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Nbams Nationaa M/eekbbd 

„Het staaltoneel heeft veel weg van een „spiegelteater" dat zou 
kunnen geschreven zijn door de Italiaan Pirandello. Het Cockerill-

Sambre teater wordt oogverblindend met het scenario-Gandois 
opgevoerd. Maar inmiddels is er de verdere deficit-evolutie." 

(De Fmancieel-Ekonomische Tijd, 31 januari '84) 

Komedie in de 
donkere kamer 

Vandaag begint in de Kamer het debat over het wetsontwerp 
van Martens-V ter uitvoering van het zogenaamd staalali-
koord van 26 juli 1983. Het ziet er niet naar uit dat dit debat en 
de stemmingen de regering in verlegenheid zullen brengen. 

In de bevoegde Kamerkommissie werd het ontwerp goedge
keurd, meerderheid tegen minderheid bij éen onthouding. De 
debatten in de kommissie hebben in avant-premiere reeds een 
kijk gegeven op het schouwspel dat ons te wachten staat. En op 
het ongelooflijk miezerig figurantenrolletje dat de Vlaamse 
CVP-ers en PW-ers op het lijf geschreven werd. 

Om het wetsontwerp van de regering goed te keuren, is de 
Kamerkommissie heengestapt, op bevel van Martens, over het 
derde negatief advies van de Raad van State. De tijd ligt noch
tans niet zo ver dat een CVP-premier - in casu Tindemans -
zijn regering deed vallen liever dan, zoals hij met veel tremo
lo's verklaarde, „een advies van de Raad van State te beschou
wen als een vodje papier". 

Veel erger is, dat de Vlaamse ministers van Martens-V en de 
CVP- en PW-leden in de Kamerkommissie ook het negatief 
advies van de Vlaamse regering gewoon als een vodje papier 
in de hoek hebben geworpen. Geens had gesteld dat „indien de 
centrale regering aan het advies voorbijgaat, ze geen rekening 
houdt met het Vlaams belang". Geen enkele CVP-er, geen enke
le Van den Brande heeft met de verwittiging van partijgenoot 
Geens ook maar een sekohde rekening gehouden. Wel integen
deel tikte de CVP-Kamerf raktie de Vlaamse eerste-minister op 
de vingers! 

Er was in de Kamerkommissie een onthouding: de Limburg
se CVP-er Moors. Dit verwekte alarm bij de meerderheid: in
dien Moors straks in de plenaire vergadering samen met zijn 
Limburgse partijgenoten dwars zou liggen, kon het ontwerp in 
gevaar komen. Daarom pakte de CVP midden deze week 
haastig uit met het zogenaamd „Alarmplan voor Limburg". Het 
moet de CVP-Kamerleden uit die provincie toelaten, bij de 
stemming hun gezicht te redden. De situatie is meer dan 
grotesk: terwijl enerzijds met het „Alarmplan" gezwaaid wordt, 
moet tegelijkertijd het staalontwerp goedgekeurd worden dat 
een zware bedreiging inhoudt voor de Limburgse steenkool
mijnen. Gol heeft reeds onverbloemd aangekondigd: het inle-
veringspakt voor Cockerill-Sambre zal in Wallonië verkocht 
worden met de toezegging, dat de Kempense mijnwerkers de 
riem nog meer zullen toesnoeren. 

Het debat in de openbare vergadering is van meet af aan 
vervalst. De weinige twijfelaars, de vele bangeriken in de 
Vlaamse meerderheid lieten zich kopen, paaien, af dreigen of 
bedriegen. Er moet nog scherp uitgekeken worden naar de 
houding van de CVP- en PW-ministers van de Vlaamse 
regering. Gaan zij de euvele moed hebben, hun eigen negatief 
advies te verloochenen? Gaan zij het allerlaatste greintje 
geloofwaardigheid en zelfrespekt verliezen? 

Inmiddels blijkt, dat het plan-Gandois al lang achterhaald is 
door de verdere vertikale val van Cockerill-Sambre. Het door 
de Franse deskundige voorspelde negatief resultaat over 1983 
is in werkelijkheid meer dan dubbel zo groot geworden. Alleen 
reeds de staking in Valfil veroorzaakte een verlies van bijna 
een half miljard. Dat heeft de bazen van Cockerill-Sambre er 
niet van weerhouden, de staking te beëindigen door aan de 
arbeiders herklassering te beloven plus minstens 50 maanden 
vastheid van loon. Men vergelijke met Cockerill-Yards, met Fa-
belta, met Boomse en noem maar op in Vlaanderen... 

Inmiddels rijven de Walen niet alleen de miljarden voor Co
ckerill-Sambre binnen, maar voeren zij dag aan dag de anti-
Vlaamse hold-up uit op nog andere terreinen: het maneuver 
van Gol om de jeep-kompensaties naar Brussel en Wallonië te 
krijgen, de blakende ijver van Knoops om de Limburgse mijnen 
te fnuiken, de hetze tegen Zeebrugge. Om nog te zwijgen over 
de vanuit Wallonië geleide en betaalde Happart-provokaties! 

(tvo) 

Foto van de week 

Zondagnamiddag Het graf van pastoor Veltmans te Sint-Martens-Voeren bedekt met enkele bloemtuilen 
om van VU-voorzitter Vic Anciaux Maandagochtend De pieta van ditzelfde graf kompleet vermeld De 

wallingantischie Happartbende ontziet mets of niemand 

IMothomb ontslag! I 
Dagelijks haalt de lieftallig-ogende Voerstreek het 

nieuws Steeds betreft het verslaggeving over de 
aanhoudende frankofone terreur, die gebeurt onder 
het toeziend en goedkeurend oog van burgemees
ter-bendeleider Happart en diens coach Charles-Fer
dinand (de) Nothomb, tevens minister van binnen
landse zaken 

H ET heeft er alle schijn van 
dat de toestand m Voe
ren van kwaad naar er

ger evolueert Gelegen in hun 
zachte zetels van de Wetstraat 
kijken de Vlaamse leden van de 
centrale regering echter lank
moedig toe alsof het een uitzen
ding van de Ver van mijn 
(Vlaamse) bed show is 

Vorige zondag betoogden 
zo'n tweeduizend Vlamingen in 
Tongeren voor de onmiddellijke 
afzetting van terroristenleider-
burgemeester Happart en tegen 
de schandalige dubbelzinnigheid 
in de Belgische rechtspraak al 
naar gelang het Vlaamse of 
franstalige beklaagden betreft 
ZIJ eisten verder de direkte split
sing van het ministene van bin
nenlandse zaken en het onver
wijld ontslag van PSC-minister 
Nothomb 

Diezelfde Nothomb had het 
bovendien klaargespeeld om, 
voor het eerst sinds jaren, naast 
Vlaamse ook Waalse rijkswacht
eskadrons naar het Limburgse 
Voeren te sturen i Deze franstali
ge ordehandhavers vormden 
zelfs een ere-eskorte voor de 
grafhulde van een troepje wallin-
ganten tijdens de voormiddag 
Dit stond in schril kontrast met 
het zenuwachtige optreden van 
de rijkswacht s namiddags 
Toen mochten slechts enkele 
Vlamingen en dan nog onder 
strenge kontrole Voeren binnen 

Dat het hierbij met zou blijven 
kon elk kerstekind vermoeden 
Enkele uren na de serene bloe
menhulde werd het mooie graf 
van de sociaal- en Vlaamsvoe
lende priester Veltmans op een 
gruwelijke manier verwoest Het 
laat geen twijfel dat de schuldi

gen voor deze ongemeen laffe 
daad in de kringen van Happart 
dienen gezocht In een hoogdrin
gende vraag van VU-kamerlid 
Kuijpers aan minister Nothomb 
wordt gewezen op het feit dat 
deze rascistische daad — ieder 
beschaafd mens onwaardig — 
te verwachten viel Toch nam 
Nothomb geen preventieve 
maatregelen 

Grafschennis is bij een be
paalde frankofone kaste trou
wens een sinds lang toegepaste 
terreurtaktiek Reeds in de jaren 
twintig werden grafzerkjes van 
Vlaamse idealisten verbrijzeld en 
direkt na de jongste oorlog 
deinsde men er zelfs met voor 
terug het IJzermonument te ver
nielen De daders werden , nooit 
gevonden' (sic) 

Om hulde te brengen aan de 
man die als Vlaamsvoelend 
priester een kwarteeuw lang so
ciaal apostolaat gedaan heeft 
tussen de Waalse mijnwerkers 
van het Luikse bekken brachten 
de partijleiding en de parle-
mentsfrakties van de VU giste-
rennamiddag een huldebezoek 
aan het kapotgeslagen graf Zij 
overhandigden er ook een 
check van 50 000 f r aan de 
Vlaamse Voerenaars als eerste 
gift voor de wederopbouw van 
dit grafmonument (pvdd) 



DE WALEN 

Door mijn funktie, ben ik sedert 
vele jaren, in bestendig kontakt met 
Walen. Ik durf dus beweren dat ik de 
Walen door en door ken en over hun 
mentaliteit een welgefundeerde visie 
heb. Hoewel komend uit verschillen
de sociale milieus zijn ze allen onder 
een gemeenschappelijke noemer te 
brengen. De komponenten van deze 
gemeenschappelijke noemer zijn: 

— een onbegrensde pretentie en 
arrogantie, als gevolg van het feit dat 
„ZIJ" met de medeplichtigheid van 

over hun toeren gedraaide Brussel
se „garde civiques" en baantjesja-
gende nobiljons, geholpen door een 
handvol franskiljonse industriëlen en 

textielbarons uit Vlaanderen, de Bel
gische Staat hebben gesticht.. Het is 

• dus „hun" staat, waarin de Vlamingen 
geduld worden. Maar nu zijn wij 
aktief bezig met onze rechten op te 
eisen en dat is te veel! 

— een mateloze zelfoverschatting 
die zich reeds 154 jaren via deze Bel
gische Staat konkretizeert In een 
hatelijk domineren van de demografi
sche meerderheid in dit land. 

— een idiote overtuiging dat Frans 
de enige kultuurtaal ter wereld is, en 
dat zij behoren tot het uitverkoren 
volk van de „francité", en kinderen 
zijn van het ene grote Franse vader
land, hetgeen resulteert in een onuit
roeibaar misprijzen van alles wat met 
Frans is. 

Een speciale dimensie, in deze 
kontekst, krijgt daarbij hun schaam-
tevrije domheid en bekrompenheid, 
die zich o.a. manifesteert in een zich 
niet kunnen aanpassen aan de ver
anderde sociale en ekonomische 
realiteit in deze staat en meer nog in 
hun verbluffende onkunde om talen 
aan te leren. 

— een gewetenloos profitarisme 
op de nuchtere zin voor de werkelijk
heid, de gekende talenkennis, de niet 
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dood te knjgen werkkracht en vitali
teit en het bijna oneindig lijkende 
geduld van de Vlamingen. 

Op het praktische vlak van elke 
dag schept dit alles het doorsnede 
profiel van de „Waal", die het maar 
heel normaal vindt dat hij als eentali
ge in de Belgische, administratie de 
interessantste bevordenngen in de 
wacht sleept, die het met begrijpen 
kan dat de Vlamingen het niet als 
een eer'beschouwen op vergaderin
gen en dergelijke en bij het behande
len van dienststukken, voor de verta
ling te mogen inspnngen voor het 
Waalse Herrenvolk. En zo kunnen 
we verder gaan. 

De Waal kent als geboren óproer-
maker slechts één uitdrukkingsmid
del: dit van het geweld! En zolang de 
Vlamingen hen niet met ditzelfde 
middel te woord zullen staan, is er 
met dit volk van schaamteloze impe
rialisten, geen enkele dialoog moge
lijk! 

R.R.. r :»"* 

NOG EENS 
HAPPART 

Dat in 1963 de Voer overgeheveld 
werd volgens een overeenkomst 
met de Walen die de frankofonen de 
pariteit in de regering en elders 
waarborgde weet het Vlaamse pu
bliek niet eens! Ik ben Happart zeer 
dankbaar omdat hij nog eens te 
meer het bewijs levert dat men de 
Vlaamse ezel mag slaan en stampen 
en dat hij dan nog met terugstampt 
om de „grieventrommel" niet te 
roeren! 

Ik begrijp niet waarom de Vlamin
gen ook geen beroep doen op de 
mensenrechten. Het is toch mensen-
rechtelijk dat een burgemeester in 
een Vlaamse gemeente Nederlands 
spreekt? En waar blijven al die va
derlandse patriotten beladen met de 
driekleur? Kunnen zij het aanzien dat 
Happart België verscheurt? 

En de vakbonden die gaan beto
gen voor de rechten van de vreem
delingen, die laten in de Voerkwestie 
geen kik horen. 

Dat alles bewijst dat er geen 
Vlaamse morele druk is op de poli
tiek. Het is niet alleen de schuld van 
de CVP alleen. De Vlamingen begrij
pen niets van politieke strategie, 
noch van public relations.j 

A.C., Aalst 

EENDRACHTIG 

In gans Vlaanderen, Brussel, Voe
ren, leeft nog een volk, de kern van 
het Vlaamse volk, dat na een eeuw 
verarming, verdrukking, vervolging 
en strijd, de fanatieke frankofonen 
ten spijt, z'n eigen weg baant naar 
zelfstandigheid en de afvalligen en 
knechten zal blijven bevechten. Het 
uur der afrekening is geslagen, we 
zullen eendrachtig blijven en niet 
versagen. Gedaan met viktorie 
kraaien. We laten ons met Belgische 
beloften niet meer paaien. 

Salut. 

J.D.D., Erembodegem 

VLAAMSE 
SOLIDARITEIT 

Ik zou een oproep willen doen om 
de drie Vlaamse jongens te helpen 
die vastzitten voor de schietpartij te 
Voeren. 

Stuur hen een weinig zakgeld. Het 
geld IS bestemd voor kantinegeld 
(d.w.z. voor aankoop van sigaretten, 
limonade, een krant) en voor een 
eventuele tussenkomst in de proces
kosten). 

Steun hen a.u.b. op rekening 
407-3062351 -50 van Jongeren Aktief 
Antwerpen. Vermelden: Voeren. 

Ook een briefje is steeds welkom 
bij Joris en Ludo Haenen en Jan 
Verluyten in de Begijnenstraat 42, 
2000 Antwerpen. 

Johann Vancoppenolie, 
St-Truiden 

^uberge i&aöteel Peeröel 
p.v.b.a -

Jef JURION heet u 
hartelijk welkom. 

Lotstraat 65, BEERSEL. 

Voor reservatie 
tel. 02-376.26.47. 

(Adv. 15) 

AKTUEEL 

De kommentaren en grappen 
over de gebeurtenissen gaan hun 
gang. Een vriend vroeg me, welk het 
verschil was tussen de maffia en de 
verfransers. Daar ik de diepe ziele
roerselen van beide groepen niet 
meen te kennen, moest ik hem be
kennen dat ik het met wist „Wel," zei 
hij, „het zal je verwonderen, maar er 
is bijna geen verschil. Beide groepen 
nemen ongestraft een loopje met de 
bestaande wetten en, als dat in hun 
kraam te pas komt, schieten ze er 
naar hartelust op los, zonder dat 
iemand het aandurft hen daarvoor te 
bestraffen. In het geval van de ver
fransers, moeten de slachtoffers dan 
wel flaminganten zijn." 

„Ongelooflijk, maar waar" beaam
de ik, „in het laatste geval is men zelfs 
geneigd ze te vereremerken." 

Een andere vriend vroeg me, of ik 
wist dat de werknemers van Cocke-
rill-Sambre nu allen een plaatje op 
hun kleren dienen te dragen. Daarop 
staat een zwarte leeuw op geel veld, 

met het opschrift „Dank u wel". 
„Weet je waarom?" vroeg hij. 

Het leek me hoogst eigenaardig, 
zodat ik hem de vraag terugkaatste. 

„Jaja, 't is nochtans zo en er is 
niets aan te doen, hoor," zei hij, „want 
ze moeten van hun sponsors..." 

O.V.H., Merelbeke 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m, evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De Opinie, vertolkt m een lezersbnef. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Import ABTS 
Tiensesteenweg ë$ \' 
3040 BIERBEEK 
(Korbeek-Lo) 
Tel. 016-46.03.11 

2 FEBRUARI 1984 



Vandemeu-
lebroucke 

2 levert 
^:^^ bewijs 

Het bewijs 

Enkele maanden geleden 
bracht VU-kamerlld Willy Kuij-
pers een onthutsend bezoek aan 
Ethiopië. Hij bracht bewijsstuk
ken mee voor zijn tesis dat de 
voedselhulp, die de Europese 
Gemeenschap aan Ethiopië 
schenkt, voor het grootste deel 
omgeruild wordt tegen Sovjet-
russische wapens die op hun 
beurt gebruikt worden om de 
Eritrese ontvoogdingsstrijders te 
bekampen. Weinigen geloofden 
toen echt wat Kuijpers beweer
de. 

Zijn partijgenoot en Europees 
parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke leverde vorige week 
echter het onomstotelijke bewijs 
voor de aantijgingen van Willy 
Kuijpers. Vandemeulebroucke 
bezit een brief van de officiële 
kommissie die de humanitaire 
hulp in Ethiopië beheert. Hierin 

in de BRT-uitzending „Konfronta-
tie". Hij werd er geïnterviewd 
naar aanleiding van zijn ree >nte 
racistische uitspraken over de 
Vlaamse staalarbeiders in Luik. 
Hij verdedigde zich door een 
emotioneel nummertje op te 
voeren over de hoge werkloos
heidsgraad in Wallonië. Alsof de 
tirannieke draak van de werk
loosheid niet even hard toeslaat 
in Vlaanderen...! 

Zijn spitsbroeder, de voorzit
ter van het Waalse Gewest 
Jean-Maurice Dehousse, werd 
over soortgelijke uitspraken aan 
de tand gevoeld door het week
blad „De Zwijger". Alhoewel een 
rabiate wallingant neemt De
housse toch eventjes afstand 
van de platvloerse taal van 
Cools. Maar onthullender zijn de 
uitspraken van Dehousse over 
CVP-minister Leo Tindemans. 
Dehousse verwijt deze gewezen 
premier de grote schuldige te 
zijn voor alle onheil. 

„Het doet niet terzake of het 
Egmontpakt nu goed of slecht 
was. Men werkte eraan, tot men 
plotseling tot de vaststelling 
kwam dat men samen in een 
boot zat met kapitein Tindemans, 
die van plan was de boot op de 
rotsen te pletter te gooien. Hij 
heeft het vertrouwen gebroken. 
Hij is een extremist, een ambi
tieus iemand, die de verantwoor
delijkheid voor het Belgische fail
liet op zich mag nemen". 

The da^ a/ter^ 
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worden gedetailleerde onder
richtingen gegeven om de boe
ken te vervalsen, omdat een 
inspekteur van de Verenigde 
Naties de boeken kwam kontro-
leren. Van de in totaal 15.000 ton 
Europese voedselhulp verliet 
12.000 ton nooit de opslagplaat
sen aan de Rode Zee. 

Jaak Vandemeulebroucke 
eist een diepgaand onderzoek 
en een hard debat over de hele 
affaire. Voedselhulp ruilen voor 
moordtuig is echt te gortig. De 
EG-Kommissie zal het heus niet 
onder de markt hebben wanneer 
Jaak in het Europarlement straks 
(hopelijk) ook nog het gezel
schap krijgt van Willy Kuijpers... 

Tindemans, 
extremist? 

Grote 
schuldige 

Vorige zondag was de Waal
se socialist André Cools te gast 

Tindemans, dé grote Belgicist, -
zal het echt niet leuk vinden 
nogmaals aan zijn slecht verle
den herinnerd te worden. Noch
tans steekt er een grond van 
waarheid in de aantijgingen van 
Dehousse. 

Hugo 
Schiltz 
tegen 
kollaboratie 

Afwezig 
VU-gemeenschapsminister 

Hugo Schiltz bleef afwezig op de 
perslunch „twee jaar Vlaamse 
regering". Op deze bijeenkomst 

DEZE 
\NEEK önK 

Binnen de tijd van een goede 
halve maand was ik driemaal in 
Voeren. Samen met een groot 
deel van de VU-parlementairen. 
Kollega's uit de andere partijen 
zullen wellicht smalend de 
vraag stellen of we niets 
anders te doen hebben. 
Zonder omwegen, 
onverbloemd en bewust van 
mijn daden, wil ik hen 
antwoorden dat het onze 
verdomde plicht was. Wij 
willen daar aanwezig zijn, waar 
ons volk zijn 
vertegenwoordigers echt nodig 
heeft. Als enkele moeders 
spontaan verzet plegen en 
lijfelijk verhinderen dat 
Vlaamse kinderen door een 
fransdolle bendeleider naar een 
bezemhok worden verwezen, 
dan staan wij aan hun zijde. 
Ais Vlaamse jongeren aktief 
bewijzen dat aan de grenzen 
van Vlaanderen niet mag 
geraakt worden, dan behoren 
wij samen met hen te betogen. 
Als enkele Waalsgezinde 
lafaards hun haat voor 
Vlaanderen botvieren op het 
graf van een eenvoudige, 
sociaalvoelende Vlaamse 
priester, dan ervaren wij deze 
grafschennis als een 
smadelijke vernedering van 
heel Vlaanderen. Dan eisen wij 

eerherstel. Niet alleen vanuit 
Brussel. Wij zijn Vlaams
nationalisten. Onze plaats is te 
midden van het volk. 
Ik betreur dat mijn kollega's uit 
de andere partijen de 
Voerstreek amper weten 
liggen op de Vlaamse kaart 
Het is erg dat zij niet beseffen 
dat alles wat zich in en 
rondom Voeren afspeelt, 
prioritaire aandacht vereist. Zij 
dienen toch in te zien dat het 
Voerens probleem geen 
plaatselijke aangelegenheid is 
waarover geringschattend kan 
geoordeeld worden 
Dat een Happart, vanuit een 
burgemeesterszetel, Vlaamse 
mensen kan terrorizeren, 
ongestraft en zelfs beschermd 
door een Belgische minister, is 
een reuzengroot teken aan de 
wand. 
Dit duidt erop dat we nog 
altijd een klootjesvolk zijn. Dat 
wel wat mort, maar de fierheid 
mist om onstuitbaar te 
reageren. Zolang Vlaanderen 
deze spankracht ontbeert, 
blijven wij gedoemd de ene 
nederlaag na de andere te 
ondergaan. Zolang moeten de 
Vlaamse mensen inleveren 
zonder er echt resultaat van te 
zien. Zolang wordt Vlaanderen 
jaarlijks van vele miljarden 

beroofd en intussen geplaagd 
met een rampzalige 
werkloosheid. Zolang blijven 
we gekneld in het Belgisch 
keurslijf en onbevoegd om een 
eigen industriële, sociale, 
kulturele en onderwijs-politiek 
op 't getouw te zetten. 
Zolang missen we de kans aan 
de wereld een eigen Vlaams 
gelaat te tonen. 

Stel je even voor dat Swaelen, 
Verhofstadt en Van Miert 
samen met mij naar Voeren 
trekken. En dat we daar samen 
verklaren „Nu is het genoeg! 
Het geduld van Vlaanderen is 
op!" Misschien zou de regering 
vallen. En dan...? In ieder geval 
zou Happart er liggen. Maar 
veel meer: Vlaanderen zou 
verlost zijn van alle pesterijen, 
van elke uitbuiting. Pas dan 
zouden we eindelijk vrij 
kunnen bouwen aan de uitweg 
uit de krisis. Het is de hoogste 
tijd dat alle Vlaamse partijen 
beseffen dat het MOET. En dat 
het ook KAN. Als de politieke 
WIL er IS! 

Vic ANCIAUX 

— waarop nota bene dit week
blad met uitgenodigd wasi — 
werd een dokument voorgesteld 
waarin beschreven stond hoe 
goed en mooi het allemaal wel 
gesteld is met deze Executieve 
Omwille van de bekende proble
men, o.m. over de opmaak en in
houd van de begroting, én om
wille van het feit dat de VU 
hoegenaamd geen vrede kan 
nemen met de lamentabele gang 

Met dank 
aan Louis 

Yoeri Andropov beleeft er 
nog meer slapeloze nachten 
door. En geef toe, het was al met 
zo best gesteld met de gezond
heidstoestand van de leider van 

van zaken in die Vlaamse Rege
ring wenste Hugo Schiltz terecht 
niet mee te vieren. 

