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„Het is juist dat de eedaflegging van Happart de grootste nederlaag is die 
Vlaanderen kent en waarvoor het niets in ruil heeft gekregen." 

(Pourquoi-Pas, 4 januari 1984) 

Limburg en CS 
DEZE week vallen de uiteindelijke beslissingen inzake 

Cockerill-Sambre. Er is voorzien dat de Belgische en 
Luxemburgse regeringen vrijdag het samenwer

kingsakkoord tussen Arbed-Sidmar en Cockerill-Sambre 
zullen ratificeren. De laatste faze van de operatie-CS gaat 
gepaard met een groot propaganda-offensief van de rege
ring en de regeringspartijen. Ze zingen op alle toonaarden de 
lof over de wijze, waarop de regeringsbeslissingen van juli jl. 
ondanks bijkomende moeilijkheden nu ten uitvoer worden 
gelegd. 

In juli werd uitdrukkelijk gezegd dat nieuw geld voor 
Cockerill-Sambre voortaan uit Wallonië zou komen, onder 
de eigen regionale financiële verantwoordelijkheid. De 
stroom nationale gelden naar Luik en Charleroi is sindsdien 
nooit opgedroogd. Voor de (op z'n minst) 27 miljard vers geld 
die nog moeten aangebracht worden, zal de regering de ban
ken laten genieten van een „biezonder voorrecht". Dit is ge
woonweg een andere naam voor de staatswaarborg. De 
banken hielden het been stijf en haalden hun slag thuis. Als 
het straks aan Samber en Maas slecht afloopt, verhalen zij 
zich niet op Wallonië maar op de Belgische staat. Met andere 
woorden: in hoofdzaak op Vlaamse centen. 

De juli-belofte dat er „in september" een referendum zou 
komen over de inlevering van het CS-personeel, is niet alleen 
opgeschoven in de tijd, maar volkomen verloochend. Vroeger 
heette het „geen cent vooraleer er ingeleverd is". Nu komt het 
akkoord er vóór de inlevering. En uit het biezonder machti
gingsbesluit dat de regering voorbereid heeft om eventueel 
zélf - zonder referendum - de inlevering op te leggen, ken
nen we haar inzichten. De inleveringsnorm die straks in Wal
lonië zal toegepast worden, ligt ver beneden de norm die in 
Vlaanderen werd opgelegd en die ojn. de sluiting van 
Cockerill-Yards voor gevolg had. In Vlaanderen heette het: 
direkt 5 % van de lonen, 10 % van de wedden en de helft van 
een dertiende maand. In Wallonië wordt het een percentjes-
operatie over jaren, met de mogelijkheid om de inlevering te 
vertalen in arbeidstijdvermindering. 

Dan is er de toekomst van Sidmar. Op alle tonen wordt 
gezegd dat het akkoord voor Sidmar voordelig is en dat de 
toekomst van het bedrijf niet wordt belast. Hoe dan ook: Sid
mar is een gezond bedrijf, dat op eigen poten kan stfian en 
geen akkoord nodig heeft. Door het samenwerkingsakkoord 
krijgen de Walen vat op de toekomst van de Vlaamse 
siderurgie. Het zijn nu Arbed én Cockerill-Sambre die beslis
sen over de potentiële uitbreidingsmogelijkheden te Zelzate. 
En via de participatie van de centrale regering hebben de 
Walen zich een rechtstreekse inkijk- en beslissingspost bij 
Sidmar kunnen inkopen. Het is tekenend dat de kristelijke 
vakbond in Wallonië het akkoord verdedigt door te wijzen op 
„de muilkorf' die Sidmar aangelegd krijgt. 

De ,Jeitelijke regionalizering" van het staal is meer dan 
ooit een leugen. De beweringen en bezweringen van de CVP-
kampioenen Vanden Brande en Dupré waren reeds in juli 
dood en begraven. Het graf werd nu nog eens extra onder 
beton gegoten. 

Sinds twee jaar heeft de regering-Martens al haar energie, 
al haar vindingrijkheid, al haar vermogen voor het vinden 
van onwaarachtige kompromissen besteed aan dit éne dos
sier Cockerill-Sambre en aan - vergeten we het toch niet -
een voor de bendeleider Happart hoogst bevredigende oplos
sing. 

Terwijl de regering krom lag in het gareel van Cockerill-
Sambre, werd er geen stro verlegd voor Limburg, de door 
werkloosheid en jeugdwerkloosheid zwaarst getroffen pro
vincie van het land. De Limburgse burgemeesters zien zich 
verplicht, binnen een tiental dagen over te gaan tot een cam
pagne om de aandacht op hun provincie te vestigen. 

De Limburgse burgemeesters, inderdaad. Behalve één! 
Happart heeft het niet nodig om te bedelen en te smeken: hij 
eist en heeft gekregen. Deze regering heeft immers nog niets 
aan Wallonië geweigerd. tvo 

Bovenstaande affiche wordt tlians op duizenden ei<semplaren gedrukt Zaterdag as. zullen deze worden 
overgemaakt aan de arrondissementele afgevaardigden in de nationale VU-partijraad. leder arrondisse
menteel bestuur zorgt ervoor dat deze plakbrieven bij de afdelingen geraken, zodat ze overal in Vlaanderen 
kunnen worden verspreid. De voorzitters en/of sekretarissen van de honderden VU-afdelingen nemen dus 
t>est kontakt op met hun arrondissementeel bestuur voor de praktische afspraken. 
En nu... aan de slag! Veel geluk. 

Terreur tegen 
kleuters 

De geschiedenis herhaalt zich. Net zoals enkele 
jaren terug in Schaarbeek en in Komen worden ook 
nu weer Vlaamse schoolkinderen door de frankofo-
nen misbruikt in hun cynisch spel van dreiging en op
bod. Ditmaal te Voeren. 

EN net zoals ten tijde van 
Schaarbeek en' Komen 
laten de Vlaamse rege

ringspartijen betijen! Iedereen 
zal zich nog levendig herinneren 
hoe de fransdolle „heksen van 
Komen" een klein jongetje, met 
een poesje in de armen, kwamen 
uitschelden aan de poort van het 
Vlaamse schooltje in Komen. 
Deze terreurdaden hadden zich 
vroeger reeds voorgedaan in 
Schaarbeek. Sinds maandag 
worden nu Vlaamse kleutertjes 
te Voeren misbruikt in het maka-
bere politieke gebeuren. Deze 
kinderen van de Voerense ge
meenteschool werden door de 
pas benoemde burgemeester 
Happart uit hun klaslokaaltje ver
dreven en verwezeo naar een 
bezemhok. 

De terechte verbijstering in 
Vlaanderen tegen soortgelijke 
onduldbare aktie slaat echter om 
in woede wanneer men de la
mentabel zwakke reaktie van de 
Vlaamse onderwijsminister 
Goens hoorde. Ondanks het hef
tige protest van de Voerense 
ouders en het biezonder nega
tieve verslag van de op kontrole 
uitgezonden inspekteurs, aarzelt 
deze CVP-minister doortastend 
op te treden. Het bestaat zelfs 
dat Happart hem per kerende 
brief ronduit belachelijk maakt 
zonder dat hieruit de enige mo
gelijke konklusie wordt getrok
ken: het onmiddellijke ontslag 
van deze bendeleider. 

De CVP is bovendien zo laf 
dat zij deze klus nu wil laten 
klaren door een ondergeschikt 

bestuur, de Bestendige Deputa
tie van Limburg. Voorwaar geen 
staaltje van politieke moed. De 
verantwoordelijkheid voor dit 
hele drama berust ten voile bij de 
CVP en de PVV. Deze „Vlaam
se" partijen hebben immers, zon
der één enkele voorwaarde te 
stellen, de benoeming van de 
Nederlandsonkundige bendelei
der Happart aanvaard. En dit 
ondanks alle vroegere, stoerklin-
kende verklaringen. 

Het dooddoenertje dat Hap
part geen regeringskrisis waard 
is mag dan al juist zijn. Precies 
door de benoeming echter van 
dat stuk onbenul tot eerste bur
ger van Voeren heeft de CVP, 
daarin geholpen door een nooit-
Vlaamsgezinde PW, de kans op 
een krisis vergroot Ook daar
voor zal zij dan de volle schuld 
dragen. Lafheid, zelfs in politiek, 
moet afgestraft worden. 

(pvdd) 
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AAN DE VLAAMSE 
VOERENAARS 

Wij zijn, met U, de verkochten, 
gele en blauwe knechten hebben 
ons ven-aden, maar onze strijd is niet 
uitgevochten. 

Laten we niet versagen, geen 
woorden meer maar daden. 

Houdt U nog sterk en ziet niet 
omme, gij die kampt voor taal en 
recht Als de Waalse hanen brom
men zwaait de vuist en steunt 
't gevecht 

Zet bastaards en lauwaards aan 
de kant die horen niet thuis in uw 
Voerense land. 

Toont U zonen van de Klauwaards 
die hadden maar één land: Vlaander-
land. 

Laat die Luikse haan maar viktorie 
kraaien, er is voor hem nog plaats bij 
de haaien. 

We zullen onze vuisten vormen 
tot ballen, die desnoods op zijn ben-
dekop zullen neervallen. 

J.O.D,, Erembodegem 

GELOVEN IN 
TOEKOMST 

Het VNJ (Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond) heeft vastgesteld 
dat het jaar 1983 over geheel de lijn 
negatief is geweest voor Vlaande
ren. Het denkt hierbij aan Cockerill-
Sambre, Happart e.d.m. 

De politiek van kompromissen en 
kompensaties is er één waarin de 
Vlaamse jeugd nog onmogelijk kan 
geloven. Net als de rechtspraak die 
naargelang de ligging van de recht
bank Cin Vlaanderen of Wallonië) met 
twee maten en twee gewichten 
werkt Het VNJ verwijst hierbij naar 
het vaudevilleske proces-Snoeck te 
Verviers en naar de recente uit-
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spraak van de krijgsraad te Antwer
pen. 

Zowel deze politiek als deze 
rechtspraak aanvaardt het VNJ niet 
meer. Ondanks alles blijft het VNJ 
geloven in de toekomst Het jaarte-
ma '83-'84 luidt dan ook: „Wij bou
wen fier met jonge handen een vrije 
blije wereld op". 

Meer dan ooit roept het VNJ de 
politici van alle Vlaamse politieke 
partijen, en in het biezonder de minis
ters van de Vlaamse regering, op om 
alle partijpolitieke ruzies opzij te zet
ten met één doel voor ogen: de 
welvaart van ons Vlaamse volk. 

Dit Vlaamse volk kan alleen maar 
zichzelf ontplooien binnen zijn eigen 
staatsstruktuur, d.w.z. een zelfstan
dig Vlaanderen binnen de Nederlan
den en het Europa der Volkeren. 

VNJ-media 

VERDEELD 
OVER KERSTMIS? 

Met gemengde gevoelens hebben 
wij de kerstverhalen gevolgd van die 
Vlaamse partijvoorzitter in Kurt & Co 
op BRT 1. 

Toch getuigde hun optreden van 
verbeelding en durf en waren we het 
(voor één keer) eens met Louis De 
Lentdecker in TV-Expres die betreur
de dat de CVP-voorzitter niet wen
ste mee te doen. 

„...jammer dat er geen bijdrage 
was van de CVP: de mensen zullen 
straks denken dat de kristeltjke partij 
zelfs niet meer eensgezind is over de 
komst van het Kindeke Jesus." 

Als het waar is dat journalisten 
steeds goed geïnformeerd zijn dan 
staat de partij van Frank Swaelen 
nog wat te wachten. 

J.M., Antwerpen 

VOERSTREEK-
WENSEN 

De Vlaamse verenigingen uit de 
Voerstreek bieden voor 1984 „hun 
beste wensen van voorspoed en 
geluk". Moge het komende jaar voor 
u, uw familie, uw verenigingen, de 
beste hartewensen vervullen I 

Mogen de Vlaamse verenigingen 
in de Voer met uw hulp, de Vlaamse 
kuituur verder verspreiden en ver
stevigen I 

De Vlaamse verenigingen danken 
U voor uw steun! Zij hopen in 1984 
verder te mogen rekenen op uw 
medewerking, moreel en financieel. 
Zij wensen elkaar, Vlaanderen en de 
Voerstreek, een voorspoedig 1984. 

Namens de verenigingen van ak-
tie-kultuur-Voerstreek. Veurzerveld 
28B, 3790 Voeren. Rek. 
735-3521092-77. 

TAK-AKTIE LOOPT GOED 

De bnefaktie ter gelegenheid van 
het pausbezoek georganizeerd door 
het Taal-Aktie-Komitee loopt als een 
trein. Wij danken vooreerst ale „Wij"-
lezers die spontaan gereageerd heb
ben op de oproep in één van de vori
ge edities van uw weekblad. 

Toch lijken er een aantal misver
standen te zijn. Vooreerst is dit geen 

[jetitie voor gelijk wie. De aktie richt 
zich alleen en uitsluitend tot leden 
van de geestelijkheid zoals pastoors 
en onderpastoors, broeders, kloos
terzusters, diakens, paters, alle mo
gelijke kloosterorden en geestelijken 
in het onderwijs. 

Ten tweede is de handtekening 
alleen niet voldoende. Deze moet 
vergezeld zijn van funktie en woon
plaats. Hoe kan TAK anders deze 
aktie geloofwaardig overbrengen bij 
de persl? 

TAK doet nog een warme oproep 
voor medewerkers in de streek van 
Poperinge-leper, Brugge-Eeklo-Mal-
degem-Zelzate, Oudenaarde-Tor-
hout-Tielt Mechelen, Diest Leo-
poldsburg en Maaseik. 

Zij kunnen op onderstaand adres 
de nodige brieven krijgen. De aktie 
loopt nog tot en met 31 januari. 

Erwin Brentjens, Voorzitter TAK-
raad, Edegemsesteenweg 2, bus 5 
te 2550 Kontich, tel. 03-457.7Z40. 

VOEREN ALS VOER 

Happart 
dat geval apart 
sinds lang op de loer 
naar onze Voer, 
de Vlaamse Voer, 
die hij eist als voer 
bon pour 
retour 
a Liège. 
En José 
doet mee 
aan de verkiezingen 
om mee te dingen 
naar het ambt 
van burgemeester. 
Hij vecht en kampt 
wordt heerser, meester. 
En Nothomb, 
Ie baron, 
zegt: „C'est bon, 
Ie Fouron, 
de Voer 
krijgt g'als voer, 
bon pour 
retour 
a Liége. 
Eens dichtte Rodenbach: 
kluisters en juk 
sloeg ze ruw aan spaand'ren. 
Maar Vlaand'ren 
gaat nu gebukt 
tam 
en lam 
en kan 
of mag 
er niets aan verand'ren. 

Humar, Ichtegem. 

Wi) ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven Dé andere publiceren wij, 
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 m een lezersbrief. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

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. Jarevet 
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, 
8000 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 bejaardenhelp(st)er. 
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen afge

stemd op niveau 3. 
Weddeschaal: 1.26 tegen huidig indexcijfer: 407.469-602.431 

(in 29 jaar). 
Inschrijvingsgeld: 300 frank storten op P.R. 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 8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming 
examen, voor eensluidend verklaard afschrift van brevet. 

(Adv. 02) 

VERZOENING 

In „WIJ" van 22 december wordt 
op verschillende bladzijden het uit
blijven van amnestie voor kollabora-
tiefeiten terecht nog maar eens als 
een Belgische schande gehekeld. 

U bent slecht ingelicht indien u 
meent dat „alleen in België het be
staat zo hardvochtig te handelen." 

Eén geval gaat ons in het biezon
der aan, nl. dit van Thies Christopher-
sen. Omwille van zijn revisionistische 
publikaties in de Bondsrepubliek 
Duitsland tot gevangenisstraf ver
oordeeld, week hij uit naar ons land, 
vroeg en kreeg een verblijfsvergun
ning en zette van hieruit zijn journa
listiek werk voort Gedurende een 
tweetal jaren werd zijn verblijfsver
gunning regelmatig verlengd, want 
de feiten waarvoor hij in zijn eigen 
land is veroordeeld, zijn hier niet 
strafbaar. Tot hij op 26 augustus 

1983, net vóór een nieuwe verlen
ging, door de vreemdelingenpolitie 
werd opgepakt in de boeien gesla
gen en bij de grens aan de Duitse 
Kripo uitgeleverd. 

Deze vijfenzestigjarige zit nu een 
celstraf van zeventien maand uit Het 
lot van nationalistische Basken, Po
len, Korsikanen, Letten, Bretoenen, 
Afghanen, leren, Oekraïners en 
noem maar op, beroert ons volksna-
tionalistisch gemoed. Dan moeten 
wij ook durven opkomen voor de 
mensenrechten van Duitsers, die het 
niet langer nemen dat Duitse kinde
ren geestelijk vergiftigd worden met 
obscene gruwelpropaganda tegen 
hun eigen ouders en grootouders; 
die ook menen dat de voortgezette 
haatcampagne tegen de overwonne
nen van de Tweede Wereldoorlog 
de zo broodnodige waarachtige ver
zoening en verstandhouding tussen 
de volkeren van Europa tegenwerkt! 

J.F„ Antwerpen 
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Swaelen 
toast 

Nieuwjaars
receptie 

Eergisteren vond in de Twee-
kerkenstraat de jaarlijkse nieuw
jaarsreceptie plaats van de CVP-
en PSC-top. Zoals men v*/ellicht 
weet huizen de Vlaame kristen-
demokraten nog steeds in het
zelfde huis als hun Franstalige 
spitsbroeders. En daar moet zo
nodig jaarlijks op geklonken wor
den-

Tijdens deze bijeenkomst 
heeft CVP-voorzitter Swaelen 
de liberale koalitiepartner op de 
vingers getikt: „Sommige liberale 
excellenties zullen afstand moe
ten doen van hun regenten-men
taliteit en moeten leren samen
werken met het parlement". 
Swaelen probeerde hiermee de 

ge Vlaamse belangen. Immers, 
indien het van hen afhangt komt 
er nooit een rechtstreekse trein
verbinding tussen Antwerpen en 
Keulen. Deze is nochtans van 
groot belang voor de verdere 
ekonomische expansie van de 
metropool. De kortere treinroute 
zou lopen via Hasselt, Maastricht 
en de Voerstreek. Waarbij wij 
ons de vraatg stellen wat de 
Walen met deze affaire te ma
ken hebben. Tenzij zij de Voer
streek reeds als Waals grondge
bied beschouwen. 

De PS, bij monde van voorzit
ter Spitaels, vindt dat Vlaande
ren op spoorweggebied fors 
wordt bevoordeeld „en dat ter
wijl de Waalse spoorwegas 
Moeskroen-Luik nog niet hele
maal geëlektrificeerd is". Dit is 
flagrant onjuist, vermits deze lijn 
reeds lang elektrisch bereden 
wordt. Hoe zou het ook anders 
kunnen: in de beheerraad van de 

Spitaels 
reageert 

DEZE 
>NEEK pffi: 

Vonge zaterdag koos de 
nationale raad van de 
Volksunie-jongeren zijn 
dagelijks bestuur. Dit feit is niet 
zo maar te rangschikken onder 
de rubriek van allerhande 
berichten. Ik hecht veel belang 
aan de werking van onze 
politieke jongeren-organizatie. 
Dus ook aan de groep die 
bereid is verantwoordelijkheid 
op te nemen. Zij dient 
gedurende drie jaar een grote 
rol te spelen. Van haar zal het 
afhangen of het Vlaams
nationaal ideeëngoed 
aantrekkelijk wordt voorgesteld 
aan de Vlaamse jeugd. 
Ik stel er prijs op de 
aftredende bestuursleden in de 
bloemetjes te zetten. Ze 
stelden weliswaar geen 
spectaculaire daden. Maar zij 
slaagden erin de voorheen 
gegroeide tegenstellingen te 
overbruggen. Zij hebben de 
basis gelegd waarop het 
kersverse bestuur kan buwen. 
In de personen van Joris 
Roets en Luk Van Biesen wil 
ik tevens al hun medewerkers 
danken. Zij verdienen het 

Overigens zijn deze twee 
namen een symbool voor de 
openheid van de Volksunie, die 
ruimte schept aan jonge 
mensen om volop aan bod te 
komen. Joris heeft zich 
ondertussen ontpopt als een 

gewaardeerd burgemeester. 
Luk is een gemeenteraadslid 
dat van zich afbijt in het zwaar 
verfranste Kraainem. Vele 
jongeren van VUJO-leeftijd 
werden verkozen in de 
Vlaamse gemeenteraden. Zij 
zullen er hun mannetje of 
vrouwrtje staan. Daarvan ben ik 
overtuigd. Ook in de diverse 
nieuwe afdelingsbesturen 
bieden zich jonge krachten 
aan. Meer dan dertig procent 
van het Volksunie-kader zijn 
jongeren. Zij moeten er borg 
voor staan dat de plaatselijke 
werking bevrijd blijft van 
verstarring. Zelf behoor Ik — 
helaas — tot de reeks 
kaderleden en militanten van 
het eerste uur. Op ons kleeft 
het etiket van ouderen. Maar 
wees gerust: onze generatie 
verheugt zich over de 
verjonging. Dat vele en 
talentrijke jongeren zich bereid 
tonen om rechtstreeks aktief 
te zijn in de partijstruktuur is 
wel typisch voor de Volksunie. 

Het tekent ook de VUJO. zij 
moet er niet om treuren. Zij 
moet er wel rekening mee 
houden. Zij heeft een eigen 
opdracht 

Op Bart Denijn en zijn ploeg 
zijn uitgebreide verwachtingen 
gesteld. Hoe gelukkig ik me 
ook prijs met de vele jonge 

ciaal pakt voor CS er komt Op 
de vraag of hij dit letterlijk meent 
antwoordde Onkelinx: „Dat zou 
t)est eens kunnen". Een pracht-
staaltje van Waalse afdreiging. 

Wel beaamt deze parlementa
riër dat hij, indien hij Vlaming 
was, waarschijnlijk ook zou rea
geren tegen een verdere finan
ciering van het Waalse staal. 

de deze datum en werd decem
ber '83 vooropgesteld. Enkele 
weken geleden werd dit referen
dum uitgesteld naar half februari 
en vorige week vernamen wij 
dat de regering zichzelf tot 1 juli 
'84 tijd geeft om een „sociaal 
pakt" op te leggen. Uitstel, uitstel 
en nog eens... en dan afstel? 

In andere bedrijven, die zich 

zware kritiek vanuit de CVP-
achterban op gang van zaken te 
counteren. De kristendemokra-
ten moesten de jongste maan
den inderdaad zware nederla
gen inkasseren (huurwet borrel-
wet, raketten, vreemdelingenont-
werp...). Telkens werd de CVP in 
de tang gehouden door de PVV. 
Vooral de volmachten liggen en
kele CVP-parlementsleden 
zwaar op de lever. Om dan nog 
te zwijgen over de recente kaak
slagen op Vlaams vlak. Maar 
hierover repte Swaelen met 
geen woord tijdens het drinken 
met de PSC. 

Wel zei Swaelen dat alle ge
ruchten over mogelijke ver
vroegde verkiezingen nep wa
ren en dat de regering haar volle 
legislatuur moet volmaken. On
dertussen weten wij wat derge
lijke beloftes uit een CVP-mond 
betekenen. In '79 bij voorbeeld 
werd op het CVP-Heizelkongres 
een resolutie over de ekonomi
sche regionalizering aanvaard. 

Antwerpen 
Bij gebrek aan andere aktie-

punten hebben de Waalse socia
listen (PS) nog eens gemeend te 
moeten ageren tegen rechtmati-

NMBS zetelen voo al Walen en 
de luttele Vlaamse vertegen
woordigers laten er zich meestal 
in de luren leggen. Dit werd 
onlangs nog duidelijk bij de ver
deling van de bestellingen voor 
nieuw spoorwegmaterieel en het 
afschaffen van een aantal 
Vlaamse stationnetjes. 

Afdreiging 
Niet alleen Spitaels is agres

sief, ook zijn partijgenoot PS-
kamerlid Onkelinx, zou best een 
weekje afkoeling kunnen gebrui
ken. Deze wallingant (van 
Vlaamse origine) verklaarde tij
dens een recent vraaggesprek 
aan „De Morgen" dat „in Luik de 
wapens worden klaargemaakt". 

Hiermee bedoelde hij dat men 
zich in Brussel aan grote heibel 
kan verwachten indien het so-

Uitstel, 
afstel 

Soms krijgt men echt de in
druk dat de centrale regering de 
mensen, en dan vooral de Vla
mingen, voor onnozele snullen 
houdt. Men denkt in de Wet
straat 16 blijkbaar dat men de 
Vlaamse bevolking blauwe 
bloempjes kan bijven wijsmaken. 

Tijdens de voorbije, hete zo
mer beloofde Martens dat er 
gedurende de maand september 
een referendum onder de werk
nemers van het Waalse Cocke-
nll-Sambre zou worden gehou
den. Zij zouden zich in een stem
ming moeten uitspreken over de 
voorstellen van de regering, 
waarin o.a. sprake zou zijn van 
afdankingen en inleveringen. 

Na het zomerreces verander-

ddn wel in Vlaanderen situeren, 
werd onmiddellijk het mes op de 
keel gezet door een verplichte 
inlevering en afslanking. En in
dien de werknemers niet ak
koord gingen werd het betrok
ken bednjf zonder pardon geslo
ten. 

De regering Martens is een
voudigweg bang om doortas
tend te handelen tegenover CS 
De Waalse chantage haalt het 
weer op de laksheid van de 
Vlaamse ministers in de centrale 
regering 

mandatarissen, het gevaar 
dreigt dat ook zij gevat 
worden door de sfeer en de 
middelen van de 
machtsstruktuur. De VUJO 
moet ervoor zorgen dat op elk 
niveau het Volksunie-kader 
voortdurend geprikkeld wordt 
Want dit voel ik met alle 
vezels aan: de motivering moet 
aangescherpt worden. De 
VUJO mag niet in gebreke 
blijven. Het is haar opdracht 
metodieken te ontwikkelen die 
nieuwe impulsen geven. Samen 
met het Volksuniekader moet 
de VUJO een grote 
daadkracht aan de dag leggen. 
Getuigen van echte 
waarachtigheid. Er is genoeg 
energie aanwezig om naast de 
beleidsdeskundigheid, het 
optreden in gemeenteraad of 
parlement nog andere akties te 
voeren. 

De jongerenwerkloosheid, de 
Happart-kaakslagen en de 
geroofde miljarden steken de 
ogen uit De tijd is meer dan 
rijp om terug de straat op te 
lopen. Om er op af te vliegen. 

Vic ANCIAUX 

Martens 
ontziet CS 

Onder 
kollega's 

Het verzet in Vlaanderen te
gen de benoeming van Happart 
blijkt groot Ook de dagelijkse 
perskommentatoren vinden dat 
het welletjes is en dat de peste
rijen van dat stuk onbenul drin
gend moeten ophouden. Alleen 
bij de aanduiding van de verant
woordelijken voor deze verne
dering schijnt onenigheid te be
staan. 

Zo lazen wij in „Het Belang 
van Limburg". „We maakten het 
zowaar mee dat de Limburgse 
Kamerleden van CVP en PVV 
op een bepaald ogenblik met de 
Franstaligen meestemden in 
plaats van hun duivels alsnog te 
ontbinden tegen de benoeming 
van de bendeleider C.J Voor 
Limburg blijft Happart de incar
natie van de vernedering. C.J 
Maar waar blijven de nationale 
partijbesturen en parlementsle
den die de olifantenhuid van de 
regering eens t>eginnen toe te 
takelen?". 

Ook het dagblad „Het Volk" 
meent dat Happart onaanvaard
baar is, maar pikt het niet dat 
„Het Belang van Limburg" o.m. 
de CVP hiervoor verantwoorde
lijk stelt: „De aanval van „Het 
Belang" op de CVP is journalis
tiek oneerlijk", aldus redakteur 
Maurits Standaert Op dezelfde 
pagina roept zijn kollega Mary-
nissen terecht alle Vlaamse bur
gemeesters op te reageren bij 
voogdijminister Nothomb, want: 
„De schande heeft nu lang ge
noeg geduurd". 
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Mfr 
Sleutel op 
de deur 

Vorige week vond er een 
nieuwe goudroof plaats te Za-
ventem. In het vrachtgebouw 
van „Brucargo" werden de 
brandkasten leeggeplunderd die 
toebehoren aan de NMBS. De 
buit zou vele miljoenen bedra
gen. 

De inbrekers moeten ver
draaid goed op de hoogte ge
weest Zijn van het reilen en 
zeilen in en rond dit gebouw. Met 
behulp van een lange touwlad-
der kwamen ze in het gebouw 
terecht en enkele minuten later 
waren de rijkgevulde kasten 
reeds gekraakt. Wat wil je, als 
men de sleutels zomaar op het 
bureautje laat liggen. 

En dan maar inleveren bij de 
spoorwegen en de luchtvaart
maatschappij Zo kan men nog 
jaren doorgaan. 

Streektaal 
bestuurstaal 

In feite is alle herrie over de 
vraag of politieke mandatarissen 
al of met de taal van de streek 
moeten kennen en gebruiken 
overbodig. Reeds in 1973 beslis
te de Raad van State dat de 
„streektaal ook de bestuurstaal" 
is. 

Het „Rechtskundig Weekblad" 
publiceert een artikel van twee 
juristen die terecht stellen dat er 
niet de minste twijfel kan be
staan over de houding van de 
Raad van State. In 73 stelde dit 
rechtskollege onomwonden dat 

in de faciliteitengemeenten al
leen en uitsluitend Nederlands 
mag gebruikt worden tijdens de 
gemeente- en OCMW-raden. 
„Faciliteiten" slaan nooit op het 
gebruik der talen in de gemeen
teraad, OCMW-raad en het kol
lege van burgemeester en sche
penen. Er zijn trouwens voor-
gaanden waarbij handelingen, in 
strijd met deze bepalingen, ver
nietigd werden. 

In alle Vlaamse gemeenten 
met faciliteiten rond Brussel is 
het Nederlands de enige be
stuurstaal. Zoveel te meer geldt 
dit voor Vlaamse gemeenten 
zonder faciliteiten, zoals Voeren. 
Toch blijven de franstaligen 
hardnekkig pogen dit rechtsprin-
ciep te ontkrachten. Met hulp 
van Vlaamse ministers.. 

Zeg het 
met bloemen 

Het Taal-Aktie Komitee (TAK) 
heeft aangekondigd op zondag 
29 januari a.s. een hulde te zullen 
brengen aan het graf van pas
toor Veltmans in Voeren, die in 
de jaren dertig aan de basis lag 
van de vernederlandsing van de 
Voerstreek. Op deze manifesta
tie zullen geen vlaggen of span
doeken worden meegedragen, 
enkel bloemen Hiermee wordt 
ook het vreedzaam karakter van 
deze wandeling benadrukt 

Het is sinds oktober '81 gele
den dat TAK massaal naar de 
Voerstreek trok. Deze akties 
werden toen stopgezet, ener
zijds met het oog op de gemeen
teraadsverkiezingen en ander
zijds omdat de oorspronkelijke 
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Het incident aan de Franse grens, de blokkades door Franse boeren tegen vleesinvoer vanuit Nederland, 
doet uiteraard andermaal vragen rijzen over de op gebied van volksgezondheid makabere praktijken die in 
de vleeshandel nog onverminderd mogelijk blijken. Evenwel, het belangrijkste aan dit grensincident is de 
komplete afgang van de grootste hoeksteen die de Europese samenvi/erking nog samenhoudt: de 

landbouwpolitiek, (foto N. Trio) 

doelstellingen bereikt waren. 
Hieraan is nu, sinds de schandali
ge benoeming van bendeleider 
Happart tot burgemeester, een 
einde gekomen. Deze aanstelling 
is inderdaad een vernedering 
voor heel Vlaanderen en de 
Vlaamse Beweging moet hierop 
een antwoord geven. 

Voorzitter Brentjens bena
drukte in dit verband ook de 
demokratische en neutrale hou
ding van TAK m.b.t. de ideologi
sche strekkingen in Vlaanderen. 
TAK richt zich tot alle demokra-

Een trofee per minister 
r IJDENS hun nieuwjaars

receptie hebben de jon
gens van Febiac de tro

fee voor de automobielpromo-
tle 1983 overhandigd aan mi
nister Herman De Croo. Febiac 
is, zoals de afkorting het alvast 
in het Frans zegt, het verbond 
van de industriëlen uit de auto-
mobielsektor. 

