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„Ik verzeker u dat er in Wallonië geen enkel werkuur meer te rapen 
zal vallen voor de Vlaamse arbeiders. De drieduizend Vlamingen die in 

Luik werken moeten eruit!" 
(PS-kamerlid André Cools, Kamerkommissie, 17 jan 1984) 

Vrucht van CVP-boom 

VANDAAG buigt de Bestendige Deputatie van Limburg 
zich over het dossier Happart. Ze heeft de burgemees
ter-bendeleider uitgenodigd om te Hasselt blijk te 

geven van zijn kennis van het Nederlands. Happart heeft 
onmiddellijk gereageerd met de verklaring „da< bij die dag 
met valiantie zal zijn". 

Als de Bestendige Deputatie blijk wil geven van een greintje 
zelfresepekt en logica, kan ze niet anders dan Happart verval
len verklaren van zijn funktie van gemeenteraadslid wat, 
volgens vele juristen, meteen zijn ontslag betekent als burge
meester. 

Komt het zover? Betekent dit het sluiten van het dossier Hap
part? Dat zal in de allereerste uren moeten blijken. De 
Bestendige Deputatie - net als Martens-V een koalitie van 
CVP en P W - staat onder zeer sterke druk van de Wetstraat 
en de partij-hoofdkwartieren, die in de allereerste plaats 
bekommerd zijn om het voortbestaan van de regering. Ze hou
den niet op de magische formule te prevelen „dat Happart 
geen krisis waard is". Tijd winnen, in beraad houden, verda
gen: dat zijn de Brusselse wensen. Kan de Bestendige Deputatie 
daarvoor zwichten? Dat zal haar niet gemakkelijk vallen. 
Happart is de spreekwoordelijke druppel die de beker doet 
overlopen in een provincie, waar alle burgemeesters volgende 
zondag hun gemeenteraden bijeenroepen in protestvergade
ring tegen de schandalige behandeling van Limburg. 

Als de Bestendige Deputatie echter uitspraak doet, zal 
Happart ongetwijfeld aan een juridische ronde beginnen. Hij 
geniet de onverholen steun van Nothomb en Gol. Vanuit de 
Waalse gewestregering worden hem de centen, de adviezen en 
de advokaten bezorgd die hij maar wenst. Hoe dan ook zal de 
zaak vandaag niet van de baan zijn. 

Inmiddels speelt de CVP de hoofdrol in een komedie van 
cynische volksverlakkerij. De top-CVP'ers uit de Wetstraat en 
de Tweekerkenstraat, te laf om de eigen vingers te verbranden, 
laten de kastanjes uit het vuur halen door een provinciale in
stelling. Slaagt die er in om Happart te verwijderen, dan is dat 
een CVP-overwinning. Slaagt zij er niet in, dan heeft de CVP 
het toch maar geprobeerd, en stond de wet spijtig genoeg in de 
weg... 

De hoofdschuldigen in heel de misselijke Happart-kwestie 
zijn nochtans Vlaamse CVP'ers en PWers. De CVP'er Wilf ried 
Martens heeft, na het schandelijk voorstel om Voeren bij 
Brabant te voegen, de formule gekonsakreerd van de onmid
dellijke benoeming met inwerkingtreding na een jaar. De 
CVP'er Wilf ried Martens heeft zijn minister van Binnenlandse 
Zaken aan het land laten wijsmaken, dat dit jaar zou dienen 
om Happarts zogenaamde schriftelijke belofte Nederlands te 
leren in te lossen. De CVP-PW-meerderheid in de Vlaamse 
regering heeft belet, dat het dossier Happart naar het overleg-
komitee werd verwezen. Verleden week nog hebben de CVP'ers 
en de PWers in de Vlaamse Raad geweigerd, een Happart
resolutie bij hoogdringendheid te behandelen. Ziedaar de 
hoofdschuldigen: Martens, Verhofstadt, Swaelen en hun aan
hang! 

Wat is dat voor onterende bezweringsformule „dat Happart 
geen krisis waard zou zijn"? Natuurlijk is dit stuk onbenul, 
wiens blanco strafregister slechts het gevolg is van de onge
looflijke partizanenmentaliteit van Waalse rechters, nooit een 
krisis maar nog minder een burgemeeslerssjerp waard ge
weest. Hij was zijn gesprek met de koning niet waard. Hij was 
zijn ontmoeting met Martens niet waard. Hij is de potsierlijke 
ijver van Nothomb niet waard. 

Waard om te onthouden is in ieder geval dat ten jare 1984 on
der een CVP-PW-regering, geleid door de genaamde Wilfried 
Martens, een rabauw straffeloos Vlaamse kinderen in het be
zemkot van een afgedankt postkantoortje kon steken. En ze er 
slechts liet uitkomen, nadat de genaamde Daniel Coens zijn 
kabinet en zijn administratie opdracht had gegeven, het 
heerschap te bedienen op zijn wenken. Aan de vruchten kent 
men de boom, aan Happart de CVP! 
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Foto van de w e e k 

^onge week zondag brachten de VU-frakties van Kamer en Senaat een opgemerkt bezoek aan Voeren 
Met ruim 30 parlementsleden verzamelden zij op het gemeentehuis van Bilzen waar zij werden ontvangen 
doorVU-burgemeester Johan Sauwens Nadien trokken zij per bus naar de Voerstreek In de Vlaamse 
jeugdherberg werden zij ontvangen door de vertegenwoordigers van de Vlaamse socio-kulturele organiza-
ties en het plaatselijk VU-bestuur Uit dit sympatie- en werkbezoek zullen tal van parlementaire initiatieven 
groeien (foto studio Dann) 

Hertoglnnedal nummer 2 
Hertoginnedal is een naam in de Belgische politiek 

die de Vlamingen onprettig in de oren klinkt Ook nu 
weer, wat betreft het tweede staalakkoord dat er 
werd afgesloten Andermaal wordt er gesteld dat in 
belangrijke mate werd tegemoetgekomen aan 
Vlaamse bekommernissen Vooral wat betreft de vei
ligstelling van de uitbouw van het Gentse Sidmar En 
andermaal blijkt bij nader inzien dat het tegengestel
de waar is Dat er ook geen sprake is van echte 
regionalizering van de nationale sektoren. 

HET akkoord van vorige 
week, afgesloten tus
sen de Luxemburgse en 

Belgische regenng behelst hoe-
danook de koppeling van Arbed-
Sidmar (die reeds een tandem 
vormden) aan Cockerill-Sambre 

Daarbij wordt er zwaar de 
nadruk op gelegd dat de Walen 
grote toegevingen hebben ge
daan met vooral de halvering 
van het Luikse staalkompleks en 
de sluiting van Valfil Evenwel 
men vergeet erbij te zeggen dat 
dit staalakkoord werd afgesloten 
omdat Cockenll-Sambre ander
maal zeer dringend verse miljar
den nodig heeft om een kom
pleet faillissement af te wenden 

Minister Schiltz heeft er in de 
kamerkommissie op gewezen 
dat het hele wetsontwerp voor 
de regeling van de schulden van 
de gewesten tot financiering van 

de nationale sektoren' (op de 
eerste plaats voor Cockenll-
Sambre) hoegenaamd geen re
gionalizering IS Dat het fameuze 
wetsontwerp van Martens .be
treffende de saldi en lasten van 
het verleden' andermaal mank 
ineensteekt blijkt voldoende 
reeds uit het feit dat dit keer het 
advies van de Raad van State 
met werd gevraagd De kamer
voorzitter oordeelde er gelukkig 
anders over 

Maar wat Sidmar dan betreft 
Sidmar mag voortaan nog 
slechts uitbreidingsplannen ma
ken na overleg met de direktie 
van Cockenll-Sambre ' Een te
kening maken ' 

Er IS nog meer de Belgische 
regering is er op uit om via een 
aandelentransaktie een veto
recht te krijgen in belangrijke 
beslissingen voor Sidmar 

Noemt men ook dat regionalize-
nng van de nationale sektoren ' 

En tenslotte heeft de Landelij
ke Bediendencentrale erop ge
wezen dat nog immer geen her-
strukturering is voorzien van het 
Nationaal Komitee voor Planning 
en Kontrole In dit belangwek
kende orgaan voor de staalplan-
ning hebben de Vlamingen nau
welijks een stem Er is verre van 
pariteit tussen de Vlaamse en 
franstalige afvaardiging 

Dit alles samen betekent over
duidelijk dat de toekomst van 
Sidmar bijlange met is veilig ge
steld en het Vlaams staalbedrijf 
door vreemde beheerders 
(overheid inkluis) zal worden ge
leid 

Anderzijds wordt er ook hoe
genaamd geen einde gemaakt 
aan de miljardentransfers van 
Vlaams geld naar Cockenll-Sam
bre Toch gewaagden CVP-mi-
nisters (andermaal) van een 
overwinning en een goede rege
ling 

(hds) 



VERKAPTE 
REKLAME 

Onlangs is het nummer 5 - decem
ber 1983 verschenen van de „DIRV-
krant". Nieuwsblad van de derde 
industriële revolutie in Vlaanderen en 
verstuurd o.a. aan talrijke kaderleden 
uit het bedrijfsleven en talrijke rijks
ambtenaren van niveau 1. Deze pu-
blikatie — op zeer stevig papier van 
prima kwaliteit en met veelkleuren
druk — fs een uitgave van het 
kabinet van de voorzitter van de 
Vlaamse Regering, Jozef II straat 30, 
1040 Brussel, met name Gaston 
Geens. De bedoeling is — teoretisch 
tenminste — de nodige informatie te 
verstrekken op het vlak van de reali-
zaties en de initiatieven van de 
Vlaamse regering in het brede kader 
van de aan de gang zijnde industriële 
revolutie. 

Doch, als permanente ondertoon 
en achtergrond, wordt de lezer er ex
pliciet en impliciet attent op gemaakt 
— via lakonieke zinfragmentjes in de 
aard van „in opdracht van Minister 
Geens" en „onder leiding van minis
ter Geens" en „Minister Geens heeft 
die en die ontmoet" enz... alles na
tuurlijk vergezeld van de nodige fo
to's (5 in bedoeld nummer) — dat 
Vlaanderen alles te danken heeft aan 
de voorzitter van de Vlaamse rege
ring! In zijn editoriaal verklaart hij 
trouwens heel stoer dat „Vlaanderen 
moet zijn troeven maximaal valorize-
ren" en doet hij een beroep „op 
eenieder om niet te versagen". 

Van lef gesproken! ledere bewus
te Vlaming weet toch voldoende dat 
deze zo geroemde voorzitter een 
verkapte unitarist is en blijft en zijn 
eigen Vlaamse regering saboteert 
lamlegt en in haar potentiële moge
lijkheden zoveel mogelijk beperkt 
Dit alles om goede vriendjes te blij
ven met de Belgicisten van de natio
nale regering en om in de zuiverste 
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beproefde CVP-traditie, de arrogan
te Waalse faillissementsspecialisten 
en parasieten, toch niet voor de kop 
te stoten; maar ja, het CVP-kiezers-
korps slikt toch alles wat het voorge
schoteld krijgt! 

R.R„ Gent 

MILIEU '83 ~ 

Naar aanleiding van het artikel 
„Milieu '83" (Wij nr. 1) graag de 
volgende bedenking. De auteur R. 
Dirks stelt terecht dat ten tijde van 
de 30ste natuurbeschermingsdag te 
Stokkem-Dilsen er drastisch was ge
snoeid in de begroting voor aanko
pen en investeringen in de groene 
sektor. Dezelfde auteur gaat echter 
de demagogische toer op, wanneer 
hij daar tegenover stelt dat voor 
ruilverkaveling meer geld ter be
schikking kwam. Het tegendeel is 
waar: het voor 1983 voorziene kre
diet bedroeg 410 miljoen, hetzij circa 
20 % minder dan in 1982. Waarom 
deze onwaarheid? Waarom de groe
ne sektor opstellen tegen de ruilver
kaveling? 

Zou de heer Dirks wellicht niet 
weten dat de verbetering van de 
externe landbouwstrukturen met het 
oog op een eigentijdse landbouwuit-
bating in sociaal aanvaardbare voor
waarden uiteindelijk de veiligste en 
goedkoopste weg is voor de hand
having van een groen en landelijk 
Vlaanderen? Weet de heer Dirks 
evenmin dat de kredieten voor de 
groene sektor op 15 december 1983 
meer dan vertienvoudigd werden, 
terwijl deze voor ruilverkaveling met 
minder dan 10 % werden ver
hoogd? 

Dat er in een bepaald projekt in 
het Waasland ruim protest was te
gen de ruilverkaveling, weet onder
tussen iedereen. Men verzwijgt uiter
aard zedig dat het protest geenszins 
werd georganizeerd door de betrok
ken Wase boeren, waarvan enkelen 
zich evenwel lieten meesleuren. Het 
zullen daarentegen wel de Wase 
boeren zijn die de gevolgen zullen 
dragen. Het zou best kunnen dat 
„men" zich tweemaal bedenkt voor
aleer er een tweede projekt te laten 
starten. Ondertussen ploeteren de 
landbouwers van St-Gillis en omge
ving wel verder 

Ik raad de auteur Dirks aan kon-
takt op te nemen met deze landbou
wers ten einde even de film te gaan 
bezichtigen, die zij maakten over hun 
weinig benijdenswaardige werkom
standigheden. 

Milieu '84 en de objektiviteit van 
uw waardevol weekblad kunnen er 
maar wel bij varen. 

J.D., Ternat 

Ped. — Het budget voor ruilver-
kavelingswerken wordt uitge
smeerd over 3 posten: ruilverka
veling, werken aan onbevaarba
re waterlopen en waterringen. In 
1983 werd daarvoor 1.390 mil
joen ter beschikking gesteld, bij
kredieten inbegrepen. 

— In de begroting 1984 is 
voor gelijkaardige werken 1.215 
miljoen voorzien, eventueel te 
verhogen met bijkredieten, waar
van het bedrag nog niet gekend 

— Het budget voor de groene 
sektor bedroeg in 1983 in totaal 
655 miljoen, bijkredieten inbegre
pen. Daarvan werd 150 miljoen 
uitsluitend gebruikt voor de aan
koop van bossen en 425 miljoen 
voor de afbetaling van „groene 
schulden" gemaakt door een 
aantal gemeenten, voor de jong
ste gemeenteraadsverkiezingen. 

— Voor i984 is voor'de groe
ne sektor 175 miljoen voorzien, 
eventueel te verhogen met bij
kredieten. 

— Ten slotte weze nog opge
merkt dat het groenbudget in 
1983 slechts 6,8 % bedroeg van 
het bedrag dat in de begroting 
1981 was ingeschreven. Toen 
was minister Akkermans nog 
niet bevoegd voor natuurbe
houd. 

DURE PILLEN 

In een vorige „Wij" las ik een 
stukje waarin u zeer terecht de 
lawine van op til zijnde prijsstijgingen 
aanklaagt Het staat inderdaad vast 
dat daardoor de koopkracht van de 
gezinnen nogmaals drastisch ver
minderd zal worden. 

Maar wat mij in hoge mate ver
baast is het feit dat u blijkbaar nog 
nooit gehoord hebt van de asociale 
beslissingen van minister Dehaene in 
verband met de geneesmiddelen. 

Dag in, dag uit word ik gekonfron-
teerd met de enorme financiële mise
rie die daaruit voortvloeit Het zijn 
inderdaad maatregelen die een smet 
werpen op het reeds zo gehavende 
sociale blazoen van bulldozer De
haene en andere ACW-ministers. 
Voor de zoveelste maal hebben hier 
de liberale sociale lichtgewichten 
hun slag thuisgehaald. 

En wanneer men het dan toch 
heeft over de noodzakelijke bezuini
gingen zie ik meer heil in de voorstel
len van onze volksvertegenwoordi
gers André De Beul en Jan Caudron 
om het systeem van de sociaal
verzekerden met gunsttarief uit te 
breiden tot de aktief verzekerden en 
dus daar ook rekening te houden 
met het gezinsinkomen. 

Geloof me vrij, maak hier werk 
van. Jan met de pet is hier zeer 
gevoelig aan. Ik spreek hier over wat 
ik dagelijks meemaak. 

J.L, Wilr i jk 

DE UITWEG 

Ter gelegenheid van de jaarwisse
ling wordt de burger terug over
spoeld met statistieken en vooruit
zichten wat betreft werkgelegen
heid, belastingdruk, bedrijfssluitingen 
enz... Al deze cijfers geven de gewo
ne man in de straat weinig hoop op 
een betere toekomst Dit algemeen 
pessimisme dat zich dreigt meester 
te maken van de bevolking en van 
onze Vlaamse jeugd, is zeker geen 
wissel op de toekomst 

Het politiek immobilisme dat 
Vlaanderen reeds een decennium 
lang aan banden legt moet dringend 
doorbroken worden. De enige uit
weg uit deze impasse kan er komen 
door het volksnationalisme. 

Het terugvallen op onze eigen 
Vlaamse wortels zal onze mensen 
nieuwe mogelijkheden en kracht ge
ven om onze eens zo wereldwijd 
geprezen Vlaamse degelijkheid te 
herwinnen. 

In ons huidig staatsbestel zien wij 
dagelijks onze zo moeizaam gedane 
inleverngen verloren gaan aan nutte
loze projekten of aan in doodstrijd 
verkerende bedrijven, dit door de 
hardnekkige chantagepolitiek van 
onze zuiderburen. Door eigen finan
ciële middelen zouden wij ons vol
waardig kunnen ontplooien bevrijd 
van alle unitaristische remmen. 

Het volksnationalisme gepaard 
aan een integraal federalisme, geeft 
ieder individu de mogelijkheid om 
zijn plaats in de maatschappij op te 
nemen waarop hij recht heeft Een al
gemene solidariteit tussen de ver
schillende bevolkingsgroepen moet 
een geest van vertrouwen scheppen 
die er nodig is om ons volk uit het 
moeras te halen. 

Een vergrote verantwoordelijk
heidszin van zowel de ongeschoolde 
arbeider als van de bedrijfsdirekteur 
moet een klimaat creëren voor een 
hogere produktlviteit voor betere 
kwaliteitsprodukten. Van deze zin 
aan verantwoordelijkheid hebben 
onze mensen reeds meermaals blijk 
gegeven, wat niet altijd gezegd kan 
worden van onze franstalige buren 
die liever Vlaams geld in hun zielto
gende bedrijven pompen dan zelf 

een stukje in te leveren van hun, 
voor Belgische normen, hoge lonen. 
Laat ons, om niet ten onder te gaan 
in een Belgische armoede, onze 
volksnationale krachten bundelen 
voor het bekomen van een Vlaamse 
welvaart 

H.W„ Dendermonde 

TWEE MATEN 
TWEE GEWICHTEN 

Onder de rubriek Senaat (WIJ nr. 
2 van 12 januari 1984) vinden we 
„Achtbaar"... enz. 

We mogen dus wéér eens (voor 
de hoeveelste miljoenste keer?) le
ren dat de zoveelste Vlaamse jon
gen geen kans mag of kan hebben 
omdat wij Vlamingen tot „diep in 
onze kinderen" moeten getroffen 
worden. 

Voor de Waalse kinderen is dit 
blijkbaar niet van toepassing, want 
hoe zou anders het „Beize" troetel
monster Happart er toe gekomen 
zijn om zo schaamteloos (en tot nu 
toe ongestrafO ons zo diep „in onze 
kinderen te treffen"? 

Maar ja flamins dat „BeIze" twee 
maten en twee gewichtenstelsel ziet 
u... 

V.D„ Kraainem^ 

SOLIDAIR 

Graag zou ik bij alle lezers van ons 
blad er willen op aandringen onze 
adverteerders te steunen en dit om 
volgende redenen. Bij aankopen 
voor de eindejaarsfeesten hebben 
wij ons gewend bij onze mensen en 
telkens vermeld dat we het in de 
„Wij" gelezen hadden. Prettige erva
ring en graag wil ik de mensen met 
name noemen (ik weet niet of het 
mag) maar spontaan werd er 10 % 
korting gegeven. Het deed me wer
kelijk terugdenken aan de jaren in 
zware repressie en waar we elkan
der in veel moeilijke omstandigheden 
toch steeds op de eerste plaats onze 
mensen steunden. 

Dat onze adverteerders er mede 
voor instaan dat er nog een Vlaams
nationaal weekblad is mag ook wel 
eens in de verf gezet worden. 

W.H„ Wommelgem 
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Minister 
Schiltz ook 
op bezoel< 

Splitsing 

Tijdens het geslaagd bezoek 
van de VU-parlementsleden aan 
Voeren herhaalde algemeen 
voorzitter Anciaux de els tot 
splitsing van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

Het is inderdaad onduldbaar 
dat een Waals minister, No-
thomb, in een Vlaamse gemeen
te een frankofoon tot burge
meester benoemt en dit volko
men tegen de zin van de Vlaam
se bevolking van die gemeente 
en tot groot ongenoegen van de 
hele Vlaamse Gemeenschap. 
Tot overmaat van ramp moet 
deze Waalse nobiljonse excel
lentie hierover geen rekenschap 
geven. 

Ook VU-gemeenschapsminis-
ter Schiltz brengt binnenkort een 
nieuw bezoek aan Voeren. 
Reeds vorig jaar was minister 
Schiltz daar te gast en uit dit be-

gewezen voorzitter) André 
Cools stelde zonder blikken of 
blozen: .Jullie willen het Waal
se staal tot een schroothoop 
herleiden. Wallonië is nochtans 
steeds gastvrij geweest voor 
de Vlaamse arbeiders. Ik verze
ker u dat er in Wallonië geen 
enkel werkuur meer te rapen 
zal vallen voor de Vlaamse ar
beiders. De drieduizend Vla
mingen die In Luik werken moe
ten eru i t r Ondertussen schijnt 
dit proces reeds aangevat te zijn. 
De eerste afdankingen in het 
Luikse treffen vooral de Vlamin
gen. 

Dergelijke uitspraken behoren 
tot de grofste die ooit in de 
Belgische geschiedenis te note
ren vielen. Stel u maar even voor 
wat een storm van protest het 
zou veroorzaken indien een 
Vlaams politicus de bedrijfslei
ding van een Vlaams bedrijf zou 
oproepen alle vreemdelingen er
uit te gooien. Men zou, terecht, 
schreeuwen dat dit een racisti
sche, laffe daad is. In België 
mogen Waalse politici dit blijk
baar ongestraft doen... 

De stelling van Cools is des te 
erger wanneer men bedenkt dat 
uitgerekend de Vlaamse belas
tingbetaler het meeste geld in
brengt om het Waalse Cockerill-
Sambre in stand te houden. 
Stank voor dank: de Vlamingen 
betalen en zij vliegen het eerst 
eruit! 

eej -

Mijn kontakten met de koning 
verlopen altijd op een hoffelijke 
wijze. Zo hoort het Een 
politieke partij als de Volksunie, 
die voorstander is van de 
parlementaire demokratie, dient 
normale relaties te 
onderhouden met het 
staatshoofd. Deze volwassen 
houding vermindert niets aan 
ons programma. Nooit heb ik 
de koning verzwegen dat de 
Volksunie streeft naar een zo 
ruim mogelijke zelfstandigheid 
van Vlaanderen. Onze wil om 
een Vlaamse staat te vormen 
is hem geregeld en duidelijk 
kenbaar gemaakt De p)ersoon 
van de koning blijft hier buiten 
kijf. Zijn menselijke kwaliteiten 
worden niet in vraag gesteld. 
Zijn funktie echter blijft 
symbolisch voor de unitaire 
machtsstruktuur. Ik heb nooit 
de behoefte gevoeld de koning 
speciaal te verdedigen of aan 
te vallen. Omdat zijn rol me in 
grote mate protokolair leek en 
zwaar over het paard getild. 
Noch grondwettelijk, noch in 
de reële feiten wordt de 
politiek door hem bepaald. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
politieke machthebbers, bij de 
ministers en de partijen die 
hen steunen. Wij moeten niet 
schieten op de pianist maar op 
de werkelijke schuldigen. 
Vandaag wil ik nochtans 
waarschuwen voor een 
opmerkelijke evolutie. Vorig 

jaar geraakte ik openlijk in de 
clinch met het staatshoofd. Dit 
gebeurde naar aanleiding van 
zijn nieuwjaarsboodschap, die 
erop neerkwam dat de 
Vlaamse regering geen 
bevoegdheid zou bezitten op 
buitenlands vlak. Deze 
verklaring was regelrecht in 
strijd met de wettelijke 
bepalingen. Ik verweet toen de 
Belgische regering de koning 
te misbruiken door hem 
woorden in de mond te leggen 
die pasten in haar unitaire 
machtsdrang. 
Dit jaar valt de koninklijke 
nieuwjaarsbrief opnieuw in de 
strik. Zijn kritiek op de 
internationale toestand en het 
egoïsme van de staten, zijn 
hoop op een brede Europese 
samenwerking kan ik uiteraard 
bijtreden. Maar zijn oproep tot 
Belgische eensgezindheid en 
solidariteit klinkt in haar 
formulering als een bitter 
verwijt aan de Vlaamse 
gemeenschap. Nog wil ik 
aannemen dat de Belgische 
ministers en het hof de 
koninklijke hand vasthielden bij 
het schrijven van de brief. 
Maar ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat Boudewijn 
graag inging op zijn 
raadgevers. Wie een tweede 
maal het boekje te buiten gaat, 
kan niet langer onschuldig 
pleiten. Zelfs een ezel stoot 
zich geen tweemaal aan 

dezelfde steen. 
Wij gebruiken geen 
apotekersschaaltje. Wij vitten 
niet over een kleine post van 
de begroting. Wij klagen aan 
dat Vlaanderen jaarlijks 
beroofd wordt van vele 
miljarden, zowel op 
ekonomisch en sociaal vlak als 
op het gebied van onderwijs 
en kuituur. Dit zijn objektieve 
feiten, bewezen door de cijfers 
van wetenschapfselijke studies. 
Intussen ziet Vlaanderen zijn 
fabrieken sluiten, worden de 
Vlaamse jongeren naar de 
werkloosheid gedreven, 
ontbeert Vlaanderen de nodige 
middelen om een krachtdadige 
industriële politiek te voeren. 
Intussen takelt de Vlaamse 
welvaart af en worden onze 
mensen naar de armoede 
gedreven.» 