„Het ergste is misschien nog 
dat de Vlaamse Regering de 
kans heeft laten liggen om een 
nieuwe politieke kuituur in het 
leven te roepen die eindelijk 
eens zou afrekenen met de clan
geest De koalitievorming binnen 
de Executieve (CVP-PVV) heeft 
de kapellekensgeest van het 
Belgische establishment op
nieuw ingevoerd", verklaarde de 
Vlaams-nationale gemeen
schapsminister tijdens een 
vraaggesprek. 

De „kollaboratie" tussen de 
nationale regering en leden van 
de Vlaamse Executieve boycot 
inderdaad de goede werking in 
en van dit Vlaams machtsor-
gaan. De balans van twee jaar ei
gen regering is echt met zo 
schitterend. Alle t-dagen en an
dere Geensiaanse zelf-verheer-
lijkingen ten spijt. 

de Sovjetunie. Maar nu CVP-
voorzitter Swaelen in zijn land 
op bezoek is geweest davert het 
Kremlin op zijn grondvesten. „Ik 
tieb aan de Sovjets het CVP-
standpunt inzake de Euro-raket
ten meegedeeld", verklaarde 
voorzitter Swaelen. Daarover is 
men nu fel ongerust in Moskou 
Stel je voor, de voorzitter van de 
CVP die het hen eens gezegd 
heeft Een echt vredesinitiatief in 
Europees verband ontwikkelen 
durfde Swaelen echter niet. 

want dan zou hij de loopjongen 
van Reagan, zijn eigenste minis
ter Tindemans, tegenkrijgen. 

Tot ongenoegen van Frank 
Swaelen raakte ook bekend dat 
dit reisje voor hem gearrangeerd 
werd door niemand minder dan 
KP-leider Louis Van Geyt. Een 
vreemde kombinatie: de CVP-
voorzitter op bezoek bij de Sov
jets, dankzij tussenkomsten van 
de Belgische l^ommunisten! 

Swaelen 
in SU 

De gebroeders Happart wor
den de jongste maanden opge-
vrijd door bijna alle Franstalige 
partijen Dit met het oog op de 
a.s Europese én op de eerstvol
gende nationale verkiezingen. 
Het schijnt dat de tweelingbroer 
van Happart, Jean-Marie, straks 
op de vierde plaats komt van de 
Waalse socialisten. Op de zoge
heten „strijdplaats" dus. De ben
deleider zelf, José dus, wacht 
nog eventjes alvorens „kleur" te 
bekennen Al is het een publiek 
geheim dat hijzelf hoopt een 
mooie plaats te krijgen op de PS-
lijst bij volgende parlementsver
kiezingen. Waarbij het gevaar 
met denkbeeldig is dat deze ter-
ronst straks lid wordt van de 
Kamer 

Uitgerekend hij die bij vorige 
nationale verkiezingen tientallen 
stembrieven en enkele stembus
urnen verbrandde, hoopt nu, via 
verkiezingen, in de Kamer te 
komen Ter herinnenng: voor 
deze toch zware kiesdelikten 
werd Happart nooit veroor
deeld! 
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Doorgestoken 
kaart 

Vorige week dinsdag gaf de 
Vlaamse Regering een ronduit 
negatief advies over het wets
ontwerp van de Belgische rege
ring m b.t de verdere staalfinan-
ciering. Dit besluit was eenpang 
genomen binnen de Vlaamse 
executieve. Dus ook de CVP- en 
PVV-gemeenschapsministers 
waren van oordeel dat het door 
de centrale regering voorgesteld 
ontwerp slecht was. 

Twee dagen later konden wij 
het beleven dat de CVP-top de 
CVP-gemeenschapsministers 
op de vingers tikte. Het heette 
zelfs dat de „CVP-Kamerfraktie 
boos was op de Vlaamse Rege
ring". En nog twee dagen later 
werd bekend dat de CVP'ers 
onvoorwaardelijk het ontwerp 
van de centrale regering zullen 
goedkeuren 

Wij kunnen ons niet van de in
druk ontdoen dat dit spelletje 
een doorgestoken kaart was. 
Vorige week dinsdag goochelde 
men in de CVP-top met de mo
gelijkheid van vervroegde ver
kiezingen en men zocht dus naar 
de meest geschikte bananeschil 
om de regenng te laten vallen; 
een gedroomde slogan om naar 
de verkiezingen te gaan: „CVP 
zegt neen aan Vlaams geld voor 
Waals staal" (ook al keurden ze 
de jongste jaren tientallen miljar
den hiervoor goed O 

Maar even later werden de 
uitslagen van de recentste opi
niepeiling vrijgegeven... en daar
uit bleek dat de CVP andermaal 

klop zou krijgen bij eventuele 
verkiezingen. Dit betekende, 
verandering van strategie, en 
dus uitstel. Want het is hoege
naamd met zo dat alle problemen 
voor Martens V nu van de baan 
zijn... 

Tegen racisme 
Guido Dossogne, een in 

Vlaams-nationale kringen te 
Brussel bekend figuur, heeft vo
rige week klacht ingediend te
gen de Waalse socialisten De-
housse en Cools. Hij beschuldigt 
hen ervan de wet op het racisme 
overtreden te hebben door hun 
jongste verklaringen over de 
Vlaamse, arbeiders in Wallonië. 
Ook de verwijzingen van Cools, 
waarin de Vlamingen vergeleken 
worden met nazi's, vormen een 
onderdeel van de gerechtvaar
digde klacht van Dossogne. 

Deze Waalse socialisten die 
zich op andere ogenblikken zo 
graag laten doorgaan voor dé 
verdedigers van de „gast"-arbei-
ders verdienen gestraft te wor
den voor hun verachtelijke uit
spraken tegenover de Vlamin
gen... die schijnbaar wel goed 
genoeg zijn om miljarden te ge
ven aan de Waalse staalnijver-
heid. Stank voor dank. 

„Steenkool"..., 
zei u 

De Waalse staatssekretaris 
voor Energie, Knoops, heeft lef, 
dat moet gezegd. In een schrij
ven aan het „Kontrolekomitee 
voor Gas en Elektriciteit" had 
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.. of hoe de grootste partij van Vlaanderen, de CVP, erin slaagt, in amper vijf dagen tijd, totaal van standpunt 
te veranderen' Het bovenste kranteknipsel dateert van woensdag 25 januari (uit de katolieke ACV-krant 
„Het Volk"), het middenste van vrijdag 27 januari (eveneens uit „Het Volk") en het onderste van maandag 

30 januan (uit de katolieke „De Standaard") Zonder verder kommentaarl 

deze PRL-excellentie aange
drongen om met langer steenko
len af te nemen van de Limburg
se mijnen, of toch minstens te
gen een prijs die ver onder de 

Pastoor Veltmans 
G RAFSCHENNIS! Deze 

laffe, weerzinwikkende 
misdaad behoort tot de 

smerigste traditie van de 
Vlaamshaterij. Kruisen en zer
ken vernielen in het nachtelijk 
duister: het morbied handwerk 
werd in het groot en op hoog 
bevel verricht bij de dinamite-
ring van de IJzertoren. Het graf 
van Staf De Clercq op de Kes-
terse hei werd in de lucht ge
jaagd. Met het puin van de 
grafmonumenten der Vlaamse 
gesneuvelden werden ooit we
gen aangelegd in de West-
vlaamse frontstreek 

Het grafmonument van pas
toor Veltmans staat — we moe
ten helaas zeggen: stond — in 
een tegen de kerk aangebouw
de kapel op de landelijke do
denakker van Sint-Martens-
Voeren. Verleden week reeds 
werd de marmeren plaat met de 
naam van de pastoor afgerukt 
en verbrijzeld. In de nacht van 
zondag op maandag werd de 
piëta — een bijna levensgrote 
Mater Dolorosa met haar Zoon 
— van de voet gekanteld en 
totaal vernield. 

Wie was pastoor Veltmans? 
Wat betekende deze man, wat 
is hij geweest en wat heeft hij 
gedaan opdat de haat hem der
tig jaar na zijn dood tot in het 
graf achtervolgt? 

Hendrik Veltmans werd ge
boren in het Limburgse Moper
tingen in 1866. Hij werd priester 
en studeerde van 1885 tot 1891 
aan de pauselijke gregoriaanse 
universiteit te Rome, waar hij 

promoveerde tot doctor in de 
wijsbegeerte en licentiaat in de 
godgeleerdheid. 

Een intellektueel Maar in de 
allereerste plaats een sociaal 
bewogen man, die zich inzette 
voor de verdrukten en de weer
lozen. Deze flamingant werd 
reeds als jong kapelaan te Die
penbeek en te Luik geboeid 
door een Waal: priester Rottier, 
die nog vóór Rerum Novarum 
een pionier was van de kristelij-
ke arbeidersbeweging in Wal
lonië. De groep rond Rottier, de 
zogenaamde „school van Luik" 
waartoe ook Veltmans behoor
de, richtte werkliedenbonden 
en verbruikerskoöperaties op. 
Een groot deel van zijn leven 
heeft priester Veltmans, eerst 
als kapelaan te Luik en later 
tweeëntwintig jaar lang als pas
toor te Saint-Remy-lez-Argen-
teau, zich uitgesloofd voor de 
Waalse kleine man, in hoofd
zaak voor de mijnwerkers uit 
het Luikerbekken. Deze Vla
ming was een der grondleggers 
van de Waalse arbeidersbewe

ging: op zijn manier een pries
ter Daens van de Luikenaars. 

Precies deze sociale bewo
genheid maakte hem tot een 
strijdend flamingant tijdens de 
zevenentwintig jaar dat hij, tot 
aan zijn dood in 1954, pastoor 
was te Sint-Martens-Voeren. 
Enkele franskiljonse kasteel
heren zwaaiden de feodale plak 
in de Voerstreek en het land 
van Overmaas. Zoals op zoveel 
plaatsen elders waren de taai
toestanden het meest zichtbare 
en stuitende symbool van de 
sociale verhoudingen. Pastoor 
Veltmans werd voorzitter van 
de taalgrens-aktiegroep Voer
streek. Zijn groot gezag en zijn 
populariteit drongen het frans
kiljonisme terug. Vanonder het 
oppervlakkige laagje nobiljons 
vernis kwam de volkstaal te 
voorschijn: de Voerstreek werd 
ook officieel Nederlandstalig. 

De aktie van pastoor Velt
mans beperkte zich niet tot de 
Voerdorpen, maar strekte zich 
uit over heel het land van Over
maas en de Platdietse streek. In 
1954 — het jaar van zijn dood 
— stichtte hij de Pastoor Velt-
mansprijs die, onder beheer 
van het Davidsfonds, het beste 
Nederlands opstel bekroonde 
in de jaarlijkse wedstrijd in de 
scholen van Aubel en de Voer
streek. 

Intellektueel en flamingant, 
inderdaad. Maar ook en vooral 
een man die praktisch de helft 
van zijn aktief leven gewijd 
heeft, in het Frans, aan het 
Waalse proletariaat. 

De haat is, per definitie, blind. 

kostprijs ligt. De bedoeling hier
van is duidelijk: de reeds lang be
loofde steenkoolcentrale in Lim
burg definitief in de verdoemenis 
schoppen. 

Reakties op deze brief bleven 
met uit. Zelfs zijn CVP-kollega 
Eyskens vond het nu echt te 
gortig, en daarvoor moet het al 
erg zijn. Eyskens stelt dat 
Knoops nu moet kiezen tussen 
akkoord gaan met de steenko-
lencentrale of ontslag nemen. 
Opvallend is wel dat Eyskens 
deze stelling verdedigt in een 
schrijven aan dit Kontrolekomi
tee, maar blijkbaar niet durft toe
voegen aan de agenda van de 
eerstvolgende kabinetsraad. De 
bedoelingen van Knoops, die 
biezonder nauwe bindingen 
heeft met de nucleaire en petro-
leumlobby zijn uiteraard een 
dringende beslissing van de re
gering afdwingen over een Belgi
sche deelname aan het Franse 
kernpark-Chooz. Deze „deelna
me" zou de Waalse industrie ten 
goede komen. 

Of stel u maar eens voor wat 
voor storm van reakties het zou 
ontketenen indien een Vlaams 
minister iets soortgelijks zou 
schrijven Maar ja, daarover mo
gen we gerust zijn: Vlaams-radi-
kale standpunten moeten wij van 
hen niet verwachten. Daarvoor 
zijn ze te bang... of te laf? 

Stoemelings 
600 miljoen 
weg 

De kompensatiepolitiek tiert 
weer welig Vonge dinsdag be
sliste een ministerieel komitee 
„ad hoc" dat het Brussels ge
west een bijkomende dotatie 
krijgt van 600 miljoen. 

Nadat in augustus vong jaar 
reeds 500 miljoen uit de nationa
le pot werd toegekend Dit is het 
gevolg van de regenngsbeslis-
sing om aan de Waalse en 
Vlaamse gewesten geldmidde
len te geven om de „lasten uit het 
verleden te delgen" Wat werd 
ingegeven om het Waalse ge

west met nationale middelen Co-
ckerill-Sambre te laten redden. 
Waar over dit financieringssys
teem nog steeds wordt gebak
keleid en de Raad van State nu 
reeds voor de derde keer 
dwarsligt, stellen we vast dat het 
gewest Brussel „ter kompensa-
tie" reeds „stoemelings" meer 
dan 1 miljard extra binnenrijft 

En dan nog zonder dat aan de 
agglomeratie en de Brusselse 
gemeenten strenge sanenngsei-
sen worden opgelegd! 

Herstelbeleid? 
Vorige week gingen nog eens 

15.000 jongeren extra de reeds 
ellenlange rijen aan de stempel
lokalen vervoegen. Op 25 januari 
verstreek immers de wachtpe-
riode van 150 dagen voor elkeen 
die zich vóór 1 augustus 1983 
had ingeschreven als werkzoe
kende en ondertussen geen 
werk vond. 

Tot overmaat van ramp blijkt 
dat ook deze groep moet „inleve
ren". Van de reeds zeer schame
le maandelijkse uitkering — am
per 11 830 fr. — ging nog eens 
een vierde af! Zij ontvangen nu 
nog maar 9.084 fr. per maand. En 
iedereen begrijpt dat het volko
men onmogelijk is hiermee 30 of 
31 dagen rond te komen, laat 
staan een menswaardig bestaan 
te lijden De min-18-jangen moe
ten het zelfs stellen met het 
onooglijk sommetje van 5 616 f r ! 
Enige hoop op een verbetering 
van de werkgelegenheid is er 
vooralsnog met. Integendeel. Bo
vendien neemt de werkloosheid 
thans het snelst toe in Vlaande
ren, waarbij vooral Limburg in de 
hoek van de slagen valt. 

Toch durven regeringsleden 
het aan te gewagen van een 
„herstelbeleid" en „een met meer 
zo snel toenemen van de werk
loosheid" Ruim een half milpen 
mensen zijn ondertussen werk
zoekend en de RVA treedt hoe 
langer hoe driester op tegen 
langdurig werklozen Moeten zij 
opdraaien voor het rampzalige 
beleid van de regering Martens 
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Wat is er van de hoge loonkost? 

Dé krisis: 
beleidsluiheid van de overheid 

De jongste tijd werd de WIJ-redaktie op haar reportageweg geteisterd door 
een aantal „pertes totales"! Een oud karretje tegen een Brusselse vuilkar Geen 
enkele zin meer om dit nog te laten herstellen, oordeelde prompt de 
verzekeringsmaatschappij Een nog kranig-jeugdige tweedehands ging even
eens voor de experten-valbijl. Redenen voor dit telkens weer, voor elk gezin 
apart, klein financieel drama?.. Och mijnheer, de loonkosten in de garages zijn zo 
duur dat een opsmukken van een gedeukte auto na een ernstige beschadiging 
echt niet meer loont In frankofiel Nederlands heet dit dan: totaal verlies. 
Diezelfde karretjes worden evenwel opgekocht door gespecializeerde garages 
en razen weken later weer prompt tweedehands door onze contreien... 

DIE loonkosten, die zouden 
naar verluidt de blijven
de kankerplek vormen 

van onze handel en wandel. 

En dat is het ook voor de 
meeste bedrijven. Het is onder
hand reeds enkele jaren dat er 
op gewezen wordt dat de bruto
lonen in ons land tot de hoogste 
in de West-Europese landen be
horen. Zeg dan wel duidelijk: de 
brutolonen. Want evenzeer zijn 
we koploper wat betreft het ver
schil tussen datgene wat de 
werkgever globaal per tewerk
gestelde moet opbt'engen en het 
uiteindelijk nettobedrag dat de 
werknemer in handen krijgt 

Vloedgolf 
Om uit de krisis te geraken, zo 

heette het namens de regering 
en de patroonsorganizaties, 
moest hoogdringend de loon
kost drastisch getemperd wor
den. 

Dan zouden misschien voor 
de partikulieren de garagekos-
ten weer ietwat betaalbaar wor
den. Dan zouden de garagisten 
zonder miserie omtrent gedwon
gen afdanking van fjersoneel 
kunnen blijven verder werken. 

Dat werd geleerd genoemd: 
herstel van de kompetitiviteit 
door erilereerst de uitgaven voor 
lonen in te dijken. Die enorme in
levering vanwege de werkne
mers is er nu onderhand reeds 
een behoorlijke tijd geweest 

Met als zichtbaar gevolg dat 
de vloedgolf van bedrijfssluitin
gen bij kleine en middelgrote 
ondernemingen enigszins is in
gedijkt. Er zijn een behoorlijk 
aantal ondernemingen die het 
klaargespeeld hebben niet ver
der in de commerciële miserie te 
sukkelen. 

Vooral de KMO's in Vlaande
ren brengen merkwaardige kri-
sisinspanningen op. 

Of ze daar nu ook de blijven
de vruchten zullen kunnen van 
plukken?.. 

„Aan de bron" 
Kompetitiviteit heeft niet al

leen te maken met de nettoloon
kost; datgene wat de werkne
mers effektief in handen krijgen 
als vergoeding voor hun werk. 

Er zijn ook nog de sociale 
lasten waar de werkgever in 
aanzienlijke mate voor opdraait 
(méér dan de RSZ-afhoudingen 
op het loonbriefje). Maar vooral 
blijft er de vaststelling dat de 

arbeid in dit land buitensporig 
wordt belast De reeds hoge 
afhoudingen op het loonbriefje 
(afhoudingen „aan de bron" zo
als dat In ambtelijke belastingtaal 
heet) blijken voor een gezin 
waarin man en vrouw (zelfs half-
tijds) gaan werken bijlange niet 
voldoende te zijn voor de geld-
honger van de overheid. 

En dikwijls betreft het dan 
gemiddelde gezinsinkomsten, 
die hoegenaamd geen luxueus 
leventje mogelijk maken. Nee, 

veeleer betreft het een nood
zaak twee inkomsten in één ge
zin te hebben om bijvoorbeeld 
de lening voor een eigen huis te 
kunnen afbetalen. 

De fiskale last op de bedrijven 
en de gezinnen heeft io 'n pro
porties bereikt dat in enorm veel 
gevallen precies deze belasting 
op de arbeid de stijgende werk
loosheid in de hand werkt 

Hoeveel prutsmiddeltjes wer
den er Inmiddels op enkele jaren 
tijds door de overheid niet be

dacht om naar verluidt de kon-
kurrentiekracht van de onderne
mingen te herstellen?.. Maar, 
hoeveel kritiek is er door des
kundigen inmiddels ook niet 
reeds uitgeoefend. Het zal niet 
de laatste keer zijn dat de syste
men van rentetoelagen, expan
siekredieten enzomeer op de 
korrel worden genomen. 

De overheidstussenkomsten 
worden trouwens door de admi
nistratieve slakkegang in aan
zienlijke mate perfekt ondoelma
tig gemaakt Het lapwerk van de 
regering heeft her en der duide
lijk wel soelaas gebracht Maar, 
een vernieuwd industrieel beleid 
kan langs geen kanten ontwaard 
worden. 

Doemdenken 
Wat opvallend ontbreekt is 

kreatief anti-krisiswerk van de 
regering. De zuurstofkuur, dank 
zij de inlevering, heeft in het 
bedrijfsleven zichtbaar effekt ge
had. Maar het blijft een terapie 
van korte adem. Het zorgt er ook 

Een garagebezncke De fsks helpt naarstig mee een gepeperde rekening op te maken. 

Inlevering, waarvoor... 
„Met een aangetaste kompe

titiviteit schuiven wij fataal te
rug de glijbaan af met onze 
handelsbalans, overheidsbe
groting, financiering van de so
ciale zekerheid, tewerkstelling-

De knipperlichten waarschu
wen trouwens nu reeds. De 
cijfers wijzen er immers op dat 
onze loonkosten in 1984 weer 
uit de pas zullen lopen ten 
overstaan van het buitenland. 
Maatregelen dringen." 

De direkteur-generaal Beir-
naert van het Verbond van Bel
gische Ondernemingen heeft 
dinsdagavond voor de BRT-ra-
dlo nog andere waarschuwin
gen laten horen. 

EEN en ander komt er op 
neer dat er hoegenaamd 
nog niet voldoende werd 

bezuinigd op de loonkosten. 

Uiteraard zou het onzinnig zijn 
nu meteen de loonspiraal de 
vrije teugel te laten. 

Maar anderzijds gaf zelfs de 
VBO-woordvoerder hoe dat vo
rig jaar opmerkelijk veel arbeids
overeenkomsten werden afge
sloten waarin vooral de matiging 
en blijvende inlevering troef wa
ren. Stel u voor: in '83 werden er 
in paritaire komitees en in onder
nemingen een duizendtal over
eenkomsten afgesloten. Het jaar 
voordien, in '82, boekte men am
per 187 arbeidsovereenkom
sten. 

Dit wijst er duidelijk op dat 
waar aanvankelijk er een grote 
huiver was voor de inleverings-
eisen, de werknemers vorig jaar 
grote bereidheid hebben ge
toond om, bij middel van behoor

lijke matiging, mee te helpen uit 
de krisismiserie te geraken. 

De VBO-woordvoerder gaf 
ook toe: dit nieuwe elan heeft te 
maken met de stok-achter-de-
deur politiek van de regering. 

Maar, het effekt van alleen 
maar de volmachten-chantage 
kan bezwaarlijk een basis vor
men voor een gefundeerd her
stelbeleid. De werknemers heb
ben nu duidelijk bewezen (en 
dan zeker in Vlaanderen; nog 
immer niet bij Cockenll-Sambre) 
dat ZIJ een kollektief offer, ook uit 
solidariteit met de werklozen, wil
len opbrengen. 

Het is nu allereerst aan de 
overheid om aan te tonen dat zij 
het ingeleverde geld niet over de 
verkwistingsbalk blijft gooien. 

voor dat steeds meer gezinnen 
in de penarie duikelen omdat 
eertijds verwachte wedde-aan-
passingen, voor hen broodnodig 
om aangegane leningen af te 
betalen, kompleet afgeremd 
werden. 

Nee, er zijn dringend ingrijpen
der maatregelen nodig om de 
arbeidsprestaties opnieuw be
taalbaar te maken; én voor de 
bedrijven én voor de gebruikers 
van de diensten. 

In de voorbije jaren werd er 
vooral werk van gemaakt om 
middels aangepaste of nieuwe 
taksen de overheid alsmaar 
meer inkomsten te bezorgen. 

De invoering van de BTW, nu 
meer dan tien jaar geleden, is 
duidelijk van aard geweest om 
een ganse reeks dagelijkse ge
bruiksgoederen peperduur te 
maken. De stijging van de le
vensduurte in het voorbije jaar is 
ook alweer in belangrijke mate te 
wijten aan taksaanpassingen. 

Nu is het uiteraard zo dat de 
overheid voldoende centen 
dient binnen te rijven om ook 
haar verplichtingen (onder meer 
inzake sociale zekerheid) na te 
komen. Evenwel, zoals het nu 
evolueert kan het niet langer 
blijven duren. De werkloosheid 
blijft hoe dan ook toenemen. De 
gezinnen blijven zwaar inleveren. 
En desondanks ziet het ernaar 
uit dat er dit jaar bijkomend 
500 miljoen frank tekort op de 
overheidsrekeningen zal ge
boekt worden... Kreatief antikri-
sis-werk is de enige uitkomst Zo 
bij voorbeeld: als de ondraaglijk 
hoge fiskale last op werkloon 
gemilderd wordt kunnen er weer 
meer bedrijven hun deuren 
openhouden. Of, zoveel werklo
zen minder. 