Natuurlijk hebben de Febiac-
jongens de redenen voor deze 
hoge onderscheiding ook mee
gedeeld. Ze vinden dat Herman 
De Croo altijd blijk geeft van 
humor, dat hij het vervoer per 
spoor en over de weg tracht te 
verzoenen, dat hij de openings
uren van de technische kontro-
le heeft versoepeld en dat hij 
ijvert voor het verhogen van de 
toegelaten snelheid tot 130 km 
per uur Febiac hoopt trouwens 
hartsgrondig dat de achtbare 
minister verder zal blijven ijve
ren voor dit snelheidsideaal dat 
de industriëlen uit de automo-
bielsektor blijkbaar nauW aan 
het hart ligt 

Hadden wij van De Croo ge
weest (maar gelukkig zijn we 
niet van De Croo), wij zouden 
de onderscheiding geweigerd 
hebben. We zouden het gênant 
gevonden hebben, zo uitdruk
kelijk bekroond te worden door 
een lobby. 

De Croo de onderscheiding 
aanvaard hebbende, wordt wel
licht een nieuwe periode in de 
vaderlandse politiek ingeluid. 
Alle Febiacs, Sebiacs, Tebiacs, 
Gebiacs en dergelijke moeten 
zich maar een minister uitkie

zen om hem de een of andere 
trofee te overhandigen. 

De minister van Volksge
zondheid komt in aanmerking 
voor de Gouden Beker van de 
Farmaceutische Industrie. Aan 
de minister van het Gezin mag 
het Plastic Bekertje der Fabri
kanten van Kindervoeding uit
gereikt worden; de plechtig
heid kan desnoods gesponsord 
worden door Babylac. De mi
nister van Landsverdediging 
zal stellig kandidaat wezen 
voor de Zilveren Pijl van de 
Verenigde Vliegtuig- en Heli-
copterbouwers. De minister 
van Openbare Werken kan las
tig neen zeggen voor de Bron
zen Bulldozer van de Federatie 
ter Bevordering van de Bouw 
van Eindeloze Autosnelwegen. 
De staatssekretaris voor Ener
gie zal zich verheugen over de 
Atomen Voor De Vrede, ge
schonken door de Onderlinge 
Verwekkers van Elektriciteit 
Alhoewel het vermoeden be
staat dat deze onderscheiding 
hem reeds thans en heimelijk is 

te beurt gevallen. De minister 
van -Sociale Zaken zal niet on
gevoelig zijn voor de blijken 
van waardering die hem toeko
men vanwege het Verbond tot 
Algemene Verbreiding van 
Scanners in het Hospitaalwe
zen. 

Enzoverder enzovoort, Het 
stelselmatig overhandigen, 
door belangengroepen, van on
derscheidingen aan ministers 
die zich voor deze belangen 
extra moeite hebben getroost 
zou het receptiewezen en dus 
de horeca in het algemeen ten 
goede komen. Het zou daaren
boven de dingen verduidelijken 
en de titulatuur vereenvoudi
gen. De minister van Verkeers
wezen zou doodeenvoudig mi
nister van de Auto worden, die 
van Energie wordt aangespro
ken met de titel Reddy Kilowatt 
en die van het gezin mag de ti
tel Mister Pampers op zijn 
kaartjes drukken. 

Handvaste dingen waarvan 
iedereen weet wat ze waard 
zijn: een auto, koken op nacht
tarief, een vochtopslorpende 
pamper Veel duidelijker dan de 
vage titulatuur die thans aan de 
excellenties verleend wordt 

Er zou een einde komen aan 
de komedie van een minister 
van Tewerkstelling. De Federa
tie van Papierfabrikanten zou 
hem haar trofee overhandigen 
En de man zou in de wandeling 
minister van de Stempelkaart 
worden genoemd. 

tisch gezinde flaminganten en 
neemt het met dat men TAK 
steeds in het extreem-rechtse 
verdomhoekje wil drummen. 

Limburgse 
VU 

Naar aanleiding van de bezet
ting van de sluis van Diepenbeek 
door Waalse staalarbeiders 
roept de VU-Limburg de Lim
burgse bevolking op om iedere 
Waalse belhamel, die in Limburg 
nog iets komt bezetten, terug 
aan afzender te sturen. 

De VU-Limburg roept op tot 
solidariteit en zelfbewustzijn van 
alle Limburgers om zelf (naar 
analogie van de oproep van de 
Limburgse burgemeesters) het 
roer om te gooien en deze pro
vincie echte toekomst te geven. 
Precies daarom stelt de VU-
Limburg dat er lang genoeg ge
studeerd is en eist dat de aange
kondigde motie van de Limburg
se burgemeesters, die op 22 
januari a.s. wordt voorgebracht 
integraal en meteen wordt uitge
voerd. In dit verband wijst de 
VU-Limburg erop dat aan geen 
enkele Limburgse mijn kan wor
den geraakt maar dat integen
deel een grootscheeps ontwik
kelingsplan voor Limburg op 
gang moet worden gebracht 

Met 26 % van de beroepsbe
volking die werkloos is moet 
inderdaad absolute prioriteit aan 
deze Vlaamse provincie worden 
gegeven. Het is echt vijf vóór 
twaalf! 

17 juni 
Dag van de Europese verkie

zingen. Ongetwijfeld zullen de 
uitslagen van deze dag „natio
naal geïnterpreteerd" worden, 
zoals dit heet Het betekent im
mers een eerste, elektorale test 
voor het kabinet Martens-V 

In regenngskringen, en vooral 
in de partijbureaus van de CVP 
en de PVV, wordt eraan gedacht 
om deze stembusslag te laten 
samenvallen met,nationale parle
mentsverkiezingen. Dit zou een 
aantal voordelen bieden aan de 
„zittende" regering Het sociaal 
pakt bij CS, waarvan reeds 

maanden sprake, zou uitgesteld 
worden, over de raketten zou 
nog geen definitieve beslissing 
genomen moeten zijn, de begro
ting voor '85 (met nog eens 200 
miljard extra-inleveringen) zou 
even uitgesteld worden, enz. Bo
vendien, zo wordt gefluisterd, 
zou het „hartklep-effekt" van de 
eerste minister de CVP sukses 
kunnen opleveren en kan men 
het nieuwe cadeau van 27 mil
jard aan het Waalse staal nog 
even verdoezelen. 

Dit zijn uiteraard slechts ge
ruchten, maar waar rook is, is 
vaak ook vuur. En het zou niet de 
eerste keer zijn dat een premier 
naar de koning holt enkel en 
alleen omdat er elektorale winst 
te verwachten valt Althans, zo 
denken de regeringspartijen. 
(Maar zij dwalen...) 
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Wf 
Na twee jaar one man show 

Waarheen met FT 
en DIRV-revolutie? 

„Twee jaar geleden, in de beleidsverklaring die zij voor de Vlaamse Raad 
aflegde, koos de Vlaamse Regering resoluut voor een offensief ekonomisch be
leid onder het label „Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen." Sindsdien 
werden tal van akties en initiatieven ondernomen die zich telkens hebben mogen 
verheugen in een overweldigende belangstelling. Mede dank zij de verbeterde 
konkurrentiepositie van het bedrijfsleven is het Vlaams dynamisme opnieuw 
gegroeid. Hoop op een betere toekomst is dus gewettigd." 

Dit opmonterend bericht vanwege minister Gaston Geens mochten we lezen 
in de vijfde editie van de DIR V-krant 

HET kan Vlaanderen weer 
voor de wind gaan, zo 
mogen we geloven. 

Maar van mooie woorden alleen 
kunnen we niet leven. En er zijn 
enkele slechte ervaringen van 
vorig jaar. Bij voorbeeld wat be
treft Geens' banenplan. Eerder 
dan in Vlaanderen enkele dui
zenden mensen meer aan het 
werk te helpen, hebben we moe
ten vaststellen dat integendeel 
nog meer werklozen werden ge
noteerd. Geens' schitterend ini
tiatief ten spijt 

En wat zien we nu gebeuren 
met die fameuze DIRV-revolutie, 
twee jaar na de start.. De DIRV-
krant heeft veel allures. De veel
kleurendruk is prachtig uitge
voerd. Het papier is bijlange niet 
van tweedehandse recyclage-
kwaliteit En er prijken op de acht 
bladzijden zowaar vier mooie fo
to's van voorzitter Geens, waar
van twee in kleur. 

Er wordt dus zo te zien hard 
en degelijk gewerkt aan de 
DIRV-revohjtie. 

8 miljard, 
46 helikopters 

Geens in Japan. Geens op de 
Flanders' teleconference. Geens 
en Flanders' Creativity. Geens 
hier en daar. Het is inderdaad 
dat met gemeenschapsgelden 
(onder meer voor de DIRV-
kranO Gaston Geens van Flan
ders' Technology een zeer per
soonlijke campagne aan het ma
ken is. „Mijn aandacht en mijn 
steun gaan niet alleen naar..." 

Van een initiatief van de 
Vlaamse regering heeft Geens 
op twee jaar tijd een persoonlij
ke barnumzaak gemaakt Maar 
inmiddels blijven we met een 
visadem wachten op de konkre-
te steun voor de ontwikkeling 
van de nieuwe technologieën. 

Als het daarop aankomt dan 
blijken de prestaties vooralsnog 
enorm minuskuler te zijn dan 
voor de barnumcampagne. 

Eén voorbeeld. Momenteel 
staat er een miljardenzaak op 
stapel. Andermaal in het kader 
van de kompensatiepolitiek van 
de Belgische regering. Een tijd 
geleden werd de Vlaamse ge
meenschap in de doeken 
gedaan bij de aankoop van F-16-
gevechtsvliegtuigen. General 
Dynamics stemde na lang bek-
gevecht toch in voor kompensa-

Flanders' Technology-campag-
ne. Maar als het moment is aan
gebroken van konkrete over
heidsopdrachten dan klappen de 
informatiebronnen van Geens' 
kabinet dicht 

Ach ja, er is een kommissie 
aan het werk die de kompensa-
tievoorstellen voor Vlaanderen 
op hun spitstechnologisch ka
rakter moeten onderzoeken en 
goedkeuren. Maar er wordt niet 
bij gezegd dat Maystadt en Co 
op de konklusies van deze kom-

FTI-beurs '85 voorbereiden en inmiddels miljardenorders laten ontglippen...? 

ties inzake spitstechnotogie en 
die zouden dan „later" Vlaande
ren ten goede komen. Zover zijn 
we nu vandaag. Het betreft een 
uitgave van 8 miljard frank voor 
de vervaardiging van 46 leger
helikopters. 

De Vlaamse industrie ver
wacht nu dat zij in dit dossier de 
beloofde kompensaties zal toe
gewezen krijgen. Maar, het 
dreigt alweer mis te lopen. De 
ministers Gol en Maystadt zijn 
(alweer) druk aan het lobbyen 
ten voordele van de Waalse on
dernemingen. En zij doen dit 
door de koppeling (ook alweer) 
van het helikopter-dossier aan 
de koop van 2.500 jeeps. 

Stichting 
subsidies 

Een koop die ook weer goed 
is voor een paar miljarden. Het 
dossier van de helikopter-koop 
is onderhand lijvig en gekompli-
ceerd aan het worden. Perfekt in 
orde dus voor een prachtige 
koehandel in de Belgische rege
ring. Maystadt zou er zelfs op 
aansturen dat Vlaamse onderne
mingen slechts enkele kruimels 
krijgen, zoals de vervaardiging 

van containers. De echt splts-
technologische opdrachten zou
den dan... naar Waalse bedrijven 
gaan. 

Inmiddels wordt bij ons, door 
de voorzitter van de Vlaamse 
regering, wél hard gewerkt aan 

missie niet aan het wachten zijn. 
Bovenop is ook veelbelover Ge
neral Dynamics zich in bochten 
aan het wringen om zo weinig 
mogelijk hoogtechnologisch 
werk uit handen te geven. Het 
ziet ernaar uit dat Flanders' 

Maystadt, kruimels voor Vlaan
deren. 

Technology geen te beste start 
heeft genomen. 

We hebben trouwens ook 
reeds gewezen op de onverant
woorde wijze waarop een Stich
ting Technologie Vlaanderen in 
het leven werd geroepen. Deze 
Stichting dreigt voor het belang
rijkste deel gebruikt te worden 
als dekmantel voor bijkomende 
subsidies ten behoeve van 
reeds bestaande studiediensten 
van vakbonden en VEV. 

Als nu ook weer de miljarden
bestelling voor de legerhelikop
ters (waar nogal wat spitstech
nologie mee gemoeid isD de 
Vlaamse industrie ontglipt dan 
wordt de geloofwaardigheid van 
Geens' campagne kompleet ver
brijzeld. Want Maystadt en Ck) 
zullen er dan in het buitenland, 
onder meer bij General Dyna
mics, wel glunderend gaan ver
tellen hoe zij stilletjes maar 
konkreet werken tegenover de 
publicitaire gag van Flanders' 
Technology. 

In de eerste faze kwam deze 
campagne goed over omdat een 
belangwekkende „sensibilize-
ring" werd losgeweekt Maar 
daar kan het niet bij blijven. De 
geloofwaardigheid van de ganse 
„Technology-onderneming" 
komt trouwens in het gedrang 
als niet spoedig wordt afgestapt 
van die one man show van 
Geens en er de kracht van de 
ganse Vlaamse regering wordt 
achtergezet 

(hds) 

De truuks van Hansenne 
Minister voor Tewerkstelling en Arbeid Hansenne 

heeft een half-jaarlijkse balans opgemaakt over de 
werkloosheid in ons land. Hij kwam tot de konklusie: 
„De vermindering van de arbeidsplaatsen is stop
gezet". 

I N de cijfergegevens die de 
minister aan de pers over
maakte wordt daarentegen 

gewag gemaakt van 23.674 
meer werklozen in 1983 dan het 
jaar voordien. Ministeriële kon
klusies kunnen eigenaardige 
kronkels bevatten... 

Ook Martens blijft zich om de 
haverklap sterk maken dat de 
gevoerde regeringspolitiek van 

aard is om de stijging van de 
werkloosheid af te remmen. Net 
zoals dat het geval zou zijn voor 
de toename van de deficiets. 

Maar er zijn ook nog de cijfers. 
Alles bijeen worden er meer dan 
680.000 mensen door werkloos
heid getroffen. Voltijds of deel
tijds, of via verdoken werkloos
heid zoals de tijdelijk tewerkge
stelde werklozen. En dat zijn er 

dan in totaal haast 44.000 meer 
dan een jaar voordien. 

Een weinig optimistisch cijfer 
is ook dat van de langdurig werk
lozen. Het waren er meer dan 
226.500 die met nieuwjaar reeds 
langer dan twee jaar aangewe
zen waren op stempelgeld... Het
zij 44 procent van de uitkerings
gerechtigde volledig werklozen. 

Uiteraard kan een minister 
geen jobs toveren, maar toch 
blijkt dat het defensieve werk, 
werklozen met truuks uit de sta
tistieken halen, op termijn geen 
uitweg biedt Een vernieuwd in
dustrieel beleid zou dat wel kun
nen. 

Maar meer dan mooie woor
den heeft Eyskens ook inmiddels 
niet gepresteerd. 
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Rik Vandekerckhove: 

„Er staat niet te lezen 
wat er gedrukt staat!" 

Over de verbintenissen die Happart ten overstaan van minister Nothomb aan
ging, hangt een waas van verwarring en tegenstrijdigheid. 

Is er een verbintenis? Volgens de ene wel, volgens de andere niet Feit is dat 
indien er geen bestaat, de Vlaamse opinie werd bedrogen. 

Zo er een verbintenis is, hoe luidt dan de inhoud en werd ze nageleefd? Die 
vraag leidt opnieuw tot een paar mogelijkheden. Bij naleving is alles OK. Bij niet-
naleving kan slechts de afzetting volgen. 

Nothomb kwam verrassend uit de hoek met een derde mogelijkheid. Dat 
bleek wanneer Rik Vandekerckhove hem alle feiten over de „verbintenis" 
voorlegde. 

UITGANGSPUNT is de re
geringsbeslissing van 
4 februari 1983. Daarin 

lezen we: „Gelet op de verbinte
nis die Happart ten overstaan 
van de minister van Binnenland
se Zaken aanging. Gelet op het 
feit dat hij er zich toe verbond de 
wetten en dekreten te eerbiedi
gen, inzonderheid de taal van het 
gebied te gebruiken In de uitoe
fening van zijn wettelijke ambts
verplichtingen. " 

Terecht besluit Rik Vande
kerckhove hieruit dat het gaat 
om een verbintenis — niet zo
maar een loze belofte — die 
minstens inhoudt, de wetten en 
dekreten te eerbiedigen en voor
al de taal van het gebied te 
gebruiken. 

Zelfs ondertekend 
Daags na deze beslissing ver

klaart Martens aan Het Laatste 
Nieuws dat zal nagegaan wor
den of Happart zijn verbintenis 
naleeft: „Hij moet dus Neder
lands leren. Zijn benoeming staat 
wel vast, maar elke burgemees
ter kan afgezet worden." 

Daarmede kan de VU-senator 
een stapje verder. Het betreft 
een verbintenis die bij niet-nale-
ving de mogelijkheid tot afzetting 
inhoudt ^ : ; ; ^ , 

Een dag later kan hij weer 
vooruit. Tijdens een uitzending 
van „Konfrontatie" leert hij „dat 
de verbintenis nog officieel ge-
konkretizeerd zal worden in de 
eedaflegging." En verder dat die 
verbintenis er gekomen is, om

dat naar het oordeel van de 
regering geen wet de verplich
ting oplegt dat een burgemees
ter van een Vlaamse gemeente 
het Nederlands moet kennen. 

Na zijn terugkeer uit vakantie 
rondt Martens zelf de redene
ring af. In een gesprek met La Li
bre Belgique bevestigt hij dat het 
gaat „om een schriftelijke en 

ondertekende verbintenis". 
Voorzitter Swaelen doet er een 
laatste schepje bij door te stellen 
dat „de benoeming pas kan in
gaan na een bepaalde termijn, 
waarin Happart voldoende ken
nis van het Nederlands moet 
opdoen." 

Samenvattend besluit de Lim
burgse senator dat het gaat om 

een schriftelijke en onderteken
de verbintenis over onder meer 
het gebruik van het Nederlands, 
met een leertijd als overgangs
periode en met de afzetting als 
sanctie bij niet-naleving. 

Ander vaatje 
Er zijn echter andere klokken. 

Zo die van Nothomb. Op 7 fe
bruari brengt hij in de Kamer 
verslag over zijn onderhoud met 
Happart. Het lijkt eerder te gaan 
om een gezellig onderonsje, dan 
wel om de afsluiting van een 
plechtige verbintenis. 

Dat wordt duidelijk in zijn ant
woord op een interpellatie van 
Oswald Van Ooteghem: Hap
part heeft er zich schriftelijk 
nooit toe verbonden Nederlands 
te leren en geen wet schrijft 
voor dat een mandataris het 
bewijs moet leveren van de ken
nis van welke taal dan ook. Even 
later bekrachtigt Nothomb dat 
ten overstaan van Jaak Gabriels. 
Meer zelfs, hij voegt eraan toe 

Vóór enkele jaren werden Vlaamse kinderen in Schaarbeek het slachtoffer van frankofone terreur Hun 
schooltje werd toen zelfs in brand gestoken. Even later werden Vlaamse schoolgangertjes in Komen het 
mikpunt van franstalige agressie. Nu zijn Vlaamse kleutertjes in Voeren het slachtoffer van deze lafhartige 
akties. De Vlaamse regeringspartijen, CVP en PVV, laten betijen. (foto P. van den Abeeie). 

„Vlaanderen belogen!" 

dat een schepen slechts kan 
afgezet worden wegens grove 
nalatigheid of wangedrag. 

Nothomb tapt dus uit een to
taal ander vaatje. Wat heel wat 
vragen doet rijzen, zo over het 
benoemingsbesluit. Daarin staat 
zwart op wit gedrukt: „Gelet op 
de verbintenis van Happart ten 
overstaan van de minister van 
Binnenlandse Zaken...". Dat zet 
Gabriels ertoe aan opnieuw de 
eerste minister te ondervragen. 
Deze bevestigt de verbintenis 
en de taak van de voogdijover
heid om te waken over de nale
ving ervan. 

Wie bedriegt wie? 
Tot zover de feiten. Wie be

driegt wie? Dat is uiteindelijk de 
vraag van Vandekerckhove aan 
Nothomb. Is er nu al dan niet een 
verbintenis? Zo neen, dan werd 
de Vlaamse opinie belogen! Zo 
ja, dan geldt de gestelde voor
waarde van taalkennis als reden 
tot afzetting! 

Geen probleem zegt No
thomb: wezenlijk is er geen ver
schil tussen de interpretatie van 
de eerste minister en de mijne. 
En dan komt het: ,,Die verbinte
nis IS het verslag van mijn 
gesprek met Happart, zoals ge
notuleerd door een hoog ambte
naar " 

Daar staat zelfs de VU-sena
tor paf van. Alsof dat een officië
le, schriftelijke en ondertekende 
verbintenis is! De Vlaamse be
volking werd lelijk in het ootje 
genomen. Het had helemaal 
geen weet van de versie-No-
thomb, dat er niet te lezen staat 
wat er gedrukt staat 

Happart zal dus op wange
drag moeten betrapt worden. 
Volstaat in dat verband zijn ter
gende en hatelijke houding ten 
opzichte van Vlaamse kleuters? 
Of is dat geen wangedrag? Of 
moet weeral niet gelezen wor
den wat er gedrukt is? (j.aJ 
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SENAAT 
Geen bede, 
een eis! 

Net voor Kerstmis, tijd van 
vrede en verzoening, interpel-
leerde Walter Luyten over het 
uitblijven van amnestie voor ge
troffenen van de repressie. Eens 
te meer, zoals al de vorige 30 ja
ren dat de VU dit tema beroert, 
stuitte het pleidooi op een muur 
van onbegrip en slechte wil. 

De eerste minister bleef net
jes afwezig en het enige ant
woord dat de senator van Gol 
kon lospeuteren was de belofte, 
om elk individueel geval dat hem 
gesignaleerd wordt te onderzoe
ken. Voor het overige betitelde 
de justitieminister de repressie 
als een bestraffing van „daden 
van verraad". 

„Achtbaar" 
Dat laatste pikte Oswald Van 

Ooteghem niet Hij verhaalde 
volgend voorbeeld: Jk ken het 
geval van een achttienjarige die 
een loopbaan wil uitbouwen als 
beroepsofficier in het Belgische 
leger Hij slaagde in alle teoreti-
sche en fysische proeven, maar 
moet tevens een „bewijs van 
achtbaarheid" voorleggen. Nu 
blijkt hij "dergelijk bewijs niet te 
verkrijgen omdat zijn vader als 
achttienjarige naar het Oostfront 
trok en daarvoor een lichte straf 
opliep". 

Hoe dan ook, in het centrale 
parlement zal het repressie
vraagstuk nooit opgelost gera
ken. Terecht verwees Walter 
Luyten naar de verschillende 
mentaliteit in Vlaanderen en Wal
lonië. De vele onderbrekingen 
van Waalse zijde bewezen de 
gegrondheid van deze stelling. 
En was het niet ene Wilfried 
Martens die in 1960 schreef dat 
Brusselaars en Walen een ande
re opvatting hebben over vader
landsliefde dan de Vlamingen? 
Veel ouder is de stelling van 
Thomas van Aquino dat staten 
die uit verschillende naties be

staan ten gronde gaan door 
twist en tweedracht 

„Waarom de tweedracht en 
de twist in dit land niet verzach
ten door het wegwerken van de 
gevolgen van de „justice de rois 
nègres"?, aldus de VU-senator 
die waarschuwde dat het land 
kapot gaat wanneer de twee 
volkeren niet vredevol kunnen 
samenleven. 

De prachtige, gevoelige bede 
van Luyten werd brutaal de 
grond in geboord door een on
dermaatse en venijnige Gol Wat 
een scherpe repliek vol eisen 
uitlokte van de Mechelaar, met 
een citaat van Marnix Gijsen als 
orgelpunt: „Zo'n land zou beter 
zijn mond houden!". 

KIMER 
Een echt 
schandaal 

In 1982 boekte de RTT een 
verlies van om en bij de 1,7 
miljard. De wachtlijsten voor te
lefoonaansluitingen worden da-

„Een dure miskleun.' 

PARLEMEKFAIRE 

SftOKKElS 
Waarover parlementaire vragen 

al niet handelen. Ergens 
moet kamerlid Desmarets van de 
PSC opgevangen hebben dat de 
Belgische vlag tijdens een betoging 
van de VU-jongeren van Groot-Has-
selt werd vertrapt Op zijn vraag naar 
eventuele sancties antwoordde de 
minister van Justitie: „Uit inlichtingen 
die mi] zijn verstrekt door de rechter
lijke overheid blijkt dat op 27 maart 
1983 sommige betogers te Hasselt 
een vlag met de nationale kleuren 
achter zich aan hebben gesleept Er 
werd met vastgesteld dat deze met 
de voeten werd getreden". 

Wettelijk heeft de reiziger recht 
op een schadevergoeding in 

geval van vertraging, uitvallen van 
een trein of missen van een aanslui
ting, ten minste indien de NMBS 
schuld treft. Dat recht wordt echter 
weinig gehanteerd. Aldus vernam 
Oktaaf Meyntjens dat tussen 1978 
en 1982 slechts 275 aanvragen inge
diend werden, die leidden tot een 

bedrag van 115.195fr schadever
goeding. 

De regeringsbeslissing om de le
vering van 12.000 telexappara

ten te splitsen in plaats van de 
volledige bestelling bij Siemens te 
plaatsen, zal een meerkost van 114 
miljoen meebrengen. Dat bevestigde 
minister De Croo aan Jaak Gabriels. 

Minister Nothomb gaf toe aan 
Rob Vandezande dat het 

Gemeentefonds in 1983 gemiddeld 
6.002 fr. per Vlaming uitkeerde, 
7 800 fr per Waal en 5.205 fr. per 
Brusselaar. 

Zeer nipt aanvaardde de Senaats
kommissie voor Binnenlandse 

Zaken een wetsvoorstel dat een 
zeer strenge reglementering inhoudt 
van de onverenigbaarheden. Maar of 
het voorstel ook de openbare verga
dering en de Kamer zal overleven... 

gelijks langer. Kortom, de onder
neming RTT draait niet zoals het 
zou moeten. 

En toch, zoals in het beste van 
de gouden jaren zestig, heeft de 
Regie een projekt opgezet dat 
de naam „schandaal" verdient: in 
werkelijk onverantwoorde om
standigheden bouwt het te Kort
rijk een nieuw administratief 
complex. Frans Vansteenkiste 
pakte er minister De Croo over 
aan. Maar deze hield het been 
stijf. Zijn enige toegeving luidde: 
kan er in de samenspraak met 
de bevolking iets verbeteren, zo
veel te beter; op de beslissing te
rugkomen kan echter niet 

Waanzinnig 
Wat zijn de feiten? Eind van 

de jaren zestig verwierf de RTT 
door aankoop en onteigening 
een stuk grond te Kortrijk voor 
de prijs van 12 miljoen. Gelegen 
midden in een residentiële woon
wijk met uiterst beperkte bouw
en toegangsmogelijkheden. Bo
vendien gebeurde de koop op 
een ogenblik dat andere bedrij
ven het centrum verlieten voor 
vestiging aan de rand van de 
stad, tegen interessante voor
waarden. 

De bedoeling zelf van de 
transaktie was nobel: de oprich
ting van een administratief RTT-
centrum om aldus de tientallen 
over de stad verspreide dien
sten te centralizeren. Alleen... dat 
nobel doel zal niet verwezenlijkt 
worden! Slechts de helft van het 
personeel kan in het nieuwe ge
bouw gehuisvest worden. Het 
perceel blijkt te klein, zodat aan 
de huidige inefficiënte organiza-
tie geen iota zal wijzigen. 

Komt daarbij dat de stede-
bouwkundige verplichtingen zo 
zwaar zijn, dat de meeruitgaven 
waanzinnig worden. Slechts één 
cijfer: de aanleg van een par
keerruimte zal 500.000 fr. kosten, 
waar normaal op zo'n 50.000 fr. 
gerekend wordt 

Toppunt is dat amper één kilo
meter verder gronden ter be
schikking worden gesteld door. 
een interkommunale, die in alle 
opzichten voldoen aan de nood-
wendigheden van de RTT. Tegen 
beter weten in handhaaft de 
RTT-minister de oorspronkelijke 
beslissing. Een dure miskleun. En 
dat in een tijd dat alom inlevering 
weerklinkt! 

Kunstwerk 
integreren 
in bouw 

Wie vandaag rondwandelt in de Vlaamse steden 
en gemeenten, wordt getroffen door het elementair 
gebrek aan goede smaak dat zoveel pas opgerichte 
gebouwen kenmerkt 

Velen vragen zich af waarom de overheid zoveel 
geld investeert in de opleiding en de aanmoediging 
van architekten en kunstenaars, en het ondertussen 
vertikt gebruik te maken van hun talent en vinding
rijkheid wanneer daartoe de mogelijkheid bestaat 
Dat is onder meer telkens een openbaar gebouw 
wordt opgetrokken, uitgebreid of aangepast 

HET wordt de hoogste tijd 
dat dit land en de 
Vlaamse gemeenschap 

een doelbewust beleid van inte
gratie van de artistieke bedrijvig
heid in hun bouwpolitiek gaan 
voeren. Wij zijn het aan onszelf 
verplicht onze eeuwenoude ar
tistieke faam te bevestigen en 
ons hedendaags artistiek poten
tieel te valorizeren. 

Terecht horen wij in kunste
naarskringen de eis dat er in de 
konceptie, de ontwerpen en de 
uitvoeringsplannen voor het op
richten van gebouwen ten be
hoeve van openbare besturen 
zou voorzien worden in de inte
gratie van kunstwerken. 

Reeds in 1938 lanceerde het 
Volksfront in Frankrijk de idee 
om 1 th . van de kostpnjs van 
gebouwen te besteden aan de 
integratie van kunstwerken. Se
dert 1951 vond die idee geleide
lijk ingang in de bouwpolitiek van 
verschillende Franse ministeriële 
departementen. 

In de Duitse Bondsrepubliek 
worden eveneens kunstenaars 
betrokken isij het opsmukken 
van openbare gebouwen: een 
maatregel van de Bondsregering 
legt de verplichting op 2 th . van 
de bouwkosten te reserveren 
voor kunstwerken. Gelijkaardige 
maatregelen zijn in Nederland 
van kracht 

In België was er wel al in 1936 
een wetsvoorstel terzake; het 
bleef helaas zonder gevolg. 

Het wordt derhalve de hoog
ste tijd dat centraal en op 
Vlaams niveau dit probleem wet
telijk geregeld wordt Vandaar 
mijn voorstellen van dekreet en 
van we t die door een aantal 

Daan Vervaet 

kollega's van de partij medeon-
dertekend werden. 

Met deze voorstellen worden 
de openbare diensten en de 
instellingen die door de overheid 
gesubsidieerd worden, verplicht 
om bij een nieuwbouw 2 th . van 
de kosten te besteden aan geïn
tegreerde kunstwerken. Met 
„geïntegreerde kunstwerken" 
wordt duidelijk bedoeld dat de 
kunstwerken er met zomaar bij-
gesleurd mogen worden. Zij 
moeten in de bouwplannen ver
vat zitten, en dus een geheel 
vormen met het gebouw. Uiter
aard komt elke vorm van schep)-
pend werk, uitgevoerd door een 
levend kunstenaar, in aanmer
king; schilderijen, beeldhouw
werken, tapijten, mozaïek, glasra
men, keramiek en fresko's. 

Daan Vervaet, 
kamerlid. 
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Jakobijnse traditie blijft springlevend 

Frankrijks decentralizatie 
bestaat vooral op papier 

President Mitterrand, regionale changement niet zo'n sukses. 

Toen de Franse linkse regering, die nu zowat halverwege haar ambtstermijn 
is, in juni 1981 aantrad, werd één van haar grote hervormingsplannen, hetdecen-
tralizatieplan van minister van Binnenlandse Zaken Gaston Defferre, als een 
soort tweede Franse revolutie toegejuicht of verketterd. 

DEFFERRES plan, dat eind 
van dat jaar al door het 
parlement werd goed

gekeurd, zou eindelijk een eind 
maken aan het hypergecentrali-
zeerde staatsbestel dat Frankrijk 
van de koningen erfde en dat 
door Napoleon nog verstrakt 
werd. 