Sire, wij weigerden nooit 
solidariteit Maar wij willen zélf 
bepalen hoeveel, hoe lang en 
waarvoor. De Vlamingen zijn 
geen zelfzuchtig volk. Zij 
hebben dit vaak bewezen, over 
heel de wereld. Zij eisen thans 
niets meer dan hun recht 

Vic ANCIAUX 

pieerapparaat van het bedrijf 
hiervoor misbruikte. 

Huyienbroeck zegt echter dat 
de VU-pamfletten, die samen 
met zakenpapieren in zijn tas 
zaten, werden gestolen en dat 
anderen de fotokopieën hebben 
gemaakt teneinde hem in een 
slecht daglicht te plaatsen. Hij 
werd echter prompt ontslagen, 
ondanks het feit dat hij een 
vakkundig goede kracht was. Na 
bijna een jaar intensief sollicite
ren vond Huyienbroeck terug 

Onverstoord 
verder 

VU-kameriid Kuijpers, evenals 
diens sekretaris Jan-Camiel Cor
nells, werden de jongste weken 
overiaden met doodsbedreigin
gen, zogezegd uitgaande van de 
Baskische organizatie „ETA". Zo
als geweten nemen zij, evenals 
VU-senator Walter Luyten, het 
op voor de in België opgepakte 

zoek volgden tal van initiatieven 
die naderhand gesteund werden 
door de Vlaamse regering. Zijn 
aanstaand bezoek wordt dus 
a.h.w. een evaluatieronde, om na 
te gaan in hoeverre de realizaties 
aan de verwachtingen tegemoet 
komen. En om te polsen wat nog 
zou kunnen gebeuren teneinde 
de Vlamingen in Voeren echt te 
helpen. 

Racisme 
Eergisteren deed zich in de 

Kamerkommissie, die het wets
ontwerp voor de financiering 
van de nationale sektoren be
handelt een scherp incident 
voor. De Waalse socialist (en 

Cools 
trapt door 

Tegen 
Franse reus 

Pierre Huyienbroeck is 56 en 
vader van twee kinderen. Op 28 
september 1982 werd deze VU-
militant en -voorzitter van de 
afdeling Groot-Putte door zijn 
firma, Peugeot-België, van de 
ene dag op de andere ontslagen. 

De Peugeot-direktie beweert dat 
deze technicus aan de deur 
werd gezet omdat hij tijdens zijn 
werkuren politieke propaganda 
zou hebben gevoerd: „Voor de 
Volksunie dan nog in een frans-
talig milieu en bij een Frans be
drijf". Ook beweert deze Peu
geot-direktie dat hij het fotoko-

werk, maar nu met een veel lager 
salaris. 

Uiteraard liet voorzitter Huy
ienbroeck het daar niet bij. Hij 
stapte naar de RVA-kommissie 
die hem, na een grondig onder
zoek, in het gelijk stelde. Hij 
stapte ook naar de Nijvelse ar
beidsrechtbank en er bestaat 
goede hoop dat deze rechtbank 
Huyienbroeck in het gelijk zal 
stellen. In dit geval riskeert de 
Peugeot-vestiging een fikse 
schadevergoeding te moeten 
betalen, die in de miljoenen zal lo
pen. Uiteraard wensen wij deze 
nationalist alle sukses toe en 
hopen wij dat recht zal geschie
den. Het buitenzwieren van men
sen omwille van hun overtuiging 
moet immers zwaar bestraft 
worden! 

Baskische nationalisten. 

Om humanitaire redenen ver
zetten zij zich tegen de uitleve
ring van deze opgesloten Bas-
ken aan de Spaanse overheid. 
Zoals herhaaldelijk bewezen, 
om. door de mensenrechtenor-
ganizatie „Amnesty Internatio
nal", wordt in Baskenland nog 
steeds gefolterd. Deze VU-mili-
tanten stellen terecht dat een 
beschaafd land (zoals België) 

Kuijpers 
niet bang 

geen gevangenen uitlevert aan 
een land waar de beulen vrij spel 
hebben. 

Deze week reageerde Willy 
Kuijpers op de bedreigingen. 
Deze zijn inderdaad niet afkom
stig van Baskische nationalisten, 
maar integendeel van een post-
frankistische, rechtse bende die 
de solidariteitsband tussen Bas
kenland en Vlaanderen wil ver
nielen. 

Mensen die Kuijpers kennen, 
weten overigens dat hij niet wak
ker ligt van deze bedreigingen. 
Hij heeft heus al voor heter 
vuren gestaan. De verantwoor
delijken voor deze dreigbrieven 
nemen daar best akte van. Hun 
akties typeren echter wel hun 
biezonder laffe mentaliteit 

Neus bloedt 
In februari 1983 besliste de 

centrale regering tot de aankoop 
van nieuwe F-16-gevechtsvlieg-
tuigen, ten belope van ruim 50 

• miljard. Deze aankoop werd 
toen door de legerleiding over
bodig genoemd. Tot overmaat 
van ramp kreeg de Vlaamse 
luchtvaartindustrie, de FLAG, 
geen enkele kompensatie-be-
stelling uit dit miljardenpakket 
Nadien werd gezegd dat, bij de 
aankoop van 46 anti-tankhelikop-
ters, 100 % kompensaties aan 
de Vlaamse luchtvaartindustrie 
zouden worden gegeven. 

De nationale minister van Be
groting, Maystadt, verklaarde tij
dens het weekeinde echter dat 
Vlaanderen bij de aankoop van 
deze nieuwe helikopters slechts 
2/3 van de kompensaties zal 
krijgen. 



Straffeloos 
Sinds vorige week zijn alle 

Vlamingen die zich in de Voer 
bewegen vogelvrij verklaard. 
Het slaan en schieten op Vlamin
gen in deze streek is toegelaten 
en slachtoffers die zich durven 
beklagen bij de gerechtelijke in
stanties lofjen het gevaar zelf 
verdacht te worden. 
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Snoeck vurend 
vanuit raam... 

Dit is de enige konklusie die 
wij kunnen trekken na de rede
voering (het rekwidtoor) van de 
openbare aanklager vorige 
week woensdag te Verviers. De 
OF)enbare aanklager in het pro
ces tegen Jozef Snoeck, de man 
die in maart '80 op Vlaamse 
wandelaars schoot, vordert 
niets! Tijdens zijn uiteenzetting 
voor de rechtbank van Verviers 
ontpopte deze man zich als een 
derde verdediger. „Waar gaat de 
zaak over?", stelde de openbare 
aanklager. „Wel, hier gaat het 
alleen om een burger die revol
teert tegen manifestanten. En zo 
hoort het ook! Ik geloof niet in 
voorbedachtheid. Snoeck heeft 
niet eens de moeite genomen 
het wapen te leren hanteren. Hij 
heeft zelfs gepoogd te vermij
den dat er gewonden vielen". 

Deze vertegenwoordiger van 
het openbaar ministerie pleitte 
verder om „veel menselijkheid" 
aan de dag te leggen tegen 
Snoeck.. Onvoorstelbaar. 

De echte, betaalde verdedi
gers van Snoeck sloten zich 
uiteraard volmondig aan bij deze 
stelling en gingen nog verder: 
„De échte schuldigen moeten 
vervolgd worden: de Vlaamse 
manifestanten". Vonnis op 9 fe
bruari. 

Het is dus volkomen mogelijk 
dat ook deze Voerschutter, riet 
zoals zijn voorganger Grosjean, 
vrijgesproken wordt Soortgelij
ke absurde rechtspleging is en
kel nog mogelijk in Zaire of een 
ander diktatoriaal land en... in 
België. De frankofone schuldige 
wordt held en de, Vlaamse 

1 slachtoffers worden schuldigen. 

Het bezoek van de VU-parlementsleden aan Voeren was vooral bedoeld als aanmoediging en steun aan de 
Vlamingen daar Tijdens zijn inleiding benadrukte VU-voorzitter Anciaux dat zij zich blijven verzetten tegen 
een bendeleider die burgemeester werd en die weigert Nederiands te leren of te spreken. Wat het Vlaams 
schooltje betreft stelde de VU-voorzitter dat er geen reden tot viktorie is: een misdadig opzet van Happart 
werd gedwarsboomd, maar de franstalige gemeenteschool dreigt nu snel te worden afgehandeld... waar
door Vlaanderen nu nog zal mogen betalen voor een franstalige school! Na deze inleiding ontspon zich een 
biezonder verrijkend gesprek tussen de VU-pariementairen en de verantwoordelijken van de Vlaamse 
verenigingen. 

Schandalige 
nalatigheid 

De Europese Kommissie 
heeft zopas de vierde en laatste 
schijf van '83 van het „Europees 

Houd ze in het oog! 
Z E hebben het niet slecht 

gespeeld, de Waalse ex
cellenties van de centra

le regering. Vooral niet die van 
Luik en Charleroi. Ze zijn er in 
geslaagd, hun „staal zonder 
waarde' terug in de markt te 
prijzen. Ze hebben doen verge
ten dat het faillissement van 
Cockerill-Sambre uiteindelijk 
een goedkoper oplossing zou 
zijn dan de huidige transakties. 
Het is hen gelukt, tweederde 
van de schroothopen langs 
Samber en Maas in te bedden 
in een kombinatie met Luxem
burg en Sidmar. Ze zijn verze
kerd van een nieuwe stroom 
van tientallen miljarden. En ze 
blijken reeds bezig, met grote 
hardnekkigheid een nieuwe 
ronde voor te bereiden. 

Tijdens die nieuwe ronde zal 
eindelijk — met jaren vertra
ging — het sociale luik moeten 
aangepakt worden. Nou, het 
destijds aangekondigde refe
rendum hebben ze netjes in de 
grond geboord. Aan de werkne
mers van Cockerill-Sambre in 
Wallonië zal bespaard blijven, 
wat de werknemers van Cocke-
rill-Yards in Vlaanderen wél 
werd aangedaan: kortweg kie
zen tussen zoveel procent inle
vering of sluiten. Bij Cockerill-
Yards is het sluiten geworden. 
Bij Cockerill-Sambre niet En 
wat de afvloeiingen betreft: 
daar zijn de Waalse excellen
ties reeds een mouw aan het 
passen. Prepensioen op vijftig 
in plaats van vijfenvijftig. Ar
beidsduurverkorting. En de 

hele waaier van andere maatre
gelen om les métallo's — de 
troetel- en zorgenkinderen van 
de regering — de gang naar het 
doplokaal te besparen. 

Gol en Hansenne, de Luike-
naars, hebben daarenboven 
nog een heuglijke tijding voor 
hun achterban: zij zeggen on
verbloemd dat ze het staalak-
koord naar hun hand en Sidmar 
een hak hebben kunnen zetten. 

Knoops en Maystadt, die van 
Charleroi, hebben het druk om 
bovenop de miljarden nog een 
aantal „kompensaties" te be
machtigen. 

Knoops blijft zich weren als 
een duivel in een wijwatervat 
om de affaire Chooz rond te 
krijgen. 

En Maystadt heeft zopas op 
een nieuwjaarsreceptie in zijn 
vaderstad aangekondigd, dat 
Wallonië straks ruimschoots 
éénderde krijgt van de helikop-
terkompensaties. 

Nadat de Karolingische mi
nisters reeds de helft wisten in 

te pikken van de Limburgse 
telex-bestelling, zijn ze thans 
flink op weg om een reuzezaak 
te doen met de nakende bestel
ling van 46 legerhelikopters. 

Volgens recht en billijkheid 
moet het hele pakket heli-kom-
pensaties naar Vlaanderen ko
men. In de vijf jaar tot 1981 
hebben de Walen 55,5 percent 
van alle militaire kompensaties 
in de wacht gesleept Bij de 
aankoop van de F-16-vliegtui-
gen vorig jaar kreeg Vlaande
ren slechts 22 percent Om een 
schijn van verdelende recht
vaardigheid te handhaven, zou 
Vlaanderen ditmaal bij de heli
kopters voor de volle pot langs 
het kompensatie-loket moeten 
passeren. 

_ maar vanuit Charleroi heeft 
Maystadt al laten verluiden, dat 
de Waalse luchtvaartindustrie 
drie miljard van de Vlaamse 
boterham zal snoepen. 

Op zichzelf reeds vormt de 
verwevenheid van al deze eko-
nomische dossiers — Cocke
rill-Sambre met Arbed met Sid
mar met Chooz met militaire 
kompensaties — een voor de 
gewone burger niet meer te 
doorschouwen adderkluwen. 

En daarenboven zorgt een 
voorbeeldige Waalse werkver
deling nog voor een bijkomend 
rookgordijn: de miljardenope
raties en -transakties spelen 
zich af op de donkere achter
grond, terwijl Nothomb de 
voorkant van de scene laat be
spelen door Happart-

Regionaal Fonds" goedgekeurd. 
Daarbij wordt zon 72 miljard 
toegekend aan investeringspro-
jekten in benadeelde gewesten 
van de 10 EG-landen. Naar 
schatting worden, dankzij deze 
projekten, in totaal ruim 48.000 
arbeidsplaatsen geschapen of in 
stand gehouden. Biezonder frap
pant is het kleine deel dat België 
bij de verdeling van deze grote 
koek ontvangt Nog treffender 
wordt het wanneer men ziet hoe 
pietluttig het stuk voor Vlaande
ren is. En dit is niet de schuld van 
de EG-top... maar het gevolg van 
een gebrek aan aanvaardbare 
projekten. 

België ontvangt slechts 347 
miljoen frank, dit is nog geen half 
procent En bij nader toezien 
krijgt Vlaanderen daarvan om
zeggens niets. De financiële hulp 
gaat voor het grootste deel naar 
Waalse bedrijven. 

Afgezien van de schandalige 
en onvergeeflijke nalatigheid 
vanwege de Belgische regering 
teneinde op tijd aanvaardbare 
projekten in te dienen, bijft de 
nuchtere vaststelling van de on
duldbare benadeling van Vlaan
deren. En dit op een ogenblik dat 
heel wat streken in Vlaanderen 
het ekonomisch erg zwaar te 
verduren hebben: Limburg, de 
Westhoek, de Kempen... 

Hoelang aanvaarden wij deze 
vernederingen nog? 

De ware CVP 
Toch een vreemd allegaartje, 

die politieke groepering die zich
zelf „Kristelijke Volkspartij" 
noemt Vorige week heette het 
nog dat deze partij de regering in 
handen had. Vooral de Lirnburg-
se afdeling zou, althans volgens 
de katolieke pers, het lot van de 
regering in handen hebben. Zij 
zou immers, via haar mandataris
sen in de bestendige deputatie 
van Limburg, Happart uit zijn 
ambt ontzetten en dit zou dan 
een regeringskrisis veroorzaken. 

Eergisteren, dinsdag, was al 
een totaal andere klank te horen. 
De CVP, onder leiding van 

meester-tovenaar Wilfried Mar
tens, heeft echter alweer een 
nieuw konijn uit de bodemloze 
regeringshoed te voorschijn ge
haald, waardoor zelfs een verval-
lenverklaring van Happart om
zeild zal kunnen worden. En zo 
slaagt die partij er telkens in zich 
als een gladde aal in alle mogelij
ke bochten te kronkelen. Op een 
dag raakt zij echter toch in haar 
eigen leugens gevangen. 

Wat is er bijvoorbeeld gewor
den van de uitspraak van Swae-
len op 4 februari '83 over de 
onmogelijkheid dat Happart be
noemd zou worden, tenzij hij 
Nederiands sprak? Wat is er 
geworden van de CVP-kongres-
besluiten voor een dringende 
regionalizering? Wat is er ge
worden van haar fameus te
werkstellingsplan? Niets, behal
ve woorden, woorden, woor
den... 

Opnieuw 
duurder 

Heel wat trein-, tram- of bus
reizigers keken maandagoch
tend verrast op toen zij het nieu
we tarief voor hun biljet of hun 
abonnement hoorden. Een stij
ging van ruim 6 %. 

Op tientallen plaatsen in 
Vlaanderen werd hiertegen door 
de Volksuniejongeren aktie ge
voerd. Maandagochtend kregen 
duizenden treinreizigers een 
pamflet van VUJO in de hand 
gestopt: „Openbaar vervoer is 
een sociaal recht". In dit vlug
schrift wijzen de Volksuniejon
geren erop dat, behalve deze 
prijsverhoging, in juni ook de 
dienstverlening wordt vermin
derd. Verder roepen zij de vele 
misnoegde gebruikers van het 
openbaar vervoer op hun grie
ven en wensen over te maken 
aan „VUJO-reizigers-initiatief, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel". Al deze opmerkingen zullen 
gebundeld worden in een 
„zwartboek" dat aan de Ver
keersminister en aan de parie-
mentsleden zal worden overge
maakt 
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my-
VEV tikt Vlaamse regering op de vingers 

Na twee jaar 
passief beheer 

„Alle kansen zijn nog niet benut. "Ook het Vlaams Ekonomisch Verbond heeft 
een balans opgemaakt van twee jaar werking van de Vlaamse regering. Die is 
voor de Vlaamse werkgeversorganizatie niet kompleet negatief. Evenwel, er zijn 
grote „maars". Zo besluit het VEV: „Er zijn gunstige resultaten, maar de Vlaamse 
regering heeft nog niet ten volle alle kansen benut die de staatshervorming haar 
biedt Indien zij de zogenaamde industriële hefbomen, die haar krachtens de 
staatshervorming toekomen, volledig zou opeisen dan kan zij de Vlaamse 
ekonomie grotere en steviger impulsen geven." Met andere woorden: een 
geDIRVder beleid gevraagd. 

Een ander paar mouwen, en 
p>olitiek allerbelangrijkst voor de 
Vlaamse politiek van morgen is 
de noodzaak expansief te wer
ken inzake de staatshervorming. 
De Vlaamse regering kijkt af
wachtend toe: de zelfs manke 
staatshervorming van '80 is in
derdaad nog altijd niet uitge
voerd. De Vlaamse regering ge
draagt zich als een passief be
heerder Iets waar minister 
Schiltz in die regering en in het 
publiek herhaaldelijk en met aan
drang heeft op gewezen. 

Het is vooral voorzitter Geens 
die zich minimalistisch gedraagt 
Daarin prima gesteund door zijn 
CVP- en PVV-kollega's. 

Er ligt nochtans veel werk op 
de Vlaamse staatsplank. Enkele 
voorbeelden. Er was de belofte 
van de nationale regering om 
voor het einde van vorig jaar het 
Fonds voor prototypes en het 
instituut voor wetenschappelijk 
onderzoek in nijverheid en land
bouw te regionalizeren. Niets 

TOEGEGEVEN, zo stelt het 
VEV, na twee jaar aktie-
ve werking is de Vlaamse 

regering „op weg" om volgens 
Vlaamse inzichten en aanpak 
een eigen beleid te profileren. 
„Zij heeft daardoor al een zekere 
identiteit verworven". 

Maar, daarmee zijn nagenoeg 
alle lieve woordjes bijeenge
schreven. 

Want enkele bladzijden ver
der heet het dan nadrukkelijk in 
vette letters: „Bij al de heftx>men 
scoort Vlaanderen schromelijk 
te weinig inzake de middelen." 

Lauweren 
Wij kunnen het ook niet hel

pen dat er vanuit een andere 
hoek ernstige kritiek is op de 
minimalistische werking van de 
Vlaamse regering en dan (impli
ciet) vooral op de voorzitter 
Geens die wél publicitaire lauwe
ren heeft geoogst met DIRV- en 
andere FT-manifestaties, maar 
die inzake regionalizering van 
industriële hefboommachten de 
minimalistische kaart uitspeelt 

De belangwekkendste so-
ciaal-ekonomische cijfergege
vens zijn onderhand voldoende 
bekend. Het VEV wijst er nog
maals op dat het Vlaamse ge
west in vergelijking met de Belgi
sche staat en ook in vergelijking 
met een aantal eveneens kleine 
landen, nog relatief behoorlijke 
cijfers boekt inzake industriële 
tewerkstelling, export en buiten
landse investeringen. 

Maar wat zijn nu de perspek-
tieven om — zoals dat in ekono
misch jargon heet — met de 
machtsmiddelen van de huidige 
Vlaamse regering nog een gro
ter „meerwaarde" ten bate van 
de Vlaamse ekonomie te kunnen 
verwezenlijken? Vooral is er „ex
pansief denken" broodnodig. 

Allereerst wat betreft de zo
genaamde Derde Industriële Re
volutie (DIRV) in Vlaanderen. Er 
dient op gewezen te worden dat 
de DIRV-akties nu toch reeds 
enkele jaren oud zijn. Flanders' 
Technology, de grootse beurs in 
Gent was wel een mijlpaal in de 
bewustwording voor de bedrijfs
wereld en het brede publiek. 

Maar wat gebeurt er voorts 
nog? Anderzijds wijst het VEV 
erop dat het voor de Vlaamse re-

Terwijlde Vlaamse regering lijdzaam toekeek was minister van Wetenschapstieleid Maystadt zeer 
aktief bij de jongste staalonderhandelingen. Hij zorgde ervoor , samen met vakbondsleider 
Cammarata. dat vooral de staalvesVgingen in Charleroi de meest voordelige hap meepikten in het 

Staalakkoord. (foto Mare Cels) 

gering geen regel mag zijn dat 
de overheid In te veel projekten 
een meerderheidsaandaal gaat 
nemen. 

Positief vindt voorts het VEV 
dat de regering van de Vlaamse 
gemeenschap een andere poli
tiek voert ten aanzien van bedrij
ven in moeilijkheden dan de Bel
gische regering en de Waalse 
overheid. Het zijn overwegingen 
in verband met de ekonomische 
leefbaarheid die moeten over
wegen dan wel enge sociaal-
politieke t)ekommemis. Maar om 
ondernemingen met toekomst-
perspektief behooriijk te kunnen 
helpen is het dringend nodig dat 
alle middelen voor rekonversie, 
expansie, innovatie en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek In
tegraal naar het Vlaamse gewest 
dienen overgebracht te worden. 

En wat doet de Vlaamse rege
ring hiervoor?... 

Wat het tewerkstellingsbeleid 
betreft dient vastgesteld dat de 
omvorming van de RVA tot een 
Vlaamse dienst voor Art>eidsbe-
middeling nog steeds niet is ge
schied. En voorts ook: zolang de 
bevoegdheidskonflikten niet op
gelost zijn, kan er ook voor de 
zogeheten subregionale tewerk-
stellingskomitees nog niet van 
een eigen beleid gesproken wor
den. 

Van nul af 
Wat de afbouw van de Ge

westelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen betreft hebben 
we er reeds omstandig op gewe
zen dat we duidelijk van mening 
verschillen met het VEV. 

daarvan. Ook op de regionalize
ring van de Dienst voor Nijver-
heidsbevordering wachten wij 
vergeefs. De Vlaamse regering 
blijkt passief hetzelfde te doen. 
Er wordt verder geen kik gege
ven voor regionalizering van nog 
andere belangwekkende fond-

Met ruwe hakbijl 
Doordat we een „open ekonomie" hebben blijven 

we zeer kwetsbaar, als gevolg van internationale 
strubbelingen. Zo bij voorbeeld werd eindelijk eens 
door de Belgische overheid, en dan nog wel de 
koning, de VS-politiek van Reagan gelaakt die er 
onder meer in bestaat de intrestvoeten voor de part-
nerlanden op een schadelijk hoog peil te houden. 
Evenwel werd bij herhaling berekend (de Belgische 
transfertenkanker ten spijt) dat de Vlaamse ekono
mische bedrijvigheid nog behoorlijke cijfers boekt 

DE REGERING juicht van-
dag omwille van de ex
portgerichte groei van 

de „Belgische ekonomie". Men 
verzwijgt daarbij stilletjes dat het 
vooral de Vlaamse ekonomie is 
die voor de exfxjrt het meeste 
presteert. Hét grootste pro

bleem blijft .evenwel het uitblij
ven van de sanering in de over
heidsuitgaven. 

En het kan niet ontkend wor
den dat de regering eraan denkt 
daar werk van te maken. Maar 
telkens een deelplannetje be-

Voorzitter Geens, 
passief t>eheerder... 

sen, zoals dat voor IrKlustriële 
vernieuwing. 

Het VEV wijst erop dat bij al 
deze hefbomen Vlaanderen 
schromelijk te weinig scoort wat 
de middelen betreft Groot pro
test gehoord van Gieens? 

Wat de toekomst betreft wijst 
het VEV erop dat bij regionalize
ring geen genoegen mag geno
men worden met procentuele 
verdeling van de geldmiddelen. 
De waarschuwing is gegrond 
want de ervaring leert dat vooral 
de CVP in die verdeelsleutel
praktijk de Vlaamse gemeen
schap meesteriijk in de kou zet 

Nee, de fondsen moeten na
tionaal tot nul worden herieid, 
waarbij dan de gewesten bijko
mende middelen toegewezen 
krijgen om daarmee naar goed
vinden een (nieuw) beleid op te 
bouwen. Hetzelfde geldt voor 
onder meer de Dienst voor Bui
tenlandse Handel. Enzoverder... 

Motor 
Het VEV wijst er de Vlaamse 

regering op dat zij lijdzaam toe
ziet hoe een nieuw unitair proces 
op gang komt Bijvoort>eeld inza
ke de technologie-akkoorden, de 
staatfinanciering vooral en het 
rekonversiekieleid. Het wordt 
hoog tijd dat Geen wakker 
schiet en met zijn regering de 
motor zou worden voor de uit
voering van de staatshervor
ming. Om dan nog te zwijgen 
van de noodzaak nog ingrijpen
der communautaire stappen te 
ondernemen. 

(hds) 

kendgeraakt moet vastgesteld 
worden dat het andermaal de 
zwakste groepen zijn die op
draaien voor de besparings
maatregel. De ruwe hakbijl 
wordt dan met forse neo-liberale 
zwaai gehanteerd. Het dossier 
van fiskalizering van werkloos
heidsvergoeding bij voorbeeld. 
De plannen voor de hervorming 
van de sociale zekerheid. 

