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„Er is te veel energie besteed aan het beheren van het 
regressieve, en te weinig aan het management van de toeicomst.' 

(Mark Eyskens. beleidaman voor ekonomische zaken, 3 jan. 1984) 

De voortgezette 
hold-up 

In „De Standaard" heeft gewezen minister prof. R. Vandeput-
te deze week een Vrije Tribune geschreven, waarin hij hoog 
oploopt met de toekomstkansen van Vlaanderen. Hij steunt zich 
voor deze optimistische kijk onder meer op een recente studie 
van het Planbureau. 

In deze studie worden de ekonomische prestaties van Vlaan
deren vergeleken met die van zeven kleine Europese staten: de 
drie Skandinaafse landen, Finland, Nederland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Een opvallende konklusie is dat ,^en samenvat
tend mag stellen dat Vlaanderen) in vergelijking met de 
betrokken landen, welvarend kan genoemd worden". 

Tussen de zeven landen is „Vlaanderen de meest industriële 
regio"en de „topscorer inzake globale exportprestatie". De eko
nomische expansie in de groeijaren 1960-1975 lag in Vlaande
ren „veruit het hoogst". Deze ekonomische ontwikkeling, gekop
peld aan de klassieke voordelen — de goede geografische lig
ging, het gunstig sociaal klimaat — blijven stevige troeven voor 
de toekomst. 

Recente gegevens in de Verenigde Staten zowel als in bij 
voorbeeld West-Duitsland en Groot-Brittannië wijzen er op, dat 
er een einde schijnt te komen aan de recessie en dat binnenkort 
een ekonomische heropleving valt te verwachten. Voortgaande 
op de optimistische kijk van de Planbureau-studie, moet ook 
Vlaanderen normalerwijze daarvan kunnen genieten. 

Praktisch op hetzelfde ogenblik dat de studie verscheen, 
werd in 30 landen een opiniepeiling gehouden naar de wel
vaartsverwachting van de bevolking. Daarbij is gebleken dat 
de Vlamingen, de internationale koplopers zijn van het pessi
misme. 

Er gaapt een afgrond tussen de optimistische ekonomische 
perspektieven en de zeer pessimistische verwachtingen van de 
Vlamingen. 

Hoe is dat te verklaren? Nergens en nooit is gebleken, dat 
pessimisme een specifieke karaktertrek van het Vlaamse volk 
zou zijn. Wel integendeel gaan de Vlamingen niet ten onrechte 
door voor realisten. 

Zou de verklaring dan niet zijn, dat hun werkelijkheidszin de 
Vlamingen doet beseffen dat alle gunstige troeven boter aan de 
galg zijn? Hoeveel zoden de Vlamingen ook aan de dijk zetten, 
het water blijft er doorsijpelen. De kloof tussen de Vlaamse 
welvaart en de Belgische armoede wordt steeds wijder. Om ze te 
dempen, zijn er steeds grotere miljardentransfers van Vlaan
deren naar Wallonië. 

Het volgens het Planbureau „wegvarende" Vlaanderen, deze 
„meest industriële regio" en „topscorer inzake export"behoort 
tot de Europese koplopers inzake werkloosheid, heeft geen mid
delen om zijn bedreigde industrie recht te houden en beschikt 
over geen geld voor een eigen dynamisch ekonomisch beleid. 

Berust het pessimisme van de Vlamingen niet op deze 
nuchtere en ontmoedigende vaststelling? 

Zopas heeft de algemene aandeelhoudersvergadering van 
Cockerill-Sambre mogen akteren, dat het bedrijf opnieuw een 
cadeau van 50 miljard heeft gekregen. Minstens dertig miljard 
van deze vijftig komen uit Vlaamse arbeid en spaarzin. Men 
kan er slechts van dromen waartoe Vlaanderen in staat zou 
zijn, mocht het alleen reeds over deze dertig miljard — bijna de 
helft van de hele Vlaamse begroting! - zélf beschikken. 

Opgesloten in de huidige Belgische strukturen is Vlaanderen 
echter veroordeeld zich verder te laten bestelen. De regering-
Martens bestendigt niet alleen deze strukturen, maar draait de 
klok zelfs terug naar de tijd van het unitarisme. 

Al haal vroegere kongresbesluiten en beloften ten spijt laat 
Vlaanderens nog altijd grootste partij, de CVP, niet alleen betij
en maar doet ze aktief mee aan het in stand houden van de Bel
gische hold-upstrukturen. tvo 

jaic^'fl ü^ïv 
Foto van de week 

Een nieuw jaar. Wij durven u enkele oude waarden toewensen: vrede, geluk, gezondheid... 
en nog zoveel meer 

Happart benoemd 

MetCVP-PW-hulp 
Dankzij de laksheid en met behulp van de Vlaamse 

meerderheidspartijen is de frankofone geweldenaar 
Happart nu toch definitief benoemd tot burgemees
ter van de Vlaamse gemeente Voeren. Een soortge
lijk iets zou in een beschaafd land eenvoudigweg 
onmogelijk zijn. In België ligt dat enigszins anders. 

NA het krankzinnig „over-
hevellngsakkoord", 
waardoor Voeren bij 

Halle-Vilvoorde werd gevoegd, 
schudde tovenaar Martens een 
nieuw kompromis-konijn uit de 
regeringshoed. Happart- zou op 
1 januari '84 benoemd worden, 
indien hij gedurende '83 bewe
zen had de wetten te respekte-
ren. Ook de taalwetten. Op onze 
bewering dat Happart dit nooit 
zou doen werd toen door de 
Vlaamse regeringspartijen ge
zegd dat „de benoeming slechts 
zou ingaan na een bepaalde ter
mijn, die Happart ertoe zou bren
gen voldoende kennis van het 
Nederlands op te doen". Dixit 
Swaelen. 

Ondertussen weten wij wel 
beter. Happart verklaarde her
haaldelijk dat hij onze taal wei
gert te leren. Ook de andere 
(gemeente-)wetten lapt hij aan 
zijn laars. Tijdens de jongste 
Voerense raadszittingen weiger

de Happart zelfs het woord te 
verlenen aan de Vlaamse geko
zenen. Een volstrekt onwettige 
daad. Trouwens, indien de recht
spraak in dit land normaal en 
eerlijk zou verlopen, had Hap
part nooit de kans gekregen zich 
kandidaat te stellen voor verkie
zingen. José Happart is immers 
jarenlang de bendeleider ge
weest van de Luiksgezinde 
knokploeg „Action Fouronnaise", 
tegen wie talrijke klachten wer
den ingediend wegens baldadig-
heden.. 

Raad van State 
Sinds zondag is uitgerekend 

deze man de eerste burger van 
Voeren. Dit betekent om. dat hij 
verantwoordelijk is voor de orde 
en de veiligheid, vermits hij ook 
het hoofd is.van de gemeentelij
ke politie. De Vlamingen in Voe
ren zijn hierdoor dus a.h.w vo
gelvrij verklaard. 

Dat wij het hierbij niet laten is 
duidelijk. Het VU-gemeente-
raadslid van Voeren, mevrouw 
Mia Vandeperre, hierin bijge
staan door de befaamde jurist 
VU-senator Rob Vandezande, 
heeft twee verzoeken ingediend 
bij de Raad van State. Een eerste 
betreft het beroep tegen het 
Koninklijk Besluit van 4-2-1983. 
In de aanhef van dit benoemings
besluit staat o.a. dat Happart alle 
administratieve handelingen in 
het Nederlands dient te vervul
len. Deze voorwaarde is dus met 
vervuld. Bijgevolg, en dit is het 
tweede verzoek, wordt de Raad 
van State verzocht de eedafleg
ging op 30-12-1983 van Happart 
te vernietigen. 

De volle verantwoordelijkheid 
voor deze schandalige benoe
ming berust bij de CVP- en PVV-
ministers uit de centrale regering 
die, tot overmaat van ramp, hier
in bijgesprongen werden door 
hun partijgenoten-gemeen
schapsministers in de Vlaamse 
Regenng! Net zoals bij de dos
siers F-16, Siemens-Lanklaar, 
Chooz, Cockerill-Sambre, enz... 
gingen zij door de knieën voor 
de Waalse chantage. 

Ons verhaal wordt eentonig, , 
maar deze partijen kunnen toch 
onmogelijk nog langer het ver
trouwen van de Vlamingen ge
nieten? Tenzij wij vervallen zijn 
tot masochisten... , , ., 

(pvdd) 
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KORTE METTEN MAKEN! 

Volgens mij moeten wij Vlamingen 
nu eens eindelijk korte metten ma
ken met die opdringende en vaak 
illegale arrogantie van Walen en fran-
kofonen en daar onmiddellijk en met 
alle ons geboden middelen een einde 
aan maken En dit met alleen in de 
zuiver Vlaamse gemeenten, maar 
ook — en in 't bijzonder — in de faci
liteitengemeenten 

Daar vooral moeten wij een eens
gezinde en met aflatende aktie voe
ren voor de afbouw van al die onzali
ge faciliteiten die de oorzaak zijn van 
alle kwaad en waarvan een steeds 
dnester wordende frankofome alleen 
maar misbruik maakt om de Vlaamse 
autochtone bevolking te verdrukken 
en te pesten Ckijk o a naar Voeren 
en Wezembeek-Oppem) 

Met steeds te preken of te klagen 
IS het met gedaan — dat lappen de 
Walen en hun discipelen aan hun 
hielen — daarom moeten wij zelf in 
het offensief gaan, want de aanval is 
nog altijd het beste wapen, en wie 
met horen wil moet voelen, zoals het 
spreekwoord zegt' Dus genoeg ge
leuterd i En als er van die zogenaam
de Vlaamse C ) politici zijn die met 
willen meedoen, dan moeten wij ze 
maar bij de eerste de beste gelegen
heid overboord werpen Want 
Vlaanderen moet met daar zijn voor 
onze politici — maar onze polibci 
moeten daar zijn voor Vlaanderen' 

G.V^ Melle 

GRENDELGRONDWET 
NOOIT VERGEVEN 

In een artikel in de degelijke , Brus
selse Post" van deze maand schnjft 
de historicus Paul De Ridder o a een 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
Opstel en samenstelling 
het komitee van redakteurs 

(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Dnessche, M 
Van Liedekerke en Toon van 
OverstraetenJ 
Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van ,WIJ', Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
a e l 02-2194930) 
Jaarabonnemente 800 fr 
Halfjaarlijks 475 fr 
Dnemaandelijks 275 fr 
Losse nummers 22 fr 
Verantw uitgever 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel 
Publiciteitschef de h Karel Se
vers, tel 02-2194930, toestel 25 
('s voormiddags) of pnve Alsem-
bergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp Tel 02-38004 78 

J 

paar harde waarheden over de ramp, 
die ons Vlamingen in 1970 is overko
men Toen werd een grondwetswijzi
ging goedgekeurd, die het ons onmo
gelijk maakt om oud onrecht onge
daan te maken Toen werden on
rechtvaardige zaken goedgekeurd 
door CVP en BSP (ook door bv 
Fayat) met de hulp van de PVV die 
de belofte kreeg dat ze in de volgen
de regenng mee zou mogen pap 
eten 

Sedert de stemming van die gren
del op ons recht om onrecht te 
vernietigen kon men zelfs bij wan-
smakelijkheden als de benpeming 
van Happart, afkomen met de ver
ontschuldiging dat „anders optreden 
ongrondwettelijk is' 

Telkens de Vlamingen denken (bv 
zoals Galle) dat ze nu het breekijzer 
hebben gevonden om Happart bv 
een voetje te lichten komt voorzitter 
Geens met een reeks oogknippenn-
gen kond doen dat er helaas mets 
kon aan gedaan worden 

Voor mij IS een ding duidelijk nl 
dat men in 1970 de tijdbom gelegd 
heeft die België zal doen barsten Er 
IS geen andere, politieke uitweg 
meer Om die ontploffing echter op 
de voor Vlaanderen meest gunstige 
wijze te doen gebeuren, moeten we 
echter met doen zoals de Palestijnen 
We moeten, in plaats van onze 
macht steeds erger te verdelen en te 
verzwakken onze macht door poli
tieke samenwerking versterken 

Na de ontploffing, als we de zaken 
weer goed in Vlaamse handen heb
ben kunnen we ons weer overleve
ren aan de Vlaamse kleinkunst en 
liefhebbenj, d w z aan de ,splinter-
ziekte' 

De tijdbom van 1970 zal zonder 
enige twijfel ontploffen, tenzij men 
een einde maakt aan uitdagingen 
zoals het benoemen van bendelei
ders tot hoge ambten en het aan
vaarden van schanddaden als deze 
gepleegd tegen de Vlaamse school 
in Komen Als de Waalse heethoof
den en de Brusselse FDF-warhoof-
den België gaarne doen barsten, dan 
moeten ze het maar weten 

Voor ons nooit gelaten, want wij 
hebben de ramp van 1830 nooit 
gewild, ZIJ wel 

J.ET, Vilvoorde 

HAPPART (1) 

Zulk nieuwjaarsgeschenk onder 
de vorm van een kersverse, integere, 
weldenkende en vredelievende bur
gemeester, wie had het zich kunnen 
d romen ' 

Ter zake dank zij een partij die 
zich in de wandeling knstelijk en 
volks noemt, hebben de Vlamingen 
hun demokratische meerderheid 
moeten pnjsgeven, hebben zij de 
faciliteitengemeenten in koop moe
ten nemen, moeten zij de staalputten 
vullen en cementbarons onderhou
den om tenslotte in volslagen mach
teloosheid, zijn integriteit te zien aan
tasten door een gevaarlijke vlegel, 
om dit verbloemend woord maar 
eens te gebruiken 

Het IS nu bewezen dat de grens, 
de grens met isi De zogenaamde 
grens Vlaanderen-Wallome is zo 
kneedbaar als een peperkoek 

Nog dit welke stoere woorden 
zullen weer over onze hoofden uitge
strooid worden op de komende 
Zangfeesten, Davidsfondskongres-
sen en IJzerbedevaarten 

„Daar is maar een land, dat mijn 
land kan zijn " kan maar alleen waar 
worden als dit konsekwent beleefd 
wordt, in de allereerste plaats poli-
tiek-demokratisch De rest is schijn 

A.0,, Brasschaat 

HAPPART (2) 

,Happart geen burgemeesteri" 
,Cockerill-Sambre nu is 't genoeg i" 
Wat brengen woorden en affiches 
ons op ' ' Nul komma nul of nietsi Dat 
ondervinden we nu al zovele jaren 

Zopas kreeg CS weer een ge
schenk van ruim 50 miljard, weldra 
volgen nog 27 miljard enz tot na 
verloop van tijd CS toch zal opge
doekt zijn Waar haalt de regenngC?) 
het recht om ons belastinggeld zo 
over de balk te gooien'' Dit is wanbe
heer, dit IS misdadigi Blijven wij dat 
aanvaarden "̂  

Laat ons iets doen Bijvoorbeeld in 
het najaar — maar dan zeer goed 
voorbereid — een mars op Brussel 
Zie wat Walen en Franstaligen doen 
om hun eisen ingewilligd te zien Laat 
ons met wachten tot Vlaanderen 
meegesleurd is in het Belgische 
bankroet Wij willen boedelschei
ding' J.V.L, Mijlen 

HAPPART (3) 

In verband met de onwettige be
noeming van Happart als burge
meester van Voeren en de kollabora-
tie van de BRT volgende mening 

Dat de BRT- (nog steeds zonder V 
of N U programma's vaak afkooksels 
zijn van de RTBF (met n was tijdens 
de uitzending „België 1983" weer 
eens duidelijk te zien, vooral door de 
aanwezigheid (Deus ex machina) 
van Happart Het was gewoon wal

gelijk Vic Anciaux daardoor te willen 
kleineren Konfronteer de verant
woordelijken! En Happart maar zege
vieren en Martens Besparingen'? 
De uitzending vanuit Luik zal wel 
door de RTBF betaald worden zeker' 

Dat de BRT daarmee eens te 
meer haar boekje te buiten gaat 
bewijst haar vooringenomenheid 
wiens brood men eet diens woord 
men spreekt zou men menen, doch 
het zijn onwettelijken als Happart die 
op onze welvaart teren' „Je bent een 
zeer laagbijdegrondse schurk (ci
taat uit de uitzending)" 

Werd daarmee de heer Poma be
doeld of de BRT z e l f Het was de 
enige waardevolle zin uit het verder 
kultureel ondermaats en als naar 
gewoonte anti-Vlaams programma 

L V , Ingelmunster 

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

De redaktie 

Gaat het niet goed met het Vlaamse boekbedrijf ? Het sukses van de pas in oktober j l . be
gonnen boekenreeks AKTUEEL spreekt dit tegen! Nr. 1 was „Kernwapens voor 
'Europa", nr. 2 „Requiem voor Leopold lil" (door Louis De Lentdecker), nr. 3 „De 
Nieuwe Orde". Begin januari verschijnt nr. 4, „Kraainem en de faciliteiten", en nog 
diezelfde maand nr. 5,,,Manuel Scorza" (de schrijver die overleed in de vliegtuigramp 
nabij Madrid). Talrijke andere aktuele tema's uit internationale politiek, Vlaamse bewe
ging en het kulturele leven staan op de agenda voor „«ïlis,; 
1984. Deze reeks zit vol dynamiek en durf, en is M^ik f.)4m!mm 
UNIEK in Vlaanderen en zelfs daarbuiten. Het r^ 
wordt iets, en daar kunt u nu (tussen het verschij- i V c r I I W a p t l i S 
nen van nr. 3 en nr. 4) bij zijn. " ^ ^ O ^ 

_ . , , ^ • •• -Europa 
Dit kunt u krijgen: ^ 
De boekjes kosten in de boekhandel 295 fr. per afle
vering, maar u kunt een abonnement krijgen voor 
een reeks van twintig afleveringen (dat is de 
produktie van ongeveer één jaar) tegen slechts 
5.000 fr., en voor een van veertig afleveringen 
(twee jaar of meer) tegen slechts 9.500 fr. Dit 
bedrag moet u overschrijven op rekening 001-
1385472-97 of 434-9113861-36 van uitg. Grammens, 
Martelaarsplein 21, 1000 Brussel. Vermeid vanaf 
welk nr. het abonnement begint. 
Dit zijn uw voordelen: 
1. Als abonnee krijgt u altijd de afleveringen direkt bij verschijnen thuis besteld, zonder 
portkosten, en vóór ieder ander (vroeger dus dan de boekhandel, vroeger dan de pers). 
Dat is niet zonder waarde voor aktualiteitsboeken. 
2. Als abonnee betaalt u nooit meer dan 250 fr. (inschrijving op 20 afleveringen) of 235 fr. 
(veertig afleveringen), hoe hoog de inflatie de prijs van de boekjes (thans 295 fr.) ook 
zou opdrijven. 
3. Als abonnee hebt u recht op korting op alle andere uitgaven van dezelfde uitgever. U 
zult daar telkens van op de hoogte worden gebracht. 
4. Als abonnee ontvangt u vanaf januari om de twee maanden een gratis tijdschrift, 
waarin de uitgever mededelingen opneemt niet slechts over het eigen bedrijf (u zult ook 
de negatieve kritiek onder ogen krijgen) maar over het boekbedrijf in het algemeen. 

Doe het nu 
Als u geen overschrijvingsformulier bij de hand hebt, stuur dan een doorgestreepte 
cheque voor 5.000 fr. of 9.500 fr. naar het adres van de uitgever. Geef uzelf dit einde-
jaarsgeschenk. 
En denk eraan dat u er een tijdschrift gratis bij krijgt. 

S JANUARI ^<WA 
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Anciaux 

waarschuwt 

Waarschuwing 

VU-voorzitter Vic Anciaux 
waarschuwde in de week tussen 
Kerstmis en nieuwjaar voor de 
politiek van de Belgische rege
ring die Vlaanderen aanhoudend 
bedreigt. 

De regering is ten einde raad. 
Martens blijft voortwerken, te
gen alle juridische bezwaren in, 
aan de uitvoering van de voor 
Vlaanderen funeste staalbeslis-
sing van 26 juli '83. Bovenop de 

"miljarden subsidies voor de 
maandelijkse verliezen, kreeg 
Cockerill-Sambre nu een kado 
van 51 miljard, door de omzet
ting van schulden in kapitaal. Van 
het lang beloofde referendum is 
overigens geen sprake meer. 

Om, ten koste van alle redelijk
heid en elke ekonomische wet
matigheid, CS toch maar zoge
zegd te redden, heeft de Belgi-

mokraten in de huidige regering 
en ontkent hij de bewering alsof 
deze regering een neo-liberale 
politiek zou volgen. 

Coens: „Wat de socialisten 
ook mogen beweren, deze rege
ring heeft gesaneerd zonder de 
kleintjes te raken." Je moet het 
maar durven, op een ogenblik 
dat hoe langer hoe meer mensen 
beroep moeten doen op het 
OCl\/IWI Dat de SP dit stelt is 
juist Ook de VU heeft de rege
ring herhaaldelijk deze verar-
mlngspolitiek op de kap van de 
zwaksten verweten. Maar, en dit 
zegt Coens niet (alhoewel hij dit 
heel goed weet), vooral ook zijn 
eigen kristelijke arbeidersvleugel 
spaarde de jongste maanden 
haar kritiek op de regering niet. 
Ook zij veroordeelden in heftige 
bewoordingen de konservatieve 
en a-sociale maatregelen van dit 
kabinet. 

Danny 

Coens 

DEZE 
VJEEK DffjT 

De nieuwjaarsdagen zijn 
traditiegetrouw vervuld van 
beste wensen en driemaal 
zoenen. Geschenken worden 
aangeboden. Glaasje heffen. 
Laat je rijden. Ook dit jaar 
dezelfde taferelen, 't Is goed 
zo. We moeten ons deze 
gewoonte niet beklagen. Zo 
vaak komen de naaste 
familieleden niet bij mekaar. 
Eén keer per jaar je stamboom 
in levende lijve zien, doet goed 
aan 't herte. 
Maar ik heb zo de stille indruk 
dat het dit jaar wel enigszins 
anders verlopen is. Heel wat 
soberder. Minder rijkelijk 
gedekte tafels. Goedkoper 
cadeaukes. In vele families hing 
er een schaduw over de 
feestelijke bijeenkomst Welke 
familie heeft geen werkloze in 
haar midden? Bijna allemaal 
worden we in eigen kring 
getroffen door deze ramp die 
ons volk teistert. 
Ministers en ekonomen 
hebben goed praten over 
prognoses en statistieken. 
Vanuit ivoren torens en 
studieburelen worden 
teoretische berekeningen 
gemaakt Voorspellingen die 
aantonen dat er terug een 
groei zou zijn van zoveel 
procent van het bruto nationaal 
produkt De patroons cijferen 
ons voor dat het 
konkurrentievermogen 

inderdaad gehandhaafd kan 
blijven. Op voorwaarde dat ze 
alle ogen kunnen richten op 
rendabiliteit produktiviteit en 
andere markteffekten. 't Zal 
allemaal wel waar zijn. Maar ik 
weet dat die jonge werkloze in 
mijn en jouw familie daar geen 
boodschap aan heeft De pot 
op met al die handels- en 
betalingsbalansen. Hij of zij 
vraagt werk. Werk! Niets meer 
of minder. Zij zoeken elke dag. 
Solliciteren op tien plaatsen 
tegelijk. Schrijven brieven. 
Kloppen aan deuren. Leggen 
interviews af En zitten op 't 
einde van elke week in 
hetzelfde schuitje. Week na 
week. Maand na maand. 
Na een tijd worden ze somber 
en zuur. Prikkelbaar. Hun moed 
zakt in de schoenen. Bij elke 
werkaanvraag kennen ze 't 
antwoord vooraf. Ze trekken 
er met lome benen naartoe. 
Het gebrek aan inkomsten is 
erg. Maar erger is het groeiend 
gevoelen van onmacht en 
nutteloosheid. Tot zij zichzelf 
bevragen over de zin van hun 
bestaan. Over de zin van de 
maatschappij. Dan zitten we 
volop in de situatie, die ik een 
ramp voor ons volk durf 
noemen. 

Voor Vlaams-nationalisten Is 
het probleem van de 
werkloosheid prioritair. Dit 
knelpunt moet in 1984 kordaat 

aangepakt worden. Daarvoor 
moeten we als één man 
ijveren. Zowel de zelfstandige 
en ondernemer als de 
werknemer. In één groot besef 
van samenhorigheid. 
En... let wel: onze wil om dit 
sociaal-ekonomisch probleem 
resoluut aan te pakken is niet 
los te maken van ons streven 
naar een Vlaamse staat Het 
unitair Belgisch bestel blijft 
Vlaanderen bestelen, blijft 
miljarden verspillen in Wallonië 
Binnen het Belgisch kader is 
bovendien een konsensus over 
de noodzakelijk te nemen 
maatregelen onmogelijk. Een 
zelfstandig Vlaanderen zal zich 
ook zwaar moeten inspannen. 
Maar zal beschikken over de 
eigen middelen om de eigen 
verbeelding in onderlinge 
afspraak om te zetten in 
positieve daden. Om de uitweg 
te wijzen! 

Of in 1984 eindelijk dit licht zal 
schijnen, hangt In grote mate 
af van onze Vlaams-nationale 
eendracht en spankracht De 
Vlaamse werklozen wachten 
op ons. Zij verwachten veel 
van ons. 

VIc ANCIAUX 

15% meer 
Ondanks (of misschien wel: 

dank zij) de regeringsdeelname 
van de PVV, is de fiskale druk tij
dens de jongste maanden ont
zettend zwaar gestegen. Zo ver
toonden de direkte belastingen 
in '83 een stijging met maar liefst 
15 % in vergelijking met 1982. 
En op het einde van de eerste elf 
maanden van '83 waren de lo-

kiezingen zwaar tekeer ging te
gen de „loodzware fiskale druk 
die op de t>evolking woog". En 
op dé metershoge affiches prijk
te De Clercq naast de slogan. 
„Minder belastingen door de 
PVV". 

Ondertussen weet elke bur
ger wel beter. Hopelijk herinnert 
deze burger zich straks, bij een 
volgende stembusslag, deze 
platte vorm van verkiezingsde-
magogie. 

sche regering bovendien het 
Vlaamse Sidmar betrokken in de 
samenwerkingsakkoorden met 
het Luxemburgse Arbed. Zon
der dat Sidmar hieraan enige 
behoefte heeft of voordeel van 
geniet. Integendeel. In plaats van 
sluitende garanties te eisen voor 
een verhoogde produktie-kapa-
citeit van Sidmar, heeft de Belgi
sche regering nu het risico inge
bouwd dat Sidmar afgeremd 
wordt in zijn toekomstige expan
sie. 

Vic Anciaux wees er terecht 
op tot welke voor Vlaanderen 
nadelige gevolgen een Belgisch 
unitair beleid leidt. Hij klaagde 
eveneens de houding aan van de 
Vlaamse regeringspartijen die 
deze verwerpelijke Belgische 
politiek aanvaarden en niet reso
luut ijveren voor de federalize-
ring van heel de industriële poli
tiek. 

Belachelijk 
Het laatste nummer van het 

weekblad „Spectator" pakt uit 
met een omslagverhaal over on
derwijsminister Daniël Coens. In 
een vraaggesprek steekt Coens 
de loftrompet voor de kristende-

Trouwens, in het jongste num
mer van „Raak", het orgaan van 
de KWB, wordt andermaal fel 
uitgehaald naar de totale kapitu-
latie van ACV-parlementsleden 
inzake de huurwet de financie-
wet en de rakettenhistorie. 
Coens negeert schijnbaar de 
keiharde oppositie in eigen rang. 

Ook deze uitspraak is mar
kant: „De Vlamingen hebben in 
de geschiedenis geleerd op ei
gen kracht te vertrouwen. Ze 
gaan dit nu ook doen", zegt 
Coens. Ongelooflijk. Coens, lid 
van de centrale regering en dus 
mee verantwoordelijk voor de 
aanhoudende miljardensubsi-
dies aan het Waalse staal (en dit 
ten koste van Vlaanderen) en 
eveneens schuldig aan de defini
tieve benoeming van de terrorist 
Happart, ontpopt zich dus als dé 
grote Vlaming. Belachelijk. 

De Clercq: 
meer 

»>" belastingen 

pende fiskale ontvangsten ge
stegen met 54 miljard frank in 
vergelijking met dezelfde perio
de van 1982. 

Deze markante gegevens 
werden vorige week bekendge
maakt door het ministerie van 
Financien. Aan het hoofd van dit 
departement staat... inderdaad, 
niemand minder dan de PVV'er 
Willy De Clercq. 

Dit IS precies dezelfde man 
die bij de vorige parlementsver-

Hallo, Mobutu? 

Er is nog goed nieuws ook. 
Sinds enkele dagen kan men nu 
rechtstreeks telefoneren met de 
Zaïrese hoofdstad Kinshasa. 
Deze heuglijke mededeling werd 
ons gedaan door minister De 
Croo en staatssekretaris 
D'hondt ZIJ waren trouwens de 
eersten om met hun Zairese 
ambtgenoot een telefonisch 
babbeltje te slaan 

Misschien zal de Zaïrese 
overheid nu vlugger herinnerd 
kunnen worden aan de vele mil
joenen schulden die zij heeft bij 
de RTT Bovendien is het nu veel 
makkelijker voor Wilfried Mar
tens om te informeren bij Mobu
tu hoe het zit met de mensen" 
rechten in het land waar hij zo 

veel van houdt En hoe maken de 
opgesloten parlementsleden 
het? 

Doe een plezier in een hand
omdraai en bel eens met de 
Zaïrese diktator. Rechtstreeks. 

S imone t 
s tapt op 

Simonet weg 
Gewezen socialistisch kamer

lid Henri Simonet uit Anderlecht 
zal ook in het begin van dit jaar 
voor belangwekkend nieuws 
zorgen. Na zijn ontslag uit de PS 
in de Wetstraat is er nu het 
Anderlechts bericht dat hij nog 
vóór het einde van januari het 
ambt van burgemeester zal 
neerleggen 

In de PS van Anderlecht én 
van het arrondissement Brussel 
rommelt het al geruime tijd. On
der meer, maar vooral, omwille 
van de figuur van Simonet die in 
toenemende mate de franstalige 
socialisten hun geloofwaardig
heid deed verliezen. In de Ander-
lechtse gemeenteraad is alvast 
reeds één PS'er naar de Vlaam
se SP overgestapt Nog wel een 
ambtenaar van de Brusselse 
FGTB-vakbond. 