Dan kunnen, mits bepaalde 
afspraken ook meer bedrijven 
opnieuw meer mensen aan het 
werk zetten. Zodat de werkloos
heid vermindert En precies de 
uitgaven voor de werkloosheid 
zijn toch een budgettair-kata-
strofale last voor de overheid... 
Evenwel, er werd reeds eerder 
op gewezen: de huidige Belgi
sche regering vergenoegt zich 
met een neo-liberaal beleid. Kort
zichtige geldinjekties ten behoe
ve van de ondernemingen (en 
dan nog!), terwijl anderzijds de 
last van de groeiende werkloos
heid maar door de gemeen
schap dient gedragen te worden. 
Door nog meer taksen op te 
leggen aan de gezinnen, die hun 
koopkracht blijvend ingekrimpt 
zien. 

Het doemdenken is troef. 
Evenals de brandblusserspoli-
tiek. Miljarden voor zieltogende 
nijverheidsbedrijvigheid. Terwijl 
er nauwelijks middelen worden 
uitgetrokken om toekomstge
richte technologisch-moderne 
ondernemingen een nieuwe of 
vernieuwde start te geven. De 
krisis in dit land, in de hand 
gewerkt door internationale om
standigheden, dreigt meer om 
meer vooral een krisis te worden 
van de kreatieve beleidsluiheid 
van de overheid. (hds) 

2 FEBRUARI 1984 



Baert, De Beul en Desseyn: 

Administratieve voogdij 
volledig naar gemeenschappen 

In de parlementaire wandelgangen gonst het alweer van geruchten dat de 
regering zinnens zou zijn om alle gemeenten met een gemengd taairegime volle
dig onder de centrale voogdij te plaatsen. Vooral de Franstalige ministers 
zouden met dit wapen dreigen. En de weerbaarheid van de Vlaamse regeringsle
den kennende... 

Om dat te voorkomen namen Frans Baert, Julien Desseyn en André De Beul 
een wetgevend initiatief om de gewestelijke bevoegdheid ten aanzien van de ge
meenten uit te breiden en om de benoeming van de burgemeesters toe te 
vertrouwen aan de Gemeenschapsregeringen. 

WAT de drie VU-kamer-
leden öp iets langere 
termijn beogen, is de 

volledige splitsing van het depar
tement van Binnenlandse Zaken. 
Het kan niet langer dat een fran-
kofoon minister zoals Nothomb 
de hele Vlaamse publieke opinie 
in het ootje neemt en eenvoudig
weg negeert Nooit ofte nooit 
immers zal de man voor de 
Vlaamse kiezer rekenschap 
moeten afleggen 

Aldus dienden Frans Baert, 
Julien Desseyn en André De 
Beul een wetsvoorstel in om de 

bevoegdheid van de gemeen
schappen tegenover de lokale 
besturen te verruimen. Daartoe 
breiden zij het administratief toe
zicht van de Gemeenschapsre
geringen uit, en kennen zij deze 
het benoemingsrecht van de 
burgemeesters toe. 

Schizofreen 
De opeenhoping van be-

voegdheidskonflikten tussen de 
centrale en de Vlaamse regenng 
spruit volgens de auteurs voort 
uit de gebrekkige vertaling van 
de konfederale idee in de staats

hervorming van 1980. De half
slachtigheid en dubbelzinnigheid 
van die hervorming komen elke 
dag aan de oppervlakte. 

„Er moet", aldus de dne VU-
kamerleden, „gestreefd worden 
naar een toename van de beslis
singsvrijheid aan de basis. Een 
verantwoorde decentralizatie en 
een voogdijregering in funktie 
van een verruimde gemeentelij
ke autonomie worden gedwars
boomd door de schizofrene si
tuatie op het topnivau, waar on
afwendbare en fundamentele 
ontwikkelingen worden ont
kend". 

In een dringende mondelinge vraag pakt Willy Kuijpers minister Nothomb aan over de vernieling van het 
grafmonument van pastoor Hendrik Veltmans. Deze racistische daad viel immers in het kader van de 
ordehandhaving te voorzien Waarom werd met opgetreden ? En bovendien, waarom zet de minister Frans

talige rijkswachters in te Voeren"^ 

En een eerste ontwikkeling, is 
hoe dan ook het streven naar 
een verdere federalizering, 
waardoor de Gemeenschapsra
den en -regenngen een zo ruim 
mogelijk toepassingsveld van de 
hun toegemeten bevoegdheden 
verkrijgen. Stelselmatig wordt 
die trend afgeremd door het 
centralistische en behoudsge-
zind beleid van de centrale rege
nng, en in het bijzonder van het 
departement van Binnenlandse 
Zaken. De betwistingen tussen 
dat departement en de Vlaamse 
regering verhinderen iedere mo-
dernizering en sanering van het 
gemeentelijk beleid. 

Een tweede ontwikkeling ligt 
op het vlak van de gemeenten 
zelf. De Vlaamse en de Waalse 
gemeenten groeien steeds ver
der uit mekaar, zo wat betreft de 
inzichten op het vlak van het 
gemeentelijk beleid als inzake de 
aanpak van de financiële proble
men. 

Inzichten 
verschillen 

Het lijdt geen twijfel dat de 
financiële toestand van de 
Vlaamse gemeenten aanmerke
lijk gezonder is. 

In 1982 telde België 458 ge
meenten met een gezamenlijk 
begrotingsoverschot van 894 
miljoen. Daartegenover stonden 
138 gemeenten met een totaal 
tekort van 47.456 miljoen 

Voor dat groots tekort waren 
vooral de Waalse en de Brussel
se gemeenten verantwoordelijk. 
De 59 deficitaire Waalse ge
meenten hadden samen een te
kort van 24,7 miljard, terwijl dat 
voor de 63 betrokken Vlaamse 
gemeenten beperkt bleef tot 
8,74 miljard 

Nochtans wordt Wallonië fel 
bevoordeeld door de verdeel
sleutel die de gewestelijke aan
delen in het Gemeentefonds be
paalt In die sleutel wordt immers 
„de oppervlakte" als één van de 
cnteria gehanteerd Zo werd in 
1983 5 999 f r uitgekeerd per in
woner van Vlaanderen, en 
7 891 fr per Waal 

Maar ondanks deze onweer
legbare gunstregeling slagen de 
Waalse gemeenten er niet in tot 
financiële gezondmaking te ko
men En dat terwijl in Vlaanderen 
via saneringsoperaties hard ge
werkt wordt aan budgettair her-

„Geen Happart-aanstellingen 

meer". 

stel, en gepoogd wordt vanuit de 
Vlaamse regenng om het ge - ' 
meentebeleid nieuwe impulsen 
te geven. De drie auteurs zijn 
dan ook van oordeel dat de 
afwijkende opvattingen over ge
meentebeleid en de grondige 
verschillen inzake de aard en de 
omvang van de op te lossen 
problemen, met langer éénvormi
ge maatregelen wettigen. Aan 
de uitoefening van het voogdij-
recht door de centrale regering 
moet dringend een eind gemaakt 
worden „Hoe dan ook zijn de 
gewestelijke overheidsinstanties 
meer vertrouwd met de mentali^ 
teit, gevoelens en geaardheid 
van de eigen burgers en dat op 
zich volstaat om het administra
tief toezicht volledig toe te ver
trouwen aan de Gemeenschap
pen" 

En wat de betwistingen rond 
het benoemen van burgemees
ters betreft, die kunnen op een 
eenvoudige en doeltreffende 
manier gestopt worden door het 
benoemingsrecht eveneens 
naar de Gemeenschappen over 
te hevelen Pas dan zal er aan de • 
Happart-aanstellingen een eind 
komen. 

Want hoe verdienstelijk het 
wetsvoorstel-Galle ook is, aan de 
vele kortsluitingen zal het geen 
einde maken De gehele proce
dure om de taalkennis te bewij
zen begint immers pas na de 
benoeming Dus nadat het gewe
mel in de politieke krabbemand 
aan de gang zal zijn 

Heel wat eenvoudiger en logi
scher IS het, het benoemings
recht van de burgemeesters aan 
de volksgemeenschappen toe te 
kennen 
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VIAAMSERAAD 
Poma en 
„Bekwame 
spoed" 

Het is stil geworden rond de 
plannen van drie Brusselse FDF-
burgemeesters om in de ge
meente Overijse een Franstalige 
kleuterschool op te richten. 
Deze kleuterschool zou afhan
gen van een hoofdschool in de 
Brusselse agglomeratie en gefi
nancierd worden door de Franse 
Gemeenschap. Dat kan, dank zij 
het fameuze dekreet — Lagas-
se van eind 1982. 

Dat dekreet is wel ongrond

wettig en In strijd met de staats
hervorming, maar dat zal de 
Franstaligen een zorg wezen. 

Toerist Poma 
Om de frankofone plannen te 

dwarsbomen nam de Vlaamse 
regering het initiatief om de do
meinen waar "die Franstalige 
scholen zouden ingeplant wor
den, te onteigenen. En sedert
dien werd het stil. Al te stil 
volgens Daan Vervaet, die Ge
meenschapsminister Poma on
dervroeg naar de stand van za
ken van de onteigeningsproce
dure. 

Veel wist die niet te vertellen. 

PARLEMENFAIRE 

SIM>KKE1S 

In november 1983 werd de pro
cedure ingezet en eind decem
ber diende het aankoopkomitee 
een schattingsverslag in. De do
meinen werden op 88 miljoen 
geraamd. Een landmeter kreeg 
de opdracht om „met bekwame 
spoed" het onteigeningsplan op 
te maken 

Dat is zowat alles, behalve dan 

DE „Rat der deutschsprachigen 
Gemeinschaft" is officieel 

geïnstalleerd. Net zoals de Vlaamse 
en de Franse Gemeenschap krijgen 
de Duitstaligen bevoegdheid over de 
kulturele en de persoonsgebonden 
aangelegenheden Wat de geweste
lijke materies betreft blijven zij even
wel onder de voogdij zitten van het 
Waalse gewest 

Helemaal rimpelloos is de installa
tie met verlopen Zoals te verwach
ten viel hebben de dne traditionele 
partijen de ministeriele en andere 
postjes netjes onder mekaar ver
deeld De PDB werd helemaal buiten 
spel gezet 

DE Vlaamse raad keurde een 
dekreet goed dat maatregelen 

bevat inzake het grondwaterbeheer 
Joos Somers noemde het een stap 
in de goede richting, vooral omwille 
van de harmonizenng van de be
staande wetgeving. Ook de oprich
ting van een Vlaams Fonds voor de 
schadeloosstelling bij het winnen van 
grondwater noemde hij positief, ten
minste voor zover de Vlaamse rege
ring het snel operationeel maakt en 
zorgt voor de overdracht van be
voegdheden en middelen. 

DE wijze waarop het buitenland 
geïnformeerd wordt over de 

Voerstreek, is hemeltergend. Zo ver
scheen er onlangs in Duitsland een 
schoolboek voor onderwijs van het 
Frans, getiteld „Le frangais et la 
francophonie" Een van de hoofd
stukken luidt- „La poudnère des Fou-
rons" Er is met alleen de vraag wat 
Voeren in dergelijk boek komt doen, 
aldus Paul Van Grembergen, maar 
bovendien is de benchtgeving on
juist en- tendentieus Aan Gemeen
schapsminister Poma vroeg hij of 
het l<ommissanaat-generaal voor de 
internationale kulturele samenwer
king geen initiatief nam om het bui
tenland over Voeren in te lichten Het 
antwoord was ontkennend 

IN een interpellatie kantten Oswald 
Van Ooteghem en Johan De 

Mol zich fel tegen het besluit van de 
Vlaamse regering dat een aantal 
werken en handelingen vrijstelt van 
de bemoeiing van de architekt of van 
een bouwvergunning. Hun pleidooi 
om een verdere afgang van dit land 
naar „het lelijkste land ter wereld" te 
voorkomen maakte weinig indruk op 
Gemeenschapsminister Akkermans. 

VOLGENS Oktaaf Meyntjens is 
de overheid bij de loodvergifti-

ging te Hoboken niét doeltreffend 

opgetreden Zijns inziens moet het 
sanenngsprogramma aangevuld en 
de emissienormering herzien wor
den. Ook de bodemverontreiniging 
door metaalkoncentratie in Kruibeke 
bracht hij ter sprake. 

IN de Kamer ging Daan Vervaet fel 
te keer tegen FDF'er Clerfayt na 

diens interpellatie over het status-
quo te Brussel. De hoofdstad kent 
aldus het VU-kamerlid, heel wat an
dere problemen dan louter taalkundi
ge: „Nog nooit heeft de heer Clerfayt 
he» gehad over de urbanistische en 
sociologische problemen van Brus
sel. De Brusselse problemen moeten 
globaal aangepakt worden en daarbij 
dient gestreefd naar een evenwich
tig samenwonen van Vlamingen en 
Franstaligen op basis van pariteit" 

„Franstaligen krijgen 
tweede kansl" 

dat de kosten waarschijnlijk on
der het hoofdstuk „Toerisme" 
zullen ingeschreven worden. 

En dat laatste leek Daan Ver
vaet opperbest, want de wijze 
waarop Poma de onteigenings
procedure aanpakte heeft zijns 
inziens veel weg van een toeristi
sche trip. Waarom volgde hij de 
gewone, tijdrovende procedure? 
Waarom zette hij geen spoed
procedure in? De Franstaligen 
krijgen nu rustig de kans om nog 
vóór de onteigening de gebou
wen om te toveren tot klasloka
len, waardoor de grond meteen 
een andere bestemming krijgt en 
de procedure waarschijnlijk 
moet herbegonnen worden! 

Top-30 
1. Jan Caudron, Aalst 1.296 p. 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 420 p. 

Hugo Roggeman, Gentbrugge 420 p. 
4. Pau! Cresens, Diest 360 p. 
5. Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem 324 p. 

Erik Vandewalle, Izegenn 324 p. 
7. Willy Kuijpers, Herent 276 p. 
8. Guido Sijs, Herent 156 p. 

VU-Assebroek 156 p. 
10. VU-Antwerpen-Stad 144 p. 
11. Rik Haelterman, Denderwindeke 132 p. 
12., Frans Kuijpers, Zoersel 120 p. 

Georges Raes, Ledegenn 120 p. 
VU-Zwijndrecht-Burcht 120 p. 

15. Maurice Passchyn, Meise 108 p. 
Walter Van De Brande, Desselgem 108 p. 

17. Johann Vancoppenolle, St.-Truiden 96 p. 
18. Roos Lernout, Geluwe 84 p. 

Annie Kindt, Roeselare 84 p. 
vu-Brussel 84 p. 
VU-Hekelgem 84 p. 
VU-Zedelgem ., 84 p. 
VU-Kruibeke 84 p. 

24. Geolfried Baeten, Lier 72 p. 
Stephane Rummens, Grinnbergen 72 p. 
Lutgart Decoster, Machelen 72 p. 
Hugo Segers, Bornenn 72 p. 
Marcel Sergoois, St.-Ulriks-Kapelle 72 p. 

29. Arnnand De Block, Vrasene 60 p. 
Ward De Schrijver, Gent 60 p. 
Albert Huyghe, Veurne 60 p. 
Lode Van Dessel, Nijlen 60 p. 

„Overlevings 
fonds", een 
gemiste kans! 

Wakker geschud door het „Manifest tegen de ho
locaust van de honger" van 54 Nobelprijswinnaars, 
keurde het parlement tw/ee jaar geleden een resolu
tie goed. Maar resoluties stillen de honger niet Om 
de zaak wettelijk te konkretizeren keurden kamer en 
senaat in 1983 een wet goed tot oprichting van een 
„Overlevingsfonds Derde Wereld". 

DIT Overlevingsfonds wil 
dringende biezondere 
hulp verlenen aan de 

landen en streken, waar het 
sterftecijfer ten gevolge van de 
honger het hoogst ligt. Daarbij 
tracht men niet alleen de overle
vingskansen te waarborgen, 
maar tevens middelen te bezor
gen aan de betrokkenen om in 
het eigen onderhoud te voor
zien. 

De wet voorziet een bedrag 
van 10 miljard. Maar de jongste 
uiteenzetting van staatssekreta-
ris De Donnea in de bevoegde 
kamerkommissie deed heel wat 
vragen rijzen: 

1. Krijgen we met het Overle
vingsfonds geen twee verschil
lende soorten ontwikkelingssa
menwerking in ons land: een 
beperkt programma dat kadert 
in de voedselstrategie en de 
geïntegreerde plattelandsont
wikkeling enerzijds, en de officië
le technische samenwerking met 
de terugvloei als waardemeter 
anderzijds? 

2. Hoe zal de 10 miljard be
steed worden? In 1984 wordt 
slechts 200 miljoen ter beschik
king gesteld. Aan dat tempo kan 
men nog 50 jaar doorgaan en 
blijft er van de oorspronkelijke 
bedoeling niet veel over. 

3. Zal het Overlevingsfonds 
niet aangewend worden voor 
projekten, die anders toch door 
de begroting van ontwikkelings
samenwerking betaald worden? 

4. Dreigt de uitvoering van het 
Ovelevingsfonds niet herleid te 
worden tot een subsidie aan 
internationale organizaties? 

5. Wat zal er overblijven van 
een der essentiële doelstellingen 
over het probleem van de hon
ger? Zeker wanneer men ziet 

1 

Jan Caudron 

dat het beheer van het Fonds 
een onderonsje is van kabinets
leden en dat de niet-gouverne-
mentele organizaties hun in
breng moeten opdringen. 

6. Ook het begeleidingskomi-
tee dat door het Nationaal Cen
trum voor Ontwikkelingssamen
werking werd opgericht is een 
doodgeboren kind De meerder
heidspartijen wensen immers 
niet mee te spelen 

We staan titer dus voor een 
goed initiatief dat in princiep 
prachtig werk kan leveren. In de 
praktijk hangt het Fonds echter 
af van de politieke wil van de 
staatssekretaris voor Ontwikke
lingssamenwerking, de ministers 
van Financien en van Begroting. 
De parlementaire tussenkom
sten bij de oprichting waren zeer 
verheven. Wanneer we echter 
zien wat er vandaag gebeurt, 
houden wij ons hart vast bij het 
aanschouwen van de zoveelste 
gemiste kans. 

Jan Caudron, 
VU-Kameriid. 
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Regeling wordt onvermijdelijk 

Verkiezingen op 
de Rots 

De verkiezingscampagne verliep in het Spaans 
maar de kiezers willen absoluut Britse staatsburgers 
blijven: de recente verkiezingen op Gibraltar vestig
den nog eens de aandacht op één van die anoma
lieën die Europa uit een vroeger, koloniaal, bestel 
erfde. 

DE strategische rots aan de 
zuidelijke tip van het Ibe
risch schiereiland werd 

in 1704 door admiraal sir George 
Rooke op de Spanjaarden ver
overd en bleef sindsdien uitda
gend Brits. 

Op het 5,8 vierkante km kleine 
gebied woont een bevolking van 
zowat dertigduizend zielen, een 
mengeling van Spanjaarden, 
Britten, Maltezen, Portugezen, 
Indiërs en joden die een merk
waardige mengelmoes van 
Spaans en Engels spreken. 

In tegenstelling tot Noord-ler-
land, waar voor de voortzetting 
van het Brits koloniaal bewind 
een bloedige prijs wordt betaald, 
willen de bewoners van de Rots 
In overgrote meerderheid Brits 
blijven. 

Op die aanspraak bazeert 
Groot-Brittannië zich om vast te 
houden aan zijn kroonkolonie, 
tegen de wensen in van Spanje 
wie dit stuk Brits gebied een 
doorn in het oog is. Men mag 
niet onderschatten hoezeer de 
Spaanse nationale trots door Gi
braltar gekrenkt word: die kwes
tie speelt een rol zowel in het nu 
bevroren Spaans lidmaatschap 
van de NAVO als in de onder
handelingen over toetreding tot 
de EG. 

Krisis 
speelde mee 

De verkiezingen, die werden 
gewonnen (acht zetels op de 
vijftien) door de gematigde be-
houdsgezinde sir Joshua Has
san (68) en zijn „Labourpartij 
voor de burgerrechten", die de 
kolonie al 33 jaar besturen, draai
den dan ook niet rond voortzet
ting van het Brits bewind maar 
rond ekonomische problemen. 

Want Gibraltars ekonomie, die 
tot nog toe Kedelijk goed draaide, 
begint de gevolgen te ondervin
den van de wereldrecessie. En 
nu Is de Britse regering boven
dien van plan de herstellingswer-
ven voor de Britse vloot op 
Gibraltar, die verlieslatend zijn, 
van de hand te doen aan een pri-
vébedrijf dat deze zal rationalize-
ren. Wat meebrengt dat er dui
zend arbeidsplaatsen zullen ver
loren gaan. De „socialistische la
bourpartij" van de energieke Jos 
Bossano verzette zich fel tegen 
die plannen en dankte daar een 
spectaculaire vooruitgang aan; 
met zeven zetels In de lokale 
assemblee werd ze ineens de 
totale oppositie! 

Onvermijdelijke 
regeling 

De „demokratlsche partij voor 
een Brits Gibraltar" van Peter 
Isola, die wil dat de Rots een Inte
grerend deel van het Verenigd 
Koninkrijk wordt, werd geheel 
van de kaart geveegd. Een teken 
dat de Gibraltarezen zich geen II-
luzies maken over de toekomst 
en ervan uitgaan dat het vroeg 
of laat tot Brits-Spaanse bespre
kingen met een regeling voor de 
Rots moet komen. 

De situatie van Gibraltar is 
sinds het aantreden van de so
cialistische regering in Madrid 
Iets komfortabeler geworden. 

In 1969 had diktator Franco de 
grenshekken laten sluiten waar

door de kolonie geheel afgeslo
ten werd. Premier Gonzales 
maakte die grenssluiting in 1982 
ongedaan. De bewoners van de 

rots hoeven op zondag niet 
meer op hun kleine grondgebied 
rond te njden en kunnen op
nieuw bezoeken aan Spanje 
brengen waar ze verse groenten 
en fruit kopen en waar eten, 
drank en schoenen goedkoper 
zijn. De Spaanse regering trof 
haar besluit vooral om humanitai
re redenen om hereniging van 
families mogelijk te maken. Aan 
de ekonomisch wurggreep 
waarin Franco de kroonkolonie 
wou verstikken werd echter 
slechts gedeeltelijk een eind ge
maakt. 

Want de Spanjaarden die nu 
weer in Gibraltar binnen mogen 
en daar grote belangstelling to
nen voor Britse politiemannen, 
pubs, kranten en grootwarenhui
zen, mogen daar nog steeds 
niets kopen en mee naar Spanje 
terugnemen. Het enige wat G\-
braltar aan die bezoeken over
houdt zijn de enkele ponden die 
er voor biertjes worden neerge
teld en dat weegt lang niet op te
gen de uitgaven die de Gibralta
rezen In Spanje doen. 

H.O. 

Aanschuiven aan de Spaanse poort hoort nu wel tot het verleden, (foto upO 

Ondanks VN-inspanningen 

Bootvluchtelingen niet 
welkom in Thailand 

Elke boot met Vietnamese vluchtelingen kan offi
cieel op een veilig onthaal in elke haven van Thailand 
rekenen. Maar de havenautoriteiten van het Taiwa
nese Narathiwat verkozen dit onlangs te vergeten. 

Op 11 januari jl. werden 
twee boten die recent 
uit Vietnam waren aan

gekomen met 72 mensen aan 
boord doorgestuurd. Eén bereik
te veilig Maleisië, de andere 
zonk. Naar veHuidt werd hij ge
ramd door de Thallandse vis
sersboot die hem uit de haven 
sleepte. Drieentwintig bootvluch
telingen verdronken. Volgens 
ooggetuigen werd de operatie 
geleid door een Thailandse amb
tenaar in uniform. 

Moderne piraterij 
Dat incident, dat door verschil

lende Britse en andere bladen 
werd gemeld, werd naderhand 
door de Thallandse autoriteiten 
ontkend, zonder dat die ontken
ning veel overtuiging wekte. Het 

Is algemeen bekend dat boot
vluchtelingen bepaald niet op 
een algemeen goed onthaal in 
Thailand kunnen rekenen, als ze 
aan het eind van een hachelijke 
tocht, waarop ze meestal aan 
piraten ten prooi vallen, daar in 
een haven aankomen. 

Thailand krijgt geld om een 
eind te maken aan de plaag van 
de — meestal Thallandse — 
piraten die de Zuldchinese Zee 
onveilig maken en in bootvluch
telingen een gemakkelijke prooi 
vinden. 

Maar In de achttien maanden 
sinds de Verenigde Naties be
gonnen zijn Thailand te voorzien 
van patrouilleerboten, vliegtuig
jes en ander matenaal om pira
ten in de val te lokken en uit te 
schakelen Is er in Thailand niet 
één piraat veroordeeld. 