Waarbij de sociale rechtvaar
digheid nu toch zeer ver te zoe
ken valt Men is zeer inventief in
zake prutswerksaneringen. Die 
hard aankomen bij de getroffen 
groepen. Maar werkelijk ingrij
pende maatregelen om de dra
matische deficiets die de Belgi
sche staat boekt (reeds nu 
wordt meer dan een half biljoen 
voor dit jaar voorspeld D, die 
strukturele sanering blijft op di
verse terreinen uit En nogmaals, 
net in het minst wat de staalnij-
verheid betreft 
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CVP-belang en Belgisch belang: 

Twee handen 
op een buiki 

Het gaat de Vlaamse Raad en de Vlaamse regering helemaal niet goed. Dag 
na dag wordt duidelijk dat CVP en PVV op centraal en op Vlaams niveau onder 
één hoedje spelen. Helaas geen Vlaams hoedje, wel een Belgisch! 

Het lot dat de Happart-resolutie van Paul Van Grembergen beschoren was, is 
daar slechts één voorbeeld van. Deze week interpelleerden Jo Belmans en Ok-
taaf Meyntjens over twee andere dossiers die eveneens op z'n Belgisch 
opgelost werden: de totstandkoming van het Participatiefonds en het investe
ringsdossier Daf-OeveL 

DE feiten in verband met 
Daf-Oevel kwamen hier 
reeds uitgebreid aan 

bod. Even aan hennneren dat het 
bedrijf een overheidswaarborg 
vroeg voor 2,3 miljard. De 
Vlaamse regering beoordeelde 
dat verzoek gunsbg en schatte 

de eigen draagkracht op 500 
miljoen. Voor de aanvullende 
waarborg van 1,8 miljard moest 
zij de centrale regering aan
spreken. 

De inspektie van Financiën 
advizeerde gunstig, maar op het 

niveau van de Ministerraad bleef 
het dossier rondslingeren van juli 
tot november 1983. Uiteindelijk 
kwam de beslissing: de Belgi
sche regering wilde slechts een 
komplementaire waarborg van 
1,1 miljard verstrekken, zodat de 
Vlaamse, regering de gewest-

te dat Realpolitiek?" 

Oktaaf Meyntjens: „Niemand zal nOg de belangen van de Vlaamse zelfstandigen, die 66 th. van de gelden 
van het Participatiefonds inbrengen, op een geloofwaardige manier kunnen verdedigen. De Vlaamse 
zelfstandigen zijn het kind van de rekening. Slechts één zekerheid houden zij over aan dit avontuur, noch 
de Belgische overheid, noch de CVP en de PVV binnen de Vlaamse regering behartigen hun rechtmatige 

belangen. En als Vlaming, én als zelfstandige voelen zij zich in de rug geschoten'" (Mo Zafar) 

waarborg moest optrekken tot 
900 miljoen. 

Belgisch diktaat? 
Centraal in het hele dossier 

staan de vragen die Jo Belmans 
tot Gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz richtte: waarom liet 
de beslissing zo lang op zich 
wachten, waarom werd het oor
spronkelijk voorziene bedrag 
van 500 miljoen opgetrokken tot 
900 miljoen en overstijgt dat niet 
de financiële draagkracht van de 
Vlaamse Gemeenschap? 

De VU-minister liet er niet de 
minste twijfel over bestaan. Het 
lang getalm moet op rekening 
van de Belgische regering ge
schreven worden en de waar-
borgverlening ten belope van 
900 miljoen is een te zware last 
voor de Vlaamse Gemeenschap. 
Node, met de rug tegen de muur 
moest op hel; „diktaat" van de 
centrale regering ingegaan wor
den. 

Bij dat alles past echter nog 
een laatste essentiële bemer
king: de hele strijd om op een 
eeriijke wijze schot te krijgen in 
het investeringsdossier van Daf-
Oevel werd gevoerd door 
Schiltz. En alleen door Schiltz. 
De enige die het diktaat van de 
Belgische regering niet wilde 
slikken was dezelfde Schiltz. Op 
zulke ogenblikken evenwel, wan
neer Vlaanderen een rechtmatig 
en konkreet eisenpakket kan 
voorleggen, gaan bij CVP en 
PVV de Belgische hoedjes op. 
De Belgische beslissing wordt 
afgedekt! 

Flagranter gebeurde dat bij de 
oprichting van het Participatie
fonds. De staatshervorming laat 
er geen twijfel over bestaan dat 
het openbaar industrieel initiatief 
en met name het Participatie
fonds tot de gewestelijke be

voegdheid behoren. De Belgi
sche regering stoorde zich daar 
niet aan en legde de Gemeen
schapsregeringen een wetsont
werp terzake voor. 

Een kaakslag 
De Vlaamse regering weiger

de in te gaan op de vraag om ad
vies. Het ging nu eenmaal om 
een gewestelijke materie. Wel 
werd de centrale regering ver
zocht om een overleg te organi-
zeren. 

Daar kwam niets van in huis 
en in Kamer en Senaat werd het 
wetsontwerp goedgekeurd. Ook 
door CVP en PVV! Volgens Dirk 
Meyntjens doen „dergelijke be
treurenswaardige feiten de 
zelfstandigen en de KMO's te
recht twijfelen aan de manier 
waarop hun belangen centraal 
en gewestelijk verdedigd wor
den; bovendien blijken het ach
teraf geen losstaande feiten te 
zijn maar wel de uiting van de 
verstarde en dubbelzinnige hou
ding van de centrale regering en 
van de meerderheidspartijen in 
de Vlaamse regering". 

En inderdaad, naar aanleiding 
van de uitvoeringsbesluiten 
speelden CVP en PVV, onder de 
leiding van voorzitter Geens, een 
nog groffer en vooral anti-
Vlaams spel. 

Wanneer de centrale regering 
om advies verzocht over die 
uitvoeringsbesluiten stelde de 
Vlaamse regering dat de gewes
ten maksimaal moesten betrok
ken worden bij de werking van 
het Participatiefonds: minstens 
twee Vlamingen in het overkoe
pelend beheerskomitee en de 
oprichting van drie gewestelijke 
beheerskomitees. Zo daaraan 
geen gevolg zou gegeven wor
den, machtigde de Vlaamse re
gering haar voorzitter om de 
zaak bij het Overiegkomitee aan
hangig te maken. 

Dat advies werd door de Bel
gische regering naar de prullen-
mand verwezen. Geens oordeel
de het niet nuttig om van de 
machtiging gebruik te maken en 
— wat meer is — op vriendelijk 
verzoek van zijn Belgische vrien
den duidde hij een Vlaming aan 
als lid van het beheerskomitee 
van het Participatiefonds. 

Veel kommentaar vergt dit al
les met meer Het is zover geko
men dat de Vlaamse premier er 
zich persoonlijk toe leent Vlaan
deren een kaakslag toe te die
nen. En dat allemaal omwille van 
het toch zo kleine partijbelang, of 
beter CVP-belang. Al moet die 
partij toch gevraagd worden 
waar de besluiten van haar kon-
gres van 16 december 1979 het 
zogenaamde Heizel-kongres, te
recht gekomen zijn' En ten twee
de: waarom het CVP-belang 
nooit samenvalt met het Vlaams 
belang. 
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VLAAMSE RAAD 
Afzetting 
Happart 
niet opportuun! 

Velen hebben gedacht dat de 
Vlaamse verkozenen tijdens hun 
eerste samenkomst onmiddellijk 
de puntjes op de i zouden plaat
sen en de centrale regering tot 
de afzetting van Happart dwin
gen 

Niets daarvan I En dat bleek 
reeds uit het antwoord van Galle 
op een vraag van Daan Vervaet 

„Grens overschreden'' 

Als uitgangspunt hanteerde 
deze een resolutie van novem
ber 1982 Daarin verzocht een 
eensgezinde Vlaamse Raad de 
koning, „om in Voeren en de 
andere faciliteitengemeenten 
een kandidaat te benoemen die 
bewezen heeft bekommerd te 
zijn over de naleving van de 
wet, inzonderheid van de wet
ten op het taalgebruik en die 
blijk heeft gegeven van eerbied 
voor de belangen van de ganse 
bevolking van die gemeente" 

Partij primeert 
De vraag van het VU-kamerlid 

luidde wat heeft de Vlaamse 
regenng ondernomen om deze 
resolutie kracht bij te zetten 
Galle kon daar bitter weinig op 
antwoorden Vooral bleek dat de 
eksellenties van CVP en PVV 
elk initiatief van Vlaanderens' re
genng hebben geboycot 

Fraktievoorzitter Paul Van 
Grembergen probeerde het dan 
met een nieuwe resolutie Dit
maal geen verzoek, wel een eis' 
Happart moet afgezet worden 
zijn houding ten opzichte van 
Vlaamse kinderen is onwaardig 
en onduldbaar 

Het initiatief vond steun bij SP 
en ook de woordvoerders van 
CVP en PVV betuigden monde
ling hun akkoord De aap kwam 
echter al snel uit de mouw Het 
verzoek van Van Grembergen 
om zijn resolutie hoogdnngend" 
te behandelen werd als „inoppor-
tuun" afgewezen 

Zijn motivering maakte weinig 
indruk op de verkozenen van de 
meerderheid „Met wat er nu 
gebeurt in Voeren is de grens 
van provokatie en rechtsver-
krachting overschreden Vol
gens de publieke opinie han
delt de Vlaamse Raad te zeer in 
het verlengde van de centrale 

politiek Daarom moeten wij 
dringend onze stem laten ho
ren, uit zelfrespekt en tegen wat 
er in de Voerstreek gebeurt" 

Verhaegen en De Greve kwa
men nog wel bevestigen dat zij 
emotioneel geraakt zijn door de 
gebeurtenissen in Voeren Maar 
voor het overige luidde het dat 
er een klacht is, dat de verant
woordelijkheid op een ander ni
veau ligt en dergelijke prietpraat 
meer De resolutie werd afge
voerd naar de kommissie En het 
Vlaams belang? Dat zal die he
ren een zorg wezen Eerst het 
eigen partijbelang' 

SENAAT 
Belangrijke 
stemmingsdag 

Voor Voeren en het staaldos-
sier wordt het vandaag een be
langrijke dag in het centrale par
lement 

Zo moet de Kamer stemmen 
over de in overwegingneming 
van het wetsvoorstel van SP'er 
Galle over de talenkennis van de 
mandatarissen in de faciliteiten
gemeenten Normaal levert een 
dergelijke stemming geen pro
bleem op, maar net voor de 
kerstvakantie vonden CVP en 
PVV het toch nodig het debat 
over dat initiatief uit de weg te 
gaan 

Voor het overige gaat in de 
Kamer alle aandacht naar de 
kommissie waarin het wetsont
werp betreffende de nationale 
sektoren en de lasten van het 
verleden van de Gemeenschap
pen besproken wordt Onver
wacht stemde voorzitter De-
fraigne daar in met het verzoek 
van de oppositie om dat rege-
nngsdokument voor een derde 
keer aan het advies van de Raad 
van State te onderwerpen 

Eenvoudige motie 
Ook in de Senaat is het van

daag stemmingsdag Centraal' 
staan dne moties van de VU-
fraktie die ingediend werden na 
even zoveel interpellaties 

Er IS de interpellatie van Rik 
Vandekerckhove over de be
noeming van Happart In de mo
tie wordt de regering verzocht 

'onmiddellijk over te gaan tot de 
afzetting van Happart 

Walter Luyten van zijn kant 
ondervroeg minister Gol over 
het wegwerken van de gevolgen 
van de repressie wat uiteraard 
leidde tot het verzoek om terza
ke de nodige maatregelen te 
treffen 

Tot slot IS er de staalinterpella-
tie van Nelly Maes, waarbij de re
gering gevraagd wordt ,haar 
herhaaldelijk bekendgemaakt en 
uitgesteld voornemen onmiddel
lijk door te voeren en bij Cocke-
rill-Sambre een referendum over 
het sociaal luik van het sane
ringsplan te organizeren" 

PARLEMENIAIRE 

SIM)KKELS 
STAATSSEKRETARIS Knoops 

bevestigde de opwerping van 
Paul Peeters dat praktisch twee op 
drie aanvragen tot vrijstelling van de 
sociale zekerheidsbijdragen afkom
stig zijn van Franstalige zelfstandi
gen Van het totaal vrijgesteld be
drag ging dan ook slechts 31 55th 
naar Vlaamse zelfstandigen terwijl 
59,291 h van het totale aantal zelfs
tandigen geregistreerd is in het 
Vlaamse gewest 

MINISTER Vreven heeft last met 
de Vlaamse Leeuw Volgens 

de Waalse senator Humblet werd in 
het tweetalig tijdschnft „Forum van 
de Landmacht" al te veel aandacht 
besteed aan Hendrik Conscience en 
aan de verfilming van de „De Leeuw 
van Vlaanderen" Maar wat de man 
vooral dwars zat, is het feit dat 
Conscience ,in de geschiedenis een 
van de voornaamste flamingant-figu
ren was" 

„Waar blijft referendum'' 

Over het algemeen maken 
dergelijke moties weinig kans 
Het is immers een traditie dat ze 
door de meerderheidspartijen 
beantwoord worden met een 
„eenvoudige motie" er wordt 
overgegaan tot de orde van de 
dag Die eenvoudige moties heb
ben voorrang, wat betekent dat 
de andere met eens aan bod 
komen 

Het verbaast dan ook met dat 
op de dne VU-interpellaties ge-
replikeerd werd met een een
voudige motie Ondertekend 
door de vier meerderheidspartij
en Behalve in een geval de 
eenvoudige motie naar aanlei
ding van het initiatief van Nelly 
Maes werd met ondertekend 
door de CVP" 

Het 
verscheurde 
Maasland 

Wanneer we als liefhebber van dialektstudie de 
gewestelijke volkstalen gaan vergelijken, dan rijst on
vermijdelijk de vraag: „ Tot hoever wordt ons Maas-
lands gesproken en verstaan'^". En hoe groot is de 
regio waarin men zoals wijzelf zal vragen. „Versteis-
te mich'^" 

HET antwoord op die vraag 
troffen WIJ aan in het 
boek van kanunnik Van 

der Donck uit Maaseik, waann 
een kaart van het Maaslandse 
Taalgebied gepubliceerd is De 
kaart werd getekend door de 
bekende dialektoloog prof 
Goossens uit Leuven 

De vorm van het Maaslandse 
Taalgebied gelijkt op een grote 
amandel, waarvan de onderste 
punt de gemeente Aubel omvat 
in de provincie Luik (De auw Bel 
IS de naarh van een beek) De 
bovenste bocht van de amandel 
reikt tot voorbij Venio in Oost-
Limburg (Nederland) en de uiter
ste punt gaat oostelijk tot bij 
Krefeld in Duitsland 

Heel dit gebied dat doorsne
den IS door de Maasmeanders, 
telt ongeveer een miljoen inwo
ners en 220 dorpen en steden In 
deze regio spreekt men dus wat 
WIJ noemen „Maaslands" Maar 
toch onderscheidt men daarin 
twee iets afwijkende taalgebie
den het Centraal-Limburgs, 
waarbij Vucht, Stokkem, Uikho-
ven enz behoren, naast het 
Oost-Limburgs waarbij o a Sit-
tard en Roermond behoren 

De woorden die men aan bei
de kanten hoort verschillen al
leen door de klanken, overigens 
zijn ze meestal identisch Gaat 
men buiten dit gebied dan hoort 
men in het West-Limburgs reeds 
Brabantse woorden en klanken, 
en in het Ripuansch gebied meer 
Duitse woorden en klanken 
Ons Maasland zou dus een in-
vloednjke entiteit kunnen vor
men, ware het niet dat het door
sneden wordt door de grenzen 

van drie verschillende staten De 
zuidelijkste punt ligt bovendien in 
de provincie Luik en is voor wat 
het openbaar leven betreft volle
dig verfranst Oudere mensen 
spreken nog wel hetgeen zij 
„Limmenchs' noemen 

De inwoners van de Voer
streek ten slotte, die al sinds 
1 000 jaar spreken zoals wij, al
hoewel iets meer Oost-Lim
burgs, werden eindelijk officieel 
bij Vlaams-Limburg ingedeeld 
Hopelijk zal de terugkeer naar 
hun moederland de verfransing 
kunnen beletten 

Na deze ronde door ons eigen 
taailandschap met ontzaglijk 
veel natuurschoon (ondanks de 
kiezelkraters), golvend relief 
groene weidse vlakten, trotse 
steden als Maastncht en Roer
mond, volkrijke gemeenten als 
Maasmechelen, Neeroeteren of 
Kinrooi mogen we besluiten met 
een wens 

Dat in het Verenigd Europa 
der volkeren de Staatsgrenzen 
mogen verdwijnen en plaats ma
ken voor de echte kulturele 
grenzen van kulturele entiteiten 

Het Maasland en heel Limburg 
aan beide zijden van de Maas is 
er een van, waarop we fier zou
den kunnen zijn 

Zal het bij een mooie wens
droom blijven"? En wat zouden 
ze van de „hereniging" denken in 
de andere helft van Limburg, in 
Stem, in Vaals of in Weert? 

Jaak Gilissen, 
VU-bestuurslid 
Maasmechelen 
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„Stockholm" kan kader bieden 

Naar een dooi 
tussen Oost en West 

Alle Europese staten op Albanië na plus de Verenigde Staten en Canada 
begonnen deze week in Stockholm de Konferentie over Ontwapening in Europa 
(KOE) Dezelfde 35 landen die in de zomer van 1975 in Helsinki de slotakte van 
de Konferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa CKVSE) onderte
kenden zijn nu in de Zweedse hoofdstad bijeen om maatregelen te bespreken 
ter verhoging van de militaire veiligheid in Europa 

IN tegenstelling tot de naam 
van de konferentie wordt in 
een eerste faze met gespro

ken over werkelijke ontwape
ning of zelfs maar bewapenings-
kontrole op het Europese konti
nent 

In de eerste faze buigen de 35 
delegaties zich over .vertrou
wen en veiligheid wekkende 
maatregelen" dn het Engels afge
kort als CSBM 8 voor „confiden
ce and security building measu
res") die het risiko op verkeerde 
inschatting van de bedoeling van 
de tegenstander en op verras
singsaanvallen moeten vermin
deren Dergelijke maatregelen 
zijn al in de slotakte van Helsinki 
vervat 

Deze voorziet o m het op 
voorhand aankondigen van gro
te troepenverplaatsingen of ma
neuvers en het uitnodigen van 
buitenlandse waarnemers op 
maneuvers Sinds 1975 hebben 
de Sovjetunie en haar bondge
noten zich behoorlijk aan die 
afspraken gehouden zo zeggen 
de NAVO-landen 

„Helsinki-
proces" 

De bedoeling van de KOE is 
die maatregelen uit te breiden en 
ook het grondgebied waarop ze 

van toepassing zijn te vergroten 
De vertrouwen wekkende maat
regelen in de Helsinki-akte had
den betrekking op een strook 
van 250 km langs de Europese 
grens van de Sovjetunie In 
Stockholm worden ze uitgebreid 
tot, om een formule van wijlen 
generaal de Gaulle te gebruiken 
van de Atlantische Oceaan tot 
de Oeral, d w z tot het hele Euro
pese territorium van de Sovjet
unie 

De KOE maakt integrerend 
deel uit van wat het .Helsinki-
proces" wordt genoemd De 
konferentie in Stockholm kreeg 
immers haar mandaat van de 
KVSE-toetsingskonferentie die 
vorige zomer in Madrid besloten 
werd En de eerste resultaten 
ervan zullen in 1986 worden be
oordeeld door de volgende toet-
singskonferentie die in Wenen 
zal plaatsvinden 

Enig forum 
„Wenen" zal dan drie opties 

hebben het resultaat over de 
CSBM's wordt goed bevonden 
en men gaat naar de tweede 
faze — ontwapening — over, 
men is met tevreden en besluit 
het overleg over de CSBM's 
voort te zetten, of men konklu-
deert dat de KOE een mislukt 

expenment is gebleken en beter 
helemaal wordt stopgezet 

Dat laatste zal, zo hopen voor
al de Europese landen vung, met 
gebeuren De KOE heeft de 

jongste maanden immers een 
bijkomend belang gekregen, als 
enig forum waar Oost en West 
met elkaar praten In Geneve zijn 
de onderhandelingen over de 
raketten voor de middellange 
afstand in Europa (INF) stopge
zet door de Sovjetunie na de 
installatie van de eerste Amen-
kaanse Pershing U's en Kruis
raketten in West-Europa 

Het Sovjet-Amenkaans over
leg over hun strategische kern
arsenalen (START) en de onder
handelingen in Wenen tussen 
NAVO en Warschaupakt over 
een reduktie van de konventio-

nele troepen in Centraal-Europa 
(MBFR) zijn voor Kerstmis uit-
eengegaan zonder dat een da
tum voor hervatting werd afge
sproken 

IJzig klimaat 
Het feit dat vrijwel alle 35 

landen op ministerieel niveau het 
begin van de KOE bijwoonden 
toonde het belang dat ze eraan 
hechten De opening van de kon
ferentie vormde aldus een gele
genheid voor besprekingen tus
sen ministers, waarbij alle aan
dacht uiteraard uitging naar het 
onderhoud dat de Amenkaanse 
en Sovjetrussische ministers 
van Buitenlandse Zaken Shultz 
en Gromyko woensdag hadden 
Er zijn aanwijzingen dat zowel 
Washington als Moskou het hui
dige Ijzige Oost-West-klimaat 
enigszins willen doen ontdooien 
„Stockholm" zal de eerste indika-
ties brengen hoe ernstig dat 
streven gemeend is 

H Oosterhuys 

Het voorbeeld Zweden 

Neutraliteit is niet 
gelijk aan zwakheid 

De neutrale en met-gebonden landen van Europa 
zijn welkome gastlanden voor Oost-West-onderhan-
delingen of paneuropese besprekingen zoals de 
Konferentie over Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (KVSE). 

Gromyko bij zijn aankomst in Stockholm , Niks pers, eerst met Shultz 
praten I' (foto UPI) 

, E Finse hoofdstad Helsin
ki herbergde de KVSE, 
Wenen biedt gastvrij-' 

heid aan de onderhandelingen 
over een reduktie van de troe
pen in Centraal-Europa (MBFR) 

In de hoofdstad van het met-
gebonden Joegoslavië vond de 
eerste KVSE-toetsingskonferen-
tie plaats (1978-79), en het Zwit
serse Geneve is het teater van 
de — voorlopig opgeschorte — 
Amerikaans-Sovjetrussische on
derhandelingen over een beper
king van hun strategische kern
wapens (vroeger SALT, nu 
START) 

Dat Stockholm, hoofdstad van 
het neutrale Zweden, nu de Kon
ferentie over Ontwapening in 
Europa (KOE) ontvangt ligt dus 
geheel in die lijn 

Maar het onderbrengen van 
de KOE in Stockholm is met het 
gevolg van een louter automatis
me en met louter toe te schrijven 
aan Zwedens neutraal statuut 
Zweden hecht groot belang aan 
zijn rol van gastheer en is vast
besloten, samen met de andere 
neutrale en met-gebonden lan
den van Europa, een rol te spe
len in die konferentie Net zoals 
de neutralen en niet-gebonde-
nen een betekenisvolle rol speel
den op de toetsingskonferentie 
van Madnd waar zij het kompro-
mis opstelden waarover Oost en 
West zich konden verenigen, 
o m inzake het mandaat van de 
KOE 

Neutraliteit staat inderdaad 
met gelijk met passiviteit Dat 
hebben leiders van neutrale lan
den als de gewezen Oostenrijk
se kanselier Bruno Kreisky en 
de huidige Zweedse premier 
Olaf Palme vaak getoond Even
als het met-gebonden Joegosla
vië dat als een soort verbindings-
punt tussen Oost en West, maar 
vooral tussen het rijke Noorden 
en het arme Zuiden funktioneert 

Zweden illustreert zijn onaf
hankelijkheid van beide militaire 
blokken in Europa door in het in
ternationale koncert een eigen 
stem te laten horen inzake Euro
pese veiligheid, de Noord-Zuid-
dialoog, ontwikkelingshulp (het is 
een van de landen die per hoofd 
van de bevolking de grootste 
ontwikkelingshulp verschaffen), 
Centraal-Amerika waar zijn 
standpunten de Reagan-rege-
ring met welgevallig zijn enz Wie 
zich de oorlog in Vietnam herin
nert weet dat Zweden een van 
de weinige Westeuropese lan
den was dat de Amerikaanse 
vermetigingsbombardementen 
op Hanoi en Haiphong en Noord-
vietnamese dijken openlijk ver
oordeelde 

Sterke defensie 
Gemakkelijk is die neutrali

teitspolitiek met altijd te handha
ven, zoals bleek met de in de 
Zweedse territoriale wateren 
opererende Sovjetrussische 
duikboten die de Zweedse rege-

Olof Palme, 
gastheer met traditie 

ring in een erg onaangename 
positie brachten 

Omdat neutraliteit met gelijk 
staat met passiviteit of zwakheid 
IS Zweden bereid een prijs te be
talen In de vorm van een stevige 
nationale defensie met een goed 
uitgerust leger en een eigen be-
wapemngsindiistrie waarvan de 
Viggengevechtsvliegtuigen het 
bekendste voorbeeld zijn 

Trouwens ook de Zwitserse 
en Joegoslavische strijdkrach
ten gelden, elk op hun manier, als 
voorbeelden van goed uitgerus
te en — wat zeer belangrijk is — 
goed gemotiveerde legers 

Het IS waar dat Zweden, zoals 
de andere neutralen en niet-
gebondenen in Europa, hun rol 
kunnen spelen omdat de twee 
militaire blokken de afgelopen 
decennia voor een' militair 
machtsevenwicht en een — zij 
het tot de tanden bewapende — 
stabiliteit op dit kontinent heb
ben gezorgd 

Dat belet met dat die landen 
en met in het minst Zweden, een 
zeer specifieke Europese stem 
in het wereld-debat laten weer
klinken en een met genng moreel 
gezag hebben (H.O.) 
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Volgende zondag kan 
je een prettige naamdag 
wensen aan Vincent, ge
steld natuurlijk dat je er 
eentje van die naam kent 
of tegen het lijf loopt. 
Voor een Vincentia koop 
je diezelfde 'dag natuur
lijk bloemen. 

De kalenderhellige 
van 22 januari, Vincen-
tius, was diaken en mar
telaar in het Valencia van 
het begin der vierde 
eeuw. Zijn naam, van La
tijnse herkomst, bete-

I kent gewoonweg „over
winnaar". 