Het potentaatsbeleid van Si
monet heeft vruchten afgewor
pen. Maar met voor zijn gemeen
te of de Anderlechtse SP. Wél 
voor zijn florissante kumulprak-
tijk. 
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m 
Voor
bereidingen 
gaan verder 

Na afloop van de laatste kabi
netsraad van 1983 is bevestigd 
dat de voorbereidingen voor de 
opstelling van de middellange 
atoomraketten in ons land ver
der gaan De ministers kwamen 
tot die konklusie na een evalua
tie van de besprekingen in Gene
ve die, zoals men onderhand wel 
weet, afgebroken werden Wij 
kunnen ons dus verwachten aan 
een definitieve beslissing tot in
stallatie in de loop van dit nieuwe 
jaar De waanzin houdt dus (nog 
steeds) met op 

Niemand van de Belgische re
gering schijnt ook maar even de 
idee geopperd te hebben om 
daadwerkelijke ontwapeningsini
tiatieven te ontwikkelen Het is 
toch perfekt denkbaar dat de 
kleinere Westeuropese landen 
samen stappen zouden zetten, 
teneinde de losgeslagen overbe
wapening tegen te gaan, of toch 
alleszins te vertragen 

Maar dergelijk gedurfd beleid 
moet men van Tindemans en Co 
niet verwachten 

••^'-"i..:^Er>A-

Heftig 
Reakties op de benoeming 

van Happart blijven met uit Wat 
begrijpelijk is Het Taal Aktie Ko-
mitee reageerde prompt met 
een aktie voor het huis van CVP-
voorzitter Swaelen Vermits de 
CVP inderdaad de hoofdverant
woordelijke IS voor de aanstel
ling van Happart werden aller
hande voorwerpen zoals kettin
gen en Ijzeren staven, voor 
Swaelens deur gelegd Deze 
verwezen naar de „voorwerpen" 
die ook Happart sinds jaar en 
dag „gebruikt" om Vlamingen te 
pesten 

Een andere groep Vlamingen 
wou een rouwkrans neerleggen 
voor het gemeentehuis van 's-
Gravenvoeren Dit werd hen 
echter verhinderd door de rijks
wacht en de manifestanten wer
den opgepakt 

Tot slot werd tijdens de 
nieuwjaarsnacht een steen door 
een venster van het huis van 

gemeenschapsminister Jan 
Lenssens gegooid Rond de kas-
seisteen was een papier gewik
keld ,De Voer is Vlaams" Een 
woedende Lenssens verklaarde 
nadien dat hij van niemand les
sen in Vlaamsgezindheid wenst 
te ontvangen Wij veroordelen 
steeds elke gewelddaad, maar 
dat Lenssens en de hele CVP 
duidelijk een lesje in Vlaamsge
zindheid nodig hebben, is echter 
wel juist 

Prijzenlawine 
1 januari Gelukkig nieuwjaar? 

Alleszins een jaar van ontzet
tend veel prijsstijgingen De eer
ste reeks wordt al onmiddellijk 
van kracht Een telefoontje van
uit een publieke cel kost 10 fr 
I p V 5 fr Ook de prijs van een 
telegram wordt drastisch ver
hoogd, evenals het kijkgeld en 
de posttarieven Om dan nog tfe 
zwijgen van de prijsverhogingen 
bij het openbaar vervoer, bij de 
arts en voor het huren van een 
woning Tot slot van deze trieste 
reeks wordt zelfs de prijs van 
een bakkie koffie omhoog ge
duwd 

De meeste van die pnjsstijgin-
gen zijn te wijten aan de gevol
gen van regeringsbeslissingen 
Bovendien heeft premier Mar
tens een inlevering van nog eens 
extra 200 miljard frank bovenop 
alle andere inleveringen aange
kondigd De koopkracht zal an
dermaal verminderen 

Een bitter jaarbegin 

Oogverblinding 
Regeringswoordvoerders 

hebben er een handje van weg 
om schijnbare verwezenlijkingen 
op te blazen tot grote gebeurte
nissen En een bepaald soort 
pers neemt trouwens deze be
richten al te graag over Zo ook 
met de recente bestelling van 
spoorwegmateneel 

Reeds maanden geleden 
schreven wij dat, zelfs indien de 
lang beloofde bestelling van 65 
dubbeldeknjtuigen en 500 wa
gons eindelijk toch getekend zou 
worden, dat dit toch zal resulte
ren in de afdanking van honder
den arbeiders en bedienden bij 

Wat door elk zinnig mens voor onmogelijk werd gehouden is dan toch gebeurd De Nederlandsonkundige 
bendeleider José Happart werd definitief benoemd tot burgemeester van het Vlaamse Voeren 
Ondertussen groeit het verzet tegen Happart en zijn prive-militie, maar vooral tegen de Vlaamse meerder
heidspartijen (CVP en PVV) die deze kaakslag aan Vlaanderen straffeloos aanvaardden Zij zijn immers 

de echte verantwoordelijken voor deze vernedering-

de treinkonstrukteur „BN" Ge
woonweg omdat deze bestellin
gen veel te laat komen en te be
perkt blijven Sinds '81 immers 
ontving dit bedrijf met wereld
faam immers geen enkele 
NMBS-bestelling Nu is er dus 
eindelijk deze (kleine) opdracht 

BN, die als belangrijkste vesti
gingsplaats Brugge heeft zal 
straks toch ruim 800 mensen 
minder te werk stellen Voor de 
Vlaamse afdeling zou dit een 
afvloeiing van circa 500 mensen 
betekenen En van de „gelukkige 
overlevenden" wordt een forse 
inlevering gevraagd 

A propos, hoe ver staat het 
met de inlevering bij Cockerill-
Sambre'' En hoeveel arbeids
plaatsen zijn er verloren gegaan 
bij de Waalse F-16-konstruk-
teurs"? 

Dag, lezer 
Het weekblad „Spectator" 

houdt op te bestaan als zelfstan
dig weekblad Vanaf '84 keert 
„Spectator" terug naar zijn oor-

De stemming over het voorstel van de direktie van Sabena heeft een verrassende uitslag gegeven 61 % 
van de 2500 werknemers verwierpen het nieuwe voorstel Dit is met voldoende om over te gaan tot sta
king Toch betekent dit dat een ruime meerderheid de aanhoudende en zware inlevering zat is Deze uitslag 
verraste de vakbondsleidingen, omdat deze op een verholen wijze het voorstel verdedigd hadden Hieruit 
blijkt andermaal dat de vakbondsleidingen vaak elke voeling verloren hebben met hun basis en dat de myte 

van inleveren (zonder resultaten) stilaan onthuld wordt 

sprong een bijvoegsel van de 
kranten „Het Volk" en „De Nieu
we Gids" Dit blad, dat vaak 
knappe bijdragen bevatte, stopt 
ermee wegens een gebrek aan 
advertenties, aan financiële mid
delen dus Nochtans kon deze 
publikatie rekenen op de steun 
van de machtige (en njke) arbei-
dersvleugel van de CVP Blijk
baar heeft dit met kunnen baten 
Ook was dit blad mm of meer 
verplichte lektuur in tal van vnje 
scholen en was men aldus zeker 
van enkele duizenden abonne
menten 

W I J verheugen ons met in dit 
heengaan Het bewijst alleen 
maar hoe moeilijk het geworden 
IS een weekblad financieel te 
blijven runnen Boze tongen be
weren zelfs dat dit verdwijnen 
een symptoom is van het onge
noegen bij de lezers over de te 
slaafse binding van het ACV aan 
de CVP 

IMMBS-plan 
De plannen van de liberale 

verkeersminister De Croo m b t 
de spoorwegen gaan toch door 
De raad van beheer van de 
NMBS keurde zijn voorstellen 
zonder protest goed 

Konkreet betekent dit ook dat 
het fameuze „intercityplan" er 
komt Met als gevolg dat nogal 
wat Vlaamse stationnetjes zullen 
gesloten worden In Wallonië blij
ven echter verschillende stop
plaatsen met minder dan 100 
reizigers eenvoudigweg open, 
maar in Vlaanderen moeten 
stopplaatsen met dagelijks meer 
dan 200 reizigers wel dicht (bv 
Niel, Hemiksem, Hoboken ) 

Of neem de verdeling van de 
overheidsbestellingen voor rol
lend materieel Uit het ministerie
le antwoord op een vraag van 
VU-kamerlfd Gabnels blijkt on
omwonden dat het Vlaams be-
dnjfsleven op een schandalige 
wijze wordt gediskrimineerd 
Van de 11,4 miljard die er mo
menteel worden uitgegeven 
voor de produktie van rijdend 
spoorwegmateneel gaat er met 
minder dan 7 2 miljard naar Wal
lonië en nauwelijks 4,25 miljard 
naar Vlaanderen Ondertussen 
worden de eerste ontslagen bij 
BN-Brugge voorbereid 

Kiezen voor 
kinderen 

De Bond voor Grote en Jonge 
Gezinnen (BGJG) start in '84 
met een grootscheeps opgezet 
projekt „Kiezen voor Kinderen" 
Op die manier hoopt de BGJG 
de sfeer te scheppen om een 
kind-vnendelijke samenleving 
mogelijk te maken 

„ WIJ hebben onze maatschap
pij gekonstrueerd, denkende dat 
kinderen wel hun plaats zouden 
vinden, maar wetende dat zij dit 
nooit kunnen", aldus de BGJG 

In de rand van de voorstelling 
van dit initiatief hekelde BGJG-
voorzitter Van Mechelen de 
kindvijandige maatregelen van 
enkele ministers het huishuur-
ontwerp van minister Gol en de 
legerdienst-voorstellen van mi
nister Vreven Ook waarschuw
de hij terecht tegen het verder 
afkmbbelen van de kinderbijsla
gen 

Alhoewel het zogezegd om 
een „eenmalige" ingreep ging, 
moeten ouders toch nog 500 fr 
inleveren op dit reeds schamele 
bedrag 

Slechte betaler 
De overheid is een slechte, of 

toch zeker een laattijdige betaler 
Tientallen kleinere toelevenngs-
bedrijven van de bouwsektor 
wachten sinds maanden vruch
teloos op de uitbetaling van de 
rekeningen voor de onderhouds
werken, die ze voor het gebou
wenfonds van de rijksscholen 
hebben uitgevoerd 

Voor enkele van deze bednj-
ven loopt de globale som zelfs in 
de miljoenen Dit is het gevolg 
van de regenngsbeslissing om 
het krediet voor onderhouds
werken op de begroting van 
onderwijs drastisch te verminde
ren 

Het getuigt van weinig (poli
tiek) inzicht vanwege de rege-
nng om zomaar halverwege het 
jaar, zo'n beslissing te treffen, op 
een ogenblik dat tal van die 
werken reeds in uitvoering zijn 
Deze laattijdige betaling zou im
mers wel eens de doodsteek 
kunnen betekenen voor een 
aantal kleine aannemersbedrij
ven 
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Eyskens verzamelt meters 

Mooie woorden 
bij begin van 1984 

In 1983 gingen er nieuwe jobs komen. Premier Martens gewaagde in de 
maand mei van 56.000 nieuwe banen. Maar hij was niet de enige veelbelover 
Ook de minister van tewerkstelling en arbeid, Hansenne, zag heil voor 
werkwilligen. 

En ook minister Dehaene stelde tegenover bezuinigingen in de ziekenhuizen 
extra tewerkstelling. Al even gelijkgestemd was de snaar van Coens die ook met 
een tovertruuk nieuwe jobs in het onderwijs zou toveren. De Vlaamse „premier", 
Gaston Geens, deed zijnerzijds de meest konkrete en forse uitspraak: hij pakte 
uit met een banenplan voor 25.000 nieuwe jobs in Vlaanderen... 

HET resultaat van al die 
prachtig-publicitaire in
spanningen van de vele 

ministers, tien maanden na de 
afkondiging van Geens' banen
plan waren er in Vlaanderen 800 
mensen méér volledig w/erkloos. 

Het anti-krisibeleid van de 
overheid blijft onverminderd 
voor verrassingen zorgen; in die 
zin dat de vooropgestelde doel
einden langs geen kanten wordt 
bereikt. Behalve dan de afroming 
van het gezinsinkomen Die is 
striemend voelbaar. Zelfs in die 
mate dat elke week er talrijke ge
zinnen zijn die onder de armoe
degrens tuimelen. 

De diensten-statistieken van 
de OCMW's wijzen hierop. 

Pompen 
of verzuipen 

Maar daar is een goede reden 
voor. Minister van ekonomische 
zaken Eyskens heeft die in een 
kranteninterview vermeld; „Als 
de staat boven zijn stand leeft, 
leeft ook de bevolking boven 
haar stand." 

Er was ook nog een andere 
markante uitspraak voor de om
schrijving van twee jaar nieuw 
ekonomisch beleid. Het motto 
hierbij was voor minister Eys
kens; pompen of verzuipen. De 
energie die dat pompen tot nog 
toe gevergd heeft kennen de 
inleveraars wel opperbest. Maar 
het heeft klaarblijkelijk niet kun
nen verhelpen dat desondanks 
enorm veel mensen in de cen-
tenmizerie terecht kwamen. Wat 
de privé-ondernemingen betreft 
werd eind '83 gemeld; uit offi
ciële bron nog wel, dat de kon-
kurrentiekracht in bemoedigen
de mate hersteld was. 

Met de investeringen zit het 
daarentegen nogal glad anders. 
Zeker investeringen in nieuwe 
jobs laten tergend lang op zich 
wachten. In het begin van vorig 
jaar overschreed de werkloos
heid de kaap van het half miljoen. 
Met dat onheilcijfer hebben we 
inmiddels leren leven. 

Maar die verhouding; één op 
vier aktieve krachten zonder 
werk, begint schrijnend te kna
gen aan de sociale verhouding in 
dit land. En dat vooral de langdu
rige werkloosheid, ook en vooral 
bij jongeren, aanzwelt is drama

tisch te noemen. Vorig jaar wa
ren er meer dan 330.000 mensen 
die langer dan een jaar „van den 

dop" moesten leven. Hetzij tien 
procent meer dan het jaar daar
voor. 

Zonder overdrijven kan ge
zegd worden dat dit de meest 
tastbare resultaten zijn van twee 
jaar vernieuwd industrieel beleid 
op gang gebracht door minister 
Eyskens. 

Maar geen nood, zo wordt nu 
andermaal gesteld, er zijn nog 
steviger plannen om onze slag
kracht te herwinnen Mark Eys
kens heeft vooropgesteld dat 
prionteit dient gegeven te wor
den aan een industneel beleid 
gericht op het veranderen van 
het industrieel landschap... 

Landschap 
veranderd 

Wat ons betreft; ook vorig 
jaar is dat industrieel landschap 
nogal zienderogen veranderd. 
Met het toenemend aantal geslo
ten bedrijven.. Er is behoefte aan 
management van de toekomst. 

De ekonomieminister geeft 

dus impliciet toe dat het over
heidsbeleid van de Belgische re
gering heeft gefaald. De premier 

ER is heftig steekspel los
gebarsten tussen gewe
zen ekonomieminister 

Wiily Claes en de dienstdoen
de minister Mark Eyskens. 
Naarmate de ti jd vordert blijkt 
men inderdaad in ministeriële 
kringen zenuwachtiger te wor
den wat betreft het enorme de
bacle van Cockerill-Sambre. En 
ook wat betreft de bijhorende 
falikante gevolgen voor het 
Gentse Sidmar. 

De pot heeft in deze zaak de 
ketel verweten dat hij zwart 
ziet. Waarna de ketel een eens
luidend antwoord gaf. Daarbij 
werden ook rapporten van de 
Franse konsulent Gandois bij-
gesleurd. 

Dit alles om hetzij het sa
mengaan van Cockerill-Sambre 
met Arbed goed te keuren, het
zij als een voor het Vlaamse 
staal gevaarlijke transaktie aan 
te melden. 

zal hem die verklaring allicht niet 
in dank afnemen. 

Vanaf volgende week, zo kon
digde Eyskens aan, gaat men er 
eens hard invliegen. Zo zal er 
werk worden van gemaakt om 
de gewesten meer middelen ter 
beschikking te stellen via een 
bestaand instrument; namelijk 
het Fonds voor Industnële Ver
nieuwing. 

Wie was het ook alweer die 
een tijd geleden eigenmachtig de 
miljarden van dit Fonds had be
vroren? Juist, dezelfde minister 
En zo kunnen we het blijven 
meemaken dat het overheidsma
nagement te herieiden valt tot 
mooipraterij. Waar we dus dui
delijk met beter van worden. 
Meer middelen geven aan de 
gewesten... Voorzitter Geens 
van de Vlaamse regering hoeft 
niet lang te tellen om de midde
len te kennen die voor zijn fa
meuze Flanders' Technology 
voorhanden waren en zijn. 

Er was ook nog die andere uit
spraak van de ekonomieminis
ter. als de overheid Industriële 
Initiatieven neemt gebruikt ze de 

Beide ministers heten het 
staaldossier „goed te kennen". 
Welnu we kunnen bezwaarlijk 
bij een beter staaldossierken-
ner te rade gaan dan bij die 
Franse konsulent Gandois zelf 
die na bijna een jaar werk nog 
geen begin van uitvoering van 
zijn „herstruktureringsplannen" 
ziet. 

En, deze konsulent stelde in 
een toespraak voor de Lions 
Club van Klein Brabant enkele 
weken geleden zeer duidelijk 
dat zelfs met het uitvoeren van 
zijn plannen er „in het jaar 2010 
nog slechts een franje van het 
Waalse staal zal overblijven". 
Dat betekent dat al die enorme 
miljardenchecques voor de ge
meenschap dus duidelijk weg
gegooid geld zijn. 

Daar zou de regering eens 
eindelijk akte moeten van ne
men. Wat Vlaanderen betreft 
was er de duidelijke waarschu-

schaarse beschikbare middelen 
op inefficiënte wijze Inderdaad, 
hoeveel miljarden zijn er nu 
reeds naar dat fameuze ene be
drijf, Cockerill-Sambre, gedrai
neerd? Zonder dat ook maar 
één sanerings- of inleverings-
voorwaarde werd gesteld. 

Cadeau 
Woorden, woorden, en nog 

eens kjeloftes. Onze maatschap
pij verziekt ervan. Maar er zijn 
bovendien ook nog de smoes
jes; de jongste uitvinding van 
professor Eyskens, „om uit de 
krisis te geraken", wordt als volgt 
omschreven- „de druk van de 
sociale en onderwijsuitgaven 
herleiden tot het gemiddelde van 
de buurlanden. En omdat die 
uitgaven volgens de minister ge
middeld hoger liggen dan in de 
buurlanden k>etekent dit. Juist 

Zowat reeds een jaar geleden 
kwamen de liberalen eerlijker 
met hun bedoelingen naar voor 
Een vermindering van de sociale 
uitkeringen door de overheid, zo 
werd het genoemd. 

Waar de ACV-minIsters zich 
dan prompt van distancieerden. 
En, waar Eyskens nu op zijn 
beurt in verhulde bewoordingen 
met dezelfde liberale plannen uit
pakt 

We hopen, zo stelt Eyskens, 
dat naast de bekende index van 
de konsumptiepnjzen een soort 
kompetltiviteitsbarometer tot 
stand kan worden gebracht Zo
dra de naald het gemiddelde van 
onze zeven belangrijkste han
delspartners verlaat zou het dan 
voor de sociale gesprekspart
ners en voor de regering duide
lijk moeten zijn dat er moet wor
den ingegrepen." 

We hebben een suggestie 
mocht de minister behoefte heb
ben aan nog meer barometers, 
dan geven we hem de mekon-
tend-meter van het VEV cadeau. 
Die meter wijst ook met rood op 
de ondraaglijk hoge rentestand. 
En er wordt ook nog bij gemeld 
wie daar in hoofdzaak voor ver
antwoordelijk is. 

Het is alweer de geldhonger 
van de overheid. Die inmiddels 
bijvoorbeeld een ietsje minder in 
Cockerill-Sambre heeft gesto
ken dan de komplete begroting 
voor een gans werkjaar van de 
Vlaamse regering. En zo is de 
tekening kompleet gemaakt 

(hds) 

wing: „Erbesfaaf een tegenstel
ling tussen de doelstellingen 
om enerzijds Sidmar als leefba
re entiteit In stand te houden en 
anderzijds tegelijkertijd het 
Waalse staal tot een leefbaar 
geheel te herstruktureren.' 

Het staalplan dat Mark Eys
kens nu zo hardnekkig verde
digt kreeg van Gandois de vol
gende omschrijving mee: „Men 
opent installaties die de nieuw
ste en de meest moderne wor
den genoemd (onder meer een 
allusie op Valfll), zoals men 
musea opent, en dat zijn ze 
eigenijk al. Cockerill-Sambre Is 
daar het beste voorbeeld van.' 

Wat de essentie van het 
staaldrama betreft doet het 
bekgevecht tussen Eyskens en 
Claes dus duidelijk niets terza-
ke. ^ 

Het betreft slechts een vaan-
delvlucht voor de ministeriële 
verantwoordeli jkheid van de 
miljarden- en jobverspill ingen. 

Hoe lang nog zullen Vlaamse ministers Vlaams geld blijven verkwanselen In uitzichtloze Waalse 
staalprojekten?... (Waardoor meteen de Vlaamse ekonomie zelf ook diep in de rode cijfers wordt 

geduwd. 

De pot verwijt de ketel 
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Walter Peeters: 

„De paradoks 
van de 
sociale zekerheid" 

De krisis konfronteert ons dagelijks met de „grenzen aan de groei". En dit op 
alle vlakken van het maatschappelijk bestel, ook in de sektor van de sociale ze
kerheid. 

In alle Westerse landen bereikte deze een kritische fase. Ook in ons land, 
waar de financiële toestand van de sociale zekerheid dramatische proporties 
heeft aangenomen. 

Tegelijkertijd is de bestaansonzekerheid nog steeds een overweldigend feit 
voor heel wat groepen van de samenleving. Onafwendbaar rijzen daarbij vragen 
over het doel en de doelmatigheid van de sociale zekerheid. Wij legden die 
vraagstelling voor aan VU-senator Walter Peeters. 

ONDANKS een enorme 
groei van de funkties en 
de uitgaven van de so

ciale zekerheid is er pas sedert 
1970 een spoor van herverdeling 
naar de laagste inkomens merk
baar. Het aanbod richt zich tot 
alle bevolkingslagen. Het drama 
is echter dat de verschillende 
sociale lagen er een ongelijk 
gebruik van maken. De verdeling 
van de „sociale prestaties" toont 
aan dat mensen er meer van 
genieten naarmate zij rijker zijn, 
een hoger vormingsniveau heb
ben en deel uitmaken van de 
middengroep van de maatschap
pij-

Dat geeft aanleiding tot het 
door prof H. Deleeck zo beeld
rijk ohnschreven „Mattheüs-ef-
fekt": „ Want aan wie heeft zal ge
geven worden en hij zal over
vloed hebben, maar aan wie niet 
heeft zal ook ontnomen worden 
wat hij bezit." 

Een op vier! 
Indien men het socio-vitale mi

nium per type van gezinscel han
teert als norm voor de financiële 
bestaanszekerheid, dan is op dit 
ogenblik niet minder dan één 
gezin op vier bestaan«onzeker 
terwijl de helft van de bevolking 
bestaanszeker is, ook zonder 
sociale zekerheid. 

De „moderne armen" bevin
den zich vooral in de huishoude

lijke cellen met een gezinshoofd 
dat een vervanginkomen heeft. 
Waarmede we komen tot de 
„parardoks van de sociale zeker
heid": net die mensen, die van de 
sociale zekerheid moeten leven, 
zijn bestaansonzeker. Het stelsel 
van sociale zekerheid kan min-

men met komen tot sociale onze
kerheid en sociale afbraak 

Het IS dan ook spijtig dat de 
voorstellen van minister Dehae-
ne mets uitstaans hebben m%t 
een fundamentele hervorming. 
ZIJ omvatten slechts een verho-

ken en de sociale rechten te 
toetsen aan hun ekonomische 
en sociale doelmatigheid. 

Het plan van de PVV zet een 
reuzenstap terug en herleidt de 
sociale zekerheid tot een fiskaal 
gewaarborgd minimum. Rest het 
plan Van Acker wan de SP, dat al 
te disparaat is en zelfs binnen de 
eigen partij niet op een konsen-
sus kan rekenen. 

Vlaamse 
solidariteit 

De Volksunie baseert zich op 
het solidariteits- en subsidiari-
teitsprincipe — de twee grond
beginselen van de volksnationa-
le maatschappijvisie — om ook 
inzake de sociale zekerheid de 
derde weg te kiezen tussen de 
individualistisch-liberalistischeen 
de kollektivistisch-socialistische 
visie. 

Uit een recent ondeaoek van de Oewe«tellike Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen blijkt dat Vl«anderen In 1981 mm 58 t k van de blf dra
gen voor de socisie ssekeil̂ eid voor zifn rekening nam. Omgekeerd ging 
echter «lecht» 53 ih , van de «itgaven naar Vlaanderen, 

Hoe dan ook hestaat er ten of»aticNte van Vlaanderen een negatieve fï-
nancieringsstroom. Alleen reeds in 1981 vloeide meer dan 40 mll|ard van 
Vlaanderen naar Wallonië. 

Mog duidelijker wordt die benadeling wanneer we de öedragen ontte-
den die de overheid moet bijpassen om het stelsel van de sociale zeker
heid in evenwicht te houden. Van elke 100 fr, die de overheid toesteekt 
vloell er 45,08 fr. naar Vlaanderen, 53,10 fr, naar Wallonië en 11,10 fr. naar 
Brussel, 

der en minder sociaal en zeker 
genoemd worden. Het is totaal 
misgroeid en bovendien onbe
taalbaar. Wat meteen een her
denking en een hervorming ten 
gronde noodzakelijk maakt, wil 

ging van de inkomsten en een 
aantal budgettaire evenwichts
oefeningen zonder beleidsvisie. 
De sociale zekerheid zal enkel 
duurder worden. Nergens blijkt 
de zorg om de kosten te druk-

Eerste uitgangspunt is de 
grondige federalizering. Uiter
aard zal de sociale wetgeving 
juridisch overkoepeld blijven 
door een centrale mantelwetge
ving, bij voorkeur zelfs een Euro

pese. Voor het overige is het 
echter duidelijk dat de verschil
len tussen Vlaanderen en Wallo
nië zich steeds grondiger mani
festeren. Een centraal Belgisch 
beleid is tot immobilisme ge
doemd, ofwel zal het blijven lei
den tot maatregelen die ten na
dele van Vlaanderen uitdraaien. 
De miljardentransferten bewij
zen dat ten overvloede. 

In de visie van de VU primeert 
vervolgens een welbegrepen, 
niet-korporatistische volksnatio-
nale solidariteit. Zij gaat uit van 
het fundamenteel recht van 
ieder individu op een basisinko
men. Hierbij moet een onder
scheid gemaakt worden tussen 
de vertikale inkomensverdeling 

„Want aan wie heeft." 

van de hogere naar de lagere in
komens, en de horizontale ver
deling van bijdragebetalenden 
naar uitkeringsgerechtigden, van 
aktieven naar niet-aktieven. 

Voor de vertikale herverdeling 
is de fiskaliteit het meest, zoniet 
het enig geëigende instrument. 
De horizontale herverdeling is 
echter de essentiële funktie van 
de sociale zekerheid. De sociale 
zekerheid als verzekeringsin
strument gefinancierd door bij
dragen en waarbij de aanvullen-» 
de staatstussenkomst voor een 
bijkomende vertikale herverde-' 
ling instaat. Naast die verzeke
ring tegen het wegvallen van 
inkomen uit arbeid door b.v.d 
werkloosheid of werkonbe
kwaamheid, zijn er de sociale 
programma's die tegemoet ko
men aan kollektieve noden. 

Alleen in een autonoom Vlaan
deren IS een duidelijke keuze 
voor een eigen Vlaams sociaal 
beleid mogelijk Vlaams zelfbe
stuur IS daarom een principiële 
eis, waarbij zelfs eventueel mate
rieel profijt en gegeven van bij
komende rang is. Al wordt het 
met de dag duidelijker dat Vlaan
deren vrij eenzijdig de Belgische 
staat in leven houdt! Ook en 
vooral inzake de sociale zeker
heid Meer en meer spitst de 
keuze zich toe op Belgische ar
moede of Vlaamse welvaart.-
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SENAAT 
Luister naar 
mijn woorden... 

„Het regeringsoptreden inza
ke Cockerill-Sambre is een aan
eenrijging van woordbreuken, 
met als jongste staaltje het refe
rendum over de inlevering". Al
dus Nelly Maes in een interpella
tie, net voor het jaareinde 

jMbaa/ ^ y 

„..niet vol te houden' 

Haar historische terugblik 
startte in januari 1982. Tijdens 
het volmachtendebat maakte de 
eerste minister met veel glamour 
bekend dat alle bedrijven in 
moeilijkheden, die beroep doen 
op staatssteun, verplicht zouden 
worden om via een referendum 
onder het personeel in te stem
men met inleveringen. Alle ge-
w^esten en alle sektoren zou het
zelfde lot beschoren zijn. 

En inderdaad, even later leid
de een „neen" van de arbeiders 
van Cockerill-Yards tot een fal-
jiet. In Nobels-Peelman werd ja 
geknikt tegen de inlevering. Het 
resultaat was evenwel idem. 

Aan Cockerill-Sambre werd 
niet geraakt! 

Woordbreuk 
Voor het einde van 1982 

moest de heer Vandestrick een 
oplossing voor Cockerill-Sambre 
uitdokteren. Hij faalde volkomen. 
Er kwam geen akkoord over de 
vermindering van de produktie-
kapaciteit, noch over de af
vloeiingen en de looninlevering. 

En toch... in november kreeg het 
bedrijf 48 nieuwe miljarden toe
gespeeld. 

Aan het verkrijgen van het 
laatste deeltje van die envelop
pe, zo'n 7 miljard, werd een 
voorwaarde gekoppeld: een so
ciaal pakt vóór 1 februari. Maar 
eens te meer: geen pakt, wel 
geld. 

Kwam dan Gandois. Zijn rap
port over de levensvatbaarheid 
van Cockerill-Sambre was ver
nietigend: één van de slecht
ste staalbedrijven van Europa". 

Alom werd de man geprezen 
om zijn degelijk werk. Maar met 
de uitvoering ervan wordt niet 
gestart. Zo stelt de heer Gandois 
als uitdrukkelijke voorwaarde 
dat 8.000 afvloeiingen op een 

sociaal aanvaardbare wijze wor
den doorgevoerd. Zijns inziens 
is dat een conditio sine qua non; 
enkel over de sociale voorwaar
den kan gepraat worden. 

De regering laat dat alles wat 
het IS en kondigt een referen
dum aan vóór 1 september 1983. 
De eerste minister klinkt onver
biddelijk, wordt het sociaal pakt 
niet aanvaard, dan is een faljisse-
ment onafwenaoaar. 

Uiteraard komt er geen refe
rendum. Wel, op 28 december, 
een herkapitalizatie van Cocke
rill-Sambre. Eens te meer gekop
peld aan een aantal voorwaar
den. Maar wie geloofde dat nog? 
Reeds twee jaar verkondigt de 
regering woordkramerij, maar 
kijk niet naar mijn daden." 