Volkskommissaris 
De — door Napoleon ge

oreerde — oppermachtige ver
tegenwoordigers van het centra
le gezag in de departementen, 
de prefekten, werden omge
doopt tot „commissaires du peu-
ple" en verloren een deel van 
hun bevoegdheden. Die be-, 
voegdheden gingen over naar 
de plaatselijke gekozenen des 
volks, ni. de gemeentebesturen, 
de departementale raden (con-
seils généraux) en de regionale 
raden. Burgemeesters hoefden 
niet meer als kleine jongens voor 
elke uitgave de voorafgaandelij-
ke toestemming van de prefekt 
te vragen. De plaatselijke bestu
ren konden hun financiële mid
delen voortaan aanwenden zo
als ze dat wilden en de prefekt, 
of liever de kommissarls van het 
volk, spreekt zich daar pas ach
teraf over uit 

Aanhangers van de regering 
juichten de hervorming toe als 
een waarachtige demokratize-
ring die de machtsuitoefening 
dichter bij het volk bracht. 

De rechtse oppositie sprak 
van een aantasting van de 
grondwet en was nog meer ge
kant tegen het sp)eciaal statuut 
dat Corsica binnen de hervor
ming kreeg. 

Sinds geruime tijd is het ech
ter stil geworden rond die her
vorming die nochtans één van 
de grote programmapunten van 
links was. En na twee jaar moet 
worden vastgesteld dat Deffer-
res plan niet zo heel veel veran
derd heeft 

Jakobijnse 
traditie 

De reden is niet alleen dat 
oude gewoonten — en het cen
tralisme is in Frankrijk diep inge
worteld — maar traag sterven. 

Eén van de grote redenen is dat 
de plaatselijke besturen wel gro
tere bevoegdheden maar geen 
grotere financiële middelen kre
gen. Terwijl iedereen weet dat 
slechts de beschikking over be
tekenisvolle eigen financiële mid
delen echte beslissingsbevoegd

heid kan geven. Het tweede luik 
van de decentralizatiewet een 
herverdeling van de staatsin-
komsten om lokale besturen 
echte financiële armslag te ge
ven, laat nog steeds op zich 
wachten. 

Dat wachten zal wel nog ge
ruime tijd duren. Gezien het toe
nemende begrotingsdeficit is de 
regering niet gehaast nog een 
deel van haar inkomsten te gaan 
afstaan. Daar bestaat ook een 
politieke reden voor. In de ge
meenteraadsverkiezingen van 
maart vorig jaar en in tussentijd
se verkiezingen heeft de rechtse 
oppositie een hele reeks steden 
veroverd en het linkse bewind 
voelt er weinig voor om door een 
ook financieel doorgedreven de
centralizatie de oppositie te gaan 
versterken. Anderzijds is nu juist 
die oppositie, die in 1981 de 
decentralizatie zo scherp op de 
korrel nam, om begrijpelijke re
denen die hervorming veel gun
stiger gezind. 

Vermits Parijs nog steeds de 
touwtjes van de beurs in handen 
heeft blijven de lokale besturen 
in de schaduw van het centraal 
gezag liggen. Wat meebrengt 
dat de kommissarissen van het 
volk, ondanks een formeel ver
lies aan bevoegdheden, • hun 
machtspositie in grote mate be
houden hebben want via hen en 
hun bureaus verloopt nog 
steeds het kontakt met Parijs. 

Frankrijks „jakobijnse" traditie, 
die niet alleen bij de gaullisten 
maar ook bij de kommunisten en 
linkse socialisten grote aanhang 
kent blijft ondanks de twee jaar 
oude decentralizatie springle
vend. 

H. Oosterhuys 

Onbeschaamde weelde leidde tot staatsgreep 

Demokratie bloeide maar 
korte tijd in Nigeria 

Gedaan met de sinds 1979 gekoesterde hoop dat Nigeria, het volkrijkste land 
van Afrika, het bewijs zou leveren dat de demokratie ook in het Afrikaanse kli
maat kan gedijen. De laatste dag van het afgelopen jaar zag de afzetting van de 
in 1979 verkozen president Shagari, die in de zomer van vorig jaar voor een 
tweede ambtstermijn herkozen werd. Het leger nam de macht over en van een 
terugkeer naar de demokratie is voorlopig geen sprake. 

DE huidige staatsgreep 
vond tegen een heel an
dere achtergrond plaats 

dan die van 1966 (waarbij de 
militairen tot 79 de macht zou
den behouden). Toen kraakte 
het land in zijn voegen door 
etnische spanningen. Nigeria 
was verdeeld in drie regio's die 
samenvielen met de drie belang
rijkste etnieën, lbo, Yoruba en 
Hausa-Fulani. Die stammente
genstellingen leidden tot de 
moordende Biafraanse seces-
sieoorlog van 1967-70. 

Schuldenlast 
De etnische tegenstellingen 

zijn inmiddels niet verdwenen 
maar veel minder scherp gewor
den, o.m. door een andere inde
ling van het land, in negentien 
provincies, en door een benoe-
mingspolitiek waarbij over een 

evenwicht in de vertegenwoordi
ging van de verschillende stam
men in de administratie werd 
gewaakt 

De grote klacht die nu tegen 
de burgerregering werd geuit 
was er één van ekonomisch 
wanbeheer en korruptie. Dat de 
Nigeriaanse ekonomie in een 
chaos verkeert,staat vast 

De gedaalde olieproduktie 
leidde tot een scherpe verminde
ring van de inkomsten en een 
snelle verhoging van de buiten
landse schuldenlast Shagari pro
beerde die problemen aan te 
pakken door een soberheic^sbe-
leid dat tot verhoogde werkloos
heid leidde — en de omstreden 
uitdrijving van twee miljoen Afri
kaanse gastarbeiders. De inflatie 
steeg, de staatsfinanciën waren 
een knoeiboel, en vele ambtena
ren waren in december jl. sinds 
maanden niet betaald. 

Onbeschaamde 
weelde 

Het soberheidsbeleid zette bij 
de bevolking des te meer kwaad 
bloed daar ministers en andere 
topmensen onbeschaamd een 
grote weelde tentoon spreidden. 
Een weelde die afkomstig was 
van een tot alle lagen van de ad
ministratie doorgedrongen kor
ruptie waarbij voor alles, van een 
export- tot een huwelijksvergun-
ning, moest worden betaald. 

Shagari zelf stond bekend als 
een sober levend en integer man 
maar dat belet met dat hij nu tot 
zondebok wordt gemaakt. Te 
meer daar tegen hem wordt in
gevoerd dat zijn herverkiezing 
vong jaar niet zonder fraude 
verliep — en dat er in enige mate 
met de stembusuitslagen werd 
geknoeid, staat wel vast 

Het militaire bewind, dat geleid 
wordt door generaal Buhari, 
heeft beloofd de ekonomie recht 
te trekken en een eind te maken 
aan de korruptie. Beloften die 
door de Nigeriaanse bevolking 
op enige hoop zijn onthaald 
maar waarvan nog helemaal af te 
wachten is of ze worden inge
lost 

Wat de ekonomie betreft, het 
was niet Shagari's fout dat Nige
ria's olieproduktie van twee mil
joen vaten per dag in 1979 naar 
900.000 vaten in 1983 viel. De 
Organizatie van Olie Produce
rende landen (OPEC) heeft Ni
geria voor dit jaar een plafond 
opgelegd van 1,3 miljoen vaten. 
Die OPEC-plafonds zijn erop ge
richt een eind te maken aan het 
overaanbod van olie op de we
reldmarkt ten einde verdere 
prijsdalingen te voorkomen en 
het valt niet te verwachten dat 
OPEC aan de Nigeriaanse militai
ren een uitzondering zal toe
staan. 

En wat de korruptie aangaat 
er zijn voorbeelden te over, in 
Afrika en elders, van militairen 
die de macht grepen met de 
belofte een eind te maken aan 
korruptie en die zelf op hun 
beurt zeer korrumpeerbaar ble
ken. 

H.O. 
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Wij-
Het milieubeleid van Europese Gemeenschap 

Verzoenen ekonomie 
en ekologie 
moeilijkste opgave 

Het is ruim tien jaar geleden dat de regeringen van de Europese Gemeen
schap erkenden dat de door haar gestimuleerde ekonomische groei diende te 
worden gekoppeld aan verbeteringen van de levensstandaard, de levenskwali
teit en aan bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Zij beslo
ten, op hun topbijeenkomst in oktober 1972 te Parijs, een gemeenschappelijk 
milieubeleid tot stand te brengen, dat erop gericht was de ekonomische groei te 
verzoenen met de bescherming van het leefmilieu. 

in de 11 aangesloten Europese 
landen de schade die alleen al 
wordt veroorzaakt door zwavel-
dioxyde, jaarlijks 100 tot 150 
miljard FF bedraagt 

In Frankrijk werd in 1978 110 
miljard FF — ongeveer 3,4 % 
van het bruto nationaal produkt 
(BNP) — uitgegeven voor het 
herstel van schade ten gevolge 
van vervuiling en voor maatrege
len om de vervuiling te bestrij
den. Meer dan 80 miljard FF 
werd uitgegeven om de schade 
ten gevolge van vervuiling te 
herstellen en het Franse Ministe
rie voor Milieuzaken heeft bere
kend dat dit bedrag ruwweg 
overeenkwam met de kosten 
van de werkloosheid in Frankrijk 
dat jaar. 

Het zal misschien verbazing 
wekken, aangezien de gevolgen 
slechts zelden even duidelijk zijn 
als die ten gevolge van andere 
vormen van vervuiling, dat lawaai 
werd aangewezen als de oor
zaak van de meeste schade (aan 
gebouwen, kosten van geluids
isolatie, enzJ met een bedrag 
van 17,5 tot 22 miljard FF. 

TERWUL het voornemen 
om het probleem aan te 
pakken gebeurde In tij

den van relatieve voorsF)oed in 
Europa, vindt de praktische uit
voering van het gemeenschap
pelijk milieubeleid echter plaats 
tegen een achtergrond van eko
nomische recessie, met alle pro
blemen van schaarse financiële 
middelen vandien. 

In zijn reeks „Europese Doku-
mentatie" brengt het bureau 
voor de officiële publikaties van 
de Europese Gemeenschap een 
brochure over het milieubeleid 
van de EG. 

Spanningsveld 
Het is natuurlijk altijd opletten 

geblazen met dokumentatie van 
officiële organizaties, zeker met 
een log overkoepelend organis
me als de EG dat weinig verant
woordelijkheid draagt en zo ver 
af ligt Toch bevat de brochure 
tal van interessante gegevens 
waar we op deze leefmiheublad-
zljde niet aan voorbij kunnen. 

In drie punten legt de brochu
re uit waarom de EG zich om het 
milieu bekommert 

1. De Gemeenschap heeft de 
taak al het mogelijke te doen om 
de omstandigheden waaronder 
de 260 miljoen Inwoners leven 
en werken te verbeteren. Door 
lucht, voedsel en water zuiver te 
houden en hen toegang te ver
schaffen tot een ongerepte 
natuur. 

2. De tweede reden voor een 
gemeenschappelijk milieubeleid 
Is dat verschillen tussen de natio
nale milieuwetgevingen de wer
king van de gemeenschapfjelijke 
markt kunnen beïnvloeden, wat 
kan lelden tot konkurrentlever-
valslng binnen de Gemeen
schap. 

3. De derde reden voor ge
meenschappelijke bemoeienis 
met het milieubeleid heeft recht
streeks te maken met het karak
ter van de Gemeenschap. 

Verzoenen van ekonomie en zorg voor het Leefmilieu blijft (ook) voor Europa de grootste op
gave. 

Vervuiling houdt niet op bij de 
landsgrenzen. Het afval van het 
ene land wordt maar al te ge
makkelijk de vervuiling van het 
buurland. 

Schuldbekentenis 
De gemeenschap wil echter, 

grootmoedig als zij is, niet alle 
schuld op de lid-staten schuiven 
en bekent ootmoedig: 

„Het viel niet te vermijden dat 
de Europese Gemeenschap een 
rol speelde bij de vernietiging 
van het milieu. De ontwikkeling 
van een EEG-beleid op een 
steeds groter aantal gebieden. 

van landbouw en energie tot 
industrie, transport en regionale 
ontwikkeling, heeft er in veel 
gevallen toe geleid dat een deel 
van de verantwoordelijkheid 
voor de schade aan het milieu 
ten gevolge van de uitvoering 
van dit beleid bij de Gemeen
schap is komen te liggen". 

Onder druk van milieugroepe
ringen is de overheid geld gaan 
besteden aan de milieubescher
ming. Deze kosten kunnen eer
der marginaal worden genoemd. 
Voor de OESO-landen (waaron
der alle lid-staten van de Ge
meenschap, de Verenigde Sta
ten, Canada en Japan^ is dat 1 
tot 2 % van het bruto binnen
lands produkt (BBP). 

In sterk kontrast hiermee staat 
dat de OESO-landen jaarlijks 3 
tot 5 % van hun BB'P besteden 
om de door vervuiling veroor
zaakte schade te herstellen. In 
Frankrijk werd alleen al in 1978 
70,5 tot 88 miljard frank uitgege
ven, of wel 3,3 tot 4,1 % van het 
BBP. 

De OESO heeft geraamd dat 

Het op één na hoogste bedrag 
op de Franse vervuilingsreke
ning was de luchtverontreiniging 
(16 miljard tot 20 miljard FR. 
Jaariijks worden ongeveer 17 
miljoen ton verontreinigingen 
(gassen en stof) door de indus
trie, motorvoertuigen en verwar
mingssystemen in de atmosfeer 
geloosd. De kosten om deze 
grote gaswolk aan te pakken, 
vormen 0,75 tot 0,93 % van het 
BNP van Frankrijk. In het Ver
enigd Koninkrijk zijn de kosten 
veel hoger — 1,7 tot 2,34 % — 
terwijl in de VSA de kosten 2,2 
tot 2,9 % van het BNP bedragen. 
In Italië zijn ze echter lager, 
0,69 % van het jaariijks BNP. 

De 13,5 miljoen ton industneel 
en huishoudelijk afval die jaar
lijks in de Franse rivieren wordt 
geloosd, veroorzaakte een scha
de die in 1978 werd geraamd op 
13 tot 16 miljard FF. De kosten 
liepen uiteen van de 3,42 miljard 
FF die de waterieidingbedrijven 
uitgaven om vervuild water te 
zuiveren voor huishoudelijk en 
industrieel gebruik, tot de extra 
uitgaven voor de invoer van 

zoetwatervis (bij voorbeeld 
zalm) die in veel vervuilde rivie
ren niet meer kan leven. 

De verwerking van vaste af
valstoffen heeft de Franse belas
tingbetaler 7,5 tot 9,5 miljard FF 
gekost De verwerking vond op 
verschillende manieren plaats, 
zoals het begraven van onge
veer 42 miljoen ton industneel en 
13 miljoen ton huishoudelijk afval 
(jaariijks gemiddelde) met alle 
risico's voor de bodem, grond
waterbronnen, enz. 

Pogingen en... 
Deze sombere vaststellingen 

hebben echter geleid tot positie
ve maatregelen. Een voorbeeld: 
in Denemarken zijn naar schat
ting 12.000 tot 15.000 banen ont
staan dank zij een aantal uiteen
lopende projekten waaronder de 
ontwikkeling van nieuwe techno
logieën, de renovatie van krot
tenwijken met overheidssteun 
en het bosbeheer. 

Beseffend hoe dramatisch be
paalde delen van de EG veront
reinigd zijn heeft de Gemeen
schap belangrijke nnaatregelen 
getroffen. Tussen 1973 en 1983 
werd zo'n 70 milieuwetten aan
genomen. Bescheiden als zij is 
noemt de EG het „pogingen om 
de vervuiling aan banden te 
leggen". 

...hindernissen 
Wat zijn nu de hindernissen 

waarmee de EG-admInIstratie te 
kampen heeft om tot een echt 
en sluitend milieubeleid te 
komen? 

• milieubeleid wordt in som
mige kringen nog steeds be
schouwd als een „marginaal" be
leid, dat zich in tijden van ekono
mische bloei mag ontwikkelen, 
maar dat als eerste wordt opge
offerd wanneer tijdens een te
ruggang de middelen uitgeput 
raken; 

• deels als gevolg van deze 
opvatting heeft het milieubeleid 
te kampen met een tekort aan fi
nanciële middelen en aan man
kracht; 

• net als voor de andere 
beleidsterreinen van de EG geldt 
voor het milieubeleid de nood
zaak een kompromis te vinden 
tussen tien lid-staten van wie de 
prioriteiten en belangstelling 
vaak sterk uiteenlopen en waar
bij de wetgeving zich ontwikkelt 
in het tempo van de „traagste" 
lld-staat; 

• ook binnen de kommissie 
moet een kompromis worden 
gezocht, omdat daar de verschil
lende afdelingen ook verschillen
de prioriteiten hebben. Ambtena
ren die verantwoordelijk zijn 
voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid of het industne-
beleid zien pogingen om het plat
teland te beschermen of om 
strengere eisen in verband met 
verontreiniging op te leggen 
vaak als een bedreiging voor 
hun eigen beleid. 

Het kan zijn dat het nog te 
vroeg is om de resultaten van de 
EG-nchtlijnen en maatregelen te 
kennen. De brochure deelt er 
niets ov^r mee, wel over de 
inspanningen die er gebeuren 
om het publiek (van de lagere 
school tot de vaklui) uitgebreid in 
te lichten, en dat is een niet 
geringe verdienste. Het is ook 
daarom dat wij de brochure „Het 
milieubeleid van de Europese 
Gemeenschap" aan onze lezers 
ter lezing aanprijzen. 

Europese Gemeenschappen, 
Vooriichtingsbureau, Archime-
desstraat 73 te 1040 Bmssel 
(02-235.11.11). 

12 JANUARI 1984 



10 m V-

Maurits Coppieters: 

„Een parlementair mandaat 
is buitengewoon zinvol!" 

Deze week het tweede stuk van ons vraaggesprek met Maurits Coppieters, die 
onlangs zijn ontslag gaf als VU-gemeenteraadslid. Hiermee nam hij afscheid van 
de aktieve politiek. In dit interview blikt hij terug op zijn rijkgevulde politieke 
loopbaan. Een dokument 

WIJ: U bent 19 jaar lang 
mandataris geweest Dit Is bij
na een half leven. Hoe kijkt u 
daar nu tegen aan? Wat heeft 
dit voor u betekend? 

Coppieters: „Het is begonnen 
in 1964 te St-Amandsberg. Dat 
was toen nog onder een algeme
ne benaming: „Volksbelang". 
Maar dit werd reeds gedragen 
door de VU-St-Amandsberg. 
Wij haalden op één slag 25 % 
van de stemmen. 

De ervaring van tegen iets 
vermolmds te gaan aanschop-
p>en. St-Amandsberg was toen 
volkomen CVP, maar dan nog 
CVP in zijn oerkonservatieve 
vorm. Bijna de „Katolieke Volks
partij" van vroeger. Om niet te 
zeggen laat „Volk" nog maar 
weg. 

Een sinds 50 jaar onverander
de gemeente. De burgemeester, 
prof. van Pottelberge, was het 
voorbeeld van een scrupuleuze 
huisvader uit de Viktoriaanse 
tijd. Hij beheerde de gemeente 
tot op de cent na korrekt 

Maar met een werkelijke af
keer voor wat geluid maakt voor 
wat nieuw is. Hij had begrip voor 
de Vlaamse Beweging, maar hij 
vond dat hijzelf, en wat hij verte
genwoordigde, eigenlijk het 
Vlaams element was. 

Wereld 
veranderen 

Aan sociaal-ekonomische in-
frastrukturen had hij een broer
tje dood. Zelfs in de jaren zestig 
dacht hij nooit aan een zwem
bad. Toen ik in 1951 bouwde te 
St-Amandsberg, in een nieuwe 
straat werden er gaslantaarns 
geplaatst! En wanneer wij in de 
gemeenteraad goede verlichting 
eisten, dan kwam die er pas 
wanneer wij veinsden dat er te 
veel onzedigheid gebeurde... dan 
was er onmiddellijk licht. Begrijpt 
U? Een verstarde gemeente. Ie
dereen zat ah.w. te wachten op 
een soort expansie... 

De uitdaging om in zoiets, 
waar het gemeentebestuur hele
maal niet meer overeenstemde 
met wat leefde, iets te gaan 
veranderen. Ik was de stem ge
worden van wat daar leefde, 
zodanig dat een aantal mensen 
— en dit moet voor hen ver
schrikkelijk geweest zijn — voor 
het eerst in hun leven niet kato-
liek hebben gestemd. 

Toen heb ik voor het eerst 
rechtstreeks in een raad binnen
gebracht wat je hoort en ziet Dit 
is altijd mijn politieke nrtetode 
gebleven. Op iedere gemeente
raad hadden wij een aantal pun

ten. En let wel, ik had voordien 
nooit een raadszitting bijge
woond. Wij hebben toen bij de 
CVP de totale katarsis gezien. 
Zij voelde dat zij echt uit de 
wielen en uit de tijd gereden 
waren. Met het gevolg dat St-
Amandsberg nadien, mede door 
onze aanzet een goed aangeleg
de gemeente is geworden, met 

was mijn kontakt met de VU 
beperkt tot mijn vriendschap 
met dokter Ballet Hij had vaak 
gesproken voor de Vlaamse 
Volksbeweging. Bij de viering 
van „10 jaar VU" heb ik dan zelfs 
een kleine tafelrede gehouden. 
Ik was na Hertoginnedal over
tuigd geraakt dat drukkingsgroe-
pen nuttig zijn, maar onvoldoen-

Zoals velen hem kennen. Coppieters op een manifestatie te Hasselt in 
1966. 

een volledig uitgebouwd onder
wijs en met een prachtig sport
centrum. Eén van onze pamflet
ten was ooit een droge zwem-
kom, waarin Van Pottelberge 
met zo'n gestreepte maillot lag.-

Daar heb ik geleerd dat je de 
wereW kunt veranderen. Echt 
waar. 

De definitieve toetreding tot 
de VU verliep vlug. Voordien 

de. De CVP moest nationaal 
slaag krijgen, net zoals in St-
Amandsberg, om eindelijk een 
wending te kunnen geven aan 
wat de Vlaamse Beweging toen 
was. 

Het was nog de periode van 
rechtsherstel. In die kontekst 
ben ik in de politiek gekomen. De 
„Vlaamse Demokraten" waren 
mijn persoonlijke vrienden. Zij 

vormden de groep die in de VVB 
geëvolueerd was van een soort 
drukkingsgroep tegen talentellin
gen, tegen noodsituaties, maar 
het konstruktief denken... Ik zat 
toen eigenlijk op de golflengte 
van wat later de „Vlaamse De
mokraten" zouden zijn. 

Vlaamse 
demokraten 

Wij: U stond in 1965 op de 
VU-kameHijst te Sint-Niklaas. 

Coppieters: „Dan heeft men 
mij benaderd. Aanvankelijk wou 
bv. Mik Babyion mij in Roeselare, 
;k was ook goed gekend in Has
selt door mijn werk in de Bond 
van de Grote Gezinnen, ikzelf 
wou liefst in Gent opkomen... 
maar de partij vroeg mij om in 
het kleine arrondissement St-
Niklaas kandidaat te zijn. 

Mijn eerste partijraad die ik 
bijwoonde was een heel zware. 
Walter Luyten en Mik Babyion, 
die zo'n beetje mijn adepten wa
ren vanuit de jeugdbeweging, 
begeleidden mij van aan het 
Brusselse station naar de partij
raad. Zij zegden steeds: „Niet 
weglopen, niet kwaad worden". 
Zij brachten mij a.h.w. op tempe
ratuur voor de partijraad, die 
stormachtig ging zijn. Het betrof 
de lijstvorming voor '65 in het ar
rondissement Brussel. De 
„Vlaamse Demokraten" handel
den toen, naar mijn mening, ver
keerd. In die partijraad werd ge
roepen en geschreeuwd. Daniël 
De Coninck wou Staf Verrept 
als aanvoerder van de senaats
lijst.. Overdreven eisen. Ikzelf 
heb toen een pleidooi gehouden 
om Daniël De Coninck op de 
eerste plaats van de Kamer te 
plaatsen. Omdat hij een stroming 
vertolkte die ook ik, in de VVB, 
gevoeld had. Toen begon men, 
alfabetisch, naam na naam, met 
de stemming. Blijkbaar hadden 
nogal wat mensen naar mij ge
luisterd, want tot aan De Co
ninck zei iedereen „ja" voor 
hem... De Coninck zelf zei 
„neen". Dan is er een orkaan 
losgebarsten. Ook ik kreeg een 
geweldige deuk. 

Ik blijf erbij dat de idee, met 
nadruk op het ekonomische, een 
rijke inbreng zou geweest zijn en 
vooral in Brussel nogal wat men
sen kon aanspreken." 

WIJ: U bent dan verkozen tot 
kamerlid in St-NIklaas? 

Coppieters: „Inderdaad. Een 
enorme verrassing. Er zijn hier 
slechts vier kamerzetels. 

Mijn eerste indruk was dat ik 
mijn brede invtoed verioren had. 
Ten onrechte, zo zou later blij
ken. Ik kwam onder de indruk 
van de brieven van vooraan
staanden die me schreven: „Wat 
heb je toch gedaan? Nu hebben 
we niemand meer die bij de zg. 
„linksen" kan spreken en die 

tegelijkertijd voordrachten kan 
geven in het seminarie." Soms 
dacht ik echt dat ik fout had 
gedaan. 

Daartegenover stond dan die 
plotse vermenigvuldiging, de be
geestering die uit onze VU-ka-
merfraktie straalde. De frisheid 
en de werkzaamheid. De kamer
diensten zegden dat ik een sta-
chanovist was, omdat ik hen te 
veel werk gaf. De enorme werk
zaamheid van die vernieuwde 
ploeg. Het feit dat ik heel mijn on-
derwijsverieden heb kunnen 
waarmaken. Wij konden toetre
den tot de schoolpaktkomissie. 

Mijn eerste evaluatie is dus 
dat je wat je kent rechtstreeks 
moet aanbrengen. Indien je een 
materie beheerst en je brengt ze 
aan, dan kun je politiek iets ver
wezenlijken. 

Diepgaande 

invloed 

Het is toch duidelijk dat een 
aantal VU-parlementsleden een 
reeks sektoren van het Belgi
sche politieke leven diepgaand 
hebben beïnvloed. Ten tweede 
stak mijn toetreding — en dat zal 
misschien emotioneel klinken — 
veel mensen, die reeds lang in 
die VU aktief waren — de ge
troffen nationalisten — een hart 
onder de riem. De mensen die 
mij aktief hadden gezien in de 
VVB en de amnestie-aktie, za
gen zij dit als een: „eindelijk is hij 
er echt bij". De VU kreeg er een 
bredere basis door: iets wat 
vooral op het verieden gebouwd 
was plus mensen die, alhoewel 
niets met repressie te zien had
den, maar uit andere motieven 
waren toegetreden (Wim Joris-
sen), kreeg een ruimere sociale 
dimensie. Vic Anciaux was ook 
zo iemand. Nieuwe mensen. 

De enorme mogelijkheden 
van een fraktie, indien zij goed 
wil werken. 1968 heeft dit bewe
zen. '68 toonde aan dat wij een 
enorm krediet hadden, opge-
bouw vanaf '65. De bevelhebber 
van Turnhout waar de rekruten 
allemaal hun eerste weken gaan 
kloppen, vertelde toen: „Indien zij 
hier mochten stemmen, in de 
kazerne, 60 tot 70 % zou VU 
kiezen!" 

Er was iets veranderd in 
Vlaanderen, dat zich kristallizeer-
de rond Leuven-Vlaams." 

WIJ: Hoe ben u dan in de Se
naat gekomen? 

Coppieters: „Wel, in 71 be
haalden wij hier een fantastische 
uitslag. Men meende dat totaal 
verkeerdelijk dat wij twee Ka
merzetels in het arrondissement 
veroverd hadden. Een wiskundig 
onmogelijk iets. Maar de hele 
maandag door, en zelfs nog de 
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dinsdag, werd via de radio omge
roepen dat Nelly Maes de twee
de Kamerzetel in het arrondisse
ment had gehaald Gevolg bij 
Nelly thuis bloemen en een di-
rekte pers die daar aandacht aan 
besteedde Een jonge vrouw die 
verkozen werd Toen duidelijk 
werd dat dit met waar was, bleek 
de ontgoocheling groot Ik heb 
de partij toen gesuggereerd om 
die verwachting in te lossen 
door mij als senator te koopte-
ren, zodat Nelly toch naar de 
Kamer kon De partij heeft dit ge
daan, een goede zaak overigens 

In de Senaat viel ik in die 
andere stijl In de Kamer was ik 
vooral aktief geweest rond on
derwijs en amnestie, met bv het 
enige wetsvoorstel dat uitslui
tend betrekking had op Oost
frontsoldaten Ik was een van de 
enigen met wie de socialisten 
daarover wilden spreken Ik was 
ook reeds langzaam op het ter
rein gekomen van de gezinspoli
tiek en de buitenlandse betrek
kingen Vooral het feit dat wij 
geen macht hadden in het poli
tiek bestuur van Buitenlandse 
Zaken leek me erg 

In de Senaat leverde ik vooral 
werk op het vlak van het onder
wijs In de Schoolpaktkommissie 
was het toen aangenaam wer
ken demokratizenng van het on
derwijs, gelijke rechten voor ie
dereen, de mogelijkheid van ge
meenschapsscholen 

Ernstig werken 
Coppieters- „Over de Kamer 

en de Senaat zou ik zeggen: J e 

ne regrette rien". De VU heeft 
een inbreng gehad, die eigelijk 
biezonder merkwaardig is voor 
oppositie WIJ deden bv nooit 
mee aan die spelletjes van blok
kering van vergadenngen door 
afwezig te blijven 

Ik aanvaard met dat men in het 
parlement gaat zitten zonder vol
op te werken 

Ik denk dat men zich, als parle
mentslid, op een tweetal mate
ries moet toespitsen Je moet 
een paal zijn waar ze niet rond 
kunnen, waarop ze zich te plet
ter njden Dat geeft de partij een 
gewicht op andere terreinen Als 
fraktie moet men „au séneux" 
overkomen Dit maakt je met 
goed met buitenwaartse akties 
Ik ben daar met tegen, maar dit is 
geen kompensatie 

Ik ondervond dit eveneens in 
het Europees Parlement Wan
neer je kundig zijt in wat je 
voortbrengt, kunnen ze niet om 
je heen En dan mag je ook eens 
een buitenissigheid doen Ik heb 
in Straatsburg beide gedaan, dan 
word je met belachfelijk Ik heb dit 
dikwijls aan de Groenen gezegd, 
die mij wilden verleiden tot hap
penings Ik zei hen steeds „Doe 
al uw happenings op het plein 
buiten, binnenin ga ik parle-
mentsstijl hanteren" Vuurwerk 
voor de poort, doe maar op, 
maar binnenin ernstig werken 

Als specialist in een matene 
vertegenwoordigt men, soms 
willens nillens, de hele partij Je 
zet de hele betrouwbaarheid van 
de partij op het spel Dan is 
oppositie een formidabele njk-

dom Niet wanneer je er een 
obstruktiespelletje van maakt 
tenzij in dramatische omstandig

heden Mijn evaluatie blijft dus 
een parlementair mandaat is bui
tengewoon zinvoM" 

Ideologie is 
diepvriesprodukt 

WIJ. In 79 trok u naar het Eu
ropees Parlement te Straats
burg 

Coppieters- „Voor een eva
luatie van het Europees Parle
ment verwijs ik naar het boekje 
in de VNS-reeks „Ik was een Eu
ropees Parlementslid " Het Eu
ropees Parlement is een forum 
dat een enorme kans geeft aan 
de regionalisten Tonen in Euro
pa wat de VU in het Belgisch 
Parlement heeft gedaan Dos
siers op de tafel leggen die men 
er met meer kan afgooien Aan
vankelijk zullen ze schreeuwen 
en het utopisch noemen, maar 
het duurt met zolang of dat dos
sier ligt daar toch 

In het begin probeert de te
genstrever u te laten doorgaan 
voor een onnozelaar Ik hennner 
me goed de eerste opmerking 
van Jos Van Eynde in de school
paktkommissie „Ge zit hier met 
in uw klas, onderwijzer'" Zo'n 
soort medelijden Ze weten dat 
je iets kunt, maar ze trachten het 
belachelijk te maken Maar dit 
lukt hen niet als je blijft wie je 
bent 

Nationalisme is geen ideolo
gie Ideologieën zijn diepvries-
produkten Nationalisme is een 
geestelijke kracht die je voort
durend moet herhalen Dat uw 
volk moet leven Dat is een ba-

Een andere passie van Maunts Coppieters de rust van de muziek 
sisgegeven 

(pvdd) 

Verliefd worden kost nietsTrouwen wel. 
m \ » 

/ • . \ 

A f% I 

^ 1 , ' ; 

MB-Autolening 
Voor u de knoop doorhakt en uw handtekening 

zet onder Het Contract van de Eeuw,' neemt u 
best contact op met een KB fihaal Daar wacht u 
immers een bhjde verrassing 

Als u het tarief van de KB Autolening grondig 
bekijkt, merkt u snel dat we erg voordelig zijn Zo 
voordelig zelfs dat u meer kunt kopen dan u eerst van 
plan was Misschien eentje met metaalkleur Of 
een wat luxueuzer model Of eentje met wat meer 
paarden Of gewoonweg een betere 

Dat komt omdat het tarief van de KB Auto
lening \oor iedereen beduidend lager ligt dan het toe 
gestane wettelijke maximum waarmee u zat te rekenen 
Voor iedereen, dat wil zeggen cliënten en niet-clienten 

En, niet alleea nieuwe wagens komen in aan 
merking, ook voor tweedehandsw agens en moto s kunt 
u een KB Autolening aanvragen 

Verliefd worden kost niets, maar trouwen hoeft 
ook niet duur t&zijn op voorwaarde dat 
u een lening aaflgaat bij de Kredietbank ^ 

Kom er maar eens rustig over m Km J J 
praten " • ^ *-^ 
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U hoorf hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

•^^^^^^«i«#!«»^/>«*-v-. 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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Morgen vrijdag kan je 
een prettige naamdag 

I wensen aan al wie Hllalre 
of Hilaar heet Dat zullen 
er waarschijnlijk niet al 
te veel zijn: zonder uitge
sproken zeldzaam te we
zen, is Hilaire een thans 
toch minder voorkomen
de voornaam. 