Andere namen — en dus met 
andere naamdagen — die het-" 
zelfde betekenen zijn Viktor, 
met de vrouwelijke varianten 
Victoria en Vinciana. 

Vincent 
in de geschiedenis van de 

Vlaamse Beweging is er —.bij 
ons weten — maar één Vincent 
te vinden: de bescheiden Vin
cent Loyens die slechts brede
re bekendheid verwierf door 
zijn dood tijdens de verkie
zingsstrijd van 1939. 

De verkiezingscampagne 
was in 1939 voor de Vlaams-na
tionalisten vrij hard. In 1936 had 
het VNV grote vooruitgang ge
boekt. Drie jaar later wierp de 
tweede wereldoorlog reeds zijn 
schaduw vooruit en stond het 
VNV in de rol van één tegen al
len. De uitslag zou echter nog 
best meevallen: het zetelaantal 
in de Kamer werd opgevoerd 
van 6 naar 17; het stemmenper
centage bedroeg 8,27 "/o van 
het Belgisch kiezerskorps. 

Midden de verkiezingscam
pagne sloeg het bericht in als 
een bom: de VNV-propagandist 
Vincent Loyens werd ver
moord. 

Vincent Loyens ("Vlijtingen 
1907) was mijnwerker in het 
Kempens bekken en propagan
dist van de Vlaams-nationale 
sociale werken. 

Tijdens een verkiezingsmee
ting in zijn geboortedorp, op 
2 april 1939, ontstond verwar
ring en loste de onbeheerste 
veldwachter twee revolver
schoten. Vincent Loyens werd 
dodelijk in het hoofd getroffen. 

De veldwachter werd voor 
deze feiten veroordeeld. 

Om het gezin Loyens, met 
zeven kinderen, te helpen werd 
een Vincent Loyensfonds op
gericht. 

De weduwe Loyens is later 
hertrouwd, maakte de mizerie 
van de repressie mee maar 
sloeg er zich door met haar 
talrijk gezin. 



10 w^t 

Zaterdag 21 jan. 
• BRT 1 1600 
Tegenspionage in Gibraltar, film 
• BRT 1 2015 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 21 05 
Terloops. 
• BRT 1 21 50 
Moordspel , weekendfilm. 
• Ned 1 20.28 
Herenstraat 10, serie. 
• Ned 1 2130 
Falcon Crest, sene. 
• Ned. 1 2220 
Tros Aktua. 
• Ned. 1 23.00 
Harten 2, serie. 
• Ned. 2 1912 
De Frank Kramershow, spel. 
• Ned. 2 20.30 
Lou Grant, serie. 
• Ned. 2 21.20 
Weense avond, operetten. 
• Ned 2 22.45 
Studio Sport 
• Ned. 2 23.20 
Rampvlucht 401, film. 
• BBC 2 005 
Buffet froid, film. 

Zondag 22 jan. 
• BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 16.00 
60 + , nieuw seniorenprogramma. 
• BRT 1 16.45 
Veldrijden in Overijse, reportage 
• BRT 1 18.20 
Leven- en laten leven, natuurkwis. 
• BRT 1 2035 
Wil lem van Oranje, serie. 
• BRT 1 21 25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 21.55 
Gabriel Garcia Marquez terug naar 
Macondo, reportage. 
• Ned. 1 20.10 
Panoramiek. 
• Ned. 1 2045 
Ja, natuurlijk, natuurlijk. 
• Ned 2 1955 
Countdown special, show 
• Ned 2 20.35 
Dynastie, serie. 
• Ned. 2 21 25 
Op jacht naar de schat, spel 
• Ned. 2 22.20 
Gangster chronicles, serie. 
• Ned 2 2310 
Rur, praatshow. 
• RTB 1 21 15 
L'homme qui aimait les trains, tv-
fllm 
• A 2 21 45 
Vietnam, de vergeten oorlog (1945-
1952), dok 
• FR 3 2230 
Scarface, film. 

Maandag 23 jan. 
• BRT 1 19.00 
Glas blazen, dok 
• BRT 1 20.20 
Met voorbedachten rade, driedelige 
misdaadsene 
• BRT 1 21.00 
Benny Hill, om te lachen. 
• BRT 1 21.30 
Horizon, wetenschappelijk maga
zine 
• BRT 2 1900 
Oude adel, nieuwe rijken, sene. 
• BRT 2 2015 
Extra-time. 
• Ned. 1 20.28 
Kwistig met muziek, kwis. 

James Cagney' en Humphrey Bogart in de Amerikaanse 
gangsterfilm „Angels with dirty faces". (Woensdag 25 Jan., 
BRT 2 om 21 uJ 

m Ned. 1 21.35 . 
Hier en nu. 
• Ned. 1 22.10 
De citadel, serie. 
• Ned. 1 2300 
Weg van de sneiweg, toeristische 
tips. 
• Ned 2 19.12 
KRO-play back show. 
• Ned. 2 20.05 
Lou Grant, sene 
• Ned 2 20.55 
Sport op maandag. 
• Lux. 2000 
Uncle Sam tegen Uncle Ho, dok. 
• RTB 1 2000 
Soleil vert, SF-film en debat over de 
toekomst 
• A 2 2035 
Le grand échiquier, avondvullende 
show. 
• ARD 23.00 
Ich wurde geboren, aber- Japanse 
stomme film. 
• ZDF 22.05 
Raimund Hoghe, portret van een 
gehandikapt journalist 
• BBC 1 22.25 
Steve McQueen, portret 

Dinsdag 24 jan. 
• BRT 1 20.15 
I.Q., kwis. 
• BRT 1 20.45 
Zal ik es wat vragen?, over zwan
gerschap 

• BRT 1 21.45 
De Vlaams Nationale 
Omroepsticht ing. 

• BRT 2 2015 
De steek-er-wat-van-op-show. 
• BRT 2 21.15 
De bijenkorf, film. 
• Ned. 1 2028 
Reilly, meesterspion, sene. 
• Ned 1 21.20 
Achter het nieuws. 
• Ned 1 22.00 
Pisa, satire. 
• Ned 1 22.15 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned 2 20.20 
Chinezen in Nederland, dok 
• D 3 2300 
Grenada, invasie of bevri jding, 
reportage 

Woensdag 25 jan. 
• BRT 1 1855 
Steden en tempels in Rajastan, dok 
• BRT 1 2045 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 21 10 
Wie schrijft die blijft, literair maga
zine. 
• BRT 2 2015 
A man called Bogart, dok over 
Humphrey Bogart 
• BRT 2 21.00 
Engelen met vuile gezichten, film 
• BRT 2 22.40 

Operation X-70, tekenfilm van Ser-
vais. 
• Ned. 1 20.33 
Regen in de nacht, film. 
• Ned. 1 22.15 
Het landsbehang, info. 
• Ned 2 20.10 
De stenen vriendin, kortfilm. 
• Ned. 2 2115 
Mijn familie is zo groot, dat ik ze 
niet kan overpeinzen, reportage 
• Lux 21.00 
Little big man, western. 
• RTB 1 22.00 
Le rêve de Darwin, SF-film 

Donderdag 26 jan. 
• BRT 1 20.15 
Hoger-lager, kaart-spel. 
• BRT 1 20.50 
Panorama. 
• BRT 1 21.40 
Dallas, sene. 
• BRT 2 20.15 
Samson en Dalila, opera van Saint-
Saéns. 
• Ned 1 20.28 
De gouden harpen van 1983, uitrei
king. 
• Ned. 1 21.40 
Televizier magazine. 
• Ned 1 22.25 
Levenslang, serie. 
• .Ned 2 2040 
Rondom ti«n, dure geneeskunde 

Vrijdag 27 jan. 
• BRT 1 2020 
Urban Cowboy, film 
• BRT 2 21.05 
Nobelpri jswinnaars 1983, gesprek 
over geneeskunde, scheikunde en 
fysika. 
• Ned 1 2028 
De een-twee-drie-show, kwis. 
• Ned 1 21 45 
Brandpunt in de markt 
• Ned 1 22.45 
Ik hou van jou, over liefde: 
• Ned. 2 20.17 
Fame, sene 
• Ned 2 21 27 
Haagse bluf. 
• RTB 1 20.00 
Froid de vent, reportage over een 
Zuidpoolexpeditie 

Een film 
per dag 

Zaterdag 21 jan. 
T e g e n s p i o n a g e In G ib ra l t a r 

Br i tse oor logsf i lm van J o h n 
Gui l lermin (1958 - zw. /w . ) , me t 
J o h n Mil ls, Cec i l Parker, C l i f ton 
James e.a. 

M e t bi jna dokumen ta i re nauw

keur igheid w o r d t hier een f rag
m e n t uit de T w e e d e Were ldoo r 
log gesche ts t : de Br i tse gehe ime 
d ienst on tw ie rp een bi jna onmo
geli jk plan o m de Dui tsers te 
misleiden ove r de plek van de 
k o m e n d e invasie op Europees 
Vaste land. Ko lone l Harvey kr i jgt 
een geniale inval als hij bij een to
neelvoorste l l ing in Londen een 
ak teur ziet d ie generaal M o n t g o 
mery imiteert... (BRT 1 o m 16.00) 

Zondag 22 jan. 
Die Fa l schung 

Dui tse fi lm van Vo l ke r Sch lön-
dor f f (1981) naar de gel i jknami
ge roman van Nico las B o r n ove r 
een journal ist die v raag tekens 
ze t achter zi jn beroepsakt iv i te i -
ten... ( D u i t s l . 1 o m 21.10) 

Maandag 23 jan. 
S o y l e n t g re«n 

Amer i kaanse SF-f i lm van Ri
cha rd Fleischer (1973), me t 
Char l ton Hes ton , Leigh Taylor-
Y o u n g , E.G. Robinson, C h u c k 
C o n n o r s e.a. 

D e f i lm speel t in 2022. D e 
were ldbevo l k ing is zodan ig ge
s tegen da t de voedse l voo r raden 
u i tgeput zi jn. Een Amer i kaanse 
f i rma hee f t een op loss ing gevon 
d e n in het to t voedse l v e r w e r k e n 
van zee-algen. A ls een van d e di-
rek teu rs van de f i rma v e r m o o r d 
w o r d t , zet de tec t i ve Tho rn een 
o n d e r z o e k o p gang, dat to t on 
v e r w a c h t e resul ta ten leidt... 

D e f i lm w o r d t gevo lgd, d o o r 
een deba t ove r „ D e toekomst " . 
(RTBF 1 o m 20.00) 

Dinsdag 24 jan. 
D e b i j e n k o r f 

Spaanse f i lm van Ma r i o Ca
m u s (1982) die een ka le idosko-
p isch bee ld b reng t van de Madr l -
leense samenlev ing in de ja ren 
na de Spaanse burgeroor log . In 
het i jzige M a d r i d van de w in te r 
1943 laat C a m u s een 60-tal uit
een lopende f iguren, d o o r elkaar 
knoe iend als in een bi jenkorf , de 
revue passeren (BRT 2 o m 
21.15, o o k o p 27 jan. o p N e d . 2 
o m 21.15) 

Woensdag 25 jan. 
F i lmmenu 

Een pracht ig initiatief van de 
BRT o m een hele avond (op BRT 
2) te w i j den aan de fi lm, ve rpak t 
onde r een noemer „ F i l m m e n u " 
(20.15). 

A n g e l s w i t h d i r t y faces , A m e 
r ikaanse gangster f i lm van M i 
chael Cur t i z (1938-ZW./W.) me t 
H u m p h r e y Bogar t , J a m e s C a g 
ney, Pat O 'Br ien e.a. Na 15 jaar 
keer t de gangs ter Rock Sul l ivan 
te rug naar d e s loppenbuur t waar 
hij opgroe ide . Z i jn j eugdv r iend is 
er pas toor g e w o r d e n . . 

O p e r a t i o n X-70. G e t e k e n d e 
SF-f i lm van Raoul Serva is 
(1971), ove r een macht ige staat 
die expenmen tee r t met een 
n ieuw gas. . 

Donderdag 
26 jan. 
I c o u l d go on s i n g i n g 

Br i tse muzikale fi lm van Ro

nald N e a m e (1963), met J u d y 
Gar land, D i rk Bogarde , Jack 
K lugman e.a. Een b e r o e m d e zan
ge res keer t naar Engeland te rug 
o m haar bu i tenechte l i jke z o o n 
o p te e isen die bij zi jn natuur l i jke 
vader w e r d ondergebrach t . . 
( B B C 2 o m 19.55) 

Vrijdag 27 jan. 
U r b a n c o w b o y 

M o d e r n e w e s t e r n van J a m e s 
Br idges (1980-VS) me t J o h n 
Travol ta, D e b r a Winger . 

Een Texaanse coun t ry -boy 
t rek t naar d e g roo ts tad , v indt 
een job, t r o u w t ha lsoverkop. M e t 
zi jn j onge bru id ve r toe f t hij in 
e e n sa loon waar d e g ro te at t rak-
t ie een mechan isch aangedre
ven st ier is, die de rodeo-st ier uit 
het ech te wi lde w e s t e n ver
vangt... (BRT 1 o m 20.20) 

Nieuw op 
fiet scherm 

Marquez 
D e Co lomb iaanse auteur en 

Nobe lpr i j sw innaar L i teratuur 83, 
Gabr ie l Garc ia Marquez , b rach t 
een bezoek aan zi jn geboor te 
s t reek en d e plaatsjes d ie mode l 
s t onden voo r het d o r p M a c o n d o 
in zi jn r o m a n „100 jaar eenzaam
heid". D e BRT zend t ove r dit 
bezoek een dokumenta i re uit d ie 
w e r d gemaak t d o o r d e Neder 
landse K R O . 

(BRT, z o n d a g 22 jan. o m 
21 u. 55). 

Weg van 
de snelweg 

O n d e r d ie titel, die dit kee r 
ech t letterl i jk moe t w o r d e n ge
nomen , gaat maandagavond bij 
de N C R V een v ierdel ige pro
g ramma- reeks me t toer is t ische 
t ips ove r p laatsen langs de g ro te 
vakant ie - routes van start . D e 
eers te a f lever ing gaat ove r het 
Neckarda l (Heide lberg, Eber-
bach , M o s b a c h , Bad W i m p f e n ) . 
D e z e reeks wi l laten zien w a t er 
v o o r moo is is o p ongevee r één 
dagre is a fs tand uit Neder land . 

(Ned . 1, maandag 23 jan . o m 
23 u.) 

Samson 
en Dalila 

V a n Saint-Saëns' twaal f ope 
ra's is het al leen zi jn meester 
w e r k „Samson en Dali la" dat n o g 
u i tgevoerd wo rd t . Franz Liszt 
z o r g d e e r v o o r dat de opera in 
d e c e m b e r 1877 in W e i m a r o p d e 
af f iche k w a m . Pas 13 jaar later 
kon m e n in Rouen d e Franse 
p remiè re be leven. . 

(BRT 2, d o n d e r d a g 26 jan. o m 
2 0 u . 15). 

Liefde... 
Het magazine „Ik hou van j o u " 

waar in Neder landers v r i jmoed ig 
p ra ten over hun ervar ingen me t 
de l iefde, w o r d t muzikaal o m 
r ingd d o o r muziek over de l iefde 

• ( N e d . 1, v r i j dag 27 jan. 
22 u. 45). 
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Dat sommige sporten hun plotse bekendheid aan 

de tv te danken hebben is wel duidelijk Neem nu ten
nis bij ons. Het in Groot-Brittannië nu razend populai
re „Snooker" is dat bij gratie van de BBC en andere 
Britse netten.. En hoe populair is Snooker? 

IN het jaar dat Sebastian Coe 
zijn fenomenale wereldkro-
no over de 800 m neerzet

te, werd de jonge Snookerkam
pioen Steve Davies (nu goed 
voor zowat 80 miljoen frank per 
jaar) tot Sportman van het Jaar 
verkozen. Begrijpe wie kan. 

Maar nu ook de BBC In de 
Vlaamse huiskamers gretig be
keken wordt, is Snooker meteen 
ook hier. 

In december '83 al werd de 
Belgische Snookerbond opge
richt door alle engelstaligen (Har
ry Thwait uit Mons is voorzitter, 
David Weinberg uit Antwerpen 
ondervoorzitter). 

In de geherwaardeerde Ant
werpse biijarttempel Billard Pala
ce staan nu vier grote snooker
tafels (waarop onze wereldkam
pioen bandstoten Ludo Dielis 
aan het werk is), andere klubs 
zijn gevestigd in Mechelen (bij 
die andere wereldkampioen 
Raymond Ceulemans), Oosten
de en Brussel. 

Snooker wordt gespeeld op 

tafels van 3,6 bij 1,8 meter met 6 
gaten. Het komt erop aan de 
kleine gekleurde balletjes in een 
bepaalde volgorde zo snel mo
gelijk te doen verdwijnen. 

Niet zo eenvoudig als het lijkt, 
zelfs niet om volgen door de 
scheidsrechters die evenals de 
spelers 'n grondige opleiding en 
training krijgen. 

Zo telt België voorlopig 
slechts twee arbiters die door de 
werelfederatie aanvaard zijn. 

Ludo Dielis, die wellicht een 
graantje uit de aanzienlijke prij-
zenpotten wil meepikken, over 
Snooker: „Het is duidelijk anders 
dan het klassiek biljarten. Ik ga 
nu enkele maanden duchtig trai
nen. Maar of ik me ooit op hoog 
niveau met de specialisten zal 
kunnen meten, zullen we maar 
afwachten". 

Een andere binnenhuissport 
die het via de BBC aan het 
maken is, is „Darts", het Britse 
vogelpik. Billard Palace heeft in 
elk geval al vijf officiële Dartsbor-
den aan de muur. 

C\/\^&ten 
In een vorige aflevering van deze rubriek schreven 

we over koffie en raadden u het genot van een 
geurig kopje mokka aan. Over deze superieurste al
ler koffievariëteiten, die terecht de eretitel „Arabi
sche Nektar" voert,bestaan wel enkele levensgrote 
misverstanden. 

ALLEREERST de naam. De 
bonea zijn inderdaad 
niet uit Mekka afkom

stig, maar uit het op de wereldbol 
niet veraf gelegen Jemen. 

De wat miezerige koffiestrui-
ken groeien er in terrasbouw op 
de niet eens zo vruchtbare heu
vels onder een schroeiende zon 
bij erg weinig regen... waardoor 
de bonen uiterst klein blijven, 
maar uitzonderlijk rijk aan smaak 
zijn (wat ook met de eigenheid 
van de bodem te maken heeft). 

Vanuit de heuvels worden ze 
per kameelkaravanen naar Aden 
gevoerd om van daaruit ver
scheept te worden. Maar de 
wereldwijde vrag is veel groter 
dan het relatief geringe aanbod, 
en daarenboven gaat het leeu
wenaandeel van de produktie 
meteen naar Egypte. Logisch 
dus dat de verleiding groot was 
om aan wel eens minder oorbare 
handelspraktijken te denken. 

Zo ging men struiken uit Je
men elders planten, maar de 
resultaten waren bedroevend, 
ook trachtte men bonen uit he 

Afrikaanse kontinent in Jemen 
binnen te smokkelen om ze dan 
vanuit Aden als echte „mokka" 
op de markt te brengen. 

Alleen, de naam „mokka" is 
niet echt internationaal be
schermd... en om van 100 % 
oorspronkelijke mokka-koffie op 
z'n minst onversneden te genie
ten, zult u heus wel naar Saoedi-
Arabië of Egypte moeten reizen. 
Dat zit zo. 

Brazilië is veruit 's werelds 
grootste koffieleverancier (met 
een internationaal marktaandeel 
van liefst 60 %) . 

In dat land nu worden de 
kleinere bonen aan de uiteinden 
van de uiterste takken afzonder
lijk geoogst. 

Slechts een miniem gedeelte 
van de zogezegde mokka-koffie 
die in de westerse wereld aange
boden wordt, draagt die presti
gieuze naam terecht. Uiteindelijk 
is de benaming „mokka" hier wat 
ontaard tot de beste variëteit 
van dessertkoffie die de grote 
merken te koop bieden, hoe 
voortreffelijk die ook is. 
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ĉ  m&fen. 
Wie vandaag de dag zijn aankopen verricht in de 

primeur- of delikatessenzaken of zelfs gewoon op de 
wekelijkse markt, wordt steeds meer met nieuwe 
„exoten"gekonfronteerd. En drempelvrees schijnt er 
bij het grote publiek nauwelijks te heersen. Daarom is 
een beknopte situering van al dat nieuwe lekkers 
misschien toch wel even nuttig. 

ZO is de „Kiwi" niet alleen 
een struisachtige vogel 
uit Nieuw-Zeeland, maar 

ook een mooie, bruinachtige 
eivormige vrucht met een diep
groen vruchtvlees waarin een 
kernkrans van zwarte pitjes. 

Kiwi's manifesteren zich deli-
kaat zacht in pikante schotels, 
vruchtendesserten en toege
voegd bij ijsroom. De Mango 
heeft een groen-oranje schil en 
wordt in de hele tropische aard
cirkel geteeld (Midden-Amerika, 
Afrika, India). 

Bij volle rijpheid is het vrucht
vlees oranje, sappig en wat dra-
derig... maar volop lekker, zowel 
op zich genoten (vooral de India
se dan) als in dessertbereidin
gen. 

De „Papaya", eerder geel
groen, lijkt vormelijk wat op een 
mango, maar heeft een veel min
der eigen smaak, hoewel hij het 
subtiel-heerlijk doet op ijs met 
suiker en citroensap. 

De „Avocado" is een grote 
[jeervormige, zwaar-donkere 
vrucht die vooral gevuld met 
kreeft, krab of garnaal een uit
zonderlijk voorgerecht is, maar 
ook in zoetgerechten een verrij
king kan betekenen. Hij wordt 
vooral uit Zuid-Amerika en Israël 
ingevoerd. 

De bruine trosvrucht met 
ruwe schil „Lychee" komt uit 

China en heel Zuid-Oost Azië. 
Binnenin zit een glazig-wit, heel 
delikaat maar wat flauw vrucht
vlees (voor fijngevoelige ken
ners dus). 

Nu verse lychees overal ver
krijgbaar zijn, verdienen deze de 
voorkeur op de konservenversie 
die doorgaans in „onze" Chinese 
restaurants opgediend wordt in 
een aangezoet, zogezegd sap. 

„Kumquats", uit China, zijn wat 
raketvormige citrusvruchtjes, en 

hoewel ze voor mini-appelsien
tjes kunnen doorgaan, zijn ze 
toch familie van de wijnruit 

Rauw gegeten doen ze wat 
zurig en wrang aan (maar lekker 
fris, als ze eventjes gekoeld zijn). 
In suiker gekonserveerd of op 
cognac of jenever gezet is de 
kumquats een lekkernij. 

Dat de Andalusische stad 
Granada haar naam aan de gra
naatappel dankt is misschien 
wel een sprookje. 

Maar deze blozende najaars
vrucht biedt aanleiding tot een 
sprookjesachtig genieten. Het 
binnenste met zijn kleine, ver-
kwikkend-zoete blaasjes is zalig 
om uit de harde pel te lepelen. 

En natuurlijk, de bekende gre
nadine-siroop wordt met gra
naatappelsap bereid. 

Wanneer we ergens 
geen uitvlucht meer 
voor kunnen vinden, 
zeggen we dat we het 
uit principe hebben ge
daan. 

Fliegende Blatter 

Concha hermetica 

Noyt oft nymmer sal men Swaelen 
sonder schelpen rond sien dwaelen. 
't Waayt entwat, dan sonder draelen 
cruypt den hoofdman in syn schaelen. 

^MeebpeUn, 
Bij Meespelen 14 Is het lot Hed-

wig Keymeulen in de V. de Bade-
leerstraat 27 te Aalst gunstig ge
weest Hij krijgt het boekenpakket 
toegestuurd. Hier de oplossing. 

Een lollepot is een ouderwetse 
bedverwarmer, Edison dacht de 
Larnpe Beige niet uit en Paul Kru-
ger overleed in 1904. 

Dan nu M^eespelen 16. 

WE'RE from Frisco", 
lachtte de rondbor
stige vrouw hem toe, 

terwijl ze de huurkoets instapte. 
De koetsier hielp haar een hand
je. Haar man zag er zo mogelijk 
nog molliger uit „Nog een ham
burger-koppel", zuchtte de man 
op de bok. 

Zijn paard trok de koets traag 
in gang. Het beest kende de weg 
haast vanzelf. Doorheen de Wol-

lestraat langsheen de Dyver, tot 
aan de O.-L-Vrouwekerk: „Deze 
kerk werd in verschillende tijd
perken gebouwd. Zij meet 122 
meter hoog en werd slechts na 
twee eeuwen voltooid", verklaar
de de koetsier-gids. 

„Wat zegt u?", repliceerde de 
Amerikaan, „In de States bou
wen wij zoiets in amper twee 
jaar tijd". Nogal koel vervolgde 
de Bruggeling: „Deze kerk is 
vooral bekend om haar schilde
rijen, het houten beeldhouw
werk, het witmarmeren Madon
nabeeld van Michelangelo en de 
praalgraven van Maria van Bour-
gondië en haar vader Filips II". Hij 
kon het grapje van de Ameri
kaan duidelijk niet waarderen. 

De koets dokkerde verder 
over de nieuw aangelegde kas
seien richting Sint-Salvatorkate-
draal. „Dit is de oudste parochie
kerk van Brugge en de bouwtijd 

beliep ruim tweehonderd jaar...", 
wist de man met het leuke bol
hoedje te verhalen. „Belache
lijk!", riep de aanhanger van Un
cle Sam uit „Bij ons staat zo'n 
spul er na een half jaar... Ameri
ca's technology!". De koetsier 
kreeg het zichtbaar op de heu
pen toen hij zijn lesje verder 
aframmelde. 

Op de nwrkt gekomen gaf de 
koetsier uitleg over alles wat 
daar te zien valt zonder evenwel 
met een woord te reppen over 
het majestatische, renaissancisti
sche belfort Waarna de Ameri
kaan vroeg: „Welke toren is dit 
hier?". De man op de bok keek 
verwonderd om zich heen en, na 
een aarzelende blik, antwoordde 
hij: „Verdraaid, dit gebouw stond 
hier gisteren nog niet!" 