Dat alles, aldus Nelly Maes, 
„maakt ons bezorgd om de toe
komst en verontwaardigd: het is 
niet vol te houden dat de voorde
len ingevolge de chantage 
steeds naar het zuiden van het 
land gaan en dat de Vlamingen 
blijven betalen en toch hun fa-
briekspoorten zien dichtgaan." 

KIMER 
Belofte 
volstaat niet 

Het nationaal uitrustingsplan 
voor de elektriciteitssektor is 
volgens Willy Desaeyere niet 
minder dan „een regelrechte 
aanslag op Limburg en op de 
bouw van een kolencentrale in 
die provincie". 

Sine die 
Bovendien, aldus het kömerlid, 

hield de studie die door staatsse-
kretaris Knoops in opdracht 
werd gegeven, nergens reke
ning met de aanbevelingen die 
na het energiedebat in de Kamer 
werden geformuleerd. Die aan
bevelingen gingen overduidelijk 
in de richting van een prioritaire 
bouw van een steenkolencentra-
le en van een evenwichtige di-
versifikatie. 

Het rapport van de wijzen 
heeft niet geleid tot wat men 
ervan verwachtte. Over de ti
ming en de transportkosten 
wordt in alle talen gezwegen, en 
uit het voorgesteld groeiritme 
kunnen geen zinnige besluiten 
getrokken worden. Ergerlijk is 

PARLEMENFAIRE 

SROKKEIS 
• % E Senaat keurde net voor de 
^^ jaarwisseling nog maar eens 
voorlopige kredieten goed, om de 
werking van de openbare diensten 
tijdens de eerste drie maanden van 
dit jaar te verzekeren Hektor de 
Bruyne verantwoordde de neen-
stem van zijn fraktie en waarschuw
de de regering, op die werkwijze 
nooit te komen tot een fundamentele 
aanpak van de oorzaken van de 
krisis. 

TOT een stemming over de op
richting van een Europese 

Stichting is het in de Senaat met 
gekomen. Principieel stemde Hektor 
de Bruyne in met dit initiatief, maar al 

te veel vragen over bijvoorbeeld de 
medezeggingschap van de Gemeen
schappen bleven onbeantwoord. De 
Stichting werd opnieuw naar de be
voegde kommissie verwezen. 

j N 1983 droeg België 56.620 mil-
' joen bij tot de financiering van de 
EEG-begroting. In dat bedrag zitten 
19 000 miljoen doeanerechten, 
21.600 miljoen BTW, 12600 miljoen 
landbouwheffingen en 2.920 miljoen 
suikerbijdragen Verder werd aan 
Jan Caudron medegedeeld dat ons 
land nog 1 883 miljoen stort in het 
Fonds voor Ontwikkelingshulp van 
de EEG. 

„Knoops is doof!" 

vooral dat het onderzoek in het 
geheim gebeurt. Zelfs het parle
ment werd niet ingelicht. Wel laat 
de regering alle pro-nucleaire 
standpunten uitlekken, terwijl ze 
de andere elementen achter
houdt. 

Er wordt zelfs gesproken over 
een derde scenario dat nog nu
cleair-gekleurder is en dus totaal 
ingaat tegen de aanbevelingen 
van het Parlement. Het betekent 
de definitieve doodsteek voor 
de Limburgse steenkolencentra-
le. 

Wat het kamerlid vooral 
dwars zit is de „dove" Knoops, 
met wie geen zinnig gesprek te 
voeren valt. „Thans wordt het 
debat afgeleid naar het pro
bleem van de ideale energiedra
ger Maar de studies daarom
trent zijn nog verre van afgeslo
ten. " 

Op lange termijn pleiten inter
nationale organizaties zelfs voor 
een geleidelijk terugschroeven 
van de nucleaire kapaciteiten, 
precies omwille van de hoge 
kosten 

Feit IS dat men momenteel 
tracht Limburg te paaien met de 
belofte de bestaande centrales 
op Limburgse steenkolen om te 
schakelen. Dat is natuurlijk boe
renbedrog vermits de regering 
resoluut opteert voor de nucleai
re weg. De beslissing inzake 
Chooz is helemaal niet onom
keerbaar En een uitstel sine die 
van de steenkoolcentrale is voor 
Limburg totaal onaanvaardbaar' 

Kultuurpakt-
kommissie 
terminaal? 

Na heel wat politiek touwtrekken werd zo'n 10 jaar 
geleden, in juli 1973, de kultuurpaktwet goedgekeurd. 
Zes maanden later volgde dan het dekreet betreffen
de het kultuurpakt 

De kultuurpaktkommissie zelf werd pas operatio
neel eind 1976, en dat opnieuw na heel wat politiek 
touwtrekken. 

Toen bleek reeds dat de tegenstanders van een 
dergelijke kommissie zich niet zomaar bij de feiten 
zouden neerleggen. 

TIJDENS de daarop volgen
de jaren bleek de kom
missie een stevig instru

ment om voornamelijk de ge
meentelijke willekeur en vriend
jespolitiek te doorbreken. Heel 
wat mensen van de VU maakten 
gebruik van die mogelijkheid. 
Door de gezagdragers werd de 
Kommissie dan ook nooit in de 
watten gelegd. Administratief 
werd ZIJ ernstig gedwarsboomd 
door de terugdringing van het 
oorspronkelijk voorgesteld ka
der tot slechts vier personeelsle
den van niveau 1 per taalgroep 
Aan uitvoerend personeel en 
een vertaaldienst werd helemaal 
niet gedacht. 

De gevolgen daarvan bleven 
niet uit. De termijnen konden niet 
gerespekteerd worden en de 
dossiers stapelden zich op. Op 
dit ogenblik betreft het honder
den dossiers, waarvan een aan
tal reeds jaren oud zijn. Het 
verbaast dan ook met dat er nog 
uitspraken moeten geveld wor-. 
den inzake klachten tegen bestu
ren, die sedert lang hun samen
stelling wijzigden. 

Het zou onrechtvaardig zijn 
deze feiten ten laste te leggen 
van het onderbezette perso
neelskader, dat bovendien nog 
belemmerd wordt door moeilijk
heden bij de uitbetaling van de 
vergoedingen en door het ge
brek aan een eigen onafhankelijk 
statuut Met de inspekteurs, toch 
een gespecializeerde funktie, is 
het nog' erger gesteld. Kansen 
op de uitbouw van hun carrière 
hebben zij niet, evenmin als de 
voordelen van een vlakke loop
baan. Tijdens de eerste helft van 
dit jaar zetten zij hun inspekties 
zelfs op eigen kosten door, zon
der de waarborg ooit betaald te 
worden. 

Ondanks dat alles trachtte de 
Kultuurpaktkommissie zich zo 

goed als mogelijk te beredderen. 
Uitvoerend personeel werd bij 
voorbeeld aangetrokken langs 
de terbeschikkingstelling uit an
dere andere diensten of door 
het inzetten van tewerkgestelde 
werklozen. 

De fundamentele oorzaak van 
deze wantoestand is het feit dat 
niemand weet waar de Kultuur
paktkommissie zich administra
tief bevindt. De Vlaamse Ge
meenschap wil er mets van we
ten omwille van de unitaire sa
menstelling. De departementen 
van Nationale Opvoeding willen 
evenmin opdraaien daar hun be
groting mets voorziet en de le
den van de Kommissie aange
duid worden door de Gemeen
schapsraden. 

Lang kon dit alles uiteraard 
niet blijven duren Op 6 juni jl. 
besliste het Bureau van de Kom
missie eenparig de werkzaamhe
den stop te zetten. En dit tot 
wanneer aan een aantal prioritai
re eisen voldaan wordt: een ad
ministratief statuut van het uit
voerend personeel, een onaf
hankelijk statuut voor de inspek-
tiedienst, een eigen budget voor 
de kommissie en haar adminis
tratie, een vertaaldienst en een 
degelijke opvang van de Duitsta-

- Iige leden 

Aan de huidige onduidelijk
heid moet inderdaad een eind 
komen. Een vaste Nationale Kul
tuurpaktkommissie in leven hou
den zonder middelen en zonder 
mensen, is zoveel als haar op
doeken. Of is het dat wat sommi
gen wensen? Dat ze dan de 
politieke moed opbrengen om 
dat te zeggen! 

F. Bombeke, G. Vanoverschel-
de, A. Meys en G. Van Haegen-
doren, VU-leden van de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkommis
sie. 
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Chinese minderheid statenloos door onafhankelijkheid 

Rijk Brunei, 's werelds 
jongste staat 

zen krijgen in het onafhankelijke 
Brunei geen staatsburgerschap 
en zijn dus apatriden geworden. 

Voor hen vormt Bruneis onaf
hankelijkheid dan ook geen ver
heugende maar zorgwekkende 
gebeurtenis. 

H.0. 

In de nacht van oud naar nieuw werd de wereld zijn 166ste onafhankelijke 
(mini-)staat rijk, Brunei, een in oostelijk Maleisië, op het noorden van Borneo, in
gebedde kleine enclave van 220.000 inwoners en 5.765 vierkante km. In tegen
stelling tot andere mini-staten zal Brunei geen enkele moeite hebben in zijn 
onderhoud te voorzien. 

DE nieuwe staat is rijk aan 
olie en aardgas van uit
stekende kwaliteit waar

van Japan met twee derde de 
gretigste afnemer is. De staats
kas is dan ook rijk genoeg ge
spekt om te betalen voor de 
dure hobby's van sultan sir Has-
sanah Bolkiah, wiens familie 
sinds vier eeuwen over Brunei 
heerst en die zelfs sinds 1968 re
geert onder het waakzaam oog 
van zijn vader, sir Omar Ali Sai-
foeddin. Hobby's als raspaarden 
die in luchtgekoelde stallen ver
blijven en luxueuze bouwwerken 
zoals het nieuwe koninklijk pateis 
Istana dat de sultan aan het 
bouwen is en dat met zijn zowat 
tweeduizend kamers en dure 
meubels de peulschil van 27 mil
jard B. fr. zal kosten. 

Maar ook de inwoners van 
Brunei profiteren van die rijk
dom. Ze hebben veruit het hoog
ste inkomen per hoofd van de 
bevolking van heel Azié, en krij
gen kosteloos onderwijs en me
dische zorgen. Omdat Brunei 
lang het „privé-domein" was van 
Shell (dat o.m. het welgestelde 
Nederlandse vorstenhuis een 
aanzienlijk deel van zijn rijkdom 
oplevert) werd die „welfare sta
te" dan ook vaak de „Shellfare 
state" genoemd. 

Brunei, dat irr de zestiende 
eeuw een machtig rijk was dat 
geleideijk grondgebied verloor 
aan de Britten (het huidige Malei
sië) en de Nederlanders (het 
huidige Indonesië), en dat later 
ooit een geducht piratennest 
was, zat bepaald niet te springen 
om volledige onafhankelijkheid 
van de Britten wier protektoraat 
het sinds 1888 was. Sinds 1959 
genoot het al volledige binnen

landse autonomie terwijl Londen 
instond voor buitenlandse poli
tiek en defensie. Dat laatste 
kwam de sultan van Brunei heel 
goed uit want dit land heeft maar 
weinig vertrouwen in de bedoe
lingen van zijn twee buurlanden 
Maleisië en Indonesië. Het was 
pas nadat overeengekomen was 
dat een bataljon gurkha's (elite
soldaten) en Britse advizeurs 
zouden blijven dat de sultan er 
vrede mee nam dat Groot-Brit-
tannië zijn vlag streek in zijn 
voorlaatste koloniale bezitting 
ten oosten van Suez (de laatste 
is Hongkong). 

De twee buurlanden speelden 
immers o.m. een dubieuze rol in 
de opstand in 1962 van de linkse 
Volkspartij die toen, tijdens een 
kortstondig demokratisch expe
riment, 54 van de 55 parlements
zetels had veroverd en erop uit 
was onafhankelijkheid en de val 
van de monarchie af te dwingen. 
Die hennnering maakt dat de 
sultan met gehaast is om, hoewel 
het onafhankelijke Brunei een 
„demokratische monarchistische 
staat" werd genoemd, weer poli
tieke partijen en verkiezingen 
toe te laten. Bijna alle regerings-
posten zijn in handen van sultan 
Hassanah Bolkiah, zijn vader, zijn 
twee broers en een paar ver
trouwde raadgevers. Nu lijkt 
Brunei evenwel minder bedreigd 
door zijn buren en sinds 1 januari 
IS het aangesloten bij de Asso
ciatie van Zuidoostaziatische 
Naties (ASEAN) waartoe naast 
Indonesië en Maleisië, ook Thai
land, Singapore en de Filippijnen 
behoren. 

Zo klein als het is, is Brunei 
een belangrijk minderheidspro
bleem rijk. In een meerderheid 

Nee, met Disneyland maar Brunei dat zich opmaakte. 

van islamitische Maleiers vormt 
de Chinese bevolkingsgroep 
met 60.000 mensen bijna een 
derde van de bevolking. Zoals 
Chinese minderheden elders is 
ook die groep een nijvere ge
meenschap die een grote rol 
speelt in de handel. Die Chine-
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Plegen Spaanse agenten aanslagen in 
Frans Baskenland? 

Spanning 
Parijs-Madrid 

Een reeks moorden op Baskische vluchtelingen 
in Frans Baskenland zorgen voor grote deining bij 
de Basken aan weerszijden van de staatsgrens. En 
voor spanningen tussen Parijs en Madrid want het 
staat vrijwel vast dat extreem-rechtse Spaanse 
politiemannen bij die moorden betrokken zijn. 

IN het Franse Saint-Jean-de-
Luz en in tal van Spaans-
Baskische steden (Bilbao, 

San Sebastian, Renteria, Herna-
ni) vonden op 29 december jl. 
protestbetogingen plaats we
gens de moord op de jonge 
vluchteling Mikel Goikoetxea. 
Deze militant van ETA-militar 
was die dag in Saint-Jean-de-Luz 
dodelijke verwond in een aan
slag en stierf een paar dagen 
later. Op 19 december was in 
Bayonne een veronderstelde mi
litant van ET A-m, Ramon Onae-
derra, vermoord. Beide aansla
gen werden opgeëist door de 
duistere „anti-terroristische be-
vrijdingsgroep" GAL die ook al 
andere aanslagen tegen vluchte
lingen in Frans Baskenland 
opeiste. 

Madriieense 
dekmantel? 

Volgens de Basken en ook 
andere kringen is de GAL ge
woon een dekmantel voor ex
treem-rechtse Spaanse politie
mannen. Madrid ontkent dat en 
de Spaanse politiedirekteur 
noemde Mikel Goikoetxea „een 
misdadiger te meer onder de 
vele misdadigers waarvan het in 
Frankrijk wemelt". 

De vermoorde jonge Bask 
was volgens de Spaanse politie 
één van de leiders van de „Ak-
tie"-kommando's van de separa
tistische ETA-m en werd in 
Spanje van 23 moorden beschul
digd. 

Die aanslagen brengen de re
gering van president Mitterrand 
in een lastig parket. Mitterrand 
heeft met de eveneens socialisti
sche Spaanse premier Felipe 
Gonzalez al verschillende ge
sprekken gevoerd — o.m. nog 
een maand geleden — over sa
menwerking tussen de Spaanse 
en Franse politie in het bestrij
den van de ETA-terreur. 

Maar Mitterrand kan zoiets 
bezwaarlijk jegens het eigen pu
bliek verdedigen als Spaanse 
politiemannen zomaar de grens 
overtrekken om in zuid-Frankrijk 
moorden te komen plegen. Par
lementslid Jean-Paul Destrade, 
van het departement Pyrénées-
Atlantiques waarin Saint-Jean-
de-Luz ligt, die behoort tot Mit-
terrands socialistische partij, 
heeft verklaard. „Wij weten dat 
de GAL een emanatie is van de 
Spaanse politie. Ik zal de rege
ring vragen alle onderhandelin
gen met de Spaanse regenng 
over Spanjes toetreding tot de 
EG stop te zetten zolang Madrid 
geen garanties geeft over het 

binnendringen van zijn politie op 
Frans grondgebied". 

Franse hulp 
De advokate van de Baski

sche vluchtelingen, mr. Christia-
ne Fando, zei van haar kant dat 
alle tot nog toe aangehouden 
leden van dat anti-Baskisch kom-
mando in het bezit waren „van 
foto's, inlichtingen, dokumenten 
die uit de steekkaartenbakken 
van de Spaanse politie komen". 
Ze zei dat één van de laatste on
dervraagden, Pedro Sanchez, 
„op zich de foto's droeg van 43 
Baskische vluchtelingen, en met 
name een door de Spaanse vei
ligheid verspreide robotfoto van 
Mikel Goikoetxea". Ze ging nog 
een stap verder en verklaarde 
dat „de doders zeer precieze 
gegevens hebben over de ge
woonten van de vluchtelingen, 
hun verblijfplaatsen, hun wa
gens" die volgens haar „alleen 
van de Franse politie kunnen 
komen". 

De moorden dreigen ook 
Gonzalez' socialistische PSOE 
parten te spelen in de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
(eind februari) in Spaans Bas
kenland. In de protestbetogingen 
na de moorden op Goikoetxea 
en Onaederra werden in Rente
ria en Hernani lokalen van de 
PSOE aangevallen. Dat brengt 
de toch erg bizarre situatie mee 
dat Gonzalez nu uit elektorale 
beweegredenen moet hopen dat 
Mitterrands politie in staat zal 
zijn moorden te voorkomen 
waarvoor leden van zijn eigen 
politie plannen maken en de 
grens overtrekken. 

H. Oosterhuys 
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Milieu '83: een bondig 
jaaroverzicht 

Nu de Britse auteur George Orwell met zijn roman „ 1984" uit 1949 de wereld 
opnieuw schokt door zijn pessimistische visie over de toekomst van de mens in 
een zwijgend en onzichtbaar systeem van onderdrukking, wordt het keerpunt 
voor Orwell in het vooruitzicht gesteld De technologie hoeft met noodzakelijk te 
leiden tot onderdrukking, zo heet het 

Maar hoe staat het met natuur en milieu na 7553^ 

De natuurbeschermers be
haalden in 1983 slechts 
een overwinning, toen 

op 9 februari de Vlaannse Execu
tieve het beschermingsbesluit 
goedkeurde voor de „Zwinbos-
jes", een duingebied van 25 ha te 
Knokke-Heist Door de definitie
ve klassering als landschap 
kwam er een einde aan de druk 
van commerciële belangengroe
pen, die aasden op de bouw van 
een prestigieuze jachthaven in 
het Zoute, tussen het Zwin en 
de zee 

„Ook ik wens 
een beter 

natuurbeleid" 
Voor het overige groeide het 

ongenoegen van de milieubewe
ging ten aanzien van het gebrek
kige natuurbehoudsbeleid 

Deze onvrede kwam scherp 
tot uiting op 18 september tij
dens de 30ste natuurbescher-
mingsdag te Stokken-Dilsen en 
begin oktober naar aanleiding 
van de „Week van het Bos" 

Toen werden de redenen van 
de ontevredenheid op een njtje 
gezet de princiepsverklaring 
van 1982 over de illegale week-
eindverblijven bleek een maat 
voor mets, in het budget voor 
aankopen en investeringen in de 
groene sektor was drastisch ge
snoeid, terwijl voor ruilverkave
ling meer geld ter beschikking 
kwam ondanks de betwistingen 
die vooral in het Waasland onge
woon scherp tot uiting kwamen, 
de vogelvangst werd versoepeld 
en de houtsnip (het simbool van 
het natuurbehoud in Vlaande
ren) werd opnieuw vogelvrij ver
klaard tal van natuurgebieden 
gingen verloren, de ontwerpde-
kreten inzake natuurbehoud 
kwamen in de koelkast terecht 
en de gewestplannen werden bij 
herhaling aangevallen, meestal 
met de bedoeling om ze uit te 
hollen 

In het najaar startte de Bond 
Beter Leefmilieu dan ook met 
een aktie onder het motto „Ook 
ik wens een beter natuurbeleid" 
en „Akkermans, natuurramp 
voor Vlaanderen" Met behulp 
van populaire stickers werd ge
tracht de publieke opinie te sen
sibiliseren voor het natuurbe-

dustne, wegens cadmiumveront-
reiniging door afvalgipslozingen 

Opvallend is dat de van ver
vuiling beschuldigde fabneken 
zich met voor het tribunaal heb
ben verdedigd en dat het Vlaam
se Ministene van Leefmilieu de 
gebeurtenissen „vanop afstand" 
heeft gevolgd 

Akkemans, 

198^ plaats voor natuur en kunsf^ 

houd, terwijl voor 1984 een lijvig 
dossier werd aangekondigd, om 
ook de politici te overtuigen van 
de ernstige gevolgen van het 
wanbeleid inzake de bescher
ming van natuur en landschap 

Rupelstreek 
(bijna) stortvrij? 
De strijd tegen de bodemver

vuiling leidde tot een hoopvolle 
kentenng De afvalstroom vanuit 
Nederland werd beperkt en op 
15 mei gingen in de Rupelstreek 
vele stortplaatsen dicht, terwijl in 
heel Vlaanderen de bestaande 
stortvergunmngen vervielen en 
de nieuwe aanvragen werden 
onderworpen aan strengere 
voorwaarden 

In december bevestigde mi
nister Lenssens alle weigeringen 
van stortvergunmngen voor de 
Rupelstreek, behalve voor de 
70000 ton vliegas per jaar af
komstig van de elektriciteitscen
trale te Schelle 

Voor twee belangrijke bedrij

ven werd naar voorlopige al
ternatieven gezocht Zo kan 
Prayon-Rupel de komende twee 
jaar met zijn 450000 ton gip)s 
naar een put te Puurs, terwijl 
Eternit met zijn 50000 ton as-
bestcement per jaar naar de 
Hoge Maay te Antwerpen moet 

Voor de toekomst werd bo
vendien een openbaar stort aan
gekondigd per provincie uitge
baat door de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij, terwijl 
medio 1984 de verwerking van 
probleemafval in Vlaanderen zal 
worden aangepakt door Indaver, 
een studiegenootschap gespe-
cializeerd in industriële afvalver
werking 

Tribunaal zonder 
verdedigers 

De Vlaamse Waterzuiverings
maatschappij daarentegen heeft 
weinig vooruitgang gemaakt In
zake waterverontreiniging wer
den in oktober op het Internatio
naal Water Tribunaal te Rotter
dam trouwens ook een aantal 
bedrijven van bij ons veroor
deeld BASF-Antwerpen we
gens het lozen van PCBs NL 
Chemicals-Gent en Bayer-Ant-
werpen wegens het dumper» 
van afvalzuren Metallurgie Ho
boken, wegens ernstige lood- en 
cadmiumverontreiniging de 
kerncentrale van Tihange-Huy 
wegens tntiumlozingen Duphar-
Solvay, wegens het lozen van 
gechloreerde koolwaterstoffen 
en de Belgische Fosfaatmest In-

En Tessenderio 
bleef stinken 

In maart greep Beter Leefmi
lieu Tessenderio een verslag aan 
van een auditeur bij de Raad van 
State om de nietigverklaring van 
de exploitatievergunning van 
Phillips Petroleum te bepleiten 

Op 6 augustus overleed Her
man Delaunois, voorzitter van de 
Koninklijke Vereniging voor Na
tuur- en Stedeschoon en pionier 
van de natuurbescherming in 
ons land Zijn grootste bekom
mernis v^as de eenheid van de 
milieubeweging, die hij jarenlang 
gestalte gaf binnen de Bond Be
ter Leefmilieu Op 21 juli 1978 
ontving hij te Bonn de internatio
nale van Tienhovenpnjs voor zijn 
baanbrekend werk op het ge
bied van de natuurparken 

Eind april werd aan dit che
misch bedrijf eens te meer een 
tijdelijk produktieverbod opge
legd wegens stankhinder, terwijl 
in september het verbruik van 
zelfgekweekte bladgroenten 
werd afgeraden aan de bewo
ners van de wijk rond Tessen
derio Chemie wegens kwikver-
ontreiniging 

Kortom, de milieuvervuiling te 
Tessenderio is nog lang met op
gelost 

¥0OR HMNPiltiH 

Deze sticker verving in 1983 de 
houtsnip als simbool van het 

natuurbehoud in Vlaanderen 

Naar een wet 
„Bescherming 

Milieubelangen"? 
In maart kreeg het arrest 

van het Hof van Cassatie van 
19 november 1982 over het ge
drag rond het Domein Eikendoel 
te Brasschaat ruime bekendheid 
Hierbij stelde het Hof dat een 
vereniging zonder winstoogmer
ken met kan optreden om het al
gemeen belang te verdedigen, 
bij gebrek aan persoonlijk en 
rechtstreeks belang Zo beke
ken kan een aktiegroep dus met 
optreden om het leefmilieu te 
verdedigen Een stellingname 
met vergaande gevolgen dus 
waarmee de hele milieubewe
ging vleugellam kan worden ge
legd Daarom werd door de 
Bond Beter Leefmilieu een ont
werptekst uitgewerkt om een 
aktiegroep wettelijk te erkennen 
als belanghebbende partij in een 
geding waarbij het leefmilieu de 
inzet IS 

Begin november werd dit 
voorstel van „Wet inzake de 
kollektieve bescherming van mi
lieubelangen" aan de politieke 
partijen overgemaakt 

Vlaamse Raad 
Leefmilieu: 

Geducht wapen? 
Op 27 september werd de 

Vlaamse Raad voor het Leefmi
lieu geïnstalleerd Vermits de mi
lieubeweging in de Raad verte
genwoordigd IS beschikt zij op
nieuw over een geducht wapen 

Dit was gedurende ruim vijf 
jaar met meer het geval vermits 
de Advieskommissie voor het 
Leefmilieu die in december 1977 
was opgericht sedert 10 okto
ber 1979 met meer bijeen kwam 

1984: De regen 
blijft zuur! 

De aktiviteiten van het Euro
pees Bureau voor Milieuzaken 
te Brussel spitsen zich in 1983 
vooral toe op een resolutie over 
het gebruik van loodvrije benzi
ne in de Gemeenschap vanaf 
1985 een reglementering voor 
de uitvoer van pesticiden naar 
ontwikkelingslanden en op de 
gevolgen en de bestrijding van 
de zure regen 

Dit laatste wereldomvattend 
milieuprobleem zal spijtig ge
noeg in 1984 en later nog dikwijls 
in de aktualiteit staan Het is 
bijgevolg de hoogste tijd om de 
technologische vernieuwingen 
ook ten volle in te zetten bij 
voorbeeld bij de bestrijding van 
de zure regen 

Roeland Dirks 



HET KOSTUUM KRAAKT 
BIJ 

De grootste kostuumverkoper in België 

De sterkste korting sinds ons bestaan ! „1870" 
Er moeten dringend 5.000 gloednieuwe kostuums de deur uit. 

daarom... 

KORTING 
fr. -1.500 

geldig bij aankoop van 
een herenkostuum 

aanbod geldig tot 29.2.1984 

-2.000 
geldig bij aankoop van 
een tweede kostuum 

door dezelfde persoon 
aanbod geldig tot 29.2.1984 

fr. 

Naam : 
Adres : 

Deze aanbieding kan steeds door SKIVI gestopt worden. 

Er mogen 5.000 kostuums buiten, zonder winst! Niet meer! 
Kom dus zo vlug mogelijk - Zo hebt U de beste keuze ! 

Wanneer U dit jaar een kostuum kunt gebruiken... 
is het nu het moment bij 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35, AARTSELAAR 

OPEN : alle dagen van 9 tot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 21 uur met talrijke schitterende prijzen. 
Zaterdag van 9 tot 18 u. Zon- en feestdagen gesloten. 
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Volgende zaterdag 
kan je een prettige naam
dag wensen aan al wie 
Reimond heet, of die een 
variante van die voor
naam voert: Raimond, 
Reimund, Ramon, Mon. 
Ook zijn er dames die 
worden genaamd met 
een Reimond-variante: 
Raimonda, Reimunda of 
kortweg Monda. Zelfs 
Ramona — vermaard ge
worden door een voor
oorlogse schlager — 
dankte haar naamgeving 
aan de heilige Raimun-
dus. 

Raymundus van Peny-
afort, die 7 januari op de 
heiligenkalender prijkt, 

was een Spaans rechtsgeleer
de en professor, die later over
ste werd in de orde van de 
Dominikanen en die geldt als 
een van de meesters van het 
kanoniek recht. Hij is de pa
troonheilige van de juristen. 

De naam Reimond, van Ger
maanse oorsprong betekent 
„krachtige beschermer". 

De mannen die én Reimond 
heten én jurist zijn én krachte 
beschermers lopen uiteraard 
niet dik in de Vlaamse Bewe
ging. 

Reimond 
Reimond Tollenaere verenig

de die drie hoedanigheden. 
Ook Mon Derine is jurist en 
krachtige beschermer. 

Bij het broeder-driespan 
Brulez lagen de eigenschappen 
gespreid: de jurist Brulez heet 
Lucien; Raymond Brulez was 
letterkundige en geen jurist, 
Ferdinand Brulez noch jurist 
noch Reimond, maar wel een 
„krachtige beschermer van het 
Vlaamse volk. Deze laatste ei
genschap deelt hij echter met 
zijn beide broers. De Brulez' 
vormen een zeldzame Vlaams-
gezinde tro'ilca. 

De jurist Lucien doceerde 
aan de door de aktivisten ver
nederlandste Gentse universi
teit gedurende de eerste we
reldoorlog. Hij stond volop in 
het aktivisme en week na de 
oorlog via Nederland uit naar 
Duitsland, waar hij hoofdleraar 
werd. 

Zijn broer Ferdinand, inge
nieur, stond eveneens in het 
aktivisme, werd hoogleraar aan 
de Gentse oorlogsuniversiteit 
en maakte deel uit van de Raad 
van Vlaanderen. 

Raymond ten slotte, de let
terkundige, had wegens zijn 
leeftijd slechts zijdelings met 
het aktivisme te maken. Als 
hogere BRT-ambtenaar bleef 
hij nochtans de Vlaamsgezinde 
traditie van de tro'iVa trouw, ook 
al stond hij als letterkundige 
sterk onder Franse invloed. 

De gebroeders Brulez waren 
typische vertegenwoordigers 
van het Vlaamsgezind vrijzin
nig radikalisme. 