De naam van Griekse 
afkomst betekent „de op
gewekte". Het woord „hi
lariteit" is inderdaad van 
dezelfde stam. 

De heilige Hilarius, die 
op 13 januari zijn kalen
derdag heeft, was in de 
vierde eeuw kerkleraar, 
fel bestrijder van het 
Arianisme en bisschop 
van 
Poitiers. 

Zoals in het algemeen, lopen 
ook in de Vlaamse Beweging 
de Hilaires niet bij bosjes rond. 
Tussen twee van de zeldzame 
flamingantische Hilaires was er 
een reeks opmerkelijke over
eenkomsten. Ze hadden niet 
alleen dezelfde voornaam maar 
ook hetzelfde beroep, ze koes
terden eenzelfde belangstelling 
en — alhoewel ze niet in me
kaars buurt woonden — werk
ten ze samen en waren ze be
vriend: de geneesheren Hilaire 
Allaeys en Hilaire Gravez. 

Hilaire 
De Westvlaamse arts Hilaire 

Allaeys (°Woesten 1873) was 
een vriend van August Borms 
en Cyriel Rousseeu met wie hij 
vóór de Eerste Wereldoorlog 
de Vlaamse Zangersgilde te 
Antwerpen oprichtte. Tot hij in 
de jaren dertig stierf, bleef hij 
vooral literair bezig. 

In 1917 was Hilaire Allaeys 
betrokken bij een poging om 
een Vlaamse krant op te rich
ten. Zijn partners bij het nooit 
verwezenlijkt initiatief waren 
dr. Alfons Van de Perre en dr. 
Hilaire Gravez. 

De Aalstenaar Gravez (°Gij-
zegem 1889) was op dat ogen
blik frontarts in het Belgisch 
leger en voorman in de Front-
beweging. Hij bleef buitenge
woon aktief in het tussenoor-
logse Vlaams-nationalisme, 
o.m. als senator eerst voor 
Aalst-Oudenaarde, later voor 
Gent-Eeklo. Hij richtte het 
Vlaams Geneesherenverbond 
op en werkte mee aan tal van 
jeugd- en studenteninitiatieven. 
Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog was hij weer 
frontarts: hij leidde het veld
hospitaal van de Vlaamse 
Oostfronters. 

De grote gemeenschappelij
ke liefde van de Hilaires was 
Frans-Vlaanderen: Allaeys met 
de vereniging Pro Westlandia 
en Gravez met Zannekin be
hoorden tot de eersten die, 
reeds vóór de Eerste Wereld
oorlog, in Frans-Vlaanderen 
aan kultuurwerking deden en 
kunstavonden of bijeenkom
sten organizeerden. 
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Bob Hope, Dorothy Lamour en Bing Crosby, een ijzersterk 
trio in „Road to Utopia", zaterdag 14 januari om 16 u. op 

BRT1. 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 jan. 
• BRT 1 - 16.00 
Road to Utopia, film 
• BRT 1 - 20.15 
Muziekgolven, show 
• BRT 1 - 21.05 
Terloops 
• BRT 1 - 21.50 
Bloedvete, tv-film 
• BRT 1 - 23.30 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.28 
Herenstraat 10, serie 
• Ned. 1 - 21.30 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 23.00 
Harten 2, serie 
• Ned. 2-19.55 
Spop, sport en pop 
• Ned. 2 - 20.45 
Het Cara'ibische mysterie, tv-
film 
• Ned. 2 - 23.20 
Hud, western 
• Lux, 22.20 
De fietsendief, film 
• ARD - 2220 
Bluff, film 
• BBC 1 - 23.50 
The cowboys, western 

Zondag 15 jan. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 16.00 
De kinderen van witch Moun
tain, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 21.20 
TV-Touché 
• BRT 1 - 21.45 
Cinémanie, filmkwis 
• BRT 2 - 15.25 
Veldlopen uit Wingene, reporta
ge 
• Ned. 1 - 21.35 
De landverhuizer, dok. over een 
uitgeweken boerenfamilie 
• A2 - 21.45 
Vietnam, van 932 tot 1975, dok. 
• FR. 3 - 22.30 
Plus fort que Ie diable, film 

Maandag 16 jan. 
• BRT 1 - 20.20 
Met voorbedachten rade, drie
delige misdaadserie 
• BRT 1 - 21.05 
Benny Hill, om te lachen 
• BRT 2 - 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken; serie 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 20.28 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1 -21.00 
De citadel, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
Hier en nu 
• Ned. 2 - 19.37 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 2 - 21.02 
Voetbal '80, sportshow 
• ARD-21.15 
De vakbonden in Frankrijk, dok. 

Dinsdag 17 jan. 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 

Verover de aarde, wetenschap
pelijk magazine 
• BRT 2 - 20.15 
Het Rothko-komplot, film en de
bat over kunstenaar-kunsthan
del 
• Ned. 1 - 19.20 
Zeg'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Reilly, meesterspion, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Achter het Nieuws 
• Ned. 1 - 22.00 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 2 - 20.50 
Te gast bij Gert en Hermien, 
show 
• RTB 1 - 20.05 
Les oiseaux se cachent pour 
mourir, nieuwe reeks 
• RTB 2 - 20.55 
L'echange, toneel van Claudel 
• TF 1 - 21.40 
Vagabondages, militante poëzie 
• ARD - 23.00 
Die Bachmeier-story, dok. 

Woensdag 18 jan. 
• BRT 1 - 18.30 
Xenon, jeugdserie 
• BRT 1 - 20.20 
Handel in uitroeiing of het hete 
vangijzer, dok. over dierenhan
del 
• BRT 1 - 21.15 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.40 
De kunst van het tafelen, ijsbre-
kerafl. 
• BRT 2 - 20.15 
De dame met het hondje, Tsje-
chov-verfilming 
• BRT 2 - 21.45 
Wraak, kortfilm 
• BRT 2 - 22.10 
Harpya, animatiefilm 
• Hed. 1 - 19.00 
Herrie, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 20.33 
The unknown Chaplin, dok. 
• Ned. 1 - 21.26 
Zeilschepen, tv-film 
• Ned. 1 - 22.16 
Hier is- Adnaan van Dis, praat
show 
• Ned. 2 - 20.10 
Koos Postema in gesprek, 
praatshow 
• Ned. 2-21.00 
Zoals het is, tv-spel 
• TF 1 - 21.25 
Muzikale wandeling langs de 
Mississippi, dok. 

Donderdag 19 jan. 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.50 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Het ABC van de computer, 
nieuwe dok. reeks 
• BRT 2 - 20.15 
'k Gaf kontent mijnen eerste 
kreet, liederen door de Internat 
Nieuwe Scène 
• Ned. 1 - 20.28 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 - 21.00 
Willem van Oranje, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.35 
Levenslang, serie 
• Ned. 2 - 20.10 
In de kijkerd, smalfilms 
• Ned. 2 - 21.00 

Wordt U al geholpen? serie 
• Ned. 2 - 21.30 
Markant, portret van Conny 
Stuart 
• Ned. 2 - 22.45 
Goede morgen Mr. Orwell, in-
terkontinentale uitzending 
• RTB 2 - 20.00 
Boula Matari, serie over de kolo-
nizatie van Kongo 
• TF 1 - 22.30 
Gemzenjacht in het massief van 
Taillfeu, dok. 

Vrijdag 20 jan. 
• BRT 1 - 20.20 
Coogans bluf, film 
• BRT 2 - 20.45 
Julius Vuyistoke, vrijzinnige fla
mingant, speldok. 
• Ned. 1 - 20.28 
De een-twee-drie-show, spel-
show 
• Ned. 1 - 21.45 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.30 
De alles is anders show 
• Ned. 2 - 20.55 
Mensen zoals jij en ik, kortver-
halen 
• Ned. 2 - 22.45 
Dood normaal, over de nade
rende dood 
• Ned. 2 - 23.15 
Ze doden alleen hun baas, film 
• Lux. - 22.00 
La mariée etait en noir, film 
• ZDF - 22.45 
Das Testament des Dr. Mabu-
se, thriller 1932. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 14 jan. 
Road to Utopia 

Amerikaanse komedie uit 
1946 met het hechte trio Bing 
Crosby, Bob Hope en Dorothy 
Lamour. (BRT 1 om 16.00) 

Hud 
„Veredelde" western uit 1963, 

gebaseerd op „Horseman, pass 
by" van Larry McMurtry. Met 
Paul Newman, Melvyn Douglas, 
Patricia Neal e.a. 

De film is een voorbeeld van 
de westernfilms uit het begin van 
de jaren zestig, waarbij het ak-
sent veriegd werd naar een psy
chologische uitwerking van aller
lei konflikten die vroeger met de 
vuisten en het karabijn uitge
vochten werden. (Ned. 2 om 
23.20) 

Zondag 15 jan. 
The Front Page 

Amerikaanse komedie uit 
1974 met o.a. Jack Lemmon en 
Susan Sarandon. Chicago 1929. 
De hele perswereld staat op 
stelten i.v.m. de komende te
rechtstelling van een zekere Eari 
Williams. (RTL om 20.00) 

Maandag 16 jan. 
L'homme qui aimait les femmes 

Frans komisch drama van 
Frangois Truffaut (1976). 

De beroemde ingenieur en 
ontwerper Bertrand Morane 
wordt begraven. Rond het graf 
staan veel vrouwen. Want Mora
ne had naast zijn werk een grote 
p)assie: de vrouw... 

De film wordt gevolgd door 
een debat rond „Verleiden". 
(RTBF 1 om 20.00) 

Dinsdag 17 jan. 
The Rothko-komplot 

Engelse film uit 1982 geba
seerd op het verhaal van een 
van de beruchtste kunstschan
dalen van deze eeuw rond de 
dubieuze praktijken in kringen 
van kunsthandelaars... 
(BRT 2 om 20.15) 

Woensdag 18 jan. 
De dame met het hondje 

Russische film uit 1959 naar 
een novelle van Tsjechov. 

In Jalta maakt de ongelukkig 
getrouwde ambtenaar Goerov-
ke kennis met Anna, een ge
trouwde vrouw uit de provincie. 
Hun vluchtig vakantie-avontuur
tje groeit uit tot een hartstochte
lijke liefde... (BRT 2 om 20.15) 

Donderdag 19 jan. 
Une étrange affaire 

Frans psychologisch drama 
uit 1981 met o.a. Gérard Lanvin, 
Nathalie Baye, Michel Piccoli, e.a. 

Een met veel prijzen beladen 
film over passie, betovering en 
vampirisme die speelt in een 
hedendaagse publiciteitsfirma. 
Louis Coline net als de andere 
bedienden in het publiciteitsbe-

drijf, wacht vol spanning en 
enigszins bang op de nieuwe 
baas, over wie allerlei praatjes de 
ronde doen De komst van die 
nieuwe baas zal zijn hele leven 
en dat van zijn vrouw overhoop 
gooien... (RTBF 1 om 20.40) 

Vrijdag 20 jan. 
Coogan's bluff 

Amerikaanse politiefilm van 
Dort Siegel uit 1968. 

Walt Coogan, een hulpsheriff 
in een provinciestadje in Arizona 
moet naar New York om een 
opdracht uit te voeren. Daar past 
Coogan far-westmetoden toe 
die helemaal niet in de smaak 
van de autoriteiten vallen. Ook 
de georganizeerde misdaad rea
geert anders. (BRT 1 om 20.20) 

Nieuw op 
het schema 

Cinémanie 
is terug 

Eens in de twee weken komt 
deze kwis 's zondags op het 
BRT-scherm. De formule mocht 
als geslaagd bestempeld wor
den en komt dan konsekwent in 
dezelfde vorm terug. Alleen 
werd een kijkersvraag toege
voegd. 

(zondag 15 jan. om 21 u. 45 op 
BRT 1) 

Met voor
bedachten rade 

De reeks „Met voorbedach
ten rade" die speelt in gerechte
lijke kringen is de verzameltitel 
voor de 3-delige mini-serie „Het 
begon met mishandeling". Au
teur en regisseur is opnieuw Jan 
Matterne die op TV-gebied al 
ruimschoots zijn gulden sporen 
heeft verdiend. Hij zou na deze 
reeks beginnen aan een soort 
„(Coronation Street". 

(maandag 16 jan. om 20 u. 20 op 
BRT 1) 

Reilly, 
Vara zet deze Britse spiona-

gereeks op het scherm die ei
genlijk een biografie is van de le
gendarische en mysterieuze 
meesterspion Sam Neill, zowat 
de grondlegger van de moderne 
spionagetechnieken. Reilly zou 
in 1874 in Odessa geboren zijn. 
Zijn dood blijft een open myste
rie. 

(dinsdag 17 jan. om 20 u. 28 op 
Ned. 1) 

Basic 
computerkennis 

BRT heeft het initiatief geno
men om een initiale kursus infor
matica te brengen waarin de 
basisprinciepen van de automati
sche gegevensverwerking uitge
legd worden. Een must voor le
ken in de zaak. 

(donderdag 19 jan. om 19 u. op 
BRT 2) 
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ledere min of meer regelmatige lezer weet het uit 
ervaring: zijn literaire belangstelling wordt stilaan 
onbetaalbaar En de uitgevers geven dit welwillend 
toe, maar wijzen op de duizelingwekkend gestegen 
papierprijs. vi-r^ 

NIET zonder waarheid 
daarin trouwens: naar 
het schijnt hebben 

vooral Amerikaanse uitgevers 
hele wouden aan papiergrond
stof opgekocht om zo veel mo
gelijk te kunnen ingaan op de 
almaar uitdeinende tijdschriften
markt 

Maar er is een lichtpuntje, die 
laatste markt lijkt fel oververza
digd te geraken, zodat de papier-
prijs wellicht naar een redelijker 
peil zal terugzakken. 

Ook hebben een aantal uitge
vers zelf naar een sanering van 
de situatie gezocht en deze blijk
baar gevonden in het op de 
markt brengen van rationeler 
vervaardigde, eenmalige her
drukken in grote oplagen van 
werken waarvoor er een gega
randeerd of tenminste voorspel
baar gretige aftrek bestaat Door 
deze grote oplagen kunnen dan 
ook gunstigere voorwaarden be
dongen worden betreffende au

teursrechten en vertaalhonora-
ria. 

Zo is het geval bekend van 
een uitgever (De Arbeiderspers) 
die het van de erven van Jean-
Paul Sartre gedaan kreeg het 
royalty-percentage voor een 
herdruk van diens „La Nausée-
Walging" van 17,5 % tot amper 
5 % te herleiden (of 15.000 gul
den in één keer betaald). 

De uitgever waarborgde dan 
ook een oplage van minimaal 
20.000 exemplaren, waar voor 
een dure uitgave daarvan 
slechts een fraktie haalbaar is. 

Een verstandig idee waar uit
eindelijk de drie partijen — er
ven, uitgever, lezer — wel bij 
varen. Maar wat voor debuten 
en minder gegeerde auteurs of 
poëzie bij voorbeeld? 

Maar kom, misschien maakt 
een verspreiding van deze visie 
alzo kassa-geld vrij voor ook een 
herleving van de moeilijker lijken
de investeringsdurf. 

^/\/èten 
Bestaat er iets alledaagser dan 'n bakje troost, een 

kop koffie? Toch is er geen drank met zoveel 
vraagtekens (en onwaarschijnlijke legendes) over de 
oorspronkelijke herkomst en zijn eerste gebruik 
omhangen dan precies die bonen waar Max Have
laar (Lauriergracht 37) makelaar in was. 

IN Europa werd koffie pas vrij 
laat in de 17de eeuw echt 
populair, maar in de Arabi

sche wereld moet dat al veel 
vroeger gebeurd zijn, al bestaat 
er enige zekerheid dat de baker
mat van het koffiegenieten in 
Ethiopië dient gezocht Vast 
staat dat het Venetiaanse koop
lui waren (zij monopolizeerden 
toen de handel met de Levant) 
die de Coffea Arabica naar het 
westen brachten, zo omstreeks 
1615. 

Maar van een zekere Pieter 
van de Broecke, een naar Am
sterdam uitgeweken Vlaming, 
weten we dat hij in 1638 naar 
Mekka gezonden werd om daar 
een partij koffie te kopen. We la
gen dus niet zo erg ver achterop. 

Al bestonden er in Venetië, 
Rome en Marseille reeds goed 
draaiende koffiehuizen, het eer
ste historische „café" van grote 
faam, het Café Procope, werd in 
1689 te Parijs geopend door de 
uit Florence afkomstige Francis
co Procopio (dezelfde culinaire 
spitstechnoloog die er in 1660 In 
Italië als eerste in slaagde om 

konsumptie-ijs te bereiden). 
De „Procope", die als druk 

bezocht en gemoedelijk geprijsd 
restaurant rwg steeds bestaat 
staat wel niet in de rode Michelin 
vermeld, maar speelde in de 
18de eeuw een bepalende rol in 
het Franse literaire leven. 

Soms wordt Wenen wel eens 
de eer toebedeeld de primeur 
van het café aan onze kuituur af
geleverd te hebben. Dat is wel 
fout Het Weense koffiehuis ont
stond pas na het tweede beleg 
van de stad in 1683, toen de 
vluchtende Turken zowat vijf
honderd zakken van hun peppil
bonen achterlieten. 

Als u echt op bedevaart wil 
naar het oudste echte café in de 
Europese regionen, ga dan naar 
het San Marco-plein in Venetië 
en stap de heerlijke „Florian" 
binnen, magistraal mooi en ziels-
verheffend antiek... met supe
rieur lekkere mokka (trouwens, 
over mokka hebben we 't straks 
nog wel). 

Alle obers heten Fausto of 
Gino en van Faema hebben ze 
er nog niet gehoord. 

Een van de zalige smaakgeneugten is ongetwijfeld 
het genot van een goede sigaar Maar zoals alles wat 
subtiel en delikaat is, vergt dit genot enige kennis en 
ervaring. Daarom is het allereerst belangrijk te weten 
hoe een sigaar eigenlijk in elkaar zit 

BINNENIN zit de vrij fijn 
versneden tabak die 
doorgaans een mélange 

van verschillende tabakssoorten 
is, van meestal konstante samen
stelling (waardoor de sigaar haar 
eigen typische smaak en per
soonlijkheid krijgt). 

Dit binnengoed wordt bij el
kaar gehouden door een sterk 
en gaaf omblad, waarboven ten 
slotte het fraaie dekblad komt 
Kies steeds een sigaar van vol
doende dikte (senoritas, corona, 
knak, panatella). 

De cigarillo of spriet is te dun 
om in de body ervan deugdelijk 
te kunnen melangeren, waar
door de smaak te eenzijdig en 
vaak te scherp op de tong is. Als 
u een niet vertrouwd merk rookt 
verbrijzel uw eerste peuk dan 
even en kijk of het omblad wel 
van echte tabak is. 

Voor vele sigaren wordt on
der de natuurlijke dekker wel 
eens 'n HTL-omblad gebruikt 
(Homogenised Tobacco Leaf), 
wel op basis van tabak, maar 
toch nep. De keuze tusen „wild" 
of niet maakt qua kwaliteit niets 
uit Tijdens de produktie vertoont 
elke sigaar in een bepaalde faze 
een flos of pluim. 

Normaal wordt die keurig af
gesneden, bij de „wilde" eksem-
plaren evenwel niet, maar de 
smaak is er niet beter of slechter 
om. Kies steeds ongematteerde 
sigaren. Het matteren (met ta
bakspoeder bestuiven) gebeurt 
maar al te dikwijls om schoon
heidsfoutjes te verhullen. Daar
enboven vormt het poeder soms 
een slijkerige massa op de lippen 
wat niet estetisch en niet smake
lijk is. 

De sigaar is een natuurpro-
dukt dat niets te verbergen 
heeft., alle .klasse-sigaren zijn 
trouwens ongematteerd. Ja, een 
selektieve smaak kan wellicht 
een frank of twee per sigaar 
meer kosten, maar het gaat dan 
ook om uw „goede smaak". 

N IU over het roken zelf. 
Steeds rustig en niet 
gehaast Door te hard 

of te snel te trekken loopt de 
temperatuur in uw sigaar te 
hoog op, wat smaaknadelig is. 
Verwijder liefst vooraf het siga-
rebandje en rook een grote si
gaar niet verder dan voor 2/3 op 
(stop wanneer door de afvalstof

fen de sigaar bitter wordt). En 
vooral, u hoeft niet te inhaleren. 
Het genot van de rook ligt in de 
mond en niet in de longen... dus, 
u bent een genieter, geen ver
slaafde. 

Om de sigaar aan te steken: 
een cederhouten strookje, een 
lucifer (nadat de zwaveldamp 
afgevoerd is), een gasaanste-
ker... maar geen benzineaanste-
ker of kaars (vet en walm). 

De beste aanzuigpositie is de 
sigaar zowat 1 cm boven de 
vlam te houden. De askegel tipt 
u liefst niet telkens af. Hij heeft 
op het vuur in de sigaar een 
thermostatische werking waar
door de temperatuur ideaal blijft 

Ten slotte, als het afscheid 
daar is, de sigaar niet uitdrukken. 
Leg ze gewoon nog brandend in 
de asbak. Een sigaar die vanzelf 
uitdooft, stinkt niet Maar de kou
de peuk wel tijdig opruimen. 

Iet geeft niet of gij u 
niet met de politiek be
moeit, de politiek be
moeit zich toch met u. 
Charles de Montalembert 

Serpens biceps 

Voor veelvraet werd alree bekend 
bet cockrielsamber staelserpent 
daer 't heeft, om tselve vol te proppen 
een muyl in yeder van de coppen. 

f^MeeihpelBn 
(15) 

Meespelen 13 heeft opnieuw 
voor heelwat misverstand gezorgd. 
Eén meespeler wist de juiste (D 
fouten te vinden. De streek rond 
Malmédy ligt niet in Condroz, Belle-
vaux-Ligneuville heeft een be
schermde Duitstalige minderheid 
en het graf van monsieur Hawarden 
(Meriora Gillebrand) bestaat echt 
en wel in ügneuville. De prijs gaat 
deze week (weer) naar Jan van 
Doren in de Moeistraat 48 te St-
Marfens-Latom. Hier Meespelen 15. 

M 
een 

ENEER Savon riep en-
toesiast uit: „Lekker 
wijntje met bovendien 

prachtige naam: Saint 

Amour! Echt om verliefd op te 
worden die Bordeaux-wijnen!" 

Toen de fles leeg was liet hij 
belegde broodjes met sterke 
kaas aanrukken, Brusselse kaas 
nog wel. „Ruikt wel niet lekker 
maar doet het uitstekend na een 
glaasje rodel" 

„Je bent een echte levensge
nieter" was mijn kompliment 

Vervolgens nodigde meneer 
Savon met uit zijn kollektie ivoor 
te bewonderen. Hij ging voor 
naar het salon, bood nog vlug 
een panatella aan, en verklaarde 
zijn passie voor ivoor. 

„Nonkel pater was missionaris 
in de vroegere kolonie en bracht 
af en toe wat ivoor mee, maar 

niemand in de familie leek geïnte
resseerd in de geschenken. Ze 
moesten regelmatig afgestoft en 
helemaal kraakwit werden ze 
toch nooit meer. Zo raakt het 
ivoor op zolder en ten slotte in 
mijn bezit". Zo eenvoudig was 
dat! 

Toegeven, het was een pracht 
van een verzameling: bewerkte 
tanden, bantoe-koppen, ringen, 
brievenopeners en weet ik veel. 

Meneer Savon bekeek zijn 
verzameling met wellust 

Rots viel mijn oog op het 
indrukwekkend aantal sloten op 
de kast 

„Yale!" riep meneer Savon uit 
„hlet beste slot dat ooit door een 
universiteit werd uitgevonden. 
Waar die allemaal goed voor zijn, 
nietwaar!" 

Opnieuw zitten drie fouten ver
scholen in dit verhaal. U kunt ze 
vinden en ze laten weten aan WU, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
voor maandag 23 januari. Een prijs 
ligt klaar voor de winnaar. 

12 JANUARI 1964 
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Toeristische attral<tie op de Stijn Streuvelsroute 

Het Vlasmuseum 
te Kortrijk 

een werd de basis gelegd voor 
een gespecializeerde nijverheid 
en voor een algemene welvaart 
In en rond de Groeningestad. 

Ook heel deze ontwikkeling is 
in het vlasmuseum aanschouwe
lijk en levendig voorgesteld. 

Omdat de grimes van de „vijf

tig koppen" zo levensecht zijn en 
gerust een vergelijking kunnen 
doorstaan met deze uit het was
sen beeldenmuseum van Mada
me Tussaud, wordt het Vlasmu
seum te Kortrijk weleens het 
„Tussaud van de werkman" ge
noemd. 

In de toekomst wil konserva-
tor Bert Dewilde hier ook nog 
een kant- en linnencentrum on
derbrengen. In afwachting wer-

De gele vlaskapellekes die ooit de boorden van de 
Leie, onze gouden rivier, sierden, zijn nu zo goed als 
verdwenen. Kortrijk, het grote vlascentrum, keek 
hierop met heimwee neer en nam het initiatief om al
les wat om en rond de vlasnijverheid draaide, onder 
te brengen in een museum. De gelukkige keuze viel 
op de „Beeuwsakt", een achttiende-eeuwse vlassers
hoeve waarin een vlasmuseum werd ondergebracht 
en dat in april 1982 werd opengesteld. 

OVER dit museum brengt 
de Vlaams-Nationale 
Omroepstichting~ een 

sfeerbeeld in de reeks „Vlaande
ren vandaag" op vrijdag 13 ja
nuari aanstaande op het 1ste 
BRT- televisienet van 19 u. 30 tot 
19U.40. 

Vlasser 
en gids 

Het vlasmuseum ligt in het nog 
landelijke Kortrijk, op een terrein 
van 1 ha nabij de universiteit Het 
is ondergebracht in een prachtig 
gerestaureerde oude Vlaamse 
boerderij, een vlassershoeve 
met typisch binnenerf, hofwal, 
boomgaard en weiden. Neerhof-
dieren zorgen er voor een eigen 
sfeer. 

Binnen is de vlasbewerking 
voorgesteld van de handwerk-
periode tot het begin van de 
mechanizatie. Er zijn 25 zeer 
aantrekkelijke taferelen, die de 
vlasteelt en de evolutie van de 
vlasbewerking tonen, zoals ze 
de voorbije eeuwen in Vlaande
ren beoefend werd. Alle stadia 
werden realistisch gerekon-
strueerd met de autentieke 
werktuigen en toebehoren. 

Vijftig levensechte persona
ges, in polyester, roepen door 
hun gelaatsuitdrukking, hun hou
ding en hun oorspronkelijke kle
dij een waarheidsgetrouw beeld 
op. 

In een eerste gedeelte van het 
museum wordt de opeenvolgng 
gegeven van de verschillende 
fazen van de vlasteelt: van het 
zaaien, het wieden tot het dro
gen in hagen. Daarna volgde het 
ontzaden met de boothamer of 
met repelkam. 

Tussaud van 
de werkman 

De buitentaferelen m.b.t het 
roten aan de Leie en het drogen 
in kapelletjes zijn even sprekend. 
Ten slotte werd het vlas gebro
ken. 

Typisch is hier de zwaaiende 
kapbeweging, die door vlasser 
en gids André Dekijvere graag 

wordt gedemonstreerd. Deze 
vlasser heeft het allemaal van 
nabij meegemaakt en is een ex
pert in zijn vak. 

Eeuwenlang Is de vlasbewer
king manueel werk gebleven. Dit 
is overduidelijk in het museum te 
zien. Met de stoommachine en 
de elektrische stroom kwam 
daann verandenng. Dank zij de 
mechanizatie werd het werk ver
licht en groeide de produktie, al 
bleef de aard van de bewerkin
gen dezelfde. Machines namen 
meer en meer werk over. Met-

Alle bewerkingen van de vlasteelt zijn uitgebeeld door middel van polyesterfiguren, die een 
grote gelijkenis vertonen met de levende vlassers. Hier het ontnaden van het vlas met de re

pelkam. 

aËttÜ 

Ik was zeven jaar, het jaar van mijn eerste 
kommunie in 1948. En zoals je kunt merken zag ik er 
als een zeer bedeesd en vroom meisje uit 

Mijn vader was een „vlasser". Voorheen hadden 
wij thuis een grote vlasfabriek in Koolskamp, een 
klein dorpje met een nog kleiner dorpsschooltje. Van 
de oorlogsjaren herinner ik mij biezonder weinig, be
halve die keer dat de hoge fabrieksschoorsteen ge
bombardeerd werd en wij ijlings moesten vluchten. 

Toen wij naar Menen verhuisden betekende dit 
een enorme verandering in ons leven. Van een plat-
telandsdorp naar een stad, die dan nog berucht en 
bekend stond als „klein Parijs". Wat wil je. Menen 
was tot diep in de jaren vijftig een ekonomisch zeer 
bedrijvige grensstad langsheen de Leie. Ik liep er 
school in „Saint-Georges", een instelling die uit twee 
afdelingen bestond. Aan de ene kant van de straat 
stond het gebouw voor de kinderen wiens ouders 

het wél konden betalen en daar recht tegenover het 
gebouw voor zij wiens vader niet over voldoende 
geldmiddelen beschikte. Reeds toen groeide bij mij 
dat besef van: zoiets kan niet. zoiets mag niet Daar 
werd ik ook voor het eerst met het „taalkonflikt" ge-
konfronteerd. Als Vlaamse kinderen waren wij ver
plicht twee dagen per week Frans te spreken op de 
speelplaats. Dit in tegenstelling tot de meisjes uit 
Wallonië die nooit moesten Nederlands spreken. 

Ik was een boekenwurm, maar vooral ook iemand 
die enorm veel ging ravotten. Ik was heus niet zo 
braaf als mijn ouders soms vermoedden. Ik herinner 
mij nog levendig de schrik die mijn moeder opdeed 
bij het zien zwemmen van haar oudste dochter in de 
Leie, daarbij geholpen door een gammele autoband. 
Wij woonden vlakbij de Leie en het verkennen van 
aangemeerde schepen was telkens opnieuw een 
avontuur 

In Menen zelf waren een aantal buurten en 
steegjes voor ons, kinderen, verboden. Ook het 
smokkelen kende toen nog hoogdagen. Vooral de 
smokkel in sterke dranken. Maar soms ook in goud. 
Ik weet nog hoe een man in de gevangenis belandde 
wegens het smokkelen van goud, dat hij in zijn fiets-
buis verstopt had. 