In december jl. werden zes 
vrouwen verkracht door piraten 
nadat hun bootje door Thailan-
ders weer in zee was gestuurd. 
Meer dan de helft van de 416 
vluchtelingenboten die vorig jaar 
in Thailand en Maleisië aankwa
men waren tenminste één keer 
door piraten overvallen. Daarbij 
werden 69 vluchtelingen ver
moord, 173 verkracht en nog 
eens 159, vooral jonge vrouwen, 
ontvoerd. 

Volkerenprobleem 
De Thallandse autoriteiten 

verkiezen inmiddels de andere 
kant op te kijken. Men mag daar
bij niet vergeten dat de afkeer en 
rancunes die tussen de volkeren 
van Indochina en Zuidoost-Azië 
bestaan (Vletnamezen, Khmers, 
Laotlanen, Thai's en van al die 
volkeren tegen de Chinezen) 
oud en diep geworteld zijn en 
dat die een even grote rol spelen 
als ideologische tegenstellingen 
in de moeilijkheden In dat deel 
van de wereld Bovendien is het 
Thallandse bewind geen voor
beeld van integriteit en het Is een 
publiek geheim dat een groot 

deel van Internationale voedsel
hulp die voor Cambodjaanse 
vluchtelingen naar Thailand 
wordt gestuurd nooit zijn be
stemming bereikt en dat niet 
weinig generaals zich ermee ver
rijken. 

Gefrustreerde ambtenaren 
van de Verenigde Naties vragen 
zich af of het de moeite loont het 
programma van zowat 130 mil
joen fr. ter bestrijding van de 
piraterij voort te zetten gezien 
het totale gebrek aan resultaten. 
Sommige landen die tot dit pro
gramma bijdragen hebben de
zelfde twijfels. Maar de belang
rijkste donor, de Verenigde Sta
ten, hebben voor volgend jaar 
opnieuw zowat 300 miljoen fr. 
beloofd met het argument dat 
iets beter is dan niets. 

„Groot sukses..." 
Van dat „iets" Is weinig te 

merken. Maar voor Washington 
Is steun aan een volgzaam be
wind belangrijker dan bekom
mernis om bootvluchtelingen die 
na alles wat ze hebben meege
maakt ook nog eens het slacht
offer van piraten worden. On
danks zijn korruptie en zijn 
harde houding jegens de boot
vluchtelingen mag Thailand zich 
in voortgezette onvoorwaardelij
ke steun van een aantal Wester
se landen verheugen. O.m van 
België wiens minister van Buiten
landse Betrekkingen zich door 
dergelijke toestanden niet liet 
weerhouden van een bezoek 
aan Thailand dat als een groot 
sukses werd beschreven. 

H. Oosterhuys 
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Straatsburg beleefde eerste konferentie der regio's 

Voor het eerst officieel als 
Vlamingen in Europa 

STRAATSBURG — Het plenum van het Europees Parlement zag er 
eigenaardig uit: in plaats van de klassieke verdeling per fraktie was de zaal 
ingedeeld per regio. Er waren voor het eerst geen Belgen, Fransen of Spanjaar
den, maar wel Vlamingen, Bretoenen en Basken. In totaal waren zo een 300 ver
tegenwoordigers van de verscheidene regio's van de EG en de kandidaat-lidsta
ten Spanje en Portugal uitgenodigd voor de konferentie der regio's georgani-
zeerd door het Europees Parlement 

VLAANDEREN was er met 
zes vertegenwoordi
gers, waaronder Paul 

Van Grembergen en Willy Kuij-
pers. 

Ontevredenheid 
Het was nog nooit gebeurd 

dat de regio's als zodanig en in 
hun geheel naar Straatsburg wa
ren uitgenodigd. De EG-instan-
ties hadden nog nooit naar de re
gio's globaal geluisterd. Niemand 
had trouwens al direkt met EG-
instanties kunnen onderhande
len, aangezien alles langs de na
tionale regeringen moet. 

Dat regio's problemen Kfeb-
ben, was wel geweten: niet al
leen dan de perifere regio's zoals 
Sicilië, of Puglia, Bretagne of 
Schotland die ernstige ekonomi-
sche problemen hebben die er 
niet op verbeteren, maar men 
wist ook wel dat er in sommige 
gebieden die bovendien nog kul-
tuurhistorische en taai-onder
scheiden hadden met hun „lid
staat" regionale politieke bewe
gingen en partijen aktief zijn. 

Het Europees Fonds voor Re
gionale Ontwikkeling is geboren 
naar aanleiding van zo'n klachten 
over „regionaal onevenwicht", 
maar dat heeft niets opgelost. 
De middelen zijn erg klein en 
alles moet langs de nationale 
staten. De onrust, de ontevre
denheid groeit dus. 

Van 
twee kanten 

Niet alleen de regio's klagen, 
maar de EG zelf, de bovenstruk-
tuur is ook aan het afbrokkelen. 
Men slaagt er maar niet in de 
landbouwpolitiek te herstruktu-
reren, de eigen middelen uit te 
breiden, nieuwe politieken aan te 
pakken. Kortom, het gaat niet 
goed met de Gemeenschap. De 
lidstaten redeneren dat ze even
veel van de EG moeten terugkrij
gen dan ze erin stoppen. Dit is 
natuurlijk onzin. 

Ten eerste hoeft men dan niet 
meer te spreken over solidariteit 
en ten tweede zijn er heelwat za
ken die niet te becijferen zijn: het 
vrijmaken van kapitaalsverkeer 
als aanleiding voor het aantrek
ken van buitenlandse investerin
gen, b.v. Hoe dan ook heeft de 
houding van de lid-staten niet 
alleen de regio's gestoord, maar 
ook de EG zelf. 

Het is dan ook niet meer dan 
logisch dat degenen die een „ge

meenschappelijke tegenstrever" 
hebben, mekaar gaan opzoeken. 

Op deze wijze is het uit te leggen 
dat de meeste regionalisten fer
vente voorstanders zijn van de 
Europese konstruktie. men vindt 
in het internationaal gezelschap 
meer zijn eigen identiteit terug, 
men heeft het recht solidair te 
zijn en de stoorzender „nationale 
staat" verliest aan belang. 

Eerste stap 
Deze eerste konferentie der 

regio's pleit dan ook voor een di
rekt kontakt tussen de EG en de 
regio, voor meer informatieuit-
wisseling, dat er meer regionale 
autonomie moet komen, dat de 
enige politiek in Europa een sa
menhang van alle beleidslijnen 
moet uitmaken en geen sektorië-
le zoals nu het geval is. Een heel 
eind dus en toch. Zo ver gaan 
dat de lidstaten in de schaduw 
komen te staan dierf men voor
alsnog niet 

Verscheidene sprekers had
den het over de senaat van de 
regio's. Paul Van Grembergen 
over de „tabernakels van de lid
staten", Jaak Vandemeulebrou-
cke over het „minder belangrijk 
intermediair niveau". 

Er waren vertegenwoordigers 
van onze zuster-partijen uit Wa
les, Friesland, Schotland, Zuid-
Tirol, Katalonië, Baskenland. Het 
was trouwens een'blij weerzien 
met Anasagasti, parlementslid 
voor de PNV, de Baskische na
tionalisten die (nog) niet aange
sloten zijn bij de EVA 

Positief 
Over het algemeen was de 

indruk erg positief: de eerste 
steen is gelegd. Europa heeft de 
regio's aan het woord gelaten en 
de uitnodiging is aanvaard. 

Over twee jaar vraagt men 
een tweede gelijkaardige bijeen
komst Het IS aan ons om ervoor 
te zorgen dat bij een volgende 
konferentie der regio's wij vanuit 
de gevorderde dialoog tussen 
EG en regio's zullen vertrekken 
en deze eerste positieve stap 
niet zullen laten voor wat hij is 
geweest 

Herman Verheirstraeten 

Voor het eerst bleven de 
Europese volkeren niet op de 
stoep staan. 

Bezoek aan het Europees 
parlement te Straatsburg 

Door bemiddeling van euro-parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke en in samenwerking met 
Vlaams-nationale studiedienst wordt een reis naar 
Straatsburg en Elzas-Lotharingen gepland, met be
zoek aan het Europees parlement en voordrachten 
over het Europa der volkeren door Jaak Vandemeu
lebroucke, Willy Kuypers en Ferdinand Moschen-
ross. 

ALS regionalisten hebben 
we een totaal andere 
kijk op Europa dan die

genen die Europa wensen uit te 
bouwen vanuit de bestaande 
staten. 

Federalisten onderkennen de 
waarde van de regio als entiteit 
in de opbouw van Europa. Een 
eerlijk federalisme betekent de 
herverdeling over twee niveaus: 
herverdelen naar beneden toe, 
naar de regio en herverdelen 
naar boven toe, naar een Euro
pese federatie met een gewaar
borgde vertegenwoordiging van 

de regio. Federalisme duidt dus 
de plaats aan waar het gezag het 
best thuishoort. Federalisme is 
binden met respekt voor de ver
scheidenheid. 

Bedoeling 
De reis die aangeboden wordt 

heeft dan ook een tweeledig 
doel: enerzijds zullen kennisma
ken met de werking van de 
Europese instellingen en heel 
speciaal met het Europees parle
ment anderzijds een vorming 
over het Europa der volkeren. 

Programma van de reis: 
Dinsdag 14 maart: vertrek 

vanuit Brussel naar Luxemburg 
waar we een bezoek brengen 
aan het Europees hof van Justi
tie en daarna verder naar 
Straatsburg. 

Woensdag 15 maart: bezoek 
aan het Europees parlement 
Fraktievoorstelling, vergaderza
len — bijwonen openbaar debat 
onder leiding van Jaak Vande
meulebroucke. Vrije namiddag, 
's Avonds avondmaal in een ge
zellig spijshuis te Straatsburg 
met tafelrede door Ferdinand 

Moschenross, voorzitter van de 
Elsass-Lothringische Volksbund 

Donderdag 16 maart- dagreis 
door Elzas-Lotharingen: 
Schuchtkluf Koningsberg; Kaï-
sersberg - wijnweg. 

Vrijdag 17 maart: terug naar 
Vlaanderen over Luxemburg 
met shoppingstop te Luxem
burg. 

De prijs bedraagt 3.900 fr. per 
persoon. Daarin is begrepen: 
overnachtingen, alle ontbijten, 
avondmalen, middagmaal te 
Luxemburg (eerste dag) alle ver
plaatsingen. Zelf moet je dus 
instaan voor een middagmaal te 
Straatsburg en te Colmar. Alle 
verdere inlichtingen en inschrij
vingen- Filip Gernaey, Europees 
Parlement bureau 362; Belliard-
straat 97 te 1040 Brussel. Tel. 
02-234.23.62. 

ilEURO 
PA 
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Senator Hector de Bruyne over: 

„Opstanding": een signaal in 
donkere tijden, van 49 tot 59 

Het dertigste levensjaar van ons weekblad is voor senator Hector de Bruyne 
een aanleiding om terug te denken aan het weekblad „Opstanding" dat van 1949 
tot 1959 — in de donkere na-oorlog — een duidelijk signaal van Vlaams-nationa-
le heropstanding was. 

In een eerste aflevering, in „WIJ" van verleden week, had de Bruyne het over 
de figuur van de initiatiefnemer, Walter Bouchery. Vandaag belicht hij Hendrik 
Tanrez, de joernalist achter „Opstanding". 

DE tweede steunpilaar van 
„Opstanding" was Hen
drik Tanrez (1894-1963), 

een beroepsjoernalist met grote 
professionele hoedanigheden. In 
zijn twintiger jaren had hij een 
aktieve rol in het aktivisme ge
speeld. Hij was medestichter en 
eerste voorzitter van de Brussel
se Groeninghewacht geweest in 
1916 en publiceerde heel zijn 
leven onder allerlei namen over 
een ruime reeks onderwerpen. 

Tweemaal 
„Opstanding" 

Na 1918 had Tanrez tot de 
Vlaamse tak van de „Clartè"-
groep behoord — een eigenaar
dige verzameling „links"-gerichte 
intellektuelen: kommunisten, 
Trotskisten, anarchisten, min of 
meer in de sfeer van Paul van 
Ostaijen. De naam zelf van het 
weekblad „Opstanding" was 
hiervan een verre echo. 

In een gedicht van Paul van 
Ostaijen wordt de „Opstanding" 
poetisch-visionair aangekondigd. 
In 1920 hadden de Antwerpse 
„Clarté"-aanhangers reeds een 
(slechts korte tijd verschijnende) 
publikatie onder de naam „Op
standing" uitgegeven, met mede
werking van onder meer Victor 
Brunclair, Rob Van Ruusbroeck 
e.a.. Het weekblad „Opstanding" 
had met dit verleden geen enke
le band, maar ik vermoed dat 
Tanrez een ironisch genoegen 
heeft gevonden in die naamge
ving. Overigens was hij een loya
le en verdraagzame vrijzinnige. 
Koel maar aangenaam en afstan-
delijk-beleefd in de omgang. Hij 
bezat niets en leefde als een 
asceet. 

Deze ex-redakteur van „De 
Schelde", „De Dag", „Het Laatste 
Nieuws" en allerlei Vlaamse pe
riodieken had een uitgebreide 
politieke kuituur en ervanng. Het 
stond voor hem vast dat er na de 
tweede wereldoorlog opnieuw 
een zelfstandige Vlaams-natio-
nale partij diende opgericht en 
dat verbond hem met de Vlaam
se Concentratie en de voorzitter 
ervan ir A Donckerwoicke „Op
standing" was in beider opvat
ting het instrument van die poli
tiek Hierover zijn alle betrokke
nen het steeds eens geweest. 
Zolang (tot circa 1954), naar hun 
opvatting, voldoende voorwaar
den vervuld waren om via het 
weekblad dit doel na te streven 
met enige kans op sukses. Er 
bestond echter geen organieke 
of statutaire band tussen de par
tij en het weekblad. Die losse 
verhouding droeg met bij tot 
onderlinge harmonie. 

Voor het overige ben ik van 
mening dat de onderlinge sa

menhang bij de redakteurs van 
„Opstanding" groter is geweest 
dan in de Vlaamse Concentratie. 
De redaktie kreeg echter vanuit 
de Vlaamse Concentratie niet 
steeds eensluidende signalen, 
wat verklaarbaar was door de 
geestelijke verwarring, de tegen
stellingen en de moedeloosheid 
die na 1944 op de Vlaamse 
Beweging heeft gewogen. 

Wie thans de jaargangen van 
„Opstanding" tot ongeveer 1954 
ontleedt stelt vast dat het blad 

Custers e.a. voor verraders uit
schelden omdat zij er een ande
re tal<tiek op na houden"). Na
dien is dit anders geworden 
(„Opstanding" 15 juli 1950, het 
eerste nummer dat als ondertitel 
„Vlaams-Nationaal Weekblad" 
draagt). 

— Zeer spoedig is de hou
ding tegenover de CVP verhard 
tot een onverholen vijandschap. 
In de eerste jaargang (nr. 14, 3 
sept 1949) werd het anti-Belgi-
cisme nog „de Vlaamse ziekte" 

lisme. Wie het weekblad her
leest, zal niet alleen door die 
verharding getroffen worden, 
maar ook door de jarenlang vol
gehouden journalistieke kwali
teit; afgezien van tijdelijke inzin
kingen. 

— De redakteurs waren veel
al fjersoonlijk, bewust of onbe
wust, getekend door het harde 
verleden. De meesten onder hen 
waren ofwel in de onmogelijk
heid onder eigen naam te publi
ceren ingevolge een gerechtelij
ke veroordeling, (dat was het 
geval voor Tanrez zelf), ofwel 
slechts in voorwaardelijke vrij
heid. De golf van nieuwe kreativi-
teit moest van een jongere gene
ratie komen. Dat is dan ook 
geschied, maar niet in de Vlaam
se Concentratie, noch in „Op
standing" waarin een beperkte 
groep redakteurs nochtans „ge
geven" heeft wat ze in zich had
den. Hun reserves waren wel 
degelijk verbruikt 

„Opstanding" uit de vernedering van de naoorlog... 

de „Vlaamse Concentratie" als 
zelfstandige partij steeds heeft 
verdedigd. Het weekblad kwam 
snedig op voor het federalisme 
en amnestie. Het was voorzich
tig in zijn houding tegenover 
België zelf. Dit artikel is geen 
wetenschappelijke studie, steu
nend op referenties en citaten. 
Maar toch wil ik verwijzen naar 
enkele karakteristieke bijdragen 
in „Opstanding" waaruit het vol
gende blijkt 

Vlaams-
nationalisme 
onderweg 

— Van meet af aan was de 
keuze „partij of geen partij" van 
wezenlijk belang (1 ste jaargang 
nr. 9, 30 juli 1949). „Opstanding" 
had zijn keuze gedaan, maar in 
hoofde van Tanrez mocht dit 
geen breuk meebrengen 
Vlaamsgezinden die het anders 
zageri Tanrez hield trouwens 
niet van verbaal extremisme. Hij 
was niet gehaast om de staf te 
breken over Victor Leemans, 
Jos Custers e.a. (nr. van 30 juli 
1949, biz. 3: „ Wij behoren met tot 
die l<oppensnellers die Leemans, 

genoemd. Inzake de Konings
kwestie schreef „Opstanding" 
zoals koning Leopolds Vlaamse 
verdedigers het verwachtten. 

— Nadien werd de tonaliteit 
van „Opstanding" in alle opzich
ten harder, vooral na de troons
afstand van Lepold III. Men mag 
met vergeten dat de Vlaamse 
Concentratie geen deel heeft 
willen, kunnen of durven nemen 
aan de verkiezingen die aan de 
ontknoping van de Konings
kwestie voorafgingen (die van 
1950), omdat ze met de oorzaak 
wilde zijn van eeii te zwakke 
CVP-positie om koning Leopolds 
terugkeer te bewerken 

Een poging om hierover met 
de CVP te onderhandelen was 
nochtans door deze laatste te 
Antwerpen onbeleefd afgewe
zen Du Bus de Warnaffe zou la
ter een voor de Vlaamse Con
centratie beledigend kommuni-
kee uitgeven. (Bij mijn weten is 
Valeer Portier de enige overle
vende van de toenmalige onder
handelingen te Antwerpen). 

— Na 1950 IS „Opstanding" 
veel minder geremd geweest in 
de formulenng van de klassieke 
tema's van het Vlaams-nationa-

— Een verdere beoordeling 
dient niet in dit artikel te gebeu
ren. Een stelselmatige ontleding 
van de jaargangen van „Opstan
ding" zal slechts mogelijk zijn als 
men het maatschappelijke ver
band erbij betrekt waarin redak
teurs en lezers toen geleefd heb
ben. Wie schrijft er ooit een 
zinnige bijdrage over de bijeen
komsten die een tijdlang gere
geld werden gehouden in de 
Antwerpse marokijnzaak de 
„Croco" en die enerzijds typisch 
waren voor de sociaal-ekonomi-
sche marginaliteit van de meeste 
Vlaams-nationalisten, maar an
derzijds voor hun verbazend 
weerstandsvermogen? En dat is 
slechts één aspekt van de zeker 
ook elders in Vlaanderen aanwe
zig gebleven politieke levenswil 

Tóch federalist 
Het doornemen van de jaar

gangen van „Opstanding" is leer-
njk, in de eerste plaats voor 
Vlaams-nationalisten, maar ook 
voor politiek anders-geonenteer-
den. 

In het nummer van 30 juli 1949 
leest men bijvoorbeeld enigszins 
onthutst volgende passus „Het 

IS waar dat de Vlaamse Concen
tratie in grote lijnen het program
ma van de CVP kan onderschrij
ven en dat haar gekozenen, tel
kens essentiële belangen op het 
spel staan, tezamen met de C^P 
zal stemmen. Het verschil tussen 
de Vlaamse Concentratie en de 
CVP bestaat hoofdzakelijk op 
gebied van het Vlaamse pro
gramma en op gebied van de 
repressie". Einde van het citaat 

Het verklaart hoe onklaar de 
voortdurende pjolemiek was, die 
„Opstanding" voerde tegen de 
veelgelezen joernalist van „De 
Standaard" Bert D'Haese, die 
met zijn „Feiten en Beschouwin
gen" invloed had op Vlamingen 
met nationalistische reflexen, die 
hen voor de Vlaamse Concen
tratie konden doen stemmen. 

Een paar jaar later zou zulke 
tekst niet meer in „Opstanding" 
hebben kunnen verschijnen. 
Men mag echter niet vergeten 
dat het weekblad vooral vreesde 
in een totaal isolement gedreven 
te worden, ondanks de lovende 
artikels over het Davidsfonds en 
de algemene sekretaris Amter 
(10 september 1949). Ondanks 
de vriendelijke woorden voor 
minister Eyskens ter gelegen
heid van de vrijlating van de h. 
Borginon (in augustus 19491): 
„Dank zij de kordate tussen
komst van minister Eyskens — 
ere wie ere toekomt" 

De CVP bleef niettemin on
vermurwbaar. „Opstanding" 
schrijft op 10 september 1949: 
„Op het weekeind der Vlaamse 
jongeren rangschikt Michiel Van 
de Kifirckhove „de groep van 
Opstanding" bij de extremisti
sche Vlamingen. Waarom? Om
dat WIJ voorstanders zijn van een 
federatieve oplossing van het 
nationaliteitsvraagstuk in Bel
gië?" Dat klonk in elk geval al dui
delijker. 

Ruime 
belangstelling 

Een verdienste van „Opstan
ding" was onbetwistbaar het rui
me gamma van de belangstelling. 
Bij de dood van Hendrik de Man 
(nr. van 27 juni 1953) verscheen 
een passend 'uitvoerig artikel. 
Over ekonomische onderwer
pen werd dikwijls gehandeld. De 
Europese problematiek kwam 
vroeg aan bod. (nr. 10 septem
ber 1949: „Europa's weerbaar
heid"). 

Een Nederlands medewerker 
H.A.J. Tempelman, auteur van 
het voor zijn tijd uitstekende 
werk, „Het Duitse vraagstuk", 
schreef vaak over klassieke en 
moderne Duitse literatuur. 

Het platgetrapte Vlaanderen 
werd elke week ontleed in ook 
thans nog goed leesbare artikels 
over prof. dr. Daels, e.p. Van 
Opdenbosch s.j., met de vaste 
rubriek „Brussel Wetstraat", „Be
schouwingen en Feiten" (tegen
hanger van Bert D'Haeses Stan
daard-rubriek). 

Samenvattend kunnen we be
sluiten dat „Opstanding" een rol 
van betekenis vervuld heeft in 
de voorbereiding van de herop
standing van het politieke 
Vlaams-nationalisme, als spreek
buis van de Vlaamse Concentra
tie en ook in zijn latere funkties. 

Vlaanderens erfelijke kwalen 
vindt men er ook in terug- onder
linge vitten |en, sektansme, nutte
loze persoolijke aanvallen. Maar 
het geesteskind van Walter 
Bouchery en van Hendrik Tan
rez heeft samen met Doncker-
wolckes Vlaamse Concentratie 
bijgedragen tot de kontinuiteit 
van Vlaanderens verzet 

Hektor de Bruyne, Senator 
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Wj^ll 
Met kamerlid Willy Kuijpers in Turkije (1) 

Een olijftakje voor 
de militairen 

\/ar) 26 december t983 tot 2 februari 1984 nam kamerlid Willy Kuijpers deel 
aan een onderzoeksreis in Turkije. Hij voerde er een politieke verkenning over 
de miskenning van de volkerenrechten o.a. bij slachtoffers en getuigen van de 
nog steeds woedende repressie. 

Hij sprak er mensen uit de politieke oppositie, de ondergrondse vakbeweging, 
volkeren en godsdienstige minderheden. ' 

In een eerste aflevering brengt hij een schets van het vroegere en het huidige 
Turkije, de brug tussen Azië en Europa. Turkije, met zijn 700.000 soldaten, ook 
een stevige NAVO-steunpilaar! 

