onkosten 220 fr
12 W O M M E L G E M Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Astnd om
13 uur op het Scheersel
12 EDEGEM: klubavond om 20 u 30 met worstenbrood en vogelpikwedstnjd in lokaal De Dne Eiken Inschnjving gewenst Orgamzatie V N S E
16 EDEGEM: gespreksavond met Lieve van Kerckhove over „Heeft
het hedendaagse huwelijk nog zin?" Lokaal Dne Eiken, om
20 u 15 O r g FVV
17 HOVE:eerste sneeuwbal om 20 u 30 in zaal Pnnsenhof Kaarten
50 fr O r g Vujo-Hove-Lint
18 NIJLEN: kleinkunstavond om 20 a in tokaal Kempenland O r g
Vujo
18 NIJLEN: VUJO-kleinkunstavond met „Katastroof in zaal Nova
om 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr
19 NIJLEN. winterkoncert om 20 u in Kemjsenland O r g fanfare
Kempenland
19 EDEGEM: kaartavond om 20 u 15 in zaal De Dne Eiken Vooraf
inschnjvmg verplicht O r g V N S E
19 MERKSEM: hutsepot om 20 u 30 in lokaal Vlanac aan de
Bredabaan 360 Deelname m de onkosten 250 fr O r g VI
Vrouwervveren
19 ST.-KATELUNE-WAVER: overwinningsdansfeest in de jjarochiezaal aan de Elzestraat Toegangsprijs 100 fr of 80 fr bij voorverkoop
19 BORGERHOUT 3e VUJO-Karnavalbal in zaal (Dattelberg.
Bothastraat Aanvang om 20 u 30 Inkom lOOfr Mooie prijzen
voor best verkleden Lol verzekerd
19 NIJLEN. Winterkoncert door VU-fanfare Kempenland in zaal Nilania om 20 uur
19 W O M M E L G E M Voetbalwedstrijd Astnd—Den Klauwaert om
13 u te Boechout (Inl lokaal)
19 BORGERHOUT 3de daverend karnavalbal in zaal „Cattelberg"
(zijstraat Tumhoutsebaan). om 20 u 30 Inkom lOOfr Pnjs voor
best verklede koppel
20 W O M M E L G E M Voetbalwedstnjd Den Klauwaert—Kempenland om 14 u 30 o p het Scheersel
23 ANTWERPEN: voordracht over Europa door Jaak van de
Meulebroucke. om 20 u 30 in de Jozef Liesstraat 2 O r g V U vrouwen arr Antwerpen
24 EDEGEM. proef avond van Zuidafnkaanse wijnen, om 20 u in de
zaal Dne Eiken Org V U en kulturele knng
26 MORTSEL: feestelijke kamavalstoet de elfde, met deelname van
Vujo-Mortsel
26 NIJLEN: bestuursvergadenng V U om 20 u in Kempenland
MAART:
5 EDEGEM: poppenkast voor kinderen vanaf 5 jaar, om 14 a 30 in
lokaal De Dne Eiken Inschnjvmg gewenst Info bij Roos Stoffelen
op het nr 4400938 O r g F W
5 NIJLEN: groots bal om 20 u in Nilania O r g het Sint-Maartensfonds Dus niet op 12 maart
19 NIJLEN: teerfeest van 'tSpaarkaske om 19 a in Kempenland
Vooraf inschnjven

De kettingen rammelen in gemeenteraad van Zandhoven
VU-er inderdaad hard én eerlijk
Z A N D H O V E N — D e j o n g s t e r a a d s z i t t i n g v a n m a a n d a g II. b e z o r g d e
de C V P een pak last en rillingen, de v e r m e e n d e s p o k e n v a n d e
o p p o s i t i e o n t p o p t e n z i c h t o t é c h t e w e z e n s d i e al d u c h t i g r a m m e l d e n
met de kettingen W a t een klusje diende te zijn, aldus de geplogenhed e n s e d e r t e e n e e u w , nl. h e t v l o t a f h a n d e l e n v a n w a t p u n t j e s e n h e t
stemmen voor de O C M W - l e d e n , ontaarde voor de onthutste C V P m e e r d e r h e i d in e e n r e g e l r e c h t e v e l d s l a g , w a a r i n d e g r o e n e o p p o s i t i e
( A g a i e v ) o p e e n b e p a a l d m o m e n t z i j n b o m e n m e t m e e r in h e t b o s z a g
staanDe verenigde oppositie VU-SP-AgaIev
had het gewaagd om acht punten toe
te voegen aan de agenda De C V P
bracht een punt binnen
De Volksunie opende de zitting met
„haar" eerste punt en meteen zat het
spel op de wagen stort of zandwinningsgebied''
Leo Thys „De zandgroeve in Massenhoven ligt in een natuurgebied en
in een agransch gebied Toch wordt
er voortdurend gestort en ontstaat er
geluidshinder, milieuverontreiniging
(bodemwater, branden, e d). Het lijkt
ons dus met opportuun om daar een
stort van te m a k e n "
Na wat heen-en-weer-gepraat want

burgemeester Willy de Bie (CVP) nep
al „Trek het kort, we moeten morgen
nog gaan werken," kreeg de V U dan
toch haar antwoord De Bie „ D e putten moeten gedicht worden Dit is
een probleem van tijdelijke aard ' Leo
Thys haalde nog even scherp naar het
kollege uit door er op te wijzen dat het
mimstene op 16-12-'82 al een bnef had
gestuurd waarop stond dat de gemeente haar stort moest sluiten Zelfs
O V A M werd erbij gehaald door V U en
C V P Hoe dan ook, de bevolking weet
nu dat een „feitelijk stort" door de
CVP-meerderheid zo met genoemd
wordt het is een zandgroeve, waar
men af braakmatenaal in kiepert om het
„te dichten"

Heme en oeverloze gesprekken C )
rond bouwwerken, herzieningen van
BPA's, omhakken van bomen en dies
meer Ook het kernvnj maken van de
gemeente werd op gemengde gevoelens onthaald De SP-motie was ons inziens met goed opgesteld omdat er
andere niet-toegelichte en dus verwarnng-brengende elementen aan toegevoegd waren De andere punten waren van de Agalev-er die als „een
knotwilg' de CVP-stormen trotseerde
die hij zelf had uitgelokt Veel van zijn
betoog ging verloren omdat hij veel te
lang uitweidde, zodat op de duur zelfs
het publiek met meer kon volgen en
meer verveeld reageerde op de lengte
van de tussenkomst dan op het inhoudelijke aspekt van de zaak

alle heil ziet zoals jeugdraden, adviesraden en kultuurraden, met tot het
gewenst resultaat komen, nl „het kontakt met de basis, het instrument als
een dorpsraad, waarin de niet-georganizeerde burger zijn drempelvrees
naar hogere instanties kan overwinnen De dorpsraad als cel van de
basisdemokratie."

Deze fout maakte Leo Thys gelukkig
met toen hij in zijn laatste tussenkomst
een dwingende oproep deed om te
komen tot het opnchten „zonder al te
veel kosten van advizerende dorpsraden, iets waar de V U énorm veel
belang aan h e c h t r Ook hier het spelletje van welles en nietes Uiteindelijk
werd beslist dat de V U in '84 er terug
mee voor de pinnen komt als blijkt dat
de andere strukturen, waann de C V P

• Man, 32 jaar en wonende te
Puurs zoekt werk Beroep meettechnicus, talen Frans, Duits Engels en Spaans ( B I ) Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers Ontvoenngsplaats 1 te
2800 Mechelen (015/209514)
Gelieve steeds het ref nr te
vermelden

In de gesloten zitting werd VU-kandidate Denise Nauwelaers verkozen,
voor het O C M W
(dvsdc)

m
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VU-duo bijt de spits af in Diestse raad
Maandagavond kwam de nieuwe Diesterse gemeenteraad bijeen o.m. om de
raadsleden van het OCMW te verkiezen. Dat was echter lang niet alles. De
Diesterse raad heeft er al twee moties
opzitten nl. één over Diest kernwapenvrij en één over een T-zone te Diest
Op de t)anken voor het publiek was de
opkomst groot o.a. de jongeren waren
opgedaagd om te horen wat de diverse frakties zoal denken over de kernbewapening.

OCMW
In geheime zitting werden de 11
OCMW-leden aangeduid. Bij de bekendmaking van de namen in de openbare zitting betreurde raadslid Frans
Seurs (VU) dat zijn partij met 10 %
van de stemmen geen enkele vertegenwoordiger in het bestuur heeft Hij
vroeg ook welke schepen specifiek de
bevoegdheid had over het OCMW en
sprak de hoop uit dat de geheimzinnigheid die vroeger altijd heeft geheerst
rond het beheer van het OCMW niet
meer zal bestaan.

Eenparig
Enkele punten zoals een gunstig
advies over de rekening van de kerkfabriek van Schaffen (1981), grondverkoop door de kerkfabriek van de
OLV-kerk te Diest stemming van drie
vooriopige twaalfden voor de gemeentebedrijven en een ongunstig advies
over het gemeentelijk aandeel van de
brandweer, gebeurden eenparig.

Geen schepen
voor Onderwijs
Bij de goedkeuring van het reglement
over de financiële tussenkomst van de
stad bij de organizatie van sneeuw-

klassen voor de leerlingen van het
zesde leerjaar van de gemeenteschool
uitte raadslid Verfieyen (SP), oudschepen voor Onderwijs, zijn verbazing over het feit dat in het hukiige
schepenkoHege geen schepen van onderwijs zit
Renaat Rijnders (VU) stelde een paar
heel konkrete vragen i.v.m. de
sneeuwklassen o.a of er bij de ouders
een enquête gehouden werd, welke
de minimum deelname is en hoe de
thuisblijvers opgevangen worden.
Toen de meerderheid de oud-schepen
van Onderwijs wilde laten antwoorden
was raadslid Rijnders het daar helemaal niet mee eens en wees nogmaals
op het belang van een schepen voor
Onderwijs in het huidige schepenkoHege. PVV en CVP geraken het er
blijkbaar niet over eens wie voor het
gemeentelijk basisonderwijs en de
bloeiende muziekschool schepen van
onderwijs zal worden.