U66EII AIS IK 6AAT DMX 
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Zaterdag 7 jan. 
• BRT 1 16.00 
Stalag 17, oorlogsfilm. 
• BRT 1 18.30 
Joni Jones, nieuwe jeugdserie. 
• BRT 1 19.05 
Boeketje Vlaanderen, nieuw 
magazine met tips voor toeris
me. 
• BRT 1 20.15 
The sound of musical, mini-mu
sical. 
• BRT 1 20.45 
Terloops. 
• BRT 1 21.30 
Bloedvete, TV-film. 
• Ned. 1 20.28 
Herenstraat 10, serie. 
• Ned. 1 21 30 
De TV-show, met onverwachte 
gasten. 
• Ned 1 22.55 
Falcon Crest, serie. 
• Ned. 1 23.55 
De nacht van de vogelver
schrikker, TV-film 
• Ned. 2 20.12 
Zoals u wenst, mevrouw, nieu
we reeks shows. 
• Ned. 2 2055 
Fame, serie. 
• Ned. 2 21.43 
Blunders, om te lachen. 
• Lux 22.30 
Mur murs, dok. over muurschil
derijen in Los Angeles. 
• BBC 2 0.35 
Farewell to Manzanar, tv-film. 

Zondag 8 jan. 
• BRT 1 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 14.00 
Sprookjes, klassiek koncert 
• BRT 1 16.05 
Overleven, dok. over vogels 
rond verlaten fabrieken. 
• BRT 1 16.30 
Waar ben je, Bagheera?, jeugd
film. 
• BRT 1 18.20 
Leven- en laten leven, kwis. 
• BRT 1 20.35 
Ster zonder hemel, tv-spel. 
• BRT 1 21.55 
Willem van Oranje, voorstelling 
van de personages in deze nieu
we tv-serie. Ook maandag om 
21.25 op Ned. 2. 
• BRT 1 22.10 
Rigoletto, om te lachen. 
• Ned. 1 18.30 
Stappen langs de Zuiderzee, 
reportage. 
• Ned. 1 20.10 
Panoramiek. 
• Ned. 1 20.45 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse, 
reportage. 
• Ned. 1 21.00 
Show van de maand, glitter en 
veren. 
• Ned. 1 22.00 
Het komt voor, serie rechtszit
tingen. 
• Ned. 1 22.35 
Jonge mensen op het koncert-
podium. 

Jeroen Krabbé (Willem van Oranje}, Harrises ütiafty ( tg -
monü en Jacky Morel (Hoorn) in de Vlaams/Nederlandse 
biografische reel<s over „Willem van Oranje" (donderdag 12 
januari, BRT 1, 20 u. 15 en Ned. 1, 21 ui 

• Ned. 2 20.35 
Dynasty, serie. 
• Ned. 2 21.25 
Nederlanders overzee, dok. 
• Ned. 2 23.05 
Rur, praatshow 

Maandag 9 jan. 
• BRT 1 20.20 
Geschiedenis mijner jeugd, 
laatste afl. 
• BRT 1 21.05 
Benny Hill show. 
• BRT 1 21.35 
Ommekaar: kind van de reke
ning. 
• BRT 2 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken, serie. 
• BRT 2 20.15 
Extra-time. 
• Ned. 1 20.28 
Ted-show, kwis. 
• Ned. 1 21.55 
Hier en nu. 
• Ned. 1 22.35 
De citadel, serie. 
• Ned. 2 21.45 
Opsporing verzocht, justitie-se-
rie. 
• RTB 1 20.00 
Justice est falte, film en debat 
over de assisen-jury's. 

Dinsdag 10 jan. 
• BRT 1 20.15 
I.Q., kwis. 
• BRT 1 20.45 
Zal ik es wat vragen? Over 
kinderen krijgen. 
• BRT 2 20.55 
Wat een familie!, film. 
• Ned. 1 20.20 
Reilly, meesterspion, nieuwe 
serie. 
• Ned. 1 21 46 
Achter het nieuws. 
• Ned. 1 22.26 
Pisa, satire. 
• Ned. 1 22.41 
Sonja op dinsdag, praatshow. 
• D. 3 20.15 
Eritrea; met de zon komen de 
Migs-, reportage. 

Woensdag 
11 jan. 
• BRT 1 18.30 
Xenon, jeugdserie. 
• BRT 1 20.20 
Vijfendertig jaar verborgen ca
mera. 

• BRT 1 21.00 
De neusbeer, natuurdok. 
• BRT 1 21.25 
Pluk de dag, serie. 
• BRT 1 21.50 
Het gerucht, kunstshow. 
• BRT 2 20.15 
EK-kunstrijden op de schaats, 
reportage. 
• Ned. 1 20.33 
Van Kooten and de Bie 
• Ned. 1 21 25 
Good and bad at games, TV-
film. 
• Ned. 2 20.10 
Het korte spel, TV-spel. 
• Ned. 2 21 10 
Het museum van het verdriet, 
dok. 
• RTB 1 21.50 
E.P. Jacobs, portret van een 
striptekenaar. 

Donderdag 
12 jan. 
• BRT 1 20.15 
Willem van Oranje, eerste afl. 
van deze 10-delige reeks. Tege
lijkertijd op Ned. 1 om 20.28. 
• BRT 1 21.00 
Panorama. 
• BRT 1 21.50 
Dallas, serie. 
• BRT 2 20.15 
Zaïde, zangspel van Mozart 
• Ned. 1 20.28 
Babbelonië, praatspel. 
• Ned. 1 21.45 
Televizler magazine. 
• Ned. 1 22.25 
Levenslang, nieuwe serie. 
• Ned 2 19.37 
Vijf tegen vijf, spel 
• Ned. 2 21.30 
Dominee LH. Ruitenberg, dok. 
• RTB 1 20.30 
Le bon, Ie brute et Ie truand, 
western. 

Vrijdag 13 jan. 
• BRT 1 20.20 
Zaman, Vlaamse film. 
• BRT 1 21.50 
Première. 
• Ned. 1 20.28 
De een-twee-drre show. 
• Ned 1 21.45 
Brandpunt 
• Ned. 2 20.20 
'n Moordstuk, klucht 
• Ned. 2 23.25 
Figures in a landscape, film. 

Een film ^ H 
per dag ] 

Zaterdag 7 jan. 
Stalag 17 

In deze Amerikaanse film ver
mengt regisseur Billy Wilder 
(1953, zwart-wit) op knappe wij
ze humor en drama. William Hol
den kreeg voor zijn opmerkelijke 
prestatie als pessimistische ser
geant in Duitse krijgsgevangen
schap de Oscar. 

BRT om 16 u. 

Zondag 8 jan. 
La notte di San Lorenzo 

Merkwaardige Italiaanse film 
van de gebroeders Paolo en 
Vittorio Taviani (1982) over ge
beurtenissen tijdens Wereldoor
log il in een dorpje in Toscanië 
(Italië). 

RTL om 20 u. 

Maandag 9 jan. 
Justice est faite 

Indringende film van André 
Cayatte (1950, zwart-wit) over 
een dramatisch gegeven: euta-
nasie. Een jonge vrouw moet 
voor de rechtbank verschijnen 
voor moord op haar minnaar die 
aan een ongeneeslijke ziekte 
leed. Om hem van zijn lijden te 
verlossen, doodde zij hem. Ge
volgd door een debat over de 
assisenjury. 

RTBF 1 om 20 u. 

Marius 
Tien jaar geleden stierf Marcel 

Pagnol, een Franse populaire au
teur van streekrornans die zich 
vooral in de streek van Marseille 
situeren en die dankbare stof 
gaven voor verfilming. FR 3 
brengt hulde aan de auteur door 
vier films, die naar zijn werken 
gedraaid werden, uit te zenden. 
„Marius" van Alexandre l ^ r d a 
(1931, zwart-wit) opent de reeks. 
Volgen: Fanny (16 jan.), César 
(23 jan.) en La femme du boulan-
ger (30 jan.). 

FR 3 om 20 u. 35. 

Dinsdag 10 jan. 
Wat een familie! 

Leuke poëtische film van Pe
ter Kassovitz (1979) over een 
jaarlijks terugkerende familiebij
eenkomst In een joodse familie. 
Vier generaties zijn op het appel. 
Van de streng ortodoxe over
grootvader tot de modern en 
westers opgevoede achterklein
zoon. 

BRT 2 om 20 u. 55. 

Donderdag 12 jan 
Le bon, le Brute et le Truand 

Italiaanse western van Sergio 
Leone (1967) met Clint East
wood, Eli Wallach, Lee Van Cleef 
e.a. Muziek: Ennio Morricone. 

Deze Italiaanse prent speelt in 
Amerika tijdens de Secessie-
oorlog. Drie ongure kerels, die 
zich van de oorlogsgebeurtenis
sen mets aantrekken, zoeken 
een schat... 

RTBF 1 om 20 u. 30. 

Vrijdag 13 jan. 
Zaman 

Vlaamse film van Patrick Le 
Bon (1983), met Mare Janssen, 
Herbert Flack, Gerda Lindekens, 
Mieke Bouve, Herman Gilis, Paul 
's Jongers, Ann Nelissen e.a. 
Scenario: Paul Coeck. Muziek: 
Frangois Glorieux. 

Een Vlaamse politiefilm op in
ternationaal niveau, gebouwd op 
een sterk scenario en gespeeld 
door stuk voor stuk akteurs die 
hun rol brengen op beroepsni
veau... 

BRT 1 om 20 u. 20. 

^wieuw op 
het scherm 

Willem 
van Oranje 

Donderdag 12 jan. starten de 
BRT en de Avro met de lang aan
gekondigde en met veel publici
teit omhangen co-produktie-
reeks (Avro-BRT-Veronica) Wil
lem van Oranje. De reeks wordt 
voorafgegaan door een inleiding 
over de figuur van Willem van 
Oranje. Waardoor de geïnteres
seerde kijker het gemakkelijker 
wordt gemaakt om zich In de 
reeks in te leven. 
(zondag 8 jan., BRT om 21 u. 55 -
maandag 9 jan., Ned. 2 om 
21 U.25) 

Kinderen van 
de rekening 

BRT's sociaal-maatschappelijk 
magazine „Ommekaar" is deze 
maal gewijd aan de rechten en 
het leven van kinderen en instel
lingen. 

(maandag 9 jan. om 21 u. 35 op 
BRT1) 

Kinderwens 
In het pKjpulair-medisch maga

zine Zal ik es wat vragen, dok
ter? behandelen deskundigen in 
de studio vragen van jonge men
sen rond de optimale voorwaar
den om „aan een kind te begin
nen". 

(dinsdag 10 jan. om 20u. 45 op 
BRT1) 

'n Moordstuk 
De veelzijdige Gerard Cox be

werkte samen met René van 
Vooren (De Mounties) de Britse 
klucht „'n Moordstuk" voor de 
Nederlandse schouwburgen en 
hij speelt tevens de hoofdrol 
naast Diana Dobbelman, Joop 
Doderer, Rudi Falkenhagen e.a. 
(vrijdag 13 jan. om 20u. 20 op 
Ned. 2) 
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Ik weet niet of u het de voorbije weken aange
durfd hebt om even voor de uitstalramen van onze 
betere delikatessenzaken te toeven. Ja, ze lagen er 
de truffels. Niet tegen zoveel duizend per kilogram 
geprijsd deze keer, maar per stuk... zowat 200 tot 330 
frank per kleinood. 

Inderdaad, een van de met de 
meeste mysteries omhan
gen groenten in ons culinair 

kultuurgebied is ongetwijfeld de 
delikate truffel. 

Een geurige eetbare padde
stoel met een ondergronds 
vruchtlichaam, waarvan de ge
lijknamige chokolade-lekkernij 
een vage imitatie is. Feit is dat 
zelfs de oorsprong van de truffel 
onbekend is, al kenden de antie
ke Grieken al een witte versie, 
en importeerden de Romeinen 
truffels uit Lybië, maar die waren 
dan weer rood. 

Hoe ook, de truffel die wij nu 
kennen is de trots van de Péri-
gord streek, waar zij vooral in 
eike- en kastanjebossen gevon
den wordt, meestal met de inzet 
van snuffelende varkens en hon
den. 

In vroegere eeuwen werden 
haar magische, zelfs diabolische 
krachten toegekend en de be

roemde meesterkok en gastro
nomisch auteur Brillat-Savarin 
roemt haar als een stimulerende 
aphrodisiac. Op het einde van de 
18de eeuw waren truffels nog zo 
zeldzaam dat ze slechts in de 
twee duurste Parijse restaurants 
verkrijgbaar waren, maar vijftig 
jaar later hadden ze zich een 
onvervangbare plaats veroverd 
in de Franse „haute cuisine". 

Truffels worden niet alleen ge
geten omwille van hun subtiele 
smaak, maar ook voor hun typi
sche geur die sommigen zelfs 
euforie-verwekkend vinden. 

Maar dit aroma kan men pas 
tenvolle genieten als men de 
truffel zuiver als groente eet, wat 
evenwel zelden gebeurt, daar
voor was, is en zal ze wel te kost
baar blijven. 

Niet voor niets kende de 
schrijfster Colette haar de titel 
„Princesse Noire" toe. 

^/\/èien 

DE wisser bestaat uit een 
sensor, die op regen 
reageert en een verster

ker, die de snelheid van de ruite-
wissers regelt. 

Om de ruitewissers aan te 
zetten wordt de schakelaar op 
„wisselvallig" gezet; als het re
gent en de regen valt op de 
sensor, wordt een voltage ge
produceerd, evenredig aan in
tensiteit en snelheid van de re
gendruppels. 

De voltage wordt opgeslagen 
in een kondensator tot een van 
te voren vastgesteld elektrisch 

De eerste wet der ge
schiedschrijving is, 
niets onwaars te zeg
gen en niets waars te 
verzwijgen. cicero 

m 13 

Al heeft ridder Pieter Smidt van Gelder (1878-
1956) ook wel Hollandse en Vlaamse schilderijen, 
meubels en kunstvoorwerpen uit de 17de eeuw aan
gekocht, toch ging zijn belangstelling in hoofdzaak uit 
naar de kunst van de eeuw van Haydn en Mozart, 
van Voltaire en Madame de Pompadour Dat is dan 
ook te zien in het Antwerpse museum dat zijn naam 
draagt 

De Japanse technische spitsvondigheid staat niet 
stil Hier een paar staaltjes. 

Nissan Motor heeft 's werelds eerste „ruitewisser 
die automatisch op regendruppels reageert" ontwik
keld; deze verandert doorlopend zijn snelheid in 
overeenstemming met de intensiteit en snelheid van 
de regendruppels. Hij wordt in het binnenland al ver
kocht 

potentieel is bereikt; dan worden 
de wissers in werking gesteld. 

IN Kawasaki is een vracht
schip gebouwd, uitgerust 
met zeilen om olie te spa

ren. Het schip meet 76,5 meter in 
de lengte en 12,6 meter in de 
breedte. 

Eigenaar van de 699-ton Se-
nyo Maru is Nippon Kokan KK, 
één van Japans grootste staalfa
brikanten; het maakte zijn eerste 
reis met 2.000 ton staalplaten 
naar Nagoya. 

Met zeilen van 12 tot 14,5 
meter hoog en 8 tot 9,5 meter 
breed op boeg en achtersteven, 
die door middel van een compu
ter worden bediend, kan het 
schip het olieverbruik terugbren
gen met 40 %. 

Een zusterschip is in juni te 
water gelaten en beide nieuwe 
schepen zullen worden gebruikt 
voor vervoer langs de kust van 
staalprodukten en materialen. 

VAN een weelderige, kleuri
ge rijkdom is de verza
meling Chinees porse

lein K'ang Hsi en Chien Lung, het 
Japanse Imari-porselein en het 
Europees porselein van de ma-
nufakturen van Sevres, Menne-
cy, Höchst Meissen, Ludwigs-
burg, Krankenthal, e.a. In nage
noeg alle vertrekken van het 
statige herenhuis aan de België-
lei 91 treft men er fraaie eksem-
plaren van aan, afkomstig uit de 

meest diverse manufakturen. 

Van de aanpassing aan de 
verfijnde levenskunst van de 
18de eeuw getuigen de sierlijke 
meubels, waarvan sommige de 
signatuur dragen van vermaarde 
Franse „ebenisten". Een keuze 
van Franse schilderijen, portret
miniaturen, juwelen, snuisterijen, 
enz. uit dezelfde tijd en uit het 
begin van de 19de eeuw ronden 
de verzameling af. 

Geheel dit rijke bezit aan 

kunstwerken werd door de ver
zamelaar met veel smaak en 
raffinement opgesteld in de sa
lons van zijn ruime patriciërswo
ning, een gebouw uit het einde 
van de vorige eeuw (op last van 
bankier Thys), waarvan de stijl 
aan achttiende-eeuwse voor
beelden werd ontleend. Het 
werd gestoffeerd met Franse 
wandtapijten en Oosterse tapij
ten. 

Het vormt het gedroomde ka
der om de kollektie tot haar recht 
te laten komen. 

Voor de schilderijen tot 1800 
werd onlangs een catalogus sa
mengesteld, waarin alle werken 
worden afgebeeld: namen als 
Grimmer, Patinier, Panini, Honde-
coeter, ten Compe spreken voor 
zichzelf. 

Naast specifiek Antwerpse 
huizen zoals het Plantijnse huis 
(16de eeuw) en het Rubenshuis 
(17de eeuw) geeft het Museum 
Ridder Smidt van Gelder ons 
een beeld van de verfijnde patri
ciërswoning uit de 18de eeuw. 
Het museum is gratis toeganke
lijk, alle dagen, behalve maandag, 
van 10 tot 17 uur. Misschien toch 
eerst telefoneren: 03-239.06.52. 

Anthra pomorphos 

^ ^ ^ • ^ 

yys 

Willeferd den seemeerman 
daeraen men bekennen kan 
datter schubben groeyen sullen 
waer by anderman de cullen. 

^Meebpelent 
De prijs van Meespelen 13 gaat 

naar Hugo Sonck in de Anderen
broek 119 te 9480 Denderhoutem. 
Hugo heeft zich niet laten vangen 
aan de vele haken en ogen waar
mee het verhaal aan mekaar hing. 
Een kerstboom die van zolder komt 
hoeft achteraf niet meer geplant, 
koning Melchior was niet zwart en 
bracht geen diamanten mee maar 
goud. Proficiat Hugo! Hier Meespe
len 14. 

MET oudejaar liep ik eens 
binnen bij ouwe Sis, 
een stokoude boer in 

mijn buurt. Ik breng hem dan een 
kistje sigaren. Mijn bezoek is 

voor hem nog eens een gelegen
heid om te vertellen over wat hij 
noemt „zijn tijd". Ik moet dan 
altijd zeer goed opletten want 
ouwe Sis gebruikt vaak woor
den die in onbruik zijn geraakt. 

Zo had hij het over de tijd dat 
men kinderen lollepotten toe
stopte om aan te likken, dat 
terwijl zijn zusters op de voute-
kamer sliepen, de broers op zol
der kropen en zich 's nachts van 
een zpidersjat bedienden. 

Als er 's morgens geen vuur 
meer in de haard was moest hij 
wel eens met de vuurlepel naar 
de buurvrouw, een vuurtje halen. 

Maar dat is allemaal ver vervlo
gen tijd. 

Sis was verleden zomer op 
bezoek in Bokrijk, daar heeft hij 
zijn hart opgehaald. 

Hij zag er nog een smoutpan 
branden en een lampe Beige 
door Edison in 1879 uitgevon
den. 

Ja, Sis weet nog wat te vertel
len uit zijn tijd. 

Toen ik bij hem wegging liet hij 
mij een oude foto zien. Daarop 
een oude man die een jongetje 
de hand drukt en op de achter
kant: Paul Kruger en Sis, 1905. 

Een souvenir om mee uit te 
pakken! 

Opnieuw zitten in dit verhaal drie 
fouten verscholen. Wie wil meespe
len zoekt ze op en stuurt het ant
woord aan Wij, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel voor maandag 16 
januari. Een boekenpakket wordt 
onder de winnaars verloot 
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14 m 
Het ex-libriscentrum te St.-Niklaas 

Over verzamelen 
van ex-libris 

In de hoofdstad van het Waasland leeft een ietwat ongewoon museum onder 
de vreemde naam Internationaal Ex-libriscentrum. Gaat het hier wel om een 
museum ? Wat is een ex-libris ? Waartoe dient zoiets en wie is er mee bezig ? Een 
resem vragen die oningewijden zich terecht stellen en waar wij in deze door-de-
weeks een antwoord proberen op te geven. 

VERLEDEN jaar vierde 
Graphia, een vereniging 
voor allen die van boe

ken en grafische kunst houden, 
zijn 25ste verjaardag en ver
scheen de aantrekkelijke bro
chure „Over het verzamelen van 
ex-libris". 

Daarin leidt Luc Van den Brie-
Ie de geïnteresseerde leek in de 
ietwat gesloten wereld van het 
ex-libris binnen. 

Luc Van den Briele: „Het ex-li
bris is een eigendomsmerk dat 
door een boekenverzamelaar in 
zijn boeken gekleefd wordt. 
Vroeger liet men één enkel ex-li
bris maken en een afdruk van dit 
ene ex-libns kleefde men dan in 
elk boek van zijn biblioteek. 
Daarom waren de meeste ex-
libns een weerspiegeling van de 
persoonlijkheid van de titularis; 
de illustratie bevatte zinspelin
gen op de naam, het beroep, de 
vrijetijdsbesteding, de woon
plaats van de boekenverzame
laar. 

Dit soort ex-libris bestaat ook 
nu nog, maar vooral in de perio
de na de tweede wereldoorlog 
zijn sterk afwijkende zijwegen 
ingeslagen. 

Men verzamelde bv. sprook
jesboeken of boeken over de 
geschiedenis van de film, of di
verse edities van het Uilenspie
gel-verhaal, of boeken van en 
over Dostojevski, Shakespeare 
of Streuvels. 

Daardoor ontstond het idee 
om het ex-libris aan te passen 
aan de inhoud van deze biezon-
dere verzamelingen en niet zo
zeer aan de eigenaar ervan. 
Sommige bibliofielen hebben 
tientallen ex-libris, voor elk genre 
boeken één." 

Dan komt de kat pas voor 
goed op de koord. Ex-librisge-
bruikers worden onverbiddelijke 
verzamelaars, ruilers, jagers en 
de diskussies barsten los. Ex-
librisafdrukken, het resultaat van 
hout- of kopergravures, houden 
de verzamelaars voor zich, ter
wijl zij een groot aantal etsen 
laten bijdrukken om als ruilmate
riaal te dienen. En ruilontmoetin-
gen zijn er want ex-librisfanaten 
verzamelen dat het een deugd is, 
ofwel om de hoeveelheid maar 
vooral om kwaliteit! 

Luc Van den Briele: „Uit onze 
enquête blijkt dat ongeveer een 
derde van onze verzamelaars 
een kwantitatief eerder beperkte 
verzameling heeft (minder dan 
5.000 ex-libris. 

Er bestaan een paar grote 
verzamelingen (ongeveer 75.000 

stuks) en enkele middelgrote 
(van 40.000 a 45.000 stuks), 
maar een belangrijk deel van de 
verzamelaars (ook ongeveer 
een derde) bezit tussen de 
10.000 en 30.000 ex-libris." 

Een vereniging die 25 jaar 
bestaat acht de tijd gekomen om 
ook eens achterom te kijken. Dat 
doet ook Graphia. In een pers-
médeling van eind 1983 schreef 
Luc Van den Briele; „Destijds 
vertrokken onder een belgicisti-
sche vlag is Graphia geëvo
lueerd naar een Vlaamse (maar 
internationaal bekende) vereni
ging. Een vroegtijdig maar ge
zond federalisme in de praktijk 
durven wij dit noemen." 

Het verzamelen van ex-libris 
heeft een hele geschiedenis ach
ter de rug. 

Reeds tijdens de tweede helft 

van de negentiende eeuw kende 
ons land enkele (niet gegroe
peerde) ex-librisverzamelaars, 
die soms onderlinge ruil- en an
dere kontakten hadden. De 
meest bekenden onder hen zijn 
zeker; de Antwerpse letterkun
dige Pol De Mont; zijn stadsge
noot en folklorist Jan-Baptist 
Vervliet en de franstalige leger
arts Raeymaekers. 

tiltge wé^ "sm 

Vlak na de eerste wereldoor
log werd te Brussel de ABCDE 
(Association Beige des Collec-
tionneurs et Dessinateurs d'Ex-
libris) opgericht. Het idee om een 
georganizeerde ex-librisbewe-
ging op te richten was bij een 
van de ABCDE-oprichters ont-

wj.c. 

Een prachtig voorbeeld van ex-libris 
getekend door Guide Mariman. 

staan tijdens een verblijf als 
krijgsgevangene in Duitsland. (In 
dat land bestond toen reeds een 
levendige ex-librisbewegihg). 

In 1937 werd te Antwerpen 
een Vlaamse tegenhanger van 
de ABCDE opgericht, de Ant
werpse Ex-libris Kring (AEK). In 
1944 werd de Brugse Kring voor 
Boek en Prent geboren. 

Geen van deze verenigingen 
scheen veel levenskansen te be
zitten. De Brusselse ABCDE 
zakte in de dertiger jaren reeds 

t!^^ 

Ik heb een „schone jeugd" gehad. Fantazie uitle
ven. Met kleinigheden tevreden zijn. Veel dromen 
van avonturen. En die ook echt beleven. De wereld 
van De Witte van Ernest Class. Wij waren grote 
deugnieten. En ik vind het biezonder jammer dat mijn 
kleinkinderen zo'n fantazierijke jeugdjaren niet meer 
kunnen beleven. Het is onder meer de fout van de te
levisie. Nu komen er ook nog die gekke video-spelle
tjes bij 

Ik ben geboren op „de Boulevard". In Burcht Deel
gemeente van Zwijndrecht, zoals dat vandaag in po
litiek jargon heet 

Wij waren de kinderen van de achterhoek. Wij 
speelden gans ons te korte jonge leven in de 
kleiputten. In het patattenveld. Ook meikevers van
gen. Verstoppertje in de kleine boskes. Het-veld-in 
voor een ganse dag. „Stekelbakskes" vangen. Wij 
waren om beurten Winnetou of Old Shatterhand. 
Speelgoedwinkels verdienden nauwelijks iets aan 
ons. Pijl en boog maakten we zelf van takken en 
twijgen. En de bijbehorende Indianenkledij kreeg ook 
vorm in onze eigen fantazie. 

Wij konden nog kwajongensstreken uithalen. Ik 
heb zo de indruk dat wij met weinig speelgoedluxe 
toen enorm gelukkiger waren dan de kinderen van 
nu. Dat ook een broek-op-de-groei werd gekocht, 
ook nog goed voor binnen drie jaar, daar mopperden 
we in het minst niet voor 

Ik betrap er mij op dat ik altijd „ we" zeg. Mijn jonge 
leven is inderdaad verlopen in een gezellige kleine 
bende. 

Terwijl we al die jaren de gelegenheid kregen om 
als kind te spelen, met volle teugen te genieten als 
deugniet, brak ook voor mij anderzijds, eerder dan 
voor de jongeren van vandaag, het moment aan dat 
wij gedwongen werden op eigen benen te staan. 
Zelfstandig te zijn. 

In. mijn jonge leven is het eerder een toeval 
geweest dat ik als 17-jarige acht lange oorlogsjaren 
heb meegemaakt Na werk in Duitsland en Frankrijk 
ben ik pas in mei '48 vrijgekomen. 

Ik was aanwezig op de eerste naoorlogse 11-juli-
viering In Antwerpen, en zat haast terug „in de bak"... 

Maar wat me vooral is bijgebleven bij het groot
worden van de jongeling die Ik geweest ben, na de 
prachtige periode als guitige snaak, is de korte harde 
leerschool Na de „meesterkesschool" en de broe-
derschool de keuze krijgen: mee met vader gaan 
werken of verder studeren... Na schooltijd trok ik al 
van mijn 12 jaar op om mee te helpen behangen en 
zo. 

Ik ben erstielman mee geworden. Vergeleken met 
het werk van vandaag was dat geen klein bier Op de 
fiets naar Brasschaat, naar Oostmalle. Vanuit Zwijn
drecht Met de behangersplank, rollen papier, een 
ladder, verfpotten. En, intussen alweer met de fiets, 
naar de avondschool 

Acht jaar lang. Nooit spijt van gehad. De Kruibeek-
sesteenweg in Burcht is nog een buurt die „aan me
kaar houdt". Maar niet meer zoals vroeger Er 
werden feestjes gebouwd, onverwacht Een bak bier 
was voldoende voor enorm plezier; een café-chan-
tant, zoals dat nu genoemd wordt, in de open lucht 
Het zijn jammer genoeg allemaal jeugdherinneringen 
geworden. 

Kamerlid Octaaf Meyntjens (° Zwijndrecht, 
1923), is VU-kamerlid. Hij speelde reeds in '52 to
neel met een zekere Leo Tindemans van Burcht. 

in elkaar. De Antwerpse Ex-libris 
Kring leed in de vijftiger jaren 
reeds duidelijk aan bloedarmoe
de. In 1960 ging ze er aan ten on
der. De Brugse Kring verdween 
begin 1956. 

Op 12 april 1958 werd dan 
Graphia opgericht. Toen de nog 
unitaire vereniging interne moei
lijkheden kreeg namen de 
Vlaamse leden enkele kordate 
besluiten. 

Luc Van den Briele: „Als 
meest ideale oplossing werd 
voorgesteld dat de twee in Bel
gië levende volkeren elk hun 
eigen bestuurskern zouden op
richten en elk een deel van de 
Graphia-afleveringen voor hun 
rekening zouden nemen. 

Van een staatsbladachtige 
tweetalige publikatie is het tijd
schrift „Graphia" na 1980 geëvo
lueerd naar een Vlaams, Neder
landstalig tijdschrift waarin het 
Frans als vreemde taal gelijkge-

Wie de unie.^ 
ke ex-librisvei^ 

^ zameling va# 
r j Pol De Mont wil 
p bewonderen 

kan dat itv het 
Internationaal 
ex-

libriscentrum te St-Niklaas, de ver
zameling van folklorist J.-B. Ver-
vliet berust In de Leuvense univer-
siteitsbiblioteek en deze van leger
arts Raeymaekers in het Antwerpse 
Sterckxhof. 

De ruim 60.000 ex-libris in het 
internationaal Ex-libriscentrum zijn 
te bekijken op zondag van 10 tot 
13 u. en van 15 tot 18 u. Op woens
dag en zaterdag van 14 tot 17 u. in 
het Centrum aan de Regentiestraat 
te Sint-Niklaas. 