O p 4 december 1983, zo
wat 40 maanden na de 
3de militaire staats

greep (1960 - 1971 - 1983) op 
nog geen kwarteeuw, trad het 
Turkse parlement terug in wer
king Meer dan 10 partijen en 
een 400-tal kandidaten hadden 
omwille van het militaire veto met 
aan de verkiezingen van 6 no
vember mogen deelnemen 

Een verpakte 
diktatuur 

De invoer van 204 buitenland
se kranten en tijdschriften was 
sedert 31 oktober 1983 verbo
den, evenals het drukken van 
tientallen binnenlandse pers
organen, dit alles om de verkie
zingen met te beïnvloeden In 
dezelfde lijn werden honderden 
video-speelbanden aan de grens 
tegengehouden en in het binnen
land in beslag genomen (bv de 
Ghandi-film) enz 

Een jaar tevoren had 90 % 
van het Turks kiezerskorps voor 
„orde en rust" gestemd op de 
naam van de staatsgreepgene-
raal Evren, die het zo tot presi
dent van de Turkse Republiek 
had gebracht Het is een feit dat 
de militaire doortastendheid van 
Evren het gewelddadige straat
optreden (tot 30 doden per dag) 
van , rechts en „links' bedwon
gen had Zijn invloed in de kies-
kampanje zou echter anders 
verlopen Gedurende 2 maanden 
mochten de 3 door de militairen 
toegelaten en bevoorrechte par
tijen een „Amenkaanse kampan
je ' met veel „gadgets" en foto's 
voeren 

De militairen, onder leiding van 
generaal Evren, steunden open
lijk de Demokratisch Nationalisti
sche partij (MDP) van Turgut 
Sunalp maar deze behaalde 
slechts 71 van de 400 zetels, wat 
precies 23,27 % van de opgeko
men kiezers (92,27 %) was 
Hieruit bleek dat de kiezers een 
duidelijk onderscheid gemaakt 
hadden tussen orde op zaken 
stellen" en een blijvend militair 
bestuur Necdet Calp met zijn 
ietwat linkse Volkspartij (HP) 
deed het beter met 30,46 % en 
117 zetels De meeste politieke 
kommentatoren voorspelden 
voor de verkiezing, dat Calp 
moeite zou hebben om over de 
weinig demokratisch ingestelde 
kiesdrempel van 10 % te komen 
De opiniepeilingen waarvan de 
publikatie door de militairen ver
boden was, wezen eerder in de 
overwinning van Turgut özal's 

Moederlandpartij (ANAP) die 
met 211 zetels en 45,45 % van 
de stemmen een toch nog on
verwachte volstrekte meerder
heid zou behalen Deze jonge 
Fnedmann-liberale groep (ge
middelde leeftijd der verkoze-
nen 45 jaari, waarvan o a 45 
advokaten, 40 ekonomen 15 
dokters, 8 leraars, 7 ambtenaren, 
6 militairen, 5 apotekers, 4 reli
gieuzen 2 landbouwers, 1 jour
nalist en 12 zakenlui) moet het 
nu waarmaken! 

Naar wat men ons vertelde 
zou Ozal de daadwerkelijke 
steun van de petroleumnjke Is-
lamstaten ontvangen hebben 
Eersteminister Turgut Ozal, 
voorzeker een Chicagoboy, is 
tevens een vroom moslim Dat 
ondervond ook minister Tinde-
mans die tijdens zijn Turkijereis, 
een onderhoud afgebroken zag 
door het voorgeschreven mos-
keebezoek van Ozal 

Olijftakje 
Door het aanbieden van een 

symbolisch olijftakje, na de ver
kiezing aan de militairen — die 
zijn verkiezingsnederlaag ge
wenst hadden I — bewees Ozal 
dat hij de macht en taakverdeling 
met de militaire „elite" aanvaard
de Trouwens — volgens de 
nieuw ingevoerde Turkse grond
wet — bezit generaal Evren als 
president van de Turkse Repu
bliek, een vetorecht op bijna alle 
parlementaire initiatieven en 
heeft hij het laatste woord in de 
uitvoerende en de rechterlijke 
macht Ozal zal zich enkel kun
nen bezighouden — als eko-
noom die hij is — met de staats-
huishouding, die met een verlies 
van wel 500 miljard Turkse lires 
of 100 miljard frank te kampen 
zal hebben in 1984 Bovendien is 
de Turkse „prijzen-samenleving' 
beheerst door een inflatievloed 
van wel 50 % en lopen 4 miljoen 
werklozen, on-ondersteund in 
de honderden Turkse dorpen 
rond Van een Westers demo
kratisch bestuursmodel is in Tur
kije geen sprake In het afgelo
pen jaar werden er 23 nieuwe 
gevangenissen gebouwd, voor 
1984 staan er 24 in de steigers 

De nieuwe perswetten, net 
zoals in Spanje en Polen, voor
zien zware straffen voor jour-
nalisten-die-de-staatsbelangen 
schaden Wekelijks worden ze 
ten andere uitgesproken De hui
dige voorzitter van de Internatio
nale Federatie der Journalisten, 

Kenneth Ashton ondervond dit 
aan de lijve bij een tweedaags 
bezoek aan Istamboel De direk-
teur-generaal van de Turkse 
persdienst (een oud artillerie-of
ficier) verhinderde ieder kontakt 
met Turkse journalisten 

De universiteiten staan onder 
zware militair-gekontroleerde 
staatsleiding Bij de opening van 
dit akademisch jaar werden 
1961 leerstoelen als „overbodig" 
afgeschaft door het YOK, de 
Raad voor het Hoger Onderwijs 
617 Lesgevers uit het hoger on
derwijs werden — zoals in Polen 
— van hun akademische op
dracht ontheven en naar het 
middelbaar onderwijs overgehe
veld BIJ wet, werd op 17 augus
tus 1983 een „Hoger Instituut 
voor Kultuur, Taal en Geschiede
nis" opgericht onder recht
streeks toezicht van de presi
dent van de republiek, generaal 
Evren 

Het instituut wil volgens Ata-
turk's doelstellingen — in een 
soort wederopvoeding — het 
wetenschappelijk en kultureel le
ven van Turkije hervormen 

Over een vrij vakbondswezen 
valt helemaal met meer te spre
ken De officiële vakbond — 
zoals in Irak en de Sovjetunie — 
zorgt voor de kontakten met de 
buitenwereld en de arbeiders 
Generaal Evren, op 7 november 
1982 - tot in 19891 - verkozen 
als president, vormt met 4 ande
re generaals de machtige „Raad 
van het Voorzitterschap der Re
publiek" Dat dit heel wat kosten 
met zich meebrengt, bewees het 
feit dat de Turkse rijksmiddelen

begroting voor 1984 alleen al 
voor de werking van het pre
sidentieel paleis 969 miljoen 
( = ± 195 miljoen frank) Turkse 
lires voorziet i p v 352 in 1983 

De Turkse staat ligt — na de 
ontbinding van het Turkse Otto
maanse Rijk ten gevolge van het 
mede-verliezen van de 1ste 
W O — nog maar met 3 % van 
zijn grondgebied op het Euro
pees vasteland en met 97 % in 
Azie Turkije is heden slechts 
„het overschot" van dat grote 
impenalistische multi-nationale 
rijk, gegroeid vanuit de 14de 
eeuw o l v de Sultans, die als 
godsdienstig-wereldlijke leiders 
in een pan-islamitisch oorlogvoe
ren gedurende 460 jaar, een 60-
tal staten en volkeren verover
den of overheersten tussen vol
gende centra Boedapest, de 
Knm, Bagdad, Mekka en Algiers 

Turkije op maat... 
van wie? 

Maar Turkije blijft zowat 3 
keer groter dan de Duitse 
Bondsrepubliek en 1,5 keer 
Franknjk, België kan er wel 25-
maal in en het is zesmaal groter 
dan „de aartsvijand" Grieken
land 

De politieke en aardnjkskundi-
ge brugfunktie tussen Azie en 
Europa, tussen het kristelijke C?) 
Westen en de islam wereld, de 
vooruitgeschoven bondgenoot 
aan de Middellandse, Egeische 
en Zwarte Zee tegen de Sovjet
unie en haar satelliet Syne, ma
ken Turkije geopolitisch uiterst 
belangrijk Deze heden voor de 
westelijke geindustnalizeerde 
wereld waardevolle rol hebben 
de hertekenaars van de Europe
se (wereld)kaart na het slagveld 
van de 1 ste W O, nooit vermoed 
zoniet hadden de Britten, Fran
sen en Amenkanen wat minder 
de „Oostelijke heruitgave van 
het Romeinse Rijk" gepluimd 
De Turkse verliezer blijkt nu een 
trouwe bondgenoot te zijni 

Het Verdrag van Sevres (10 
augustus 1920) bestrafte de 
toenmalige Turkse bondgenoot 
der Centralen met een verlies 
van 4/5de van dat Ottomaanse 
Rijki Aan Armenië, Arabie, de 
Balkanvolkeren, Palestina, Syne, 
Egypte, Mesopotamie (het latere 
Irak) en met te vergeten Koerdi-
stan, werd door de overwin
naars de zo lang begeerde onaf
hankelijkheid (op papier) 
beloofd Griekenland verkreeg 
opnieuw een deel van zijn oor
spronkelijke grenzen Maar door 
de Turkse (militaire en diploma
tieke) overwinningen o I v de mi
litair en politiek westers ge
schoolde generaal Kemal Musta
fa Ataturk, die vanaf 1923, de 

Generaal Evren, stevig in het 
presidentiele zadel Tot 1989"^ 

nieuwe (westers-gedachte) 
Turkse (rest)staat zou kneden, 
werd het Sevres-verdrag over
gedaan (met Turkse voordelen) 
in het Verdrag van Lausanne (24 
juh 1923) 

Dit cijferverdrag heeft — net 
zoals het Versailles-verdrag (28 
juni 1919) de Duitse kollektiviteit 
kwetste — het trotse Turkse 
wezen zo geraakt, dat nu nog 
ieder normaal praten en pelitiek 
denken rond de bestaansrech
ten van Armeniers, Gneken, 
Koerden, Lasen en de kristelijke 
minderheden als bedreigend 
voor de Turken overkomt We 
zouden dit tijdens onze reis on
verminderd horen Zo werd ook 
daar de nota van de president 
Wilson ,leder volk, hoe klem 
ook heeft recht op zelfbestuur'", 
zo luid bejubeld in de Volken
bond, maar uitgevoerd „als het 
paste" en de internationale druk 
speelde 

Dit drama vernietigt nog 
steeds het pnmaire bestaans- en 
dus staatsrecht van de Koerden, 
Armeniers Lasen enz 

De jonge Turkse staat — pas 
goed 60 jaar oud — funktioneert 
doorheen het leger, dat zoals 
destijds in Pruisen, Franknjk, 
Groot-Bnttannie en elders een 
elite- en emancipatiefaktor van 
staatsnationalistisch model 
vormt Inderdaad, in hoeveel sta
ten hield het leger (en de kerk) 
geen promotie- en machtsfaktor 
in, voor een „nieuwe klasse", die 
anders kansarm zou gebleven 
zijn? 

Bedenken we bovendien 
deze rol in een vnj arm zelfs on
derontwikkeld Turkije, waar een 
echte administratie en de open
bare technische diensten (bv 
telefoon, wegenonderhoud 
enz J met vergelijkbaar zijn met 
de Westeuropese staten In de
zelfde lijn benoemde admiraal 
Bulent Ulusu, aan de macht ge
komen als „eerste-mimster" na 
de militaire staatsgreep van 12 
september 1980, voor de kazer-
ne-demokratische verkiezingen 
van 6 november 1983, nog snel 
± 2 000 militaire vrienden in ka-
derfunkties van de administratie 
en de ekonomie De huidige eer
steminister Ozal zal er rekening 
mee moeten houden' 

Sinds 1923 heeft het Turkse 
staatsgezag m het nieuw staats
nationalistisch denken van Ata
turk, zich ver van iedere inmen
ging gehouden in zijn „oude be
zittingen' Noch de Balkan, noch 
Israel, noch de Araabse landen 
— waarmee Turkije wel een 
ekonomische Islam-solidanteit 
wenst — ondervonden enige 
verliezersweerwraak 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

Volgende week: 
„Eén Turk is de hele wereld 
waard.." Tegen alle verwachtingen in boekte de Moederlandpartij van Turgut 

Ozal groot sukses 
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Zondag 8 april 1984 te 15 u ^mjmÊ 
in het Sportpaleis te Gent i M f f ( , 

Grote Feestvierin£ van ÊÊÊÊÊÊ" 

UNIE 
Een strifdvaardis 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muzieKverenigmgen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
^JefELBERS 

ü^MichaMARAH 
^De VAGANTEN 

Het grote weerzien vóór heel de 
Volksunie, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

Toegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast. 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 
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Volgende maandag 
kan je een prettige naam
dag wensen aan wie 
Amand heet of IVIandus 
of — minder en minder 
gehoord maar mool-
Vlaams — Manten Man-
ten en Kalle- waar is de 
t i j d ' 

De Amandus, wiens 
feestdag gevierd wordt 
op 6 februari, is een heili
ge van de Lage Landen. 
Hij begon weliswaar, in 
de zevende eeuw, als 
rondreizend missiebis
schop in Zuid-Frankrijk. 
Later kwam hij echter 
naar onze streken en 
werd waarschijnlijk bis
schop van Maastricht. 

Hij is een populaire volkshei
lige die aangeroepen wordt te
gen reuma, huidziekten en 
koorts. De boeren beschouwen 
hem als helper en genezer bij 
de ziekten van het vee 

Zijn voornaam, van Latijnse 
afkomst, betekent „de bemin-
nenswaardige". 

Een flamingant die zich bitter 
weinig bekreunde om zijn „be-
minnenswaardigheid" was 
Amand De Vos. een verbeten 
vechter en onvermoeibaar po-
lemist. 

Amand 
Amand De Vos (Eksaarde 

1840-1906) was door zijn 
ouders voorbestemd om pries
ter te worden Hij ging echter 
zijn eigen weg en werd genees
heer aan de Brusselse universi
teit. 

Zoals velen van zijn Vlaamse 
ti jd- en geestesgenoten dweep
te hij met Multatuli Zijn poging 
om een Vlaamse „Max Have
laar" te schrijven leidde tot een 
opstandige, sociaal-bewogen, 
heftig antiklerikale autobiogra
fische roman „Een Vlaamsche 
Jongen", geschreven onder 
pseudoniem Wagenaar. 

Voor den brode werkte hij 
als legerarts. Zi jn vele konflik-
ten met de militaire overheid 
eindigden op een vervroegde 
oppensioenstelling en op het 
boek „Een officier geworgd In 
het Belgisch leger". 

Onder de vrijzinnige flamin
ganten behoorde hij aan het 
einde van de vorige eeuw tot de 
meest radikalen, die geen heil 
meer verwachtten van het par
ti jpolitiek verdeelde flamingan
tisme. Terzake mag hij gelden 
als een voorloper van de eigen 
zelfstandige Vlaams-nationale 
koers. 

4 

Wagenaar was een rebel, ge
dreven door een grote recht-
vaardigheidsdrang en een fel 
sociaal besef. Zi jn (helaas prak
tisch onvindbaar geworden) 
„Vlaamsche Jongen" blijft een 
belangrijk document humain, 
dat aan de vergetelheid ver
dient onttrokken te worden. 

VIAANDEIIEN 
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Zaterdag 4 febr. 
• BRT 1 1600 
Een tikje bedrog, film 
• BRT 1 20.15 
Hotel Amerlcain, show 
• BRT 1 21 05 
Terloops 
• BRT 1 21 50 
Extra nieuwsuitzending, tv-fllm 
• Ned. 1 20.28 
De TV-show 
• Ned. 1 21 25 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 2215 
Tros AI<tua/Tros Sport 
• Ned 1 22.55 
Harten 2, serie 
• Ned. 2 1937 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 2 20.55 
Fame, serie 
• Ned. 2 21 43 
Blunders, om te lachen 
• Ned 2 23.15 
Ik beken, film 
• ARD 22.20 
Testflug zum saturn, SF-film 

Zondag 5 febr. 
• BRT 1 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 15.00 
Hoge hoeden, dok. 
• BRT 1 15.15 
Veldlopen uit Hannuit, reportage 
• BRT 1 1730 
Het sprookjespaleis, dok. over het 
justitiepaleis 
• BRT 1 18.20 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 2035 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 21.25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 21 55 
Mezzamusica 
• Ned. 1 2045 
Jonge mensen op het koncertpodi-
um 
• Ned. 1 21 40 
Show van de maand 
• Ned. 1 23.15 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 
• Ned. 2 20.35 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 21 25 
Nederlanders overzee, dok. 
• Ned. 2 22.15 
Gangster chronicles, serie 
• Ned. 2 2305 
RUR, praatshow 
• Lux 20.00 
Landru, film 
• RTB 1 12.00 
Faire Ie point, politiek debat 
• RTB 1 2015 
Zygomaticorama, om te lachen 
• RTB 1 21 30 
Tes folie ou qui?, film 
• TF 1 2035 
Josepha, film 
• FR 3 2230 
The earl of Chicago, film 
• ARD 2240 
Make up voor Peru, Miss Universe-
verkiezingen 
• ZDF 1930 
Der versunkene kaiserspalast, on-
derv/ater-archeologie 
• D3 2315 
Wilde rocky mountains, dok 

Maandag 6 febr. 
• BRT 1 20.20 
De kern van de zaak, nieuw/e reeks 
over W.O. II 
• BRT 1 21 20 

Raoul Servais aan de camera in „ To speak or not to speak". Woensdag 
8 febr om 23 a 15 op BRT 2. 

Benny Hill show 
• BRT 1 21.50 
Omekaar, over volwassen mentaal 
gehandicapten 
• BRT 2 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 
• BRT 2 20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 20.28 
De Tedshow, kwis 
• Ned 1 21 55 
De citadel, serie 
• Ned. 1 22.45 
Hier en nu 
• Ned 2 2030 
Coupe ter Weijden, praatshow 
• Ned. 2 21.20 
„Apple" Baantjer en de cock, dok 
• RTB 1 2000 
Confidences pour confidences, film 
• ARD 2300 
Reise in die kalte, film 
• ZDF 22.05 
Reisebilder aus der DDR, Naum-
burg bij Leipzig 

Dinsdag 7 febr. 
• BRT 1 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 2045 
Zal ik es wat vragen? Laatste deel 
over „de bevalling" 
• BRT 2 2015 
Vizier over smalfilm en video 
• BRT 2 21.00 
tV1.A.S.H., film 
• Ned 1 10.20 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 2028 
Reilly, meesterspion, serie 
• Ned 1 22.00 
Pisa, satire 
• Ned 1 2215 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 2 20.00 
Keith Gree in Koncert, gospel 
• Ned. 2 21.25 
De ratten raken op, dok. 

Woensdag 8 febr. 
• BRT 1 2020 
Namen noemen, spel 
• BRT 1 20.55 
De Kariboe, dok over Alaska 
• BRT 1 21.15 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 21 40 
Het gerucht, over kunst 
• BRT 2 2015 
Nickelodeon, film 
• BRT 2 21 15 
Voor de nickelodeon, dok over Ed
win Porter, filmregisseur 
• BRT 2 2315 
To speak or not to speak, animatie
film 
• Ned 1 20.33 
Van Kooten and de Bie 
• Ned. 1 21.25 
Ontheemden, nieuwe serie over pol 
vluchtelingen 
• Ned 2 2010 
Paard, mijn paard; film 

• RTB 1 22.00 
Le club Alpin, dok. 

Donderdag 9 febr 
• BRT 1 20.15 
Hoger-Lager, kaart-spel 
• BRT 1 20.55 
Panorama 
• BRT 1 21.45 
Dalles, sene 
• BRT 2 20.15 
Ontwikkeling, mini-reeks over ont
wikkelingshulp 
• Ned. 1 20.28 
Babbelonië, praatspel 
• Ned 1 21 10 
Wall Street crash, koncert 
• Ned. 1 21 45 
Levenslang, sene 
• NED 2 20.40 
De Dinka-bruid, dok 
• Ned 2 21.30 
Chup tu-mondje dicht, over Hindos-
taanse mensen 
• RTB 1 20.25 
Josey Wales hors-la-loi, western 

Vrijdag 10 febr. 
• BRT 1 20.20 
S.O.S- S.O.S- Neptunus in nood, 
film 
• BRT 1 22.10 
Première 
• BRT 2 2055 
Kijk mensen: het slachtoffer, over 
slachtoffers van geweld 
• Ned. 1 2028 
De een-twee-drie show 
• Ned. 1 21.55 
Brandpunt 
• Ned 1 2240 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 2 2320 
The nightmare man, tv-film 
• RTB 1 21.05 
La porte de l'enfer, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 4 febr. 
Ik beken 

Prachtige film van Alfred 
Hitchcock (1952) naar een min
der geslaagd toneelstuk van 
Paul Anthelme. De tragedie van 
de onschuld, belichaannd in een 
jonge priester die door een sa
menloop van omstandigheden 
op verdenking van moord te
recht moet staan. Hij kan zich 
vrijpleiten door de naam van de 
ware dader bekend te maken. Hij 
kent hem immers, want hij is zijn 
misdaad bij de jonge priester 
komen opbiechten... Met Mont

gomery Clift als de jonge pries
ter. (Ned. 2 om 23 u. 15). 

Zondag 5 febr. 
Landru 

Frans-ltallaanae satire van 
Claude Chabrol (163) op een 
scenario van Frangoise Sagan 
over de kale dikbebaarde man 
die de vrouwen fascineerde, hen 
verleidde, hen netjes in stukken 
hakte en ze dan verbrandde in 
de oven. Ondertussen bleef hij 
wel een goeie vader en een 
keurige echtgenoot Met Char
les Denner, Michèle Morgan, Da-
hielle Darrieux e.a. (RTL, om 
20 u.). 

IVIaandag 6 febr. 
Confidences pour confiden

ces 
Frans psychologisch drama 

van Pascal Thomas (1978). 
De film Is eigenlijk een familie

kroniek, gezien door de ogen 
van een 30-jarlge echtgenote die 
over haar situatie als vrouw en 
echtgenote vragen gaat stellen 
en terugdenkt aan haar jeugd... 

Gevolgd door een debat met 
als tema: De evolutie van de 
familie. (RTBF 1, om 20 u.) 

Dinsdag 7 febr. 
Mash 
Amerikaanse komische oor

logsfilm van Robert Altman 
(1970) met Donald Sutherland, 
Elliot Gould, Sally Kellerman, ro-
bert Duvall, Gary Burghoff. Op 
deze film werd de eeuwigduren
de reeks „Mash" gebouwd. Al
leen Gary Burghoff (Radar) 
mocht de overstap meemaken 
van de film naar de reeks. 

Na enkele jaren de lieve jon
gen Radar uitgehangen te heb
ben, haakte hIj af omdat hij 
vreesde dat hij zijn hele leven op 
die rol vastgepind zou worden... 
(BRT 2, om 21 u.) 

Woensdag 8 febr. 
Filmmenu 
Nickelodeon 
Amerikaanse film van Peter 

Bogdanovich (1976), met Ryan 
O'Neal en Tatum O'Neal, Burt 
Reynolds, Brian Keith e.a. 

De film IS als het ware een rea-
liteitsbenaderende geschiedenis 
van de pioniersjaren (1910-1915) 
van de film in Hollywood. (BRT 2 
om 20 u. 15). 

Before the Nickelodeon 
Dokumentaire over de pio

niers van de Amerikaanse film. 
(22 u. 15). 

To speak or not to speak 
Animatiefilm van Raoul Ser

vais. (23 u. 15). 

Vrijdag 10 febr. 
Atoomduikboot in gevaar 
(Gray Lady down). Ameri

kaanse rampenfilm van David 
Green (1978), met Charlton Hes
ton, David Carradine, Stacey Ke-
ach e.a. 

Net voordat hij met pensioen 

gaat test kapitein Paul Blanchard 
(Charlton Heston) de atoom-
duikboot Neptunus. De test zelf 
verloopt bevredigend, maar bij 
het opstijgen komt de onder
zeeër in aanvaring met een 
Noors vrachtschip De duikboot 
zinkt onmiddellijk en blijft vastzit
ten .. (BRT 1 om 20 u. 30). 

Nieuw op 
iiet sciierm 

De kern 
van de zaak 

Zowat vijf tv-zenders hebben 
kapitaal en mankracht bij elkaar 
gegooid om Graham Greenes 
eerste naoorlogse roman „The 
heart of the matter" tot een 4-de-
lige mini-tv-reeks te verwerken. 
De reeks speelt In Sierra Leone 
tijdens W.O. II. Jack Hedley ver
tolkt de hoofdrol; majoor Scobie 
van het bezettende Engelse le
ger. Hij wordt tegen ledere ver
wachting de opvolger van de 
aftredende politiekommissans. 
Dat is een zware streep door zijn 
rekening en vooral door die van 
zijn vrouw Louise... (Maandag 
6 febr. op BRT 1, om 20u. 20). 