Kernbewapening
De bespreking van een motie over het
verbod van kernwapens op het grondgebied van Diest werd voorgesteld
door (Dolin (SP). Hij wees op de nutteloze geldverspilling, op de overi^illing
en op het standpunt van de bisschoppen.
Burgemeester Vande Kerckhof ( P W )
kwam dan met een tegenvoorstel. In
een erg lange motie kwam de meerderheid eveneens tot het besluit dat
Diest kernwapenvrij zou moeten worden. Renaat Rijnders (VU) benadrukte
dat ieder raadsikl terzake zijn eigen
verantwoordelijkheid moest nemen en
dat de goedkeuring van de motie niets
te maken heeft met de plaats waar
men in de raad zit Hij verwees naar de

tekst op de Uzertoren: ,h4ooit meer
oortog", in feite de testamentaire verzuchting van de frontsoldaten. Hij
wees op het fatale van een atoomoortog. JDe oortog in Vietnam kwam in
kleur in de huiskamer en van Libanon
kregen we zelfs rechtstreekse beelden in de huiskamer. Van de komende
wereldoortog zullen er geen beelden
meer overialijven.- tenzij men de neutronenbom gebruikt want dan blijven
de camera's doordraaien omdat er
geen mensen overblijven om ze stil te
zetten."
Eerste schepen Marsoul (CVP) noemde de bewapeningswedloop eveneens
zinkxss maar verweet raadsikj Colin
dat hij de zaak pwlitiek uitbuitte. Raadslid Sours (VU) verwees naar een
voorstel van motie van het vroegere
VU-raadslid Vandeweyer dat toen verworpen werd. Er is blijkbaar een ommezwaai van 360° gebeurd, zo besloot
Seurs. Hiermee bedoelde hij voornamelijk dat de motie van de meerderheW zo opgesteld was dat zowel CVP
als PVV zich dit keer wel achter een
tekst zouden kunnen scharen.
Bij de stemming werd de motie van de
meerderheid aangenomen. De oppositie onthield zich en stemde voor de
veel kortere en duidelijke motie van
Oslin (SP).

T-zone
Tenslotte vroeg raadslid Seurs (VU)
een motie te stemmen ter attentie van
de bevoegde instanties om van het
industrieterrein te Webbekom-Diest
een T-zone te maken. Deze motie
werd unaniem aanvaard.
De twee VU-raadsleden maken er in
de gemeenteraad werk van.
Herman Brems

Deze week in

BRABANT
FEBRUARI
5 HERENT: Feestelijke dansavond met kameriid Willy Kuijpers en
senator Rob Vandezande in de Gemeentelijke Sporthal, Warotstraat te Inksele. Orkest „The Dixie Dickx" om 20 u. 30. Voorverkoop: 60 fr. Inkom: 80 fr.
5 ROOSDAAL: eetfestijn om 18 u. in zaal Jagerahof te Strljtem.
Opgelet: zondag 6 vanaf 12 u. en nnaandag 7 vanaf 18 u.
5 ST.-ULRIKS-KAPELLE: 8ste groot Breugelfestijn vanaf 18 uur in
zaal Nachtegaal, Brusselstraat 83. Ook op 6/2 vanaf 11 u. 30.
7 WILSELE: VU-bestuursverkiezing, Natuurvriendenlaan 3.
9 BOUTERSEM: VU-bestuursverkiezingea Vanaf 20 u. in Rustoord Roosbeek, Tiensesteenweg.
11 KESSEL-LO: VU-ledenfeest met bestuursverkiezingen in zaal De
Knng, Jozef Pierrestraat vanaf 19 u. Koud buffet voor 250 fr.
12 BRUSSEL: Baskische feestavond met optreden van Maït Idirin, in
de bar Americain van de Ancienne Belgique, Anspachlaan 114.
Om 20 uur. Organizatie: Anai Artea
MAART
5 MACHELEN: smulpartj vanaf 12 u. in Wijkcentrum Mana-Moeder. Jan Veltmansstraat (hulpkerk).

VU-Boutersem
wacht op rechters
Met spanning wordt in Boutersem
gewacht op de uitspraak van de Raad
van State, die nu wel niet lang meer
op zich zal laten wachten. Er staat
nog wel geen precieze datum op,
maar naar grote waarschijnlijkheid
zal het verdikt vóór het eind van
volgende week vallen. De auditeur is
alvast met zijn verslag klaargekomen. De VU-Boutersem heeft beroep
aangetekend bij de Raad van State
omdat geen enkele andere „instantie"
ten gronde het protest wou behandelen inzake de weigering van de voorzitter van het hoofdbureau om de VU
in Boutersem te laten deelnemen aan
de voorbije gemeenteraadsverkiezingen.
De reden die werd aangehaald was:
laattijdige indiening van de nationaliteitsattesten. Nochtans waren deze in
handen van de voorzitter vooraleer het
hoofdbureau de eerste zitting had om
de vooriopige afsluiting van de kandidatenlijsten te verrichten. In andere
gemeenten (onder meer Zottegem en
Rijmenam) waar precies dezelfde feiten gebeurden mochten de betrokken
lijsten (dat waren CVP eo P W ) overi-

gens wél zonder een enkele strubbeling aan de verkiezingen deelnemen.
Het „geval Boutersem" is juridisch en
politiek belangrijk omdat het niet zomaar om een (jensenaffaire gaat
De Raad van State moet nu uitmaken
of het in de toekomst kan dat na een
eenzijdige beslissing van het hoofdbureau de afgewezen kandwiaten bij
geen enkele instantie meer in t)eroep
kunnen gaan waar hun zaak ten gronde wordt behandeld. (Hof van Beroep
en Brabantse Deputatie verklaarden
het beroep telkens onontvankelijkj
In een eerder geveld arrest (zaak
Knesselare) steWe de Raad van State
dat hij onverkorte rechtsprekende bevoegdheki heeft ook inzake de kiesvenichtingen die plaatshebben voor
de kiesdag zelf. Het politiek pikant
aspekt t>ij dit dispuut is dat de CVP in
Boutersem met een nipte zetel de
absolute meerderheid heeft behouden.
De VU blijft inmiddels niet bij de
pakken zitten en houdt bestuursverkiezingen op woensdag 9 februari vanaf 20 uur in het rustoord Roosbeek,
Tiensesteenweg.

MEUBELEN -DE KEIZER
Salons - Kleinmeubtlen - Lusters - Geschenkartikelen

DEF-16:
HET HELE VERHAAL
Premier op reis

De Zweed Ingemar Dörfer
besteedde vier jaar van zijn leven aan de
rekonstruktie van de zogenaamde koop
van de eeuw: de levering van F-16
gevechtsvliegtuigen aan enkele Navolanden. Hij schreef een boek over zijn
bevindingen, waaruit Knack van deze
week af uitgebreid publiceert.

Bovendien

Eric Van Rompuy stapt binnenBjörn Borg: een portret.
kort op als voorzitter van de CVPHugo Schiltz: een gesprek
Jongeren. Van Rompuy werd de vooren... De Nieuwe Boekenkrant.
bije jaren vaak als een soort barometer
beschouwd van wat er in de CVP echt
leefde. De man die zei wat de top van de
partij moest zwijgen. Een gesprek bij
een, wellicht, voorlopig afscheid.
»

w a t is de VAB-ifTB?

^

* * • Joot een ^??Vu»*^

3itna^^tfb^wavt^a
"'", w \
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(speciale v o o r w a a r d e n voor trouwers)
Openingsureni Di.. woe., vrij. van 13 lol lö u. 30
Do., zat. van 10 lot 19u. 30
Zondag v a n 14 tot 18 u.
K E I Z E R S T R A A T 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
(op slechts 15 km van Brussel-centrum»

Nieuw bestuur bij VU-Scherpenheuvel

De Japanse premier Nakasone
reisde de voorbije weken Europa en
Amerika af om er de handelspolitiek
van zijn land te verdedigen. Hoe zit dat
nu met dat fameuze handelsoverschot?
Hoe is het ontstaan, hoe groot is het en,
bovenal, wat kan er worden aan gedaan?

van Eric

DE KEIZER
VAN HET GOEDE
ZITMEUBEL

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

toet^W-

Op woensdagavond 26 januari jl. had
in café America te Scherpenheuvel de
verkiezing plaats van een nieuw VUbestuur. Het omvat 9 leden: voorzitter
wordt de Testeltenaar Roger De Fraine, Godelieve Rynders blijft sekretaresse en Francis Guerry penningmeester. Organizatie is voor Alfons
Thuys, propaganda voor Jozef Bortels
en dokumentatie voor Frans Klijnen.
Gewone bestuursleden die zich vooral
zullen bezighouden met dienstbetoon
zijn provincie- en gemeenteraadslid
Marcel Gemoets. gemeenteraadslid

Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtlsolaties
1

De VAB-VTB heeft sinds kort een y
nieuwe direkteur-generaal. Dirk Renard \
is daarmee nu baas over een organizatie \
^(iIes
met meer dan 250.000 leden, een
^x•• -"^ ^ ^
^ " ^ ^
Invullen
massabeweging. Wat wil Renard daar
,no\aats • - — - - ^ ^ •*•
en opsturen naar
21 • * ^
Knack, Dienst Abonnementen,
nu mee doen? En wie is lid van de
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
w
VAB-VTB? Een gesprek.

A.B.D.
(Antwerpse Bouwen Dichtingswerken)
Eikenstraat 212, Reet
Tel. Ö3^88&64.68
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

Marcel Janssen en erevoorzitter Andre Crabbé. Later zullen nog enkele leden gekoöpteerd.
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezing behaalde de VU 1.346 stemmen
of 9,1 %; het is de bedoeling van het
nieuwe bestuur het Volksunie-leven
van de gemeente nieuw leven in te blazen en de partijstandpunten dichter bij
de mensen te brengen.