Wie meer wil weten over het ex-
libris in het algemeen neemt kon-
takt op met Luc Van den Briele, 
Bleekstraat 6, bus 92 te 2800 Me-
chelen (015-21.97.00). 

schakeld werd met Duits en En
gels." Wij raden het onze lezers 
dan ook ten zeerste aan. Hope
lijk worden zij beroerd door de 
schoonheid en de originaliteit •; 
van het ex-libris, dat ook weldra 
in hun boeken kan ingeplakt wor
den! 
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Sportalfabet 1983 
Elke zichzelf respekterende krant heeft in de voorbije dagen kolommenlange 

jaaroverzichten afgedrukt Personen en feiten, prestaties en tegenslagen 365 
dagen lang. Binnen het bestek van één enkele bladzijde kan alles onmogelijk 
worden samengevat Daarom proberen we maar eens een sportalfabet uit 
Uiteraard worden daarbij subjektieve criteria gehanteerd. Volledigheid wordt 
niet nagestreefd Wel zult u na lektuur van deze bladzijde weten wat ons in de 
steeds onoverzichtelijker wordende veelheid van sportgebeurtenissen het 
meest heeft getroffen. 

fratsen van onze beste doelman 
werden aanvankelijk met een 
scheef oog bekeken Maar Jean-
Mane kan het ook en dat maak
te uiteindelijk alles goed Voorlo
pig blijft hij de enige Belg die in 
het buitenland slaagt 

Want van de naar Italië uitge
weken Coeck en Gerets kan met 
hetzelfde worden gezegd 

QUIEVRAIN jawel de Franse 
stad waaruit wekelijks „de 

duiven worden gelost" 

1983 was immers het jaar 
waarin deze sport van de kleine 
man, doordrong tot het tele
visiescherm 

ANNUS EDDY de vermoede
lijke sportman van het jaar 

bracht in de zomer het nationaal 
rekord hoogspringen op 
2,34 meter De atleet uit Wilrijk, 
die al met het Vlaamse Sportju-
weel en de Nationale Trofee 
voor Sportverdienste werd on
derscheiden, verwierf daarmee 
een plaats bij de wereldtop Tij
dens de eerste wereldkampioen
schappen dn augustus in Helsin
ki) ging hij stuk onder de presta-
tiedruk 

BEVEREN S K de voetbal-
cracks uit het Waasland 

zwaaiden in de voorbije maan
den weer duchtig met hun leeu
wenvlag In de lente wonnen zij 
de Belgische beker ten nadele 
van Club Brugge en in december 
werden zij herfstkampioen Zon
der tegenslagen en zonder een 
spectaculaire inzinking wordt de 
nationale ploeg van Vlaanderen 
een tweede maal landskam
pioen' 

CARBO WILLY de Neder
landse middenvoor van 

Club Brugge symbolizeerde het 
onzinnige transferbeleid dat 
door vele van onze voetbalklubs 
wordt gevoerd Toen hij in de 
Belgische bekerfinale debuteer
de kon men onmiddellijk vast
stellen dat zijn tekortkomingen 
talrijker waren dan zijn kwalitei
ten Carbo, inmiddels wijselijk 
afgevoerd, was de zoveelste bui
tenlander die eigen spelers tijde
lijk de weg versperde 

DENEMARKEN de Deense 
voetballers zorgden in de 

voorbije maanden voor een his
torische stunt ZIJ schakelden 
Engeland, Honganje en Grieken
land uit in de voorronde van het 
Europees kampioenschap en 
kwalificeerden zich met door
gaans sprankelend aanvalsspel 
voor het eerst in de geschiede
nis voor de eindbeurt van een in
ternationaal kampioenschap 

EUROPESE BEKERS Ham
burg, Aberdeen en Ander-

lecht wonnen in juni de Europa-
cups 

De Duitsers van Ernst Happel, 
de Schotten van Ferguson en de 
volgelingen van Van Himst wa
ren in de eindstrijd duidelijk de 
beteren van Juventus, Real Ma
drid en Benfica 

De neergang van de Latijnen 
verwonderde niemand Voor An-
derlecht, dat in het buitenland 
gemakkelijker aan overwinnin
gen geraakt dan in eigen land, 
was het de derde Europese 
triomf Sporting, daar mag geen 
twijfel over bestaan, wordt te
recht aangezien als een Europe
se grootheid 

FIGNON LAURENT de jonge 
Parijzenaar werd een totaal 

onverwachte en daarom ook 
boeiende Tourwinnaar Inzonder 
de slotfaze van de zwaarste wie
lerwedstrijd ter wereld liet hij 
grote mogelijkheden blijken Hij 
profiteerde natuurlijk van de te
genslagen van Pascal Simon die 
eerder op weg scheen naar een 
eerste Tourzege 

GEBOERS ERIC de Limbur
ger werd met nooit eerder 

gedemonstreerd machtsover-
wicht motorcrosswereldkam-
pioen in de 125 cc kategone 
Van hem wordt verwacht dat hij 
in de komende jaren zal uit
groeien tot 's werelds beste mo
torcrosser Geboers, olijk, open
hartig en spontaan, kan zijn sport 
nieuwe stimulansen bezorgen 
Ook Georges Jobe, Eddy Lejeu-
ne en Hubin (uithouding) won
nen wereldtitels 

U APPEL ERNST de Oosten-
• • rijkse coach van Hamburg 
wordt nu wel algemeen aange
zien als Europa's beste Meestal 
zwijgzaam en ontoegankelijk be
stuurt hij zijn spelersgroep door
gaans met zoveel wijsheid en 
gezag dat suksessen automa
tisch volgen Indien hij ooit naar 
ons voetbal moest terugkeren, 
zouden wij dit als een zegen 
beschouwen 

• CKX JACKY 's lands beste 
' autopiloot aller tijden stapel
de ook in de voorbije maanden 
de suksessen op In janu^n won 
hij Panjs-Dakar en in december 
werd hij nogmaals wereldkam
pioen uithouding Ondanks zijn 
leeftijd blijft hij een kampioen 
van uitzonderlijk gehalte 

JUVENTUS de op een na 
(Barcelona) rijkste voetbal-

klub ter wereld kon de vele pillen 
die het Italiaanse voetbal m de 
voorbije maanden moest slikken 
helaas met vergulden 

In eigen land werd de sterren
formatie met eens landskam
pioen — een verschijnsel dat 
wel vaker voorkomt — en ander
maal greep de ploeg van Fiat 
naast de Europese beker 

KRATOCHVILOVA JARMI-
NA de 32-jarige Tsjecho-

slowaakse atlete verbijsterde in 
de voorbije zomer de atletiekwe-
reld Met , afschrikwekkende 
overmacht" won ze in Helsinki 
de 400 en de 800 meter Ze 
loopt met de kracht en de allures 
van een man en het was (en is) 
bijgevolg maar normaal dat ach
ter haar prestaties grote hormo
nenvraagtekens werden (en 
worden) geplaatst Bijgevolg 
meer verwondenng dan bewon
dering 

Ons stoort het niet dat paal en perk wordt gesteld aan de georkes
treerde verwaarlozing van de minder gecommercializeerde volksspor
ten en dat zij, wellicht tot ergernis van de programmamakers, 

regelmatig op tv komen 

LEWIS CARL de Amenkaanse 
kleurling was de atletiekster 

van het jaar Met onvergelijkbare 
souplesse veerde hij over het 
tartan De vergelijkingen met 
Jesse Owens drongen zich op 

Lewis werd in Helsinki drie
maal wereldkampioen 200 me
ter, verspringen en 4 x 100 me
ter Logischerwijze werd hij met 
grote voorsprong uitverkozen 
tot wereldsportman van het jaar 

MARADONA DIEGO 's we
relds duurste voetballer 

werd in het begin van het nieuwe 
voetbalseizoen op schandelijke 
wijze het ziekenhuis ingetrapt 
door Goicoechea, de beroeps-
beul van Bilbao 

De hele voetbalwereld kon 
van het festijn genieten voor de 
buis 1983 bewees nog maar 
eens dat de scheidsrechters 
veel strenger moeten ingrijpen 
tegen het georganizeerde spel
bederf 

Maar niemand durft voorspel
len of de zuiveringsaktie ook zal 
worden voleindigd 

NAVRATILOVA MARTINA 
eenmaal werd de Amen

kaanse (van Tsjechische oor
sprong) tennisspeelster in de 
voorbije twaalf maanden versla
gen Macht kracht en beslistheid 
kenmerkten het spel van deze 
„dame" die flink op weg is naar 
de derde Grand Slam in de 
geschiedenis van het vrouwen
tennis 

OOSTENDE de basketbal-
klub uit de kuststad lukte 

andermaal de dubbel Lands
kampioen en bekerwinnaar Al
les wijst er op dat het scenario 
van het aan gang zijnde seizoen 
naar eenzelfde ontknoping zal 
leiden 

PFAFF JEAN-MARIE in de 
voorbije twaalf maanden 

heeft Jean-Marie Duitsland ver
overd 

Dat IS geen klem bier want de 

p E Y E R S WIM de Nederland-
• • se trainer van Kortrijk was 
in het aan gang zijnde voetbalsei
zoen de eerste ,die vloog" 

Zijn openhartige taal en zijn 
juiste inschatting van de voetbal-
verslaggeving werden hem door 
de pers ' en inzonder door De 
Nieuwe Sensatie (zijn koosnaam 
voor „Het Laatste Nieuws") met 
in dank afgenomen 

STANDARD de ploeg van 
Raymond Goethals werd 

een tweede opeenvolgende 
keer landskampioen Terecht De 
Rouches vielen in beslissende 
momenten wijselijk terug op hun 
ervaring en dat woog uiteindelijk 
het zwaarste door Al gaf Ander-
lecht erg gunstige kaarten on
waarschijnlijk gemakkelijk uit 
handen 

TOLLEMBEEK de kaatsers uit 
de Markestreek wonnen 

een tweede landstitel Met groot 
overwicht trouwens 

Een sportieve prestatie die 
met overal naar waarde werd 
geschat Want in deze door de 
Walen opgeeiste sporttak moe
ten Vlaamse klubs veel weer
standen overwinnen Het Tollem-
beek van Mare V^n Snick deed 
dit schitterend 

ULRIKE MEYFARTH de 
Westduitse hoogspring

ster IS een atletiekmonument ge
worden 

Elf jaar na haar Olympische 
titel in Munchen was ze nog 
goed voor een wereldrekord 

De Russische Tamara Bykova 
veerde voor- en nadien nog wel 
eens hoger maar Meyfarth blijft 
de absolute wereldtop In de 
atletieksport zijn soortgelijke lan
ge carrières hoge uitzondenng 
W A N IMPE LUCIEN de Belgi-
" sche wielersport trok zich 
in de voorbije zomer volledig op 
aan de onverslijtbare crack uit 
Erpe-Mere Lucien reed een 
schitterende Ronde van Italië en 

een briljante Tou'- de France Nu 
nog zijn er ingewijden die luidop 
durven stellen dat Lucien de 
Fransman Fignon aan de eindze
ge hielp Lucien werd in zijn 
oude dagen overigens ook nog 
Belgisch kampioen Je moet het 
maar kunnen en doen' 

I JWILANDER MATZ de fanta-
" ' ' zieloos tennissende 
Zweed was m het voorbije jaar 
wellicht 's werelds „regelmatig-
ste ' topspeler In december won 
hij te Melbourne de Australische 
kampioenschappen en in de fina
le van de Davisbeker was hij de 
enige die zijn beide enkelspelen 
binnenhaalde 

XUEREB de naam van de 
speler van Lens klinkt onze 

voetballiefhebbers inmiddels 
vertrouwd in de oren De Franse 
klub verwezenlijkte immers een 
onuitgegeven stunt 

In de lopende Uefacup speel
de ZIJ driemaal achtereenvolgens 
tegen een Belgische ploeg eer
ste tegen AA Gent, nadien tegen 
Antwerp en tenslotte tegen An-
derlecht 

Driemaal werden het specta
culaire wedstrijden en slechts 
het meer ervaren Anderlecht 
kon de mijnklub uit „Ie Nord" een 
halt toeroepen 

YANNICK NOAH de Franse 
kleurling was met alleen de 

gevierde winnaar op Roland 
Garros 

In het laatste kwartaal van het 
jaar stortte Yannick fataal meen 
Gebroken onder de zenuwlast 
van het overgecommercializeer-
de opgeblazen en op alle manie
ren misbruikte toptennis Zijn 
menselijke inzinking was bijna 
een verademing m een sport die 
meer dan ooit van de gewone 
mens verwijderd leeft 

ZWARTE LEEUW jawel de 
bevorderingsklub die Beer

schot uitschakelde m de zestien
de finales van de beker van 
België verdient een absolute ere
plaats m dit overzicht Zwarte 
Leeuw belichaamde een ver
schuiving m ons voetbal De 
mensen keren terug naar hun 
kleine klub, naar de plaatselijke 
vereniging 

Mede door de knsis is top
voetbal aan herdenking en her-
onentermg toe Minder toe
schouwers, minder spektakel, 
meer geweld rond de velden het 
moet vroeg of laat fatale gevol
gen hebben 

Sportief kon het ovengens m 
1983 beter de ster van de natio
nale ploeg schitterde aanzienlijk 
minder en momenteel blijft m het 
Europees voetbal nog alleen 
overeind Neen, in „den Union 
Beige" moet de profliga geen 
hoge borst zetten 

I « l o 4 a zou een onvergete
lijk sportjaar moeten worden 
Olympische Spelen, het Euro
pees landenkampioenschap 
voetbal de Tour met Hinault 
Simon, Fignon en LeMond Het 
ziet er allemaal veelbelovend uit 
We vrezen natuurlijk de verder 
schrijdende kommercializermg 
en de toenemende misbruiken 
bij de voorbereiding van top
prestaties — hebben we het met 
voorzichtig uitgedrukt"? — maar 
desondanks verlangen we toch 
telkens opnieuw naar die welis
waar zeldzamer wordende , mo
menten van de waarheid' wan
neer atleten onvermijdelijk wor
den teruggeworpen op eigen 
kunnen 

Publiciteitsagenten, managers, 
dokters, trainers, bestuurslui en 
begeleiders kunnen dan nog en
kel toezien Gelukkig maar 
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Feestbundel „M. Van Haegendoren'Meerrijke verzameling 

Over volksopvoeding 
en staatsvorming 

Een drietalige feestbundel voor Maurits Van Haegendoren. De Franse bijtitel 
„Mélanges" herinnert 'n beetje aan de koekjestrommel Na lezing van de 
"verzamelde opstellen, kom je tot de slotsom dat het geheel de moeite loont 
Vaak zijn de korte bijdragen op niveau. Doorheen de veelheid van invalshoeken, 
geven ze een getrouw beeld van wat velen onder ons bezighoudt Ten slotte, en 
dat was de bedoeling, krijgen we met dit bonte spektakel een idee aangaande de 
veelzijdige aktiviteit van de gevierde oud-senator Deze wordt in de aanhef 
trouwens bondig biobibliografisch voorgesteld en achteraf vaak geciteerd. 

VERMITS het onbegonnen 
werk is de opstellen stuk 
voor stuk te bespreken, 

hiertoe ontbreekt de ruimte, de 
bevoegdheid en de deskundig
heid, volgt een grasduinende 
voorstelling van de dneledige 
bundel. 

Volksopvoeding 
Het eerste facet behelst getui

genissen van mensen uit ver
schillende politieke en levensbe
schouwelijke milieus: Magits, 
Herremans, Kuijpers, enz Ze 
belichten een aantal deugden 
van onze ijvenge „benediktijn" 
van de Vlaamse Beweging 
sociale bewogenheid, Vlaams-
nationalisme, heelnederlandse 
belangstelling, werkkracht en 
verantwoordelijkheidszin, in het 
grote als in het kleine, verbeten
heid en pluralisme, een echo die 
onvoldoende nazindert in Vlaan
deren, en in De Roucks bijdrage, 
op de laatste bladzijde van het 
boek even opvallend als schrij
nend terugkeert 

Elders in dit werk zegt H. 
Cammaer van onze Zilveren An
ger. „ dat hij zijn krachtige en m 
aanzet autoritaire persoonlijk
heid gebruikt heeft om scouting 
volksverbonden en de leiders-
vorming pedagogisch-demokra-
tizerend te profileren" Het herin
nert ons aan de Van Haegendo
ren, die de jongere generaties 
met gekend hebben, de periode 
waarin Mechelen nog synoniem 
was voor de kromstaf 

Het deel Volksopvoeding, met 
Coppieters' „Handhaaf en 
Bouw" ingezet, wordt hoofdza
kelijk in twee tekstreeksen uitge
werkt. Eén met uitgesproken his
torische belangstelling — hèt 
jeugdwerk — de andere rond 
volwassenvorming na 1945. In 
de eerste groep situeert H Cam
maer het jeugdwerk in Vlaande
ren ten opzichte van de „Nieuwe 
Orde" 

Ook Meyers en Boey dragen 
hun steentje bij tot de historie 
van het jeugdwerk, laatstge
noemde behandelt de meisjes-
beweging, eerstgenoemde de 
poging van bezetter en VNV om 
de jeugdbewegingen in één or-
ganizatie te krijgen 

De overeenkomst tussen de 
agogische standpunten, zowel 
uit Noord als uit Zuid, valt op 
Vanuit ieders specifieke bekom
mernis, klinkt de vraag naar een 
beleid dat mondigheid steunt in 
woord en daad (de Vnes - Rei-
lingh, Beke, Hinnekint, Roels) B. 

betekenis van 1302. H. Schillings 
brengt ons met de Oostkantons 
terug in het Belgisch tijdperk na 
de wallonizenng van zijn streek, 
begroet hij ons met spijt als 
Ausland. 

In deze reeks historische en 
toch aktuele noten past het hel
dere overzicht van de groei en 
de betekenis van onze taalwet
geving, door R. Vandezande. 

Inzake de instellingen komen 

Maurits Van Haegendoren, „benediktijn" van de Vlaamse Beweging... 

Drees komt daarbij op voor de 
met-aanwezige handarbeiders. 

G. De Bock toont als „uitda
ging" t.a v de lezer, dat inspraak 
en emancipatie luxe-artikelen 
zijn, waarop nu in de lage landen 
ingeleverd wordt 

Enkele bijdragen passen in 
geen van beide reeksen. Het 
geldt voor Selleslachs zoektocht 
naar een alternatief voor het 
kultuurpakt. Ook voor Cliquet In 
zijn sociaal-biologische beschou
wingen vraagt hij aandacht voor 
kwalitatieve doelstellingen, willen 
wij overleven Dit deel wordt 
afgesloten door een goed gedo-
kumenteerd overzicht betreffen
de J H. Bormans, een flamingant 
pionier (P Hessmann). 

Staatsvorming 
De laatste helft van dit „Liber 

Amicorum", Staatsvorming, wer
velt doorheen heel wat aspekten 
van de etniciteit, de problematiek 
van volksgroepen in een wereld 
van staten, hier en elders, vroe
ger en nu 

Aan de orde zijn federalisme, 
fiskaliteit, geschiedenis, ideolo
gie, instellingen, kuituur, minder
heidsproblematiek, taalgroepen, 
taalwetgeving te veel om te 
bespreken, men leze het zelf. 

Enkele artikelen treffen door de 
sarkastische toon (Dolderer, 
over het imago van Vlaanderen 
in het huidige Duitsland), de nos
talgie van H. Funk. Hij stelt zich 
als heellimburger de vraag, wat 
er met het hertogdom Limburg, 
het Land van Overmaas en Rijn 
(Voerstreek inbegrepen) ge
beurd zou zijn, bij 'n andere 
ontknoping van de slag van 
Woeringen. 

Wie dit hypotetisch kader 
liefst verlaat, kan bij H. Van Nuf-
fel terecht. Geholpen door J. 
Bladt f.s.c, speurt hij naar de 

de Nederlandse Unie en haar 
kommissie (J. Dedeurwaerder) 
en de Vlaamse Raad ter sprake. 
H. Van Impe vraagt zich onder
meer af of de leden wel weten 
waar ze naartoe willen. 

Verwachte klemtonen, wan
neer het over etniciteit gaat, wor
den gelegd door Nelde (het 
Duits als minderheidstaal in Eu
ropa), Veiter, met de zeer mooie 
bibliografie (biz. 294-298) en G. 
Héraud, ook bij ons een bekend 
deskundige inzake etnisch min
derheidsrecht. 

W Desaeyere komt veel min

der „verwacht" uit de hoek, met 
een studie ter verdediging van 
de federalizenng van de fiskali
teit. Het IS zeker in de geest van 
Van Haegendoren, evenals de 
positief-kritische bedenkingen bij 
het federalizeringsproces van de 
hand van H Brugmans en Hum-
blet De Waalse senator toont 
ons een Vlaanderen, dat niet 
beseft in welke mate het in Bel
gië domineert Beide gemeen
schappen konvergeren wel naar 
federalisme. Dat hoopt Humblet 
toch, en hij komt met zeer duide
lijke voorstellen tot regeling van 
ons nationaliteitskonflikt voor de 
dag, zodat elke lezer thuis in 
konklaaf kan gaan. 

E. Van Itterbeek en M. Vande-
kerkchove kijken respektievelijk 
naar onze kulturele situatie als 
nederlandssprekenden in een 
Amerikaanse computerwereld 
en naar argumenten pro to.v. 
heelnederlandse integratie. Het 
mocht hier niet ontbreken. 

Enkele auteurs wagen zich op 
het gladde pad van de ideologie. 
De Troyer veegt met zijn staatse 
filozofie de vloer aan met J. 
Maritains later oeuvre. Deze 
vooraanstaande filozoof wees er 
na de oorlog op, dat soevereini
teit en absolutisme tweelings
broertjes zijn, die beter nooit 
geboren waren (Mens en Staat, 
bIz. 62). Maritain behoort hier tot 
de „wilde opstandelingen". 

W. Cobbaut onderzoekt de 
noties: „natie", „nationalisme". Hij 
overloopt 'n lijst al of niet valse 
synoniemen. Hiertussen staat 
het integraal federalisme, als een 
reaktie op het nationaal-socialis-
me. Zeer terecht overschrijdt de 
auteur in dit geval zijn onder
zoeksveld, de noties, en legt hij 
het verband met een realiteit. 
Tenslotte is deze realiteit een 
belangrijke ideologietest. 

Dit overzicht weze afgesloten 
met de verwijzing naar het op
stel van E. Delvo, die de relatie 
„nationalisme-socialisme" be
schrijft, ver van het centrum. Met 
kennis van zaken verzet hij zich 
enerzijds tegen de „buitenslui
tende" dogmatizering van het 
socialisme tegenover het natio
nalisme, zoals we dat vandaag bij 
BPS of bij Agalev-man Dierickx 
vinden. Anderzijds hekelt hij de 
woordkramerij over gemeen
schappelijkheid, samenhorig
heid, waar de zin voor sociale ge
rechtigheid ontbreekt 

Met_„Over volksopvoeding en 
staatsvorming" sluiten wij 'n 
waardevolle feestbundel. Hij ge
tuigt van de knsis van het den
ken van mensen, die de konfron-
tatie met de staat als instrument 
van vervreemding en kultureel 
imperialisme bewust beleefden. 

M. Cels-Decorte 

„Over volksopvoeding en 
staatsvorming". Feestbundel 
van M. Van Haegendoren 80, 
Uitg. De Nederlanden, Antwer
pen. 

TV-Ekspres geeft 
de 24 uur een [ciMinnjrn video weg. 

...of kiest u 
een Compact Disc? 
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Tentoonstellingen Parijs 

Turner en Kunst 
uit het oude Syrië 

Voor \N\e de eerste januariweken naar Parijs trekt, vertellen we graag even 
over twee niet te missen tentoonstellingen, de Turner-retrospektieve in het 
Grand Palais en de artistiek-dokumentaire expositie „Au pays de Baal et 
d'Astarté" in het Petit Palais, op enkele stappen van elkaar dus. Eens te meer 
tonen de specialisten van de Reunion des Musées Nationaux dat zij de kunst 
van het tentoonstellen volmaakt onder de knie hebben, tot en met alles wat erbij 
hoort (al is de prachtige, dikke Turner-catalogus te duur om zijn publieke funktie 
te vervullen, een kataloog mag best een fraai geïllustreerd naslagwerk zijn, maar 
hoeft daarom geen exclusief luxe-kunstboek te zijn). 
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JOSEPH, MALLORD WIL
LIAM TURNER werd in 
1775 als zoon van een 

bescheiden kapper en pruiken-
handelaar geboren te Londen, 
waar hij in 1789 als leerling aan
vaard werd aan de Royal Acade
my, een prestigieuze instelling 
waar hij in 1790 al voor het eerst 
tentoonstelde Hij zou trouwens 
heel zijn leven regelmatig en 
vaak exposeren, veelal met be
hoorlijk sukses, hoewel de kritiek 
zijn vernieuwende visies en per
soonlijke technische oplossin
gen met steeds naar waarde wist 
te schatten Turner overleed in 
1851 in Chelsea (Londen) en 
werd met eerbetoon begraven in 
Saint-Pauls' Cathedral. 

De huidige retrospektieve 
(georgahizeerd ter gelegenheid 

van het 50-jarig bestaan van de 
British Council) is verdeeld in 
twee hoofdbrokken: de olieverf-
schildenjen en de akwarellen, die 
ieder op zich weer in kleinere 
fragmenten opgesplist werden, 
fragmenten die kronologisch 
meestal samenvallen met plaat
sen in Europa waar de schilder 
toefde en die ongetwijfeld in
vloeden op zijn werk uitgeoe
fend hebben 

Al schilderend 
vemieuwen 

Meteen kennen we nu de 
voornaamste aktiviteiten van de 
kunstenaar en weten hoezeer hij 
behoorde tot die grootste ro
mantische generatie uit de eer-

Turner, een Romeinse impressie... 

ste helft van de 19de eeuw, die 
klassiek geschoold, over de 
grenzen heen trok en vooral 
geboeid was door landschap
pen, natuurgeweld, zee en lucht, 
en die daarbij enige heroïsche 
effekten met schuwde. In de 
eerste werken van Turner her
kennen we trouwens tema's die 
ook duidelijk aanwijsbaar zijn bij 
zijn tijdgenoot Jasper David Frie-
dnch, maar dan zonder de tome
loze melancholie van de Duitse 
super-romanticus 

Ook lijkt het wel of we in de 
fascinerende kleurenexplosies 
van Turner voortdurend de sym
fonische kracht van een Beetho
ven horen, alweer een tijdgenoot 
met wie hij geestelijk beslist ver
want was, tot in de vernieuwen
de durf in zijn expressietechnie
ken toe 

De catalogus bevat nagenoeg 
300 nummers, daarop in detail 
ingaan is onbegonnen werk (bij
na steeds zijn het in Engeland of 
Italië gemaakte natuurtaferelen, 
zeeschilderijen of stadsbeelden 
waann vooral speciale lichteffek-
ten de schilder inspireerden — 
bv het monumentale „Brand van 
het Parlement" met zicht op de 
Thames uit 1834) Beperken we 
ons hier tot het even duiden van 
Turners genie in de optiek van 
zijn betekenis als vernieuwer 
van een schilderkunst die zich 
bevrijdde van de dwang van het 
heersende klassicisme Zeker is 
het dat Turner een visionair kun
stenaar was die in staat was 
door de uiterlijkheden van de 
werkelijkheid heen een nieuwe, 
zuiver plastische werkelijkheid 
te ontdekken en gestalte te ge
ven, met een tegelijk onthutsen
de kracht én een gevoeligheid 
waarmee hij elke kleine nuance 
en vanatie in het natuurbeeld 
haarscherp weet te treffen en te 
interpreteren 

In die zin is Turner beslist 
méér dan een merkwaardig 
schilder van zijn tijd, hij was ook 
de wegbereider van het impres
sionisme, en zelfs de lynsch ab-
strakte kunst mag in hem een 
voorloper zien 

Dat in een retrospektieve 
evenveel aandacht geschonken 
wordt aan de akwarellen als aan 
de olieverven is uitzonderlijk, 
maar hier volkomen terecht 

Turner heeft deze moeilijke 
discipline ingrijpend vernjkt Men 
weet dat de waterverfschilders 
doorgaans wit papier gebruiken 
om het werk een versterkte lumi-
nositeit te geven. 