Opnieuw zitten 3 fouten als ad
ders onder het gras. Meespelen is: 
de fouten zoeken en vinden, zeggen 
waarom en vóór maandag 6 februa
ri sturen aan WIJ, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel Een prijs wacht 
op de winnaar. 

(Wat Meespelen 15 betreft is bij 
de invormlng de paragraaf met 1 
van de 3 fouten spoorloos geraakt 
Onnodig dus verder te zoeken. Mea 
Culpa!). 
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12 mt 
„Een heilige naar onze tand" 

Sint Antonius 
vieren in het 
land van Breugel 

Sint Antonius met het varken, een in Vlaanderen 
wel geliefde heilige werd dinsdag II gevierd. Voor zijn 
beeldje in menige beenhouwerij en hoeve werd een 
kaarsje gebrand. De folkloreheropflakkenng van de 
jongste jaren heeft ervoor gezorgd dat de Antonius-
vieringen echte volksfeesten zijn geworden. Een 
daarvan wenkt ons zondag a.s. naar Essene in 
Vlaams-Brabant. 

ESSENE IS altijd zowat een 
grensgeval geweest Het 
ligt op het randje van het 

Pajottenland behoorde dan 
eens tot de heerlijkheid Asse 
dan was het eigendom van de 
abdij Affhgem, werd vervolgens 
een onafhankelijke gemeente en 
na 1976 met Teralfene bij Hekel-
gem gevoegd Nu vormen deze 
drie dorpen de gemeente Affh
gem naar de abdij die in de 
streek nogal eens de loop van 
de geschiedenis bepaalde 

Tegen de pest 

De graven van Vlaanderen en 
de hertogen van Brabant kwa
men in Essene herhaaldelijk hun 
ruzies uitvechten met alle gevol
gen vandien voor de bewoners 
en het landschap 

Voor wie voor het eerst op 
bezoek komt in Essene is de St -
Antoniusvienng een goede intro-
duktie Wanneer het zomert 
moet u er beslist nog eens heen 
om te wandelen en om van de 
vergezichten te genieten En om 
de hoppevelden te bekijken 

De benediktijnen van Affhgem 
zagen het nogal in Essene, ze 
bouwden er in 1758 een pracht 
van een pastorij, midden de ze
ventiger jaren werd dat gebouw 
gemeentehuis en het gemeente
huis pastorij Het waren ook de 
benediktijnen die in 1797 voor 
het eerst een verkoopreglement 
opstelden waarbij varkenskop
pen, vlaai, broden en allerlei klem-
vee aan St-Antonius geofferd, 
openbaar verkocht werden om 
de goede werken te helpen be
talen 

Hele varkens of stukken van 't 
varken werden geofferd om de 
pest buiten de stallen te houden 
en de boeren voor allerlei onheil 
te behoeden Maar de tijden 
veranderden en alhoewel Esse
ne een Antoniusparochie bleef 
toch zochten de boeren andere 
middelen om hun erf en vee te 
behoeden Maar de folklorerage 
kwam ook in Essene voorbij en 
St-Antonius en zijn varken kwa
men weer in de mode 

De bedevaart werd een plat-
telandsfeest waar de bevolking 
onmiddellijk warm voor was en 
sindsdien komt men van heinde 
en ver naar Essene Essene is 
gemakkelijk bereikbaar want de 
E5-uitnt van Ternat is zo in de 
buurt 

Nu zondag worden tijdens de 
misvienng van 8 uur de offerga
ven aangebracht en tussen de 
preekstoel en het versierd beeld~ 
van St-Antonius uitgestald Wie 
met wil opvallen brengt dus wat 
mee 

Om 10 u worden tijdens de 
plechtige gregonaanse mis de 

bedevaartvaantjes uitgedeeld en 
nadien gebeurt het 

Breugel nabij! 

Op het kerkplein worden dan 
de offergaven te koop aangebo
den Vanop het podium spreekt 
de verkoper de massa toe „Tot 
gedenkenis van St-Antonius zul
len we deze varkenskoppen ^n 
de andere offergaven ten goede 
maken Deze kop (of fles geuze, 
of konijn, of kieken ) zal gege
ven worden aan de meestbie-
dende en wordt van onze zegel 
voorzien" 

Aldus luidt de geijkte formule 
Ondertussen is het feest los

gebarsten dit jaar zal de Kempi-
9che straatzanger Sus Cavoo 
het volk tot zingen aanzetten 
Men kan stukjes eten, boere-
kost, knek of geuze, zijn bij de 
hand 
Het land van Breugel is nabij 

Er IS rond dit gebeuren nog 
een en ander op touw gezet 
zodat een uitstap naar Essene 
zeker een echt feest wordt 

Eens de hoogn'i^ uit woidcn de offergaven aan het publiek getoond en 
te koop aangeboden De kerktoren van Essene kijkt toe 

(Mo P Vd Abeele) 

„...naar onze 
tand!" 

Wie nog met naar huis wil kan 
op het kerkplein aansluiten bij de 

Herman, avec un ou deux n ̂ Toen mijn vader mijn 
geboorte bij de burgerlijke stand in Eisene ging aan
geven was het meteen heibel Van in de kleuterklas 
herinner ik mij de Vlaams-Waalse ruzies Maar ik zag 
dan ook het levenslicht in de oasis francophone 

En ik ben ook de telg van „Le Lyon de Flandre" Zo 
werd mijn Oostvlaamse moeder voor de oorlog 
genoemd Gij zet geen voet in een Franse schiool, 
hoor ik haar nog zeggen 

Helemaal is ze daar met in geslaagd Ik ging wel 
naar Sint-Jozef en Sint-Jan Bergman Maar, mijn gro
te hobby was pianospelen En dat kon toen slechts 
met 10 jaar akademie volgen in het Frans Ik was 8 
jaar toen ik bij het eerste muziekeksamen op mijn 
blad schreef „Je ne comprend pas" 

En, grote ramp thuis ook mijn plechtige kommunie 
IS willens nillens in het Frans gebeurd Enfin, ge hoort 
het ik ben nen echte ket En ne flamingant Op de 
bpeelplaats hebben we heroïsche gevechten door
staan met franstaligen We hebben ons goed geamu
seerd Een echt zorgeloze jeugd 

Mijn ouders hadden het nochtans met breed, 
maar nu weet ik dat zij zeer spaarzaam leefden En 
vader, vertaler-tolk werkte hard Vakantiedagen 
stak hij in extrawerk of als organist in de kerk We 
gingen dus met op vakantie 

Ik was tien jaar toen ik voor het eerst in kolonie 
de zee zag Maar wij leefden onze vrije dagen haast 
konstant in het bos, het Zomenwoud Ik ben geboren 
in Eisene maar ik heb mijn jeugd doorgebracht in 
Watermaal-Bosvoorde Waar ik nu nog woon Het 
bos was ons groot speelterrein 

En ook de straat Als de melkboer of de bakker 
met de paardekar voorbijtrokken dan renden we 
met blik en borstel de straat op om de paardevlaaien 
op te rapen Voor de moestuin van grootmoeder 

Met Lichtmis of Karnaval liep gans de buurt 
verkleed op straat En in '55 was er de eerste tv in de 
straat We gingen met 25 kinderen bij die mensen 
thuis naar nonkel Bob kijken 

Later ging mijn leven zich oriënteren op de stad 
En winkelen vooral voor kleren, dat was steevast in 
de Brusselse Huugstroet Mijn eerste kostuumke 
kwam ook „van bij Michiels" 

En mijn eerste foto, deze hier, kwam van studio 
Emilio aan de chaussee d'lxelles Maar denk met dat 
ik een minuut spijt gehad heb als Brusselse „ket" 
geboren en getogen te zijn 

De krullekop op de foto Is Herman Verheirstrae-
ten, lid van het partijbestuur en assistent van het 
enig VU-Europarlementslid ("Eisene, 28 februari 
'50). 

VWB-St -Antoniuswandeltocht 
die 's morgens vanuit Affhgem 
om 9 u start en in de namiddag 
door het prachtige Kravaalbos 
trekt De mensen in de streek 
van Affhgem houden veel van 
St-Antonius, hij is een goede 
heilige, hij blijft vriendelijk kijken, 
ook naar de dnnkers en de eters 
die wat van het goede teveel tot 
zich namen Is het daarom dat 
WIJ onlangs over hem volgend 
schietgebed lazen"? 

In Essene 
moet je be-

^ slist even een 
9 kijkje gaan 

nemen naar 
de Bellemo-
len, een wa
termolen op 

de Bellebeek door de abdij van 
Affligem m 1149 gebouwd Deze 
watermolen heeft in de loop van 
zijn bestaan heelwat meegemaakt 
De godsdienstoorlogen kozen hem 
herhaaldelijk als mikpunt Thans is 
hij eigendom van de Hekelgemse 
zandschilder Pierre van Ransbeeck 
die hem liet herstellen en er een 
luksueus restaurant van maakte. 
Een boogscheut verder ligt het 
vroegere rusthuis van Affhgem, „de 
Sluis" uit 1731, een fraai gebouw 
liet bekijken waard 

Wie echter mee op wandel wil 
raden wij de St-Antoniuswandeling 
aan Meer inlichtingen op tel 
053-66.7200 

„St Antoon, jij met je verksken 
bent een sint naar onze tand 
Sint Antoon, jij met je verksken 
bent de beste sint van 't landi" 
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De zorgen van een... kandidaat voorzitter 

Cockerill-Sambre op 
groene rechthoek 

Louis Wouters, de almachtige voorzitter van onze voetbalbond, heeft zich in 
Parijs eens goed kwaad gemaakt Omdat de sportieve verdiensten van „zijn" 
Rode Duivels nog maar eens officieel werden miskend bij de loting voor de eind-
beurt van het Europees landenkampioenschap. België was (weer) geen 
reekshoofd en... Spanje was ddt wel Echt „Belgische" toestanden dus... 

MAAR daar willen we het 
niet over hebben. We 
worden momenteel 

meer geboeid door het spelletje 
„welles nietes" van Louis Wou
ters wanneer de opvolging van 
de verongelukte Uefa-voorzitter 
Artemio Franchiter sprake komt. 

Louis Wouters: ijzeren hand. 

Officieel is „onze Louis" geen 
kandidaat. Geen tijd. Alhoewel 
hij eraan toevoegt dat van alle 
kanten (van welke Louis?) druk 
op hem wordt uitgeoefend om 
toch maar zijn kandidatuur in te 
dienen. Tegen wil en dank dus. 

Verlichte despoot 
Louis liet in Het Laatste 

Nieuws, waarin hij door Stefke 
De Wolf de hemel werd ingepre-
zen, ook nog doorschemeren 
dat zo'n nominatie toch wel „het 
allerhoogste" — vermits hij op 
het ogenblik nog geen kans ziet 
paus te worden of Reagan op te 
volgen — zou zijn... 

Louis Wouters, die de voetbal
bond inderdaad met ijzeren hand 
regeert en nooit aarzelt zijn 
eigen mening door te drukken, 
windt er beter geen doekjes 
rond. Hij ambieert wel degelijk 
het voorzitterschap van de Uefa 
maar hij vreest natuurlijk een 
„stembusnederlaag" en vermits 
Louis nooit een demokraat is 
geweest zou hij zo'n affront 
maar moeilijk kunnen verteren. 
Hij zal dus nog wel even toekij
ken en polsen hoe zijn kansen 
liggen alvorens definitief te be
slissen. Maar hou er rekening 

mee: „de verlichte despoot" uit 
Mechelen is niet bij voorbaat 
kansloos... 

Ander probleem waarmee de 
bondsvoorzitter zich mogelijk zal 
moeten bezig houden betreft de 
toekomst van FC Seraing, de 
onverbiddelijke runner-up in de 
nationale kompetitie. 

Schaamteloos... 
Seraing zou eerstdaags „in 

aanleg van schrapping" worden 
gesteld. De bondsschulden zijn 
nog steeds niet betaald... 

Wij hebben het hier voor een 
paar maanden al aangehaald: 
Seraing pleegt schaamteloos 
roofbouw... Vele klubs hebben 
nog miljoenen tegoed van de 
nieuwste vlaggedrager van het 
Waalse voetbal. Het heet dat nu 
ook de Denen bij de bond zijn 
komen aankloppen omdat het 

per definitie lage overgangsbe
drag van Bertelsen nog niet 
werd betaald... 

De bond, voor alles bekom
merd om de eigen centen, dreigt 
nu. Maar die fondsen zullen wel 
weer worden bijeengeschraapt.. 

Waarna een korte financiële 
rustpauze zal volgen tot een 
nieuwe harde, juridisch onder
steunde, eis zal worden gehoord. 
Eigenlijk is het een schande en 
het zoveelste bewijs dat de bond 
het kontant betalen van „volledi
ge" transfersommen tot alge
mene verplichting zou moeten 
maken. 

Want de kans is niet denk
beeldig dat Seraing andere en 
goed geleide klubs de „financië
le" poten van onder het lijf zaagt. 
Zodat de klub van „kunstliefheb
ber" Mathot van a tot z gelijkt op 
de staalreus uit de omgeving. 

Seraing is het Cockerill-Sam
bre van ons voetbal. 

De overmacht van Liboton 

De meesters in het veld 
Het heet dat er dezer dagen flink wat toeschou

wers weer en wind willen trotseren wanneer de 
renners en de atleten klaar staan om het veld in te 
spurten. 

HET meesterschap van 
wereldkampioen Ro
land Liboton fascineert 

de wielerliefhebbers. Dat is maar 
goed ook want de opvolger van 

S. Oostende zonder tegenstanders 

De ongenaakbaren 
S. Oostende domineert momenteel ons basketbal 

met onwaarschijnlijke overmacht Dat heeft de kust-, 
ploeg in de voorbije week nog eens duidelijk onder
streept 

DE geschreven en elektro
nische pers was in gro
ten getale naar Luik ge

trokken omdat de kans bestond 
dat de ploeg van Rik Samaey 
voor het eerst sinds jaren uit de 
Belgische beker zou worden ge
wipt. Standard had de heenwed
strijd in de badstad immers tot ei
gen verwondering met één punt 
verschil gewonnen en zou zich 
in de eigen vertrouwde omge
ving wellicht een tweede maal 
kunnen overtreffen. 

Het verliep anders. Een ge-
koncentreerd en goed georgani-
zeerd — de Amerikaanse coach 
Al Loonin is duidelijk uit ander 
hout gesneden dan zijn Belgi
sche kollega's — spelend Oos
tende won op een drafje met 
vijftien punten verschil... 

Enkele dagen later was Ra
cing Mechelen, officieel de ge
vaarlijkste challenger van de 
kampioenenploeg, gast op ' de 

houten vloer van Oostende. Bij 
de rust was de beslissing reeds 
gevallen: Oostende lag ruim 
twintig punten voor... 

Verpletterend 
Zodat men zich mag afvragen 

waar het met ons basketbal naar 
toe moet Want verpletterend 
overwicht van één ploeg was 
nog nooit een stimulans voor de 
publieke belangstelling. Zeker 
niet wanneer aan dit nationale 
meesterschap geen internatio
naal verlengstuk kan (of mag) 
worden gebreid. 

Waar nog bij komt dat Oos
tende dit jaar een stuk minder 
spectaculair speelt dan in het 
verieden. 

John Heath werd wel afdoen
de vervangen door zijn landge
noot Rufus Harris, die evenwel 
véél meer een voortreffelijk 

ploegspeler dan een vedette is 
en de ongetwijfeld bekwame 
coach Loonin verdraagt evenmin 
dat de ploegtucht door individue
le bravoure wordt ondermijnd. 

Keizer 
terug... 

Een hele tegenstelling dus met 
het Wilrijk van de oude glorieën. 
Steveniers terugzien op het klei
ne scherm was bijna een verade
ming. De keizer dribt)elt nog 
steeds als de beste en de resten 
van zijn grandioos en onover
troffen talent — hij is ongetwij
feld de grootste basketter die 
Vlaanderen ooit bezat — vol
staan nog ruimschoots om de 
toeschouwers in vervoering te 
brengen. 

Vervoering: een gemoedstoe
stand die men rond de sportvel
den eigenlijk nooit meer kan op
wekken... 

Want de vele taktische sleu
tels die in de ploegsporten mo
menteel worden gebruikt waar
borgden nog nooit verhoogde 
spelvreugde of... toegenomen 
kijkgenot. 

de De Vlaemincks jaagt momen
teel op rekords. 

Hij werd in de voorbije maan
den nog maar éénmaal geklopt 
en indien er zich geen onver
wachte ontwikkelingen voor
doen zal Roland zich nog bekla
gen dat hij in de seizoenaanhef 
die éne zege wegschonk aan 
zijn vriend Albert Zweifel... 

Pech... 
Maar één rekord zal Liboton 

ongetwijfeld vestigen: in de Su
perprestige zal hij op één na (aan 
de openingskoers kon hij niet 
deelnemen omdat zijn vliegtuig 
omwille van de mist aan de 
grond bleeO alle wedstrijden ge
wonnen hebben en desondanks 
de begeerde trofee aan Stam-
snijder moeten overlaten. Oor
zaak van die onzinnige situatie is 
een krankzinnig wedstrijdregle
ment. Er worden in elke koers in 
afdalende orde punten toege-

Roland Liboton, 
meester in het veld. 

kend aan de eerste en... de vijf
entwintigste. Dat betekende dat 
al na die eerste koers vaststond 
dat Liboton zijn vijfentwintig pun
ten achterstand op Stamsnijder 
nooit meer zou kunnen goed 
maken. 

Het volstond dat de Nederian-
der in de resterende vijf wed
strijden telkens binnen de eerste 
vijf eindigde opdat hem niets 
meer zou kunnen overkomen. 
Nu, zo goed rijdt die Nederlan
der wel... Maar het is natuuriijk 
lachwekkend dat het verschil 
tussen een overwinning en een 
tweede plaats slechts met één 
enkel puntje gehonoreerd wordt. 

Waaruit nog maar eens blijkt 
dat men in de wielerwereld altijd 
eerst met „praktische" stompzin-
nigheden moet worden gekon-
fronteerd alvorens men de ver
gissingen onderkent. En zelfs 
dan staat nog niet vast of men er 
wat wil aan veranderen. Want er 
wordt beweerd dat de organiza-
toren ondanks de bewezen on
zin er niet aan denken hun regle
menten te veranderen... 

Sterk en moedig 
In de Cross Cup, het soortge

lijke regelmatigheidscriterium in 
het veldlopen, blijft de jonge 
Waal Vincent Rousseau voorlo
pig alles en iedereen domineren, 
in Wingene bewees hij ander
maal 's lands beste veldloper te 
zijn. Natuurlijk blijven een aantal 
erkende cracks systematisch af
wezig maar de regelmaat van 
Rousseau is te opvallend om nog 
van „een samenloop van gelukki
ge omstandigheden" te kunnen 
spreken De knaap is sterk, moe
dig en intelligent. Waarmee we 
niet willen zeggen dat hij al de 
gelijke is, of zal worden, van zijn 
roemrijke voorgangers die ook 
op de sintelbanen rekords en 
titels verzamelden. Maar het 
meesterschap van die „oude 
garde" wordt nu toch eindelijk 
bedreigd. 
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Laat de Machines draaien. 

De jaarwisseling betekent niet meteen nieuwe 
produkties. Het blijft nog enkele maanden teren op 
wat er in het voorbije najaar met moeizame zorg is 
uitgebracht 

BIJ plaatopnamen is dit ze
ker het geval, en een 
elpee betekent heel dik

wijls een nieuwe aanloop naar 
het volgend seizoen Dit is bij
voorbeeld het geval voor de 
Gentse groep „the Machines", 
die steeds in de schaduw van de 
grote vijf bleven Maar nu de 
Kreuners en Luna Twist er met 
meer zullen bij zijn is het aan de 
Machines om het waar te maken 

De elpee „Dots en Dashes" 
(uit bij EMI nr IA-062-1191581) is 
een schoolvoorbeeld te noemen 
van goeie hedendaagse pop, en 
de twens en dertigers die aan 
het experimentele gedoe van 
vandaag met kunnen wennen 
zullen met deze schijf tevreden 
zijn de songs zijn sterk van 
opbouw en struktuur, de klank
volle teksten klikken met de mu
ziek zoals bij de Beatles (aan wie 
de Machines met enkel de Ab

bey Road-studio blijken te dan
ken), en het geheel is een synte-
se van dertig jaar „betere" pop 

Herkenbaar zijn de vleug in
spiratie en arrangement van 
Springsteen en David Bowie, de 
grootmeesters van de jaren ze
ventig terwijl Pauls stem eens 
naar John Lennon en dan weer 
naar Simple Mind's Paul Kerr 
neigt Met tussendoor gitaarlicks 
van vandaag en elektronische 
snufjes, naast een meeslepende 
scheurende saxofoon van Filip 
Venneman is deze produktie in 
handen van Scooter-drummer 
Herwig Duchateau een parel ge
worden Een der beste inlandse 
platen van '831 De inbreng van 
Polizei-blazersektie en perkus-
sionist Chris Joris zijn pluspun
ten, deze plaat staat dan ook op 
internationaal niveau 

Het heersende „chauvinisme" 
voor eigen werk van zowel onze 

De Gentse Machines- goede vooruitzichten 

noorder- als zuiderburen, maar 
vooral in Albion over het Kanaal 
hielden echte doorbraak alsnog 
tegen Maar enkele deuren staan 
al op een kier, en de Machines 
staat klaar om het in '84 alvast 
hier waar te maken 

Niet zo gelukkig zijn we met 
Bram Vermeulen die met zijn 
recente opname amper het ni

veau van zijn vorige plaat haait 
Zeer sterke teksten, dat wel 
(afgedrukt op de achterzijde van 
de hoes) en hij zingt ze vol 
overtuiging, terwijl er stevig, vak
kundig en soms goedgevonden 
wordt gemusiceerd Maar de 
plaat draai je om zonder door 
een echte uitschieter te zijn be
wogen, en ook op de ommekant 

Een opstelwedstrijd voor jongelui 

„Vlaanderen 
om van te houden" 

De Wase Jonge Leeuwen en De Vlaamsche 
Vlagge organizeren in samenwerking met de Sint-
Niklase en Dendermondse afdelingen van het Da-
vidsfonds en de Marnixring een opstelwedstrijd voor 
jongeren rond het tema „ Vlaanderen om van te hou
den". 

DIT initiatief heeft tot doel 
jongelui de kans te ge
ven zich te verdiepen in 

en hun mening te uiten over een 
of ander aspekt van de Vlaamse 
ontvoogdingstnjd Meteen ook 
een enige gelegenheid om jonge 
en vernieuwende ideeën te 
brouwen over het Vlaanderen 
van vandaag en morgen 

Vlaanderen 
De deelneming aan de opstel

wedstrijd kan zowel individueel 
als in klasverband gebeuren De 
wedstrijd staat open voor alle 
jongeren geboren in 1966, '67 en 
'68 (kategorie 1) en 1963, '64 en 
'65 (kategorie 2) De deelnemers 
geven zelf de titel aan hun ver
handeling Wel dienen de inge
zonden werken een van de vol
gende tema's te behandelen of 
een onderdeel ervan „Vlaande
ren in Europa", „Hoe jong is de 
Vlaamse Beweging"?", „Haalt Bel
gië de 21 ste eeuw"?", „Hoe groen 
IS Vlaanderen*?" en „De derde 
industriële revolutie in Vlaande
ren" 

Om een objektieve beoorde
ling mogelijk te maken, wordt 
gevraagd de teksten met te on
dertekenen maar aan de inzen
ding een gesloten omslag te 
hechten met daarin naam, voor
naam, adres, geboorteplaats en -
datum van de deelnemer Tek

sten en omslagen worden door 
de wedstrijdsekretans genum

merd, zodat identifikatie kan ge
beuren na de beoordeling door 
de jury, die wordt voorgezeten 
door Anton van Wilderode en 
verder bestaat uit vertegen
woordigers van de zes organize-
rende verenigingen 

Alle inzendingen dienen voor 
1 maart 1984 in dnevoud aan het 
wedstrijdsekretariaat te worden 
bezorgd Kris Verguit, Isengrim-
laan 13,9180 Belsele De teksten 

moeten getypt zijn en mogen 
met langer zijn dan vier bladzi|-
den iedere deelnemer mag maar 
éen werk indienen en reeds ge
publiceerde teksten komen met 
in aanmerking. 

Datum en plaats van de pnjs-
uitreiking zullen worden mede
gedeeld aan de deelnemers 
Door de orgamzatoren werd een 
prachtig boekenpakket samen
gesteld, dat zal overhandigd 
worden aan de laureaten van de 
opstelwedstrijd Het wedstrijdre
glement IS op eenvoudige aan
vraag te bekomen bij het wed-
strijdsekretanaat De redaktie 
van „WIJ" kan alleen maar ver
heugd zijn om dit initiatief en 
hoopt tal van jongelui individueel 
of in schoolverband aan deze 
wedstnjd zullen deelnemen i 

blijft alles in de middenmoot han
gen Misschien zijn we al te veel 
in de nieuwjaarsstemming om 
echt van deze luisterpop te ge
meten, en vinden we in de meer 
rustige januarimaand enkele 
nummers beter dan wat hij ooit 
heeft gemaakt en met ons de 
Vlaamse zenders, die Bram bij 
zijn vertrek uit Neerlands Hoop 
zowat lieten vallen (Uit bij WEA) 

Wlm kraaknet 
Bijna in zelfde woorden moet 

het van ons af over de nieuwe 
plaat van Wim De Craene die nu 
voor Arioia een belangrijk kon-
trakt tekende Aanleiding was 
wellicht zijn opgemerkte optre
den op Eurosong met het liedje 
„Knstien", dat de plaat inzet maar 
meteen ook het beste is te noe
men De elpee is terecht „Kraak
net" maar klinkt iets te gepolijst 
in de oren, daar waar Wim het 
juist had door zijn ruwe kantjes 
in de verf te zetten Vakkundig is 
er geschaafd en afgerond, en 
wellicht daarom haalt hij met het 
niveau van vroeger door toe
geeflijkheid Afsluiters „Ze staat 
voor mets" en het Latijns klinken
de „Lizette" wijzen echter met
een al op een nabije toekomst 
die voor De Craene (vooral „live" 
met zijn twee begeleiders) nog 
veel kan inhouden... 