Prof. Héraud
te Brussel
Op uitnodiging van het Instituut voor
Europese Vorming komt prof. Guy
Héraud, hoogleraar aan de unrv. van
Pau en Nice, een openbare les gevea
De lezing zal handelen over „Principes
pour Ie traitement de la question ethnique en Europe". Bij deze gelegenheid
wordt aan prof. Héraud en aan de
stichter van het Instituut voor Europese vorming, de Vlaming Yvo J.D. Peeters, de bronzen medaille van de Fondation (xxir Ie Mérite Europeen uitgereikt
Lezing én plechtigheid gaan door op
14 februari a a om 10 u. in de Rechtsfakulteit van de UFSAL, Vrijheidslaan 17
te 1080 Brussel.
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Nieuwe oppositie roept raad samen

OOST-VLMNDEREN

VU verplicht Gents liollege
dossier op tafel te leggen
Op verzoek van de toekomstige oppositie (VU en SP) kwam in Gent
de eerste gemeenteraad '83 samen. De motivering was duidelijk: zolang de raad van state zich niet uitgesproken heeft over de aldaar ingediende klachten tegen de verkiezingsuitslag, kan de nieuwe
gemeenteraad niet worden geïnstalleerd, noch de nieuwe burgemeester worden benoemd. Zolang de nieuwe gemeenteraad niet wordt
geïnstalleerd blijft de oude gemeenteraad in funktie, net zoals de
burgemeester en de schepenen. In een grote stad als Gent is het niet
verantwoord dat de gemeenteraad niet maandelijks samenkomt Het
kollege maakte nochtans geen aanstalten om de normale maandelijkse vergadering van de Gentse gemeenteraad in januari '83 bijeen te
roepen.
Het IS trouwens bekend dat het schezaken voor de Gentse kabel-TV Hij
pen Monsaert is die zich tegen een sahad vernomen dat de abonnementsmenroeping van de raad verzet Daargeklen zouden verhogen door de vero m — e n zich steunend op art 62,
hoging van de BTW, de aanpassing
3e lid van de gemeentewet — hebben
van de taneven en de stijgende p>njzen
alle gemeenteraadsleden van de VU
voor buitenlandse zenders Wat is de
en SP een verzoek ingediend tot sahouding van het kollege hiertegenmenroeping van de Gentse raad Zij
over' HIJ WOU ook wel eens Vveten hoe
vertegenwoordigen samen meer dan
het kollege staat tegenover de zgn
1 /3de van de raadsleden en vragen de
pay-TV of betaal-TV Via een ontstnkte toepassing van de wet De
vangsttoestel waarvoor periodiek
burgemeester beloofde dit te doen,
wordt betaald, kan men extra-uitzerv
zodat de raad op de gewone derde
dingen ontvangen, maar de ekonomaandag samenkwam De dagorde
misch zwakke groepen zullen hier
omvatte slechts zes punten die zonder
weer t>enadeeld worden
diskussie werden goedgekeurd
Verpaele (VU) uitte eveneens zijn
VU-fraktieleider De Roo wenste bij
ongerustheid over pnjsverhogingen
hoogdnngendheid een punt aan de
De ontvangst van sommige zenders
dagorde toe te voegen Hij had nl
(zoals de Duitse zenders) is daarenbovastgesteld dat het kollege bij hoogven bar slecht Hij was evenwel van
dnngendheid een opdracht voor plaatmening dat de vooruitgang in de telesing van stoom- en kondensatieleidindistnbutie met tegen te houden is. Ze
gen in de brandweerkazerne Rodenmoet echter wel geordend en gereglehuyse onderhands had gegund voor
menteerd worden, manipulatie via
méér dan 12 miljoen
pay-TV moet verhinderd worden

Dan tochDergelijke hoogdnngende beslissing
moet aan de eerste gemeenteraad
volgend op die beslissing worden
voorgelegd ter akteneming Het punt
werd evenwel niet aan ^de dagorde
toegevoegd De burgemeester meende dat het niet noodzakelijk was aangezien de vergadenng geen „gewone"
gemeenteraad was De VU-fraktie betvinstte dat hienn gesteund door
SP-8chepen Van Eeckhout Een twee
verzoek van De Roo op het einde van
de zittng — de burgemeester had
inmiddels het dossier laten halen —
werd dan toch in overweging genomen Na enig, al dan niet moedwillig,
geharrewar over de hoogdnngendheid
waarover men moest stemmen (deze
om het punt op de dagorde te plaatsen, of deze die de beslissing van het
kollege motveerde), werd uiteindelijk
het punt op de dagorde geplaatst en
de beslissing ter kennis gebracht van
de raad
Inmiddels hadden de raadsleden ook
reeds geluisterd naar twee interpellaties van SP-raadsleden
Termont ondervroeg schepen Monsaert over zijn plannen voor de afwerking van de parking Vnjdagmarkt
Men IS reeds aan het derde projekt toe
en nog is de omgeving van de parking
een bouwwerf Na de uittreding van de
stad Gent uit de NV Urbaninfra zal het
derde projekt (zitput) wellicht niet
meer op korte termijn mogelijk zijn
Misschien is het bister het vong
projekt met gebruik van gefumeerd
glas, terug op te nemen Deze beslissing was reeds genomen en het matenaal reeds geleverd
Raadslid Verpaele (VU) was het hier
mee eena Er is nu reeds veel gekj uitgegeven zonder resultaat Heel de
administrateve weg doorlopen voor
de aanbesteding van het derde projekt
vraagt veel maanden tjd Het uitgraven van de twee putten tot op de waterdichte bekleding van de parking kan
watennsijpeling veroorzaken, met de
nodige diskussies over de verantwoordelijkheden
Schepen Monsaert wou de afwerking
behouden zoals voorzien nl met twee
zitputten De mogelijkheid wordt onderzocht om dit met eigen personeel
uit te voeren Gaat dit met dan keert
men terug naar de oplossing met
gefumeerd glas De verantwoordelijkheid ter zake berust bij de ingenieurs
die het ontwerp opmaken

Kabel-TV-heibel
Jaak De Poorter (SP) ondervroeg de
bevoegde schepen over de stand van
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Sociaal
dienstbetoon
senator
Walter Peeters
Dendermonde
1ste zaterdag (5/2), om 8 u 30-10 u
Sombeke-Waasmunster bij mevr De
Lamper Leona, Dnes 26, Sombeke
Om 10 u 30-11 u 30 Zele, lokaal „De
Klodde" (naast de Pallieter)
2de zaterdag (12/2), om 8 u 30-10 u
ten huize van de senator. Nijverheidsstraat 64, 9160 Hamme
Om 10 u 30-11 u 30 ten huize van
wwe Van Biesen. Brusselse Steenweg 145, Lebbeke
Om 12u-13u Buggenhout 't Varkenskot Krapstraat
3de zaterdag (19/2), om 10u-11 u
Wetteren, lokaal Vlaams Ziekenfonds
SDD, Jagersstraat 2
Om 11 u 30-12 u 30 ten huize van
Chris Van Acker, Kouterdreef 24,

Wij in de Voll(sunie

Schepen Temmerman schetste de
evolutie inzake TV-distnbutie Door gebruik van satellieten en doorbraak van
pay-TV, video-recorder ed zal in de
toekomst veel wijzigen Tot op heden
zijn echter een aantal expenmenten
wettelijk met toegelaten en worden
door de staatssekretans van PTT geblokkeerd
De prijzen van kabel-TV worden door
dne elementen beïnvloed de BTW die
van 17 % naar 25 % stijgt de taneven
die geblokkeerd werden maar voor
sommige maatschappijen door de prijzenkommissie werden aangep>ast en
de internationale akkoorden ivm
auteurs-, film- en zendrechten Aan het
1ste en 3de element kan Gent mets
doen, aan het 2de wél Aangezien de
distnbutiemaatschappij nog winst
boekt IS er geen reden om de tarieven
te verhogen De abonnementsprijs ligt
integendeel lager dan bij de meeste
distnbutiemaatschappijen
Carls Brion

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 Remoortel Org Wase Jonge Leeuwen m m v Amedee Verbruggenknng
5 NEDERHASSELT Eetfestijn van VU-Aspelare-Nederhasselt-Lebeke vanaf 18 u in zaal Madeion, Geraardsbergsesteenweg Ook
op zondag 6 februan vanaf 11 u
5 GROOT-ST-NIKLAAS: „Spreek-eens-in" om 20 uur in zaal Stad
Nantes met schepenen Mare Huys en Daan Anthuenis Gastspreker Paul Van Grembergen Mogelijkheid tot insrpaak en persoonlijk kontakt voor personen, verenigingen en aktiegroepen
5 OOSTAKKER: De VU dankt Olga De Pillecyn, feestavond in zaal
Luxor, Dorp om 19 u 30 Pnjs 450 fr Inschrijven bij H Vaerewyck 091-51 4755 of Dirk Vandenhout 091-51 5053
7 DESTELBERGEN: voordracht over acupunktuur door dr A De
Clercq met diamontage Org PVV Inkom grats In de gewezen
gemeenteraadszaal, Dendermondsesteenweg
16 GENT: filmavond over Conscience om 20 u in zaal „Roeland"
door de Gentse Brandweer Org FVV
17 NINOVE: Informatie- en debatavond met dia-montage over het
Europees Parlement met Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke, om 20 u in „De Denderhoeve", Burchtstraat
25 EREMBODEGEM: diavoordracht over de Moezelstreek en de
stad Tner. om 20 u in zaal Rembrandt aan het station Org VUErembodegem-centrum
26 GENT: groot kinderkarnaval in de parochiale zalen aan de SintSalvatorstraat m de namiddag Org Wij-vrouwen, FW-Gent
MAART
5 DENDERLEEUW: nachtbal om 21 u 30 in zaal Verbroedenng
Org VU-Groot-Denderleeuw en de eigen mandatarissen