Grafbuste van Aqmat, kali^steen, ongeveer 100 na Knstus. Museum 
van Palmyra. (Syne) 

Het is merkwaardig hoe Tur
ner nieuwe technieken expen-
menteerde om het doorlichtende 
effekt nog aan kracht te doen 
winnen (b v het tijdelijk met was 
afdekken van plekken die onbe-
schilderd moesten blijven, het 
met de duimnagel of penseel-
punt in de kleuren werken, het 
wassen, sponsen allemaal hulp
middelen die nu genoegzaam be
kend zijn, maar toen als gedurfd 
revolutionair mochten be
schouwd worden) 

Maar techniek heeft weinig 
belang als hij met gehanteerd 
wordt door een groot kunste
naar, en dat was Turner In zijn 
akwarellen bereikt hij tonen, tus-
sentinten en half-transparanties 
waarmee hij de subtielste vana-
ties in de atmosfeer, de intiemste 
visuele emoties weergaloos 
weergeeft 

Dat een zo kwetsbaar oeuvre 
als zijn akwarelkunst zo lang, zo 
overtuigend heeft standgehou
den, bewijst een onweerlegbaar 
groots meesterschap Het zal 
wellicht in decennia met meer 
gebeuren dat de totaliteit van 
Turners kunst nog eens wordt 
samengebracht Panjs is met ver 

Syrië, schatkamer 
van kuituren 

De Turner-retrospektieve 
moet u wel voorrang geven en 
er een halve dag voor uittrekken, 
maar steek daarna even de Ave
nue du General Eisenhower over 
naar het Petit Palais en de expo
sitie „Au pays de Baal et d'Astar
té" of „10 000 jaar kunst in Syne" 
van in de prehistorie tot in de 
eerste islamitische periode 

De zijn geografische ligging is 
Syne steeds een kruispunt van 
kuituren geweest 

Tot de verovenng door 
Alexander de Grote leefde Syne 
eerst onder invloed van de Su-
merische njken (de bakermat 
van het schnf t), daarna onder de 
Assyriers en Babylomers, later 
de Egyptenaren Na de Grieken 
kwamen de Romeinen, daarna 
behoorde het land tot het Byzan
tijnse rijk, tot het in de 7de eeuw 

onder muzelmaans bestuur 
kwam 

Deze voortdurend wisselenr'a 
overheersingen maakten van 
het land een ware schatkamer 
van kunstwerken en bescha
vingselementen die aan d • basis 
van onze kuituur lagen 

De tentoonstelling is overzich
telijk ondergebracht in zeven 
grote zalen die elk een welbe
paalde penode herbergen Het 

Turner (1775-1851) 
Grand Palais, 
tot 16 januari (dinsdag geslo
ten) 
Au pays de Baal et d'Astarté 
Petit Palais, 
tot 8 januari. 

aantal echte meesterwerken is 
eerder beperkt, maar des te gro
ter IS het historische en artistieke 
inzicht dat ons geboden wordt, 
o a in het ontstaan van het 
schrift, in de prachtig gestileerde 
beeldhouwkunst van de Amonti-
sche koninkrijken, in de schitte
rende Armeense kunst op het 
einde van het Perzische konink
rijk 

Het meest overtuigend zijn 
evenwel de beide zalen gewijd 
aan de Helleense en Romeinse 
periodes, vooral aan het rijke 
kultuurcentrum dat Palmyra was 
in de tijd van zijn onafhankelijk
heid, die het in de 3de eeuw 
veroverde door gebruik te ma
ken van de nvaliteit tussen de 
Romeinen en de Sassameden 

Naast de kunstwerken verdie
nen vooral de kunstambachtelij-
ke stukken uit nagenoeg elke 
behandelde periode onze aan
dacht (glaswerk, keramiek, ko
perbewerking) 

In een tijd dat de Synsche 
republiek doorgaans om politie
ke en militaire redenen in de 
aktualiteit komt en nauwelijks op 
artistiek genietbare wijze be-
zoekbaar is, biedt deze tentoon
stelling een verhelderende, ver
kwikkende kennismaking 

NIc van Bruggen 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 

Na afloop van hef VU-parti jbestuur van 3 lanuari 1984 heeft algemeen voor
zitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan 

Ekonomische 
toestand 

Een aantal indikatoren laten uit
schijnen dat zich in 1984 een verbe-
tenng aftekent van de sociaal-ekono-
mische toestand De ministers schil
deren dan ook rooskleurige vooruit
zichten af, gaande van een stijgende 
ekonomische groei tot een vermin-
denng van de werkloosheid 

De VU heeft daar een tw/eetal 
bedenkingen bij 

Ondanks alle vooruitzichten zal 
1984 een jaar blijven van mateloze 
inlevenngen, die vooral in Vlaande
ren sterk aangevoeld zullen worden 
omdat ZIJ geen reële resultaten af
werpen Er IS haast geen gezin in 
Vlaanderen dat met kampt met het 
probleem van de werkloosheid Het 
IS ergerlijk dat de regering met alleen 
de bevolking misleidt met statistie
ken over konkurrentiekracht en mo
gelijke ekonomische groei, maar bo
vendien het werkloosheidsprobleem 

meent te moeten opvangen met een 
geringere financiële vergoeding Het 
IS hoogst dringend dat positieve 
maatregelen getroffen worden ener
zijds voor een gewaarborgde te
werkstelling en anderzijds voor de 
begeleiding van werklozen 

Een tweede bedenking betreft de 
knelpunten die Vlaanderen afrem
men in een grondige aanpak van de 
sociaal-ekonomische knsis Zo zullen 
ook in 1984 ontelbare miljarden van 
Vlaanderen naar Wallonië overgehe
veld worden Cockerill-Sambre is 
daarvan slechts een voorbeeld Feit 
IS dat deze transfers in de gegeven 
omstandigheden als een roof op 
Vlaanderen moeten betiteld worden 
Welke zin heeft een toename van de 
industnele groei in Vlaanderen, wan
neer de voordelen van deze groei in 
grotere mate dan voorheen overge
heveld worden naar Wallonië dat 
met een tanende industriële produk-
tie z i t ' 

Een ander knelpunt is de onnoe
melijke inzet van deze regenng om 

ANTWERPEN 

Kerstzang in 
Wommelgemse Klauwaert 

Een sfeervolle ruimte Jos De Hou
wer met trekharmonika Lutgaar 
Boogaerts met gitaar een tainjk op
gekomen schaar jonge en oudere 
zangliefhebbers dat waren de ingre
diënten voor deze kerstzangavond 

Na een kort welkomstwoord 
waarbij zowel Rik Mangelschots als 
uittredend en Staf Van Looveren als 
versgebakken nieuwe voorzitter met 
applaus werd bedacht, werd deze 
avond weerom bewezen dat het 
zingen van kerstliederen zinvol is en 
trouwens dat nog graag gedaan 
wordt 

Hoogtepunten in het eerste ge
deelte waren de prachtige solozang 
door Mia Van Vaerenbergh van 
Suza Nina en het voorzingen door 

de allerjongsten van Er kwamen 
drie koningen met ene ster' 

Na de pauze oogstte Lutgaar veel 
sukses met enkele onuitgegeven 
kerstliederen en brachten de jong-
sten de Bremermuzikanten" ten 
gehore 

Na een oproep van VUJO-voorzit-
ter Herman Braeken tot deelname 
aan de amnestiepamflettenaktie 
voor alle missen op kerstavond, 
werd deze mooie avond besloten 
met ons nationaal volkslied Afspraak 
19841 

VUJO-amnestieakt ie 

Onder het motto ,Amnestie is 
vrede hebben ook dit jaar weer 

Biljarttornooi 
te Ekeren 

Het biljarttornooi Wisselbeker 
Schepen Bollen' (overleden VU-
schepen van Ekeren) organizatie 
Vlaamse Vriendenkring Ekeren gaat 
op volgende data door zaterdag 
2 8 j a i j a n W K - B C Onder Den 
Toren zaterdag 4 februari BC On
der Den Toren — W K vrijdag 17 
februan BC Eendrach t—WK vrij
dag 24februan W K - B C Een
dracht 

De wedstrijden van de W K wcr 
den in cafe De Boterham Velt-
wijcklaan 23 te Ekeren gespeeld de 
andere wedstrijden in cafe Labou-
reur" te Ekeren-Mariaburg De aan 
vang is telkens om 20 u Supporters 
op posti 

voor het begin van alle missen jon
geren met fakkels postgevat voor 
onze kerken 

De nodige pamfletten werden met 
een Zalig Kerstfeest aan alle kerk
gangers overhandigd Terecht werd 
er in dit pamflet Amnestie-Vlaande-
ren (internationaal) op gewezen dat 
ook buiten Latijns-Amerika — en wel 
hier ter plekke — nog mensen moe
ten vechten voor hun rechten Te
vens dat ook de paus bij zijn aan
staand bezoek aan ons land over de 
repressietoestanden in dit groten
deels kostelijke (CVP) Vlaanderen 
zal geïnformeerd worden 

WH 

de staatshervorming stil te leggen, 
meer zelfs om de reeds verworven 
zelfstandigheid — hoe miniem ook 
— uit te hollen Geen inspanning is 
voor de regering te klem om te doen 
vergeten dat het huidige parlement 
grondwetgevende bevoegdheid 
heeft en dus over alle troeven be
schikt om de staatshervorming af te 
werken en te vervolledigen 

De sociaal-ekonomische aftake
ling en de groeiende werkloosheid in 
Vlaanderen kunnen met losgehaakt 
worden van de staatshervorming en 
van een eigen Vlaamse aanpak Er 
bestaat dan ook alle reden toe om te 
besluiten dat de Vlaamse meerder
heidspartijen de Vlaamse belangen 
met dienen 

Happart 
Dat blijkt ook overduidelijk uit de 

definitieve benoeming van Happart 
tot burgemeester Schaamteloos on
dergaan de Vlaamse meerderheids
partijen en hun vertegenwoordigers 
in de centrale regenng deze kaak
slag 

Door het VU-gemeenteraadslid 
van Voeren werden twee verzoeken 
bij de Raad van State aanhangig 
gemaakt Een eerste om beroep aan 
te tekenen tegen het Koninklijk Be
sluit van 4 februan 1983 omdat aan 
de voorwaarden van het benoe
mingsbesluit met voldaan werd Hap
part IS met in staat om alle administra
tieve handelingen in het Nederlands 
te verrichten Een tweede verzoek 
betreft de nietigverklanng van de 
eedaflegging van Happart op 30 de
cember jl 

Voor verdere aktie tegen de be
noeming van Happart zal de VU zich 
beraden met andere Vlaamse orga-
mzaties Tot slot moet herinnerd wor
den op de dwingende eis om het mi-
nistene van Binnenlandse Zaken te 
splitsen Het gaat met op dat een 
Waals minister kan overgaan tot de 
benoeming van een eentalige Waal 
in een Vlaamse gemeente, zonder in 
het minst gestoord te worden door 
of rekening te moeten houden met 
de weerstand die daartegen in 
Vlaanderen bestaat 

Bestuursverkiezingen bij VU-Lint 
Op 13 december werd onder het 

toezicht van arrondissementeel af
gevaardigde Bob Loete overgegaan 
tot de bestuursverkiezingen van de 
afdeling Lint 

De nieuwe ploeg werd als volgt 
samengesteld Frans De Roeck 
(voorzitter) Rina Cox (ondervoorzit-
ster) Roger Lybaert (sekretans) Ed-

VU-Antwerpen-
Stad deelt mee 

Lidgelden 1984 deze kunnen nog 
steeds gestort worden op rekening
nummer 404-3036801 74 

Oproep Onze akties Houd de 
dief en Oktober 1982 lopen nog 
steeds Langs deze weg danken wij 
elkeen die reeds zijn bijdrage stortte 
Bijkomende of nieuwe stortingen 
kunnen nog steeds gebeuren op 
bovenstaand nummer 

Distriktsraden Nu de distnktsraad 
van Antwerpen-Stad geïnstalleerd 
werd denkt onze afdeling eraan een 
Ombudsdienst op te richten om alzo 
de direkte noden in de verschillende 
wijken op een doeltreffende wijze 
naar het stadhuis door te spelen Alle 
belangstellenden kunnen zich wen
den tot ons sekretariaat Wetstraat 
12 te Antwerpen alle dagen tussen 
16 u en 18 u Tel 03/23684 65 

Het bestuur van VU-Antwerpen 
wenst alle leden een voorspoedig 
1984 

win Peelman (penningmeester) Ju-
liaan Aerts (organizatie) Jan Jans
sen (propaganda) Hans Vanden-
bulcke (streekpers en propaganda) 
Francis Van Rompaey (ledenadmi
nistratie en WIJ) Arrondissementeel-
afgevaardigde Francis Van Rom
paey 

_ Deze ploeg wordt nog aangevuld 
met de gekozen mandatanssen nl 
Joris Roets Lutgart Van Deuren Jos 
Verhoeven Jules Vandersande 
Rudy Hellemans (burgemeester en 
schepenen) Paul Todts Harry De-
brabandere Jules Wildiers (raadsle
den) Magda Aerts-Vrolix Leo 
Franck (OCMW) 

VUJO-aanwerving 
Onlangs werd het VUJO-BTK-

Projekt De verborgen Machtsstruk 
turen goedgekeurd Het is de be 
doeling om gegevens te verzamelen 
en te inventanzeren van deze struk 
turen (GOIV GERV GIM interkom 
munales parastatalen enz) De ver_̂  
werkte gegi'vens zullen als vor 
mingspakket worden aangeboden 

Er zijn dne plaatsen te begeven 
een voor licentiaat mensweten
schappen een voor een regent of 
onderwijzer of maatschappelijk as 
sistent en een voor opsteller 

Kandidaturen met curriculum vitae 
worden ingewacht op het Nationaal 
Sekretariaat van de Volksuniejonge-
ren Barrikadenplein 12 1000 Brussel 
en dit voor 15 januan 

Hernieuwing abonnement 
Deze week vervalt van nogal wat lezers hun abonnement op dit week

blad Iedereen ontving een uitnodiging tot betaling, maar soms raakte dit 
formulier verloren of vergat men eenvoudigweg de betaling door te geven 

Daarom publiceren wij nog even ons rekeningnummer U stort 800 frank op 
rekeningnummer 000-0171139-31 van „WIJ - Vlaams Nationaal Weekblad", 
Barrikadenplein 12,1000 Brussel en U ontvangt een jaar lang ons weekblad, 
recht uit het hart van de Vlaamse opinie Er bestaat overigens geen tweede 
weekblad dat echt Vlaams-nationaal schrijft 

En WIJ kunnen het ons met voorstellen dat u met het oog op 30 jaar Volks
unie, de vienng van 30 jaar „WIJ' zou willen missen 

Met danki 
De redaktie 

Zaterdag 21 januari 1984 

Nationale WM-dag 
te Zele 

O p za te rdag 21 januar i '84 w o r d e n al le V U - g e m e e n t e - en 
O C M W - m a n d a t a r i s s e n u i t g e n o d i g d o p de nat iona le V V M - v o r -
m i n g s d a g d ie p l aa t sv i nd t m Z e l e 

Deze dag heef t a ls opze t de i n fo rma t ie en de v o r m i n g naar onze 
m a n d a t a r i s s e n v e r d e r ui t te b o u w e n en v o o r a l de u i t w i s s e l i n g van 
ideeën t ussen onze m a n d a t a r i s s e n te b e v o r d e r e n 

Het p r o g r a m m a 
Voormiddag 

9 u 30 verwelkoming van de VU-
mandatanssen op het gemeentehuis 
door Jozef De Bruyne, burgemees
ter van Zele 

9 u 40 inleiding namens W M -
nationaal 

9 u 50 opdeling van de aanwezi
gen volgens de gekozen seskties Er 
zal kunnen gekozen worden uit vol
gende onderwerpen (bij voldoende 
belangstelling van de inschrijvers) 
— OCMW-werking 
— gemeentefinancien 
— openbare werken 
— gemeentelijk kultuurbeleid 
— ruimtelijke ordening leefmilieu 
— sport 
— inspraak en participatie 
— jeugd onderwijs 
— gemeentelijke tewerkstellingsbe

leid - werklozenprojekten 
— de funktie en taak van de burge

meester 
Namiddag 

13 u gelegenheid tot middagmaal 

14 u bezoek (met begeleiding 
door mensen uit Zele) volgens eigen 
keuze aan 
— OCMW-infrastruktuur 
— sportakkommodatie 
— technische dienst, gemeentorna-

gazijn 

— infrastruktuur van het gemeente
lijk onderwijs 

16 u 30 Slottoespraak door alg 
voorzitter Vic Ancaux gevolgd door 
een receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Zele 

Omwille van de vele praktische 
schikkingen die voor een dergelijke 
dag noodzakelijk zijn, zien wij ons 
verplicht met voorinschrijving te wer
ken Aldus ontving (of ontvangt bin
nen enkele dagen) elke mandataris 
samen met het programma een in
schrijvingsformulier waarop moet 
aangeduid worden welke werkgroep 
men verkiest en welke gemeentelijke 
infrastruktuur men wil bezoeken 

Er IS gelegenheid tot middagmalen 
tegen de prijs van 250 fr Ook dit kan 
men melden via het inschnjvingsfor-
mulier Dit formulier zouden we uiter
lijk tegen lOjanuan in ons bezit 
willen hebben Het moet opgestuurd 
worden aan Gilbert Vanoverschelde, 
verantwoordelijke W M , Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

Een OCMW- of gemeenteraadslid 
dat door eventuele onvolledigheid 
van ons adressenbestand geen uit
nodiging zou ontvangen hebben kan 
ook daar terecht voor inschrijving 

Gilbert Vanoverschelde, 
Verantwoordeiiike W M 

Druk jaarbegin biij VU-Mol 
13 januari Oprichtingsvergnde-

nng VUJO-afdeling Mol 

Dit gaat gepaard met de t' d-oro-
jektie de fietseling 1983 en eer k s r e 
toelichting over de VUJO w( rking 
door de nieuwe VUJO arrondis&e-
mentsvoorzitter Hans Fransen 

Deze bijeenkomst gaat door in 
zaal Malpertuus Turnhoutsebaan 15 
te Mol en de aanvang is voorzien om 
20 uur 

Zaterdag 28 januari en zondag 29 
januari In het kader van haar 20-ja-
ng bestaan organizeert de Molse 
Volksunie een restaurant waar men 
zich kan tegoed doen aan frit-mosse-

len of frit stoofvlees en dit tegen 
gunstige prijzen 

De openingsuren van dit restau
rant zijn voorzien voor zaterdag 28 
januari van 11 uur in de voormiddag 
tot 20 uur s avonds en op zondag 29 
januan van 11 u in de voormiddag 
tot 16 u in de namiddag Het restau
rant is dan ingericht in zaal Malper
tuus Turnhoutsebaan 15 te Mol 

Zaterdag 28 januari 20-jarig jubi-
leumbal ingericht door de Molse 
Volksunie in zaal Malpertuus Turn
houtsebaan 15 te Mol De gezellig
heid zal hier ten top stijgen en de 
eerste dans zal worden gespeeld om 
21 uur Iedereen is van harte wel
kom 
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VU-Laakdal, druk '83 voorbij 
Het jaar 1983 zal wel een onverge

telijk jaar blijven voor de VU uit 
Laakdal Dit jaar begon immers met 
ongelooflijke heibel in de plaatselijke 
gemeenteraad, naar aanleiding van 
eenomkoperij-overlopenj-schandaal 
waardoor de VU haar rechtmatige 
plaats in het schepenkollege (en het 
burgemeesterschap) verloor 

Ledenaantal: Op 4 juni 1983 werd 
het 400ste VU-lid gevierd In decem
ber zitten we rond de 430 

Bestuur: Na de meer dan forse 
uitbreiding van het bestuur in 1982 
met 9 personen in 1982, kwamen er 
in 1983 nog eens 4 nieuwe bestuurs
leden bij, zodat we na de bestuurs-
hernieuwing in november 1983 met 
minder dan 34 bestuursleden tellen, 
met een redelijke vertegenwoordi
ging in elke deelgemeente (paro
chie) In Groot-Vorst (de „bakermat" 
van de Laakdalse VU, tellen we nu 
11 bestuursleden, in Klem-Vorst 11, 
in Veerle-centrum 5, in Eindhout 4 en 
in Veerle-Heide 3 Voor het volgend 
werkjaar moet de nadruk vooral lig
gen op een verdere uitbreiding in 
Eindhout (liefst nog 2 bestuursleden 
meer) Momenteel maken 6 vrouwen 
deel uit van ons bestuur, terwijl een 
tiental van onze bestuursleden jon
ger IS dan 25 jaar 

Propaganda: We lieten 9 pamflet
ten huis aan huis (4500 ex) verschij
nen, plus een nationaal pamflet en 
een paar ledenbladen en een extra 
brochuurtje over de Vlaamse Zie
kenkas Onze afdeling ging ook 1500 
pamfletten uitdelen aan de poorten 
van de Philips-fabriek te Turnhout 

Opiniepeiling 
WIJ deden ook mee aan de enquê

te van de nationale VU Met onze 
meer dan 300 ingevulde formulieren 
zorgden wij er mee voor dat ons ar
rondissement een gunstige score 
haalde 

WIJ koppelden deze nationale en
quête aan een plaatselijk opinie-on
derzoek inzake gemeentepolitiek 
Het onderzoek van deze gegevens 
IS nog bezig 

In het kader van de projekten-
werking voerden wij twee andere 
opinie-onderzoeken uit, namelijk een 
in verband met gemeentelijke belas
tingen en prioriteiten voor bespann-
gen op gemeentelijk vlak, naast een 
ander onderzoek inzake huishoude
lijk energieverbruik en de wetgeving 
terzake Beide onderzoeken zijn 
zeer uitgebreid (500 adressen wor
den bezocht om een zeer degelijk in
zicht te krijgen) en lopen nog tot eind 
december 1983 Nadien zal gebruik 
gemaakt worden van de verkregen 
gegevens, maar dat worden dan 
akties voor het jaar 1984 

Op 18 november 1983 organizeer-
den WIJ, in samenwerking met de 
Vlaamse Kring Laakdal, een debat
avond over het sociaal-ekonomisch 
programma van de Volksunie 

Een belangrijke gebeurtenis was 
ook de officiële opening van ons 
eerste eigen lokaal van het Vlaams 
Ziekenfonds, namelijk in Groot-
Vorst De eerste 100 leden zijn bin
nen de rest komt nog wel Een kleine 
receptie was op haar plaats (op 2 de
cember) om deze heuglijke feiten te 
vieren 

Op 2 december vierde het bestuur 
van onze afdeling ook het officieel 
15-jarig bestaan van de afdeling VU-
Vorst-Veerle-Eindhout (wat dan later 
VU-Laakdal geworden is) 

Op 1 oktober had ons afdelingsbal 
plaats Enkele cijfers 1400 toegangs-
kaarten verkocht en een balboekje 
met 92 advertenties Bovendien een 
reuze stemming op het bal zelf Wij 
gingen zelf ook met een talrijke 
afvaardiging naar enkele VU-bals 
o a Geel, Meerhout, Westerio, Aren-

CVP-raadslid noemde 
projektwerking oneerlijk 

VU-Ekeren 
antwoordt op CVP-
beschuldiging 

Als eerste luik van onze projektwerking heeft onze afdeling de 
verkeersvei l igheid te Ekeren afgewerkt. Me t deze opgedane infor
matie Is een interpellatie, uitgewerkt samen met Bart Vandermoere, 
gegroeid. 

Deze interpellatie werd gehouden op 3 november II. in de Groot-
Antwerpse gemeenteraad en is bij de bevolking gunstig onthaald. 
Dit tot groot spijt van de plaatseli jke CVP-verkozene (Bruno 
Peeters) die ons beschuldigde van intellektuele oneerli jkheid 

Deze beschuldiging publiceerde hij via enkele plaatseli jke kran
ten. Als reaktie hierop het antwoord van VU-Ekeren. 

De beschuldiging van raadslid 
Bruno Peeters (CVP) is onrecht
streeks bedoeld voor de Ekerse VU-
afdelmg, die het initiatief nam tot 
deze interpellatie 

BIJ deze wensen wij dan ook de. 
aantijging van intellektuele oneerlijk-
heid met klem te weerleggen 

Het standpunt van de VU-fraktie 
en van de VU-afdeling Ekeren terza
ke IS klaar en duidelijk Zolang er le
vensgevaarlijke verkeerstoestanden 
blijven bestaan (levensgevaarlijk in 
de engste betekenis van het woord) 
achten wij het onze plicht deze aan 
te klagen bij de gezagsdragers en al
les in het werk te stellen om hieraan 
te verhelpen 

Ons te beschuldigen van intellek
tuele oneerlijkheid omdat wij het 
aandurven na meer dan een jaar 
werking van de Groot-Antwerpse 
Raad te informeren of men op de 
hoogte is van het bestaan van een 

voor de Ekerse bevolking t)elangrijk 
dossier is nogal straf 

Een objektievere kijk bestaat er o i 
in deze interpellatie te aanzien als 
een vingerwijzing voor zij die, op de 
hoogte zijnde van deze studie, geen 
initiatief namen om de realizatie van 
de hienn verwoorde aanbevelingen 
te bepleiten 

W I J kunnen ons dan ook met van 
de indruk ontdoen dat de geformu
leerde aantijging steunt op een enge 
visie geïnspireerd door partijpolitiek 
opportunisme En dit zonder oog te 
hebben voor wat ten grondslag zou 
moeten liggen aan elk politiek man
daat de belangen van een bevol
kingsgroep dn casu de Ekerse bevol
king) behartigen en verdedigen i 

Onze fraktie zal dan ook in de 
toekomst deze matene nauwgezet 
blijven opvolgen en te gelegener tijd 
de gepaste initiatieven nemen om de 
naar voor gebrachte voorstellen te 
realizeren' 

donk, Oud-Turnhout en het arrondis
sementeel bal in Geel 

Op de betoging van de VU in 
Hasselt op 5 febr 1983 was de VU-
Laakdal aanwezig Ook op de grote 
anti-raketten-betoging te Brussel op 
23 okt 1983 

Op 4 juni hielden wij ons groot le-
denfeest met honderden aanwezi
gen 

Ook op de IJzerbedevaart waren 
WIJ vertegenwoordigd Voor de eer
ste maal waren er ook enkelen van 
onze afdeling die met de VUJO-
vredesfietseling in Diksmuide ge
raakten 

In samenwerking met de Vlaamse 
Kring orgamzeerden wij een „alterna
tieve' uitstap naar Brussel op 26 
maart 1983 

WIJ vormden ook een voetbal
ploeg bestaande uit VU-leden Wij 
namen deel aan twee tornooien en 
ook aan de nationale sportdag van 
de VU in Dilbeek op 15 mei 1983, 
waar wij de beker van de provincie 
Antwerpen in de wacht sleepten (En 
we zijn met van plan deze vlug af te 
gevenO 

Rob Geeraerts 

Nieuw VU-bestuur 
te Berchem 

Op 7 december werden te Ber
chem, onder toezicht van onze ar-
rondissementele voorzitter Frans 
Kuijpers, de statutaire bestuursver-
kiezingen gehouden Van de 12 kan
didaten behaalden 8 het vereiste 
kworum, later werden nog 5 be
stuursleden gekoopteerd 

Renaat Van Beeck, die als voorzit
ter gedurende 13 jaar uitstekend de 
afdeling Berchem door alle voor- en 
tegenspoed heeft geleid, wenste 
deze funktie aan een jonge kandi
daat over te dragen 

Het fitlidig bestuur is als volgt 
samengesteld voorzitter Kns Cam-
po, ondervoorzitter Renaat Van 
Beeck, sekretaris Thea van Gelder-
Peeters, penningmeester Dirk van 
Gelder, propaganda Jos Meeus, or-
ganizatie Roger Buys, jongerenwer
king Peter De Roover, vrouwenwer
king José Van Thillo-Verbruggen En 
verder Karel Liebens, Mia Meeus-
De Cleene, Mile Moyson, Mannus 
Somers en Jan Vandervliet 

ANTWERPEN 
JANUARI 

6 ZWIJNDRECHT-BURCHT Traditionele VU-worstenbroodavond 
om 20 u 30 in zaal Vrede Sint-Maarten Dorpsstraat te Burcht 
Voorstelling van het nieuwe plaatselijke bestuur Dia- en video
reeks over de afdelingswerking in 1983 Deename 75 fr per per
soon 

7 EDEGEM: Receptie VNSE om 20 u in bovenzaal Drie Eiken 
7 KONTICH In de namiddag. Driekoningenstoet van alle kinderen 

in Kontich Initiatief Gem Kult Raad en Vank, m m v Vlaamse 
Knng 

8 KONTICH Sociaal dienstbetoon, van 11 tot 12 uur, in lokaal Alca
zar, met prov raadslid Bart Van Der Moere en VU-gemeente-
raadsleden 

9 KONTICH Om 20 u in Vlaamse Knng, Verloren maandagvienng 
in het Brouwershuis te Waarloos Wie komt, telefoneert Marcel 
Meys 457 7524 - Olyslaegers 457 21 27 

11 BERCHEM: FVV-nieuwjaarsavond om 2 0 u in Kultureel Cen
trum, Dnekoningenstraat 126 Voorstelling programma 1984 

13 HOVE : Spreekbeurt over de ideologie en het sociaal-ekonomisch 
profiel van de VU door volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen Om 20 u in de Markgraaf (aan de kerk) 

14 EDEGEM „Eikenavond" worstebrood en appelbollen Inschr. in 
Drie Eiken op voorhand, inr VNSE. 

14 BORNEM „Zelf wijn maken" ( + proeven) voordracht met 
demonstratie door G De Smedt in De Bron 

15 WIJNEGEM.StadsverkenmnginAntwerpen,vertrekom 13u 30 
op het Marktplein te Wijnegem 

18 BRASSCHAAT: Voordracht „Bestaat er een Russische bedrei
ging •?"" door F Dhondt, voorzitter Vereniging voor een Vnj 
Rusland Om 20 u in de St-Jozefkapel, Augustijnslei Debat 
gevolgd door receptie, aangeboden door de afdeling 

20 EDEGEM Tentoonstelling pentekeningen - pastels - strips -
cartoons van Pol Stalmans uit Mortsel van 20 tot 22 u in Boven
zaal Drie Eiken Ook op 21/1 van 14 tot 20 u 

21 TEMSE: VU-bal om 20 u 30 in zaal „Brouwershof", Edg Tinel-
plaats 

22 KONTICH Open nieuwjaarsreceptie van Volksunie Kontich, om 
11 uur, lokaal Alcazar 

24 MARIEKERKE: Voordracht met dia"s over de Voerstreek door 
Guido Sweron in het parochiehuis Mariekerke om 20 u 

26 AARTSELAAR. Toespraak door minister H Schiltz „Is Vlaande
ren leefbaar'"" om 20 u 30 in lokaal Rodenbach, inr VU-Aartse-
laar 

Hernieuwd VU-bestuur 
in Zwijndrecht-Burcht 

Op 15 december waren onze le
den uitgenodigd om in het Vlaams 
Huis te Zwijndrecht een nieuw afde
lingsbestuur te komen kiezen Een 
gezellige drukte en dito geroeze
moes, opvallend veel komende, 
gaande en vooral blijvende klanten 
verraadden al dadeijk een merkelijk 
grotere opkomst dan voor dne jaar 
De stemverrichtingen zelf verliepen 
vlot en ongedwongen onder het 
vnendelijk-waakzame oog van arron-

Amoestiemotie in de 
gemeenteraad te Essen 
goedgekeurd 

Door de VU-fraktie in de gemeen
teraad te Essen werd een motie 
ingediend voor amnestie 

De motie werd door de fraktielei-
der met talrijke argumenten voorge
bracht en hij besloot zijn toespraak 
als volgt „Daarom willen wij in deze 
Adventtijd, een tijd van hoop en 
verwachting, waann straks weer de 
aloude Christelijke Kerstboodschap 
„Vrede op aarde aan de mensen van 
goede wil"' over de ganse aarde 
uitdrukking wil geven van een oud en 
diep verlangen, vanuit deze raad 
namens de Volksumè-fraktie en bij
getreden door de CVP-fraktie, een 
vernieuwde oproep doen tot amnes
tie voor onze eigen Volksgenoten 
Dit met als een politieke slogan maar 
gewoon omwille van de rechtvaar
digheid, omwille van ons zelfrespekt 
en om zo een tjewijs te leveren van 
onze demokratische volwassenheid 
en onze volkse samenhorigheid 

Daarna werd de motie door de 
voltallige raad, met uitzondering van 
de SP-fraktie (4 man) goedgekeurd 

De motie luidde als volgt „De raad 
doet op de vooravond van het vre-
desfeest van Kerstmis volgende op
roep De Tweede Wereldoorlog is 
haast veertig jaar voorbij, toch zijn er 

nog landgenoten, waarbij ook inwo
ners van onze gemeente, die de 
pijnlijke gevolgen ondergaan van 
een onzalig verleden 

BIJ vredeswil behoort ook verge
ven en vergeten Dat was de leid
draad voor de Vlaamse Raad om, 
vergevingsgezinde gedachte voor 
ogen, een werkgroep op te nchten, 
met deelneming van alle grote 
Vlaamse partijen om een oplossing 
te vinden voor de asociale gevolgen 
van de getroffenen door de repres
sie 

De gemeenteraad van Essen 
dnngt aan opdat spoedig maatrege
len zouden worden genomen, die de 
onrechtvaardigheden uit het verle
den zouden doen ophouden Dit kan 
de verstandhouding tussen landge
noten, Vlamingen en onze eigen in
woners slechts verbeteren"' 

Eveneens werd op kerstdag door 
de voorzitster en door de fraktielei-
der over de drie plaatselijke vnje 
radio-omroepen een vredesbood
schap gebracht waann de oproep tot 
amnestie centraal stond 

Tainjke uiterst positieve uitlatingen 
bereikten ons reeds omwille van 
deze onginele en zinvolle VREDE-
WENS en AMNESTIE-EIS 

dissementeel afgevaardigde Leo 
Thys uit Zandhoven 

Na de telling kwamen volgende 
vijftien rechtstreeks verkozen be
stuursleden uit de bus Fideel Ber-
naers, Leo Daneels, Robert De 
Cleen, Erwin Derveaux, Paul Heme-
laer Arnold Fleury, Bert Maes, Wal
ter Meuris, Angele Meyntjens-Min-
nebo, Dirk Paternoster Georges 
Schevernels, Juliet Derveaux-Van 
Bogaert, Albert Van Goethem, Lieve 
Meuns-Van Goethem en Jan Ver-
helst 

Het kersverse bestuur kreeg on
middellijk een eerste opdracht het 
verkiezen van dne verantwoordelij
ke bestuursfunkties In een minimum 
van tijd kwam een duidelijke uitslag 
naar voor Rot)ert De Cleen zal op
nieuw het voorzitterschap in onze 
afdeling waarnemen, terwijl ook Ju
liet Van Bogaert als sekreteresse en 
Georges Schevernels als penning
meester in hun vroegere taak wer
den bevestigd 

De uitstekende sfeer waann deze 
verkiezing plaatshad kan mets an
ders zijn dan het logisch gevolg van 
een hechte samenwerking in een 
sfeer van verstandhouding, zoals die 
al jaren in onze afdeling gebeurt Ze 
staat dan ook borg voor de uit lwuw 
van de Vlaams-Nationale idee, die in 
onze gemeente stevige wortels 
heeft 

Op plaatselijk vlak staat ons be
stuur op vaste voeten om samen 
met onze tien mandatanssen in de 
gemeenteraad en onze vijf OCMW-
leden verder een stempel te drukken 
op het beleid ten bate van de tjevol-
king in Zwijndrecht-Burcht 

Goede vaart voor de nieuwe be-
stuursploeqi WM. 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Ekeren 

Op zaterdag 7 januan 1984 ver
zorgt Bart Vandermoere sociaal 
dienstbetoon te Ekeren van 13 u 30 
tot 14 u 30 in zaal „De Boterham", 
Veltwijcklaan 23 te Ekeren 
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20 m 
In gemeenteraad te Lovendegem 

PVV en GBL plegen vaandelvlucht 
Op dinsdag 20 december had te Lovendegem het lang verwachte 

begrotingsdebat plaats Op aandringen van de oppositie fungeerde de ge
meentelijke begroting als enig punt op de agenda Het werd een vrij matte 
bedoening, waarbij de toeschouwers op één hand te lellen waren. 