D.S. 

VLAAMSE MEESTERWERKEN IN BEELD 

DE LEEUW 
VAN VLAANDEREN 
door BOB DE MOOR 

EVERARD 't SERCLAES 
door RIK CLEMENT 

DE LEEUW 
VAN VLAANDEREN 
het meesterwerk 
m beeld van 
BOB DE MOOR 
nu 
EINDELIJK IN 
VIERKLEURENDRUK! 

BESTELBON 
te zenden aan: 

Uitgeverij De Dageraad pvba 
Perenstraat 13 
2008 ANTWERPEN 

ex. 

ex. 

DE LEEUW VAN VLAANDEREN 
88 bladzijden vierkleurendruk. 
Prijs: 225 fr. + port 20 fr. 
EVERARD 't SERCLAES 
48 bladzijden zwart/wit 
Prijs. 100 fr. + port 20 fr. 

Naam: 

Adres: 

Gemeente: 

Postnummer 
D Ik zend hierbij een cheque. 
D Ik betaal op uw girorekening. 
D Ik betaal aan de postbode 
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liïj-
Het VU-partijbestuur deelt mee 

15 

Na afloop van het VU-partijbestuur van 16 januari 1984 heeft algemeen 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan. 

Het partijbestuur van de Volles-
unie heeft aandacht besteed aan de 
situatie in de staalsektor na de 
ondertekening door de respektieve 
regeringen van de samenwerkings
akkoorden tussen Sidmar, Cockerill-
Sambre en Arbed. 

De Volksunie stelt vast dat deze 
samenwerkingsakkoorden in laatste 
instantie nog werden bijgewerkt ten 
voordele van CS; iets waar de minis
ters Gol en Maystadt overigens prat 
op gaan. Ook de Waalse kristelijke 
vakbond heeft het over een „gemuil-
band Sidmar". 

Aan Cockerill-Sambre werden in
derdaad de strikte waarborgen en 
nodige financiële middelen toege
zegd voor de koudwalserij en galva-

nizering in Luik. De samenwerkings
akkoorden zijn daarentegen uiterst 
vaag en voorwaardelijk waar het de 
produktieuitbreiding en expansiemo
gelijkheden van Sidmar betreft voor 
alles wat komt na de koudwalserij. 

De V U begrijpt niet hoe de Vlaam
se ministers de afremming van Sid
mar konden aksepteren en het eens 
konden zijn met het insluiten van 
Sidmar tussen Arbed en CS. Samen 
met het wetsontwerp over de finan
ciering van de nationale sektoren 
vormen deze samenwerkingsak
koorden de politieke bezegeling van 
het funest staalplan van 26 juli 1983. 
Sidmar wordt ondergeschikt ge
maakt aan politieke instanties en 
wordt permanent onderworpen aan 
de Waalse chantage in de Belgische 

Luisteren naar Voerbewoners 
Voorzitter Anciaux is een aan

dachtig luisteraar tijdens de hoorzit
ting in Voeren. Hij wordt hier geflan
keerd door VU-afdelingsvoorzitter 
Guy Theeuwen en VU-gemeente-
raadslid Mia Vande Perre. 

Uit dit gesprek werd ondermeer 
duidelijk hoe zwaar de Vlaamse Voe
renaars tillen (en terecht) aan de 

twee-maten-rechtspraak, al naar ge
lang het Vlamingen of frankofonen 
betreft Ook bleek dat de rust in dit 
enig mooie stukje Vlaanderen reeds 
lang een feit zou zijn indien de 
Waalse agitatoren (zoals het FGTB, 
Dehousse, Moureaux en C°) zich 
niet zouden moeien met de Voer
streek, (foto: Studio Dann) 

Nu zaterdag 21 januari 

Nationale 
WM-dag te Zele 

M e e r dan tweehonderd VU-gemeente - en O C M W - m a n d a t a r i s s é n 
hebben zich reeds ingeschreven voor de nationale W M - v o r m i n g s -
dag van zaterdag aanstaande te Zele . Het is de bedoeling via deze 
dag niet alleen onze mandatarissen informatie te bezorgen, maar 
ook via gesprek en diskussie de uitwisseling van ideeën te 
bevorderen. 

Het gedetailleerde programma 
ziet er als volgt uit; 

Vanaf 9 u. ontvangst in het ge
meentehuis en koffie; 

9 u. 30 verwelkomingswoord door 
burgemeester Jozef De Bruyne in 
de raadszaal van het gemeentehuis; 

9 u. 40 inleiding namens VVM-na-
tionaal door Gilbert Vanoverschelde, 
VNS-direkteur - mededeling prakti
sche schikkingen; 

10 u. vergadering diverse werk
groepen. Indeling werkgroepen en 
namen van de inleiders en/of panel
leden - OCMW-werk ing: Roger van 
Ranst, OCMW-voorzitter te Sint-Ni-
klaas; W. Tienpondt OCMW-sekre-
taris te Zele. - Gemeentelijk finan
cieel beleid: Mon Van den Hauwe, 
ex-schepen van Financiën, gemeen
teraadslid van Kontich; Raymond 
Reynaert schepen van Financiën 
van Brugge; Paul Geerinck, schepen 
van Financiën van Zele. - Openbare 
werken: Ingenieur R Boterbergh, 
hoofd technische dienst Zele; M. De 
Waele, schepen van Zele. - Gemeen
telijk kultuurbeleid: Daan Antheu-
nis, schepen van Kuituur van Sint-Ni-
klaas; W. De Beule, sekretaris kul-
tuurraad Zele. - Ruimtelijke Orde
ning, leefmilieu: Johan De Mol: 
volksvertegenwoordiger; arch. J. 
Strynckx, gemeenteraadslid van 
Zele. - Jeugd, onderwijs en sport: 
Joris Depré, provincieraadslid en ge

meenteraadslid van Tervuren; Alfons 
Rufus, schepen van Sport van Zele. -
Inspraak en participatie: Luk Van 
Hoorenbeek, schep)en van Bierbeek; 
Mark Suyckens, stafmedewerker 
„De Wakkere Burger"; Hubert Tem
merman, gemeenteraadslid van Zele. 
- Gemeentelijk tewerkstell ingsbe
leid - werklozenprojekten: W Kuij-
pers, volksvertegenwoordiger, sche
pen van Herent - Funktie en taak 
van de burgemeester: Jaak Ga
briels, burgemeester in Bree; Jozef 
De Bruyne, burgemeester van Zele. 

12 u. 45 groepsfoto op de pui van 
het gemeentehuis; 

12 u. 50 middagmaal in zaal „De 
Kroon"; 

14 u bezoeken naar keuze aan: 1. 
O C M W en Lindenhof (bejaardenwo-
ningen); 2. brandweerkazerne, indus
triepark, gemeentemagazijn, BPA-
Veldeken, restauratiewerken; 3. in-
frastruktuur gemeentelijk onderwijs. 
Tuinwijk (realizatie bouwmaatschap
pij), sociale woningen, BPA-Velde-
ken, zuiveringsstation; 4. Verkeers
park voor kinderen , sportzalen, 
sport- en wandelpark, infrastruktuur 
gemeentelijk onderwijs. 

16 u. 30 slottoespraak door alg. 
voorzitter Vic Anciaux gevolgd door 
een receptie aangeboden door het 
gemeentebestuur van Zele. 

Gilbert Vanoverschelde, 
verantwoordeli jke W M 

regering. Sidmar had een dergelijke 
regeling niet nodig en heeft deze 
behandeling hoegenaamd niet ver
diend. 

De Vlaamse regering werd in drt 
dossier niet betrokken. Van de zgn. 
„feitelijke regionalizenng" werd zelfs 
de schijn met gered. De Volksunie 
stelt vast dat de Walen hun slag 
volledig konden thuishalen dank zij 
de onvergeeflijke toegeeflijkheid van 
de Vlaamse meerderheidspartijen. 
Hoewel de Walen de vragende partij 
waren en er gemakkelijk kondities 
konden gesteld worden, hebben de 
Vlaamse meerderheidspartijen in dit 
dossier geen enkele tegenprestatie 
geëist 

Voeren 
De Volksunie feliciteert de Vlaam

se Voerenaars met hun volgehou
den aktie in uiterst moeilijke omstan
digheden. De partij steunt de politiek 
op halflange termijn zoals die door 
de Vlaamse Voerenaars gepropa
geerd wordt op kultureel en toeris
tisch gebied, evenals op het vlak van 
de welzijnszorg. 

De Volksunie benadrukt evenwel 
met klem dat deze politiek slechts 
haalbaar is wanneer de Vlaamse 
Voerenaars zich beschermd weten 
door een Vlaams gezag. Deze poli
tiek is kansloos indien blijkt dat Ha[>-
part alle pesterijen ten spijt burge
meester kan blijven en indien de 
objektiviteit van de rechtsbedeling 
ernstig in twijfel mag getrokken 
worden. 

Mede ten gevolge van dit bezoek 
aan Voeren werden door de V U een 
reeks parlementaire initiatieven uit
gewerkt die ter ondertekening aan 
de Vlaamse partijen zullen worden 
voorgelegd. 

Stockholm 
De VU is zeer bezorgd' over de 

slechte verhouding binnen het Atlan
tisch bondgenootschap. De konfe-
rentie van Stockholm moet lukken 
aangezien de belangen van Europa 
steeds meer in de verdrukking 
geraken. 

De VS en Europa zijn het met 
alleen op ekonomisch vlak grondig 
oneens, doch geloven bovendien in 
een fundamenteel andere oriëntatie 
van het wereldgekjeuren. Naar aan
leiding van de konferentie in Stock
holm wenst de Volksunie de nood
zaak te beklemtonen van een kohe-
rente Europese politiek evenals van 
een Europese politieke eenwording. 
Zoniet dreigt Europa vermorzeld te 
raken tussen het Oosters en Wes
ters blok. 

Jubileum-WIJ 
Dit jaar herdenkt de Volksunie haar dertigjarig bestaan, ook ons weekblad 

draagt een steentje bij tot dit feestgebeuren. 

Tal van evenementen zullen in de loop van 1984 aan deze jaardag 
herinneren. 

De redaktje begint alvast volgende week met de uitgave van een 
dubbeldikke WIJ (40 bladzijden), die niet alleen bij de abonnees in de bus 
valt maar bovendien bij alle VU-leden. 

Het wordt dus uitkijken naar donderdag 26 januari! 

VNOS brengt onbekende 
Filip De Pillecyn 

Op dinsdag 24 januari a.s. gaat op 
BRT 1 (tv) van 21 u. 30 tot 22 u. 15 
de tweede uitzending van de 
Vlaams-nationale Omroepstichting 
(VNOS). Wat is er te zien? 

Over de schreef, een reportage 
over de grensgebieden m.m.v. VU-
senator Luyten. 

Alle Europese integratiepogingen 
ten spijt zijn de staatsgrenzen nog 
steeds harde realiteiten. Voor de 
bewoners van de grensgebieden zijn 
de grenzen vaak minder strakke 
scheidingslijnen en bestaan er heel 
wat grensoverschrijdende kontak
ten. 

Westhoek, vergeethoek, een re
portage in de reeks „Europa '84" 
over de Westhoek en Frans-Vlaan-
deren, m.m.v. Valere Quaghekjeur, 
voorzitter van het Algemeen Boe-
rensyndikaat Jaak Vandemeule-
broucke, VU-europariementslid en 
Jaak Fermaut Vlaams federalist 

De regio Westhoek/Frans-Vlaan-
deren is zo'n typisch grensgebied 
met gemeenschappelijke problemen 
en belangen, die in Europa weinig of 
geen gehoor krijgen. In het program
ma wordt aandacht besteed aan 
landbouw, industrie, grensverkeer en 
kuituur 

Filip De Pillecijn, een portret via 
getuigenissen van zijn dochter Lieve 

De Pillecijn en van Frans Van der 
Eist stichter-voorzitter van de Volks
unie. 

Naar aanleiding van de publikatie 
van de 25ste brochure in de reeks 
„Vlaams-Nationale Standpunten", 
met bijdragen die Filip De Pillecijn 
onder een schuilnaam schreef, in het 
blad „De Volksunie" op ht einde van 
de jaren '50, wordt hulde gebracht 
aan deze merkwaardige schnjver. 

FVV klaagt 
Happart aan 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen stuurde een brief naar 
minister Coens. 

De vereniging drong er bij de 
minister van Nederiandstalig Onder
wijs op aan niet toe te geven aan de 
chantagemetodas van de zogenaam
de Franstalige meerderheid van de 
gemeente voeren die Vlaamse kleu
ters als pasmunt gebruikt om voor 
een Franstalige gemeenteschool van 
de Vlaamse gemeenschap miljoenen 
los te krijgen. 

De FVV stelt in de bnef verder 
vast dat — zoals te Komen — 
Vlaamse kinderen eens te meer het 
slachtoffer van de taaitegenstellin
gen worden. 

Oproep van het Taal-Aktie-Komitee 

Een bloem voor pastoor Veltmans 
Zondag 29 januari a.s. te St.-Martens-Voeren 

Als reaktie op de beëdiging van 
Happart, voormalig bendeleider, tot 
burgemeester van Voeren, organi-
zeert TAK op zondag 29 januari, 
hulde aan het graf van Pastoor Velt
mans in Sint-Martens-Voeren. In le
ven was pastoor Veltmans voorzitter 
van de taalgrensaktie in Voeren. In 
1930 veroverde hij eerst de tweeta
ligheid, daarna de totale verneder
landsing van zijn streek Dit na een 
eeuw franstaligheid. 

Met de benoeming van Happart 
werd een stap in de omgekeerde 
nchting gezet Dit kan het TAK niet 
dulden en eist daarom het ontslag 
van Happart. 

Algemene verzameling te Bilzen 
om 11 u. op de Grote Markt 

Bussenregeling en inlichtingen bij: 

Noordzeekust 
Brugge, Grote Markt, 7 u. 15, 
050-54.51.10. 

Wervik-leper 

Kontakt opnemen 056-31 18.25 

Gent 
Kontakt opnemen 091-23.76.85 

Waasland 
Hotel Serwir, 091-5582.46 

Antwerpen 
Berchem Keri< 9 u., 03-457.72.40 
Schilde dienstencentrum 8 u. 
Wijnegem, Grote Markt 8 u. 15 
Wommelgem, De Klauwaert 
8 u . 3 0 
Hoboken VNC Steynstraat 8 u. 15 
Wilrijk, De Bist 8 u. 30 
Kontich, St-Martinus 8 u. 30 
Mortsel, Oud-Gemeentehuis 
8 u . 4 5 

Tienen 
Grote Markt 9 u. 15, 016-73.46.50 

Aarschot 
Kontakt opnemen, 016-56.86.10 

Turnhout 
Grote Markt 9 u., 014-41 77 47 

Hasselt 
Kolonel Dussartplein 10 u., 
011-3762.63 

Bilzen 

Grote Markt 11 u, 011-41.10.02 

Aalst 
Gulden Vlies 9 u , 053-21.32.34 
Stationplein Denderleeuw 9 u 10, 
053-66.64.32 
Den Barreel Erembodegem 
9u .30 , 053-213234 
Bushalte Den Beer Hekelgem 
9 u 25 
Asse Gemeenteplein 9 u. 35 

Wetteren 
Grote Markt 8 u. 15, 091-69.74.56 
Markplein Lede 8 u. 30, 
053-21.32.34 
Mere Hof ten Dale 8 u. 45 

Geraardsbergen 
Stationsplein 8 u., 054-41 12.53 
Ninove Stationsplein 8 u 20 
Lennik Kruispunt Ninoofsestwg-
Schapenstr 

Roosdaal Marktplein 8 u. 20 

Dilbeek 
Gemeentehuis 8 u. 40, 
054-41.12.53 

Brussel 
Arduinkaai 9 u., 054-41.12.53 

Vilvoorde 
Grote Kerk 9 u 30, 02-269.4884 

Dendermonde 
Station 8 u. 45, 052-47.04.45 

Buggenhout 
Station 9 u. 
Inschnjvingen op de bussen ver

plicht van 25 januari 1984 Geen 
borden, vlaggen of spandoeken Al
leen een bloem! 

De Volksunie roept leden en 
sympatizanten op om aan deze 
vreedzame huldiging deel te ne
men. 
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Aartselaar krijgt nieuwjaarsgeschenk 

D e begroting 1984, in feite de eerste die na een volledig 
werkingsjaar opgesteld werd door de CVP-VU-koal i t ie , werd gron
dig herschikt W a a r dit op het nationale vlak en in nogal wat ge
meenten pijnlijke ingrepen blijken is dit voor Aartselaar uitgedraaid 
op een geschenk voor elke inwoner. 

Voor een ynj talrijk publiek lichtte 
schepen van financiën Rik Thys (VU) 
achtereenvolgens de verschillende 
aanpassingen toe De gemeentelijke 
opcentiemen werden verlaagd van 
925 naar 875 - voor de P W te 
weinig 

De opcentiemen op de personen
belasting werden van 6 naar 5 % 
gebracht De belasting op het afleve
ren van administratieve stukken 
werd afgeschaft voor werklozen en 
eindejaarsstudenten Er werd een 
belasting op de aanplakborden inge
voerd (geen eigen reklame) en een 
belasting op de opslagplaatsen en 

Gemeente 
Aartselaar 
Openstaande 
betrekkingen 

Bi] het gemeentebestuur 
van Aartselaar zijn volgen
de betrekkingen te bege
ven 

1 adjunkt-kommissaris 
van politie (m/v) 

Voorwaarden: 
— houder zijn van een 

diploma van H M O of ge
lijkwaardig, 

— in het bezit zijn van 
rijbewijs B, 

— houder zijn van het 
brevet van kandidaatkom-
missans of adjunkt-kom-
missaris van politie, uitge
reikt overeenkomstig het 
KB van 12 4 1965, gewijzigd 
door het KB van 24 II 1966, 

— of van het bezit van dit 
brevet vrijgesteld zijn bij 
toepassing van voormeld 
besluit én houder zijn van 
het diploma van licentiaat 
in de criminologie, 

— slagen in een be-
kwaamheidsproef, 

— minimum leeftijd 25 
jaar 

1 polit ieagent (m/v) 
Voorwaarden: 

— houder zijn van een 
diploma H M O of gelijk
waardig, 

— in het bezit zijn van een 
rijbewijs B, 

— slagen in een be-
kwaamheidsproef, die ten 
minste die proeven omvat 
als bepaald in art 3-4° van 
het KB van 24'79, 

— minimum leeftijd 21 
jaar 

De meer gedetailleerde 
algemene voorwaarden, be-
kwaamheidsvereisten, be
palingen uit administratief 
en geldelijk statuut, zijn te 
bekomen 

— op eenvoudige schrif
telijke aanvraag, gericht 
aan het kollege van burge
meester en schepen, 

— op het gemeentesekre-
tariaat ten gemeentehuize, 

— telefonisch op het 
nummer 03-8879025 toestel 
37 

Uiterste datum voor in
diening van de kandidatu
ren 15 f eb 1984 bij ter post 
aangetekend schrijven, te 
richten aan de heer burge
meester, ten gemeentehuize 
van en te 2630 Aartselaar 

(Adv. 09) 

voertuigen buiten gebruik Verder 
wordt een woonsanenngs- en ge-
boortepremie ingevoerd De belas
tingen op het gewoon huisvuil, grof 
huisvuil, de onbebouwde percelen 
en het bouwen en verbouwen wor
den afgeschaft 

De oppositie had een agendapunt 
laten toevoegen i v m de verhaalbe-
lasting Camiel Pauwels (PVV) stelde 
voor de subsidies met te verhalen 
Wuytack (VBA) stelde voor het per
centage voor de verhaalbare uitga
ven te verlagen Van den Brande 
(SP) had graag de verhaalbelasting 
volledig afgeschaft Wanneer je 
maar te vragen hebt Schepen Thys 
antwoordde, woord en wederwoord 
volgde, het publiek, voor de verhaal
belasting gekomen, kreeg de allures 
van een spionkop op een voetbalter
rein, afkeur-handgeklap, de opposite 
geraakte opgehitst een gemeente
raadslid begon te roepen, P W en 
VBA begonnen onder elkaar te dis-
kussieren, SP en PVV vroegen ter
stond stemming, hier waren stem
men te rapen Uit deze heksenketel 
distilleerde schepen Thys een inten-
tieverklanng die vermeldde dat het 
verhaalbelastingreglement in de loop 
van maart '84 zou rond zijn 

De kommentaar op de begroting 
van C Paulus (PVV) was (zoals 
meestal zijn tussenkomsten) weinig 
inhoudelijk maar schoon verpakt Hij 
zag nog altijd geen verandenng, 
stuurde wat verwijten rond, trachtte 
onenigheid te zaaien door schepen 
Thys de burgemeester zonder sjerp 
te noemen 

C Paulus had ook kritiek op de 
25 000 f r voorzien voor de herstelling 
van de IJzertoren 
Van den Brande (SP) had kritiek op 
de aankoop van het Solhof door de 
gemeente omdat het Solhof te ver 
van het sportcentrum gelegen is 
( ± 500 m) Wuytack (VBA) had lof 
over de begroting maar vond de 
werkingskosten van het gemeente
bestuur te hoog Hij betreurde dat de 
aankoop van een installatie voor het 
meten van luchtverontreiniging niet 
voorzien was 

Namens de CVP-fraktie sprak 
Dienckx zijn voldoening uit over de 
eerlijke verdeling van de belasting
aanpassingen over de ganse bevol
king 

Namens de VU-fraktie drukte Ca-
nne De Mayer-De Wolf haar genoe
gen uit over de begroting en in het 
bijzonder over de verlaging van op
centiemen op de onroerende voor-

Nieuw VU'bestuur 
te Wommelgem 

Ook te Wommelgem hadden be-
stuursverkiezingen plaats Onze af
deling mocht zich verheugen op een 
buitengewoon groot aantal opgeko
men kiezer Waarschijnlijk heeft Bart 
Vandermoeren noch nooit zo hard 
moeten cijferen tijdens een be-
stuursverkiezing Doch met de hulp 
van uittredend sekretans Staf Van 
Looveren heeft Bart dit karwei wel 
kunnen klaarspelen 

De takenverdeling werd als volgt 
samengesteld voorzitter Staf Van 
Looveren ondervoorzitter Rudi Le-
mouche sekretans Herman Brae-
ken schatbewaarder Roger Van 
Vaerenbergh organizatie Ward 
Herbosch propaganda Rik Mangel-
schots, streekpers Gilbert Sled-
sens hulp organizatie en propagan
da Frank Sebrechts, Ludgaar Boo-
gaers bestuursleden Henn Vande 
Weghe Stan Geel Jef Dauwen Ma-
ne-Louise Van Eester Jef Van Haes-
broeck, Gemma Sysmans, Erna De 
Bock, Jos Ceulemans, Monique De 
Schepper 

De kersverse voorzitter Staf Van 
Looveren (voorheen 12 j sekretans) 
wenste het nieuw verkozen bestuur 
een goede vaart toe 

heffing, de afschaffing van de belas
ting op het gewoon en grote huisvuil 
en tenslotte de wijziging van het 
reglement op de verhaalbelasting 

Deze 3 belastingaanpassingen wa
ren programmapunten van de Volks
unie Mevr Canne De Wolf drukte 
haar vertrouwen uit in de verdere 
samenwerking van de bestuurs-
meerderheid 

Schepen Rik Thys had begrip voor 
de kntische houding van SP en VBA 
Het IS een oppositietaak, zo betoog
de hij Schepen Thys voer bijzonder 
scherp uit tegen PW-voorman C 
Paulus, deze had op het meerder-
heidsvoorstel om 25 000 fr te voor
zien voor de herstelling van de IJzer-
toren gereageerd in de zin van „dy-
namiteer die IJzertoren" De eerste 
schepen vond het maar normaal dat 
een gemeente met een begrotings
overschot van ± 17 miljoen — want 
dat IS er nog — een gevolg geeft aan 
de oproep van het IJzertjedevaart-
komitee en een bijdrage levert voor 
de herstelling van dit vredesmonu-
ment van iedere Vlaming 

HK. 

ANTWERPEN 
JANUARI 
20 EDEGEM Tentoonstelling pentekeningen - pastels - stnps -

cartoons van Pol Stalmans uit Mortsel van 20 tot 22 u in Boven
zaal Dne Eiken Ook op 21/1 van 14 tot 20 u 
TEMSE- vu-ba l om 20 u 30 in zaal „Brouwershof', Edg Tinel-
plaats 
BORGERHOUT Vienng 30 jaar Volksunie met gelegenheidstoe
spraak door Hugo SchiKz, gemeenschapsminister Vooraf rece|> 
tie en overzicht VU-werking van 19 u 30 tot 20 u 30 In zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34 
KONTICH. Open nieuwjaarsreceptae van Volksunie Kontich, om 
11 u, lokaal Alcazar 
MARIEKERKE Voordracht met dia's over de Voerstreek door 
Guido Sweron in het parochiehuis Manekerke om 20 u 
AARTSELAAR Toespraak door minister H Schiltz „Is Vlaande
ren leefbaar?" om 2 a u 30 in lokaal Rodenbach, inr VU-Aartse-
laar 
HEIST-OP-DEN-BERG. 17de Vlaamse nacht der Zuiderkempen 
om 21 u in zaal „Eden", Bergstraat Orkest Harry en de Rrots. 
Inkom 100 f r , voorverkoop 80 fr 
ANTWERPEN Drugnamiddag in het Oranjehuis, Hoogstraat om 
14 u Org VUJO-arrondissement Antwerpen 
EDEGEM Gezinskwis over „Aktualiteit" in lokaal Dne Eiken Inr 
F W Insch tot 24/1 in ons lokaal, of bij bestuursleden F W 

FEBRUARI 
4 WILRIJK voorjaarsbal van VU-WiInjk-Hoboken in zaal De Kern, 

Wilrijk Deuren 20 u 30, aanvang 21 u , inkom lOOfr 
9 BORGERHOUT VUJO-arrondissementsraad om 20 u in zaal De 

Passer, Turnhoutsebaan 34 Spreker Bart Denijn 

21 

21 

22 

24 

26 

27 

28 

28 

Gemeenteraad van Antwerpen 
weigert motie over Happart 

„Gelet op het Koninklijk Be
sluit van 4 januari 1983 waarbij 
de heer José Happart met in
gang van 31 december 1983 
benoemd werd tot burgemees
ter van de gemeente Voeren; 

Gelet op het speciaal karak
ter van de gemeente Voeren als 
V laamse Gemeente met taalfa-
cil iteiten; 

Gelet op de klacht ingediend 
door de Vlaamse gemeente
raadsleden van de gemeente 
Voeren bij de Raad van State, 
op 26 december 1983, 

Gelet op de klacht ingediend 
door de Vlaamse gemenete-
raadsleden van de gemeente 
Voeren bij de Bestendige De 
putatie van de provincie Lim
burg, op 27 december 1983, 

Aangezien het duidelijk is 
dat de heer José Happart door 
het halsstarrig negeren van de 
hem wetteli jk opgelegde ver
plichtingen alsmede door zijn 
voortdurend provokatieve uit
latingen elke geloofwaardig
heid afs goede burgervader 
heeft ver loren; 

Gelet op het recente politie
ke spel welke de heer Happart 
heeft gemeend te moeten spe
len rond de Vlaamse kleuter
klas waarvan 18 V laamse kin
deren het slachtoffer zi jn; 

Aangezien de Vlaamse G e 
meenschap in het algemeen en 
Antwerpen in het bijzonder 
deze voortdurende kaakslagen 
niet schaamteloos kunnen on
dergaan; 

O m al deze redenen, betuigt 
de stad Antwerpen haar morele 
steun aan de Vlaamse Gemeen
schap te Voeren , 

Dringt de stad Antwerpen er 
bij de bevoegde overheden for
meel op aan niet langer lank
moedig deze gebeurtenissen te 
ondergaan maar konsekwent 
en in de geest van de gemeen
tekieswet en de gemeentewet, 
de nodige beschikkingen en 
beslissingen te nemen teneinde 
een einde te stellen aan deze 
onduldbare toestand." 