VU-Erembodegem zette '83 goed in
Op zaterdag 15 januan 1983 om 20 uur
ging de meuwjaarsdnnk door van de
VU-afdeling Érembodegem-C^ntrum
in zaal Rembrandt
Voor een bomvolle zaal waar het
barstte van de gezelligheid en het
rumoer van de gesprekken de muziek
overstemde, kon de voorzitter alle
aanwezigen hartelijk welkom heten
In naam van het t)estuur wenste hij ieder een voorspoedig 1983 en een
uitstekende gezondheid
Tevens bearoette hi| Willy Alloo, die

wegens zijn klacht bij de Raad van State ivm de verkiezingen, nog steeds
kandidaat-gemeenteraadslid is ook
Frans Jansegers, voorzitter van de
afdeling Herdersem en toekomstig
OCMW-raadslid, en William Van De
Cauter, voorzitter van de afdeling Hofstade
Dnes Muyiaert leider van Tak en een
gewaardeerde toneelspeelster uit
Aalst bevonden zich onder de vele
aanwezigen

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn
Aalst
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst heeft bij
het verplegend en verzorgend personeel volgende betrekkingen opengesteld
— een betrekking van vroedvrouw
— drie betrekkingen van gebrevetteerde verpleegkundige
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40 te 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op vrijdag 18 februari 1983 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepahngen van titel V van de wet tot
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antiknslswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor
mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is
voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op
de personeelsdienst (tel 053-212393, binnenpost 104)

L_33rn6

4de zaterdag (26/2), om 8 u 30-10 u
ten huize van de senator, Nijverheidsstraat 64, 9160 Hamme
Om 10 u 30-11 u Schoonaarde, ten
huize van OCMW-raadslid Herman
Van Den Abbeele, Losweg 11
Om 11 u 30-12 u 30 Overmere, cafe
„De Boerenknjg", rechtover de kerk
ledere 1ste en 3de zondag (6, 20/2)
van de maand zitdag in 't Vestje, Oude
Vest 129 te Dendermonde, van 11 u12u
Waasland
1ste zaterdag (5/2), om 14u-15u
Lokeren, cafe „De Groene Poort",
Markt .
3de zaterdag (19/2). om 14u-15u
Temse, café „Caml)rinus" (Hoek Kasteelstraat)
Om 15u-16u Bazel, ten huize van
gemeenteraadslid Denert Rupelmondestraat 90
Om 16 u -17 a Kruibeke, ten huize van
gemeenteraadslid Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 89
4de zaterdag (26/2), om 14u-15u
Stekene, cafe „'t Straatje", Hetstraat
Om 15u-16u De Klinge, ten huize
van gemeenteraadslid Van Duyse Robert, Trompwegel 72
ledere 2de en 4de zondag (13, 27/2)
van de maand zitdag te Sint-Niklaas in
lokaal „Steenstrate", Nieuwstraat 86,
van 11-12 u

VU-Lochristi
feestelijk van start
Het nieuwe jaar werd door de VU-leden, tjdens een receptie, die plaats
vond op zondag 23 januan, sprankelend ingezet leder werd er vergast op
een glaasje heldere schuimwijn of fruitsap
In zijn toespraak formuleerde voorzitter Raf ODsyns welgemeende nieuwjaarswensen, waartMj er op gewezen
werd dat naast de heildronk op het
nieuwe jaar ook geklonken kon worden op de twee verworven zetels in de

ZO€K€BC]«
• Oiauffeur internationaal vervoer met njbewijs D en een
herscholing als metser zoekt een
passende betrekking Voor inlichtangen zich wenden tot Vic
Anciaux, alg sekr, tel. 2194930

pas geïnstalleerde gemeenteraad
Aansluitend schetste Guido Boone de
positieve ontplooiing van de Volksunie
te Lochnsb, en dit vanaf het pnlle begin
van de gemeenteraadsverkiezingen
van 1976, waarbij 1 zetel werd t>ehaald,
tot op heden
Na deze interessante toelichting groen
de de t}ijeenkomst uit tot een gezellig
onderonsje, waarbij onder het ledigen
van een glaasje vele anekdotes ten
gehore werden gebracht
Een goede start voor het nieuwe jaar

• Mevrouw, 36 jaar, wonende
in het Mechelse zoekt een passende betrekking Ervanng 14
jaar bureau- en sekretanaatswerken Ref nr 409
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen, tel
015-209514 Gelieve het referentienummer te vermelden

Terwijl de voorzitter het in zijn toespraak voornamelijk had over de voorbije zes jaar en het jaarprogramma
toelichtte hadden Willy Alloo en Enk
Arijs het over de komende zes jaar
Het werd een heel prettige avond met
gratis dnnks geschonken door Enk
Anjs en het bestuur en een massa
lekkere toostjes bereid door Leve
Standaert
Het was twee uur in de ochtend toen
de laatsten huiswaarts gingen

vu-Lede
naar Hasselt
De afdeling van Lede reist met de
bus naar Hasselt Vertrek op de
Markt van Lede.
Inlichtingen bij G. Hendrickx, 05321.49.0a
Voor Aalst: inlichtingen en inschrijvingen in lokaal „Gulden Vies', 05321.7551.

WM-arr.
Dendermonde
aan de
studietafel
De W M van het Arrondissement
Dendermonde houdt op zaterdag 5
februan as een studiedag voor gemeentemandatarissen en alle geïnteresseerden aan het gemeentebeleid
In de voormiddag spreekt volksvertegenwoordiger André De Beul over
„De rechten en plichten van het gemeenteraadslid "
In de namiddag wordt door volksvertegenwoordiger Desseyn gehandeld
over „De gemeentebegroting" Vooreerst zal de inleider een inzicht geven
in de technische aspekten van de
gemeentebegroting, waarna de politieke benadenng van de begroting aan
bod komt
Aanvangsuren van 10 uur tot 12 u 30
en van 14 uur tot 17 uur
Een t)roodmaaltijd wordt voorzien
Raats van vergaderen arrondissementeel sekretanaat Oude Vest 129
te 9330 Dendermonde
Aan de aanwezigen wordt de syllabus
van de twee lessen ter hand gesteld
Er zal een bescheiden deelnamepnjs
worden gevraagd
Mandatanssen en met-mandatanssen
zijn van harte welkom op dit eerste
vormingsimtatief van VVM-Dendermonde

m

Wij in de Volksunie
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lepel & vork...
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Dortmunder
Thier Brau-hoven
Cafe Het Vlaams Huis
bi] Jef Meys Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER
Tel 011-79 7084
Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn

Wijnimport HERMAN
Douane
stapelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056 41 29 22
056 41 81 68
Invoer Bourgondieen Bordeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen
Degustaties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak

Tervuursevest 60 LEUVEN
Tel 016-228672
Kon Astndiaan 85 KONTICH
Tel 031-57 30 32
Nieuw Brugstraat 28 B R U S S E L
Tel 02-218 7489
Brugse Baan 1 HULSTE

Tel 056-71 1536
Grote parkeerterreinen zalen v n |
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thier
van t vat Levende Water Tonis
steiner Sprudel goed en goed
koop eten

RESTAURANT

KAPELLEKESHOEF

Welkom

Koffiebranderij
SANO
Emiel Witmannstraat 36
Schaarbeek

Tel 02 734 5609
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

•

•

U

1910-1980

^*^

Cafe-restaurant
MUTSAERT

BROOD -

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

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

SPECIALITEIT:

Banketbakkerij
ANTWERPIA

-^
9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246

G c r j a r d s b e r g s e s t r a a l 38 Dr V a n De P e r ' ^ l e i 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M o u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 0 3 / 2 3 6 5 6 5 4

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

0« familiezaak met traditie

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT
Acinncmer van alle feesten
Ook verhuring van tdfolq(>riel
Schildprstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 03/237 4572

GELEGENHEIDSGEBAK

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

Lokaal
Restaurant
Feestzaal Café

„'T SCHUURKE"
Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02 513 2564
Waar Vlamingen THUIS zijn

Uitbating:
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse
TeL 02/452.95.15
M a a n d a e eesloten

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

Eethuis 't Voske
Verbertstraat 145 147
2120 Scholen 03/65841 76
Wij verzorgen al uw feesten

Lokaal van de Volksunie

Op 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 252 0240
Flest zondag gesloten Hotel open
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen
maaltijdchecks

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

Dorpsstraat 31 1686 Gooik
Tel 02-532 5481

Tower Bridge

Wilfried BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

IN DE GROENE POORT

Hotel-restaurant-pub

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 014-544007

Tel 014 51 21 48
Sluitingsdag maandagavond
dinsdag

21

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie van Laere
en Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49

9230 Melle
Tel 091 30 06 53

Café Taverne Ten Doolaert
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n
Tel 0 1 5 - 5 1 6 6 5 4
S p e c i a l i t e i t P a l i n g i n 't G r o e n
Eigenaar-uitbater M a n n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e mael
Volksunielokaal Woensdag gesloten

Willy Putzeijs VU-burgemeester te Lummen
H e u g l i j k en h i s t o r i s c h zal o o k
10 o k t o b e r v o o r L u m m e n b l i j v e n .
Na lange, maar serene onderhandelingen k w a m er de koalitie S P P V V - V U tot stand en VU'er W i l l y
Putzeijs werd voorgedragen als
burgemeester.
Een V U - b u r g e m e e s t e r s s j e r p in een V l a a m s - o n vriendeli|ke (CVP)-burcht, haast
niet te geloven.
En uitgerekend de dag na de eedaflegging bij de Limburgse goeverneur had
de Lummense VU-afdeling een koffiefeestje georganizeerd voor haar leden
„De koning moet hiervan op de hoogte
geweest zijn Ik zal mijn mening over

hem moeten herzien", merkte de kersverse burgemeester zacht ironisch op
in zijn pre-inaugurale rede voor een
200-tal leden Daarna schetste Willy
Putzeijs de evolutie van het politieke
gebeuren voor, tijdens en na de verkiezingen .Vooral de onderhandelingen
met de SP en PVV waren intens en
krachtenslopend, maar het lijkt me de
moeite waard te zijn geweest
de
verstandhouding tussen de drie partijen IS optimaal'
Verder analyzeerde hij de grote
krachtlijnen van het nieuwe beleid
openheid, eerlijkheid verdraagzaamheid en zuinigheid, gestoeld op