Nagenoeg alle oppositiepartijen 
hadden in het verleden gepleit voor 
het oprichten van een begrotings
kommissie, zodat alle strekkingen 
effektief bij dit belangnjk stuk besluit
vorming betrokken zouden woorden 
Ook nu weer duldde de CVP-meer-
derheid echter geen wezenlijke in
spraak noch enige konstruktieve bij
drage van de oppositiepartijen Dat 
de 2 PVV'ers en de 4 GBL-raadsle-
den toch meenden dit begrotingsont-
werp te moeten goedkeuren mag 
dan ook op zijn minst onlogisch en 
onbegrijpelijk worden genoemd, te 
meer daar enkele raadsleden van die 
partijen toch een aantal fundamente
le bedenkingen bleken te hebben 
Enkel de twee SP'ers en VU-raadslid 

Hugo van der Cruyssen onthielden 
zich Een en ander bracht raadslid 
Van der Cruyssen ertoe te gewagen 
van een nieuwe meerderheid, met 
een'verhouding van 16 — 3 

Notulen 
Ook nu weer bleek de goedkeu

ring van het verslag van de vorige zit
ting geen routine-aangelegenheid 
De bewuste notulen gaven integen
deel aanleiding, het wordt een tradi
tie, tot gevit over punten en komma's 
van de 2 socialistische raadsleden, 
vooral toegespitst op het — biolo
gisch zeker niet oninteressant — 
verschil tussen bepaalde soorten 
zwammen Met zijn kordate tussen-

Vernieuwd VU-
bestuur te Ledegem 

De groot-Ledegemse afdeling van de Volksunie heeft op zaterdag 17 
december zijn nieuw bestuur gekozen. De kiezersopkomst was de grootste 
sinds het ontstaan van de afdeling, wat meteen de goede werking van onze 
afdeling weerspiegelt 

Erg veel verrassingen zijn er niet 
geweest Jacques Vermaut een 36-
jange handelsingenieur-bankbedien
de en gehuwd met Rita Defour, 
wordt de nieuwe voorzitter Hij volgt 
in deze taak Geert Creupelandt op 
die gewoon lid blijft De nieuwe voor
zitter IS sedert 1967 lid van de Volks
unie en was in 1970 verkozen op de 
onvolledige lijst van Firmin Debusse-
ré Met zijn zevenen vormden ze in 
het toenmalig St-Eloois-Winkel de 
lijst Volksbelangen De huidige Lede-
gemse VU-burgemeester en senator 
en Jacques werden naar de Winkel-
se gemeenteraad gestuurd 

Lucien Verkindere, 57 jaar en 
landbouwer, wordt de nieuwe onder
voorzitter Ook dit IS geen verras
sing Lucien IS een zeer aktief lid in 
de beweging Tevens is hij OCMW-
lid van de gemeente Geert Dessein, 
een 21-jarige werkzoekende onder
wijzer, die momenteel zijn militaire 
dienstplicht vervult is sekretans en 
verantwoordelijke voor propaganda 
Geert is ook de stichter van VUJO-
Ledegem en werd onlangs verkozen 
tot arrondissementeel voorzitter van 
de Volksunie-jongeren 

Bart Clique is verantwoordelijke 
voor de jongerenwerking binnen de 
Volksunie Bart is een 20-jange zelf
standige die via de VUJO de Lede-

gemse afdeling meer leden wil be
zorgen 

Het dienstbetoon wordt vanzelf
sprekend verricht door burgemees
ter-senator Firmin Debusseré, maar 
ook door de gebroeders Arnold en 
Georges Raes, twee steunpijlers 
van de VU 

Georges Raes neemt bovendien 
ook leden en abonnementen op zich 
Een taak die hij al jaren uitstekend tot 
een goed einde brengt Jaar in, jaar 
uit bevindt Georges zich bij de 10 
beste WIJ-wervers in Vlaanderen 
Geert Creupelandt, Frans Verhae-
ghe en Rogier Wyffels vervolledigen 
het Ledegemse bestuur 

Het bestuur maakt ook hardnek
kig „jacht" op een vrouw om in het 
bestuur te zetelen Zij zou dan de 
specifieke opdracht vrouwenwer
king toegewezen krijgen Sedert 
Henn Vandenberghe, jacky Devos, 
Johan Van Walleghem en Georges 
Raes in 1966 de Ledegemse afdeling 
van de Volksunie boven de doop
vont hielden, hebben we reeds een 
lange vruchtbare weg afgelegd 

Het bestuur houdt er ook aan om 
de uittredende leden (die zich met 
meer herkiesbaar stelden) Jacky De-
vos en Frans Ackx ook langs deze 
weg te danken voor hun jarenlange 
inzet 

Frans Vandenweghe 

Jan Stragier verzamelde voor deze foto zeven leden van het nieuwe 
Volksuniebestuur. Staande van links naar rectits: Georges Raes, Ar
nold Raes en Lucien Verkindere. Zittend van links naar rechts: Bart 
Clique, Jacques Vermaut, Geert Dessein en Frans Verhaeghe. 
Ontbreken op de foto: Firmin Debusseré (parlement). Geert Creupe

landt en Rogier Wyffels. 

komst tegen al dat „gezwam" ver
woordde Hugo van der Cruyssen 
nagenoeg perfekt de irntatie van alle 
andere raadsleden en van de pers 

CVP-sinterklaaspolitiek 

Kwam dan het ontwerp van be
groting Slechts bij momenten werd 
de algemene apatische sfeer door
broken, onder meer rond het punt 
„toelagen aan kulturele verenigin
gen" Tegen de geest en de letter van 
het kultuurpakt in, wordt in Lovende
gem niemand bij de voorbereiding en 
de uitvoering van het kultuurbeleid 
betrokken, zeker met als het om 
toelagen gaat Hiervoor bestaat 
evenmin een reglement Het kollege 
vraagt wel een werkingsverslag op 
aan de sociaal-kulturele verenigin
gen, maar houdt er verder geen 
rekening mee Katolieke en CVP-
orgamzaties worden dan ook syste
matisch bevoordeligd ten opzichte 
van andere initiatieven (waaronder 
Vlaams-nationale) Verschillende 
sprekers klaagden die willekeur aan 
en vroegen wanneer er eindelijk ob-
jektieve criteria zouden worden ge
hanteerd De burgemeester repli
ceerde lakoniek dat men zal zien na 
het indienen van de werkingsversla-
gen in augustus volgend jaar 

Geen antwoord 
De SP stelde vast dat men te veel 

op veiligheid gespeeld had door de 
inkomsten systematisch te onder
schatten, wat volgens hen een ernsti
ge beleidsplanning onmogelijk 
maakt Op een aantal technische 
vragen hieromtrent kon het sche-
penkollege geen antwoord geven en 
speelde het de bal door aan de 
gemeentesekretaris Die verkoos 
met te antwoorden omdat hij de 
begroting '83 met bij de hand had 

VU-raadslid Hugo van der Cruys
sen achtte dit ongehoord en vroeg 
met aandrang dat zoiets in de toe
komst met meer zou gebeuren Ten 
slotte hekelden zowel Alvaar de 
Vidts (GBU als Hugo van der Cruys
sen het feit dat voor sociale woning
bouw slechts 2000000 is voorzien 
een belachelijk klein bedrag, aldus de 
raadsleden Het begrotingsontwerp 
werd uiteindelijk goedgekeurd met 
16 stemmen voor (CVP, PVV en 
G B U bij 3 onthoudingen (VU, SP) 
PVV en GBL doen hiermee afstand 
van hun recht op inspraak een ware 
vaandelvluchti 

Tot slot nog wat cijfermatenaal 
het batig saldo over 1983 wordt 
geraamd op 31 724035 frank De 
gewone ontvangsten voor '84 wor
den geschat op 134164406 en de 
gewone uitgaven op 119755261 
frank, wat een batig saldo van 
14409145 frank zou betekenen Dat 
Lovendegem blijft behoren tot het 
alsmaar kleiner wordende knngetje 
van gemeenten die met in de rode 
cijfers zitten, is allicht het enige posi
tieve wat er te melden valti 

J. van Hoorde 

OOST-VLMNDEREN 
JANUARI 
14 LOCHRISTI: Sprankelende nieuwjaarsreceptie in zaal Casino, 

Zeveneken-dorp 112 Leden en sympatizanten worden verwacht 
vanaf 19u 30 

15 AALTER: Nieuwjaarsreceptie tussen 11 en 13 u in huize „Were 
dl", Knokkeweg 33 Aangeboden door het bestuur en de VU-
mandatarissen in gemeenteraad en O C M W 

21 GROOT-ST.-GILLIS: Jaarlijks VU-bal in zaal Saleghen, Meer
donk Om 21 u 

Evergemse kollege regelt 
huisvuil langs parochieblad 

Op donderdag 15 december '83 
werd de gemeenteraad samenge
roepen voor een 27-tal punten waar
onder enkele hete hangijzers 

De schepen van de Jeugd vroeg 
de goedkeunng van zijn statuten 
Hierop volgde een schitterende tus
senkomst van Mark Thaets (VU) die 
sprak van een gemiste kans voor 
jeugd en jeugdraad indien deze sta
tuten werden goedgekeurd 

HIJ stelde een jeugdbeleid voor 
waann niet alleen de vrijetijdssituatie 
werd opgenomen, maar een volledig 
jeugdwelzijnsbeleid, waann alle as-
pekten van de leefsituatie worden 
aangepakt dit impliceert uiteraard 1 
„vrije tijd" maar ook 2 verkeer met 
o a veilige schoolroutes, 3 ordening 
dw.z bij iedere nieuwe verkaveling 
dienen speelpleinen te worden voor
zien hetgeen soms wel kan indruisen 
tegen andere meestal financiële be
langengroepen, 4 de huidige ar
beidssituatie, daar meer dan 30 % 
van de jongeren werkloos is 

Dit IS inderdaad geen gemakkelij
ke opdracht, daarom dient er aan 
problemen behoeften-detektie te 
worden gedaan 

Het doel van de jeugdraad moet 
zodanig zijn dat de bestuursleden 
horen wat onder de jeugd leeft hun 
problemen, hun visie 

Inspraak en participatie zijn zeer 
belangnjk, dit is niet te vinden in de 
huidige statuten 

Tevens moet er een duidelijke 
afspraak zijn dat adviezen bespro
ken worden en met in de prullen-
mand terechtkomen 

De struktuur, zoals beschreven in 
de huidige statuten, met drie deel-
jeugdraden, kan men vergelijken met 
een tafel met drie poten, indien één 
poot begeeft valt gans de jeugdraad 
als een kaartenhuisje meen (Dok de 
samenstelling, die alleen berust op 
mensen uit de jeugdbewegingen is 
verkeerd daar dit alleen mensen zijn 
uit de vnjetijdssituatie met weinig 
interesse voor de totale problema
tiek 

Gebrekkig jeugdbeleid 
Volksvertegenwoordiger Paul 

Van Grembergen (VU) stelde dat 
reeds herhaaldelijk gewezen werd 
op een gebrek aan een degelijk 
jeugdbeleid Daarvoor zijn goede 

Nieuw bestuur bij 
VU-Denderwindeke-Lieferinge 

VUJO Rik Bellemans, p/a Kruis-
veldstraat 7B, 9490 Denderwindeke 

Vrouwenwerking Maria Smits, 
Vlinderlaan 10, 9402 Meerbeke 

Overige bestuursjeden Ariette 
Biesemans, Kasseide 47, 9491 Liefe-
nnge, Nestor De Groot Rijstraat 5, 
9490 Denderwindeke en Mark Los-
termans, Minnenhofstraat 7, 9490 
Denderwindeke 

Aangezien ook de ledenhermeu-
wing reeds afgewerkt is kan onze af
deling nu volop werken aan de voor
verkoop kaarten van ons 7de eetfes
tijn dat doorgaat op zaterdag 25 en 
zondag 26 februan 1984 in het Paro
chiaal Centrum te Denderwindeke 
Met onze nieuw, geestdriftige be-
stuursploeg zit de kans er dik in dat 
ook dit zevende eetfestijn opnieuw 
een voltreffer wordt 

Tijdens een gezellig samenzijn op 
dinsdag 13 december jl kozen de 
VU-leden van Denderwindeke en 
Liefennge een nieuw bestuur 

Voorzitter -I- dienstbetoon Rik 
Haelterman, Kruisveldstraat 7B, Den
derwindeke 

Ondervoorzitter Victor Desert, 
Edingsesteenweg 373, Denderwin
deke 

Sekretans Eddy De Saeger, Voc-
kaertstraat IC , Denderwindeke 

Penningmeester Edmond Straet-
jnans, Vlinderlaan 7, 9402 Meerbeke 

Propaganda + vorming Willy De 
Saeger, Nijkenstraat 6,9490 Dender
windeke 

Organizatie Norbert De Blauwe, 
Minnenhofstraat 6, 9490 Denderwin
deke 

statuten en een goed reglement 
noodzakelijk Hetgeen wij voorge
schoteld krijgen hangt echter met 
haken en ogen aan elkaar Daarna 
somde hij enkele artikelen op 

Art 21 stelt dat — de deeljeugd-
raad Ertvelde een verschillend inner
lijk reglement kan hebben dan deze 
van Sleidinge De vraag is naar welke 
resultaten gaat dit le iden' — Een 
overkoepelend orgaan bestaat uit 
een voorzitter, ondervoorzitter Ner
gens staat hoe deze verkozen wor
den — Er IS mets uitgesproken i v m 
politieke jongerengroeperingen, wel
ke centraal kunnen werken i p v per 
deelgemeente 

Spreker stelde dat dit onderwerp 
met af was. onvolledig is en daardoor 
een slecht ontwerp, niettegenstaan
de er ook goede elementen in terug 
te vinden zijn 

Daarna werd overgegaan tot de 
stemming 21 raadsleden stemden 
voor de verdaging en verdere be
spreking in een kommissievergade
ring, 8 raadsleden waaronder burge
meester en 5 schepenen stemden 
tegen Zij zagen blijkbaar het nut met 
in van een degelijk jeugdbeleid 

HuisvuiL. 
Een tweede belangnjk punt ging 

over de gemeentelijke belasting over 
het ophalen van huisvuil Het sche-
penkollege stelde voor het bedrag te 
verhogen van 600 fr naar 1 000 fr, en 
dit te laten geschieden in zakken, die 
afzonderlijk dienen aangekocht aan 
6 fr per stuk 

Paul Van Kerckhove (VU) stelde 
dat dit gemiddeld 1 360 fr per jaar 
gaat kosten Dit is een verhoging met 
126,6 % Tevens stelde spreker dat 
in oktober beslist werd het huisvuil 
op te halen in interkommunaal ver
band, wat goedkoper is en het in zak
ken te laten gebeuren wat ook tijd
winst IS Niettegenstaande dit is er 
verhoging van de retributie 

(VU) vervolgde dat de procedure 
die gevolgd werd, eveneens af te 
keuren valt 

— Er werden 750 000 zakken be
steld, dat IS een uitgave van meer 
dan 2,5 miljoen frank Hierover werd 
geen beslissing genomen in de ge
meenteraad, wel over het pnncipe 
van de zakken 

— Er IS geen spoor van een 
pnjsvergelijkende studie in het dos
sier te vinden 

— De huisvuilzakken is een ge
meentelijke verplichting, toch zal het 
voor de inwoners onmogelijk zijn 
zakken op het gemeentehuis te ko
pen Deze zullen verdeeld worden 
door de middenstanders De manier 
waarop deze uitgenodigd werden, is 
op zijn minst origineel te noemen nl 
via het parochieblad, dat echter met 
bij iedere middenstander in de bus 
komt Tevens moest het akkoord 
binnen zijn ten laatste op 15 decem
ber II dus voor dat de gemeenteraad 
een beslissing nam 

— Ook het laattijdig inlichten van 
de bevolking was een doorn in het 
oog van de spreker 

SP'er Verstringhe stelde dat de 
PVV in haar kiescampagne de slo
gan „Niet u maar de staat leeft boven 
zijn stand" lanceerde en zelfs sprak 
van belastingvermindering Dit is 
volksbedrog, want het dreigend fal-
liet van de gemeente, ijlt op ons toe 

De stemming verliep meerderheid 
(16) tegen oppositie (13) 

Luk Uyttendaele 
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Advokaten in Grimbergse gemeenteraad 
Van de ruim vier uren durende 

zitting van de gemeenteraad van 20 
december '83 hebben de advokaten-
gemeenteraadsleden een groot deel 
voor hun rekening genomen Step-
hane Rummens (VU) en Dieudonne 
(PVV) voor de oppositie tegen Ver-
baanderd (CVP) voor de meerder
heid 

Dat de aanhouder wint bewees 
nog maar eens VU-raadslid Rum
mens Op een vorige gemeenteraad 
was hij reeds fel van leer getrokken 
tegen het reglement op de verhuring 
van gemeentelokalen Nadat de 
CVP-SP-meerderheid de subsidies 
aan de verenigingen met 33 % had
den verminderd, zullen de verenigin
gen vanaf 1 januari '84 ook nog 
moeten betalen voor het gebruik van 
de gemeentelokalen, daar waar dat 
tot voorheen gratis kon en be
schouw werd als een vorm van 
subsidie Terwijl voor recepties en 
banketten, kermissen en jaarmark
ten elk jaar meer geld wordt uitge

trokken, moeten de verenigingen — 
maar niet alle — tweemaal inleveren 

Daarnaast waren er in het regle
ment nogal wat fouten, grotere en 
kleinere De advokaat van de meer
derheid veegde de opmerkingen 
zonder meer van tafel maar moest 
daar een maand later op terugko
men wanneer mr Rummens met de 
hem eigen verbetenheid alweer in de 
aanval ging 

Zo maakte het voorliggend ont
werp het de gewone handelaars van 
Grimbergen met meer mogelijk de 
gemeentelokalen te geèruiken om 
een handelsbeurs of demonstratie te 
organizeren, maar pvba of nv kon
den dat nog wel 

Verder wilde het schepenkollege 
zich het recht toeeigenen de huur
overeenkomst te kunnen verbreken 
zonder motivering en zonder ver
goeding Twee totaal onaanvaardba
re bepalingen die na de hardnekkige 
tussenkomst van mr Rummens wer-

Te Scherpenheuvel-Zichem 

Geen oppositie 
zonder Voll(Sunie 

Op de laatste gemeenteraad van 
1983 te Scherpenheuvel-Zichem 
werd de begroting 1984 goedge
keurd de 1500 opcentiemen, 750 fr 
voor ophaling huisvuil, 6 % perso
nenbelasting als de andere gemeen
telijke taksen blijven behouden 
Alleen de oppositieleden van de 
Volksunie hadden vragen over deze 
begroting die ongeveer 250 miljoen 
frank van de gemeentenaren omvat 

De goedkeuring van deze begro
ting kon slechts plaatsvinden nadat 
de meerderheid en de oppositiele
den (zonder VU) zich akkoord kon
den verklaren met de plannen van 
het schepenkollege Raadslid Pau
wels (CVP) als de VU-raadsleden 
onthielden zich omdat volgens hen 
de verhoogde belastingen met mo
gen dienen om nog meer mensen in 
dienst te nemen als het budget het 
toelaat 

Aan de raadsleden werd een mo
tie ter ondertekening voorgelegd, die 
de VU uiteraard onderschreef, waar 
bij verkeersminister De Croo wordt 
aangedrongen de treinstopplaatsen 
te Zichem en te Testelt te behouden 
op hun huidig peil R.D.F. 

CVP-raadsleden 
moeten „Wij" lezen 

Schepen Claes, van kuituur én van 
Averbode, vond het nodig om tijdens 
de gemeenteraad van 29 december 
jl stiekem het verslag van de vorige 
raadszitting dat in ons blad, „Wij", 
verscheen aan zijn CVP-partijgeno-
ten ter goedkeunng voor te leggen 

W I J danken schepen Claes voor 
dit vertrouwen en hopen hem in de 
nabije toekomst als een betalend 
lezer van „Wij" te verwelkomen 

den ingetrokken Ook op alle andere 
opmerkingen van mindere omvang 
werd ingegaan Mr Rummens maak
te terloops dan ook de opmerking 
dat het geen kwaad zou kunnen het 
voorbeeld van Vilvoorde te volgen 
(CVP, PVV, VU, Nievil meerderheid) 
waar een schepen van rechtszaken 
zulke moeilijkheden voorkomt 

Het tweede probleem betrof al
weer een huurovereenkomst, maar 
ditmaal voor een appartement in de 
villa Rijkendaal, een prachtig geres
taureerde villa waarin vergaderloka
len en een appartement werden in
gericht Dit mooie appartement zou 
nu verhuurd worden voor een huur
prijs van 10 000 fr per maand, ver
warming, water, gas en elektnciteit 
inbegrepen! 

De oppositie protesteerde heftig 
tegen het feit dat hiervoor geen 
enkele publiciteit werd gevoerd en 
het appartement heimelijk zou wor
den verhuurd Q^^,^„ ^e uiterst 
gunstige voorwaarden zou hiervoor 
een lange lijst van gegadigden voor
handen moeten zijn 

Het IS weliswaar de bedoeling dat 
de huurders enkele taken op zich 
zouden moeten nemen, zoals toe
zicht (met onderhoud!) op het do
mein Rijckendaal, sluiten van de deu
ren, enzomeer Maar deze taken, als 
tegenprestatie voor de verminderde 
huishuur, wilde het schepenkollege 
niet doen opnemen in het huurkon-
trakt 

Daarnaast was het huurkontrakt 
met gespeend van grote jundische 
flaters zodat het kollege uiteindelijk 
met anders kon dan dit punt van de 
agenda af te voeren 

Sterr 

Gemeente 
Grimbergen 

TE HUUR 
Prachtig appartement in villa van het 

domein Rijckendaal, Grote Winkellaan 101 
te Grimbergen (Strombeek-Bever) Huur 
prijs lOOOOfr per maand, verwarming 
water, gas en elektriciteit inbegrepen 

Geïnteresseerden dienen te schrijven 
naar de heer burgemeester van en te 
1850 Grimbergen 

Medegedeeld door VU-Gnmbergen 

BRABANT 
JANUARI 

6 LEUVEN. Nieuwjaarsbegroeting om 20 u in zaal Windeking, 
Schapenstraat 98 Optreden van Gemengd Vlaams Koor, korte 
toespraken, cafetaria, dans 

12 ANDERLECHT VU-bestuursverkiezingen in Hotel Bavenstein, 
Ninoofsesteenweg 685 tussen 17 en 20 u Daarna receptie met 
sandwichbar (Kand bij Daniel Van der Sypt, Theo Lambertlaan 
39 bus 3, Anderlecht) 

18 MALLE: Minister Schiltz spreekt voor de Vlaamse Studieknng 
over de huidige ekonomische toestand van Vlaanderen Om 20 u 
in zaal K O C „De Bres" Daarna debat 

Gemeente Grimbergen: 
Vlaanderens goedkoopste 
bouwonderneming 

De gemeente Grimbergen speelt 
het inderdaad klaar om voor het 
luttele bedrag van 2 890 fr (bedrag 
waarop dan nog geen BTW dient 
betaald te worden wie doet beter"?) 
een kraanwagen en kompressor en 
twee personeelsleden uit te zenden, 
om de afwatering van een inwoner 
op de openbare nolering aan te 
sluiten 

Geen enkele andere (prive)-on-
derneming zou dat zelfs voor het 
tienvoudige aandurven De gemeen
te Grimbergen kan dat wel en ver
dient dan ook de titel van Vlaande
rens goedkoopste onderneming 
Wie dus een of ander karweitje wil 
laten opknappen tegen een zeer lage 
prijs en dan ook nog geen BTW 

wenst te betalen kan zich hiervoor 
best richten tot de gemeente Gnm-
bergen, schepen van Openbare 
Werken Prmsenstraat te 1850 Grim
bergen 

De lezer moet daarbj wel weten 
dat de bewuste inwoner een CVP-
gemeenteraadslid is en dat de ge
meente Grimbergen „bestuurd" 
wordt door een CVP-SP-meerder-
heid 

De inwoners van Grimbergen 
moeten er echter met op rekenen 
dat de stoep voor de deur of het gat 
in het wegdek snel zal hersteld zijn, 
daarvoor ontbreekt het de gemeente 
Gnmbergen aan manschappen en 
materiaal 

(SR) 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelvn 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale vooi~ '*^ ' 

Openincsureni Di., woe.. 
Do., zi 
Zond-

" — n 13 tol It u. 30 
ot Ifl u. 30 

I 14 tot It u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
s u f Kiesekoms (op slechts isk _ - . 

^ ^ lepel & vork... ^ % ^ 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag .gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Elkenlel 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Sede 
JAN PAUWEU 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familieza< 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane • stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

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 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.5712 

rt 1910 
5-DE BRAUWER 
Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

3k met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-634.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hpidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 25? 02 40 
Rost .zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef t spijskaart 
Open alle dagen maaltijdcherks 

Banketbakkerij 

n^j. ANTWE 
^JMIK MAURITS GO 
JmnnluJPrvpg Geraardsbergses 
fnjUJ^^ 9300 Aalst 
*- ^ P r Tel. 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-236.56.54 
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WEST-VLMNDEREN 

OCMW-alternatieven 
te Izegem 

O p de jongste gemeenteraadszit t ing van Izegem werd door 
schepen Bernard Depoorter de O C M W - b e g r o t i n g ter tafel gelegd. 
Niet alleen biedt deze begroting op zich aanleiding tot een aantal 
beschouwingen, ook de steeds slechter wordende financiële toe
stand van ons land en de steeds meer verouderde bevolking, heb
ben de V U geleid tot sommige bedenkingen. 

Begroting 
De begroting van het O C M W is 

zeer belangrijk De gewone dienst is, 
nog steeds volgens VU-schepen 
Bernard Depoorter, gunstig en be
loopt dit jaar 113780319fr , daarin 
begrepen de begroting voor het rust
oord die op zichzelf reeds bijna 
60 miljoen bedraagt We zien dan 
ook een historisch grootste bijdrage 
van de stad, nl 27 484 326 fr 

De oorzaken hiervan zijn meer
voudig in de eerste plaats is er de 
stijging van de levensduurte Dit be
tekent verhoogde personeels- en 
werkingskosten, meer uitgaven voor 
verzorging en voeding Zo is de 
totale tussenkomst van de gemeen
schap voor de verblijfskosten van de 
bejaarden in het rustoord opgelopen 
tot bijna 18 miljoen, d i voor elke 
bejaarde in het rustoord ong 
100 000 f r 

Bestaansminimum 
In die begroting neemt de voorzie

ning voor het bestaansminimum een 
noemenswaardige plaats in De krisis 
wordt immers steeds scherper aan
gevoeld door de bevolking en steeds 
meer mensen doen een beroep op 
het bestaansminimum, zodat in '84 
reeds 8100 000 fr hiervoor voorzien 
wordt 

De totale netto-steun door het 
O C M W uitbetaald, haalt alle rekords 
15 655 008 f r 

VU-voorstel 
Volgens Jan Maertens, die het 

VU-standpunt ter zake verwoordde, 
stemmen deze cijfers tot nadenken 
Als we voor alle bejaarden uit Ize
gem, Emelgem en Kachtem een gelij
ke inspanning zouden leveren, zou 
dat aan de stadskas 300 tot 400 
miljoen kosten Dat is natuurlijk totaal 
ondenkbaar Daarom zijn we ver
plicht om samen met het O C M W 
naar andere oplossingen te zoeken 

Alternatieven 
In de eerste plaats dient er bezui

nigd te worden De VU gelooft dat 
het O C M W hiervoor een ernstige 
inspanning levert 

— zo werd er in het rustoord 
dubbel glas geplaatst 

— zo werden er gunstige resulta
ten behaald door invoeren van alge
mene pnjsoffertes, 

— ook werd er werk gemaakt 
van de verkaveling van de OCMW-
gronden, waardoor een ontvangst 
van bijna 6 miljoen gerealizeerd 
werd 

Ten tweede stelt de VU voor om 
alle met voor sociale doeleinden ge
bruikte gronden te verkopen 

Verder zullen we verplicht zijn 
steeds meer en meer beroep te 
doen op de door de wet voorziene 
onderhoudsplicht van kinderen t g o 
behoeftige ouders 

Dit betekent met dat de VU pleit 
voor opname van uitsluitend zelfbe-
talenden of van bejaarden met hoog 
pensioen of welstellende kinderen 

Integendeel, we hebben de plicht 
in de eerste plaats de meest behoef-
tigen te steunen Maar diegenen die 
kunnen bijdragen, moeten aange
sproken worden 

Er zullen steeds meer 80-plussers 
zijn waarvoor geen plaats is in het 
rustoord Voor de behoeftigen onder 
hen, stelt de VU het volgende voor 

— konform de bestuursnota, bou

wen in versneld tempo van een 
aantal bejaardenhuizen, 

— de VU pleit voor aankoop van 
gronden van de Rodepoort-hoeve 
om er bejaardenwoningen te plaat
sen, in aansluiting met het dagcen
trum in de Slagmeersenstraat 

— verder uitbouwen van de 
poetsdienst, waardoor veel bejaar
den in hun vertrouwde woonomge
ving kunnen blijven, 

— ten slotte vraagt de VU de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
subsidiesysteem uit te werken voor 
gezinnen die bejaarde familieleden 
bij zich willen opnemen Dit systeem 
zal altijd veel goedkoper uitvallen 
dan het bijbouwen van één of meer
dere rustoorden 

Ten Bos 
Tot besluit willen we nog even 

stilstaan bij het tekort van Ten Bos 
Voor het eerst in het bestaan van 
deze instelling moet er bijna ander
half miljoen bijgelegd worden Vol
gens schepen Bernard Depoorter 
vloeit dit rechtstreeks voort uit de 
maatregelen van Dehaene In '84 
wordt aan alle ziekenhuizen een be
perking inzake ligdagen opgelegd 
van 5 % t o v '80 Voor Ten Bos 
geeft dit volgens Bernard Depoorter 
een bestraffing van 3115 872 fr 

De stad is dus weer eens het 
slachtoffer van de verkeerde bespa-
nngspolitiek van de regenng 

Daarom hebben het O C M W en 
het stadsbestuur terecht beslist 
deze totaal verkeerde bespanngs-
maatregel van minister Dehaene met 
te volgen 

G.O. 