Mijn schoonste jeugdherinneringen zijn ongetwij
feld de maandagnamiddagen dat ik met vader 
meemocht naar de vlasmarkt in Kortrijk. De drukte 
van deze markt betekende telkens een feest en tij
dens het huiswaarts rijden gaf pa mij uitleg over alles 
en nog wat: waarom de vlasprijs steeg, hoe het 
kwam dat deze ineenstortte... Een boeiende tijd. Of 
de uren dat ik, ademloos stil, luisterde naar mijn moe
der die wondermooi piano kon spelen. Ook de 
vakantiedagen dat ik achter mijn grootnonkel liep 
doorheen de velden bij zijn boerderij 

Mijn Vlaamsgezindheid kreeg ik mee van thuis en 
dit werd nog versterkt door het lijfelijk ervaren van 
de tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen 
te Menen. Ik was amper een tiener toen ik, zonder lid 
te zijn, reeds mee op plaktocht trok voor de pas 
opgerichte Volksunie. 

Het devote meisje op de foto, anno 1948, is Roza 
Lernout-Martens (° Koolskamp, 1941), VU-schepen 

te Wervik en lid van het partijbestuur. 

dient zowel het „Vlasmuseum" 
als zijn boek „Het Vlas in Vlaan
deren" een ruime belangstelling. 

Dorst h o p 
ger? „De Vlas-
blomme' weet 
daar' wei iets 
op. Een koele 
pint een lekker 
hapje of een 
oud gerecht en_ 

gezonde buitenlucht De oude vlas-
sersherberg „In de Vlasblomme' is 
ingericht met meubilair afkomstig 
van het bekende café „De Neer-
beek" te Bissegem. De herberg, die 
deel uitmaakt Van het Vlasmuseum 
is alle dagen open vanaf 10u.30, 
behalve de dinsdag. 

Interessant is ook hst promotie-
centrum gericht op het verbruik van 
produktsn van de eigen vlasnijver
heid. 

Het geheel ligt op 500 m van de 
Kortrijkse Hallen, op 1 km van de 
op- en afritten van de E3 en de 
Ringlaan en langs het trajekt van de 
toeristische Stijn Streuvelsroute. 

De bezoekregeling is onlangs 
gewijzigd. Het museum zelf is open 
van 1 maart tot 15 november op 
maan-, woens-, donder- en vrijdag 
van 9u.30 tot 12u.30 en van 
13 u. 30 tot 18 uur. De dinsdag van 
13u.30 tot 18 uur. De zater- en 
zondag van 14 tot 18 uur. Gesloten 
op officiële feestdagen. Voor af
spraken: tel. 056-21.0138 Etienne 
Sabbelaan 4, 8500 Kortrijk. 

Werkten mee aan deze door-de-
weeks: Roeland Dirks, Gejo, Nic 
van Bruggen, Maurits Van Liede-
kerke. Toon van Overstraeten, 
Pol Van Den Driessche. 
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Ickx uit, Ickx in de race... 

Parijs-Dakar: het 
beste laboratorium 

Parijs-Dakar voedt weer de sportbladzijden van de kranten. De woestijntocht 
van 12.000 kilometer spreekt inderdaad tot de verbeelding. De mens op zoek 
naar zijn grenzen. Jacky Ickx eerst uit en dan opnieuw in de race. Waarheid en 
verzinsel gedragen zich ruim twintig dagen lang als tweelingbroers. 

DE lezers weten onder
hand wel dat wij geen 
kennis van zaken voor

wenden wanneer wij onze pen 
scherpen aan de autosport. 
Daarom gingen we te rade bij 
een onomstreden specialist: An
dre Van Steenkiste, één van de 
drie landgenoten die zijn stem 
mag uitbrengen bij de verkiezin
gen van „de wagen van het jaar". 

De internationale erkenning 
dus van zijn vakbekwaamheid. 
Wij vroegen hem niet de in het 
zand geleverde sportieve pres
taties op hun werkelijke waarde 
te beoordelen. Wet wilden we 
weten waarom een aantal grote 
merken (Porsche bij voorbeeld) 
jaarlijks tientallen miljoenen in
vesteren in zo'n avontuurlijk pro-
jekt waarvan de zin ons tot nu 
toe volledig ontging. 

Laboratorium 
„De reden ligt voor de hand. 

Parijs-Dakar is het beste labora
torium dat er bestaat De nieuw
ste procédés, de meest geavan
ceerde technieken worden er in 
de praktijk uitgetest. Van de rui-
tewisser tot de vierwielaandrij-
ving. Rallyrijden is de enige vorm 
van autosport die nog belang 
heeft voor de ontwikkeling van 
de automobielindustrie. De daar
in opgedane ervaringen worden 
op lange termijn vertaald in de 
wagen van Jan Modaal. Daarom 
is Parijs-Dakar zo belangrijk voor 
Porsche, voor Mercedes, voor 
Range Rover en zelfs voor Lada. 

Parijs-Dakar is méér waard 
dan het ganse Formule 1 -circus. 
Al wil ik niet ontkennen dat de pi
loten daarin bewijzen leveren 

van grote stuurmanskunst en 
technisch inzicht. Maar méér dan 
wat nuttige gegevens voor de 
bandenindustrie hoeft men van 
het kronkelend asfalt van Zolder, 
Francoschamps of Brands 
Hatch met te verwachten. Onze 
auto voor de toekomst wordt 
ontwikkeld in de slopende rally
wedstrijden. Audi heeft met zijn 
Quattro (de vierwielaandrijving) 
het gebeuren in een nieuwe rich
ting gestuwd. Porsche heeft 
daar .onmiddellijk op ingespeeld 
en test momenteel soortgelijke 
wagens uit in het verschroeide 
woestijnzand. Zoiets mag je toch 
niet waardeloos noemen. In dat 

het merk wegen in die omstan
digheden logischerwijze zwaar
der door dan de sportieve aspi
raties van een toppiloot Nie
mand die dit beter weet dan Ickx, 
de modelprof. Want dit is natuur
lijk een logisch nevenverschijn
sel. 

Voor organizator Sabine was 
Parijs-Dakar oorspronkelijk een 
race voor amateurs waaraan 
profs mochten deelnemen. Oor
spronkelijk. Nu is het een rally 
voor profs waaraan amateurs 
mogen deelnemen. Maar het be
treft hier een ook in de andere 
domeinen van de sport waar
neembaar tijdsverschijnsel!" 

Frankie in het goud... 

Itcht moet je ook het voor vele 
verkeerde interpretaties vatbare 
wedervaren van Ickx beoorde
len. 

Ickx-periment 
Toen Ickx zag dat zijn elek

trisch systeem volledig was uit
gevallen zal hij ongetwijfeld aan 
opgeven hebben gedacht Maar 
voor Porsche stond er veel meer 
op het spel dan de mogelijke 
overwinning van Ickx. Het expe
riment moest worden uitge
voerd. Daarom de noodherstel-
ling en de nieuwe start van Ickx. 
De professionele belangen van 

^ * 

Een persoonlijkheid op en naast het veld 

Verdiend goud 
voor Vercauteren 

Frank Vercauteren, de aanvoerder van Sporting 
Anderlecht, is de nieuwe gouden schoen. Een terech
te bekroning voor een vaak onderschat maar steeds 
origineel talent 

Jacky Ickx, tegenslagen en sukses: geen fata-morgana... 

VERCAUTEREN, inmiddels 
zevenentwintig gewor
den, is het laatste nog 

overgebleven produkt uit de rij
ke jeugdschool van oud-voorzit-
ter Albert Roosens. Franky was 
inderdaad nog een kind toen hii 
de paars-witte shirt aantrok. Van 
stonde af aan, dat kunnen wij 
getuigen, was de toenmalige 
voorzitter van de klub overtuigd 
van de grote mogelijkheden en 
de verzekerde voetbaltoekomst 
van de uit.. Molenbeek afkomsti
ge Vercauteren. Franky viel im
mers niet enkel op door zijn 
aanleg. Hij was ook een geboren 
strijder, een winnaarstype van 
het slag van Jef Jurion. Geen 
opdracht was hem te zwaar of te 
moeilijk. Wellicht daarom voet
balde hij eerst een aantal jaren 
bereidwillig in de schaduw van 
Rob Rensenbrink en was hij 
daarna graag een verlengstuk 

van de steeds opvallend akte-
rende Ludo Coeck. Maar wan
neer men in het Astridpark nuch
ter de rekeningen opmaakte 
bleek vaak dat Vercauterens in
breng doorslaggevend was ge
weest 

„Iemand" 
Daar komt nog bij dat Vercau

teren een „persoonlijkheid" is, 
een clevere, ontwikkelde jongen 
die ook naast het voetbal zijn 
sporen (en zijn geld) verdient 

Hij houdt er uitgesproken me
ningen op na die hij op het 
gepaste moment durft te ver
kondigen. 

Zo herinneren we nog goed 
dat Vercauteren de allereerste 
was om de ontslagen trainer Ivic 
zijn sympatie en steun te betui
gen. Het staat dan ook nu al vast 
dat er hard zal onderhandeld 

worden wanneer Franky's kon-
trakt moet worden hernieuwd. 
Lepe Vercauteren leeft immers 
met open oog en oor en hij weet 
intussen maar al te goed hoeveel 
de vaak minder bekwame bui
tenlanders in zijn klub momen
teel opstrijken. 

„Schoon kind..." 
Voorzitter Vanden Stock mag 

zich bijgevolg aan een hard en 
zakelijk gesprek verwachten. 
Maar het is desondanks ondenk
baar dat deze klubspeler bij uit
stek voortijdig het Astridpark zal 
verlaten. Hij is er opgegroeid en 
hij belichaamt als het ware de 
deugden die SpKDrting hebben 
groot gemaakt; talent en toewij
ding, schranderheid en wils
kracht 

Vercauteren mag dan door 
het eigen publiek vlugger wor
den verwenst dan een aange
kochte huurling, wanneer puntje 
bij paaltje komt wordt hij niet 
aangezien als een schakel van 
het geheel maar „als het geheel" 
zelf. 

Mijn kind schoon kind. Ver
cauteren is het enige overgeble
ven kind van het grote Ander
lecht 
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Notities uit het kunstleven voor u bij #ell<aar geschreven door U\c yan Bruggen 

EEN welbekend bovenmoer-
dijks weekblad siert zich 
met de slogan „Links 

maar verstandig". Dat klinkt de 
cynicus ongeveer even pleonas-
tisch grappig in de oren als „Een 
magazine voor denkend Vlaan
deren." 

De konkurrent van de Haagse 
Post weet zich op ztjn onderde
onsjes-sofa helemaal links, ver
standig of niet, zeker niet te veel: 
Vrij Nederland. Uiteraard heb
ben deze beide PVDA-suppor-
ters enige redaktionele robber
tjes uit te vechten: dus als het 
ene links Zo zegt, zegt het ande
re links Anders (kwestie van het 
abonnementenbestand en de 
kapitalistische advertentieprijs). 
Zo kraakte de HP (Jan Jansen 
van Galen) de overigens heel 
intelligente en geestige essayist 
Rudy Kousbroek, over liefst 6 
volle pagina's nog wel, smadend 
en oneerlijk. En VN vond het — 
terecht — nodig om de linkse 
kioskkennis van wederwoord te 
dienen. Huisschrijver Carel Pee-
ters voerde die wraakaktie uit: 
geen woord evenwel over het 
talent en werk van Kousbroek, 
maar één grote scheldtirade te

gen de HP-redakteur. Jaja, en 
dus straks weer geen volstrekte 
meerderheid. 

Voor denkend Vlaanderen 
nochtans van harte aanbevolen, 
van Rudy Kousbroek: ^,Wat en 
hoe in het Cats" (pas versche
nen bij De Harmonie) en „Het 
meer der herinneringen. Anathe
ma's 5" (in februari bij Meulen-
hofD. 

DAT bij de jaarwisseling 
bepaalde bedrijven 
(vooral uit de grafische 

sektor) aan hun klanten en rela
ties een wandkalender aanbie
den, is niets zeldzaam... toch 
heeft Antwerp Tax er een geves
tigde traditie van gemaakt. 

Wat de 1984-kalender van 
deze onderneming vooral op
merkelijk maakt, is het ernstige 
„thinking behind" van dit mooie 
en artistiek verantwoorde druk
werk. Men is er namelijk vanuit 
gegaan dat de kalendermaanden 
min of meer samenvallen met de 
12 tekens van de dierenriem. 
Dus, dacht AT-direkteur F. Van 
Oorschot, laten we daar de illus
traties van onze kalender zoe
ken. En omdat een taxi per defini

tie lokaal gebonden is, werden 
deze beelden gezocht in het 
Antwerpse stadsbeeld (geen ge
makkelijke aanpak, waarbij voor 
sommige tekens maandenlang 
speurwerk aan te pas kwam). 
Voor de vizualizatie van de te
kens werd een beroep gedaan 
op graficus Joris Olyslaegers 
(Duffel 1939), die zich dan weer 
voor technische problemen ge
plaatst zag: hoe een grafische 
eenheid bewaren in een reeks 
prenten van afbeeldingen die tel
kens in andere materialen uitge
voerd werden? 

De kunstenaar vond de oplos
sing in het toepassen - ^ voor
treffelijk overigens — van de 
„lavis" techniek (gewassen teke
ning). Met zijn kalender bewijst 
Antwerp Taxi dat ook in het vrije 
alledaagse doordachtheid en 
kreativiteit de dingen boven hun 
ogenschijnlijke banaliteit kunnen 
optillen. 

Of er nog kalenders beschik
baar zijn weet WIJ niet, maar u 
kan het proberen bij Antwerp 
Taxi, Karel Oomsstraat 14, Ant
werpen. 

VAN vitale Rock en Pop tot 
harde Punk en brute 
Disco... de evolutie in de 

decibel-subkultuur kon leuker 
geweest zijn, mooier en minder 
dom ook. Aerobic en Flashdance 
wettigden enige hoop, maar ver
zandden in de beperktheid van 
het modeverschijnsel. En dan 
plots, als de wanhoop nabij is, 
gebeurt er iets verheugends. 

De nieuwe rage heet Break
dance (ook wel eens Robot, 
Smurf of Electric Boogie ge
naamd), ontstond in de zwarte 
getto's van New York en waaide 
van- daaruit over naar Europa, 
waar vooral Duitsland en Groot-
Brittannië gretig toehapten. 

WIJ zag de Breakdance in 
Londen, bij de Covent Garden 
opera-tempel... gewoon op 
straat, daar hoort deze dans-
vorm(?) thuis. Op cassette-disco 
manifesteren zich een vijftal jon
geren, ranke negroïde types. De 
bewegingen zijn hoekig, robot
achtig en ritmisch repetitief... met 
plots akrobatische uithalen en 
lenige roll-overs. 

De eerste reaktie was verba
zing, dan aandacht en van daar
uit zelfs gereserveerde bewon

dering (hier gebeurde iets). In de 
afstompendheid van het klank
decor is weer enige bewustwor
ding geslopen, lichamelijke intelli
gentie zelfs. De jongeren de
monstreren hun Breakdance-
kunnen in straten, op markten en 
pleinen. De fysieke inspanningen 
worden beloond met een geld
omhaling. Het publiek waardeert 
het nieuwe fenomeen met ver
rassende gulheid. 

In Duitsland heeft de Break
dance naar het schijnt al profes
sionele allures aangenomen, 
sommige groepen werden zelfs 
onder manager-vleugels geno
men. En de grote jazz-meester, 
tenor-sax John Coltrane, noem
de zich entoesiast De Breakdan
ce sluit aan bij de originele 
„roots" van de jazz. 

In New Orleans werd ook bij 
muziek op straat gedanst. Mis
schien gebeurt het ook ooit in 
Vlaanderen... en waarom niet, de 
Breakdance is (enige geluidshin
der ten spijt) milieu-vriendelijk. 

ADVERTENTIE 
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Treintjes van Toen 

Van speelkamer naar veiling 
Treintjes van Toen 

Van speelkame 
Verzamelen, hoe is het mogelijk? Verzamelaars 

worden door de anderen, vaak ten onrechte, als een 
beetje vreemd beschouwd. Men verzamelt letterlijk 
van alles en nog wat 

Lokomotief „Ooievaarspoot" anno 1900. 

Poëzie voor kinderen 

Voor een meermin 
uit de zesde klas... 

HET publiek kent enkel de 
verzamelingen van 

schilderijen, medailles, 
beeldhouw/werken, porselein, ze
gels, meubels, wapens, oude au
to's en, meer recent, speelgoed 
of poppen, vooral dank zij de 
talloze publikaties, tentoonstellin
gen en veilingen. 

Om te beseffen wat zoal 
wordt verzameld, waar het grote 
publiek geen weet van heeft en 
dat misschien ooit even zeld
zaam zal zijn als de „erkende" 
verzamelvoorwerpen, volstaat 
het een blik te werpen op be
paalde gespecializeerde tijd
schriften. Wie had er een twintig 
jaar gelegen kunnen vermoeden 
dat men verzamelingen zou aan
treffen van blikken dozen, kno
pen, marteltuigen, wandelstok
ken, landbouwwerktuigen, chi-
rurgie-instrumenten, kinderstoe
len, bankbriefjes, vervallen aan
delen en obligaties, enz...? 

Grote-
mensenzaak... 

Een plotse maar sterke be
langstelling voor de oude speel-
goedtreinen leidde de jongste 
maanden tot kultuurmanifesta-
ties over de geschiedenis van 
oude speelgoedtreintjes. Sedert 
de jongste oorlog leken de bij
eenkomsten van amateurs meer 
op komplotten: in kleine groep
jes bespraken ze hun passie of 
wisselden ze een lokomotief te
gen een station uit op een ont
moeting ten huize van een verza
melaar of in bepaalde, gesloten 
klubs. Ook sommige stands op 
de beroemdste vlooienmarkten 
van Parijs, Londen en andere 
grote Europese steden leken 
wel verzamelplaatsen voor mili
tanten van een duistere zaak, 
van agenten van de kontraspio-
nage of de basis van een autono
miebeweging, alvorens op grote 
verkopingen van de veilinghui
zen als „Sotheby's" of de „Gale
rie de Chartres", diezelfde mys
terieuze individuen, plots eerba
re burgers bleken te zijn. 

In het kader van tentoonstel
lingen over spoorwegmodel
bouw of echte spoorwegen 
bleef de geschiedenis van de 
speelgoedtrein tot nog toe 
steeds marginaal. Nu vormt die
zelfde geschiedenis het tema 
van een volledige tentoonstel
ling. Het speelse, het technische 
en het estetische komen samen 
aan bod en eindelijk verovert de 
oude speelgoedtrein de plaats 
die hem toekomt in het interna
tionaal kultuurpatrimonium. Ge
leidelijk geraakt de speelgoed
trein uit die ietwat kinderachtige 
klandestiniteit waarnaar hij werd 
verwezen. 

Deze Gemeentekrediet-ten
toonstelling toont heel wat ge
wone en populaire treintjes, 
waardoor zij duidelijk wordt on
derscheiden van de kleine ten
toonstellingen van klubs of echte 
spoorwegen. In deze gevallen 

IN de inleiding van de bloem
lezing zelf — geschreven 
door Jan Van Coillie, die 

ook „Mama er zit een dichter in 
mijn boom" (met tekeningen van 

beperkt men er zich meestal toe, 
bij gebrek aan plaats en midde
len en vaak ook omdat men er 
gewoon niet aan denkt, de mooie 
stukken bijeen te brengen. Stel u 
rond het jaar 2000 een tentoon
stelling voor over de geschlede-

Paul De Becker) samenstelde — 
lezen we een mooie bepaling 
voor „poëzie-voor-kinderen": 
„...dat flitsende moment waar 
dichter en kind oog in oog staan. 

nis van de auto, met alleen de 
wagen van de paus, de Rolls-
Royce van de Engelse koningin, 
de Zi's van Andropov, maar zon
der te reppen over de alledaag
se Renault, het „Kevertje" en 
vooral zonder het ,2 PK'tje"! 

mekaar herkennen.-" 

Als je deze herkenning als 
maatstaf neemt, wordt dit voor 
mij een moeilijke bespreking. 

Je zou ze eerder moeten laten 
schrijven door een kind dat vol
doende gegrepen en „eerlijk" ge
noeg is om de beeldrijke humor 
ernstig op te vatten. Maar als het 
kindergedicht werkelijk een ge
dicht IS, moet het de volwassene 
óók aanspreken. 

Alleen Hugo Brems slaagde 
daarin (mag ook wel verwacht 
worden van een poëzie-criticus, 
alhoewel..J Hij steekt kop-en-
schouders uit boven de rest van 
de bundel. Prettige, geslaagde 
tegenstellingen en woordsfjelin-
gen, gebruikt hij om evenwichti
ge, goede gedichten te leveren. 

Bij de andere geslaagde ge
dichten horen die van Chnstina 
Guirlande, G. Hofman, S. Vande-
keybus, J. Van Meenen, E Van 
Poucke en J. Van Valkenbosch... 

Over de opgenomen (ons) 
minder bekende dichter mag je 
anderzijds rustig zeggen dat: Jo 
Bnels. ritmisch eenvoudig werk t 
doch qua Inhoud te belerend Is; 
dat A. Brokken een leuk fjrocédé 
gebruikt en tot een gezocht re-

Deze tentoonstelling bevat 
zelfs een Russisch treintje, een 
Japens en Oostduits model, 
waaruit ook de universaliteit 
blijkt van dit speelgoed, dat men 
zijn stations en seinhulsjes die 
worden verlicht door njdende 
treintjes, een hele kindertijd kon 
vullen met dromen en stille be
wondering. 

Dromen... 
Let wel, deze tentoonstelling 

betreft de geschiedenis van het 
speelgoedtreintje en is geen ten
toonstelling van spoorwegmo
delbouw. Als oude verzamelob-
jekten zijn deze treintjes thans 
een middel om als volwassene 
een nostalgische reis te onder
nemen naar het verleden van de 
kindertjd. Want het speelgoed-
treintje, kindergezel voor miljoe
nen sinds anderhalve eeuw, 
maakt deel uit van ons affektief 
en kultureel patrimonium. Nie
mand kan onberoerd blijven bij 
het bewonderen van stationne
tjes in beschilderd blik, van sein-
paaltjes die als bij wonder gaan 
knipperen wanneer treintjes 
langssnellen over hun ijzeren 
weg. Zoals gebruikelijk wordt 
deze tentoonstelling van het Ge
meentekrediet begeleid met een 
mooi géülustreerde catalogus 
(350 fr bij de ingang en in alle 
agentschappen van het Ge
meentekrediet tijdens de duur 
van de expositie. Nadien 500 frJ. 

Treintjes van Toen nog tot 
22 januari, dagelijks van 
11 u. 30 tot 18u. 30 in het Ge
meentekrediet te Brussel, Pa-
checolaan (Passage 44). Toe
gang kosteloos. 

sultaat komt; over Marleen Cou
leur: dat wat gezellig klinkt met 
je eigen kind in je eigen keuken 
daarom nog niet thuishoort in 
een bundel, over Denise Deveyl-
der dat ze gezond met spreek
taal werkt; over F Vanden 
Bossch dat hij moppenboek-hu
mor omvormt tot dicht-maak-
werk; over Gil Vanderheyden 
dat het ritme stroef is en dat'de 
juiste taal geofferd wordt aan 
het rijm; over Jos Vander Veken 
dat hij flirt met plagiaat; over 
Tessa Vermeiren dat ze het té 
goed uitlegt-. 

Wat de „bekende" dichters 
betreft Is het al wat moeilijker om 
te beweren dat het gestelde doel 
eigenlijk met bereikt werd. 

Gok blijft 

Zo brengt M. Braet een vers 
met achterhaalde inhoud; is M. 
Coussement (voor kleintjes) lief 
en ouderwets; brengt Jo de 
Meester grote-mensen-humor 
met kinderwoorden; is Jaak 
Dreesen minder origineel dan 
anders; wordt K. Vanderhallen 
té dramatisch in een té eenvou
dige vorm; symboHzeert Gerda 
de Vrieze te veel zodat ze te 
moeilijk wordt Jan Vercammen 
zet je voor zware vraagtekens: 
kan vakmanschap na zoveel ja
ren, niet méér voortbrengen? 

Als besluit: geen pasklare for
mule dus, over lezen of niet 
lezen. De gok blijft aan u. 

Lieve Kuijpers-Devijver 
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Het winnende gedicht 
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Het VU-partijbestuur deelt mee 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 9 januari 1984 heeft algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan. 

Staal-
problematiek 

De besprekingen inzake de sa
menwerkingsakkoorden met het 
Luxemburgse staalbednjf Arbed 
hebben heel wat deining veroor
zaakt Het is voor de Volksunie dui
delijk dat Arbed van de katastrofale 
toestand van Cockerill-Sambre ge
bruik heeft gemaakt om het eigen 
kapitaal veilig te stellen. De VU 
benadrukt nogmaals dat de samen
werkingsakkoorden in kwestie de 
toekomstige expansie van SkJmar 
moeten garanderen. 

De vage teksten bieden deze ga
rantie hoegenaamd niet 

"Wat Sidmar betreft geldt het vol
gende: indien de omzetting van 
11 miljard schukjen in kapitaal inder
daad geschiedt dan Is het voor de 
VU duidelijk dat de Vlaamse Ge
meenschap, in casu de Vlaamse Re
gering, zeggingsmacht in Sidmar ver
werft Dat de Belgische regering en 
bijgevolg ook de Walen blokkerings-
recht krijgen in Sidmar, is totaal 
onaanvaardbaar. 

De politiek omtrent de samenwer
kingsakkoorden met Arbed mag ons 
inmiddels niet doen vergeten dat nog 

G^j' 

In de eerste weken van dit nieuwe jaar liepen vanwege tal van afdelingsbe
sturen, mandatarissen en lezers gelukwensen voor 1984 binnen. Op al deze 
vriendelijke brieven antwoorden is onmogelijk. Bij deze groet liet redaktiekomi-
tee van WIJ alle plaatselijke medewerkers, dankt hen voorde wensen, de vlotte 
samenwerking en de inzet 

Aan allen waar ook in Vlaanderen en daarbuiten die door dit blad met mekaar 
verbonden zijn een voorspoedig en strijdbaar 1984, het jaar waarin de 
Volksunie en het weekblad hun dertigjarig bestaan vieren. Prosit! 

Top 30 
1. Jan Caudron, Aalst 1128 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 360 
3. Paul Cresens, Diest 348 
4. Hugo Roggeman, Gentbrugge 264 
5. Willy Kuijpers, Herent 252 
6. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 228 
7. Erik Vandewalle, Izegem 216 
.8. Guide Sijs, Herent 144 

9. VU-Antwerpen Stad 
Georges Raes, Ledegem 
Frans Kuijpers, Zoersel 
VU-Assebroek 120 

13. Maurice Passchijn, Meise 108 

14. VU-Zwijndrecht-Burcht 96 

15. Walter Van Den Brande, Desselgem 
VU-Zedelgem 
Johan Van Coppenolle, St-Truiden 
VU-Hekelgem 84 

19. Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle 
Hugo Sogers, Bornem 72 

21. Lutgart Decoster, Machelen 
Ward De Schrijver, Gent 
VU-Kruibeke 
Lede Van Dessel, Nijlen 
Geolfried Baeten, Lier 
Rik Haelterman, Denderwindeke 
Albert Huyghe, Veurne 
vu-Brussel 60 

29. Annie Kindt Roeselare 
VU-Dlepenbeek 
Peter Bax, Lommei 
Clem De Ranter, Hoboken 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 
Hilaire Govaert Nieuwkerken 
Armand De Block, Vrasene 
Edmond Bruggeman, Waasmunster 48 

steeds miljarden besteed worden 
om het lijk van CS te balsemen. 

De VU stelt vast dat de ideeën 
van Luc Vanden Brande en Dupré 
definitief begraven zijn. Na de jong
ste berichten blijft er zelfs geen 
schijn van regionallzering over. In 
tegenspraak tot alle beweringen 
wordt de staatswaarborg voor het 
vers kapitaal wel degelijk gegeven 
en IS van een voorafgaand sociaal 
akkoord in CS geen sprake meer. De 
VU klaagt scherp aan dat de rege
ring al haar energie besteedt aan één 
enkel Waals dossier en andere, min
stens even grote problemen onge
moeid laat 

De VU acht het ronduit schandalig 
dat de Limburgse burgemeesters op 
hun knieën moeten kruipen om aan
dacht te vragen voor de problemen 
van hun provincie. Terwijl met één 
pennetrek 50 miljard kado werd ge
daan aan één Waals bedrijf, heeft de 
Belgische regering niet één tiende 
van dit bedrag over om Limburg 
nieuwe ekonomische impulsen te 
geven! 

Voeren 
De VU stelt met weerzin vast dat 

José Happart Vlaamse kinderen uit
speelt om de Waalse politiek te 
dienen. De Belgische regering en 
dan vooral de Vlaamse regenngspar-
tijen CVP en PVV, die de benoeming 
van Happart aanvaardden dragen 
hiervoor de volle verantwoordelijk
heid. 

De VU is ervan overtuigd dat de 
politiek-op-termijn, die opgezet werd 
door de Vlaamse Voerenaars In sa
menwerking met het provinciaal be
stuur en de Vlaamse Regering, 
slechts kan slagen indien duidelijk 
gesteld wordt dat aan het Vlaams 
statuut van Voeren niets verandert 
Het is de plicht van alle Vlaamse 
partijen dit eens en voor altijd duide
lijk te maken. 

De VU verwacht Inmiddels dat de 
Bestendige Deputatie van de provin
cie Limburg voet bij stuk zal houden 
in haar konflikt met Happart 

VU op TV 
De Vlaams-Nationale Om-

roepstichtng brengt op vrijdag, 
13 januari a.s. op het eerste BRT-
net van 19 u. 20 tot 19 u. 40 haar 
1 ste uitzending van dit jaar, met 
volgende onderwerpen: 

• een reportage onder de titel 
„1984' waarin de pessimisti
sche visie van de Britse auteur 
George Orwell in zijn roman uit 
1948 wordt gekonfronteerd met 
een hedendaagse werkelijk
heid; dit gebeurt in het enig 
mooie kader van het natuurre
servaat „Het Zwin" te Knokke-
Heist m.m.v. konservator Guido 
Burggraeve, VU-volksverte-
genwoordiger Raf De Clercq en 
Vü-senator Guido Van In; 

9 een studio-gesprek met 
VU-volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabriels over de figuur 
José Happarten de moeilijkhe
den na zijn benoeming tot bur
gemeester van Voeren; 

• in de reeks „Vlaanderen 
vandaag' een reportage over 
het Vlasmuseum te Kortrijk 
m.m.v. konservator Bert Dewil-
de en gids André Dekijvere. 

Vrijdagavond om 19 u. 20 op 
BRT 1. 

VUJO koos 
nieuwe leiding 

In het hart van Brussel, in een achterzaal van „Den kristallen Bol" 
heeft de nationale raad van de Volksuniejongeren een nieuwe lei
ding gekozen. Er werd niet alleen een nieuw (en vernieuwd) 
dagelijks bestuur (DB) gekozen, er werden ook mensen aangeduid 
die in de partijraad zullen zetelen. Deze laatste kandidaten zullen 
nog dienen bekrachtigd te worden in hun funktie door die partijraad. 

Inderdaad een nieuw tiestuur 
maar ook een „vernieuwd" bestuur 
qua struktuur, Inhoud en werking. 
Het aantal DB-leden is uitgebreid tot 
12. Twaalf wijzen die elk een welom
schreven deelgebied zullen opvol
gen. Eenmaal een bepaald gebied 
verkend is, een „dossier" af is wordt 
het aan de voorzitter en het DB 
voorgelegd waarop dit orgaan snel 
tot gefundeerde beslissingen zal 
kunnen overgaan. 

N ieuw lghe ld je 

Deze' verkiezingen zorgden nog 
voor een ander nieuwigheidje. De 
VUJO-raad kreeg een voorzitter, die 
„naar analogie met de Volksunie" 
iemand anders Is dan de nationale 
voorzitter. Dit werd uitvoerig voort>e-
reid, evenals de nieuwe struktuur 
van het DB. 

Namen 

Het bestuur start als solidaire 
ploeg en wenst haar termijn uit te 

Bart de Nijn, een jonge Meche-
laar, leraar. 

doen. Op een perskonferentie op 
vrijdag 27 januari om 11 u. zal de 
ploeg haar „visie en t>eleid" toelich
ten. 