Vlaams-Radikale Jongeren
verwerpen Voer-verhuis
De Vlaams-Radikale Jongeren (VRJ)
delen mee ontsteld te zijn over de
voorstellen van de regering in verband
met de Voerstreek
De V R J gelooft trouwens met dat de
overheveling van Voeren van Limburg
naar Halle-Vilvoorde enige kans maakt
in het parlement Indien C V P en PVV
dit voorstel in het parlement zouden
goedkeuren zou dat voor deze partijen
gewoonweg „polibeke zelfmoord" betekenen
Voeren overbrengen naar de provin-

cie Brabant betekent een zoveelste
kaakslag in het aangezicht van de
Voerenaars en een overwinning voor
de terreurt>ende van Happart
Indien Voeren toch zou overgeheveld
worden naar het arrondissement HalleVilvoorde en indien Happart de dienstdoende burgemeester van Voeren
mag blijven dan zal VRJ zijn afdelingen
in fHalle-Vilvoorde oproepen hun houding tegenover de Franstaligen te verscherpen Ook zal VRJ in dat geval zijn
aktieterrein uitbreiden naar Edingen,
Komen, Moeskroen en Vloesberg

Vlaams-nationale basis Ook dankte
W Putzeijs alle kandidaten, verkozenen onderhandelaars, werkers achter
de schermen en kiezers ,J-loewel ik
een beetje met de kriebels zit — alles
komt in een versneld tempo op me af
— druk ik de wens uit dat het voor de
Lummenaars en de VU een vruchtba-

Kanton Maaseik
naar het graf
van Wies Moens
Ongeveer een jaar geleden stierf Wies
Moens in het ziekenhuis te Geleen Wij
willen zijn gedachtenis levendig houden en deze grote Vlaming die in
ballingschap stierf, op een sobere manier hulde brengen
W e verzamelen op zondag 6 februan
om 14 u op het marktplein te Opoeteren Met eigen wagens njden we naar
Neerbeek (Beek) aan de andere kant
van de Maas
Op het kerkhof aan het graf van Wies
Moens, heeft een kleine hulde plaats
een korte toespraak een moment van
bezinning en gebed wat samenzang
W e vinden dat het onze plicht is als
IJzerbedevaartkomitee van de Maaskant bij te dragen om de hennnenng
aan Wies Moens levendig te houden

re periode mag worden Ik reken op
uw aller hulp", konkludeerde de nieuwe burgemeester
Raadslid Maunce Becue — de grote
voorvechter met het echte stnjdershart — stak de nieuwe burgemeester
nog een hart onder de nem met een
korte aanvullirg Met volle teugen geniet Maurice Becue ovengens van het
VU-sukses na vele jaren loopgravenwerk
Gemoedelijk kaartten de leden nog
uren na in de „Romantic" Ondertussen
sprokkelde lepe, maar zeer sympatieke Tony Jacobs (2de verkozene) een
tiental afx)nnementen op , WIJ", vooral
bij de tainjke Colemont-stam, een

hecht vu-blok
(pmJ

De nieuwe Lummense
burgemeester
Willy Putzeijs. Hij is ovengens de enige
van de 7 Limburgse
Vlaams-nationalistische burgemeesters
die onder de
VU-vlag opkwam

LIMBURG
FEBRUARI
4
5

6

HASSELT 1 ste Limburgs Gouwbal in zaal Lorka, (Senkersteenweg 284 om 20 u 30 Inkom 100 fr Ingencht door V N J Limburg
TESSENDERLO Toneelvoorstelling in het Kroonteater te Hasselt Adam en Eva" om 20 u 30 Gezamenlijk vertrek met eigen
wagens op de Markt om 19 u 30
GENK provinciale raad o m l O u in D e Slagmolea Org. VujoLimburg

3 FEBRUARI 1983

mi

22

Oostende wil tentoonstellingshallen bouwen

WEST-VLAANDEREN

Belangenmenging viert (alweer) hoogtij
Vonge week maandag had de reglementair voorziene gemeenteraadszitting plaats, waarop de OCMW-raadleden werden verkozen
De CVP-fraktie achtte het nodig, door
afwezigheid, de vergadenng met meer
dan een half uur te vertragen
De uitslag van de stemming vertoont
geen verrassingen en is de volgende
C V P 5 zetels, P V V 3 zetels, SP 4
zetels en de Volksunie 1 mandaat
Henn Degraeve (PVV) wordt voorzitter en Jef Tommelein wordt het V U raadslid in het O C M W
Administratief werden ook een reeks
punten afgehandeld, met enkele tussenkomsten vanwege Mark Vanhecke
over de stand van de stadskas (mm
424330861 frO en vanwege Bernadette Van Coillie-Thysen i v m het in
gebruik geven van een huis in de
Metselaarsstraat aan de VVKS-groep
St-Jan Hieromtrent stelde zij vragen
over het jeugdbeleid en het ter beschikking stellen van lokalen aan de
verschillende jeugdgroepenngen
Fraktieleider Lambert voer fel uit tegen
het nieuwe schepenkollege, die het —
in tegenstelling tot het verleden — niet
opportuun achtte de motie inzake het
niet benoemen van Happart tot burgemeester, op de dagorde te plaatsen Eigenhandig heeft het schepenkollege
bepaald dat deze motie onontvankelijk
isi
De grootste brok van deze maandagse gemeenteraadszitting was vanzelfsprekend de interpellatie door Jaak
Vandemeulebroucke over de opnchting van de „Nieuwe Oostendse Hallen", een mastodont-projekt met als
voornaamste initiatiefnemers de grote
financiële heren van Oostende, w o
het N C M V en de heren Van Biervliet
(Kursaal) en Haeck (Tips)
Dit projekt omvat een polyvalente zaal
van 10200 vierkante meter, met een
parkeerterrein van ruim een hektare
g r o o t De realizatie vergt ruim 100
miljoen frank investeringen voor zaalsportaktiviteiten, beurzen en tentoonstellingen Een pnvaat initiatief dus, dat
evenwel heelwat konsekwenties meebrengt voor de Oostendse gemeenschap
Vooreerst werd reeds een loopje genomen met de stedebouwkundige
voorschnften,
aldus
Vandemeulebroucke De bouwvergunning is nog
met afgeleverd en de werken waren
reeds aangevat In een eerste vraaggesprek beweerden de initiatiefnemers
zelf dat het hele projekt klaar moest
zijn voor 1 mei 1983
Tevens kunnen vragen worden gesteld omtrent de ligging van het
projekt Door de bouw van die Hallen
worden de Ipangronden volledig ontsloten De bestemming van die gron-

den, waan/oor de stad destijds 35
miljoen frank neertelde, wordt aldus
gehypothekeerd
Voornaamste konsekwentie is evenwel van financiële aard Straks krijgen
WIJ te Oostende twee enorme tentoonstellingshallen die in een onderlinge,
nietsontziende konkurrentiestrijd zullen gewikkeld zijn Want het mediacenter IS een stadsgebouw en terwijl het
stadsbestuur destijds de exclusiviteit
voor de jaarbeurs garandeerde tot het
jaar 2010, heeft de stad zichzelf nooit
gewapend door de jaarbeurs ook kontraktueel te verplichten om er tot 2010
in Media Center te exposeren, met alle
financiële verplichtingen dienaangaande
En, vervolgt Jaak Vandemeulebroucke, komt de konkurrenbeslag er tussen
Media Center en de Oostendse Hallen,
met duidelijke medeplichtigheid van
NCMV-leden van het schepenkollege,
dan zou het wel eens kunnen dat in
deze recessie-tijd de overlevingskansen van de koncessionans in het gedrang komen En dit zou voor de, stad
een financiële katastrofe zijni
Ofschoon de nieuwe schepen van
urbanisatie, de heer Chnstiaens in zijn
antwoord op deze interpellatie gewag
maakte van voorbange geruchten en
konklusies toont de evolutie van dit
mastodontprojekt aan dat het voorgelegde dossier van de VU-fraktie een
ware paleis-revolutie heeft teweeg gebracht te Oostendel

Wij in de Volksunie

„De Tips", waarvan Haeck verantwoordelijk uitgever is, pakte deze week uit
met een bladzijden lang verslag over
de perskonferentie gehouden door de
initiatiefnemers van de Oostendse Hallen In hetzelfde weekblad wordt Jaak
Vandemeulebroucke op de meest belachelijke wijze aangevallen Niet de
feiten noch de argumenten worden
weerlegd Integendeel, „De Tips" probeert met alle middelen de pertinentie
van de interpellatie weg te werken,
opdat iedereen in Oostende van de
noodzaak van de Oostendse Hallen
overtuigd zou geraken
Inmiddels kon De „Tips" ook mededelen dat de bouwaanvraag door het
schepenkollege gunstig werd geadvizeerd Volgens „De Tips,, heeft het
gezond verstand het gehaald op een
pijnlijke politieke muggenzifterij
Een muggenzifterij die evenwel stelt
dat het hele dossier van de Oostendse
Hallen met alleen een pijnlijke geschiedenis IS van de Twee Comncxkinderen Ook met van een onthutsende
nalatigheid van het stadsbestuur om
zich kontraktueel veilig te stellen Maar
het IS vooral het dossier dat een veel
dieper liggende angel in zich houdt die
van de ongehoorde belangenmenging
die politici verstnkt in het net van hun
para-politieke
zuilen
Een
belangenmenging waarvan de Oostendse gemeenschap weer eens de
dupe IS geworden'
Philippe Gootsens