Politieman 
in Rosse Buurt 

A C . (Apple) Baantjer is een 
politieman die gedurende 28 jaar 
verbonden was aan Amster
dams meest bekende politiebas-
tion: bureau „Warmoesstraat", 
midden in de Rosse Buurt. Zijn 
jarenlange aktlviteiten in dat 
„donkere" deel van Amsterdam 
bezorgden hem faam bij de be
handeling van vooral misdaden 
op prostituees die hij op twee 
uitzonderingen na, allemaal op
loste. Uit zijn jarenlange ervaring 
ontsproten negentien detektlve-
verhalen met meester-speurder 
De Cock in de hoofdrol. Daar
naast verscheen van zijn hand 
nog een hele serie waarin hij als 
rechercheur Baantjer van het 
bureau Warmoesstraat vertelt. 
Zijn boek „Moord In extase" 
werd verfilmd en de film komt 
volgende week In Nederland in 
roulatie. Avro besteedt aandacht 
aan de politieman Baantjer én 
aan de film. (Maandag 6 febr. op 
Ned. 2, om 21 u.20). 

Cruyff 
en de jeugd 

Voetbalmeester Johan Cruyff 
heeft in Amerika nogal wat erva
ring opgedaan met jeugdvoet
balspelers. Die ervaring wil hij de 
Nederlandse (voetbal-)jeugd bij
brengen In acht voetballessen 
waarin telkens een bepaald on
derdeel van het voetbalspel spe
ciale aandacht zal krijgen. Hij 
wordt hierin bijgestaan door 
jeugdelftallen en presentatrice 
Dieuwertje Blok. 

Via sketches, gebracht door 
Plet Romer en Maarten Spanjer 
zullen allerlei sportieve en maat
schappelijke voetbaltoestanden 
aangebracht worden. (Vrijdag 
10 febr. op Ned. 1, om 19 u. 20). 
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^nf/u>uden 
Zondag 12 februari 1984 a.s. zullen de „Vrienden 

van de Zwalm" hun reeds jaren oude traditie verder 
zetten en hun heilige Apollonia tegen de tandpijn 
aanroepen. 

IN de voormiddag gaat een 
delegatie naar het naburige 
dorp Eist, waar dezelfde 

heilige — Plone, zoals de volks
mond ze noemt — herdacht 
v^^ordt met een jaarlijkse began-
kenis. 

Men zal er ook de geurige 
geutelingen, het streekgebak bij 
uitstek, zien... gieten. 

Om 14 u. vertrekt aan de 
Zwalmmolen de geleide „geute-
lingen-wandelingen". 

Na de wandeling rond 16 u. 
wordt de „orde van de geuteling" 
boven de doopvont gehouden. 

leder jaar, zo staat het in de 
stichtingsaikte van de orde, wor
den personen die zich in de 
Zwalmstreek, voor het plaatse
lijk toerisme, verdienstelijk heb
ben gemaakt, tot ridder in de 
„orde van de geuteling" gesla

gen. In het stichtingsjaar zal het 
aantal drie kunnen bedragen. De 
volgende jaren is er een beper
king voorzien. 

Hoe dan ook het schietgebed: 
„Sinte Plone, patrones van Swal-
men, bid voor ons." zal niet uit de 
lucht zijn! 

Ook de onaangenaam
ste beroepen hebben 
hun genoeglijke ogen
blikken. Wanneer ik 
doodgraver, of zelfs 
beul was, zou het mij 
het grootste plezier ver
schaffen om voor som
mige mensen te werken. 

Douglas Jerrold 

C^^^ea 
In de vorige aflevering van dit weten-rubriekje for

muleerden we een-en-ander over het vertrouwde 
„pousse-café" trio van Cognac, Armagnac en Calva
dos. Maar al die relatieve wetenschap is vrij waarde
loos zonder enige „wetenswaardigheid" over de 
wijze van genieten van deze strelingen. En daarover 
bestaan nogal wat rabiate misverstanden. Laten we 
daar dus even tegenaan gaan. 

r worden deze „drie gra
tiën" ons vaak pretentieus 
voorgezet in een groot 

ballon-glas. Kompleet fout, tenzij 
de nutteloze show natuurlijk. In 
de ballon verzamelt zich een 
teveel aan geur, die daardoor de 
neus eerder belaagt dan hem 
langzaam en delikaat te beha
gen. U kiest dus liever voor een 
elegant, slank-gesteeld „tulpje", 
dat ook door de smaakmeesters 
in de „cognac-chais" gebruikt 
wordt. En als er toch een „ballon" 
moet, dan liefst een kleintje met 
een ietwat nauw toelopende bo-
venrand. 

Het allerergste misverstand 
geldt wel de fameuze „kamer
temperatuur". Vooral dan de 
krankzinnige manieren van het 
op temperatuur brengen. 

Het spiritusvuurtje vernietigt 
tegelijk smaak en boeket en het 
stinkt. Met een bodempje van 
het heerlijks het glas vooral 
„flamberen" is zo mogelijk nog 
erger. Ook het in de hand opwar
men van het glas is maar onzin. 

Het lijkt wel liefdevol, maar de 
vluchtige stoffen komen aldus te 
onharmonisch los, en de li
chaamstemperatuur van 36° ligt 

nu eenmaal véél te hoog. De 
ideale konsumptietemperatuur is 
gewoon deze waarin onze gelief
de dranken op eerlijke wijze rij
pen, in de „chai" dus. Deze ligt al
tijd vrij laag, aangenaam welis
waar, maar toch lichtelijk koel, 
niet te koud maar zeker niet te 
warm. 

Laat uw kelderzachte drank 
wel even in de hand walsen en 
geniet van de geur en de kleur 
(als die te donker is, dan wijst dit 
op een artificieel oppeppen met 
caramel — wettelijk weliswaar 
toegelaten, maar smaakvernie-
lend). Proef vervolgens met klei
ne, langzame slokken. Zo ont
plooit ook de „longueur" — de 
nasmaak — zich optimaal. En u 
ruikt bos, bloemen of appelen, 
zoals het hoort. Een natuurpro-
dukt moet genoten worden als 
een gave en een gunst van de 
natuur. Misschien wel als een les 
van de natuur. 

Alle „show" daarbij is nep en 
typeert de „nep-waan" van de 
gastheer of van het restaurant. 
Lekker eten en drinken is en 
blijft nog altijd een levensnood
zaak en geen belachelijk protse
rig status-symbool. 

De befaamde „aardappeleters" van Vincent van 
Gogh geldt nog steeds als een „geëngageerd' 
schilderij dat de armoede en het sociale onrecht van 
een tijdperk typeert. En ja, nog altijd drijft men met de 
Belgen wel eens de spot, niet als dappersten onder 
de Galliërs, maar als de gulzigste „patat-eters" ter 
wereld. 

ER zit enige waarheid in 
deze kwalifikatie (enkel 
de leren en de Russen 

eten per hoofd meer van dit 
knolgewas, dat men ook met 
„lage levensstandaard" laat sa
menvallen), maar het hoeft daar
om geen verwijt te zijn. 

Akkoord, wij laten een duidelij
ke voorliefde voor „frieten" blij

ken, maar we zijn er dan ook de 
uitvinders van. Trouwens, de ge
leerde verspreider van de uit 
Zuid-Amerika meegebrachte 
aardappel was een Vlaming, de 
in Atrecht geboren Charles de 
L'Escluse (1526-1609), die in 
Gent en Leuven studeerde, bij 
Plantin Moretus in Antwerpen 
zijn boeken liet drukken en be
heerder werd van de tuinen van 

Maximiliaan II, keizer van Oos-
tennjk. 

Het was dan ook in Wenen 
dat Charles zijn eerste knollen 
liet gedijen, van waaruit zij hun 
zegetocht begonnen... eerst als 
het nogal misprezen voedsel van 
behoeftigen en huursoldaten 
(men mag zelfs naar historische 
waarheid beweren dat de „patat" 
Europa ruim drie eeuwen lang 
van de hongersnood gespaard 
heeft). 

Pas in deze eeuw veroverde 
de aardappel ook de kulinaire 
faam die hij verdient. En als u aan 
de gegrondheid van zijn gastro
nomische luister mocht twijfelen, 
gedenkt dan dat de L'Escluse, 
die ook de eerste gravure met 
de wetenschappelijke voorstel
ling van de aardappel tekende, 
hem daarop — op z'n Italiaans — 
„tartufoli" noemde, wat in onze 
taal „kleine truffels" betekent 
(gek eigenlijk, want aardappelen 
zijn gemiddeld toch wel wat gro
ter). 

Beefsteak met friet, het kan 
nederig klinken, maar als ze 
goed gebakken zijn... 

Gallus germanicus 

Het is seer lastigh om te weeten 
na watvoor soort de Croo moet heeten-. 
een leeu als men syn staert bekijkt 
maer die vanvoren haen gelijkt. 

(/m^, 
In „Meespelen 16" staken drie 

fouten. De vader van Maria van 
Bourgondië was niet Filips II, maar 
Karel de Stoute. Verder is het Bel
fort natuurlijk niet renaissancis
tisch, maar gotisch van bouwstijl. 
Deze twee fouten werden door 
nogal wat lezers gevonden. Nie
mand ontdekte evenwel de histori
sche onjuistheid als zou in de Brug
se O.-L-Vrouwekerk een beeldje 
van Rodin te zien zijn. Er staat 
echter wél een marmeren madonna
beeldje van Michelangelo. Geen 
enkele winnaar dus. 

Misschien meer geluk met „Mee
spelen 18". Stuur uw antwoord naar 
WIJ, Meespelen, Barrikadenplein 
12, f000 Srusse/. Vóór maandag 13 
februari. 

HET bleef miezelig doorre
genen. De slingerende 
paadjes, op en neer, wa

ren bekleed met een smeuiige 

laag modder. In de verte kon je 
't kerkhof reeds zien. Een beto
verend mooie streek, dacht Vic 
Anciaux toen hij behoedzaam 
zijn voeten plaatste, in de ijdele 
hoop toch niet van kop tot teen 
doorweekt te worden. Overal 
zag je rijkswachters. Hun donke
re uitrusting had iets angstig, nog 
versterkt door het loodzware, 
grijze wolkendek. 

Vic dacht terug aan zijn eerste 
jaren in de aktieve politiek. In '65 
was hij kamerlid geworden. En
kele jaren daarvoor hadden de 
traditionele partijen het „klaarge
speeld", gezeten in de pluche 
van het onvolprezen Egmontpa-
leis, een „kompromis" met de 
franstaligen te sluiten. Deze plat-
dietse Voerstreek kwam einde
lijk bij Vlaanderen, bij de provin
cie Limburg. Maar in „ruil" hier

voor werden het Westvlaamse 
Komen, Moeskroen en Wervik 
„overgeheveld" naar het Waalse 
Henegouwen. Hij vroeg zich af 
of zo'n typisch Belgische koe
handel ook vandaag nog zou 
gepikt worden. Of zouden de 
doorgaans lankmoedige Vlamin
gen dan eindelijk toch een vuist 
maken? Over het antwoord was 
hij niet zeker, en dit stemde hem 
droevig. 

Happart is een krenkend sym
bool van hoe de Vlaamse meer
derheidspartijen ook nu de 
Vlaamse Gemeenschap blijven 
bedotten. Dit mag toch niet blij
ven duren! Vic Anciaux prevelde 
een krachtwoord, mede door het 
feit dat precies op dit ogenblik 
het klamme moddervocht zijn 
sokken toch had doordrenkt. 

Straks zou hij bloemen neer
leggen op het graf van paster 
Fonteyne, een strijder voor de 
sociale ontvoogding in Voeren. 
Toen wist Vic nog niet dat de 
frankofone terreurbende, die nu 
reeds jarenlang ongestraft als 
wilden tegen Vlamingen tekeer 
gaat, 's anderendaags zelfs ge
mene grafschennis niet zou 
schuwen. 
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16 m 
„Alle dinc heef synen tyt"... 

Vlaams 
tegelwerk, 
geraffineerde 
kunst 

De Franse archeoloog met naam en faam £ Amé 
schreef in 1859: „De onderzoekingen die ik heb ver
richt in vele Franse departementen hebben aange
toond dat het hoog tijd was de motieven te verzame
len van deze sierlijke produkten, waarvan over enige 
tijd niets meer zou overblijven, tenzij een herinnering 
en spijt, omdat ze door vernieling worden bedreigd." 

Zo'n 120 jaar later krijgt Amé grotendeels gelijk 
want wat van de eertijds zo geprezen en sierlijke 
Vlaamse tegels rest is haast nog enkel herinnering en 
spijt 

IN De Tinne Pot, tentoonstel
lingzaal aan de Brusselse 
Grote Markt, kan men nog 

tot 19 februan as genieten van 
wat ooit de trots van de Vlaamse 
tegelbakkerij is geweest 

Zonnerad... 
Door de eeuwen heen was 

het gebruikelijk interieurs met 
tegels te versieren De mozaïek-
vloeren van de Romeinse villa's 
zijn daar het vroege bewijs van. 
Het duurt dan wel een tijd eer de 
gewoonte weer in zwang raakt 
want pas in de 12de eeuw krij
gen kerken en herenhuizen een 
tegelvloer Omdat natuursteen 
met royaal voor handen was en 
vrij duur werd naar klei uitgeke
ken Men ging kleine tegels bak
ken, kleurde ze groen, geel, 
paars-zwart soms rood en legde 
er een doorschijnend laagje gla
zuur op. De tegels waren vier
kantig, driehoekig, ruitvormig of 
rond Ze werden versierd met 
het zonnerad of vlechtbanden 
en tot een vaak ingewikkeld net
werk samengelegd 

Marquisetegel 
Ondertussen ontwikkelde 

zich in de buurt van de steen
groeven tussen Bonen en Kales 
een nieuw soort tegel, genoemd 
naar de plaats waar het marmer 
van Marquise wordt gevonden. 
Uit die witte natuursteen werden 
stenen gehakt die eerst gepolijst 
en daarna van een motief voor
zien werden. 

De achtergrond werd wegge-
beiteld en opgevuld met een 
konstrasterend mastiek zodat 
de tekening er als het ware 
uitsprong. Die tegel kreeg de 
naam marquisetegel mee. 

Omdat dit procédé nogal wat 
tijd vroeg en het mastiek uitsleet 
werd een nieuwe werkwijze be
dacht en gevonden. Een relieffi
guur werd in klei gedrukt, tegels 
konden aldus aan de lopende 
band gefabriceerd worden. 

Een laagje glazuur zorgde 
voor de afwerking en voorkwam 

te vroege slijtage. Meer en meer 
raakten bloemen, leeuwen, lelies 
en ridders als motieven in trek. 
Achteraf komen er grifoenen en 
draken en nog later mensen en 
jachttaferelen bij. De tegels wer
den groter en vaak in groepen 
van vier tegelijk gemaakt. De 
hertogen van Boergondië op 
hun beurt voerden het doorgaan 
stichtende woord op de tegel in 
Vermaningen als „Alle dinc heef 
synen tyt" waren met onge
woon.. 

Met de renaissance en het 

Vlaamse tegels, simtxK>l van vergane grootheid? 

gebruik van natuursteen en 
faience raakt de gebakken tegel 
stilaan in onbruik. Een ander ge
bruik daarentegen komt in 
zwang. Vooral in West-Vlaande-
ren werd de haardsteen ge
bruikt, een gebakken steen die 
achter het aardvuur in de 
schouw wordt gemetst om de 
houten huizen tegen brand te 
beschermen. De stenen hebben 
een ingedrukt motief, doorgaans 
het Boergondisch kruis, de lelie, 
de leeuw of de adelaar. 

Rond de haard werd een 
haardtegel aangebracht die ge
tuigde van een zekere status. Bij 
rijke burgers, in kloostergemeen
schappen en op grote hoeven 
wordt hij teruggevonden waar 
hij niet alleen de haard maar ook 
de muren siert. 

Wanneer door de godsdienst
oorlogen tal van Vlamingen naar 
de Noordelijke Nederlanden uit
wijken komt ook daar de tegel-
produktie tot bloei. 

Maar na de Franse Revolutie 
gaat het met de Vlaamse tegelin
dustrie bergaf, zowel de motie
ven als de kwaliteit boeten aan 
waarde in. Wanneer in de 19de 
eeuw de industriële bakkerij in 
gebruik komt betekent dit met
een het definitieve einde van de 
Vlaamse haardtegel 

Open vragen 
Er wordt nogal eens gerede

twist over de situering van de 
Vlaamse tegelproduktie. W Tillie 
uit Poperinge, die zich reeds 

Ik moet zo'n 16 jaar geweest zijn. Wij hadden 
sinds één jaar de Chiro van Moerzeke gesticht De 
KSA had opgehouden te bestaan en werd er 
vervangen door de Chiro. Elke zaterdag en zondag 
hadden wij een aktiviteit en uiteraard trokken we ge
regeld op bivak. En, het kan vreemd klinken, maar 
reeds toen was ik belast met het huishouden, met 
het financiële aspekt van onze werking. Ik beheerde 
de schamele penningen: zoveel mogelijk ontvangen 
en zo weinig mogelijk uitgeven. 

Toch schuwden wij geen grote projekten. Jaarlijks 
boksten wij een sportfeest in elkaar, er waren 
nachtdroppings en trektochten en één van onze be
langrijkste realizaties betrof ongetwijfeld de bouw 

van een chiroheem. Aan deze tijd behoud ik de 
beste herinneringen. 

De toenmalige Chiro was helemaal niet Vlaamsge-
zind. Ik leerde er wel hoe belangrijk samenhorigheid 
kan zijn, hoe belangrijk het is om in groepsverband 
te werken. Eens wij de pubertijd ontgroeid waren 
mochten wij zelfs samen met de Chiromeisjes iets 
organizeren. Uit deze kontakten heb ik alvast iets 
onschatbaars overgehouden: ik leerde er mijn echt
genote Chris kennen. 

Op 22-jange leeftijd moest ik mijn legerdienst 
vervullen. Eerst te Heverlee en nadien te Spich (Keu
len). Ik beleefde er prettige dagen. Als reserve-offi
cier onderhield ik de beste relaties met mijn solda-
ten-milicianen. Het mag gek klinken, maar deze tijd 
was de schoonste uit mijn jeugd. Wij vormden een 
hechte vriendenkring en zelfs jaren later bleven wij 
elkaar ontmoeten Een toffe ervaring. 

Als oudste zoon van een landbouwer was het na
tuurlijk mijn plicht mee te helpen op de akker Mijn 
vader droomde ervan dat ik het landbouwersbedrijf 
zou overnemen. Ik ging echter in de financiële 
wereld. Reeds als 12-jarige knaap verkocht ik op de 
schoolkoer allerlei versnaperingen — wat verboden 
was — en later werd ik als student medeverant
woordelijke voor de kantine. 

Mijn vader was niet het type van de Vlaamse 
voorvechter Hij was eerder stil en terughoudend op 
dit vlak. Mijn grootvader langs moederszijde was 
echter zeer aktief in en rond de IJzerbedevaarten. 
Ook hij werd, na de jongste oorlog, jarenlang 
opgesloten. De onmenselijke en anti-Vlaamse 
repressie heeft hem niet gespaard. 

De fiere jeugdleider op de foto, anno 1957, is Mar
cel Verschelden ("Moerzeke, 1941), van beroep 
accountant-belastingkonsulent, en thans alge
meen penningmeester van de VU. 

geruime tijd verdienstelijk maakt 
in het opzoeken en beschermen 
van de Vlaamse tegel, is daar
over nogal formeel: „De West
hoek met Poperinge als voor
naamste centrum, het zuiden 
van West-Vlaanderen met Kort
rijk en Wervik, de streek van 
Izegem, Roeselare en Tielt en 
Frans-Vlaanderen met Rijsel, St-
Omaars en Kassei zijn de voor
naamste plaatsen van produktie. 
Ook in Oudenaarde werden ooit 
tegels gebakken." 

Tal van vragen rond de Vlaam
se tegelindustrie blijven open. 

Tillie daarover: „Normaliter 
zouden archiefbronnen veel vra
gen kunnen oplossen, maar de 
studie van de pottenbakkersfa
milies in Vlaanderen staat nog in 
de kinderschoenen en in de 
voorhanden zijnde archieven 
wordt slechts incidenteel mel
ding gemaakt van gebakken aar
dewerk." 

Op de tentoonstelling in De 
Tinne Pot werden enkele hon
derden vloer- en haardtegels die 

Alle werk
dagen van 10 

>^ tot 17 u., za-
Q terdag van 15 
F^ tot 18 u. en 
I zondag van 

10 tot 13u. en 
nog lot 19 fe

bruari kan men in De Tinne Pot 
(Kredietbank) op de Grote Markt te 
Brussel de om en bij 400 Vlaamse 
tegels bekijken. 

Misschien toch even meer aan
dacht voor de 4 tegels uit de abdij 
van Ter Duinen met het gotisch 
schrift „Vlaendre De Leu Vijve Bor-
gonge" en de reklametegel in Ju
gendstil afkomstig uit de werk
plaats Laigneil te Kortrijk uit 1900. 
Twee werelden, twee keer Vlaande
ren. 

werkelijk pareltjes zijn van 
Vlaamse ambachtelijke kunst sa
mengebracht. Amé, de vooruit
ziende archeoloog mag geen ge
lijk krijgen, deze sierlijke produk
ten dienen meer te blijven dan 
herinnering en... spijt. Of krijgen 
de Boergondièrs met hun nuch
tere tegelspreuk: „Alle dinc heef 
synen tyt"... dan toch gelijk? 
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Vlaanderen zendt zijn sportieve zonen uit.. 

Drie verschillende 
kampioenen 

Op één en dezelfde dag een wereldkampioen, een 
Europees kampioen en een Belgisch kampioen. 
Waarin een klein volk groot kan zijn... 

Danny Bertels, Raymond Ceulemans en Roland 
Liboton. Drie topsporters die uit totaal verschillend 
hout zijn gesneden. 

DANNY Bertels is, of mis
schien beter „was", bij 
het brede publiek wel

licht het minst gekend De water
skikampioen uit Wommelgem 
behoort in zijn specialiteit noch
tans al geruime tijd tot de absolu
te wereldtop In het Australische 
Sydney werd hij tijdens het 
voorbije weekeinde een tweede 
maal na elkaar wereidkarrpioen 
In de snelheidsraces steekt hij 
momenteel ver boven de kon-
kurrentie uit 

Alleen goede wil? 
HIJ won de eerste twee races 

en kon zich in de slotkoers be
perken tot risicoloos snelheid 
ontwikkelen Hij eindigde derde 
en verzamelde bijna zevenhon
derd punten meer dan zijn naas
te konkurrent 

Toch heeft Danny Bertels aan
gekondigd te zullen stoppen met 
de kompetitiesport Hij wil zijn 
professionele toekomst veilig 
stellen en een eigen zaak gestal
te geven Een in deze tijd met on
begrijpelijke beslissing Want 
men maakt zich beter geen illu-
zies waterskikampioenen verza
melen tijdens hun sportieve car
rière geen schatten Ook al 
vinden ze vandaag misschien 
gemakkelijker een sponsor dan 
gisteren 

Wanneer men verneemt dat 
Bertels al ruim drie maanden in 
Australië oefent kan men zich 
alleen maar afvragen hoe zo'n 
onderneming wordt gefinan
cierd Veel goede wil van veel 
mensen zal daartoe amper vol
staan en wanneer men er de 
weerklank van de prestatie te
genover zet kan men het Bertels 
onmogelijk kwalijk nemen dat hij 
er al op dneentwintigjange leef
tijd een streep wil onder trekken 

Brood en spelen... 
Raymond Ceulemans bakt zijn 

koekjes natuurlijk met andere 
deeg Hij is 's lands meest pro
fessionele amateur Hij traint ter
wijl hij zijn brood dn zijn cafe) 
verdient 

Al blijven onze biljartcracks 
natuurlijk nog miljoenenver ver
wijderd van de .schattenvangst" 
van de snookerkampioenen Het 
zou ons trouwens met verwon
deren indien deze door de BBC 
geïntroduceerde biljartspeciali-
teit grote verandenngen in de 
biljartwereld moest veroorza
ken Want heeft Ludo Dielis al 
met aangekondigd zich op de 
snooker te willen toeleggen "̂  
Die Dielis voelde zich in het 
Friese Franeker begrijpelijkerwij
ze bedrogen 

HIJ verloor geen enkele partij 
maar geraakte desondanks met 
eens in de halve finale van het 
Europees kampioenschap band
stoten, zijn specialiteit Het al zo 
vaak bekritizeerde setsysteem 
was daar debet aan De ouwe 
Ceulemans redde evenwel de 
eer van ons biljartvolkje Hij ver
sloeg in de eindstrijd de ,thuis' 
spelende Christ Vandersmissen 

Het IS eigenlijk ongelooflijk dat 
de 46-jarige supercrack in de 
gegeven omstandigheden nog 
voldoende koncentratievermo-
gen en wilskracht kan opbren
gen om „verrassend" te zegevie
ren We mogen er met aan den
ken hoe het biljartlandschap er 
zal uitzien na het aftreden van de 
onovertroffen grootmeester 

Evenwichts
kunstenaar 

De overwinning van Roland 
Liboton in het nationaal kam
pioenschap veldrijden wekte 
uiteraard met de minste verwon
dering 

De evenwichtskunstenaar uit 
Rillaar drukt de sporen van Ene 
De Vlaeminck, daarover mag 
met langer twijfel bestaan 

Danny Bertels stapt uit de kompetitiesport denken aan de toekomst 

In Asper werd hij de vijfde 
keer kampioen op rij Een nooit 
eerder verwezenlijkte kracht
toer In de modder van Asper 
het was opnieuw zwoegen en 
zweten als in grootvaders tijd 
vielen nog andere lessen te 
leren Bert Vermeire bijvoor
beeld IS nog altijd de vele jaren 
ten spijt s lands tweede veldrij
der Dat zegt minder over de 
kwaliteiten van Vermeire dan 
over de „kracht in de breedte' 
van ons uitgedund veldnjderspe-
lotonCnetje) 

BIJ de amateurs werd Yvan 
Messelis eindelijk kampioen De 

grote belofte van destijds faalde 
in het verleden vaak in de titel-
koersen Maar dit seizoen fietst 
hij inderdaad bijzonder sterk en 
de eerste kampioenentrui is daar 
een logisch uitvloeisel van De 
zoon van de vader denkt voorlo
pig met aan de overstap naar de 
profrangen 

Daar valt voor hem momen
teel geen eer te rapen Liboton is 
oppermachtig en Messelis is 
nog geen Berten Van Damme 
Die kon destijds Ene De Vlae
minck tenminste het vuur aan de 
schenen leggen 

KB betaalde sportbeoefenaar van kracht 

Een opgeschroefd 
spiegelgevecht? 