Het b>estuur ziet er zo uit: Bart de 
Nijn (voorzitter), Wilfried Remy (on
dervoorzitter). Jan Voet (sekretarls), 
Winfried Vangramberen (kernwer
king), Bart Staes (vorming), Thor 
Bergers (publlkaties). Koen Anciaux 
(zelfbestuur), Bart Tommelein (so-
ciaal-ekonomisch), Filip Gernay (vre
de - internationale relaties). Luk van 
Blesen (gemeentet}eleid) en nog 
twee funkties die de e.k. raad zullen 
gekozen worden, nl. ecologie en 
jeugdbeleid. 

Als VUJO--raadsvoorzitter werd 
Fred van Raemdonck gekozen. De 
kandidaten voor de partijraad zijn: 
Bart de Nijn (Battel), Fred van Raem
donck (Antwerpen), Jan Voet (Xre-
melo), Paulette Looze (Haaltert) en 
Erwin Priem (Brugge). Als plaatsver
vanger werd de Heulenaar Giel Sey-
naeve verkozen, (dvsdc) 

Fred van Raemdonck. Antwer
penaar met een vertrouwde 
naam. Van beroep advokaat 

Mededeling van het partijbestuur 
De Mechelse gemeenteraad 

waarin de meerderheid gevormd 
wordt door een SP-VU-PVV-koalitie, 
heeft verieden maand een amnestie
motie, ingediend door VU-gemeente-
raadslid volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, onontvankelijk ver
klaard 

Een deel van de VU-fraktie — en 
met name ook de VU-schepenen — 
heeft zich mede tegen de ontvanke
lijkheid uitgesproken. Ze steunde 
zich daarvoor op afspraken en over
eenkomsten binnen de koalitie, vol
gens dewelke niet-gemeentelijke 
aangelegenheden geen voorwerp 
kunnen uitmaken van behandeling 
door de gemeenteraad. 

Het Partijt)estuur van de VU stelt 
vast: 

— dat de motie, in de vorm en de 
bewoordingen waarin ze werd neer
gelegd, wel degelijk zou kunnen t)e-
schouwd worden als een gemeente
lijke aangelegenheid; 
— dat reeds vroeger en in een 
andere aangelegenheid de soepele 
interpretatie van de koalitie-afspra-
ken het goedkeuren van een zgn. 
niet-gemeenteKjke motie mogelijk 
maekte 

Het Partijt>estuur wenst naar aan
leiding van dit afkeurenswaardig in
cident alle VU-burgemeesters en 
-schepenen in koalitiekolleges er aan 
te hennneren dat van hen weliswaar 
een fair partnership binnen de koali
tie wordt verwacht maar tevens een 
konsekwentie Vlaams-nationale hou
ding. 
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Gemeenteraad van Antwerpen 

Allesbehalve een voorbeeld 
van efficiënt werken 

De laatste twee zittingen in Groot-Antwerpen waren gel<enmerl<t door 
overvolle agenda's aangevuld met reeksen interpellaties. Het worden voor 
de aanwezigen echte maratonzittingen en dat begint er velen de keeluit te 
hangen zodat men het bij de laatste zitting beleefde dat rond half twaalf, en 
er moest nog heel wat werk worden verzet, slechts een 20 raadsleden, het 
schepenkollege en enkele personen van dienst overbleven. De ganse P W -
fraktie was toen reeds opgestapt uit protest tegen de manier van vergade
ren 

Het v^rordt dus hoog tijd dat men 
zich eens ernstig beraadt over de 
werking van de gemeenteraad en 
zeker ook over de voorbereidende 
kommissievergadenngen Het gaat 
toch echt met op alle op)- en aanmer
kingen, die tijdens de kommissies 
reeds vi^erden behandeld, nog eens 
te berde te brengen tijdens de open
bare zitting Verder kan het met dat 
raadsleden nog technische vragen 
dienen te stellen omdat zij met aan
wezig konden zijn in bepaalde kom
missies daar zij weerhouden zijn in 
andere kommissievergadenngen die 
op hetzelfde moment plaats grijpen 

Voor wat betreft het behandelen 
van problemen uit de verschillende 
distnkten brengen de plaatselijke dis-
tnktsraden misschien wel de oplos
sing, alhoewel men toch nog veel 
kans loopt dat hetgeen in die raden 
werd behandeld toch nog uitvoeng 
door de raadsleden in de gemeente
raad aan b>od wordt gebracht 

Vijgen na Pasen 
De VU-fraktie kwam verschillende 

malen goed uit de hoek met enkele 
perbnente tussenkomsten Denken 
we maar aan de herhaalde tussen
komsten van Bart Vandermoere in 
verband met de steeds terugkeren
de te vernchten aankopen, het plaat
sen van bestellingen en het laten 
uitvoeren van werken met onder
handse overeenkomsten tussen de 
Stad en bepaalde firma's Te dikwijls, 
aldus Bart wordt gebruik gemaakt 
van beperkte aanbiestedingen Een 
gewone openbare aanbesteding 
biedt meer waarborgen voor een 
eerlijke konkurrentie 

Het wordt dan wel helemaal erg 
als de V U het feit aanklaagt dat heel 
wat van wat men nu aan de raad 
voorlegt in feite achterhaald is daar 
er heel wat zaken reeds in uitvoenng 
zijn Ook uit de SP-hoek kwam er kri
tiek op de aankoop- en bestelpohtiek 
van het kollege 

Fonne Crick hield een goed gedo-
kumenteerde tussenkomst i v m de 
heraanleg van het Kioskplein te Ho
boken HIJ hield er aan de schepen te 
danken voor de goed georganizeer-
de hoorzittingen, maar uitte toch zijn 
verwondenng dat noch de gemeen
teraad, noch de kommissie voor 
Ruimtelijke Ordening geraadpleegd 
werden over de uiteindelijke goed-
keunng van dit plan 

Volgens hem werd er ook te wei
nig rekening gehouden met de win-
kelcentrumfunktie van de Kiosk-
plaats Verder drong Fonne aan op 
een degeijk rapport dat als basis 
moet kunnen dienen voor de klasse-
nng van het beschermde oud-ge-
meentehuis te Hoboken 

Ordemotie 
Tijdens de laatste zitting van 1983 

pakte Bart Vandermoere bij orde
motie de burgemeester hard aan 
over het Jeit dat een door hem 
ingediende vraag, over de houding 
van de schepen van Personeel in 
een tuchtkommissie, werd verwezen 
nar de zitting met gesloten deuren 
Uiteindelijk na heel wat gescherm 
met teksten uit het reglement zou 
Bart zijn vraag stellen in het open
baar en de schepen zou in de niet-
openbare zitting antwoorden 

Tijdens de behandeling van een 
hele reeks belastingen 1984 pleitte 
Bart ervoor opdat voor werklozen 
en OCMW-gevallen geen regels 
zouden worden aangerekend indien 
deze mensen bv voor sollicitaties 
officiële stukken nodig hebben Bart 

kreeg de steun van andere partijen 
en de schepen beloofde de nodige 
stappen te doen bij de hogere over
heid 

Dirk Van Gelder kwam tussen 
i v m de nieuwe verkeerslichten op 
de staatsbanen op Antwerps grond
gebied Het blijkt dat de nieuwe 
signalizatie, die bedoeld is om een 
veiliger verkeerssituatie te scheppen 
en om het verkeer vlotter te laten 
verlopen, het tegenovergestelde ef-
fekt bereikt en regelmatig alles in het 
honderd loopt met alle gevolgen van-
dien 

Volgens de burgemeester zijn er 
inderdaad nog heel wat problemen 
en moet er nog heel wat gedokterd 
worden aan de nieuwe signalizatie 

Tussen de stad en de Staat zijn er de 
nodige kontakten opdat alles zo vlug 
mogelijk in orde zou komen Onder
tussen echter wordt onze verkeers
politie met heel wat extra-werk be
last om in de vaak optredende ver
keerschaos orde te scheppen 

Eigenaardige 
eksamenpraktijlten 

Clara Govaert hield een opge
merkte tussenkomst aangaande een 
eksamen voor proxrammenngsana-
lysten Een aantal kandidaten legden 
eind 1982 en begin '83 een schnftelij-
ke proef af en in mei '83 werden de 
mondelinge proeven gedaan Uitein
delijk bleken er 6 geslaagden die 
ovengens kennis kregen van hun 
uitslag Kort nadien echter werd aan 
de geslaagden medegedeeld dat het 
eksamen moest worden overge
daan Clara vond dit wel een zeer 

merkwaardige werkwijze en vroeg 
dan ook aan schepen Juliams naar 
de toedracht van deze zaak 

Volgens de schepen diende het 
eksamen te moeten worden overge
daan omdat de vraagstelling met 
volledig konform gebeurde met het 
programma Eigenaardig genoeg 
deelde de schepen ook mede dat het 
kollege nog geen verslag had gekre
gen over het voorbije eksamen Dat 
nep bij ons raadslid dan ook de vraag 
op wie er dan besliste om het eksa
men te laten overdoen Hierop kwam 
geen antwoord 

Clara pleitte ervoor opdat de ge
slaagde kandidaten dan toch als ge
slaagd moeten beschouwd worden 
„Kunt u de gemoedsgesteldheid be
grijpen van de kandidaten die zich 
maanden lang voor mijn inziens hoog 
gekwoteerd eksamen hebben voor
bereid, vervolgens slaagden in zowel 
de schnftelijke als de mondelinge 
proeven en dan door het Kollege 
voor schut worden gzet dat het 
eksamen voor niets was en moet 
overgedaan worden", betoogde zij 

Bob Loete 

ANTWERPEN 
JANUARI 
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 kerW 

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

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

14 GROOT-ANTWERPEN: VUJO-TD in zaal St-Michiel, Cuyhlit-
straat Antwerpen-Zuid, vanaf 20 uur 

15 WIJNEGEM Stadsverkenning in Antwerpen, vertrek om 13 u 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 StOozefkapel, Augustijnslei Debat 
gevolgd door receptie, aangeboden door de afdeling 

20 EDEGEM: Tentoonstelling pentekeningen - pastels - sfripw -
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 

21 BORGERHOUT. Vienng 30 jaar Volksunie met gelegenheidstoe
spraak door Hugo Schiltz, gemeenschapsminister Vooraf recep>-
tie en overzicht VU-werking van 19 u 30 tot 20 u 30 In zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34 

22 KONTICH Open nieuwjaarsreceptie van Volksunie Kontich, om 
11 u, 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, mr VU-Aartse-
laar 

27 HEIST-OP-DEN-BERG: 17de Vlaamse nacht der Zuiderkempen 
om 21 u in zaal „Eden", Bergstraat Orkest Harry en de Pirots 
Inkom 100 fr, voorverkoop 80 fr 

28 ANTWERPEN- Drugnamiddag in het Oranjehuis, Hoogstraat om 
14 u Org VUJO-arrondissement Antwerpen 

28 EDEGEM Gezinskwis over ,Aktualiteit" in lokaal Dne Eiken Inr 
FVV Insch tot 24/1 in ons lokaal, of bij bestuursleden FVV 

Luisterrijk Driekoningenfeest te Lint 
De traditionele dnekoningen rond

gang van de jeugd is met alleen in het 
Pallieterland een volksgebruik Men 
vindt hem inderdaad in het ganse 
land terug Maar overal ziet men dat 
de moderne tijd ook dit heeft verloe
derd en dat het meer ging om een 
ordinaire bedelpartij Ook zo in Lint 
De Vlaamse Knng wou hieraan een 
einde stellen en terug gaan naar de 
oude vorm waann het er op aan 
kwam om werkelijk de koningen uit 
te beelden en de bevolking op dne-
komngen-liederen te vergasten 
Daarom besloot ze een wedstnjd in 
het leven te roepen waarbij zowel de 
best verklede koning of koningin als 

Gemeente Kapellen 
(provincie Antwerpen) 

Een betrekking in vast verband van industrieel ingenieur 
bouwkunde is te begeven. 

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 1 februari 
1984 (eventueel aangetekend) bij het gemeentebestuur toe
gekomen zijn 

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden bekomen bij de 
personeelsdienst (tel. 664 73.70 - toestel 21) 
J SOETEWEY G SCHONKEREN 
Gemeentesekretans wd. Schepen voor Personeelszaken 

(Adv 05) 

het beste lied zouden bekroond wor
den 

Niet minder dan 218 p n g e men
sen gaven aan deze oproep gehoor 
en boden zich op dnekoningendag 
aan in het parochiaal centrum waar 
een jury de zware taak om de mooist 
verklede koning en het beste lied aan 
te duiden, klaar stond 

De kinderen werden wanneer zij 
zich aanboden vergast op pannekoe-
ken en dit gedurende de ganse dag 
van 10 tot 15 u in de namiddag Om 
16 u was het dan zo ver en werd de 
voltallige groep aan het oordeel van 
de jury onderworpen Dit werd door 
tal van ouders bijgewoond zodat de 
zaak werkelijk overvol was Na een 
gezamenlijk gezongen lied werd vol
gende uitslag bekendgemaakt 

BIJ de solo's en duo's 1 Julie en 
Valerie Van Lerbergen, 2 Paula 
Switsers, 3 Koen Van den Berg 

BIJ de groep Driekoningen 1 Wim 
Van De Walle Peter en Leen, 2 
Ingrid Hertoghs Signd en Manjke, 3 
Ivo Fredenks, Lieve Vandenberg en 
Annelieze, 4 Gunther Delbaen, Koen 
Verhoeve en Kurt Delbaen, 5 Tom 
Gebruers, Ivo en Wim 

BIJ de groepen van meer dan dne 
1 Groep Ukkepuk, 2 Groep Steurs, 
3 Groep Hoge Bossen 

Mevrouw Van Deuren-Claessens, 
schepen van Gezin en Jeugd over
handigde de winnaars de prijzen, 
ook de met-geklasseerden mochten 
een troostpnjs in ontvangst nemen, 
waarna de Dnekoningen hun rond
gang van deur naar deur verder 
zetten"? Ditmaal veel kleunger en 
met een beter lied dan in de voorbije 
jaren De Vlaamse Knng Lint mag 
terecht proficiat gewenst worden 
met dit initiatief dgt naast de meer 
bekende „Suikeren Zondag" tot een 
door iedereen meebeleefde traditie 
mag uitgroeien Roger Lybaert 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikens t raa t 212, R e e t 

T e l . | 0 3 - 8 8 8 . M 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p de deur 

Gemeente 
AARTSELAAR 
Het gemeentebestuur 

van Aartselaar zal eerst
daags overgaan tot het toe
wijzen van het exploitatie
recht van de 
Cafetaria van het 
gemeentelijke sport
centrum (Tennis) 
gelegen aan de Klei-
straat 204 te 2630 Aartse
laar 

De schriftelijke en onder
tekende biedingen moeten 
bij het gemeentebestuur 
van Aartselaar ingediend 
worden uiterlijk op 31 ja
nuari 1984. 

Het bijzonder lastenko-
hier en eventueel aanvul
lende inlichtingen zijn te 
bekomen op het gemeente-
sekretanaat (887 9025) 

(Adv 03) 

Antwerpse VUJO pakt CVP aan 
Naar aanleiding van de benoeming 

van José Happart tot burgemeester 
van de Vlaamse gemeente Voeren, 
hield VUJO-Groot-Antwerpen 
CVolksuniejongeren) een korte en 
ludieke aktie aan het CVP-sekreta-. 
naat Italielei 171 te Antwerpen 

Bijgevoegde bnef werd overhan
digd, evenals een pakket mosselen, 
die door de aktievoerders worden 
gezien als symbool voor de CVP, 
terwijl toepasselijke liedjes werden 
gezongen 

Hoewel deze aktie ludiek, geweld
loos en speels was, is ze een uiting 
van mateloze woede en afschuw 
voor de ruggegraatloosheid die de 
houding van CVP en PVV zowel in 
de Vlaamse als de nationale regering 
m b t de zaak-Happart kenmerkte 
Dit IS typerend voor de manier waar
op in deze uitvoerende organen het 
Vlaamse belang wordt behartigd en 
doet ons ook voor de toekomst 
(splitsing nationale sektoren, Cocke-
rill-Sambre, Brusselse randgemeen

ten en natuurlijk ook dan Voeren) 
het allerergste vrezen 

De VUJO van Groot-Antwerpen 
wenst eraan mee te werken deze 
handelswijze met alle middelen aan 
te klagen • 

W I J roepen alle Vlaamse verenigin
gen en groepenngen op in hun stad 
gemeente of dorp soortgelijke akties 

Gemeentelijke 
info-bladen 
gevraagd 

De VU-afdeling van Meerhout ver
zoekt de VU-afdelingen in de meer
derheid om een vnendendienst 

Ze ontvangt graag alle gemeente
lijke informatietijdschriften 

Te bezorgen aan Luc Beyens. 
Groenstraat 23 te 3990 Meerhout 
Dank bij voorbaat 

te ondernemen 

Hoe ludiek de akbe wel was, kon 
men in het slot van het pamflet lezen 
„In deze „Dnekoningen-penode" wil
len WIJ erop wijzen dat dezen welis
waar ook uit het Oosten kwamen, 
maar met zoals in de CVP-versie 
luisterden naar de namen Happart 
Dehousse en Nothomb Oiet waren 
wijzen die meerdere talen spraken) 

Daarom, CVP, is de bjd gekomen 
ftrmee op te houden de rol van 
kamelendnjver te spelen" 

• 20 j jongeman militaire dienst
plicht volbracht hebbende met diplo
ma van lager middelbaar en 2 jaar 
hoger middelbaar zoekt een tjetrek-
king in het Brusselse of ten Westen 
van Brussel Voor inl zich wenden 
tot Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers tel 02/5691604 
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22 w^t 
Volksuniebestuur van Mechelen vernieuwd 

Na de bestuursverkiezingen van 
21 december jl zijn op 29 dec '83 de 
acht rechtstreeks-verkozen be
stuursleden, samen met de mandata
rissen uit het stadsgebied en de 
kantonnale afgevaardigde samenge
komen om de belangrijkste be-
stuursf unkties toe te wijzen en tot de 
kooptaties over te gaan 

Deze vergadering werd voorgeze
ten door uittredend penningmeester 
Wim Baetens, die bij de bestuursver-
kiezing het hoogste stemmenaantal 
behaalde 

BIJ stemming werden tot bestuurs

lid gekoopteerd Eddy De Coninck 
Koen De Vos, Herman Dubin, Karel 
Mertens, Andre Meys, Urbain Neuts, 
Wilfred Pashley, Hugo Servaes, Joris 
Swartebroeckx, Roger Van Den Ab-
beele 

Deze zullen samen met de recht
streeks gekozenen CWim Baetens, 
Louisa Baetens-Vermeulen, Gerlinde 
Buts, Bart Denijn, Bernhard Moens, 
Kurt Moens, Ann Swartebroeckx, 
Firmain Verlinden) en de mandataris
sen Joos Somers (volksvertegen
woordiger), Hilda Uyterhoeven (pro
vinciaal raadslid). Oscar Benard, Kns 

Van Esbroeck, Walter Jaspers, Wim 
Jonssen (gemeenteraadsleden). 
Koen Van Nieuwenhove (OCMW-
raadslid) het VU-afdelingsbestuur 
voor de komende dne jaren uitma
ken 

Binnen deze uitgebreide ploeg 
werden dan de belangrijkste be-
stuursfunkties op volgende wijze 
verdeeld voorzitter Hugo Servaes, 
ondervoorzitter voor politiek beleid 
Wilfred Pashley, ondervoorzitter 
voor administratief en financieel be
leid Wim Baetens, sekretaris Gerlin
de Buts, sociaal dienstbetoon Her

man Dubin, propaganda Urbain 
Neuts, jongerenwerking Kurt 
Moens, pers en publikaties André 
Meys 

Al deze toewijzingen kregen zo
wel binnen de groep van de recht
streeks verkozenen als binnen de 
groep van de gekoopteerden de 
eenparigheid 

Klem portret van de nieuwe voor
zitter Hugo Servaes is een zoon van 
de in Vlaamse knngen onvergeten 
Michiel Servaes, hij is 32 jaar, licen
tiaat in de rechten en inspekteur bij 
de Vaste Nationale Kultuurpaktkom-

^an 

^^S/\/ /V/f j . : 

LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als klienc 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meester-kleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met zijn 1 000 m^ winkelruimte - zijn parking voor 
200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches 
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie
shop iets drinkt 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

°'e^e.. "*•-

Boomsesteenweg 35 

SUCCES KLEDING MEYERS 
OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

missie Op Mechels vlak is hij raads
lid bij het O C M W Hij werd geboren 
in de wijk Battel, maar woont sinds 
zijn huwelijk te Muizen, in de Beuke-
boomstraat 15 

Druk jaarbegin 
bij vu-Mol 

13 januari Oprichtingsvergade
ring VUJO-afdeling Mol 

Dit gaat gepaard met de dia-pro-
jektie de fietseling 1983 en een korte 
toelichting over de VUJO-werking 
door de nieuwe VUJO-arrondisse-
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-
rig bestaan organizeert de Molse 
Volksunie een restaurant, waar men 
zich kan tegoed doen aan fnt-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 
januari 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 

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 (GOM, GERV, GIM, interkom-
munales parastatalen, enz) De ver
werkte gegevens zulten als vor
mingspakket worden aangeboden 

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

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

Vlaamse 
zangavond 
te Edegem 

Gezien het geweldig sukses van 
de eerste Vlaamse zangavond vong 
jaar heeft de Vlaams-nationale Stich
ting Edegem een tweede zangavond 
gepland 

Deze gaat door op zaterdag 18 fe
bruari om 19 u 45 in zaal „Elzenhof", 
Kerkplein te Edegem 

Onze werkgroep heeft voor dit 
jaar de medewerking bekomen van 
het gekende kinderkoor „De Vage-
bondjes" ( ± 50 uitvoerders) uit Ede
gem onder de kundige leiding van 
Jef Berendoncks 

Ook zal deze avond een biezonde-
re huldeblijk zijn aan onze eregast 
van vorig jaar. Armand Preud'hom-
me, die op 21 februari 80 jaar wordt 
en sinds enkele maanden in onze 
gemeente woont 

Dus allen op post op 18 februan 
voor deze tweede hoogdag van het 
Vlaamse lied te Edegem 
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VU-Lochristi: 
druk einde, druk begin 

De maand december is voor de V U van Lochristi zeker niet 
onopgemerkt voorbiigegaan. Inderdaad, op 3 december vond reeds 
het 4de hutsepotfestijn plaats En ook dit jaar groeide dit ledenfeest 
uit tot een waar sukses. Niet minder dan 157 Viaamsvoelende men
sen bevolkten het stemmige en sfeervolle zaaltje De Schakel. Later 
op de avond voegde, en dit tot ieders genoegen, senator Oswald 
Van Ooteghem zich bij het gezelschap. 

Met dit ledenfeest werd tevens 
vorm gegeven aan de driejaarlijkse 
statutaire bestuursverkiezingen Elk 
stemgerechtigd lid werd in de moge
lijkheid gesteld om zijn of haar voor
keur uit te drukken Eens dit was ge
beurd kon het festijn beginnen De 
gegadigden deden zich te goed aan 
de overheerlijke Vlaamse hutsepot, 
bereid volgens het aloude recept 
Maar liefst vier grote ketels van dit 
welsmakénd en heerlijk geurend ge
recht werden achter de kiezen ge
werkt 

Na de smulpartij maakte de arron-
dissementele afgevaardigde, J Kin-
get, de resultaten van de kiesverrich-
tingen kenbaar Hieruit blijkt eens te 
meer dat de Volksunieleden hun be
stuur het volle vertrouwen schen
ken, daar elke kandidaat recht
streeks werd verkozen Aansluitend 
werd hulde gebracht aan onze on
dervoorzitter Maurits De Knijf, die 
zich met meer kandidaat stelde voor 
een bestuursmandaat „Het is aan de 
jongeren om nu de fakkel over te ne
men," poneert hij Maunts werd in 
naam van de VU-afdeling een welge
meend woord van dank betuigd voor 
zijn jarenlange medewerking en in
zet Tevens werd hem een blijvend 
aandenken overhandigd door onze 
voorzitter, namens onze afdeling, in 
de vorm van een kleine kopij van het 
Reinaertstandbeeld van Lochristi, ge
beeldhouwd door Firmin De Vos 

Vervolgens werd het licht op 
groen gezet voor het ontspannings
gedeelte Inderdaad, ook dit jaar had 
het bestuur een avond kabaret in 
petto Het gezonde amusement van 
eertijds vierde terug hoogtij Het pro
gramma was eens te meer zeer 
gevaneerd Oude Gentse liederen, 
charmeliedjes, humonstische verha
len en toestanden en de dramatische 
uitbeelding van Guido Gezelles 
Boerke Naas deden ieder de lachtra-
nen uit de ogen rollen Pas in de vroe
ge ochtend togen de festijngasten 
duidelijk tevreden en welvoldaan, 
huiswaarts 
Aperitief 

Op 11 december, toen de na
weeën van het hutsepotfestijn gro
tendeels waren uitgewist, organi-
zeerde de Goossenaertsknng Lo-
chnsti, in de bovenzaal van het oude 
gemeentehuis, een Vlaamse Apen-

VU-bestuur 

tief, die met recht en rede als welge
slagen beschouwd wordt Het onder
werp speelde in op een in de aktuali-
teit centraal staand gegeven de Ver
enigde Naties, op weg naar ontwik
keling en vrede' ' Eugeen de Facq, 
leidend ambtenaar bij de Verenigde 
Naties en ex-senator, deed de struk-
tuur en de handelingen van de VN 
met kennis van zaken uit de doeken 
Na de uiteenzetting beantwoordde 
hij tot ieders voldoening op de ware 
vragenregen die op hem werd afge
vuurd Het feit dat 42 geïnteresseer
de personen zich op zondagvoor
middag vrijmaakten, ten einde deze 
Vlaamse apentief bij te wonen, kun
nen we enkel sterk toejuichen Het 
zet ons tevens aan om de ingeslagen 
weg verder te bewandelen 

Nieuw bestuur 
Het VU-bestuur kwam vervolgens 

op 13 december in vergadering bij
een Op de agenda stond onder 
meer samenstellen van het nieuwe 
VU-bestuur, afdeling Lochristi Het 
nieuwe afdelingsbestuur kent de vol
gende samenstelling 

Erevoorzitter Maunts De Knijf, 
voorzitter Raf Cosyns, ondervoorzit
ter Julien Vervaet, sekretaris Ignace 
Van Driessche, penningmeester Bn-
gitte De Buysscher, propaganda 
Emiel Temmerman, bijgestaan door 
Adolf Tollenaere en Geeraard De 
Groote, organizatie Patnck Van Puy-
enbroeck, bijgestaan door Daniel 
Stevens, sociaal-kulturele werking 
Mare Dumon, raadsleden André De 
Guchtenaere en Gust Maton Van
zelfsprekend behoort ook Mana Van 
Peteghem, als mandataris, tot het 
bestuur 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
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Dendermonde vernieuwd 
In navolging van de statutaire be

palingen werden in Dendermonde 
de 3-jaarlijkse afdelingsbestuursver-
kiezingen gehouden Alle VU-leden 
van Dendermonde en Appels wer
den uitgenodigd om hun stem uit te 
brengen in het arr VU-sekretanaat 
te Dendermonde Tijdens deze gele
genheid sprak VU-kamerlid Johan 
De Mol enige kritische bedenkingen 
ten opzichte van de Volksunie als 
partij Hij benadrukte het feit dat de 
VU een verzameling van bewuste en 
knstische Vlamingen is, met elk hun 
eigen achtergrond en visie, maar 
vooral met de idealistische ingesteld
heid naar een eigen en beter Vlaan
deren HIJ vermelde ook onze plaat
selijke mandatanssen in de gemeen
teraad welke keiharde maar eerlijke 
oppositie voeren, zoals dat enkel 
binnen de VU kan Ten slotte be
sprak hij nog de mogelijkheid van 
een eigen VU-informatieblad voor 
Dendermonde dit naar analogie van 
het vroegere Knaptand 

Daarna sprak de uittredende VU-
voorzitter van Dendermonde, Ferdy 

Willems, huidig gemeenteraadslid en 
voorzitter van de politieke raad van 
Groot-Dendermonde Hij belichtte de 
geschiedenis van VU-afdeling Den
dermonde van de jongste jaren Als 
belangrijkste verwezenlijkingen ver
noemde hij de uitbreiding van het 
bestuur, politieke werking en de op-
nchting van de afdeling VU-St-Gillis-
Dendermonde 

De bestuursverkiezingen zelf ver
liepen in een rustige sfeer Alle kandi
daat-bestuursleden werden verko
zen voor een termijn van 3 jaar Op 
een volgende bestuursvergadenng 
werden ten slotte de verschillende 
statutair bepaalde mandaten ver
deeld De bevoegdheidsverdeling 
ziet er als volgt uit voorzitter Robert 
Van Overloop, ondervoorzitter Willy 
Durinck penningmeester Agnes 
Van den Steen, sekretans Patnck 
Jassogne, propaganda Luk Minsaer. 
organizatie Galle Alfons, dienstbe
toon, vrouwenwerking en V V M Lut 
De Beul, leden en abonnementen 
William Beaufays, overige bestuurs
leden Rik Smekens en Frans Buc-
que 

Een nieuw bestuur, een vernieuw
de aanpak, met tot streefdoel de 
verspreiding van het Vlaams-natio-
nale ideeengoed, en het ijveren voor 
welvaart en welzijn voor de inwo
ners van Lochnsti en Vlaanderen 

Naast de voormelde vernieuwin
gen IS ondertussen het nieuwe jaar 
1984 reeds aangevangen En de VU-
Lochnsti zet dit nieuwe jaar op 14 ja-
nuan op een sprankelende wijze in 
Vanaf 19 u 30 organizeert het be
stuur een smaakvolle nieuwjaarsre
ceptie, voor leden en sympatizanten, 
in zaal „Het Casino", Zeveneken-
dorp 112 te Lochnsti (Zeveneken) 
En alles wijst erop dat het ook dit 
keer een gezellig samenzijn wordt 

Ignace Van Driessche 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
14 LOCHRISTI. Sprankelende nieuwjaarsreceptie in zaal Casino, 

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

14 EREMBODEGEM-CENTRUM: Nieuwjaarsdnnk om 20 u in k> 
kaal „Rembrandt", Stationsstraat 25 

14 DENDERMONDE: VVM-Dendermonde organizeert van 9 tot 
23 u een samenkomst voor de OCMW-raadsleden Tema 
uitwisseling ervanngen en ideeën Ook alle gemeenteraadsleden 
worden hierop uitgenodigd 

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

17 ST.-NIKLAAS: Perskonferentie om 19 u in Vlaanderens Gasthof, 
Stationsplein Standpunt ten aanzien van de regionale problemen 
in het Waasland 

21 GROOT-ST-GILLIS: Jaarlijks VU-bal in zaal Saleghen, Meer
donk Om 2 l u 

28 SINAAI: Hoorzittng door schepen van openbare werken, groen-
beleid en verkeersaangelegenheden. Mark Huys Om 20 u in pa
rochiehuis Dries Org Amedee Verbruggenknng 

28 DENDERMONDE- VVM-Dendermonde studiedag i v m het 
gemeentelijk financieel beleid 

VU-Beriare 
met een nieuw bestuur aan 't werk 
Bestuursverkiezingen 

Op de vraag van VU-nationaal 
naar een evenredige vertegenwoor
diging van jongeren en vrouwen in 
de afdelingsbesturen werd door 
onze afdeling zeker positief gerea
geerd Niet minder dan 3 vrouwen 
maken thans deel uit van het be
stuur 

Samenstelling 
Voorzitter André Vergeylen 

Ondervoorzitter Andre De Pal-
menaer 

Sekretans Ene Van Hauwermei-
ren 

Penningmeester Louis Chris-
tiaens ' 

Propaganda Jeanine Van den 
Abeele 
• VUJO Ivan Van Geert 

Dienstbetoon en vrouwenwer
king Marleen De Bruyne 

Leden en abonnementen Chnsti-
ne Petit 

Bestuursleden Ludwig Jacobs, 
Andre De Martelaer en Albrecht 
Arbijn 

VU-Waasmunster 
koos 
nieuw bestuur 

Onder leiding van senator Walter 
Peeters werd op 21 oktober 1983 
een nieuw bestuur gekozen voorzit
ter Jackie Van Durme ondervoorzit
ter Antoine Van Goethem, penning
meester Edmond Brugeman, sekre
tans Fernand Ketels, propaganda 
Rudy Van Breda, organizatie Arnold 
Thuysbaert, jongerenwerking Wer
ner De Nijs, dienstbetoon Leona De 
Lamper en Hugo Verdurmen vor
ming Marcel Philips, vrouwenwer
king Bea Heirman, Vlaams verbond 
van gepensioneerden Edmond Ver
durmen , overige bestuursleden Jean 
Devos en Jozef Herman 

Dat de leeuw nog klauwen kan is 
reeds bewezen door de nieuwe be-
stuursploeg van Waasmunster met 
als resultaat reeds 13 nieuwe leden 

Fernand Ketels 

Nieuwjaarsreceptie 
bij FVV-Lede 

De FVV-afd Lede roept al haar le
den op naar een gezellige nieuw
jaarsreceptie die doorgaat op zater
dag 14 januan om 19 u in de Oude 
Melkenj, Vijverstraat 9310 Lede 
Van de gelegenheid wordt geprofi
teerd om de aanwezigen wat meer 
vertrouwd te maken met Franse 
wijnen Daarvoor werd wijnkenner 
de heer Lissens uitgenodigd Tevens 
zal het programma van het werkings
jaar 1984 voorgesteld worden 

Bezoek aan Doel IV 
In samenwerking met de kultuur-

knng van Groot-Berlare en enkele 
van onze bestuursleden werd een 
bezoek aan de kerncentrale van 
Doel georganizeerd 

Dat er nood is aan informatie 
inzake kernenergie, tjewijst het aan
tal deelnemers (65) die zich voor 
deze avond hadden ingeschreven 

Na een ietwat verwarrend begin, 
vanwege het groot aantal deelne
mers en de nodige formaliteiten be
gon dan de technische uiteenzetting 
van de pnnciepen en de werking van 
een kerncentrale Na de zeer goede 
uitleg met af en toe een humonsti
sche noot konden we ons een tame

lijk goed tseeld vormen van hoe een 
kerncentrale werk t Vervolgens be
gon dan het bezoek aan de in aan
bouw zijnde centrale Doel IV zelf De 
immense koeltorens de turbinezaal, 
de kontrolekamer, de vele gangen, 
zalen en trappen, kortom een zeer 
boeiende en leernjke avond Jammer 
genoeg was het nucleaire gedeelte 
van het reaktorgebouw niet voor het 
publiek toegankelijk, doch er werden 
reeds kontakten gelegd voor een 
volgend bezoek 

Tot slot willen we iedereen dan
ken, die dit bezoek mogelijk gemaakt 
hebben en speciaal Dirk Van Sichem 
de Combe, die voor de nodige kon
takten zorgde 

Andre Vergeylen 

Zaterdag 21 januari 1984 

Nationale VVM-dag 
te Zele 

O p zaterdag 21 januari '84 worden alle VU-gemeente - en 
O C M W - m a n d a t a r i s s e n uitgenodigd op de nationale W M - v o r -
mingsdag die plaatsvindt in Ze le 

Deze dag heeft als opzet de informatie en de vorming naar onze 
mandatarissen verder uit te bouwen en vooral de uitwisselmg van 
ideeën tussen onze mandatarissen te bevorderen. 