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 stnjd", in Izegem uitgenodigd door V S V K
3 IZEGEM Om 20 u voordracht over het Daensisme, door drs
Frans-Jos V e r d o o d t m de bar van het Muziekauditonum, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organizatie V S V K
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 O p zaterdag van 10
tot 12 u en van 14 tot 17 u Toegangsprijs 20 fr voor individuele
personen, 10 fr per persoon voor groepen Organizatie VSVK,
tot 11 febr '83
4 GROOT-ZEDELGEM VU-ledenfeest in zaal „Aster" te Aartrijke
om 19 u 30 Gastsprekers algemeen voorzitter Vic Anciaux en
Europees parlementslid Jaak Vandemeulebroucke Vooraf inschrijven, 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" Prijs 150 fr
5 KORTRIJK. Hutsepotavond om 20 uur in zaal Vlaams Sociaal
Centrum West Flandria, Graaf Gwijde van Namenstraat 7
Apentief, hutsepot en taart voor 250 fr
6 IZEGEM Wandeling in Hulste Vertrek om 13 u 30 aan het
Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Huis
12 MIDDELKERKE VU-overwinningsbal om 20 uur in het Casino
12 BRUGGE: grote kaaskaarting om 19 u 30 in zaal Breydelhof, Suveestraat 2 te Brugge Inleg 60 fr Org VU-Kern-Brugge
21 IZEGEM: wijnavond met P Dermaut om 20 u in Het Vlaams Huis
Org FVV
25 LEDEGEM. gespreksavond met Paul van Grembergen over
„Jeugd en politiek" om 20 u in zaal Canon Org Vujo
26 KOKSIJDE gezellig samenzijn om 20 u in restaurant Soil Cress
aan de Koninklijke W e g Als gastspreker komt Jaak Vandemeulebroucke Deelnameprijs 485 fr Info en inschrijvingen bij M
Schakman en bij G Devnendt resp op de Pannelaan 22
(Koksijde) en de Albert Haan 76 (Oastdumkerke)

Het Daensisme komt naar Izegem
In een eerste bijdrage schetsten wij
een evolutie en de politieke aktiviteiten
van het Daensisme In dit artikel gaan
WIJ dieper in op de verdere uitbouw
van het Daensisme na de dood van pr
Daens en op het Daensisme in WestVlaanderen, i c Izegem

Samenvoeging
De beweging van Daens bleef, door in
alle Vlaamse arrondissementen aan de
verkiezingen deel te nemen, een onderstroom van Vlaamse bewustwording Tijdens de Eerste Wereldoorlog
traden veel Daensisten tot het aktivisme toe om Vlaams zelfbestuur te
verkrijgen Na de oorlog ontstond dan
ook gauw een akkoord tussen de
Chnstene Volkspartij (Daensisten) en
de Frontpartij (zelfbestuur) Toen een
akkoord werd bereikt ontstond de
feitelijke versmelting van beide partijen het Vlaams Nationaal Verbond

West-Vlaanderen

de zich in West-Vlaanderen vanuit
twee centra Brugge in het noorden en
de streek Kortrijk-Waregem in het
zuiden

Eerst Kortrijk
Hier wortelde de Daensistische beweging in de in 1892 opgenchte „ZuidVlaamsche
Sprekersbond"
Godsdienstzin, sociale bewogenheid en flamingantisme waren hun motto Ook
hier werd de Chnstene Volkspartij
opgencht

Dan Brugge
De Fransgezinde geest lokte verzet uit
bij een aantal Vlaamsvoelende intellektuelen Daarom verenigden ze zich in
een eigen knng de „Vrije Vlamingen"
Z e traden op in alle delen van het arrondissement en ook daarbuiten In
1896 voltrok zich een scheuring in de
„Gilde der Ambachten" en vormde zich
de onafhankelijke Chnstene Volkspartij van Brugge, met o a pnester Fontey-

De Daensistische beweging ontwikkel-

Na 12 jaar afwezigheid: 3 raadsleden

Izegem
Ook in Izegem voltrok zich dit verschijnsel In 1925 stichtte een Vlaamsgezinde groep een eigen syndikaat in
h e t , Vlaamsch Huis" het Vrije Knstehjk Syndikaat Dat dit Vlaamse syndikaat een sukses was, bewijst het feit
dat 500 gesyndikeerden, waaronder
350 schoenmakers van de Christelijke
Arbeidsbeweging overkwamen naar
het Vlaamse syndikaat

Daensistische uitlopers
Als politieke partij is het Daensisme
verdwenen na de Eerste Wereldoorlog Voor het grootste deel zijn de
Daensisten sedertdien in de opeenvolgende Vlaams-nationale partijen opgegaan Z o hoeft het met te verbazen dat
het Vlaams-nationalisme altijd een sterke sociale dimensie heeft gehad
Maar het Daensisme was ook meer
dan een politieke partij Naast de politieke aktiviteiten ontwikkelde zich een
reeks Daensistische vakixinden, sociale organizaties, kooperatieve maatschappijen, verenigingen voor ontspanning en kulturele ontplooiing, enz
Van groot belang waren ook de ziekenfondsen van het Daensisme Die
leven nu alle voort in de Vlaamse

VU Pittem-Egem onstuitbaar
Volksunie Pittem-Egem, nog met over
gelezen in „ W i j " ' Echt w e vonden nog
met de tijd Maar nu k o r t 1 december
1981 wederopstanding van de V U in
Rttem-Egem na een afwezigheid van
12 jaar
(jiesterkt door de verkiezingsuitslagen
van 8 november '81, staken w e bij
Oscar en Lutgardis Vermeire-De Kee
de koppen samen en kwamen tot een
sterk ploegje Onmiddellijk een beslissing voor 10 oktober '82 meedoen'
En nu maar bouwen, zoeken en tasten
naar durvers, mensen die eens een
ander dan het CVP-geluid zouden laten horen En ja, w e maakten vordenngen En dan verscheen de eerste
uitgave van ons informatieblad „'t Pottenkijkertje" op iedere keukentafel Het
IS nog met af zoals men z e g t maar na
twee uitgaven reeds zeer gevraagd in
ons arrondissement en goed ontvangen bij de bevolking
Nu naar 10 oktober toe Onstuitbaar
zoals de algemene Volksunie-slogan
luidde
K i ^ k a m p a g n e , veel eigen
werk, spaarzaam, gedurfd, pretenteloos maar hardnekkig Onze slogan
„Met u . voor u" Zeventien durvers
vonden w e met maar wel tien en het
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resultaat was toch 20 % van de stemmen en dne verkozenen
W e hadden onze deelgemeente met
vergeten en onze kopman Mare Popeher uit Egem sleepte zijn zetel in de
w a c h t Nestor Callewaert wist met een
behoorlijk aantal stemmen een plaats
te bemachtigen in de gemeenteraad
En Lut Vermeire-De Kee, van in haar
jeugdjaren een echte onversaagde
Vlaamse strijder boekte zodanig sukses dat enkele CVP'ers een paar dagen het bed moeten houden (kiespijn)
De bestuursverhouding onderging dan
ook een grote wijziging Vroeger C V P
16, SP 1 Nu C V P 14, SP O, V U 3'
En dan maar leven naar de installatievergadenng toe van een, twee of dne
januan '83
Maar neen, niettegenstaande de verkiezingen goedgekeurd waren en de
burgemeester reeds benoemd was,
moest de C V P toch nog eerst een
nieuwjaarsreceptie geven zonder de
Volksunie Voor ons met gelaten, maar
ook met zo gelaten W e schrijven
prompt naar de minister van Binnenlandse Zaken, de goeverneur, de bestendige deputatie en de provincieraad om deze handelwijze aan te klagen

W e voerden dan maar een protestaktie aan de deur van het gemeentehuis
W e stopten iedere genodigde een
pamflet in de handen met welgemeende wensen en wat uitleg over onze
aktie
10 januan installatievergadenng Mare
Popelier kon het met over zijn hart
krijgen dergelijke eed te moeten afleggen en zwoer dan maar „trouw aan het
Vlaamse volk", maar de burgemeester
verbeterde hem Nestor Callewaert
zwoer dan maar de verplichte formule
Lutgardis Vermeire-De Kee zwoer met
tegenzin de geijkte formule, maar trok
ten strijde met het voorlezen van een
stnemende verklanng Een aanklacht
op het beleid zowel op nationaal als op
gemeentelijk vlak. De burgemeester
trachtte haar onverstaanbaar te maken door schel geklingel op een koperen pot, maar Lut deed onverstoorbaar
verder
Tot slot nog dit Onze afdeling zal zich
steeds blijven inzetten voor het Vlaamse volk en om de inwoners van Pittem
en onze deelgemeente Egem op waardige wijze te dienen W e zullen hen blijven inlichten hoe het reilt en zeilt in
onze gemeente, tot spijt van wie het
benijdt

• Juffrouw, 22 jaar en wonende in het Mechelse zoekt een
betrekking als arbeidster Diploma brevet van de beroepsschool van de Secundaire (Cyclus, afdeling sanitaire opleiding
Ref nr 393
• 23-jange jongeman, licentiaat
pers- en kommumkabewetenschappen, zoekt een betrekking
HIJ IS bereid te werken als BTK'er
of dergelijke Voor inlichtingen
zich wenden O Van Ooteghem,
senator, A Lonquestraat 31,
9219 Gentbrugge
Tel 091307287

Ziekenfondsen, met vertakkingen in
alle Vlaamse arrondissementen
Het ziekenfonds West-Flandna is een
typisch voorbeeld van een geestelijke
erfgenaam van de Daensistische beweging Zowel in Kortrijk en Roeselare
als in Izegem-Emelgem-Kachtem is dit
ziekenfonds stevig ingeplant
In een volgende bijdrage gaan w e wat
dieper in op de volgende aktiviteit van
de V S V K in Izegem de grote Daenstentoonstelling in het Izegemse stadhuis van 4 tot 10 februan 1983, en de
spreekbeurt van Frans-Jos Verdoodt
over de betekenis van het Daensisme
op donderdag 3 februan om 20 uur in
de bar van het Muziekauditonum
Geert Orgaer