De volhouder wint en geduld wordt uiteindelijk toch beloond. Dat moet de 
Leuvense professor Blanpain gedacht hebben toen het Koninklijk Besluit 
betreffende de betaalde sportbeoefenaar van kracht werd. 

DE man heeft zich immers 
twintig jaar lang met be
wonderenswaardige IJ

ver ingespannen om beroeps
sporters een statuut te bezor
gen Officieel worden zij voor
taan als volwaardige werkne
mers, met alle rechten en 
verplichtingen, aangezien 

Pyrrhus-
overwinning 

Toch mag de vraag gesteld 
worden of Blanpain in het spie
gelgevecht, want dat was het 
toch en is het nog steeds, met de 
zich oppermachtig wetende 
voetbalbond meer heeft behaald 
dan een pyrrhusoverwinmng 
Nog tijdens zijn jongste perskon-
ferentie deelde voorzitter Louis 
Wouters koud mee dat het de le
den van de bond verboden was 
deel te nemen aan een desbe
treffend radiodebat met de he
ren Blanpain en Declercq, die. 

aldus grote Louis, met als gepas
te gesprekspartners konden 
worden aangezien 

De strijd is dus op verre na 

nog met gestreden Want ook 
Blanplain komt volkomen onge
loofwaardig over wanneer hij on
bewogen stelt dat transferbe-

Prof Blanpain de volhouder wint 

dragen mogen maar met moe
ten Waarmee hij wil zeggen dat 
de klubs onderling een over
gangsbedrag mogen uitwisselen 
maar dat dit bedrag Cof de over
eenkomst daaromtrent) in geen 
geval een overgang (wanneer 
de speler einde kontrakt is) mag 
of kan in de weg staan Dat klinkt 
sibillijns en laat de gekste veron
derstellingen toe Want laten we 
duidelijk wezen daar en nergens 
anders ligt de knoop Over de 
rest was en is iedereen het al 
lang eens 

Sterke 
voetbalbond 

Vast staat wel dat er nu een 
geschnft voorhanden is waar
mee voetballers naar de recht
bank kunnen stappen Waar ze 
dan zullen uitkomen kan even
wel met bij benadering worden 
voorspeld 

Ook de beruchte basketbal
speler Vermeersch wist zich 
door de wet gedekt maar ving 
desondanks op alle mameren 
bot 

De voetbalbond voelt zich 
sterk HIJ beschikt over een ster
ke naar het heet parlementaire 
en goevernementele lobby Zij 
vreest geen krachtmetingen en 
zwaait met eigen reglementen 
met de vrijheid van vereniging 
en andere (overigens vaak goed 
bedachte) jundische truuks Er 
zullen inderdaad .precedenten" 
moeten worden geschapen alvo
rens men die nieuwe situatie 
juist kan inschatten 

En dat zal dus nog jaren aan
slepen Reden te meer om over 
een opgeschroefd spiegelge
vecht te spreken Of met soms'? 
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Johan Verminnen maakt zich op voor een druk seizoen 

„Video-clips zijn voor 
ons onbetaalbaar!'' 

1983 is voor Johan Verminnen een zeer goed jaar 
geweest en het singeltje „ 'k Voel me goed" was hier 
ongetwijfeld de grote aanleiding toe. Als gevolg kon 
hij suksesvol de baan op door Vlaanderen, toerde hij 
in Nederland en kwam volop in de kijker met zijn ver
zorgd prezentatiewerk op de Vlaamse televisie... 

WE vonden Johan thuis, 
in zijn flat bij het 
Brusselse Beursge

bouw, in het midden van de 
hoofdstad Hij zat er de teksten 
van vier nieuwe liedjes uit te 
tikken en ons praatje ging 
meteen over zijn optreden als 
prezentator We vroegen hem of 
— net als Raymond van het 
Groenewoud naar de film — hij 
uitkeek naar een ander medium 
om zijn artistiek talent bot te 
vieren. 

ik ook aangezocht om de tiende
lige jazz-ontmoetingen „So what" 
te prezenteren. Het was voor mij 
een uitdaging, die ik aannam en 
ik denk soms nog aan de stress 
die ermee gepaard ging. Ik had 
nog nooit voor de dienst „ernsti
ge muziek" gewerkt, maar met 
Joris Verdin ging alles vlot. Als ik 
ooit grijs haar heb wil ik nog wel 

prezentator worden, maar ik heb 
nog andere dingen te doen intus
sen. Het is in elk geval een vak 
apart dat je onder de knie moet 
hebben en met een zeer eigen 
sfeer en manier van werken." 

Noord-Zuid 
WIJ: Voor het volgende sei

zoen staat al een heel lijstje 

Ernstige 
uitdaging 

„Het kwam allemaal vrij onver
wacht", verduidelijkte Johan 
meteen, „na mijn aanvraag aan 
de BRT-producer om ook eens 
een show te hebben. De Marva-
si, Marva-la serie had goede cij
fers en ik mocht dan op mijn 
beurt vrienden-artiesten in mijn 
show uitnodigen. De reeks van 
drie is begin vorig jaar al ingeblikt 
en 18 pas zes maanden later 
uitgezonden. Zodat ik er dan al 
wat buiten stond. Inmiddels werd 1 Verminnen ziet '84 lachend tegemoet. 

Kinderen dromen van vrede 

Kanonnen worden 
bombardonnen... 

Vrede, een groot woord, een zwaar woord ook, 
een woord voor vette letters, voor in de krant, voor 
op de televisie. 

EEN woord voor grote men
sen, de hele grote dan, 
die het echt voor het zeg

gen hebben. Een moeilijk woord 
ook, want iedereen die erover 
praat heeft er andere ideetjes 
over en doet erg z'n best om 
moeilijk en geleerd te doen. 

Kijken naar wat er rondom je 
gebeurt in de wereld, daarover 
nadenken en vragen stellen, 
daar kan je eigenijk niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Dit me
nen de medewerkers aan het 
maandblad „Jeugdboekengids". 
En terecht. Dat blad bestaat vijf
entwintig jaar. Na een kwart
eeuw boeken lezen voor kinde
ren dachten zij dat het fijn zou 
zijn om dit te vieren door eens 
zelf een boek te maken. Een 

boek dóór kinderen geschreven. 
Immers, ook kinderen hebben zo 
hun zegje over oorlog en vrede. 
Nochtans wordt weinig naar kin
deren geluisterd. Toch kijken 
jonge mensen om zich heen in 
de wereld, denken daarover na 
en stellen vragen 

Daarom organizeerde „jeugd
boekengids" een grote wed-
stnjd. Wie al acht en nog geen 
vijftien was, mocht verhalen, ge
dichten, of tekeningen insturen. 
Uit de overvloed van inzendin
gen werden de beste resultaten 
geselekteerd. Naast deze waaier 
van jonge en kreatieve inspiratie 
werd ook nog een in- en uitlei
ding opgesteld die het voor de 
begeleiders mogelijk moet ma
ken het boek als werkboek te 

gebruiken. Kinderen legden al
dus hun dromen over vrede vast 
in tekeningen, verhalen en ge
dichten. 

Ik droomde, 

dat de raketten 
veranderden in trompetten 
de kanonnen 
in bombardonnen 
en dat Oost en West 
speelden in hetzelfde orkest 
dat tanks veranderden 
in mernepaarden 
de soldaten in een bloeiende 
madeliefjeswei 
dat de oorlogsvlam 
alleen nog brandde in haarden 
en de generaals veranderden 
in poppetjes van klei 
Toen ik ontwaakte 
hoorde ik op 't journaal 
oorlog, geweld en kabaal 
en dacht: 
Wat moet ik nog meer wensen 
dan muziek en bloemen 
voor alle mensen 

(Dromen van Vrede, Lannoo, 
198 f r.) 

optredens te wachten, Neder
land is er ook weer bij en waar 
moet het naartoe? 

„In Nederland was een toer 
opgezet langs een achttal 
„jeugdsocieteiten", zoals dat gin
der heet, met ook de moeilijkste 
zaal te Hilversum. We hebben er 
heelwat van opgestoken, het 
was vooral een uittesten van 
mogelijkheden. Wat je nodig 
hebt om ginds „binnen" te gera
ken is een goed lopende singel. 

zoals Hans De Booy bijvoor
beeld, je moet er een kampanje 
rond maken, investeren in publi
citeit. Dan kan zoiets echt luk
ken. Maar veel groepen spelen 
zwaar onder de prijs en bieden 
zich ook bij ons zo aan. Met onze 
professionele muzikanten kun
nen wij ons dat niet veroorloven 
en die situatie maakt ook de 
markt kapot. Het vroeger geop
perde systeem van een pakket 
geven en nemen, van Noord 
naar Zuid en omgekeerd komt er 
gewoon niet door. Onze arties
ten zijn te weinig solidair, zonder 
van de rest te spreken." 

WIJ: Wat zijn je grote plan
nen voor het nieuwe jaar? 

„Het wordt in '84 een platen
jaar, met wellicht eerst een sin
geltje en een elpee die ik voor 
september plan en waarvoor nu 
vier nummers vastliggen. 

Een zware opdracht, want ik 
wil zowel vorm als inhoud ver
nieuwen. Het is nu het grote 
moment en ik wil niet sneuvelen 
zoals velen. Er komt ook zeker 
een teatershow in oktober e.k., 
waarmee we een vijftien zalen 
zullen bespelen." 

Video-cliprage 
Terecht klaagt Johan over het 

beleid van de Vlaamse televisie, 
waar behalve een paar uitzendin
gen met vooral schlager-arties-
ten onze zangers en groepen 
nog amper aan bod kunnen 
komen. 

In navolging van vele andere 
zenders wordt al te gemakkelijk 
ingepikt op „video-clips"^ (de 
enorm dure promotiefilmpjes) 
die buitenlandse hits door een 
visuele aanpak doen verkopen. 

„De Vlaamse artiest krijgt am
per nog een televisieoptreden te 
pakken om zijn werk voor te 
stellen en video is té duur voor 
het lokale budget Er moeten 
dringend andere en ook „live" 
programma's komen waarbij wij 
onze kans krijgen..." 

Voor Johan Verminnen werd 
het echter geen avondje gezellig 
thuis, want even later maakte hij 
zich klaar om ook van de partij te 
zijn op het feest van zijn vriend 
en jazzdrummer Jean-Pierre On-
raed (bekend van vele Vlaamse 
opnamen). 

Inmiddels vernamen wij dat 
ex-Luna Twist-zanger Dirk Blan-
chaert bij het Engelse Statik-
label tekende en dat voor zijn 
eerste singeltje een „video-clip" 
is voorzien. Zo zie je maar... 

Sergius 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

VU-WesterIo, 
de aanstootgever! 

Na afloop van het partijbestuur 
voorzitter Vic Anciaux volgende me( 

Financiering 
van het staal 

De Volksunie onderstreept nog
maals met nadruk dat het in de 
Kamerkommissie goedgekeurde 
wetsontwrerp op geen enkele wijze 
voorziet in de federalizering van de 
nationale sektoren. Cockerill-Sambre 
ontvangt opnieuw miljarden uit de 
nationale kas en de Walen dragen 
daarvoor geen enkele verantwoor
delijkheid. De VU meent dan ook dat 
er geen speciale meerderheid ver
eist is in het parlement om dit wets
ontwerp goed te keuren. 

CVP en P W houden fiktie voor 
werkelijkheid, wanneer zij beweren 
dat de feitelijke regionalizering van 
de nationale sektoren nu een feit 
wordt Zij klampen zich krampachtig 
vast aan een mistgordijn. Opnieuw 
treedt de dubbelzinnige houding van 
de CVP aan de dag Terwijl zij vol
houdt dat er wel degelijk sprake is 
van een feitelijke regionalizering, 
stelt zij immers — volkomen onlo
gisch — dat een eenvoudige meer
derheid volstaat om dit wetsontwerp 
goed te keuren. 

De Vlaamse ministers in de cen
trale regering hebben, n.av. de finan
ciering van het Waalse staal, voor 
Vlaanderen mets in de wacht ge
sleept Geen enkele Vlaamse eis 
werd ook maar ter sprake gebracht 
Men tracht de Vlamingen te mislei
den door te beweren dat er wel 
degelijk een kompensatie bestaat 

van de Volksunie heeft algemeen 
edelingen gedaan. 

voor Vlaanderen, door het feit dat de 
centrale kas de schulden van ge
meenschappen en gewesten uit het 
verleden delgt Deze lasten moeten 
echter juridisch, hoe dan ook, door 
de centrale kas betaald worden. 
Deze zogenaamde „kompensatie" 
geldt trouwens evenzeer voor het 
Waalse gewest en de franstalige 
gemeenschap. 

Wanneer dit wetsontwerp wordt 
goedgekeurd en de staalregeling van 
26 juli 1983 dus meteen van kracht 
wordt, dan is het reeds wankel 
„evenwicht" tussen Vlaanderen en 
Wallonië definitief zoek. Dit voor 
zover er een „evenwicht„ bestond, 
de beslissingen van mei '81 voorza
gen immers slechts 52 % voor 
Vlaanderen, wat uiteraard niet over
eenkomt met een rechtvaardige ver
deling. Het evenwicht wordt nu gron
dig verstoord zowel wat betreft de 
uitvoering als wat betreft het volume 
van de staatssubsidies. 

De CVP- en PW-kamerieden 
hebben hun ministers in de Vlaamse 
regenng belachelijk gemaakt door 
het negatief advies van de Vlaamse 
regering naast zich neer te leggen. 
De CVP heeft andermaal bewezen 
dat het behoud van de Belgische 
regenng haar nader aan het hart ligt 
dan de Vlaamse belangen. 

Vlaanderen wordt ook op het so
ciaal vlak zwaar gediskrimineerd. Het 
sociaal luik, voorzien voor CS, werd 
immers ondergeschikt gemaakt aan 
de bijkomende financiering van het 
Waalse staalbedrijf. In het Vlaamse 

Cockenll-Yards te Hoboken was het 
tegendeel het geval Aan de bezet
ters van het Waalse Valfil werd — 
naast het reeds toegezegde en 
bevoorrechte brugpensioen — het 
volledig loonbehoud gegarandeerd 
gedurende meer dan vier jaar. Heel 
anders is het lot dat Vlaamse ar
beiders beschoren is, denken we' 
maar aan de bezetters van Fabelta-
Zwijnaarde. 

Wat het sociaal luik betreft werd 
er tenslotte in het wetsontwerp een 
artikel ingelast betreffende de inleve
ringen door het personeel dat in de 
nationale sektoren tewerkgesteld is. 
Bij nader toezien blijkt dit artikel 
uitsluitend van toepassing op de ar
beiders van de Kempische Steen
koolmijnen. Het IS voor de Volksunie 
duidelijk dat het bewust artikel inge
last werd om de Belgische regenng 
in de mogelijkheid te stellen de Waal
se CS-art)eiders te sussen met het 
feit dat ook de Vlaamse mijnwerkers 
moeten inleveren. 

Het partijbestuur besluit dat het 
wetsontwerp inzake de financiering 
van de nationale sektoren een sma
delijke nederlaag is voor Vlaanderen. 

Voeren 
De Volksunie verheugt zich over 

het goede verloop van de betoging 
van zondag 29 januan II. De opruien
de aanwezigheid van Waalse beto
gers in de gemeente Voeren maakt 
eens te meer duidelijk dat een 
Vlaamse minister verantwoordelijk 
moet zijn voor de ordehandhaving, 
waar ook in Vlaanderen. Het feit dat 
Waalse oproerkraaiers in Voeren 
konden betogen, vormt voor de 
Volksunie een nieuw argument om 
het ontslag van minister Nothomb te 
eisen. Het is tenslotte duidelijk dat 
nu de Bestendige Deputatie van Lim
burg Happart heeft afgezet diens 
ontslag zo snel mogelijk werkelijk
heid moet worden. 

Kristel Fransen, de sekreta-
ris van de VU-afdeling Wester-
lo, is een aanstootgever. Zij 
was het namelijk die reeds op 
donderdag 26 januari de eerste 
20 toegangsstickers voor 't 
Kuipke (8 april '84) bestelde. 
Haar check met 2.000 fr. be
landde reeds vrijdag jl. op het 
nationaal VU-sekretariaat te 
Brussel. 

Wacht niet langer want .^eker 
blijft nog altijd zekerf 

Toegangsstickers voor het 
massafeest „30 jaar Volksunie" 
In 't Kuipke te Gent kunnen nu 
reeds besteld worden. 

Eén sticker kost 100 f r. Tot 31 
maart komt er bij een bestelling 
van 20 stickers 1 gratis bij. 

Hoe bestellen? 

Een check op naam van 
VZW-Volksunie of een over
schrijving op rekeningnr. 
435-0271521-01 van VU, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
met het gepaste bedrag. Een 
adres voor toezending niet ver
geten! 

En denk er aan: een VU-
afdeling die samen met de bus 
naar 't Kuipke komt heeft het 
die dag des te prettiger. Dus nu 
reeds aan een bus denken! 

de vriendelijke tiegeleiding door de 
Zeelse mandatarissen en ook voor 
het njke patrimonium van de ge
meente Zele 

Rond vijf uur verzamelde de hele 
groep voor de slottoespraak van 
algemeen voorzitter Vic Anciaux in 
het gemeentehuis 

HIJ dankte de burgemeester en 
het schepenkollege van Zele, alsook 
de afdeling voor de prachtige ont
vangst Hij wees op de noodzaak aan 
vormingsaktiviteiten als deze, maar 
benadrukte ook de kselangrijkheid 
van een goede arrondissementele 
VVM-werking. 

Splitsing 
Binnenlandse Zaken 

Hij had het ook over de nationale 
politiek en hekelde scherp de hou
ding van de minister van Binnenland
se Zaken in de kwestie Happart 

Hij noemde hem de „coach" van 
Happart Volgens de algemene voor
zitter IS het wraakroepend dat een 
Waals minister de voogdij uitoefent 
over een Vlaamse gemeente en daar 
een frankofoon burgemeester en 
terronst de hand boven het hoofd 
houdt 

In die zin pleitte Vic Anciaux voor 
een splitsing van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken De voogdij 
over de Vlaamse gewesten, inbegre
pen de faciliteitengemeenten, moet 
aan de Vlaamse regering toekomen 

Met een daverend applaus werd 
deze toespraak besloten, waarna 
VNS-direkteur Giltjert Vanover-
schelde de aanwezigen en vooral de 
mandatanssen en bestuursleden 
dankte in naam van VVM-nationaal 

Schepen Reynaert (Brugge) ver
woordde tot slot in spontane tie-
woordingen de dank van de aanwe
zige mandatanssen. 

Een gezellige dnnk, aangetxxJen 
door het kollege van burgemeester 
en schepenen van Zele, besloot 
deze leemjke studiedag 

Suksesvolle WM-vormingsdag in Zele 
Zaterdag 21 Januari troffen reeds in de vroege morgen meer dan 

250 VU-mandatarissen elkaar voor de studiedag in Zele van de 
Vereniging van Vlaamse mandatarissen ( W M ) . 

Uiteindelijk bleek iedereen wellicht ietwat verrast te zijn door 
deze biezonder hoge aanwezigheid. Bij velen ontlokte dit de 
bedenking dat de VU eigenlijk een veel grotere macht vertegen
woordigt dan men soms pleegt te denken. 

Men kon dit met des te meer 
stelligheid beweren omdat het hier 
toch met ging om een „plezieruit-
stap", maar om een vormingsdag met 
een druk beladen programma 

Na de inschrijvingsformaliteiten en 
het uitdelen van de diverse doku-
mentatiemappen werd de omvangrij
ke groep deelnemers verwelkomd 
door gastheer burgemeester Jozef 
De Bruyne 

HIJ drukte zijn tevredenheid en 
fierheid uit als burgemeester in Zele 
de VU-mandatarissen te mogen be
groeten 

HIJ schetste kort de geschiedenis 
van de VU in Zele en wees erop dat 
men van bij de start reeds een 
beleidspartij had willen zijn Vanuit de 
jarenlange kjeleidservanng gaf hij 
aan de aanwezigen een opsomming 
van een aantal kenmerken, waaraan 
een goed politicus moet voldoen 
alomtegenwoordigheid, openheid en 
rechtvaardigheid, kreativiteit dyna
misme, dossierkennis, verantwoor
delijkheid, enz HIJ eindigde met de 
verwijzing naar het spreekwoord-
„Men 18 nooit te oud om te leren" 

Daarop haakte Gilbert Vanover-
schelde, direkteur van de Vlaams-
nationale Studiedienst (VNS), in bij 
het schetsen van de bedoeling van 
deze dag onze mandatanssen vor
men en begeleiden, maar ook de 
onderlinge uitwisseling van ideeén, 
ervaringen stimuleren 

Na de praktische mededelingen 
werd de groep opgedeeld naar de 
verschillende werkgroepen 

Een twintigtal Inleiders en panelle
den zorgden in de respektievelijke 
werkgroepen voor een massa infor
matie en beantwoordden op deskun
dige wijze een vloed van vragen. 

Achteraf bleek uit de kommenta-
ren dat onze aanwezige mandatans
sen in deze werkgroepen echter 
veel geleerd hebtjen en soms zelfs 
antwoorden bekwamen op de meest 
netelige problemen. 

Ook daar werden tussen de man

datanssen heel wat ideeën en erva-
nngen uitgewisseld en werden er 
kontakten gelegd voor verdere sa
menwerking in de toekomst 

Modelgemeente 

De voormiddag werd afgesloten 
met een gezamenlijk middagmaal 
waar ook tijd gelaten werd voor een 
gezellig babbeltje onder de indruk
wekkende groep deelnemers 

Tijdens de namiddag gingen vor
ming en ontspanning hand in hand 
Er werd in groepen naar keuze een 
bezoek gebracht aan diverse ge
meentelijke instellingen en tjeziens-
waardigheden 

Een groep bezocht (olv VU-
OCMW-raadsleden van Zele) het 

OCMW en het Lindenhof, qua infra-
struktuur werkelijk een unicum in het 
Vlaamse land 

Een tweede groep ging olv de 
burgemeester de brandweerkazer
ne, het industriepark, het gemeente
magazijn, BPA Veldeken, de firma 
Van der Eecken, enz bekijken 

Schepen Marcel De Waele bege
leidde groep 3 bij he* bezoek aan de 
moderne gemeenteschool, de Tuin
wijk, sociale woningen, het zuive
ringsstation, enz 

Een vierde groep ten slotte be
zocht olv schepen Ruyns het ver
keerspark voor kinderen, de sportza
len en de gemeenteschool 

Achteraf bleek uit de woorden 
van de deelnemers een en al lof voor 

y 
Samen op de pui van het Zeelse gemeentehuis. 
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VU-Zwijndrecht-Burcht 
O n z e leden en s y m p a t i z a n t e n m o e s t e n in 1984 n iet lang w a c h t e n 

o m ie ts van hun a fde l i ng te v e r n e m e n O p 6 januar i w a r e n b i jna h o n 
d e r d a a n w e z i g e n o p p o s t m de b o v e n z a a l van „V rede S i n t - M a a r t e n " 
te Bu rch t . O f f i c i e e l s t o n d een l e d e n v e r g a d e r i n g o p het p r o g r a m m a , 
maar bij o n s hee t d i t t r ad i t i onee l „ W o r s t e b r o o d a v o n d " . 