Dit was de tekst die de VU-fraktie, 
bij monde van Bart Vandemoere, 
wenste voor te leggen en ter stem
ming te brengen Doch onmiddellijk 
rees protest op bij de 3 traditionele 
partijen En de burgemeester liet vlug 
stemmen over de vraag of er nog 
een punt op de agenda kon bijge
voegd worden Dit leverde het tnes-
te resultaat op dat alleen de Volks
unie en het Vlaams Blok „ja" zegden 
Al de andere partien, CVP, SP, PVV 

en Agaiev, vonden dat dit met kon 
De motie werd dus zelfs met ter 
kennis gebracht noch toegelicht 

Daarmee liet de gemeenteraad 
van de hoofdstad van Vlaanderen, 
een stad van ongeveer 1/1 Ode van 
de Vlaamse bevolking, zich langs zijn 
smalste zijde zien 

Volksunie en Vlaams Blok verlie
ten dan ook gedurende een kwartier 
de openbare zitting 

Dat ze nu in de raad echt dachten 
van Happart verlost te zijn was dan 
wel eventjes buiten de waard gere
kend Toen enkele straatnamen 
moesten gegeven worden kwam Ria 
Van Rompay tussenbeide In sommi
ge distnkten geeft men een korte 
geschiedkundige of andere verdui
delijking i v m de persoon naar wie 
de straat genoemd wordt Een goed 
initiatief om de mensen in te lichten 

„ W I J moeten er ons voor hoeden", 
betoogde Ria, „dat wij een straat
naam geven of behouden die eniger
lei verwarnng zou kunnen doen ont
staan met figuren waarmee we als 
Antwerpenaar en als Vlaming mets 
gemeen hebben" 

Zo kwam zij er toe te vragen de in 
het het Sint-Andrieskwartier gelegen 
Happaertstraat om te dopen tot Rid
der Janstraat ofwel minstens de 
woorden „Ridder Jan" er aan toe te 
voegen want er zou wel eens ver
warnng kunnen ontstaan nu wij sinds 
1 januan in ons land een burgemees
ter kennen met dezelfde naam nl 
Happa(e)rt 

„ W I J gunnen wel de eer van 'n 
straatnaam aan Ridder Jan Happaert 
maar omdat wij aan bendeleiders 
geen eer willen betuigen" verzocht 
het VU-raadslid op haar hoger ver
meld verzoek in te gaan 

De raad werd zo, zij het op een lu
dieke manier, toch nog eens met 
Happart gekonfronteerd Het moet 
gezegd dat de burgemeester beloof
de de suggestie aan de straatnamen-
kommissie door te spelen 

Wettige of onwettige 
afwezigheid? 

Bart Vandemoere kreeg de gele
genheid een tijdens de vonge zitting 
uitgestelde vraag te ontwikkelen 
over de exacte omstandigheden en 
de houding van de schepen voor 
Personeel op een tuchtkommissie 
IV m al dan met gewettigde afwezig
heid van een sassenier Over heel dit 
geval was in n Antwerps satirisch 
weekblad zware kntiek geuit Wat 
was er gebeurd ' Er werd door een 
sluismeester klacht ingediend tegen 

een sassenier omdat deze onwettig 
afwezig was gebleven Maar tijdens 
de zitting van de tuchtkommissie 
werd de sluismeester de levieten 
gelezen door de schepen en ging de 
aangeklaagde sassenier vrij uit 

De betrokken schepen Juliams 
verklaarde in haar antwoord dat er 
tijdig een stakingsaanzeg was gege
ven zodat men dus met meer per
soonlijk moet verwittigen dat men 
afwezig zal zijn Zij verklaarde verder 
door enkele uitspraken van de aan
klager pijnlijk getroffen te zijn zoals 
b v „Laat ons hopen dat er nooit 
meerdere militanten in een ploeg 
zi t ten" 

Toch blijft er rond het ganse geval 
wel een waas van geheimzinnigheid 
hangen b v over welke staking ging 
het hier eigenli jk' 

In een tweede tussenkomst hekel
de Bart Vandermoere het met be
trekken van de gemeenteraad bij de 
plechtige heropening van de wandel-
terrassen aan het Steen Het bleek 
hier wel te gaan over een echte solo-
tnp van de schepen van Openbare 
Werken, die zonder om het even wie 
van deze raad daarvan op de hoogte 
was, de wandelterrassen plechtig 
heeft geopend 

Dat de raad niet aanwezig was, 
was voor ons raadslid met erg want 
het was hem echt niet te doen om 
samen met de schepen op de foto te 
staan 

Maar het gaat om een pnncipiele 
zaak als men denkt aan het wat men 
noemde „valonzeren" van de funkbe 
van gemeenteraadslid 

„Het gaat er alleen om dat vastge-
stekl moet worden dat het voortdu
rend met betrekken en het voorbij
gaan van deze raad een gebruik en 
een gewoonte is geworden om het 
doen en laten binnen deze stad 
blijkbaar alleen nog aan het kollege is 
voorbehouden" 

ECC-tennistornooi 
Voor Dirk Stappaerts waren de 

geruchten dat dit tomooi Antwerpen 
zou verlaten, dat de innchters nood 
hebben aan algemene hulp en vooral 
aan een wat entoesiastere respons 
bij het stadsbestuur redenen om 
enkele vragen te stellen envooral de 
schepen van Sport eens aan de tand 
te voelen over wanneer nu eindelijk 
eens de Raadkommissie van Sport
zaken bijeen zal komen 

Verder drong Dirk aan op een 
positieve benadenng van deze mani
festatie want „Antwerpen heeft be
slist met het ECG een diamanten 
promotiesleutel in handen i" 

Bob Loete 

19 JANUARI 1984 



m 17 

PMG-Pajottenland biedt diensten aan 
Mogen wij u het „Pajottenlands 

Centrum voor Mensen met Proble
men', dat nu al geruime üjd werk
zaam IS in de streek, voorstellen 

Op 2 december 1982 erkende 
gemeenschapsminister Rika 
Steyaert het Prematnmoniaal-, Matn-

Tweede VU-
sportdag dit 
jaar te Leuven 

In navolging op het sukses van de 
VU-sportdag van verleden jaar te 
Dilbeek, die niettegenstaande het 
slechte weer, meer dan 3 000 VU-fa-
milieleden op de t>een bracht beslis
te de VU-sportkommissie een herha
ling op 3 juni van dit jaar 

De keuze viel dit keer op Leuven 
en wel om de kort bij elkaar gevestig
de sportakkommodaties van het Ho
ger Instituut voor Lichamelijke Op
voeding (HILO) 

Deze tweede sportdag te Leuven 
heeft opnieuw de bedoeling één 
sportieve bedoening te maken voor 
de hele VU-familie, waar zowel de 
mandatanssen als kaderieden, leden 
en sympabzanten, oud en jong en al 
wie met de V U kontakt heeft welkom 
zijn! U.BJ 

moniaal- en Genzinscentrum Dat be
tekent dat het het enige PMG-Cen-
trum IS voor heel het Pa^ottenland 
Daarom stellen wij graag ons team 
voor waarop steeds een beroep kan 
worden gedaan 

Het team van ons centrum bestaat 
uit een neuro-psychiater (sufjervize-
rend), een geneesheer, junsten, een 
psycholoog-seksuoloog, huwelijks-
konsulenten en een sociaal-assis
tent 

Dit team staat gratis ter beschik
king en zal graag in schnftelijk en/of 
telefonisch kontakt treden met de 
doorverwijzende instantie huisarts, 
sociale dienst ziekenhuis, specialist-
geneesheer etC-, uiteraard met in
achtneming van het beroepsgeheim 

Vooriopig IS ons centrum open op 
maandag 14u -17u en 1 8 u 3 0 -
20 u 30, dinsdag 9 u - 1 2 u , woens
dag 9 u -12 u , donderdag 14 u -17 u , 
zaterdag 9 u -12 u 

Alle andere konsultabes gebeuren 
op afspraak 

Specifiek met betrekking tot de 
problemen die zich aanmelden bij 
vredegerecht en bij de jeugdrecht-
bank, willen WIJ erop wijzen dat we 
eveneens gemachtigd zijn sociale en 
psychologische onderzoeken te ver-
nchten ten dienste van het gerecht 

Voor meer inlichtingen Pajotten
lands centrum voor mensen met 

Zelfstandige uitbaters 
voor CAFÉ-RESTAURANT, gelegen in zeer drukke 
buurten. Kennis burgerkeuken noodzakelijk. Sukses 
verzekerd voor werkers met initiatief. Schr. red. „Wij". 

(Adv. ID 

M E U B E L E N «DE K E I Z E R 
ubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voor\***rden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot 19 u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot U u . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

problemen, Kroonstraat 1 te 1680 
Lennik (02-532 5314) Voorzitter van 
het centrum is Etienne Van Vaeren-
bergh Andere verantwoordelijken 
zijn dr J Valkeniers (neuro-psychia-
ter) en Jan Raeymaekers (psycho
loog-seksuoloog) 

Nieuw VU-bestuur 
te Roosdaal 

Ook te Roosdaal werd een nieuw 
VU-bestuur gekozen, hier de samen
stelling voorzitter Vik (!k>lpaert, se-
kretans Jan Van den Nest, penning
meester Raymond De Bruyne, sociaal 
dienstbetoon Staf De Nul. leden admi
nistratie Adolf Claes, organizabe An
dre Qaes en André Mergan, propa
ganda Gladys Van Huff el, redaktie 
„Schuurpapier" Renè Eytenbosch, be
stuurslid Jan Van De Gucht, gemeen
teraadsleden Jozef Wauters, (Geor
gette De Weerdt-De Nul, René Eylen-
bosch, Linda Van den Eede Dobt)e-
leer, OCMW-leden Jos De Backer, 
Frans Segers 

Het nieuwe bestuur, dankt bij deze, 
het uittredend bestuur, voor de inzet 
en de spanningen, die werden gele
verd bij de uitbouw van onze afdeling 

Kommissie Sociaal 
Dienstbetoon 
Brussel 
Brussel 

— Tijdens de kantooruren door 
Vic Anciaux, Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel (02-2194930) 

— Eerste woensdag van de 
maand in het Parochiaal Centrum, 
Stalkruidlaan 13 te 1020 Brussel met 
Rudi Roosens en Bert Anciaux van 
18 tot 19 uur 

— Derde woensdag van de 
maand Trefcentrum Mutsaert, De 
Wandstraat 14 te 1080 Brussel met 
Rudi Roosens en Bert Anciaux van 
18 tot 19 uur 

— Elke eerste maandag van 
18 u 30 tot 19 u 30 door schepen 
De Berlangeer in 't Schuurke, Oude 
Graanmarkt 25 te 1000 Brussel 

BRABANT 
JANUARI 
18 SINT-AGATHA-BERCHEM- „Vlaamse Beweging en Vredesbe

weging" door Henk Cuypers Om 20 u in trefcentrum „De Kroon", 
J B Vandendneschstraat 19, 1080 Sint-Agatha-Berchem Org 
Karel Buis Fonds 

20 PEPINGEN; VVM-vergadenng over de s,Uitweg" voor de kan
tons Halle en Lennik, 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 omelettenfeshjn vanaf 17 u in zaal „Ter Use", 
Stationsstraat 

28 ZAVENTEM: Tweede VUJO-fuif in zaal St-Michiel, Stations
straat, 1930 Zaventem Aanvang 20 u, vier dansniveaus 

29 BRUSSEL- Deelname aan TAK-Voerwandeling Inschnjvingen bij 
Guido, Arduinkaai 5, te 1000 Brussel Verzamelen om 9 u, 
Arduinkaai Onkosten ± 200 fr 

FEBRUARI 
4 ROOSDAAL. Twaalfde eetfestijn van VU-Roosdaal in zaal 

Moderna, Abeelstraat 43 te Kattem-Roosdaal Zaterdag en 
maandag vanaf 18 u , zondag vanaf 11 u 

4 JETTE. Spagett-avond in zaal van het Sint-Pieterskollege van 18 
tot 21 u Org VU -I- VUJO Jette 

4 SINT-ULRIKS-KAPELLE- 9de groot Bruegelfestijn vanaf 18 u in 
zaal Nachtegaal, Brusselstraat 83, Sint-UInks-Kapelle Ook op 
zondag 5 februan vanaf 11 u 30 Org VU en groep Volks
belangen 

8 SINT-AGATHA-BERCHEM: „Vlaamse Beweging en Vredesbe
weging" (2) Gastspreker Koen Baert (IJzert)edevaartkomitee) 
om 20 u, trefcentrum „De Kroon", J B Vandendneschstraat 19, 
St-Agatha-Berchem 

11 KEERBERGEN. „10de Vlaamse nacht van Keerbergen", om 
20 u 30 in zaal Berk en Brem met orkest Pit Storms 

Jette 

Alle zaterdagen door schepen De 
Berlangeer, Jetse steenweg 548 te 
Jette van 10 tot 12 uur 

Anderlecht 
Elke eerste en derde woensdag 

van de maand door gemeenteraads
lid Leon Ebraert in het kantoor van 
het ziekenfonds Brabantia, Ninoofse 
steenweg 288, l O u 30 tot 12 uur 

Schaarbeek 
FVov raadslid Roger De Brabanter 

iedere maandag vanaf 19 u 30 in 
't Ezelsbrugske, Konink St-Mana-
straat te Schaarbeek 

BRT-debat 
te Leuven 

Woensdag 25 januan organizeert 
de VUJO-KUL een debat rond het 
tema „De B R T ' Een monop>olie''" 
Met Hugo Camjjs (Belang van Lim
burg), Toon Van Overstraeten (Wij-
nationaal). Dirk Vertiofstadt (Libra-
do) en William Van Laeken (BRT-
Panorama) 

Moderator is Jos Bouveroux 
(BRT-radio) Het debat gaat door in 
de Kleine Aula in het Mana-Theresia-
kollege (Hogeschoolplein) en t}egint 
om 20 u 30 Inkom 20 fr voor leden 
en 30 fr voor met-leden 

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

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag geskjten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten. 03-65a41.76 

Wij verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Seder 
JAN PAUWELS 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdi 

De familiezaa 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en bankettiakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

t 1910 
>-DE BRAUWER 
choonaarde Tel. 052-42.3Z46 

sg 18 uur — Jaarlijks vertof december 

k met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-634.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

Hotel-restaurant-pub 

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

Banketbakkerij 

I^L ANTWE 
^ H 3 ^ MAURITS GO 
JSffijnlujer^^ Geraardsbergsest 
f^jLjï^^ 9300 Aalst 

^ F Tel. 053-21.35.33 

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

Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Volgt Maurits Coppieters op 

Sinaai is opnieuw 
een VU-gemeenteraadslid rijk 

Wat op het suksesvolle mossel-
feest van de Amedee verbruggen-
kring en de bestuursverkiezingen 
van de Volksunie als hoogstwaar
schijnlijke gebeurtenis werd aange
kondigd door senator Nelly Maes, 
wordt werkelijkheid op de gemeen
teraad van 27 januan 1984, Arthur 
Baeckelandt verdedigt de sinaaise 
belangen meer dan ooit terug in de 
gemeenteraad 

Immers op 10 oktober 1982 had 
het speL van de verkiezingen de 
Volksunie wel in de beleidsboot ge
holpen, maar voor Sinaai toch die 
zetel verspeeld, die hun eigen Arthur 
Baeckelandt, naar de gemeenteraad 
moest sturen Door het ontslag van 
Maurits Coppieters kwam dan de 
plaats open voor de eerste opvolger, 
Athur Baeckelandt 

Dat Arthur Baeckelandt deze taak 
met alle bekwaamheid zal aanpak
ken staat als een paal boven water 
HIJ kan hiervoor immers rekenen op 
zijn njk politiek verleden In 1971 
zetelde hij als gemeenteraadslid in 
het toen nog zelfstandige Sinaai, in 
1973 bracht hij het daar zelfs tot 
schepen Na de samenvoeging ver
dedigde hij 6 jaar lang de Sinaaise 
belangen in de Sint-Niklase gemeen
teraad Ondertussen zetelde hij ook 
nog in verscheidene raden van be
heer en kommissies o a MIWA, inter-
kommunale E3, kommissies van de 
gemeenteraad i v m algemene za
ken financiën, ekonomie, landbouw, 
huisvesting, toensme, burgerlijke 
stand en bevolking, lid uitvoerend 

Gemeenteraadslid 
Arthur Baeckelandt 

komitee van de stedelijke sportraad 
— In de nieuw aangetreden koali-

tie zetelde Arthur Baeckelandt wel 
reeds als beheerder in T M VW (wa
termaatschappij) Toch IS het ambt 
van gemeenteraadslid de kroon op 
zijn werk Dit jaar van afwezigheid 
bleef Arthur Baeckelandt met werk
loos toezien Hij was de steun en de 
inspiratiebron die leidde tot het 
nieuwgekozen Volksunie-bestuur te 
Sinaai, een jonge dynamische ploeg 
die hij zeker met onervaren de toe
komst wil insturen Hij leerde zijn 
afdelingsbestuur, wat samenwerken 

SIAM - IMPORT 
Groot- en kleinhandel 

* Oosterse beelden 
* Fantazle-juwelen 

* Gelegenheidsgeschenken 
* Speciale voorwaarden voor VU-leden 
Stationsstraat 70-9120 DESTELBERGEN 

Tel. 091-28.03.00 

VU-Merelbeke 
wil Happart weg 

Het bestuur van Volksume-Merel-
beke, in vergadenng bijeen op maan
dag 9 januari wenst volgende mede
deling te doen 

Zoals in het verleden reeds ver
oordeelt VU-Merelbeke met klem de 
definitieve benoeming van de neder-
landsonkundige José Happart tot 
burgemeester van de Vlaamse ge
meente Voeren Het past met dat 
iemand die tot voor kort leider was 
van de Action Fouronnaise, een ver
eniging die duidelijk alle kenmerken 
vertoont van een privemilitie, en die 
zijn medestanders meermaals opriep 
tot het gebruiken van geweld, door 
de koning tot burgemeester van de 
Voerense gemeenschap benoemd 
wordt 

De Volksunie te Merelbeke wijst 
erop dat Happart reeds in de eerste 
dagen van zijn ambtsperiode over
ging tot een anti-Vlaamse en racisti
sche politiek waarop reaktie met kan 
en mag uitblijven Wij betreuren het 
dat de Franstalige gemeenschap het 
opnieuw nodig vindt om, na de peri
kelen rond het schooltje in Komen, 
haar agressie te richten tegen de 
meest weerlozen van de Voerense 
bevolking de schoolkinderen De 
VU-Merelbeke stelt dan ook de 
Vlaamse CVP- en PVV-ministers 
verantwoordelijk mocht Voeren op
nieuw het toneel worden van ge
weld 

Alsnog roept het bestuur van de 
Volksunie te Merelbeke alle Vlaamse 
verantwoordelijken uit het politieke, 
sociale en kulturele leven op om de 
benoeming van Happart ongedaan 
te maken 

Rouw 

te Aalst 

Maandag 16 januari over
leed in het G.-L-Vrouwzie-
kenhuis te Aalst mevrouw 
Paulina Wl l lems, echtgenote 
van de heer Jozef van Over-
straeten en moeder van 
onze kollega en VU-dlrek-
teur Toon van Overstraeten. 

Paulina Wi l lems werd op 
4 augustus 1894 in het Lim
burgse Martensl inden gebo
ren. De plechtige uitvaart
mis wordt opgedragen in de 
St. -Mart inuskerk te Aalst nu 
zaterdag 21 januari om 11 u. 
Samenkomst en gelegen
heid tot groeten in de kerk 
vanaf 10 u. 45. 

De redaktie en de lezers 
van W I J bieden de heer Jo
zef van Overstraeten en de 
ganse familie gemeende 
blijken van medeleven aan 
bij het afsterven van deze 
goede vrouw. 

IS met de beleidsfraktie, waar hij nu 
zelf weer deel van gaat uitmaken 

— Het afdelingsbestuur wil Arthur 
Baeckelandt absoluut met ontgoo
chelen en heeft dan ook het besluit 
genomen Arthur door dik en dun te 
steunen voor de Sinaaise en Sint-Ni-
klase belangen, door te zorgen voor 
een intense doorstroming tussen de 
bevolking en hun VU-gemeente-
raadslid Dit garandeert een uitste
kende vertegenwoordiging van de 
Sinaaise bevolking door de Volksu-
nieploeg enerzijds, en dit schept 
anderzijds de mogelijkheid om een 
van Arthur Baeckelandt zijn dromen 
in werkelijkheid om te zetten nl dat 
Sinaai de volgende legislatuur mis
schien wel meer dan 1 Volksume-
raadslid naar de gemeenteraad 
stuurt Het afdelingsbestuur van 
Volksume-Sinaai zal zeker met nala
ten alles op alles te zetten om van 
deze droom een realiteit te maken 

— Niet alleen voor Sinaai, ook 
voor de deelgemeenten Nieuwker
ken en Belsele is Arthur Baecke
landt, een vertrouwensman Hij kent 
de noden van de deelgemeenten in 
een stad met centrumfunktie als 
Sint-Niklaas Het is met voor mets dat 
Arthur Baeckelandt zo gewaardeerd 
wordt in tal van kulturele en sociale 
orgamzaties Hij weet wat plaatselij
ke middenstand is, hij kent het wan
trouwen van de dorpsbevolking t o v 
de stadsmagistratuur Hij is de voor
vechter van het landelijk karakter 
van een gemeente 

Fons Van Hoydonck 

OOST-VUIANDEREN 
JANUARI 
20 SINT-NIKLAAS. 20 u in Stadsbiblioteek Sint-Niklaas Hendnk 

Heymanplein 1 debat „Van vredesbeweging naar vredesbeleid", 
panelleden Mark Heirman CVIaams Aktiekomitee tegen Atoom-
wapensJ, Paul Daels (IJzerbedevaartkomiteeJ, Lieven Van Mele 
CVrede Nu Beweging) en It -kolonel Desmet (Belgisch Hoger Insti
tuut voor Defensie) Moderator Wouter Vloebergh Org Wase 
Jonge Leeuwen 
SINT-AMANDSBERG: Nieuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl, 
Klinkkouterstraat 72 
LOVENDEGEM: VU-meuwjaarsreceptie om 20 u in het Kuituur-
centrum, Dorp, Lovendegem Kamerlid Paul Van Grembergen 
spreekt, trekking van de anti-krisistombola van de VI Vnenden-
knng 
TEMSE Eerste fusiebal van Temse, Steendorp en Tielrode in 
feestzaal „Waesmeer" — Huis ten Halven 41 — Tielrode CTemse) 
Aanvang 20 u 30 Orkest The Blue Boys 
GROOT-ST-GILLIS Jaarlijks VU-bal in zaal Saleghen, Meer
donk Om 21 u 
DENDERLEEUW: Filmavond „De laatste slag om Voeren" om 
20 u in Vlaams Centrum Tijl, Parochiestraat 10 te Iddergem-Den-
derleeuw Gastsprekers Guido Sweron „Voeren" en Ene Crom-
melynck „TAK" 
SINT-NIKLAAS 20 u in „Het Centrum", Grote Markt, Sint-
Niklaas Spreekbeurt door Standaard-journalist Hugo De Ridder 
over zijn boek „De keien van de Wetstraat" Org Davidsfonds 
SINAAI: Hoorzitting door schepen van openbare werken, groen-
beleid en verkeersaangelegenheden. Mark Huys Om 20 u in pa
rochiehuis Dries Org Amedee Verbruggenknng 
DENDERMONDE: VVM-Dendermonde studiedag i v m het 
gemeentelijk financieel beleid 
LOCHRISTI: Vlaamse Apentief rond het tema Kunst in onze 
samenleving Spreker beeldhouwer Firmin De Vos Aanvang 
10 u 30, zaal Oud-Gemeentehuis, Dorp-Oost Toegang en aperi
tief gratis 

FEBRUARI 
3 LEDE- Diamontage „Het Lam Gods, het mystene dat schoonheid 

heet", door Harold Van de Perre Om 20 u in Kultureel Centrum 
te Lede Org VI Klub Lede 

4 SINT-DENIJS-WESTREM- Jaarlijks vriendenmaal in het Gilden-
huis te Sint-Demjs-Westrem Sprekers Jaak Vandemeulebrou-
cke en Paul Van Grembergen 

5 GENT-ZUID: Bezoek aan Antwerpse Zoo, achter de schermen 
Inschrijven bij Jan D'Haese, Kikvorsstraat 1537, 9000 Gent, tel 
091-213718 Prijs volwassenen 450 fr kinderen tot 16 350 fr 
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24 

28 

28 

29 

LIMBURG 
JANUARI 
20 HASSELT: Vergadenng 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, Kunstlaan Org VUJO 
Hasselt 

FEBRUARI 
4 BILZEN: Bal burgemeester Johan Sauwens in Parochiaal Cen

trum Ternjkhove, om 20 u 2de vernieuwingsbal 

Zutendaalse 
begroting: 
een kladwerkje 

In het Belang van Limburg van 5 januari 1983, verscheen onder de hoof
ding „Voorzichtige begroting te Zutendaal' een met ondertekende bijdrage 
over de gemeentebegroting 1984. Waarschijnlijk schaamde de verslaggever 
zich, er zijn eigen naam onder te zetten, want het is een bijna woordelijke 
overname van de toelichting, door de CVP-schepen van Financien op de 
gemeenteraadszitting gegeven. 