Rouw te Koekelare
O p 25 jan overleed te Koekelare ons
lid Michiel Castelein Niet totaal onverw a c h t maar toch veel te vroeg
Michiel, geboren in 1923, was een der
eerste slachtoffers van de Belgische
ongenadige repressie In 1944 rijkswachter geworden, werd hij reeds in
november van hetzelfde jaar zwaar
veroordeeld om na herziening van zijn
proces nog vijf jaar over te houden
Daarvan zat hij nog 2,5 jaar uit
Deze stille man, die de begrafenis van
zijn eigen vader met mocht bijwonen in
1946 heeft veel en diep geleden onder
de repressie en de vernedenng
Na zijn vrijlating is Michiel gaan werken als stukadoor tot hij in 1965 een
zwaar verkeersongeval had Hij sukkelde zijn verder leven voort met de
gevolgen van dat ongeval en werd
eigenlijk nooit meer de „oude"
Zijn Vlaams bewustzijn, zijn strijdlust
en zijn levensideaal leden daar echter
met onder
Michiel was een van de vele harde,
stnjdende maar stille Vlamingen Hij is
ons veel te vroeg ontvallen
De VU-Koekelare biedt hiermede aan
Lucienne, de kinderen en familie zijn innige en knstelijke deelneming aan

VU-arr. Brugge naar Hasselt!
Het arr. VU-bestuur van Brugge legt solidair met de Voerense Vlamingen voor de VU-leden en sympatizanten uit het arrondissement
een bus in naar de betoging in Hasselt op zaterdag 5 februari
De bus vertrekt aan het Astndpark (nabij Suveestraat) om 7 u. 30
stipt
Inschrijven voor vrijdagavond 4 februari 20 uur bij de voorzitter van
het arr.-bestuur Erwin Van Driessche (tel. 050-35.6724). Het aantal
plaatsen is beperkt De eerste inschrijvers hebben voorrang. Er
wordt voor deze busreis alleen een vrije bijdrage gevraagd.
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen-en marmerhouweni
Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053-212248

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Algemene Bouwondernemingen

Rollebeekstraat 45

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-412589

Alle werken in m a r m e r e n natuursteen
Open haarden Grafzerken

W i | bouwen voor u sleutel op de
deur

Tel

51161 33

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

1000 Brussel
Prive 5690318

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

PVBA BERT

G r o e n s t r a a l 84, 2000 A N T W E R P E N
Tel. 03/236.45.31

TEL 014-21 1207
FRAIKINSTRAAT 20
HERENTALS

GELD

LEOPOLD 11 LAAN. 205
(«siooSTDÜINKERKE
-j^^^ OSI/II 2S 29
WOENSDAG GESLOTEN

van het goede meubel

Tel 02-5821312
Assesteenv\(eg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

.^
en studios

De prijsbreker

Assesteenweg 101 Ternat

VAN DER CRUYS

Littoral

'^^
<>; ultaebreide keus bemeubelde villa s appart
In alle prijsklassen alles Inbegrepen
mat 9'alis kalalojus mei lolo s

Aankoop en verkoop van Hollandse, Luikse en Vlaamse meubelen van de t7de en 18de eeuw
Kunstvoorwerpen

Zotidig en m i i n d i g gesloten

Open vnn 10 lot 19 u 30

ESOX
STAN PHILIPS

HAGO

Groothandel Hengelsport

Sanitair en plastiek

W i | bouwen voor u — sleutel op de deur
— e n - zonder problemen

onmiddellijk te bekomen

bij-

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Van d. Branden pvba
Panorama 36
1810 W E M M E L
Tel 02-4781993

Frans VAN MOORTER
Vijfhuizen 6 ERPE

Import - Export

Tel 053 21 2911 en 053-21 2757

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

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel 426.19J9

Merchtemsestwg 36
1810 WEMMEL
Tel 4600410

Te bevragen! Vlako nv, Berlarij 26 te 2500 lier; tel. 03480.06.97 ter attentie van
Bruyns.
(Adv. 02)

ZO€K€RCl€
• 19-jange jongen uit Tienen
zoekt betrekking als carossenehersteller pistoolschilder of arbeider assemblage in de autonijverheid Heeft diploma sinds juni
1982 Is volledig vrijgesteld van
militaire dienst Hij vraagt een
aangepast vi/erk of zoniet ook
een ander werk omdat hij het
beu IS werkloos te zijn Schrijven
naar
Senator
Vandezande,
Naamsestraat 167 te 3000 Leuven (016/228420)

VIDEO-MASTER
PVBA

Tuitenbergstraat 130

1680 LENNIK
Tel. 054-33.3725
23.69.79

-

016-

Elektnsche installatie ook industrieel - verlichting - elektrische verwarming

Gevraagd voor plak en inpakwerk (van reprodukties)
dame of heer die dit thuis
kan doen Per stuk 25 B fr
Inl Saturnus, Kerketiend 3t,
4731 GE Oudenbosch/Ned
tel 0031-1652-7866 (na 19 u
7867)
(Adv. 148)

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

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN
Dames-, heren- en kinderkleding

Tel

n.v. de winne - uyttendaele
handelsdrukkerij type - offset
fabrikatie o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n
imigrostraat

128, 9328

dendermonde-schoonaard&

Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
Tel 02 251 11 36

ORGANI-COMP

I N MIOCKEN

moeilijke maten,/
/akkundige retouche
Boekhouding

—

Fiskaliteit

en

vennootschapsstichtingen

Over het ganse land

D
•THEKMOUWEmvMT 12 AHTHttrCM

TECHNICUS
M A R C UYTDEWILGEN

TV- en VIDEO-SPECIALIST

tel 052-42 3304 - 423916

TE KOOP

Nu wegens omschakeling
naar computer te verkrijgen voor slechts 15.000 fr.
Zeer geschikt voor afdelings- of arrondissementsadministratie.

Gratis voorstudie en prijsofferte

KLEDING LENDERS

PVBA SIMILLON

PVBA

Volautomatische,
elektrische adresseermachtne met
opbergkastje voor adresseerplaatjes. In zeer goede
staat. 5 jaar oud. Nieuwwaardes 95.000 fr. Merk:
Stielow S300 Hamburg.

Wuitenslaan 39 9160 Hamrre
Tel 052-478809

03-21634.16

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

lustrerle

mare
de vrièse

bar. r u z e t l e l j j n 56c b r u g g e
0 5 0 / 3 5 / 4 04
.
baan brugge kortrijk

T.1 J1 M «

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

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

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8
1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 3337 56

• Oostfronter 58 jaar vader
van twee kinderen en wonende
in het Lierse zoekt werk Betrokkene was handelsvertegenwoor
diger hout en bouw Ref nr 395
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers Ontvoeringsplaats 1 te 2800 Mechelen (015/
2095140 Gelieve steeds het referentienummer te vermelden
• Vrouw 35 jaar en wonende
in het Mechelse zoekt werk Diploma geen Betrokkene wilt het
liefst werken als poetsvrouw
Ref nr 397

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

02/2695080

• Vrouw, 32 jaar, woonachtig in
Veldegem (Zedelgem)
zoekt
werk in winkel (heeft reeds ervanng) in Brugge of ruime omgeving Beschikt over wagen Te
bereiken op tel 050/278905 of
zich wenden tot G Vanoverschelde 050/825202 of tijdens
kantooruren op 02/219 49 30 binnenpost 28
• 42-jange man zoekt een betrekking HIJ 18 in het bezit van
een diptoma nfiechanika A 2
Voor inlichtingen zich wenden
tot Vic Anciaux, alg sekr, tel
2194930

STUDIO
OANN
02 4286984
— Industnele fotograhe
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

• Juffrouw 17 jaar en wonende in het Mechelse zoekt werk
ZIJ is in het bezit van een diploma
Lager Secundair Onderwijs afdeling kleding Ref nr 394
• Vrouw 27 jaar en wonende
in het Mechelse zoekt een betrekking Diploma brevet van de
beroepsschool van de Hoger Secundaire Cyclus afdeling bureel
werken Ref nr 398
• Dame, 27 jaar, wonend in het
Mechelse, zoekt werk ais licentiate in de wiskunde Betrokkene
kent Frans, Engels en heeft not e s van Duits. Ref nr 418
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Kollegestraat 33 2400 M O L
014-31 13 76

• GEVRAAGD voor Vilvoorde-Gnmbergen een werkvrouw 2 halve dagen in de week Tel
naar 02 251 0467 Haarkapper G
De Nutte Lange Molensstraat
22 1800 Vilvoorde
• Juffrouw 22 jaar en wonende te Duffel zoekt werk Diploma
geaggregeerde voor het lager
onderwijs - afdeling handel ref
389 Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen
(015/209514)
Gelieve
steeds het ref nr te vermelden
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Mensen van bij ons

Mia Vandeperre, Guido Sweron, Huub Broers:
VOEREN-lez-BRABANT.
J^ls
het in Voeren brandt, zal de
brandweer
van Asse hier dan
komen blussen- ? Met bekwame
spoed en na een rit van 140
kilometer- ?'
Zondagnacht,
en ook maandag
tot in de late uurtjes, kon de
stemming bij de Vlamingen in
Voeren gesneden worden. Vooral de vijf Vlaamse
gemeenteraadsleden werden bij de driedaagse maraton van Martens in
een dol tempo meegesleurd. Een
eerste keer op het matje geroepen bij Nothomb om te polsen
hoever
hun
verontwaardiging
wel zou kunnen uit de hand
lopen.
En dan de zondagnamiddag
nog
eens in de salons van binnenlandse
zaken
gekonvokeerd.
Zonder precieze reden. Bij valavond terug aan de deur gezet
met de mededeling braaf naar
hun dorp terug te keren. Zonder
evenwel de melding dat hun dorp
enkele uren later
administratief
dichter bij Brussel zou gesleurd
worden.
Ook en vooral met de geheimzinnige mededeling van de Luxemburgse baron
Charles-Ferdinand
Nothomb
dat hij de Voerendiskussies
van het
voorbije
weekeind zou opbergen in de
.map van de gemiste kansen'.
Niets wees er op dat Happart
uiteindelijk
wel of niet zou benoemd worden, dat de gechargeerde kans van Nothomb een
gemiste (?) kans zou worden, en
vooral hoegenaamd niet dat het
meest grotesk denkbare Voerenkompromis enkele uren later uit
de bus zou komen.
Zondagavond, elf uur: op het
BRT-nieuws een giller van formaat Voeren zal, op voorstel van
Wilfried Martens, overgeheveld
worden naar de provincie Brabant Naar het arrondissement
Halle-Vilvoorde, precizeerde de
nieuwslezer bovenop. Waar ook
nog andere faciliteitengemeenten thuishoren. Waar Vlamingen
thuis zijn. En Happart volgens de
regeringsintenties dus weldra
ook. Waar hij zich zeer zeker
sneller dan andere Voerenaars
zal kunnen thuisvoelen. In kontakten met de Bestendige Deputatie van Brabant bijvoorbeeld.
Waar twee van de zeven voogdijleden geen iota Nederlands verstaan.