Het programma: 
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 V V M -
nationaal 

9 u 50 opdeling van de aanwezi
gen volgens de gekozen sesktles Er 
zal kunnen gekozen worden uit vol
gende onderwerpen (bij voldoende 
belangstelling van de inschnjvers) 
— 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 gemeentema

gazijn 

— infrastruktuur van het gemeente
lijk onderwijs 

16 u 30 Slottoespraak door alg 
voorzitter Vic Anciaux 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 voonnschrijving 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 mschnjvingSfor-
mulier Dit formulier zouden we uiter
lijk tegen 10 januan in ons bezit 
willen hebben Het moet opgestuurd 
worden aan Gilbert Vanoverschelde, 
verantwoordelijke VVM, Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel 

Een OCMW- of gemeenteraadslid 
dat door eventuele onvolledigheid 
van ons adressent>estand geen uit
nodiging zou ontvangen hebben kan 
ook daar terecht voor inschnjving 

Gilbert Vanoverschelde, 
Verantwoordelijke W M 

12 JANUARI 1984 



24 û  
Gentse raad bij nacht en ontij... 

Binnen zonder Bellen & Co te Gent., 
In Gen t kan het ech t n iet o p : de g e m e e n t e r a d e n v o l g e n e lkaar 

r azendsne l op . V o o r 5 d e c e m b e r s t o n d e n er a lweer 140 pun ten en 
7 i n te rpe l l a t i es o p de agenda . V o o r het me rendee l t e c h n i s c h e p u n 
ten , maar zoa ls a l t i j d zat het ven i j n in de s taa r t : 35 b e l a s t i n g v e r h o 
g i n g e n . T e v e n s w a r e n reeds z i t t i ngen van de raad v o o r z i e n v o o r 12 
en 19 decembe r . 

Over het O C M W en meer be
paald over de geplande sluiting van 
het „Hosplce"-bejaardentehuls in Le-
deberg kwam Oswald Van Oote-
ghem (VU) tussen. Het blijkt dat er in 
dit te sluiten bejaardentehuis nog 
voor miljoenen werken aan de gang 
zijn. 

OCMW-ijsberg 
Tevens zijn er problemen met het 

bouwdossier van het nieuwe tehuis 
„De Vijvers", waarover de hogere 
overheid en min. Akkermans tegen
strijdige adviezen uitbrengen. Wat er 
ondertussen met de bewoners van 
het „hospice" moet gebeuren weet 
men nog niet zodat de onrust van 
deze bejaarden heel goed te ver
staan IS. De VU-interpellant vroeg 
ook om meer overleg tussen stad en 
OCMW, want de Gentse belasting
betalers zijn toch goed om het deficit 
van 900 miljoen te helpen delgen, 
terwijl het OCMW-beheer zo slordig 
is, dat er b.v. 17 kleuren-tv's 
( ± 680.000 f r j zomaar verdwijnen in 
de nieuwe Bijloke. En dit is maar het 
topje van de OCMW-ijsberg. 

Ook het nieuw huishoudelijk regle
ment van het O C M W werd door 
Van Ooteghem op de korrel geno
men. Men lapt er de wettelijke bepa
lingen om personeel aan te werven 
aan zijn laars. Ook met vroeger 
gestemde reglementen houdt men 
geen rekening. Zo werd de verho
ging van de dagprijs (van 900 fr. naar 
1.8(X) fr. per dag) slechts enkele da
gen, in plaats van de verplichte drie 
maand, vooraf meegedeeld. 

Een hele reeks toelage, begro-
tingsontwerpen en werken van di
verse kerkfabrieken werden goed
gekeurd, doch niet zonder enkele 
tussenkomsten. Guide De Roo (VU) 
vroeg een tijdige indiening en vooraf-
gaandelijke bespreking van deze za
ken; zo zouden fxjst-factum goed
keuringen vermeden worden en kan 
er ook op deze posten bespaard 
worden. 

Zoals altijd waren er heel wat 
openbare werken goed te keuren. 
G. De Roo vroeg een lijst van priori
teiten vast te leggen om de toegan
kelijkheid van openbare gebouwen 

voor anders-validen te verbeteren. H. 
Waeterloos had het over de aandui
ding van de openbare toiletten aan 
de raadskelder, want bij de goedkeu
ring van dit dossier van 6 tot 7 
miljoen was dit éé'n van de voorwaar
den. 

De rustig voortdeinende raad, met 
zelfs een pauze om de defekte ge
luidsinstallatie te herstellen, schrok 
plots wakker bij een punt waarbij de 
raad gevraagd werd een studiebu
reau aan te stellen om de stadsbe-
drijven door te lichten. Door raadslid 
Verpaele (VU) werd schepen Wijn-
akker zwaar onder vuur genomen 
voor zijn totale miskenning van kom
missie en raad. Op duidelijke en 
herhaalde vragen kwam ofwel ont
wijkend ofwel geen antwoord. Zo 
werd er steeds gesproken van een 
Engels bureau (Peack en Marwick) 
en wordt in het raadsbesluit plots 
een voorstel tot kontrakt met de 
Brusselse firma Bellen & Co voorge
steld. Het kontrakt zelf is onduidelijk, 
voorziet geen technisch advies (ter
wijl het over technische bedrijven 
gaat) noch een juridisch advies, spe-
cifieert niets over verplaatsingskos
ten e.d. en zal dus geen 9,925 miljoen 
kosten, maar eerder tussen de 15 en 
20 miljoen. 

Nakende uitverkoop? 
SP-fraktieleider Temmerman, oud-

Vlc Anciaux 
bezocht feestend VU-Sleidinge 

Enige tijd geleden kwamen in zaal 
Lovendonk te Sleidinge meer dan 
200 Volksunieleden en -sympatizan-
ten bijeen naar aanleiding van de 
statutaire driejaarlijkse bestuursver-
kiezingen. 

Van deze verkiezingen maakte de 
plaatselijke VU-afdeling gebruik om 
ook een overzicht te geven van 
meer dan 10 jaar werking Enkele 
Vlaamsgezinden startten in 1972 in 
moeilijke omstandigheden de afde
ling. Tien jaar later heeft men 
2 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-
lid, een aanhang van meer dan 20 t.h. 
bij de kiezers in de deelgemeente 
Sleidinge en een groeiend aantal 
leden. 

In zijn toespraak tot de aanwezi
gen, o.a. nationaal voorzitter Vic An
ciaux, senator Oswald Van Ootegem 
en de volksvertegenwoordigers 
Frans Baert en Paul Van Grember-
gen, sprak Paul Van Kerckhove, frak-
tieleider in de gemeenteraad, zijn 
grote voldoening uit over deze merk
waardige vooruitgang. Toch hekelde 
hij scherp het feit dat er nog heel wat 
onverdraagzaamheid heerst te Slei-
dinge ten opzichte van hen die „poli-
tiek-anders-denken". Hij stelde daar 
tegenover een verdraagzaamheid, 
die gepaard moet gaan met inzet 
rechtlijnigheid en onkreukbaarheid. 

Aan de nieuw verkozen of herko
zen bestuursleden gaf hij de bood
schap mee dat samenhang onder 
het motto „Ik sta ten dienste", de 
beste waarbKjrg is om op de ingesla
gen weg verder te gaan en zo het 
verder sukses te verzekeren. 

Taak van 
afdelingsbesturen 

VU-voorzitter Vic Anciaux stelde 
vast dat zijn steun „om het moreel te 
komen opkrikken in de Meetjesland-
se afdelingen" helemaal niet nodig is. 
De sfeer van zelfvertrouwen en 
werkkracht vond hij ook in Sleidinge 
weer. Als leden van het hoofdbe
stuur of als parlementairen bezoe
ken zij veel gemeenten en bereiken 
veel Vlamingen. Maar hij stelde dat 
er voor de afdelingen een grote taak 
is weggelegd om te helpen bij dit 
werk van verspreiding van de be
doelingen en het ideeëngoed van de 
Vlaams-nationalisten. 

Volgens Anciaux zit het er dik in 
dat bij een volgende parlementsver
kiezing en een grote winst van de 
Volksunie, een definitieve stap naar 
de Vlaamse zelfstandigheid kan ge
zet worden. 

Hij wenste het nieuwe bestuur 
geluk en veel werkkracht toe. 

Een eigen vlag 
Kamerlid Paul Van Grembergen 

uit Ertvelde overhandigde vervol
gens aan uittredend voorzitter Mar
cel Van den Bucke een eigen afde-

lingsvlag. In zijn kenmerkende b)ezie-
lende stijl knoopte de volksvertegen
woordiger enkele beschouwingen 
aan de betekenis van zo'n vlag en 
aan de trouw van hen die ze dragen. 

Dat Marcel Bracke, 85 jaar, sym-
"bolisch als vlaggedrager werd aan
gesteld vond hij een gelukkige keu
ze. Marcel Bracke noemde hij als 
medestichter van de afdeling een 
voorbeeld van trouw, plichtsbewust-
zijn en werkkracht en is als dusdanig 
een voorbeeld voor alle jonge be
stuursleden. 

V/c Anciaux nog nagenietend van de heerlijke hutsepot Rechts Guido 
Van de Kerchove (Aalter) en linies mevr. Paul Van Grembergen. 

EGW-schepen, ging nog heel wat 
verder. Een dergelijk kontrakt kan 
slechts geldig afgesloten worden na 
goedkeuring van het princiep door 
het kollege, een principiële goedkeu
ring door de gemeenteraad, een aan
stelling door het kollege en de daar
opvolgende goedkeuring van de 
goeverneur. Welnu, door het kollege 
werd in afwezigheid van de burge
meester op initiatief van eerste sche
pen Wijnakker het princiep goedge
keurd. Het studiebureau is evenwel 
al 14 dagen bezig met het onderzoek 
en dit met gestapo-metodes. 

Temmerman vond dit totaal onge
hoord, sprak over gijzeling van de 
800 personeelsleden door de sche
pen en zinspeelde op de nakende 
uitverkoop (aan EBES?) van de 
Gentse stadsbedrijven. 

Ook Frans Baert en P. Van Eeck-
haut (SP) stelden vragen. De burge
meester wenste niet te antwoorden, 
doch liet zich wel ontvallen dat het 
kollege terzake niets beslist had. 
Schepen Wijnakker bleef zwijgen. 

Bij de aanvang van de ganse 
reeks belastingen kwam Hugo Wa-
terloos in globo tussen, en verklaar
de dat de VU zou tegenstemmen, 
niet omdat ze tegen belastingen is 
maar wel omdat ze niet betrokken is 
bij de besteding en volgens het 
saneringsplan moet alles en iedereen 
inleveren, behalve het kollege. 

Door de andere oppositiepartijen 
werden de nodige opmerkingen en 
amendementen voorgesteld. 

Pers en VU-fraktie verlieten, hun 
eigen princiepen getrouw rond 1 u. 
de zaal, samen met het publiek. De 
rest van de raad „werkte" suffend tot 
twee uur verder. De interpellaties 
werden traditiegetrouw verschoven 
naar de volgende raad. 

Op deze nieuwe raadszitting 
kwam het onderwerp „Wijnakker en 
de EGW" opnieuw uitgebreid aan 
bod. Temmerman (SP) eiste formeel 
een verklaring en een antwoord op 
zijn vragen vooraleer de raad verder 
kon. 

Hij verzette zich niet tegen een 
studie als zodanig, maar wel tegen 
de achterliggende bedoelingen. Het 
is evenwel onvoorstelbaar dat 8 ge-
specializeerden 2 weken op vrijwilli
ge basis het personeel van EGW 
komen ondervragen. Hoe zou de 
schepen als tjedrijfsleider dit vin
den? 

Frans Baert (VU) had even uitge
rekend dat de „vrijblijvende" en „ver
kennende" gesprekken 2 a 3 miljoen 
gingen kosten. Het is onmogelijk dat 
een bureau zoiets doet zonder be
paalde beloften. Als er geen kontrakt 
is hadden deze mensen trouwens 
geen zaken bij EGW. 

Van Eeckhout (SP) stelde voor 
namens de raad een klacht in te 
dienen bij de goeverneur, en sche
pen Wijnakker formeel tot de orde te 
roepen. Volgens de burgemeester 
was geen van beide hier mogelijk en 
het voorstel werd dan ook meerder
heid tegen oppositie afgewezen. 

Namens de VU legde Baert dan 
een motie ter stemming waarin de 
raad de houding van schepen Wijn
akker betreurt inzake het kontrakt 
met het studiebureau Bellen betref
fende de EGW. Deze motie was 
aanleiding tot schorsing van de raad 
en bespreking in de meerderheids-
groep. Schepen Wijnakker zag zich 
uiteindelijk verplicht zijn fout te be
kennen: ik heb op het vlak van de 
procedure een vergissing begaan, 
maar het is te goede trouw gebeurd, 
aldus de schepen. De motie werd 
hierop ingetrokken. 

De oppositie verheugde zich er
over dat ze eindelijk dergelijke ver
klaring van de schepen mochten 
horen. We nemen er geen genoegen 
mee, maar we nemen er akte van, zei 
ten slotte nog Frans Baert 

De zitting kon dan eindelijk zijn 
normale gang gaan, maar hierover 
meer in een volgend verslag. 

Carla Brion 

OCMW-Gent 
Vraagt een konsulterend 

geneesheer-specialist der
matologie voor het zieken
huis De Bijloke. 

De kandidaten dienen het 
diploma van doctor in de 
genees-, heel- en verloskun
de te bezitten, alsmede de 
erkenning in de specialiteit 
„dermatologie". 

Voor nadere inlichtingen 
kan men zich wenden tot de 
Direktie van het Ziekenhuis 
De Bijloke, liefst na telefoni
sche afspraak (tel.: 
091-24.14.14). 

De aanvragen dienen ui
terlijk op 20 januari 1984 
(poststempel geldt als be
wijs) aangetekend gericht 
aan: OCMW - Dienst Perso
neelszaken, Geneesheer 
Specialist Dermatologie, 
Onderbergen 86, 9000 Gent. 

(Adv. 04) 

Nieuw VU-bestuur 
te Sint-Denijs-
Westrem, 
Afsnee en 
Zwijnaarde 

Op zondag 6 november had tij
dens een ochtendaperitief in het 
Gildenhuis te Sint-Denijs-Westrem 
de bestuursverkiezing voor onze af
deling plaats. 

Tijdens deze gezellige bijeen
komst hadden de Volksunieleden 
van Sint-Denijs-Westrem, Afsnee en 
Zwijnaarde de gelegenheid hun 
stem uit te brengen op de 14 Volks
uniekandidaten, die allen het nodige 
aantal stemmen behaalden om ver
kozen te worden. 

De bijeenkomst werd afgesloten 
met enkele beschouwingen van 
OCMW-mandataris en fraktievoor-
zitter Jef Van den Broecke over 
„enkele maanden OCMW-werking". 

Op 16 november kwamen de ver-
kozenen bijeen voor een eerste ver
gadering en voor de aanduiding van 
de bestuursfunkties. 

Als voorzitter werd Karel Van 
Hoorebeke aangesteld. 

Hij wordt bijgestaan door Wim 
Mareen als ondervoorzitter die te
vens afgevaardigde blijft voor het 
politiek kollege van Groot-Gent 
Nand Vanden Kerckhove als sekre-
taris, Arthur De Vylder als penning
meester, Anne De Keuckeleire, be
last met informatie, Wim Vanhoorne, 
die vorming en public relations op 
zich zal nemen, Annie Legiest voor 
vrouwenwerking en Nele De W^ele 
voor organizatie. Maken verder deel 
uit van het bestuur: Jos Sleurs, Joris 
De Waele, Christiane Van Oos t Ric 
Van Hauwaert Jef Van den Broecke 
en Erik Roels. 

Miniatuur
triënnale 
te Schelderode 

In Kunstforum te Schelderode 
wordt een tentoonstelling gehouden 
van eigentijdse miniaturen. Een inter
nationale kollektieve manifestatie die 
aanvankelijk als biënnale was aange
kondigd maar voortaan om de drie 
jaar wordt ingericht 

Deze tentoonstelling omvat een 
briljante verzameling schilderijen, te
keningen, akwarellen, gouaches en 
grafiek op klein formaat en is samen
gesteld met de bekroonde en gese-
lekteerde inzendingen van de „Prijs 
voor Miniatuur" en een aantal wer
ken van bekende binnen- en buiten
landse kunstenaars die reprezenta-
tief zijn op dit gebied en als eregast 
werden uitgenodigd. 

De tentoonstelling is te zien van 14 
januari te.m. 26 februari 1984. In de 
week open van 14 tot 18 u. zon- en 
feestdagen van 10 tot 18 u., dinsdag 
gesloten. 
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Diestse gemeenteraad 

Meerderheid bang voor openheid? 
BRABANT 

U p d o n d e r d a g 22 d e c e m b e r w e r d In de D i e s t s e gemeen te raad de 
b e g r o t m g v o o r 1984 behande ld . He t w e r d een aard ig s tuk je 
v e r g a d e r e n van 19 u. 30 t o t 1 u. In leder geva l w a s d i t al wa t m inde r 
lang dan bi j de b e s p r e k i n g van de beg ro t i ng 1983 toen de 
g e m e e n t e r a a d s l e d e n pas rond 4 u. 's nach ts naar hu ls k o n d e n -

Vooreerst werden een reeks be
lastingen opaieuw goedgekeurd 
d w z ongewijzigd gelaten als we 
vergelijken met de begroting 1983 
Ook de VU kon zich daarmee ak
koord verklaren of onthield zich 
Daarna volgde de bespreking van de 
begroting 

Door schepen Reynders (PVV) 
werd tijdens een monoloog van dne 
kwartier vooral gesproken over de 
financiële aspekten die aan deze 
begroting verbonden zijn Nadat 
raadslid Colin (SP) de visie van zijn 
fraktie vertolkt had met vooral kritiek 
op het overdreven negatief voorstel
len van de financiële toestand kwam 
Renaat Rijnders voor de VU aan het 
woord 

Zijn tussenkomst bestond uit 
twee delen Vooreerst maakte hij 
een jaarbalans op over de manier 
waarop het huidige bestuur soms 
wel, meermaals met de deuren van 
het stadhuis werkelijk openzet voor 
iedereen In een tweede deel behan
delde hij vooral de financiële kant 
van de begroting 

Openheid in Diest? Ja_ 
In Diest hebben de raadszittingen 

telkens de laatste donderdag van de 
maand plaats (december was een 
uitzondering) en wordt de agenda 
tijdig bekendgemaakt aan de tsevol-
king via de reklamebladen Dit is 
zeker positief tè noemen 

Daar waar wettelijk een begroting 
7 volledige dagen vooraf in het bezit 
moet zijn van de raadsleden was dat 
in Diest deze keer reeds 9 dagen. 
Ook dit IS een stap in de goiede 
nchting 

Nog een pluimpje op de hoed van 
de huidige PVV-CVP meerderheid is 
de sobere aanpak van het stedelijk 
informatieblad waann ook de opposi
tie aan het woord mag komen Voor 
Diest een hele stap vooruit Toch 
moet men het blad leesbaar houden, 
opperde ons raadslid Waarom bij 

voorbeeld geen dokumentatieblad-
zijde voor de schoolgaande jeugd 
(foto met beschrijving van een inte
ressant hoekje, een merkwaardig ge
bouw ) stelde Renaat Rijnders voor 

Toch IS dit informatieblad als kon-
takt met de bevolking echt onvol
doende De VU durft voorstellen om 
iedere week in een plaatselijk adver
tentieblad, steeds op dezelfde plaats, 
de bevolking te informeren En dat dit 
nodig IS werd door ons gemeente
raadslid met enkele flagrante voor
beelden duidelijk gemaakt 

Openheid in Diest? 
en Neen! 

Minder leuk voor de huidige meer
derheid IS hun angstvallig zwijgen als 
er gevraagd wordt naar het t)ekend 
maken van een beleidsnota d w z 
wat het huidige bestuur als beleid 
voor de zes jaar van haar bestuurs-
penode gepland heeft Oud-burge-
meester G Cuckers (CVP) vindt dat 
men aan de oppositie met te veel 
moet vertellen Nochtans was de 
verkiezingsslogan van de CVP 
„Naar een open beleid" 

Ook de pers wordt met alt jd met 
open armen ontvangen Op een 
vraag van de stadskrant de Zauw 
naar de namen van de beheerders 
namens het stadsbestuur in alle mo
gelijke interkommunales en vereni
gingen aangeduid, kwam het onthut
sende antwoord „Wij zullen zelf wel 
beslissen wat er moet gepubliceerd 
worden" 

Echte wijkraden of raden die de 
deelgemeenten vertegenwoordigen 
zullen ook met meer zo gauw het 
licht zien Het zijn te veel pottenkij
kers en die heeft men liever met te 
veel op het Diestse stadhuis 

En i v m motes die wat verder 
reiken dan het gemeentebeleid in zijn 
enge betekenis komt dit keer een 
Russisch antwoord van Bill Reyn
ders „Njet", „Njet", .Njet" Dus over 

kernraketten, amnesty international 
en amnestie in eigen land zal er in 
de Diestse gemeenteraad met ge
praat worden Punt andere lijni Jam
mer dat de CVP-jongeren nu als 
schepenen in de huidige meerder
heid dit zo maar slikken 

Diest heeft op gebied van open
heid weinig traditie en de huidige 
meerderheid zet uiterst voorzichtige 
stapjes 

Diestse financiën 
nog gezond! 

Voor '84 worden er 306 776 614 fr 
uitgaven voorzien en maar 
290 219 750 fr inkomsten wat wil 
zeggen dat er voor het eigen dienst
jaar 16 000 000 fr te kort is 

Maar wanneer de overschotten 
en ook nog de uitgaven van de 
vonge jaren die nog moeten gebeu
ren meegeteld worden krijgen we 
314307765 fr inkomsten en 
313 595114 f r uitgaven dus een slui
tende begroting 

Door raadslid Rijnders (VU) wordt 
er vervolgens op gewezen dat de 
gemeentelijke belastingen te Diest 
nog binnen de redelijke perken lig
gen Ten slotte vindt hij het jammer 
dat in het gemeentelijk belasting
systeem iedereen over dezelfde 
kam geschoren word t Hij doet een 
dnngende oproep tot de schepen 
van sociale zaken een belasting- en 
retnbutiereglement uit te werken 
waardoor kleine inkomens verminde-
nng of vnjstelling knjgen van bepaal
de gemeentelijke belastingen (b v de 
500 fr voor het huisvuil) 

De PVV kaatst de bal terug door 
konkrete voorstellen van gemeente
besturen met de VU in de meerder
heid te vragen terwijl de CVP-sche-
penen eerder geneigd zijn het voor
stel verder te bestuderen 

H. Brems 

Dringende 
oproep 

Dnngende oproep aan de nieuw 
verkozen afdelingsbesturen van het 

JANUARI ^ ^ , 
18 HALLE. 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 

18 ST-AGATHA-BERCHEM. Voordracht over „Vredesbewetging" 
door Henk Cuypers, om 20 u in het trefcentrum „De Kroon", J B 
Vandendneschstraat 19 Org F W 

20 PEPINGEN VVM-vergadenng over de „Uitweg" voor de kan
tons Halle en Lenmk. om 20 u in zaal ümbourg, Ninoofsesteen-
weg te Pepingen Gastspreker alg voorzitter Vic Anciaux 

21 LONDERZEEL VU-bal in Egmont met het orkest The Hitcrae-
kers Inkom 60 fr 

25 ST.-AGATHA-BERCHEM- Algemene VU-ledenvergadenng met 
afdelingsbestuursverkiezingen Uiteenzetting over het sociaal-
ekonomisch profiel van de VU Om 20 u in trefcentrum De 
Kroon • 

27 DILBEEK VU-arrondissementsraad om 20 u in het Roelands-
veldcentrum, Roelandsveldstraat 40 Gevolgd door een kleine 
nieuwjaarsreceptie 

28 OVERUSE: Vlaams omelettenfestjn vanaf 17 u in zaal „Ter Use . 
Stationsstraat 

arr Halle-Vilvoorde om de taakver
deling en de juiste adressen van de 
bestuursleden door te geven aan het 
arr sekretanaat Moutstraat 7 te 
1000 Brussel 

De afdelingen die reeds alle gege
vens medegedeeld hebben, en der
halve geen rekening hoeven te hou
den met onderhavige oproep, zijn de 
volgende Asse, Hekelgem, Teralfe-
ne Merchtem, Alsemberg Dworp, 
Buizingen, Lembeek, St-Pieters-
Leeuw, Vlezenbeek, Ruisbroek, Dil-
beek Gooik, St-Ulnks-Kapelle, Gnm-
bergen, Kapelle-op-den-Bos, Meise, 
Wemmei, Eppegem, Kampenhout 
Machelen, Diegem, Hoeilaart Kraai-
nem-Wezembeek-Oppem, Overijse, 
Zaventem, Lenmk en St-Martens-
Bodegem 

Herverkiezing 
VU-bestuur 
St.-iVlartens-
Bodegem 

Qp 2 december had onder grote 
belangstelling de driejaarlijkse be-
stuursverkiezing plaats 

Het nieuwe bestuur ziet er als 
volgt uit voorzitter Nand Talpaert, 
ondervoorzitter Lode C>x)reman 
sekretaris Marcel Asselman pen
ningmeester Andre Schelftout, pro
paganda Dirk Quagebeur, organiza-
tie Jean-Pierre Schoukens, VUJO 
Inge Temmerman Bestuurslid Pierre 
Hellinckx Gemeenteraadslid Jan 
Vandenhoute 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenka.rtik*I«n 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwersl 

ij. van 13 tot i t u. 30 
I 10 tot I t u.30 

14 tot II u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

^ ^ 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, 03-658.4176 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlel 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Sede 
JAN PAUWEL! 

Oude Brugstraat 16, 9328 J 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterc 

De familieza 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-4129 22 
056-41.81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67 5712 

rt 1910 
3-DE BRAUWER 
Jchoonaarde Tel 052-423246 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

ak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-63456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-2374572 

Hotel-restauranf-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standmgkamers alle komfort 
Hcidobaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Rost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^ J M I B MAURITS GO 
JKnl l lu ienip^ Geraardsbergses 
y^SLiJ^^ 9300 Aalst 
*- ^ P r Tel 053-21.35J3 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
traat 38 Dr Van De Perrelel 51 

Borgerhout 
Tel 03-236.5654 
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M^ 
VU-groot- Bilzen groeit 

Nieuwe afdeling Mopertingen: 

Hees- Mopertingen-Rosmeer opgericht 

LIMBURG 

Vrijdag, 16 december 1983 ging 
de nieuwe VU-afdeling Mopertingen 
van start met de eerste bestuursver-
kiezing, in de kantien van voetbalklub 
Stormvogels-Rosmeer. 

Toen om 19 u. 30 de verkiezingen 
geopend werden door de waarne
mende voorzitter, Willy Bruninx, wa
ren tegen alle verwachtingen reeds 
87 leden aangeworven bij de nieuwe 
afdeling, hetgeen in de nabije toe
komst n©g wordt aangevuld; het 
getal 100 ligt voorzeker binnen de 
mogelijkheden. 

Omstreeks 21 u. 15 werd dan de 
uitslag van de verkiezing bekendge
maakt door ere-senator Evrard Ras
kin: voorzitter Willy Bruninx, Hees
straat 138, 3747 Hees; ondervoorzit
ter Wilma Jorissen, Maastrichter
straat 364,3747 Mopertingen; sekre-
taris Jean Jeurissen, Annastraat 1, 
3747 Mopertingen; penningmeester 
Ferdi Vrancken, Betonweg 3, 3747 
Mopertingen; pers en propaganda 
Hilda Jans, Mopertingenstraat 47, 
3747 Mopertingen; materiaal Guido 

Nieuw bestuur 
te Riemst 

Tijdens een drukbijgewoonde le
denvergadering van VU-Zichen-Zus-
sen-Bolder werd een nieuw afde
lingsbestuur verkozen. Dit bestuur is 
voor drie jaar verantwoordelijk voor 
het afdelingsbeleid in de gemeente 
Riemst Het bestuur ziet er als volgt 
uit: Idian Wouters, voorzitter tevens 
lid van het dagelijks bureau van het 
O C M W ; Jean-Pierre Vos, Zichen-
Zussen-Bolder, ondervoorzitter; Ro
ger Bate, Riemst sekretaris; Servaas 
Biesmans, Vlijtingen, penningmees
ter; M. Jans, Valmeer; L Bleys, Millen 
en A. Stevens, Zussen, leden; G. 
Konings, Riemst VU-fraktieleider in 
de gemeenteraad; J. Peumans, sche
pen gemeente Riemst 

Het bestuur wenst in samenwer
king met haar mandatarissen het 
belek) van de gemeente Riemst op 
een open en verdraagzame wijze 
verder te zetten. Kontaktadres: R. 
Bate, sekretaris. Gemeenteplein 4, 
Riemst Tel. 012-45.24.68. 

Cielen, Torenstraat 1,3747 Rosmeer; 
bestuursleden Ludo Cielen, Noppen
straat 16, 3747 Hees, Jozef Greven, 
Mopertingenstraat 47, 3747 Moper
tingen, Ferdi Jeurissen, Maastrichter
straat 364,3747 Mopertingen, Marie-
Elise Schoefs, Daalstraat 74, 3747 
Rosmeer en Raymond Meers, Kerk
straat 32, 3747 Rosmeer: toege
voegd lid gemeenteraadslid Renaat 
Peumans, Daalstraat 32, 3747 Ros
meer; arrondissementsafgevaardig
de voorzitter Willy Bruninx; plaats
vervangend arr. afgev. sekretaris 
Jean Jeurissen. 