Hoe verwerp ik een Amnestiemotie 
te Knokite-Helst? 

Het onderwerp van de jongste 
gemeenteraad was ditmaal de be
groting Gezien de ruime meerder
heid dacht het kollege dat dit nog 
met voldoende wasvoor een zitting 
en bracht dan ook een tachtigtal 
punten bij op de agenda De burge
meester veranderde wel wat van 
kleur toen VU-lid Raf De Clerck de 
stemming van de begroting hoofd
stuk per hoofdstuk vroeg Het lijk
bleek steeg hem echter naar de 
wangen toen NP-lid De Corte met 
een voorstel voor de pinnen kwam 
om de ruim 800 punten eén voor één 
te behandelen met stemming 

Gemompel op meerderheidsban-
ken en hilanteit bij de oppositie Het 
kwam na een korte schorsing tot een 
vergelijk, men zou de begroting biz. 
per bIz. doornemen Zoals te voor
zien IS de begroting meerderheid 
tegen oppositie goedgekeurd 

Ingnd Reubens kwam met enkele 
losse punten voor de dag, die door 
een gelukkige burgervader voor stu
die rijp bevonden werden 

Komt opeens Raf De Clerck met 
een amnestievoorstel op de prop
pen In een korte uitleg ziet hij de 
kerstpenode als de ideale tijd om 
mensen die nu al 39 jaar gebukt gaan 
onder morele, soms financiële druk, 
nu ook een pakje van de nationale 
kerstboom te laten halen 

De burgemeester begrijpt de goe
de bedoelingen maar denkt dat deze 
met in het belang van de gemeente 
zijn HIJ vraagt een stemming zodat 
ieder raadslid zelf de kans krijgt zich 
hierover uit te spreken 

fTaf schiet dan voorgoed uit zijn 
krammen Hij verwijst naar een 
raadslid die zijn naam heeft staan op 
de IJzertoren Voornoemde had (ge
lukkig voor hem) de raadszaal reeds 
verlaten Het was een CVP-raadslid. 
Ook enkele andere leden, onder wie 
een schepen, werden er aan henn-
nerd dat hun vader ook al 39 jaar ge
leden in het gedrang kwam Na een 
korte onderbreking kwamen „de wit-
gekalkte graven" (citaat RaÖ terug 
naar de banken De meerderheid 
groepeerde zich dus in de tegenkan
ting en dan nog met steun van de 
SP-oppositie Een CVP-raadslid ont
hield zich 

Nieuw Volksunie-
bestuur te Middelkerke 

Op 2 december werd te Middel
kerke een nieuw Volksunie-bestuur 
verkozen Het nieuwe bestuur kwam 
voor de eerste maal samen op 7 
december Daar werden de be-
stuursfunkties als volgt verdeeld Ar-
sene Henon werd als voorzitter her
kozen Frangois Belis volgt Henri 
Dewulf op als sekretans Jozef De-
schacht blijft penningmeester 

Overige funkties: 
Ondervoorzitter Mare Dejonghe. 

propaganda Monique Vanbesien. 
adjunkt-propaganda Andre Van
steeland organizatie Hubert De-
man, pers en VUJO Pascal Van 
Looy afgevaardigde arrondisse-
mentsraad Madeleine Reynaert 
(met Mare Dejonghe als plaatsver
vanger), kommissarissen Andre 
Clarysse en Roger Cornells 

Het nieuwe bestuur bleef met bij 
de pakken zitten en stak onmiddellijk 
van wal met een uitgebreide aktivitei-
tenkalender Te vermelden de lid-
kaartenhernieuwing, de ledenwer
ving, de jaarlijkse tombola (25 fr 
voor 4 nummers) en het VolKsunie-
bal 

Volksunie-bal: 
Op zaterdag 11 februari 1984 gaat 

het jaarlijkse VU-bal door in het 
Casino van Middelkerke Burge
meester-volksvertegenwoordiger 
Julien Desseyn, Euro-parlementair 
Jaak Vandemeulebroucke en ande
re prominenten zullen zeker aanwe

zig zijn Het Middelkerkse orkest 
„The Restaurations" zorgt voor de 
muzikale omlijsting 

De inkomprijs bedraagt 100 fr in 
voorverkoop en 120 fr de avond 
zelf Konsumpties vanaf 40 fr Toe-
gangskaarten, alsook tombolaloten, 
zijn te verkrijgen bij de bestuursle
den 

Nieuw VU-bestuur 
te Gistel 

Onder een betrekkelijke goede 
belangstelling koos VU-Gistel op 
11 december 1983 zijn nieuw be
stuur voor de e k drie jaar Er waren 
elf kandidaten De samenstelling van 
het nieuwe bestuur ziet er als volgt 
uit 

Voorzitter Ronny Anseeuw, on
dervoorzitter, pers-propaganda en 
afgev arr raad Paul Ortmann, se
kretans Gunther Ortmann, penning
meester Herman Peel. dienstbe
toon Andre Vandecasteele, leden
abonnementen Magda Vanhoutte. 
Vujo-vorming. organizatie en kulture-
le raad Harald De Beuf, vrouwen
werking Rita Declerck afgev arr 
raad Willy Claeys 

Eddy Vanhonsebrouck en Gilbert 
Blontrock blijven eveneens lid van 
het bestuur Beiden een sterke steun 
aan het nieuwe bestuur' 

Paul Ortmann 

Gepluimd ^ 
fotoboek-. 

In het paradijs dat Knokke-Heist 
zou kunnen zijn is er geen plaats 
voor amnestie en ook geen plaats 
voor minderbedeelden die als kerst
geschenk een belastingverhoging 
van 750 fr op de huisvuilafhaling en 
eentje van 1 000 fr op de aansluiting 
voor riolenng aan de boom zullen 
vinden 

Gelukkig voor de pers was er nog 
VU-lid Gilbert Pollet die op zijn be
kende ludieke manier de schepenen 
een veeg uit de (jan gaf met een op)-

merking over de zedelijkheid van 
onze badstad en het stichtend voor
beeld van beide schepenen (dame 
en heer) aan kinderen van het zesde 
leerjaar die hun prijs kwamen afha
len Een fotoboek van de tentoon
stelling „Humorfoto" waarvan 6 blad
zijden met zogezegd antiklenkale of 
onzedelijke beelden uitgescheurd 
waren Ons VU-rekenwonder en 
lijsttrekker moest ditmaal met veel 
tussenkomen, men gebruikt nu mis
schien wel zijn te l raam' Na deze 
zitting staat in ieder geval vast dat de 
V U voortaan een keiharde houding 
zal aannemen tegenover mensen die 
niemand sparen, behalve zichzelf. 

(A.L) 

OCMW-BRUGGE 
Niet-vergelijkend aanwervingsexamen 
voor het begeven van 3 betrekkingen 
van opvoed(st)er voor tewerkstelling 
in het bezigheidstehuis 
voor volwassen gehandicapten 
„Ons Huis St.-Anna". 
Bijzonderste voorwaarden: 

1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd: De leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 

hebben bij indiensttreding. Voor de personeelsleden, die in 
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling: op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioen aan-
spraakverlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen. 

3. Houd(st)er zijn van één van volgende diploma's, brevet
ten of studiegetuigschriften: A. brevet afgeleverd door een 
inrichting voor hoger middelbaar beroepsonderwijs of een 
diploma of studiegetuigschrift ten minste van het niveau 
van het lager middelbaar onderwijs; B. getuigschrift waarbij 
de titel verleend wordt van ziekenoppasser(-ster); C. brevet 
van kinderverzorgster; D. brevet van gezins- en sanitaire 
help(st)er - (hoger middelbaar beroepsonderwijs, afdeling 
„sanitaire opleiding"). 

4. Slagen voor een niet-vergelijkend aanwervingseksa-
men. 

Weddeschaal: 1.14 tegen huidig indexcijfer: 375.537-560.061 
(in 29 jaar) 

Inschrijvingsgeld: 200 frank storten op P.R. nr. 
000-0009321-09 van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen-
straat 4, 8000 Brugge, vóór 20 januari 1984 met vermelding: 
„Examen opvoed(st)er". 

In te sturen: uiterlijk tegen 20 januari 1984 aan de Perso
neelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 
8(XX) Brugge: geschreven aanvraag deelneming examen, 
voor eensluitend verklaard afschrift diploma of brevet. 

(Adv. 01) 

OCMW-Brugge 
Aanleggen wervingsreserve, geldig voor drie 
jaar, 
van Bejaardenhelp(st)er 
Bijzonderste voorwaarden: 

1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd: op de dag van de benoeming de minimum leef

tijd bereikt hebben van 21 jaar en de leeftijdsgrens van 50 
jaar niet overschreden hebben bij indiensttreding. Voor de 
personeelsleden, die in dienst van een OCMW zijn of 
werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, inzake deze 
leeftijd, de volgende regeling, op 65-jarige leeftijd ten minste 
20 pensioen aanspraakverlenende dienstjaren kunnen laten 
gelden ten aanzien van de Omslagkas voor Gemeenteijke 
Pensioenen 

3 Brevet van gezins- of be]aardenhelp(st)er 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen afge

stemd op niveau 3 
Weddeschaal: 1.26 tegen huidig indexcijfer. 407 469-602 431 

dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 300 frank storten op PR. nr 

000-0009321-09 van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen
straat 4, te 8000 Brugge, vóór 20 januari 1984, met vermelding 
„Examen bejaardenhelp(st)er" 

In te sturen: Uiterlijk tegen 20 januari 1984 aan de 
Personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen
straat 4 te 8(X)0 Brugge: geschreven aanvraag' deelneming 
examen, voor eensluidend verklaard afschrift van brevet. 

(Adv. 02) 
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Bestuursverkiezingen bij VU-Peer LIMBURG 
O p 9 december II. werden in Peer de statutaire bestuursverkiezin

gen georganizeerd. De talrijk opgekomen leden konden bij deze 
gelegenheid genieten van de traktatie van provincieraadslid Paul 
Claes, die onlangs dr. Wil fr led Wi jsmans opvolgde in de Limburgse 
provincieraad. M e t ruime meerderheid van stemmen werden alle 10 
kandidaten — waaronder de vrouwen en de jongeren ruim vertegen
woordigd zijn — verkozen. 

Op de bestuursvergadering van 
20 december II werden dan de be-
stuursfunkties als volgt verdeeld 

Voorzitter Raymond Eerlingen.af-
delingssekretaris en leden/abonne-

Nieuw bestuur 
il VU-Hoeselt bij 
Op zaterdag 24 december ]l gre

pen de driejaarlijkse verkiezingen 
plaats voor ons afdelingsbestuur 

De verdeling der bestuursfunkties 
leverde het volgende resultaat op 
voorzitter Luk Vandecaetsbeek, 
Droogbroekstraat 12, 3730 Hoeselt, 
ondervoorzitter Willy Craenen, Mei-
doornlaan 2, 3730 Hoeselt, sekreta-
ris Luc Noben, Bilzersteenweg 53 a, 
3730 Hoeselt, penningmeester Guil-
liaume Thoelen, Europalaan 3, 3730 
Hoeselt, organizatie Guilliaume 
Thoelen, jongerenwerking Ghislain 
Timmermans, Bilzersteenweg 52, 
3730 Hoeselt, dienstbetoon Willy 
Ramaekers, Doornkappersplein 7, 
3730 Hoeselt, vorming nog met ge
kend, vrouwenbeweging nog met 
gekend, leden en abonnementen 
Jos Vertessen, Stijn Streuvelslaan 
37,3730 Hoeselt, overige bestuursle
den Frank Snykers, Bormanlaan 22, 
3730 Hoeselt 

De volgende bestuursvergadering 
zal fnen over de verdere uitbouw van 
dit zeer jong en dynamisch bestuur 
beslissen 

Met genoegen merken wij een 
uitbreiding van het vonge bestuur en 
het past dan ook om een woordje 
van dank te zeggen aan uittredend 
voorzitter Willy Ramaekers, die zich 
steeds ten volle heeft ingezet gedu
rende zijn voorzitterschap om de 
Vlaamse belangen te verdedigen 

menten Fons Van Dijck, politiek 
sekretans Jaak Indekeu, penning
meester Jef Daniels pers en propa
ganda Jan Meurs, dienstbetoon 
Kris Ulenaers, leden Lisa Cornelis-
sen-Grieten, Jan Plas, Willy Ramae
kers, Jos Van Briel, Albert Winters, 
fraktieleider gemeenteraad, Hane 
Plessers, gemeenteraadsleden Jaak 
Boonen, Paul Claes, Jef Daniels, Mat-
hieu Daniels, Jef Kesters, fraktielei-
der O C M W Jaak Knevels, OCMW-
raadsleden Louis Saenen, Carlo 
Vandebosch, afgevaardigden arron-
dissementsraad Raymond Eerlin-
gen, Paul Claes, Jaak Indekeu, redak-
tieraad voor „Peers Bglang", INFO en 
andere publikaties R Eerlingen, F 
Van Dijck, J Meurs. J Knevels, J In
dekeu De V V M zal in pnnciep ge
volgd worden door Jan Meurs en 
Jaak Indekeu 

De mandaten in de verschillende 
raden en kommissies blijven voorlo
pig behouden 

Voetbaltomooi 
vu-Peer 

Vong jaar werd het jaarlijks voet
baltomooi — inmiddels toch uitge
groeid tot een klassieker — met 
georganizeerd omwille van het kwasi 
samenvallen met de nationale VU-
sportdag 

Desondanks willen we voor 1984 
terug aanknopen met de traditie 

In het weekeinde van 2-3 jum 
wordt het tornooi opnieuw georgani
zeerd Zoals in het verleden zal de 
VU-Peer borg staan voor een ge
smeerd lopende organizatie en een 
passende ontvangst voor de vaak 
verre VU-vnenden 

Te zijner tijd worden de vroegere 
deelnemers persoonlijk aangeschre
ven Zodra de verdere organizatie 
rond IS, zal dat via „WIJ" worden 
meegedeeld 

Afdelingen die hiervoor belang
stelling hebben, kunnen nu reeds 

kontakt opnemen met de verant
woordelijken in Peer Jef Daniels 
Kauhllerweg 37, tel 46 30 74 of Jaak 
Indekeu, Peerderbaan 39, tel 
733149 

Jaak Indekeu 

JANUARI 
15 GENK: Provinciale raad VUJO-Limburg in de Slagmolen om 10 u 
20 HASSELT Vergadenng VUJO-Hasselt om 20 u 30 in ontmoe

tingscentrum Katarina 

CVP-oppositie weigert de motie tegen 
Happart aan agenda toe te voegen! 

Op het einde van de vergadering 
vroeg VU-raadslid Jaklien Deben om 
een punt aan de agenda toe te 
voegen nl een motie tegen de defini
tieve benoeming van Happart als 
burgemeester van Voeren Vermits 
geen tweederde meerderheid ge
vonden werd na voorlezing van de 
motie, werd dit punt verder met 
behandeld 

Na een halfuur vertraging kon de 
gemeenteraad van Maaseik een 
zwaar beladen agenda aanvatten De 
meerderheid bereikte met het quan
tum en de CVP-oppositie verliet de 
zaal onder luid protest 

De bespreking van de begroting 
van het OCMW, ziekenhuis en rust
oord lokte protest uit van de CVP Bij 
monde van H Palmans verweet men 
de meerderheid dat het helemaal met 
anders werd De gemeentelijke toe
lagen aan het O C M W stijgen van 
jaar tot jaar De burgemeester ant
woordde hierop dat er slechts een 
stijging van 2,6 % was en dat de 
personeelskosten fel gestegen zijn 
door een uitbreiding van het perso
neelskader 

Voorzitter van het O C M W P Van 
Cauwelaert, stelde duidelijk dat de 
kontrakten met het Wit-Gele Kruis 
met werden opgezegd en dat via 
DAC-projekten een vervangende 
service aan de mensen geboden 
wordt Het zijn besparingsmaatrege
len maar de mensen worden even 
goed bediend 

BIJ het vaststellen van belastingen 
en retnbuties drong de CVP aan op 

een verlaging van de opcentiemen 
De personenbelasting blijft op 6 % 
De urbanizatiebelasting wordt afge
schaft maar in plaats daarvan komt 
een rioolbelasting van 1 000 fr per 
aansluiting of aangesloten woning 
Nieuw IS een belasting van 1 000 fr 
per ligplaats voor plezierboten 

Het gemeenteraadsbesluit van 
10 oktober i v m de organizatie van 
diensten werd door de provincie-
overheid geschorst De gemeente
raad stemde echter over de handha
ving van het besluit 

Het woord is nu aan de minister 
vermits Maaseik een ontvoogde ge
meente IS met meer dan 20 000 in
woners De CVP die van de „zetel" 
een politieke kwestie wil maken, 
deed een ander voorstel waarop de 
voorzitter antwoordde dat het iets te 
laat kwam vermits de CVP 6 jaar de 
tijd heeft gehad en het met gedaan 
heeft 

Hoeseltse 
VU-afgevaardigden 

Voor de VU-Hoeselt werden Luk 
Vandecaetsbeek Droogbroekstraat 
12, 3730 Hoeselt en Luc Noben, 
Bilzersteenweg 53A, 3730 Hoeselt, 
aangeduid om het bestuur te verte
genwoordigen in de arrondisse-
mentsraad Wij wensen hun hierbij 
sukses, zodat zij trouw aan de 
Vlaamse zaak hun standpunten ook 
op dit niveau kunnen blijven verkon
digen 

De bespreking over de begroting 
verliep rustig De CVP wenste over 
het geheel te stemmen nadat ze 
eerst bij monde van H Palmans 
(CVP-fraktie Maaseik) en P Schie-
pers (CVP-fraktie Neeroeteren) kn-
tiek gaven vooral i v m belastingver
hogingen gebrek aan bezuinigings
maatregelen, verhoging van reserve
fonds 

Omstreeks 1 uur begon de gehei
me zitting nadat schepen Cuppens 
een verkorte uiteenzetting hield over 
de stads- en dorpsherwaardering 

VUJO-VUB: 

nieuw bestuur 
De VU-jongeren van de Vnje Uni

versiteit van Brussel verkozfen een 
nieuw bestuur voorzitter Luc Luwel 
(Hasselü vice-voorzitter Walter 
Muls (Brussel), penningmeester Pe
ter Poinjaert (Brussel), sekretans 
Dirk Daemnck (Brugge) 

Bestuursleden Ivo Loozen (Aar-
schoO,Lisbeth Raskin (Bilzen) Jean-
Mane Roman (Oostende), Wilfned 
Remy (Hasselü. Philip Petit (Brus
sel).. Peter De Cordier (Brakel). 
Greet Dnljeux (Sint-Truiden) 

Met ruim honderd leden zijn de 
VU-jongeren van de Brusselse uni
versiteit uitgegroeid tot de sterkste 
politieke knng aan deze universiteit 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.1Z07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

<r—\ STUDIO 
X X / DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

•^ uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart en studio i 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus mei foto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 205 
a«58 00$TDUINKERKE 
TEL 05S/ I I 2E 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groen straat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

De Meulemeester 

Krlekenlaan 17 
Aalst 053-21.95.74 

Alle schilderwerken binnen en bui
ten, behangwerken, vloerbekleding 
en binnenhuisversiering. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
^ fabnkatie omslagen - zakomslagen 

miqrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

Loodgietenj, sanitair, zink, gas, 
roofing. waterverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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„Ik neem helemaal 
geen afscheid van de partij" 

Zoals vorige week aangekondigd brengen wij vandaag een vraaggesprek 
met gewezen VU-parlementslid en ex-Europarlementanér Maunts Coppieters 
(° 1920). WIJ hadden met deze biezonder minzame en begeesterende nationalist 
een urenlang gesprek. Daarom deze week slechts het eerste deel van ons 
interview. 

Volgende week brengen wij een tweede stuk, over zijn begin als politicus, zijn 
toetreden tot de VU, zijn jarenlange akties in Kamer en Senaat, zijn voorzitters
schap van de Nederlandse Kultuurraad en zijn politieke metode. 

WIJ U stapt, na 19 jaar, uit de 
aktieve politiek Uw laatste 
mandaat, VU-gemeenteraadslid 
te St.-Niklaas, geeft U op Waar
o m ' 

Coppieters „In feite had ik 
niet meer willen meedoen aan de 
jongste gemeenteraadsverkie
zingen Maar tengevolge van in
terne aangelegenheden heb ik 
mij toch nog kandidaat gesteld 
Wanneer je dan meedoet kun je 
met zomaar, de volgende dag, 
zeggen , Saluut" 

— Zeker met wanneer je een 
opdoffer hebt gekregen van de 
kiezer De koalitie is thans ge-
konsolideerd en dit op een ver
rassend vlugge wijze 

Ik blijf overigens nog steeds 
onderhandelaar namens de VU, 
indien dit nodig moest zijn Ver
der zit ik, namens de VU, met 
nog een gemeentelijk mandaat 
het voorzitterschap van de be-
stuurskommissie van de stedelij
ke akademie voor schone kun
sten Ik ben dus met echt weg 

Het enige probleem dat zich 
nu stelt IS het feit dat mijn deel
gemeente, Nieuwkerken, voor 
het ogenblik geen VU-mandata-
ris heeft, maar ik hoop dat, na 
verloop van tijd, ook hieraan iets 
kan verholpen worden" 

Etienne Slosse 
WIJ: Wat beschouwt U als 

de schoonste dagen uit uw rijk-
gevulde politieke carrière' 

Coppieters: „Ik denk de tijd 
dat ik voorzitter was van de 
Kultuurraad, alhoewel dit een 
pijnlijke^ tijd was — hennner U 
Egmont Het was een periode 
tijdens dewelke ik heb kunnen 
proberen de Vlaamse aanwezig
heid te maximaliseren En uiter
aard ook de eerste jaren van 
mijn parlementstijd 

Maar, het schoonst van al was 
eigenlijk de opnchting en het 
begin van het Dosfelinstituut 

De hele elite van Vlaanderen 
heeft daar kursus gevolgd Met 
honderden Een echte nationalis
tische volkshogeschool Ik had 
dit als een leemte ervaren toen ik 
in de partij kwam er bestond 
geen echte vorming Er was al
leen die wonderbare Etienne 
Slosse wiens hoofd een echte 
studiedienst was De enige stL 
diedienst van de partij was een 
doos fiches bij Slosse 

Ik was ook, voor een stukje, 
de vader van enkele grote kon-
gressen Een schone t i jd" 

de partij moet maatschappij-kritisch blijven 

Leegzuigend 
WIJ Welke gevaren bedrei

gen een politiek mandataris? 
Coppieters „Ik denk dat het 

een zeer zware stiel is wanneer 
je er heel jong aan begint Ik ben 
altijd bevreesd geweest voor 
kollega's die heel jong begonnen 
Het IS een „leegzuigende" stiel 
Je moet enorm produceren en 
ondertussen word je langs alle 
kanten leeggezogen Een soort 
uitzuigsysteem 

Overal verschijnen en op sommi
ge zelfs ogenblikken speelpop 
en showman zijn Je moet alles 
tegelijk zijn Het grootste gevaar 
IS dat men ofwel de schowman 
blijft, en daardoor arm wordt 
door u met te herbronnen Ofwel 
dat men zijn geloof en ongeduld 
door de feiten zelf verliest En 
dat men cynisch wordt Door het 
met verwezenlijkt zien van zijn 
ongeduldige droom De verbitte-
nng tegenover de kiezer Dat is 

een bitter kruid Je denkt dat je 
't enorm goed doet, en je krijgt 
een elektorale klap 

Het gevaar dat je politiek gaat 
doen omwille van de politiek, op 
een bijna cynische wijze En dat
gene waarvoor je 't eigenlijk 
doet je met meer kan verdom
men Een zeer groot gevaar Om 
op een zeker ogenblik te zeg
gen „Die kiezer kan me gestolen 
worden I" Een biezondere be
dreiging Het enige gevaar dat 
ikzelf heel erg gevoeld heb is dat 
je a h w een boom zijt, waaruit 
alle sap wordt gezogen 

Bovendien moet men als politi-
kus bijna tegenstrijdige kwalitei
ten hebben Je moet een dos
sierkenner zijn, jp moet terzelf-
dertijd verstand hebben van 
show, je moet enorm gevoelig 
zijn voor wat leeft en toch af
standelijk genoeg blijven of men 
maakt van u een natte dweil 
Overal aanwezig zijn en toch 
elke maandag optreden met een 

stevig dossier Voorts een enor
me beheersing En nu is er nog 
een tv-dimensie bij gekomen Ei
genlijk vraagt men van een politi
cus ontzaglijk veel 

Ikzelf probeerde steeds mijn 
zondagvoormiddag vrij te hou
den voor bezinning en lektuur 
En een beetje kultuurbeleving, 
als tegengewicht" 

Zinvol 
WIJ: Sommige politici zeg

gen, na afloop van hun politieke 
loopbaan: „Had ik niet veel be
ter twintig jaar aandacht aan 
mijn gezin besteed?" of: ,Js het 
dit allemaal wel waard ge
weest?" Wat denkt U daar
over? 

Coppieters: „Het heeft veel 
opgebracht De weg, de politieke 
wending die de VU heeft gege
ven aan de Belgische politiek is 
enorm 

De stroom ligt in een andere 
bedding Ikzelf had dit nooit ge
loofd Wat de verwaarlozing van 
mijn gezin betreft moet ik zeg 
gen dat deze moeilijk erger kon 
dan tijdens de jaren ervoor Ik 
had een heel leven achter de rug 
toen ik een politiek mandaat op
nam Verbondskommissaris van 
de Scouts, de Bond van Grote 
Gezinnen, de IJzerbedevaart, de 
VVB 

De jaren vijftig waren voor 
mijn gezin veel erger dan nadien 
Ik zelf vond het een zeer zinvolle 
tijd, echt waar 

Maatscliappelijk 
revolutionair 

WIJ: Welke boodschap zou 
U aan de partij willen meege
ven? 

Coppieters: „Ik denk dat de 
partij grondig maatschappij-kri
tisch moet blijven De verleiding 
IS groot om het nogal schema
tisch te gaan aanpakken Geeft 
de partij wel voldoende antwoor
den op de enorme maatschappij-
verandenngen en de gevolgen 
ervan voor de mens"? Niemand 
schijnt hiertegen opgewassen 
Bekijk de krakende syndikaten, 
de verouderde overlegstruktu-
ren Er is een nieuwe wereld, en 
de oude komt nooit terug IViet 
een totaal ander soort titdsbe-
steding, een totaal ander soort 
verstand, een totaal ander begnp 
van arbeid De partij van mor
gen moet antwoorden bedenken 
voor deze nieuwe soort samen

leving Neem de problematiek 
van de jongeren, van de energie, 
van de toekomstige industriële 
strukturen daar moet de partij 
aandacht voor hebben Zij moet 
deze nieuwe tijd voorbereiden 
Maatschappijkritisch en revolu
tionair blijven 

WIJ: Het nationalisme als 
kracht voor de toekomst? 

Coppieters: „Het nationalisme 
IS onideologisch, en door dit te 
zeggen zal ik mensen pijn doen 
Nationalisme is gewoonweg 
trouw blijven, de wortels behou
den met uw eigen verleden, met 
uw eigen huis, met uw eigen 
moeder, met uw grond waarmee 
je eervol moet leven En van 
zodra dit bedreigd wordt — en 
het wordt voortdurend bedreigd 
(door milieuschending, door taal-
vernedenngen, door ekonomi-
sche afroming — moet je de 
kracht stellen van dit nemen we 
nieti 

Daar eervol uit te groeien, dit 
is wat Hugo Verriest ons geleerd 
heeft Dat is nationalisme Onein
dig veel meer dan een ideologie i 
Nationalisme is een grondkracht 
Een oerkracht De mensen daar 
telkens weer attent op maken is 
een fantastische opdracht 

Een nationalistische partij is er 
een die dit allemaal ziet gebeu
ren en politiek het nodige doet 
opdat de groei zou kunnen door
gaan 

De uitdaging is nu wat zullen 
we met de mensen d o e n ' Ons 
afvragen of we wel trouw blijven 
met onszelf, met mijn moeder en 
met mijn grootvader Dat is natio
nalisme, dat IS de toekomst Een 
fantastische toekomst Zonder 
hetwelk er bijvoorbeeld van Eu
ropa geen sprake kan zijn Wat 
zijn nationalisten' Zij die in deze 
nieuwe tijd de mensen een 
plaats kunnen geven Dat is de 
partij voor mij 

Daarom neem ik helemaal 
geen afscheid van de partij' Ik ga 
met weg Ik geloof maar in een 
partij ZIJ die de krachten van de 
mens, van zijn geboren worden, 
van zijn eigenheid, telkens op
nieuw kan redden tegenover 
welke nieuwe maatschappelijke 
struktuur dan ook 

Uitstekend 
De VU mag zich met blind 

staren op de Belgische staats-
struktuur, alhoewel dit éen van 
de basispeilers moet blijven De 
partij mag vooral mets van haar 
profetische, sociale toon verlie
zen WIJ moeten durven streven 
naai een utopische maatschap
pij «jn cille dagen kritische stap
pen in deze richting zetten 

Voor de rest vind ik dat de 
pertij het uitstekend doet" 

(pvdd) 
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