De uitgebreide kntiek door de 
woordvoerders van de groep 
„Nieuw" op de begroting gegeven, 
werden in een vorig artikel in eén vol
zin samengevat „Naast een aantal 
informatieve vragen en bemerkingen 
van de groep „Nieuw" bij monde van 
R Thijs en S Janssen, spitste zich 
hun kntiek vooral toe op de geplande 
omzetting van een lopende lening 
van 42 miljoen in een langlopende le
ning van 62 miljoen Nu, die informa
tieve vragen en bemerkingen waren 
zeer fundamenteel 

Simon Janssen van „Nieuw" be
wees verschillende keren dat deze 
begroting met voorzichtig maar wel 
slordig opgesteld was en burge
meester Remans gaf trouwens op 
de zitting reeds toe dat verschillende 
opmerkingen korrekt waren en met 
een begrotingswijziging zouden ge-
korngeerd worden 

Zo vertrekt de opgestelde begro
ting al met verkeerde cijfers In de 
gewone dienst wordt het restant 
van de rekening '82 aangegeven als 
7833894 terwijl de gemeentereke

ning '82 met 15833894 afgesloten 
werd (juist 8 miljoen minder) Daar
entegen vertrekt de buitengewone 
dienst met een tekort van 3 236 331 
waar dit in de Rekening 82 nog 
11 236 331 was (juist 8 miljoen meer) 
Volgens burgemeester Remans be
treft het hier een vergissing van de 
Ontvanger Dit is wel een heel licht
zinnige beschuldiging van een amb
tenaar en de nu gewraakte rekening 
werd toch vroeger ook door de 
CVP-meerderheid goedgekeurd 
(„CVP" en ,ZVP' ja, „Nieuw" neen) 
Dit IS met de enige slordigheid 

Zo wordt er in de begroting een 
bedrag van 2 miljoen voorzien voor 
de aankoop van sportterreinen 
Deze 2 miljoen wordt gedekt zowel 
door een op te nemen lening van 2 
miljoen alsook door de verkoop van 
bouwgrond voor 2 miljoen, maar 
voor de lening zijn er dan weer geen 
aflossingen voorzien 

En inderdaad, de kritiek van 
„Nieuw" spitste zich vooral toe op de 
langlopende lening van 62 miljoen 
Wat IS er gebeurd ' De begroting 

van 83 voorzag de aflossing van een 
kortlopende lening van 41 miljoen 
door de verkoop van bouwplaatsen 
Spijtig genoeg voor onze „voorzichti
ge" meerderheid zijn er in Zutendaal 
op het ogenblik geen bouwlustigen 
die 600 000 fr willen betalen voor 
een stuk grond van 6 a 

De begroting '84 voorziet een 
langlopende lening van 62 miljoen 
Deze lening duikt wel op in de tabel 
van de gemeenteleningen maar 
wordt in de buitengewone dienst 
nergens bij de ontvangsten vermeld 
In de gewone dienst zijn er dan wel 
weer aflossingen voorzien ten belo-
pe van 8556000 Om die lening van 
41 miljoen en 4 miljoen interesten af 
te lossen, zijn er normaal slechts 45 
miljoen nodig en geen 62 miljoen Als 
WIJ de berekeningen van de buitge
wone ontvangsten en uitgaven over
doen, dan komen wij tot een bom van 
iets meer dan 2 miljoen Zutendaal 
leent dus 17 miljoen te veel om 2 mil
joen over te hebben I 

Het IS inderdaad zo dat Zutendaal 
met 6 % roerende voorheffing en 
1 200 opcentiemen de laagste lasten 
van de provincie heeft maar hier 
moet toch ook bij gezegd worden 
dat Zutendaal als residentiegemeen
te profiteert van de hoge lonen van 
bedienden en arbeiders die in Genk 
werken en voor scholen, hospitaliza-
tie en sport ook op Genk aangewe
zen zijn 

Daarbij heeft Zutendaal als resi
dentie en toeristische gemeente de 
hoogste kadastrale inkomens van de 
provincie Toch er aan herinneren 
dat de kadastrale perekwatiefaktor 
in Zutendaal 4,57 was, waar het 
Limburgs gemiddelde maar 3,15 en 
het landsgemiddelde maar 2,4 was 

De personenbelasting brengt zo 
15 miljoen op en de onroerende 
voorheffing 11 miljoen, wat toch 26 
miljoen zijn die rechtstreeks vanuit 
onze zak naar de gemeente gaan 
Via nog wat kleinere belastingen 
loopt dat op tot meer dan 39 miljoen 
wat toch 26 000 fr gemeentebelas
ting per gezin isi Als wij dan zien dat 
het schuldsaldo per inwoner op 
31121984 ongeveer 40000f r zal 
zijn, dan toch enkele vraagtekens bij 
het besluit van het hoger vermeld 
artikel in het Belang van Limburg „ 
dankzij een degelijk en sober, voor
zichtig beleid, heeft Zutendaal een 
gezonde financiële toestand" 

H. Van Herf 
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VU-Sint-Michiels dynamisch van start 
Eind december '83 werd door de 

VU-leden van de Brugse deelge
meente Sint-Michiels een nieuw af
delingsbestuur verkozen. 

Nadien werden de funkties In het 
kernbestuur verdeeld. Voorzitter 
blijft de immer dynamische en krea-
tieve Herman Gevaert, sekretaresse 
is Kristina Gallens en de financiën 
worden beheerd door Lieven Pater
noster. De andere verkozenen zijn 
Marin Andries, Albert Billiet, Hendrik 
Garette en Hendrik Monteyne Uiter
aard maakt ook het jongste raadslid 
van de stad Brugge, Pol Van Den 
Driessche, deel uit van het bestuur. 

Dat het hierbij niet blijft wordt al di-
rekt duidelijk. De socio-kulturele ver
eniging van de Volksunie, vzw Tref
punt, afdeling Sint-Michiels, start nog 
deze maand een groots opgezette 
solidariteitsaktie met Polen. 

Op 9 februari wordt een Poolse 
film gedraaid: „Polen verkennen 
langs de Wisla: van Krakau over 

VU-Kortemark-
Handzame 
rouwt om 
Cyriel Denblijden 

De VU-Kortemark-Handzame is 
getroffen door het overlijden, op 85-
jarige leeftijd, van Gyriel Denblijden. 

In zijn rijk gevuld leven heeft hij 
ook de neergang en de wederop
standing van de Vlaamse Beweging 
meegemaakt 

Trouw tot de bedelstaf heeft hij de 
repressiejaren doorstaan. Zijn enige 
wens was de vestiging van de 
Vlaamse staat te mogen beleven. 
Het mocht niet zijn, wij die achterblij
ven zetten zijn strijd verder. Zijn 
naam blijve levend in ons Volksunie
midden waar hij zoveel van hield. 

Aan zijn familie biedt de Volksunie 
haar medeleven aan. 

Warschau naar Gdansk". Dit in sa
menwerking met het Vlaams-natio
naal Trefpunt van Ronse 

Op 15 maart gaat de jaarlijkse 
avond „Samenzang en Gezelligheid" 
door in het centrum Zwaenekerke 
Waarschijnlijk gaat dit gepaard met 
een video-voorstelling „In dienst van 
de Brugse bevolking". 

Ook zullen de vorig jaar ingedien
de punten „Desiderata van de Sint-
Michielse bevolking" kntisch geëva
lueerd worden. Een aantal van deze 
wensen, die overgemaakt werden 
aan het Brugse stadsbestuur, wer
den reeds verwezenlijkt De VU-
afdeling Sint-Michiels is het schepen-
kollege daarvoor dankbaar en gaat 
hiermee verder. 

Op zaterdag 7 april trekt het VU-
afdelingsbestuur naar Hedenesse 
(Cadzand) in het raam van de 
Noord-Zuidverbinding. Het betreft 
een werkvergadering over sociaal 

VUJO-Menen 
Op 22 januari 1984 organizeren 

wij een winterwandeling. Dit is de 
eerste van de 4 seizoenwandelingen 
met de tweevoudige bedoeling; min
der bekende stukjes natuur in Me
nen en omstreken verkennen en 
veranderingen per jaargetijde waar
nemen. 

Deze wandeling start aan het O.C. 
te Menen op 8 u . 30 stipt Deze 
wandeling gebeurt in samenwerking 
met de Leiemeerchen en het F W . 

De VUJO-Menen organizeert een 
politiek drieluik in Menen-Rekkem-
Lauwe Cin samenwerking met VU en 
PVV). Volgende politiekers komen 
spreken: Daan Vervaert op 10 fe
bruari om 20 u. in het Dorpshuis te 
Rekkem met het tema „Hoe groen is 
ons Volksnationalisme"; Walter Luy-
ten op 17 februari om 20 u. in het 
K.C. te Lauwe met het tema „Naar 
een Europa der Volkeren"; Vic An-
ciaux op 16 maart om 20 u. in het 
O.C. te Menen naar het tema „De rol 
van het Volksnationalisme in het 
huidige België!". 

en welzijnsbeleid in West- en 
Zeeuws-Vlaanderen 's Namiddags 
is er een natuurwandeling Dit loopt 
i.s.m. het Lodewijk Dosfelinstituut en 
het VU-arr Brugge. 

In het begin van oktober zal het 
jaarlijks culinair festijn doorgaan, 
evenals de viering van 25 jaar VU-
Sint-Michiels. Met uiteraard op het 
einde van het jaar de uitgave van de 
tweede Sint-Michielse kalender. 

Voor alle verdere inlichtingen kunt 
u steeds terecht bij de afdelingsvoor
zitter Herman Gevaert, Park de Rode 
Poort 21, Sint-Michiels (tel.: 
050-31.63.38). 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
20 lEPER: Grote zakdoeken of droge worstenkaarting in het 

manillen. Vanaf 18 u. in café Boerenhol, Taxi Guido, Vandepeere-
boomplein 21 Ook op zat 21 /1 vanaf 9 u 30 en 17 u. En zondag 
22/1 vanaf 9 u. 30 en 16 u. 

28 MENEN: Kaasavond in Kultureel Centrum Lauwe om 20 u. 
Inrichting FVV. Inl.- Chns Vanholme, Lentedreef 35 te Rekkem; 
Christine Vandendriessche, Wezelstraat 4, Menen. Lieve Favo-
reel-Craeynest Rekkemstraat 19, Lauwe. Tel.: 41.54.81. 

FEBRUARI 
4 KUURNE: VU-feest in zaal Astrid te Kuurne. 

10 ZEDELGEM: Om 20 u algemeen ledenfeest met als gastspreker 
kamerlid en Euro-kandidaat Willy Kuijpers. In zaal .Aster" te Aart-
rijke. Inschrijving vooraf bij de bestuursleden (490 fr voor het 
eetmaal). 

In Memoriam Lieve de Coster 
Op 8 januari 1984 overleed te 

Oostende Godeliva De Coster, we
duwe van kapitein ter zee George 
Depoorter. Geboren te Kapellen op 
17 februan 1913 kwam zij, na een 
tijdlang in Zaïre (vroeger Belgisch 
Kongo) te hebben verbleven, te Ste-
ne wonen waar zij een van de eerste 
bestuursleden werd van de Volksu-
nieafdeling. 

Bij de eerste gemeenteraadsver
kiezingen voor Groot-Oostende in 
1970 werd zij als eerste opvolgster 
gemeenteraadslid van deze stad na 
het ontslag van Leo van de Weghe in 
1972. Zij bleef haar mandaat uitoefe
nen tot aan de gemeenteraadsver
kiezingen van 1982. 

Was Lieve — zoals wij haar noem
den — niet dit soort raadslid dat 
wekelijks de krantekoppen haalde, 
dan was zij toch de stille werkster, 
die spijts haar wankele gezondheid, 
steeds aanwezig was op de fraktie-
vergaderingen, waar zij de dossiers 
met aandacht bestudeerde en er 
haar eigen visie over uitsprak, maar 
dan steeds in het licht van het Volks
unieprogramma. 

De haven van Oostende, het leef
milieu en haar bekommernis om de 
kleine man vormden de basis van 
haar gewaardeerde tussenkomsten. 

Binnen de Volksunie was zij eerst 
te Stene en later te Oostende één 

van de bezielers van de jaarlijkse 
sinterklaasfeesten Velen zullen zich 
ook herinneren hoe zij op die klaas
feesten of op de afdelingsfeesten 
achter de piano ging zitten om het 
muzikaal gedeelte te verzorgen. 

Gevoelig voor iedere kleine atten
tie was zij ook attentvol voor de 
vrienden en kollega's rondom haar. 
Haar kollega's uit de gemeenteraad 
zullen zich lang de „zoete" wensen 
herinneren die zij met nieuwjaar'op 
hun plaatsen vonden. Te vroeg is zij 

ons ontvallen en voor wie haar nog 
op het laatste klaasfeest zag is haar 
plotse heengaan onbegnjpelijk. Aan 
de familie van Lieve biedt de "y/olksu-
nie van Groot-Oostende haar op
rechte deelneming aan in die zware 
rouw. 

Wij zullen haar gedachtenis in ere 
houden want „de dood komt onS 
niets roven maar verstandbeeldt wat 
men mint" (J Daisne) 

Dr. Kris Lambert 
fraktieleider VU-Oostende 

Izegemse 
wandelkalender '84 

Hier de wandelkalender van de • 
Izegemse Wandelklub Vlaams Huis. 
Eén wandeling, deze van 14 jan 
naar de Bosmolens. is reeds achter 
de rug. 

Zon. 5 feb Hulste; zon. 4 mr t 
Rumbeke. zon 8 april: Mullem; zat 
en zon. 12 en 13 mei: Herentals. 
zon. 3 juni. Damme. zat 25 aug. 
Heule; zon. 9 sept. Menen. zon. 14 
ok t : Tielt. zon 4 no v.. Ardooie-Veld; 
zat 15 dec : Hutsepotteling. 

De deelnemers komen bijeen om 
13 u. 30 in het Vlaams Huis, Grote 
Markt te Izegem. Iedereen is 
welkom! 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

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

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 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

uitgebreide heus bemeubelde villa's - apparl. - en studio's 
in alle prijsltlassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

IEOPOIDII-IAA)I:205 
MSa OOSTOUINKERKE 
TEL OSa/ll 2e 2S 
WOENSOAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

q z T i STUDIO 
•J-^>' 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 

Kriekenlaan 17 
Aalst 053-21.95.74 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
'Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

TeL 053-21.36.36 
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20 -m 
af verrept: 

Politiek maalite 
mij jeugdschrijver 

EKSEL — De kring Vlaamse jeugdschrijvers is nooit overdadig groot ge
weest Het IS geen al te gemakkelijk literair genre Staf Verrept is een van de 
zeldzame auteurs die met de jaren een behoorlijke stapel jeugdboeken 
bijeengeschreven heeft. En, dat nog blijft doen. Hoe word je nu jeugdschrijver-P 
Welnu, een van de medestichters van de Volksunie is zo'n man. En hij is begin
nen schrijven door de fout van de politiek Als gevolg van de repressie want die 
gaf hem veel gedwongen „vrije" tijd... 

aktief gezet. Dat deed ik mijzelf 
aan. 

Ik werd ondervoorzitter van 
het Vlaams jeugdkomitee 'voor 
de wereldtentoonstelling. Gans 
het land afrotsen. Ook nadien 
voor de eerste amnestiebeto
ging in Antwerpen. We hadden 
toen een budget van 30.000 
frank. Ik won een weddenschap 
met Borginon die pessimistisch 

HET leven van Staf Ver
rept, weldra 63 jaar, 
hangt samen van toe

valligheden maar ook vooral 
van verregaand politiek enga
gement. Met Jorissen en Van
der Eist na de oorlog het 
Vlaams-nationalisme opnieuw 
een partijpolitiek onderdak ge
ven bijvoorbeeld. In '58 werken 
als ondervoorzitter van het 
Vlaams jeugdkomitee voor de 
wereldtentoonstelling, nadat de 
voorzitter, Vic Anciaux ge
naamd, naar het leger moest en 
Wilfr ied Martens diens opvol
ger werd... 

Of nog: het jaar daarop mee 
de eerste naoorlogse amnes
tiebetoging in Antwerpen orga-
nizeren» 

En wat heeft de jeugdschrij
ver daar nu allemaal mee te 
maken? 

Klein kamerke 
Staf Verrept: „Ik debuteerde 

in '49 met de „Club der waaghal
zen". Met een oplage van 4.000 
eksemplaren en tegen de gezelli
ge prijs van 1 frank. Het was een 
avonturenverhaal vol herinnerin
gen van mijn scoutsjaren. Maar, 
voordien had ik reeds een paar 
dingen gepubliceerd. En ik zal u 
zeggen: om den brode. En als 
het ware „door de fout" van de 
politiek. Het mag geweten zijn 
dat ik onderofficier was bij de 
Vlaamse Wacht Ik werd in juli 
'44 ontslagen omdat ik mij verzet 
had tegen de „verduitsing". 

Desondanks heeft de repres
sie mij niet gespaard. In die zin 
dat ik, toen de processen een 
aanvang namen, onderdook. Om 
te ontsnappen aan het repressie
apparaat Het werden twee lan
ge jaren op een klein kamerke in 
Brussel li< was getrouwd. Mijn 
vrouw ging werken. We hadden 
het financieel alles behalve 
breed. 

' Omdat ik van jongaf een boe-
kenverslinder was dacht ik dan 
in die lange periode van verdo
ken nietsdoen: ik ga zelf ook 
beginnen schrijven. En dan ja, na 
het ene verhaal kwam het ande
re. Aanvankelijk, gek eigenlijk, 
publiceerde ik liefdesverhaaltjes. 
De auteur heette toen officieel I 
Stalls. Bij Manteau verschenen 
spoedig nadien ook kiosk-ro
mannetjes van mij Ik stuurde 
ook dingen in bij het weekblad 
„De Zweep" van Het Laatste 

Nieuws. Ook voor de jeugdkrant 
van „Het Volk" en voor de „Stan
daard der Jeugd" die ook al lang 
niet meer bestaat 

Ik kon mij niet blijven wegste
ken. Toen de repressie wat afge
zwakt was ben ik mij dan gaan 
„aanmelden". Uitwijken kon ik 
echt niet over mijn hart krijgen. 
Die beslissing kostte mij dan de 
milde straf van 17 maanden ge
vangenis. Dus: weer tijd om te 
schrijven. Het woelige kamp, 
mijn tweede jeugdboek, werd 
via de aalmoezenier van de ge
vangenis bij de uitgever ge
bracht " 

Vlaamse filmkes 
- Zat 

familie? 
het schrijven in de 

Staf Verrept: „Hoegenaamd 
niet Vader was arbeider Ter
loops: ook socialist Om den bro
de was ik ook zelf even metaal
arbeider op een scheepswerf en 
zelfs meubelmaker Maar ik 
zocht het elders. En dat bleek de 
politiek te zijn. En dan geruime 
tijd later ook de politieke journa
listiek. Sinds toen verschenen er 
geregeld — nee eerder ongere
geld — jeugdboeken van mij 

Wat niet wil zeggen dat ik met 
grote tussenpozen niets zou ge
schreven hebben. Politieke lite
ratuur kwam ook uit mijn pen. Ik 
werd redaktiesekretaris van 
„Het Pennoen". Maar ik vergat 
ook niet die oude jeugdliefde van 
mij: de Vlaamse filmkes. Ik ben 
er dan maar zelf een hele hoop 
gaan schrijven. Ook nog korte 
verhalen voor „Ons Volkske". En 
voor Kuifje. Het derde grote 
jeugdboek werd dan eentje over 
de Boerenkrijg dat trouwens 
een herdruk genoot Wat jeugdli
teratuur betreft begonnen avon
turen en historische verhalen 
mijn uitgesproken interesse te 
genieten. Het was de periode dat 
de jeugdliteratuur nog in zeer 
kleine kinderschoentjes stond. 
Sindsdien is er een opmerkelijke 
evolutie gebeurd. Ten goede, in 
die zin dat de interessesfeer is 
verruimd. Jammer vind ik wel dat 
meteen ook de historische herin
nering in de jeugdboeken aan
zienlijk is afgezwakt." 

Dwaas konflikt 
— U kon geen beleg op het 

brood verdienen met uw 
schrijfwerk? 

Medestichter VU getuigt 

Staf Verrept: „Jammer ge
noeg niet Maar dat zal voor een 
deel ook wel aan mij gelegen 
geweest zijn. Ik stak veel tijd in 
politiek werk. Zonder mandaat 
Ik heb meegesleurd om de 
Volksunie in de steigers te sjou
wen. Nadien bij het Vlaams Ko-
mitee voor Brussel ook. Bij het 
Pennoen publiceerden wij een 
hele reeks over het federalisme. 
Zo heb ik Emiel Van Cauwelaert 
trouwens leren kennen, die in dit 
tijdschrift kwijt kon wat men bij 
Het Volk flamingantisch, te ge
waagd vond. 

In '54 had ik dan het geluk als 
sekretaris in dienst te gaan bij de 
Katolieke Biblioteken. Tussen
door dan alweer een jeugdboek: 
„De vallei der troosteloosheid", 
een verhaal dat zich in Mexico 
afspeelde. En ja, voordien ook 
nog de eerste amnestiebrochure 
On '52) „De hel ontketend", met 
van Dieren. 

Kwam dan de Hongaarse op
stand en onderdrukking in '56 
die ook op mij een enorme in
druk heeft gelateh. Het resultaat 
werd een jeugdboek: bood
schappers voor Rome. Maar ver
volgens werd ik literair op non-

was over de opkomst voor de 
betoging. Ik werd provinciaal 
voorzitter in Brabant van de 
Vlaamse Volksbeweging. Enfin, 
ik had toen weinig boekentijd. 

Toch konden er nog drie 
jeugdboeken af: „ Wiet staat zijn 
man", „De mannen van Jan Bor-
luut" en „Het raadsel van de 
Witte Gutach". Dat was na een 
reis in het Zwarte Woud. Maar 
ja, dan kwamen weer die twee 
marsen op Brussel Weer verga
deringen bij de vleet bijwonen. 
En dan ook, ik mag het niet 
onvermeld laten, het achteraf be-

M 

keken dwaas konflikt met de 
Vlaamse Demokraten die uit de 
VU stapten." 

— En nadien is u dan plots 
weer enorm aktief geworden 
als jeugdschrijver-

Staf Verrept: „Ik werd er 
enigszins toe gedwongen. Al
vast kreeg ik meer vrije tijd 
omdat ik mijn politieke aktivitei-
ten op een zeer laag pitje moest 
draaien. Om er zelfs na een poos 
volkomen mee te stoppen. Ik 
weet immers sinds '66 dat ik een 
ernstige nierziekte had. Het brui
send vergaderleven was meteen 
gedaan. 

Meesje 
Wél ben ik blijven reizen. 

Waardoor ik inspiratie opdeed 
voor een volgende reeks jeugd
boeken. 

Inmiddels werkte ik ook bij de 
uitgeverij Heideland wat trou
wens verklaart dat wij in Limburg 
gaan wonen zijn. Maar ook dat 
werk viel mij niet zo gemakkelijk. 
Meer om meer zette ik mijn 
zinnen op jeugdboeken. Zo 
kwam er de „Geheime opdracht 
in de Sierra": over verzetsorgani-
zaties in Spanje tegen het Fran
coregime. Met onder meer de, 
onderdrukking van de Basken. 
Of nog: „Vrijbuiters tegen de 
Schimmen", waarin ik het stelen 
van een retabel beschreef en... 
wat naderhand in de gemeente 
Pamel van Emiel Van Cauwe
laert ook is uitgevoerd... Een reis 
naar een missiepost van de 
scheutisten in Zaïre (in Kalaï bij 
Kananga), resulteerde in „Mu-
tombo, mijn vriend", dat wordt 
heruitgegeven. Een Griekenland
reis deed het jeugdverhaal „Egi-
na, Zuid-Oost" ontstaan. In het 
boek „Ach broer, mijn broer" 
beschreef ik drie jaar geleden de 
guerrilla-tragedie in Guatemala 
Ik herinner mij ook nog het triest 
verhaal van „Geert, een mon
gooltje". 

Mijn jongste boek (er is weer 
een nieuw in de maak) heet 
„Meesje, een kunstnierpatiëntje". 
Het is uit mijn pen gesukkeld na 
eén bezoek aan het kunstnier-
dialysecentrum in Leuven. Ge 
moogt het weten, sinds enkele 
jaren leef ik ook met een kunst
nier Ik heb ervaren wat voor een 
enorme belasting dit' voor een 
gans gezin betekent En als het 
dan nog bijkomend om kinderen 
gaat.. 

Ik ben blij dat ik in mijn leven 
aan politiek gedaan heb. Ik vind 
het jammer dat dit werk moest 
stopgezet worden. Maar ik blijf 
erom verheugd veel geschreven 
te hebben. Politieke traktaten. En 
vooral die jeugdboeken. Dat is 
toch de kracht van een volk: 
door woord en geschrift leerrijke 
ervaringen meegeven. Het he
den leeft uit het verleden. Ik vind 
het jammer dat dit in de huidige 
jeugdliteratuur te veel verwaar
loosd wordt." (hds) 
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