Wegens slechte weersomstandig
heden verontschuldigden zich volks
vertegenwoordiger Jaak Gabriels, 
burgemeester van Bree en arrondis
sementsvoorzitter Jan Peumans, 
schepen van Riemst In plaats van 
deze laatste leidde ere-serfetor 
Evrard Raskin de bestuursverkie-
zing. Na kennisgeving van het be
stuur wenste hij de nieuwe vu-afde
ling veel sukses in de toekomst 
zodat zij kan uitgroeien tot een ster
ke, werkkrachtige groep. 

Provincieraadslid Johan Sauwens, 
burgemeester van Bilzen, feliciteer
de de nieuwe VU-afdeling Mopertin
gen, de vierde afdeling van de ge
meente Bilzen. Samen met de afde
lingen Bilzen, Eigenbilzen en Mun
sterbilzen zorgt de nieuwe afdeling 
Mopertingen ervoor dat de gemeen
te Bilzen, relatief het meest aantal 
VU-afdelingen heeft in een fusiege
meente in Vlaanderen. Nadat burge
meester Sauwens de problemen in 
de Voerstreek, rond Happart, van 
Cockerill Sambre en van de Kempi-
sche Steenkoolmijnen geschetst 
had, dankte voorzitter Willy Bruninx 
de aanwezigen voor het vertrouwen 
en hij beloofde dat hij, samen met het 
bestuur, de afeling Mopertingen zal 
opwerken tot een dynamische groep 
tot heil van ons Vlaanderen. 

De VU-afdelingen van de verschil
lende deelgemeenten hebben door 
hun financiële en morele steun de 
oprichting van onze nieuwe afdeling 
mogelijk gemaakt waarvoor hartelijk 
dank. 

Een drink, aangeboden door ge
meenteraadslid Renaat Peumans, 
zorgde ervoor dat de avond, in een 

Een avond „VU-Genk" 
om trots op te zijn 

Het nieuwe bestuur van de afde
ling Genk is haar werking op een 
schitterende wijze begonnen. In zaal 
Albe organizeerden zij wat genoemd 
werd „een avondje Volksunie op zijn 
best"! 

Een barstensvolle zaal heeft uren
lang genoten van een zeer stijlvol en 
toch enorm plezant programma. Wie 
gedacht had een saaie politieke 
avond te gaan bijwonen kwam be
drogen uit Politiek werd er natuurlijk 
wel een en ander gepresteerd. 

De nieuwe voorzitter Herman 
Thuy stelde de infobrochure voor die 
door de werkgroep propaganda met 
zeer veel vakkennis werd gecreëerd. 

Deze folder illustreert wat de afde
ling zich voorgenomen heeft te reali-
zeren en wordt gepland verdeeld 
over de Genkse bevolking via de 
leden 

Willy Kuijpers die de door ziekte 
weerhouden Vic Anciaux verving 
riep alle aanwezigenop om meer dan 
ooit zich bewust te worden van de 
mogelijkheden van Vlaanderen in 
België en in Europa. 

Miei Cools 
Het respekt hiervoor afdwingen 

en zelfbestuur eisen is de levenstaak 
van elke bewuste Vlaming. De pro
blematiek van de werkloosheid in 
Limburg en de toekomst van de 
Kempische steenkolen kregen na
tuurlijk ook de aandacht 

Tot daar de politiek. Kor t krachtig, 
duidelijk voor iedereen. Maar een 
ledenvergadering is niet alleen poli
tiek. Gastvedette was niemand min
der dan Miei Cools. Hij was blij 
eindelijk eens voor zijn eigen men
sen te mogen zingen en hij liet het 
merken ook. Hij vergastte de talrijke 
aanwezigen op een ruime selektie uit 
zijn mooi poëtisch en toch af en toe 
hekelend repertoire. 

Ook sinterklaas was nog in de 
buurt die avond van 2 december In 
vol ornaat en met niet minder dan 
drie entoesiaste knechten (een ge
knecht volk) vertelde hij over zijn 
belevenissen met de aartsengel en 
de schepenen van Genk en ook over 
zijn seminarie met Jef Ulburghs. 

Alleen de sinterklaas van de 
Volksunie Genk krijgt een stampvol
le zaal minutenlang onder tafel van 
het lachen. En dan Armand Schreurs, 
voor velen iemand van BRT omroep 
Limburg. Maar voor alle aanwezigen 
de man achter de plezantste pop
penkast van Vlaanderen. 

En o wee als zijn poppen hun 
mond opendoen! Dat is nog erger 
dan de vuile was van de oppositie 
buitenhangen. Maar ja, wat niet 
lachend kan gezegd worden... 

Als Genk zo voortdoet als het op 2 
december is begonnen dan wordt 
'84 een jaartje Volksunie op zijn best 

N.B.: Voor brochures of inlichtin
gen: VU Genk, postbus 74. 

gezellige Vlaamse sfeer, in de late 
uurtjes beëindigd werd. 

Jean JEURISSEN 

JANUARI 

15 GENK; Provinciale raad VUJO-Limburg in de Slagmolen om 10 u. 
• 20 HASSELT: Vergadering VUJO-Hasselt om 20 u. 30 in ontmoe

tingscentrum Katarina. 
27 HASSELT: Spreekbeurt door Vic Anciaux „Vlaanderen in de 

wereld", om 20 u. in Kultureel Centrum, Kunstiaan. Org.: VUJO 
Hasselt 

Peerse meerderheid 
verhoogt extra-belastingdruk 

Op de jongste Peerse gemeente
raadszitting van 27 dec. II. stonden — 
naast een hele verzameling andere 
punten — de verschillende begrotin
gen voor 1984~aan de orde. 

Via woordvoerder Harie Ressers, 
uitte de VU-fraktie een gefundeerde 
en door de CVP uiteraard niet ge
smaakte kritiek. De Peerse begroting 
houdt eens te meer niet de minste 
rekening met een rechtvaardiger en 
eerlijker verdeling van de lasten. Er 
wordt niet de minste rekening ge
houden met de financiële draag
kracht van de gezinnen. De zwakke 
gezinnen — door KAV en KWB 
uitgeroepen als de getroffen bevol
kingsgroep — worden in 1984 eens 
te meer zwaar belast. 

De CVP-meerderheid voorziet 
evenmin enige inspanning te leveren 
voor het bevorderen van de handel 
en de nijverheid. Integendeel, naast 
de ingewikkelde nationale adminis
tratie en belastingen, gaat de CVP in 
Peer de KMO en zelfstandigen nog 
eens extra aanpakken. Nochtans zijn 
het volgens de VU precies dezen die 
nog voor nieuwe arbeidsplaatsen 
zouden kunnen zorgen 

Naar buitenuit staat de meerder
heid fier te verkondigen dat de belas
tingen niet zullen omhoog gaan. Het 
zijn leugens. De Peerse bevolking zal 
in 1984 liefst tien miljoen extra-belas
tingen gaan betalen (alleen de pure 
fiskale druk neemt toe met 5 mil
joen). En dan {laten) verkondigen dat 
de begroting na jaren weer zal slui
ten... op die manier is dat geen kunst 

Ten slotte is er de immense lenin
gen- en schuldenlast in Peer. In 1984 
een toegenomen schuld van 
5.000 frank per hoofd. In de komen
de jaren rust er — per jaar — een 
konstante last van 64 miljoen op de 
Peerse bevolking. De totale schuld 
per hoofd van de bevolking bedraagt 
inmiddels 85.000 frank. 

Op dezelfde gemeenteraad had 
ook reeds een eerste wisseling van 
schepenambten plaats. De schepen 
van Financiën — notabene — neemt 
al na één jaar ontslag. De bevoegd
heden zullen binnenkort ook op
nieuw geschikt worden. De Peerse 
schepenambtjes dienen puur als ka-
dootjes, een middel om alle vriendjes 
het hunne te geven. Op deze wijze 
wordt de schijneenheid binnen de 

VU-Bocholt 
koos nieuw bestuur 

Op 15 december werd op een 
algemene ledenvergadering een 
nieuw VU-bestuur verkozen. De 
avond was door het uittredende be
stuur uitermate goed verzorgd. Aan 
de talrijke aanwezigen werden een 
aperitief en een klein etentje aange
boden. 

Na een welkomstwoord, uitge
sproken door Jos Driesen, schetste 
Jan Latinne uitgebreid de historiek 
van de afdeling. Op een luimige 
manier overliep hij de vele moeilijk
heden uit de beginperiode, had 
woorden van lof voor de mensen 
van het eerste uur en voor aftredend 
voorzitter Marcel Geunis, die we
gens ziekte niet aanwezig kon zijn. 
Na het eten werden dan onder het 
waakzame oog van arrondissemen
teel afgevaardigde Erik Eyckmans de 
kiesverrichtingen afgehandeld. De 
samenstelling van het nieuwe be
stuur ziet er nu zo uit: Lisette Berben, 
René Christis, Rik Blomeen, Jan Dol-
ders, Toke Janssen, Madeleine 
Stinckens, Harry Dreesen, Bart Mey-
ens, Johan Weltens, Christ Schonke-
ren, Leon Custers, Marcel Geunis, 
Jan Latinne, Pierke Joosten, Jos 

Driesen, Christ Cottender. Deze 16 
verkozen bestuursleden trokken 
ziclrdan even terug om het dagelijks 
bestuur te kiezen. 

Voorzitter werd René Christis, on
dervoorzitter Christ Schonkeren en 
Madeleine Stinckens bijft sekreta-
resse. Verdere taakverdeling zal tij
dens de eerstvolgende bestuursver-
kiezing vastgelegd worden. Dan 
werd de kersverse voorzitter aan de 
mikro gevraagd. Op een rustige, 
doch kordate manier begon deze 
aan zijn eerste rede. Hij bracht hulde 
aan het uittredende bestuur en 
schetste in rake trekken de doelstel
lingen van de komende jaren. Ieder
een was het erover eens dat VU-Bo
cholt zijn nieuwe voorzitter de wind 
in de zeilen heeft. En eindigen we 
dan met de slotwoorden van René 
zelf: „In Bocholt zal er vuurwerk 
komen!" We twijfelen er niet aan. 

Ook het honderdste lid werd sa
men met topwerver Pierke Joosten 
nog even in de bloemetjes gezet De 
voorzitter was ervan overtuigd dat 
we ook het tweehonderdste lid vrij 
spoedig zullen kunnen vieren. 

De vernieuwde ploeg van VU-Bocholt 

CVP hoog gehouden... 
centen als zwijggeld. 

met de lieve 
Jaak Indekeu 

VU-Hasselt 
aan de slag 

Op vrijdag 9 december werd de 
verkiezing van het nieuwe afdelings
bestuur gehouden. 

Het zal de inrichters zeer zeker 
een hart onder de riem geweest zijn 
om vast te stellen hoe talrijk de leden 
de oproep tot deelneming beant
woord hebben. 

Trouwens, het feit dat voorzitter 
Anciaux ergens te lande het 
50.000ste lid persoonlijk ging be
groeten, bewijst duidelijk het belang 
dat dient gehecht te worden aan de 
afdeling, toch de kleinste cel in het 
organizatorisch geheel dat de partij 
toch is. 

Het nieuwe bestuur werd als volgt 
gekozen, in alfa'betische volgorde. 
Romain Appeltans, Urbaan De 
Bruyn, Marcella Droogmans, Niko 
Hindriks (voorzitter), Theo Hoede-
maekers, Mia Penders-Werck (se-
kretans), Huib Pira, Patrick Opdenak-
ker, Yvonne Van de Neste-Tillieu, 
Mia Van de Schoor (penningmees
ter). 

Hieraan werden door koöptatie 
nog twee leden toegevoegd: Dany 
Moors (ondervoorzitter) en Johan 
Roggen. 

Om het nieuwe jaar, en meteen 
ook het nieuwe werkjaar, goed in te , 
zetten worden volgende aktiviteiten 
gepland: 

Op zaterdag 14 januari zal het 
nieuwe bestuur voorgesteld worden 
aan de afdelingsleden tijdens een 
nieuwjaarsreceptie in het Ontmoe
tingscentrum te Kuringen, van 18 tot 
21 uur. 

Mogen wij alle leden, ook diege
nen die, om welke reden dan ook, 
niet aktief kunnen meewerken, vra
gen om op 14 januari samen met het 
nieuwe bestuur het glas te heffen op 
het nieuwe (werk-)jaar. 

ICD 
drukkerij copy-service 

m a a k t fo tokopieën 

op gewoon papier 

(xerox-procédé) 
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XEROX 9500 

1,5 è 1 Fr. per kopie 
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Bestuursverkiezing te De Haan 
De bestuursverkiezing bij de 

Volksunie van De Haan-Wenduine, 
zorgde niet voor verrassingen: de 
„oude" bestuurskern kreeg opnieuw 
het vertrouwen van de opgekomen 
leden. Voorzitter blijft Wilfried Van-
daele; ondervoorzitter Mich van Op
stal; sekretaris Freddy Baert; pen
ningmeester Maria Huysmans; pro-
pagandaverantwoordelijke Robert 
Vanhoucke; dienstbetoon Rika Re-
maut. 

Voor een aandachtig publiek gaf 
voorzitter Vandaele een interessan
te uiteenzetting over de evolutie van 
de Vlaamse Beweging, over het 
volksnationalisme als alternatief voor 
het staatsnationalisme, over het pro
fiel van de Volksunie als partij en 
over het sociaal-ekonomische pro
gramma van de VU. 

In een dialoog met de aanwezigen 
had hij het verder over de positie van 
VU-De Haan, die haar werking op 
het gemeentelijke vlak koördineert 
binnen de pluralistische lijst „De 
Haan 2000". 

'Wat de groei van de ideeën in de 
Vlaamse Beweging betreft had Van
daele het achtereenvolgens over het 
taalflamingantisme, het kultuurflamin-
gantisme en het politieke flamingan
tisme. Het volksnationalisme, als ex
ponent van deze laatste stroming, 
noemde hij een wereldsysteem, dat 
elk volk, waar ook ter wereld („zowel 

\ 'V 

de Zoeloes, de Eskimo's, de Walen 
als de Vlamingen") zelfbeschikkings
recht wil geven en op die manier een 
duurzame vrede onder de volkeren 
wil vastleggen. 

Terloops: spreker, die meestal niet 
om een woordspeling verlegen zit, 
had het op een gegeven ogenblik 
over de „vruchtafdrijving" van Vlaan
deren, waarbij de vruchten van de 
Vlaamse arbeid afdrijven naar Wallo
nië. Niettegenstaande de ernst van 
het onderwerp, kon het publiek hier 
toch hartelijk om lachen. 

Freddy Baert 

Zitdagen 
te Oostkamp 

Het is een hele tijd geleden, maar 
sinds de nieuwe bestuursploeg van 
Oostkamp gestart is gaat deze afde
ling nu ook haar sociaal dienstbetoon 
verbeteren. Vanaf heden houdt VU-
senator Guido Van In elke vierde 
zaterdag van de maand zitdag in 
deze gemeente. Tussen 10 en 12 uur 
kan men terecht bij de h. René 
Vincke, Kapellestraat 112, te Oost
kamp. 

De eerste keer dus op zaterdag 
28 januari a.s. U kunt er met alle pro
blemen terecht Senator Van In vindt 
er wel iets op. 

•t 

Van links naar rechts, vooraan: Mich van Opstal, gemeenteraadslid: Wilfried 
Vandaele, voorzitter en Rika Remaut, OCMW-lid. Achteraan: Freddy Baert se
kretaris: Maria Huysmans, penningmeester en Robert Vanhoucke, propaganda. 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
14 IZEGEM: Wandeling op de Bosmolens o.l.v. Wilfried Lagae. 

Vertrek om 13u. 30 aan het Vlaams Huis. Org. Wandelklub 
Vlaams Huis. 

16 IZEGEM: Humor en zang door de gebroeders Vercruysse uit 
Roeselare. Om 15 u. in het Oud Stadhuis. Org.: Vlaams Verbond 
van Gepensioneerden. 

20 lEPER: Grote zakdoeken of droge worstenkaarting in het 
manillen. Vanaf 18 u. in café Boerenhol, Taxi Guido, Vandepeere-

•tx)omplein 21. Ook op zat 21/1 vanaf 9 u. 30 en 17 u. En zondag 
22/1 vanaf 9 u . 3 0 en 16u. 

VU-gemeenteraadslid 
gehuldigd te Damme 

Dat de Damse VU-mandataris niet 
bij de pakken blijft zitten, wisten wij al 

Repressiegevolgen 
in West-
Vlaanderen 

Senator Vandezande vroeg aan 
de minister van Binnenlandse Zaken 
hoeveel personen in West-Vlaande-
ren nog altijd van hun kiesrechten 
beroofd waren ingevolge artikel 123 
sexies van het strafwetboek. In het 
arrondissement Brugge gaat het hier 
om 222 personen, in het arrondisse
ment Diksmuide om 52 personen, in 
het arrondissement leper om 22 per
sonen, in het arrondissement Kortrijk 
om 100, in het arrondissement Oost
ende om 38 personen, in het arron
dissement Roeselare om 50 perso
nen, in het arrondissement Tielt om 
25 personen en in het arrondisse
ment Veurne om 21 personen. 

In totaal zijn er nog steeds 530 
personen in West-Vlaanderen, die 
beroofd zijn van hun kiesrecht 

Men mag d i t zoveel jaren na de 
Tweede Wereldoorlog, een werkelij
ke schande noemen. Het was niet 
voor niets dat Walter Luyten, onze 
kollega, in de Senaat net voor Kerst
mis een schitterend pleidooi hield 
voor amnestie. 

lang. Dat ook anderen dit hebben 
opgemerkt is een heuglijk feit Op 
2 dec. j.l. werd raadslid Reinilde Bul-
cke-Verbruggen laureaat van de 
Uilenspiegelprijs uitgereikt door de 
aktiefste Damse vereniging, de Ui
lenspiegelvereniging. 

Zij mocht een geschenk ontvan
gen als erkentelijkheid voor haar niet 
aflatende inzet tegen de voorgeno
men zandwinning in een prachtig 
stuk polderlandschap te Lapscheure. 

Deze zandwinning was opgezet 
door een privé-firma met aktieve 
steun van de Damse CVP-meerder-
heid o.l.v. Coens. Reinilde Verbrug
gen wist echter de plaatselijke land
bouwers, mede-oppositieleden, de 
provinciale overheid en talrijke ver
enigingen achter zich te scharen. Zij 
vertolkte haar en hun ongenoegen 
over de schending van dit stuk onge
repte en rustig natuur- en landtsouw-
landschap in de gemeenteraad en op 
straat! 

Met sukses overigens! De Uilen
spiegelprijs kan geen betere kandi
daat hebben! 

De Damse VU-leden en trouwens 
ook de inwoners van Damme (in het 
bijzonder Lapscheure) sluiten zich 
bij deze hulde aan. Daar wij Reinilde 
en haar VU-bestuur kennen zal het 
niet bij deze ene suksesvolle aktle 
bijven! 

„Wij in 
St.-Andries" 

Goed nieuws voor de VU-sympa-
tizanten uit de Brugse randgemeente 
Sint-Andnes. Sinds kort verschijnt er 
een ledenblad, „een nieuwe bore
ling". De VU-Sint-Andries heeft in 
november 1983 een nieuw bestuur 
gekozen. Als één van haar eerste 
intenties nam zij zich voor een kon-
takt- en informatieblad op te richten 
voor haar leden. Dnemaal per jaar. 

In dit eerste nummertje staan aller
lei nuttige VU-tips, de samenstelling 
van het bestuur en de informatie 
rond de a.s. van de viering 25 jaar 
VU-St-Andries. 

Inderdaad, op 18 februari viert 
deze VU-ploeg haar 25-jarig bestaan. 
Dit zal gepaard gaan met een akade-
mische zitting onder het voorzitters
schap van ereburgemeester en eer
ste schepen Pieter Leys, een toe
spraak over de Europese eenmaking 
en het volksnationalisme door Euro-
pariementslid Vandemeulebroucke, 
een slottoespraak door nationaal 
voorzitter Vic Anciaux en een Breu-
gelmaaltijd tot t)esluit 

Voor alle verdere informatie kan 
men steeds terecht bij voorzitter 
Ewald Vancopfjenolle, Eikenlaan 25, 
8200 Brugge 2 (tel.; 050-31.15.04). 
WIJ wensen de VU-afdeling alleszins 
veel sukses! 

VU-Kortemark-
Handzame-
Zarren-Werken: 
nieuw bestuur 

Op vrijdag 2 december werd in 
onze afdeling het nieuwe tjestuur 
verkozen. Volgende kandidaten 
kwamen uit de bus: voorzitter: Jozef 
De Gres; ondervoorzitter: Erik Van-
thuyne; sekretaris: Albert Bondewei; 
propaganda: Ludo Castelein; organi-
zatie; Roger Denduyver; dienstbe
toon: Roland Declerck; penning
meester: Daniël Debeuckelaere; 
vorming: Remi Vermeulen. 

Wij danken de uittredende leden 
voor hun jarenlange inzet 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

t e l . 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
Fralklnstraat 20, 

Herentais 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-58213.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
in alle prifsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

IEOPOLOII-LAAN;2OS 
I45< OOSTOUINKERKE 
TEL. 051/11.2(.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-e36.45.31 
Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

< n r \ STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De Meulemeester 
Kr ieken laan 17 

Aalst 053-21.95.74 

Alle schilderwerken binnen en bui
ten, behangwerlten, vioerbelcleding 
en blnnenliuisversiering. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.1939 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-2136.36 
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Mfr 
Burgemeester Jaak Vandenwijngaert: 

Gedaan met 
cadeautjespolitiek 

HEUSDEN-ZOLDER — Er is een goede kans dat Limburg een nieuwe 
gemeente gaat tellen: Meylandt Heusden en Zolder zullen dan weer hun 
krampachtige koppeling verliezen, na die voorgenomen naamverandering. 
Inmiddels is er hier wel een nieuw beleid gegroeid. Werd er afgerekend met een 
oubollig bestuur dat het vooral moest hebben van de grote naam en invloed van 
barons, en voor de rest: zo min mogelijk inspraak. 

Het was een homogeen CVP-bestuur met een burgemeester die zonder zor
gen 36 jaar lang de skepter zwaaide. Dat is nu in Heusden-Zolder voltooid 
verleden tijd. En zeggen dat de VU-mensen van de huidige bestuursploeg zes 
jaar geleden nog geen stoel in de gemeenteraad hadden... 

De gemeente gaan besturen in 
de optiek van de sociale recht
vaardigheid. " 

Wekelijkse 
informatie 

U is, met de lijst „Nieuw" 
klaarblijkelijk biezonder ge
loofwaardig overgekomen bij 
de kiezers. Maar een vernieuwd 
beleid konkrete gestalte geven 
is nog een ander paar mouwen.. 

J. Vandenwijngaert: „Wij zijn 
er hard werk van aan het maken. 
Ik meen dat we de jongste tijd 
echt onszelf met sparen. We zijn 
veeleisend. Zo is er elke week 
een bijeenkomst van het sche-
penkollege. Elke dinsdag, een 
volle avond en soms langer. 

En er wordt niet zomaar losjes 
gepalaverd. We vragen dossier
kennis van elkeen die het woord 
neemt We laten ons ook bege
leiden door deskundigen. 

Hetzelfde geldt voor de bij
eenkomsten van de gemeente
raad. Ik meen dat de raadsleden 
alle informatie krijgen die ze 

BIJ de jongste gemeente
raadsverkiezingen 
sprong de VU in Heus

den-Zolder van nul naar_ elf 
zetels. Van een politieke aard
verschuiving gesproken. De 
lijst „Nieuw" moet nogal wat 
verwachtingen in Heusden en 
Zolder losgeweekt hebben. 

Het resultaat is nu dat VU-
mensen verantwoordelijkheid 
dragen als schepen (3), voorzit
ter van OCMW en niet in het 
minst als burgemeester. Voor 
dit enorme verkiezingssukses 
moet er een grote verklaring 
zijn. We spraken met burge
meester Jaak Vandenwijngaert. 

J. Vandenwijngaert: „De be
volking van Heusden en Zolder 
kan niet in één politieke pot 
gestopt worden. Daar werd in de 
vorige jaren, na de fusie, door 
het bestuur langs geen kanten 
rekening mee gehouden. Het 
enige wat wél gebeurde was de 
op nationaal gebied fameus ge
kende kompensatiepolitiek: hon
derd meter voetpad in de ene 
gemeente en dan maar evenveel 
van hetzelfde in de andere ge
meente. Of nog: één plavei in 
Heusden en dan maar ook één in 
Zolder. Of 1 frank voor de 
brandweerkazerne in Heusden 
en dan maar 1 frank voor een 
kultureel centrum in Zolder Zo 
van die gekke dingen. Men heeft 
ook voor een gemeente van 
27.500 inwoners niet minder dan 
zes (6) sporthallen gebouwd... 

Voor het overige was in
spraak van de bevolking taboe. 
En het resultaat was bijkomend 
dan ook en vooral dat (net zoals 
op zoveel andere plaatsen) onze 
gemeente In de rode miljoenen-
cijfers duikelde. Wij konden dit 
niet langer blijven aanzien. En 
met een kleine ploeg zijn we dan 
alternatief beginnen denken en 
werken. Maar veel sterke politie
ke troeven hadden we vanzelf
sprekend niet; toch niet om met
een een Invloed te kunnen uitoe
fenen op het beleid. 

We hebben dan vooral veel 
energie gestoken in kontakten 
met de mensen van onze ge
meente. Naast de VU-afdeling 
Heusden werd de VU-afdeling 
Zolder uitgebouwd. Twee aparte 
ploegen waren echt nodig. Zol
der is bij voorbeeld een „gaver-
"gemeente, met overwegend au
tochtonen. 

In Heusden wonen er enorm 
meer vreemdelingen... Mijnwer-

• kers van Zolder hebben immers 

een onderkomen in een woon
wijk van Heusden. Vergeet niet: 
één op vijf inwoners van onze fu
siegemeente is vreemdeling. We 
tellen nagenoeg dertig nationali
teiten. De grootste groep van de 
vreemdelingen vormen de Tur
ken, waarna Italianen en Span
jaarden de belangwekkendste 
vreemde gemeenscfiappen zip. 

Hoewel de vreemdelingen 
geen stemrecht hebben dient er 
toch terdege met hen rekening 
gehouden te worden in het be
leid. Ook al ten behoeve van 
onze eigen mensen. Nog een 
ander belangwekkend element 
voor het gemeentelijk beleid is 
het feit dat Zolder jarenlang de 
stempel heeft gedragen van een 
baron-burgemeester Heusden 
heeft het met minder royale mid
delen gedaan. En zo kan verder 
de onderscheiden sociografi
sche kaart van de twee gemeen
ten worden getekend." 

Ploegwerk 
Hoe heeft U dan het vertrou

wen van zoveel inwoners kun
nen winnen? 

J. Vandenwijngaert: „Door 
hard te werken. Door onze poli
tieke identiteit duidelijk te affi
cheren. Door geen valse belof
tes te doen. 

In Heusden zochten en von
den we allereerst een eigen VU-
lokaai Dat was reeds tien jaar 
geleden. Het werd de nu welbe
kende Oude Kring. We richtten 
er een eigen vzw op. Dat was 
ons kultureel centrum. 

Men wist dat het een VU-
initiatief was. Maar toch begon 
het kultureel gebeuren zich meer 
om meer hier af te spelen. De 
bouw van een kultuurtempel 
door het gemeentebestuur heeft 
hier geen afbreuk aan gedaan. 
Wij steunden op diverse wijzen 
alle kultuurverenigingen die 
erom vroegen. Soms nog meer 
dan de gemeente. 

En dan natuurlijk de organiza-
tie van ons sociaal dienstbetoon. 
Maar met paternalistisch en ook 
weer niet met valse beloftes. De 
mensen wisten dat onze deur, in 
de Oude Kring en ook thuis altijd 
openstaat Ik ben verzekerings
makelaar, maar ik kan U verze
keren dat veel meer dan de helft 
van mijn aktiviteit door onbaat
zuchtig dienstbetoon in beslag 
wordt genomen. 

Dat weten de mensen. Ook 
dat ze niet alleen bij mij maar bij 

anderen van onze ploeg terecht 
kunnen. Ja, dat wij een ploeg 
vormen. Er is geen kortzichtig 
eenmanswerk mee gemoeid: ik 
durf dat rustig zeggen. 

We zijn ons vervolgens niet 
gaan barrikaderen in onze Oude 
Kring. Behalve Heusden is er 
immers ook Zolder Er zijn hier 
acht parochies en zoveel wijken. 
We hebben wijkverantwoordelij-
ken aangeduid. Onze VU-infor-
matie werd geen losbollige pro
paganda. Dat loont niet Daar is 
niemand mee gebaat En ja, we 
zijn dan wel beginnen hameren 
op het gebrek aan inspraak en 
informatie vanwege het gemeen
tebestuur 

ledere belastingbetalende 
burger van onze gemeente moet 
ook volwaardig aandeelhouder 
in het beleid worden. Zo hij dit 
wenst 

En dan ook eens gaan ophou
den met de cadeautjes-politiek. 

wensen en nodig hebben. Ook 
de persmensen hebben recht op 
uitgebreide informatie. Het is op 
deze niveaus dat de open demo-
kratie al dan niet aanvangt in een 
gemeente. Voorts zorgt het ge
meentebestuur zelf elke week 
voor heet-van-de-naald informa
tie in elk huis van onze fusiege

meente. De beslissingen van de 
gemeenteraad, aankondiging 
van bijeenkomsten, werking in 
het kultuurcentrum enzomeer 
publiceren we in een lokaal re-
klameblad. Men kan zich voor 
dergelijke intense informatiezorg 
geen goedkoper middel inden
ken. 

Ons initiatief wordt stilaan ook 
elders nagevolgd. De gemeente
diensten zelf hebben we biezon-
dere inspanningen gevraagd. 
Het resultaat is dat de „onderda
nigheid" de deur uit is, terwijl de 
spontane samenwerking erop 
verbeterd is. 

En dit moet toch de bevolking 
die de drempel van het gemeen
tehuis overschrijdt ten goede 
komen. 

We hebben ook een vijfjaren
plan opgesteld, waaraan we ons 
willen houden. Niet zomaar, zo
als in het verleden, lukraak de 
gelden van onze gemeenschap 
besteden of zelfs vergooien. Dat 
plan is dè basis, de enig verant
woorde, om bij voorbeeld op een 
gegeven moment tegen de be
lastingbetalers te zeggen: we 
kunnen niet anders dan de op
centiemen verhogen. De men
sen kunnen dan „tegen" zijn, 
maar ze weten minstens alvast 
bijtijds waarom we die beslissin
gen willen nemen. 

Hetzelfde wat de andere kant 
van de boekhouding betreft: de 
investeringen. Het is nonsens 
om geruime tijd weinig te onder
nemen en dan even voor nieuwe 
verkiezingen uit te pakken met 
een stunt die uiteindelijk de in
woners zelf betalen. Of zoals het 
ook nog te veel gebeurt: een 
groots centrum aan te besteden 
en de werken zodanig te bege
leiden dat net voor de verkiezin
gen om de haverklap lintjes kun
nen geknipt worden. 

Een nieuwigheid in onze ge
meente is alvast de organizatie 
van hoorzittingen geworden. In 
alle wijken en over alle belang
wekkende aangelegenheden. 
Wij hoeden ons ervoor op die 
vergaderingen het grote woord 
te voeren en de mensen te over
donderen met preken om hen te 
overtuigen hoe goed wij het toch 
allemaal doen. De schepenen 
komen op die vergaderingen 
echt luisteren naar de behoeften 
die de inwoners kenbaar maken. 
En ook dan weer doen we geen 
valse beloften. 

Gedaan met cadeautjes-poli
tiek! Als een bepaald financieel 
momenteel onbetaalbaar voor
stel wordt gedaan dan zeggen 
we dat ook meteen, en er wordt 
getracht uit te leggen hoe en 
waarom precies dat voorstel al
leszins niet meteen in overwe
ging kan worden genomen. Ik 
weet het: het is een werk van 
lange adem. Maar we zullen dat 
volhouden. 

Hard werken, doorhameren, 
dat heb ik geleerd van mijn vader 
die mijnwerker was." 

(hds) 
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