„Niets verloren"
Verstomming in Voeren bij het
Voeren-verdikt
van
Martens.
Verontwaardiging. Woede. Gevoel van vernedering. Hoongelach. Het heette enkele uren
voordien dat volgens het duo De
Clercq-Gol dit land zeker zijn
gezicht niet mocht verliezen. Hoe
is het mogelijk-? In de nachtelijke uren van zondag op maandag
bleven de Vlamingen in Voerenlez-Brabant
overgelaten
aan
komplete verslagenheid.
Uiteindelijk zouden de Vlaamse
gemeenteraadsleden van Voeren
maandagnamiddag op een perskonferentle in Brussel al hun
onnoembare gevoelens samenballen in deze zin: „Als die koehandel in het parlement effektief
wettelijke gestalte krijgt dan zullen wij, Voerenaars, onszelf er
niet van kunnen weerhouden om
onze wanhoop om te zetten in
daden die blijk zullen geven van
ontgoocheling en afkeer.'

Martens had beter zondagnacht
kamavalnummertjes
in 's Gravenvoeren opgevoerd...!
VU-raadslid
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Vandeperre:

„Niemand van ons vond er woorden voor Zoiets kan toch niet!
Zomaar in één pennetrek het opbouwwerk van twintig jaar tenietdoen. Want daar zal het op neerkomen, nadat de politieke kruitdamp is opgetrokken. Wat gaat er
getjeuren met ons Vlaams onderwijs?
Het provinciaal
den geven van
tatie? En ook
zoals in het
berg?

FraktielekJer Huub

Broers.

Fraktieteider Huub Broers: „Nog
krasser dan het regeerbesluit z e ^
trof ons zondagnacht
een uitspraak van Wilfried Martens die
we telefonisch, vanuit zijn Gentse
woonst, mochten inkasseren. We
vonden het ons simpel recht na de
eerste onheilsberichten
gewezen
federalist Martens zelf voor ons,
Vlaamse
gemeenteraadsleden,
een spoedige verklaring te laten
afleggen. En de man zei ons iakoniek aan telefoon: „Er is toch niets
verloren. Jullie blijven toch in het
Vlaamse Voeren wonen.' Enkele
latere telefonische oproepen bij
de premier, voor preciseringen in
verband met de regeerbeslissing,
bleven
onbeantwoord.
Wél kregen we nog even CVPvoorzitter Swaeien aan de lijn. We
konden onze ingehouden woede
niet meer verkroppen toen de
man ons antwoordde: ,Jullie kunnen toch nog zeer veel kansen
benutten.'
Ik heb hem dan ook meteen
prompt geantwoord: mijnheer de
voorzitter, het benutten van die
kansen zal dan wel niet meer
gebeuren als CVP-lid"

Luistervink Deprez
Tot drie uur zondagnacht hebben
de Vlaamse gemeenteraadsleden van Voeren met leden van
het Vlaams Overlegkomitee op
hun nagels gebeten:

vMENSEN
BU^

Mia

Mia Vandeperre

(VU-raadslid).

onderricht in hartde Brusselse deputweetalige missen
Brabantse
Alsem-

Ondanks de vooropgestelde overheveling naar Brabant moeten de
Luiksgezinden
evenwel
hoegenaamd niets inleveren. Immers,
zullen wij ook administratief losgekoppeld worden van Luik voor
wat betreft de dienstveriening van
de 900, de telefoonaansluitingen,
de elektriciteitsmaatschappij,
Coditel, enzomeer... Dat zal natuurtijk
niet gebeuren. Deze maatschappijen zullen wel met hun kontrakten zwaaien. Wat voor ons betekent dat wij voor diensten van
openbaar nut onverminderd
op
Luikse administraties zullen aangewezen blijven. En dat wij anderzijds voor militieproblemen, bouwvergunningen, gerechtelijke disputen en dergelijke naar het verre
Brussel moeten trekken om onze
rechten te gaan verdedigen.
Niet alleen politiek, maar kompleet
maatschappelijk wordt ons het leven zuur gemaakt Zoiets mag
geen doorgang vinden. Had men
vanuit Vlaanderen „politiek gezag"
getoond in het Vlaamse Voeren,
dan zou die donderbliksem van
vorig weekeind ons niet kunnen
treffen hebben. Alleen minister
Schiltz
is met
ons
komen
spreken."
Vooral tijdens het tweede onderhoud (de zondag) met binnentandminister Nothomb kregen de
Voerense gemeenteraadsleden
de stellige indruk dat men hen
zwaar op hun mogelijke reakties
— in opdracht van premier Martens die zelf nergens te bespeuren viel — aan het beproeven
was. En dat een grotesk nummertje werd opgevoerd.
Huub Broers: „Minister
Nothomb
die de indruk gaf (of wou wekken ?) uit zijn kxxl gelagen te zijn
ontving ons in zijn kabinet, maar
zonder dat evenwel de gekapitonneerde deuren gesloten werden.
Wij hebben kunnen bemerken dat
achter deze deuren twee luistervinken stonden:
PS(D-voorzitter
Deprez en minister Hansenne. Die
zijn onze uitbraken
vanzelfsprekend als de bliksem gaan melden
bij Happart en zijn frankofone kornuiten die in een ander lokaal aan
het vergaderen
waren.
Welke
naam heeft men voor zulke praktijken?!"
— Midden
een
hondeweer
haastten enkele tientallen Voerenaars zich maandagnamiddag
naar Brussel. Al was het nog
maar om zich rekenschap te geven van de duurtijd van het „kort

Martens „ontving' de Vlaamse Voerenaars
partement
verlet' dat bij overheveling naar
Brabant van elke Voerenaar vereist wordt om een dossier bij de
Deputatie in te dienen- Daarbij
liet alvast de auto van aanvoerder Huub Broers het afweten.
In het perscentrum vond sekretaris Guido Sweron van het
Vlaams Voerenkomitee
geen
woorden voor de omschrijving
van de woede die de geavorteerde Limburgers overmant:
„Onze
navelstreng-relatie
met
Vlaanderen die slechts na geruime
tijd moeizaam tot stand kwam
werd door Wilfried Martens zondagnacht
hardvochtig
doorgeknipt Men is ons nu zover aan het
brengen dat het geen enkele zin
meer heeft om alles veil te hebben
voor een Vlaams ideaal dat ons
uiteindelijk in de afgrond
moet
leiden...!
Koehandel, volksverraad, het zijn
stopwoorden vandaag in de volkse Voerense gesprekken.
Martens wil nu abortus plegen op
een weerioos kind dat nog niet de
kans heeft gekregen zich behoorlijk te ontplooien. Maar ook meteen op nog nieuwe generaties.
Want, welk heil mogen we van de
Brusselse deputatie in de toekomst verwachten voor stimulering van gedegen Vlaams onderwijs in Voeren... ? Wat voor soort
entoesiaste „steun" zal de tweetalige Brabantse overheid
ons
geven??"
— Op het einde van de perskonferentie werden de opgewonden
Voerenaars nog getergd door
een persincident dat de mentaliteit van de franstaligen frappant
schetst: een
RTBf-journaliste
maakte zich druk omdat Huub
Broers weigerde een interview in
het Frans tóe te staan:
„Welke taal spreekt Happart voor
de BRT? Van mij krijgt u geen enkele verklaring in het Frans."
De RTBf toonde onbegrip voor
dit standpuntOp de bijeenkomst van de Voerense
kultuurraad, maandagavond, werd dokter Jaak Nyssen
als voorzitter aangeduid en Guido Sweron herkozen als ondervoorzitter. Woede en vooral ergernis bleven in alle late ge-

dinsdagnamxldag

in het

sprekken troef. Maar vooral
groeide georganizeerd verzet
Guido Sweron: „Tot in de scholen
was er vandaag, dinsdag, protest
Kinderen
van de
middelbare
school
hebben
protestbrieven
naar Martens geschreven.
De
Vlaamse gemeenschap in Voeren
komt in opstarKi, reken maar. En
natuuriijk wordt de steun vanuit
Limburg en van de gehele Vlaamse gemeenschap
verhoopt"

Guido

Sweron.

— Heeft u nog kontakten met de
regering?
Guido Sweron: „Laaf Martens ons
nog maar eens uitnodigen... Wij
sturen onze kat! De man had
maandagavond geen twee minuten tijd om ons te ontvangen. We
werden met rijkswachtgeweld uit
het parlement geweerd.
Vooraf
maakte Martens wel meer dan
dertig uren tijd vrij voor het tegemoet komen aan de belangen van
Happart en de franstalige belagers
van de Vlaamse Voerenaars. Met
Martens willen wij geen gesprek
meer Hij was beter met zijn
Vlaamse ministers
zondagnacht
naar de karnavalviering in 's Gravenvoeren gekomen. Daar zou hij
tenminste oprecht klownesk hebben kunnen optreden."
(hds)
Foto's: studio Dann