Voorzitter Robert De Cleen beet 
de spits af Na zijn welkomstwoordje 
gaf hij een korte voorstelling van het 
hernieuwde plaatselijke bestuur, 
waarin het jonge en het vrouwelijke 
element goed vertegenwoordigd zijn 
naast de kern van oudgedienden 
Robert raakte dan enkele aktuele 
punten aan, zoals de projektwerking 
in de vorm van een ruime enquête 
onder de bevolking van de gemeen
te Dit projekt werd eind vorig jaar af
gewerkt zodat kan gestart worden 
met het ontleden van de resultaten 
Verder zal de V U zich zeer binnen
kort buigen over de knelpunten inza
ke de verkeessituatie in Zwijndrecht-
Burcht Na een korte verwijzing naar 
de Europese verkiezingen die in juni 
zullen plaatshebben gaf onze voor
zitter dan het sein om koffie worste
broden en appelbollen te laten aan
rukken En of dat kan smaken op een 
echte winteravond I 

Waals ziekbed 
Toen spijs en drank al een beetje 

„gezakt" waren, was het de beurt aan 
onze volksvertegenwoordiger Ok-
taaf Meyntjens om een overzicht te 
geven van de nationale en plaatselij
ke politiek op dit ogenblik bondig, 
duidelijk en zonder doekjes zoals we 
dat van hem gewoon zijn We hoor
den eerst enkele pertinente beden
kingen bij de benoeming van trieste 
Sire Happart en het klimaat C ) op het 
proces tegen vnjschutter Snoeck te 
Verviers Oktaaf bracht ons dan bii 

het ziekbed van het Waalse staal en 
lichtte de fameuze konventie door 
tussen Cockenll-Sambre, Arbed en 
Sidmar Op lokaal vlak kreeg ook de 
jongste gemeentebegroting met de 
daaraan verbonden belastingverho
ging de aandacht De argumenten 
terzake van het schepenkollege wer
den met enkel door de VU-fraktie 
weerlegd, maar ook duidelijk ge
maakt in een „Vlugschnft" dat elk 
gezin in de bne/enbus kreeg Met 
een biezonder dankwoord aan onze 
mandatanssen in gemeenteraad en 
O C M W besloot Oktaaf zijn bevatte
lijke toespraak 

Overzicht 
Dan was het tijd om terug te 

grijpen naar een aantal aktiviteiten uit 
het voorbije jaar Die werden voor
gesteld in een diamontage van onze 
bestuursleden Erwin Derveaux 
(beeld) en zijn echtgenote Juliet Van 
Bogaert (kommentaar) Als voor-
smaakje kregen we flitsen over de 
eedaflegging van onze mandatans
sen zo te zien was het allesbehalve 
een uitvaart i Ook de memorabele 
inhuldiging van het „Vlamat-kantoor 
Zwijndrecht" kwam aan bod We zijn 
hier al aan veel gewoon geraakt 
maar een „inauguratie" in drie fazen 
en op dne verschillende plekken 
beleef je toch niet dikwijls We zagen 
het eerste schuifke van de receptie 
op Dorp-Oost de inscheping van het 
gezelschap op Sint-Anneke" waar 
de receptie werd verder gezet aan 

boord van een salonboot ( ' ) die ons 
over (gelukkig) kalme Scheldebaren 
naar Kallebeekveer te Bazel bracht 
Daar werd dan het orgelpunt van de 
inhuldiging geplaatst en dat deze 
slotfaze op eigen kosten diende te 
gebeuren was lang geen hinderpaal 
om te bewijzen dat wij echt het volk 
van Bruegel zijn_ 

Ook op ons bal te Burcht was wat 
te beleven weer anders dan ge
woonlijk met een dubbel optreden 
van de Antwerpse „Lee Boys" die 
een reeks nummers van „De Stran
gers" ten beste gaven Ook sinter
klaas deed zijn intrede en las voor uit 
zijn politiek hemelboek De heilige 
man had zowel zalvende, ondeugen
de als stekelige boodschappen uit te 
strooien Een uitstap van de Vlaam
se Knng Scheldemeeuw naar Brug
ge, waar ze o m te gast waren bij de 
Kon Sint-Sebastiaansgilde, rondde 
deze knappe diareeks af 

Vermits afdelingskassen en kroni-
sche behoefte vertonen om gespijsd 
te worden, mocht de onvermijdelijke 
tombola evenmin ontbreken Ons 
raadslid Fideel Bernaers deed zijn 
ronde onder het nnotto „grote loten, 
grote pnjzen" en onze ouderdoms
deken Maria Van Spnngel, altijd 
trouw op post als de Volksunie iets 
organizeert, zorgde voor de trekking 
van de winnende nummers 

Het officiële gedeelte van de 
avond zat er dan wel op, maar het 
werd toch nog een gevorderd uur 
eer de laatste pinten geledigd waren 
en de laatste handen gedrukt Weer 
iets dat ze ons niet meer kunnen af
nemen! WM 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

3 EDEGEM Voorstelling van de nieuwe VU-bestuursleden aan de 
leden vanaf 20 u 30 in ons lokaal Drie Eiken 

3 AARTSELAAR. Gespreksavond over „Service Telefoon" met 
Martin De Jonghe, om 20 u in lokaal Rodenbach, Kapellestraat 
19 Org Aartselaarse Vlaamse Knng 

3 MEERHOUT: Informatieavond over de nieuwe huurwetgeving in 
het Vlaams Onthaalcentrum om 20 u 

4 WILRIJK: voorjaarsbal van VU-Wilrijk-Hoboken in zaal De Kern, 
Wilnjk Deuren 20 u 30. aanvang 21 u, inkom lOOfr 

4 LIER: „Vlaamse nacht te Lier" met J M L-Band in de parochiezaal 
Leuvense Poort Berlaarsesteenweg 15, om 21 u Inkom lOOfr 
Voorverkoop 80 fr 

4 EKEREN: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 
tot 14 u 30 in zaal „De Boterham", Weltwijcklaan 23 

7 BERCHEM: Bezoek van FVV-Berchem aan tentoonstelling „12 
Westvlamingen in Antwerpen" in de gebouwen van VTB, St-Ja-
kobsmarkt 45 Met aansluitend in de Kredietbank, Torengebouw 
te Antwerpen, tentoonstelling „De Westvlaamse kunstenaars in 
Antwerpen" Om 14 u 
BORGERHOUT: VUJO-arrondissementsraad om 20 u in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34 Spreker Bart Denijn 
BORNEM: Film en dia's over de Ijeklimming van de Peak 
Kommunismus door Renaat Muys, in de Bron, Kapelstraat 71 
EDEGEM: Eiekenavond in ons k>kaal 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal 
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moeren en VU-
gemeenteraadsleden 
KONTICH-WAARLOOS: St-Valenbjnsvienng met Vlaamse 
Knng Hutsepotavond in 't Brouwershuis te Waarloos Tel 
4577524, Marcel Meys 
NIJLEN: Kleinkunstavond met Dimitn van Toren in zaal Nova om 
20 u 
EDEGEM: 2de Zangavond in Elzenhof 
BERCHEM: TAK-bal in het Alfeusdal 
ANTWERPEN 16de Galabal Vroeger en Nu, in zaal Harmonie 
KAPELLEN: Familie-uitstap met geleid bezoek aan de BRT en 
Brukselbinnenstebuiten Vertrek om 8 u 30 aan GB-parking 
Kapellen, tenjg rond 20 u. 30 Pnjs 275 fr volw, 250 fr. kind en 
60 -I- Org FVV 
EDEGEM: „Een leven vol radio", voordracht en sfeer met Lutgart 
Simoens, om 20 u 30 in Dne Eiken Inr Kulturele Knng 
EDEGEM: Kaasavond om 20 u in Drie Eiken, mr VNSE 
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Kontich... de VU heeft je wat te zeggen 
In d e c e m b e r k o o s de V U - a f d e l i n g K o n t i c h - W a a r l o o s een n ieuw 

b e s t u u r Een v e r j o n g d e b e s t u u r s p l o e g k w a m uit de bus Een 
geze l l i ge n i e u w j a a r s o n t v a n g s t , o p z o n d a g 22 januar i , v o r m d e 
m e t e e n de g e l e g e n h e i d t o t een b r e d e r k o n t a k t met de bas i s , met 
K o n t i c h . 

Tijdens deze druk bijgewoonde 
ontvangst en in aanwezigheid van 
uittredend arrondissementsvoorzit
ter Frans Kuijpers, heeft de afdeling 
de prionteiten van haar werking be
kend gemaakt Geen woorden in de 
wind, maar de krachtlijnen van het 
programma 1984-1988 waaraan het 
ganse bestuur en de mandatanssen 
op allerlei manieren ruchtbaarheid 
zal geven Met de intentie van een 
open, eerlijk en vooral opbouwend 
beleid 

Kort afgerond door afdelingsvoor
zitter Erwin Brentjens „De Volksunie 
Kontich-Waarloos wil, kan en zal iets 
waarmaken ten bate van de ganse 
bevolking Dit weze onze nieuwjaars
wens voor het jaar 1984" 

Krachtlijnen 
programma '84-'88 

Dat de Vlaamse beweging in we
zen een sociale beweging is, hoeft 
geen verder t)etoog meer Daarom 
ook dat het sociaal aspekt van het 
VU-programma in Kontich een eer-
sterangsrol toebedeeld knjgt Hierbij 
staat het projekt „verwerving door 
de gemeente van het rusthuis Drab-
straat" centraal De VU denkt hierbij 
aan de opnchting van een diensten

centrum omringd door bejaardenwo
ningen en -flats wat een huisvesting 
betekent voor 100 tot 140 personen 

Op het vlak van de bejaardenzorg 
en het jeugd-, gezins- en gehandikap-
tenbeleid kan in onze gemeente in
derdaad nog heel wat gedaan wor
den De VU heeft hierbij een aantal 
positieve suggesties en opties 

Naast het zeer uitgebreid sociaal 
hoofdstuk komen ook nog een aan
tal andere zaken aan bod Nog altijd 
een centraal punt voor de afdeling 
blijft „de herwaardering van de 
dorpskern' Een projekt dat al eerder 
ter sprake kwam en, rekening hou
dend met de steeds meer levensge
vaarlijke verkeersas Mechelse 
Steenweg-Molenstraat steeds meer 
brandend aktueel blijft 

Onderwijs, kuituur, sport en re-
kreatie komen ter sprake bij een 
aantal kleinschalige projekten, o m 
— aandacht voor het verkeerson-
derncht, 

— het in stand houden van de 
meest optimale studiemogelijkheden 
in de gem akademie voor schone 
kunsten, 
— officiële klassifikatie van ons kul-
tureel patnmonium. 

— een hernieuwd subsidieringsre-
glement voor onze kulturele vereni
gingen, 

— verdere uitbouw van aloude 
Vlaamse gebruiken en feesten 

— een volwaardig atletiekterrein 
met een degelijke infrastruktuur 

En als eerste milieubewuste partij 
(denk aan het VU-kongres in 1969) 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

bevestigt de afdeling het agransch-
residentieel karakter van Kontich-
Waarloos 

De VU opteert voor een verkave-
lingsstop tot alle onbebouwde perce
len in de bestaande verkavelingen 
bebouwd zijn Het tekort aan sociale 
woningbouw dient opgevangen te 
worden, verantwoord en rekening 
houdend met de vonge stellingname 

Daarenboven stelt VU-Kontich vast 
dat de verkeersinfrastruktuur zuiver 
en alleen auto-gericht is, waaraan 
dringend verholpen dient te worden 

Tot daar een helaas onvolledig 
overzicht van de beleidsopties van 
VU-Kontich 1984-1988 Wie er meer 
over wil weten kan het programma 
„krachtlijnen 1984-1988" aanvragen 
op het plaatselijk sekretanaat St -
Martinusstraat 7, 2550 Kontich 

Ferre Oe Beukelaar 

VU-Deurne in 
het nieuws 

Op 2 december 1983 werd door 
de VU-afdeling Deurne in aanwezig
heid van Leo Thijs een nieuw bestuur 
gekozen Uiteindelijk bleken elf kan
didaten uitverkoren te zijn Hendnk 
Boonen (distnktsraadslid), Karel 
Coolsaet (penningmeester). Carlo 
De Ridder, Peter De Vos, Chris Dick 
(sekretans), Paul Doevenspeck 
(voorzitter) Jan Heyndrickx (dis-
tnktsraadslid). Dirk Tilburg (distnkts-
raadslid, propaganda en organizatie). 
Peter Tilburgs, Kns Van den Bosch, 
Ria Van Rompay 

Ten einde het kontakt met de 
Deurnese bevolking te verbeteren 
werd beslist twee telefoonnummers 
vrij te geven waarop bereidwillige 
bestuursleden te bereiken zijn om 
gehoor te geven aan uw vragen of 
adviezen 

— 3253017 alle werkdagen tus
sen 9 en 12 u 

— 321 1089 alle werkdagen na 
19u 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(An twerpse Bouw- en D ich t ingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook r u w b o u w & s leutel op de deur 

INDUSTRIEBOUW UTILITEITSBOUW BURGERLIJKE BOUWKUNDE 

Compitlenenuehureaii ORDA B Himsrode lleu\en) 

Een traditie in vooruitgang 
Ook nu! Met onze vakkennis, onze kreativiteit, 

onze dynamiek ten dienste van de Derde Industriële Revolutie 

BOUWBEDRIIF L U C I L E G E M S 
NAAMU3ZE 
VENNOOTSCHAP 

Maatschappelijke zetel 
Vaartslraat 9 2240 Zandhoven (Aniwerpen) 
Tel 03/484 40 01 
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Drukke eindejaarsperiode 
bij de VU-Herenthout 

De maanden december en januari 
zijn gewoontegetrouw drukke maan
den voor onze afdeling Naast het 
traditioneel ledenfeest in november 
(waar het bestuur eenparig werd 
herkozen), de hernieuwing van de 
VU-leden en de ledenwerving, was 
ook dit jaar sinterklaas weer bij ons 
op bezoek Zondag 4 december wa
ren een zestigtal kinderen en een 
twintigtal gepensioneerden prezent 

Nieuw VU-bestuur 
te Nijlen-Bevel 

De bestuursverkiezingen vonden 
plaats op 16 december 1983 Na de 
verkiezing werd overgegaan tot het 
verdelen van de funkties 

Voorzitter Jozef Lemmens, Zand-
laan 36, 2260 Nijlen, (03-481 7312), 
ondervoorzitter Frans Van Dessel, 
Zandvekenvelden 15, 2260 Nijlen, 
(03-481 8591), sekretans Luc Mor-
telmans, Zandlaan 59, 2260 Nijlen, 
(03-481 67 52), penningmeester Jos 
Roofthooft, Hazelaarshof 2, 2261 Be
vel, (03-481 6011). propaganda Gui-
do Bernaerts, Mezenlaan 5, 2260 
Nijlen, organizatie Bart Van 
Leemput, Bevelsesteenweg 39,2260 
Nijlen 

Bestuursleden 
Herman Van Weer t technisch ad-

vizeur. Wouter Gouweloose, 2de on
dervoorzitter, Linda Aerts, adjunkt-
sekretaris, Leo Van den Eynde, 
feestleider Wim Meewis, Frans Bats, 
Jetty De Keuster, Mare Gerits, Jef 
Van den Broeck, Johan Van Dessel, 
Hilde Van Leemput, Peter Van Looy, 
Jos Van Looy, Andre Noenincks en 
Tit Van Dessel 

VUJO-Lint klaagt 
CVP-politiek aan 

Het bezoek dat CVP-voorzitter 
Frank Swaelen aan CVP-Lint bracht 
op 20 januari j l , mocht met onge
merkt voorbijgaan en was voor 
VUJO-Lint de kans om ons onge
noegen omtrent de politieke houding 
van CVP en meer bepaald inzake de 
benoeming van een bendeleider tot 
burgemeester, te uiten 

Daarom stelde VUJO-Lint een 
protestbnef op om deze in alle be
leefdheid en kalmte aan de heer 
Swaelen af te geven Maar de heer 
Swaelen liet zijn goede manieren al 
vlug blijken en stapte als een kip 
zonder kop onze voorzitter voorbij 
en wenste de bnef met aan te ne
men VUJO-Lint besloot te blijven 
staan tot de heer Swaelen de bnef 
persoonlijk zou aannemen 

Enkele Lintse CVP'ers waren blijk
baar zo zenuwachtig en geirnteerd 
geraakt dat zij zelfs tot handtastelijk
heden en laag bij de grondse opmer
kingen overgingen 

VU-Kalmthout 
Op 1 december 1983 werd ook te 

Kalmthout een nieuw en verjongd 
bestuur gekozen onder de deskundi
ge en sympatieke leiding van J Demi, 
arrondissementsafgevaardigde 
Voorzitter Jan Van Esbroek, onder
voorzitter Dirk Vleitinck, beheerder
penningmeester Magda Dalving, 
propaganda Willy Tanghe, organrza-
tie Leon Tanghe - Jak Goossens, 
koordinator jeugdaktiviteiten Geor
ges Verpraat, pers Guy Willems. 
ledenadministratie Rik Broeckho-
ven koordinator werkgroep ge
meenteraad Jef Duerloo, koordina
tor werkgroep redaktie Jan Van 
Esbroeck O C M W dr Frank Bin-
ners Politiek Herman Van Den 
Broeck - Koen Schiltz Schepen Pail 
Verhaert Gemeenteraadslid Jef 
Bossens 

Het nieuw en dynamisch bestuur 
begint reeds op 25 februan met de 
vienng van het 30-jang bestaan van 
de VU met een feestmaal in de 
parochiezaal te Kalmthout waarop 
alle leden en sympatizanten uitgeno
digd zijn 

om een prachtig geschenk in ont
vangst te nemen van de goede man 
Di t samen met een goochelaar als 
animator, zorgde voor een gezellige 
namiddag voor groot en klem 

Verder is de laatste weken onze 
werking toegespitst op de projekt-
werking Herenthout koos als onder
werp „Verkeersveiligheid in onze ge
meente", en een eerste deel hiervan 
IS een grootscheepse enquête onder 
de plaatselijke bevolking, welke op 
dit ogenblik volop aan de gang is 

Tenslotte zouden wij hier nog wil
len vermelden dat wij een kadervor-
mingsvergadenng gepland hebben 
met als tema „De uitweg uit de 
knsis", met als gastspreker de h 
Willy De Saegher, nationaal sekreta
ns Deze vergadenng zal doorgang 
vinden op donderdag 19 januari om 
20 u in zaal Molenhuis, Molenstraat 
in Herenthout Wij willen dan ook 
iedereen uit de buurt uitnodigen aan
wezig te zijn bij deze ongetwijfeld 
interessante uiteenzetting 

Het VU-arr. Mechelen deelt mee 
Op 25 januan II vergaderden een 

delegatie van het partijbestuur be
staande uit de algemene voorzitter 
Vic Anciaux en de algemene sekre
tans Willy De Saeger, een delegatie 
van het arrondissementsbestuur en 
de voltallige Mechelse VU-fraktie uit 
gemeenteraad en O C M W 

Deze vergadenng leidde tot een 
positief en unaniem akkoord rond de 
te volgen gedragslijn in de toekomst 
De bijzonderste punten kunnen als 
volgt worden samengevat 

— De delegatie van het partijbe
stuur betreurde het ganse gebeuren 
rond de amnestiemotie in de Mechel
se gemeenteraad Het afdelingsbe
stuur en de fraktie zullen akties 
plannen om dit belangrijke punt van 
het VU-programma beter tot zijn 
recht te laten komen 

— Zowel het arrondissementsbe
stuur als het partijbestuur hebben 
het resultaat van de afdelingsbe-
stuursverkiezingen van 21 decem
ber 1983, waaraan door de Mechel
se VU-leden uit alle wijken in groten 
getale werd deelgenomen, bekrach

tigd De samenstelling van het be
stuur, de aanstelling van Hugo Ser-
vaes als voorzitter en van Gerlinde 
Buts als sekretans werden beves
tigd Dit bestuur is het enige dat 
namens de VU kan optreden en de 
partij vertegenwoordigt 

— Zowel het partijbestuur, het 
arrondissementsbestuur als het af
delingsbestuur wensen dat de partij-
strukturen in Mechelen verder wor
den uitgebouwd Een opdeling naar 
wijkwerking toe om ten slotte te 
komen tot meerdere afdelingen ligt 
voor de hand en komt bovendien 
tegemoet aan de wens door een 
groep mensen uit Mechelen geuit 

— Het partijbestuur dnngt er op 
aan dat het afdelingsbestuur nauw 
zou betrokken worden bij het stads
beleid en bij de initiatieven van de 
schepenen en gemeenteraadsleden 
Het bestuur zal hiervoor een aange
paste metode uitwerken 

Nogmaals mag beklemtoond wor
den dat de betrokkenen zich ak
koord verklaarden met deze ge

dragslijn en er zich over verheugden 
dat thans een onmiddellijke aanzet 
werd gegeven voor een positieve 
samenwerking Dit houdt ook in dat 
verdere afwijkende houdingen met 
kunnen en zullen geduld worden 

Deze te volgen gedragslijn — 
waaruit hierboven slechts de belang
rijkste punten — werd door de arr 
voorzitter Danny De Cuyper aan alle 
VU-leden van Mechelen en de pers 
meegedeeld 

VU-Koningshooikt 
Het bestuur van de afdeling Ko-

ningshooikt ziet er als volgt uit voor
zitter Jos Gons, ondervoorzitter 
Louis Van den Broeck, penning
meester Frans Van Bouwel, sekre
tans Frans Croonen, propaganda 
Stan Verhoeven, die ook de organi
zatie onder zijn hoede neemt jonge
renwerking Nancy Verlinden, redak
tie Paul Cools, andere bestuursle
den Rudi Berchmans, Jan Andnes 
Maurice Thijs en Frangois Van Hooi 

DIKST 
Vlaamse burger 

•client. 
En natuurlijk -^^^, 

hebt u die kledingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

U L J U I is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 
1 

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor-

den terwijl u m de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar 
succ 

J Boomsesteenweg 35 

M E Y E R S 
OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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Hippoliet Meert: taalkundige, 
flamingant en aktivist 

Aalst heeft in de negentiende eeuw enkele grote figuren in zijn 
midden gekend, zoals een priester Daens, een Valerius De Saede-
leer e.a. 2 i j zijn bekend en worden gewaardeerd. Een fraai werkje dat 
onlangs van de persen kwam is echter gewijd aan Hippoliet Meert , 
een onbekend maar groot Aalstenaar. Deze merkwaardige figuur 
werd van onder het historisch stof gehaald door Kamiel Boel, V U -
voorzitter van Aalst. Het resultaat is een biezonder lezenswaardig 
boekje dat uitgegeven werd door de „Vereniging Voor Aalsters Kul-
tuurschoon". , 

•*rimi1^sM-••':]¥• •^.-<a(H'.-- . ,èfi',..•?•"•''*;>>; 
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Hippoiiet MEERT 
Taalkundige, flamingant, activist 

Een vergeten, maar een groot Aaistenaar 

KBoel 

Uitauve V,VAK 

\, 
- e i 

Het boekje telt 24 bladzijden, is 
vlot geschreven en werd keurig geïl
lustreerd. Het resultaat van een 
VU-projekt en vakliefde 

Hippoliet Meert werd geboren te 
Aalst, in 1865, op een boogscheut 
van het geboortehuis van priester 
Daens. Alhoewel van llteralen huize, 
zou Meert zich nooit inlaten met 
partijpolitiek. In 1889 werd hij leraar 
Germaanse talen, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Als leerkracht scheen 
hij reeds zeer vroeg een moderne 
lesmetode te volgen Als mens was 
hij eerder stroef, het type van de 
koele denker. 

Zijn grootste realizatie betrof de 
oprichting van het „Algemeen Ne

derlands Verbond", en daarbij ho
rend de stichting van het tijdschrift 
„Neerlandia". Hij was een taaipuritein 
en schreef hierover diverse publika-
ties, die herhaaldelijk werden be
kroond door de Koninklijke Vlaamse 
Akademie. 

„Intellectuels 
de Lootenhulle" 

Meert ijverde echter bovenal voor 
een eigen Nederlandstalige universi
teit. Toen Lodewijk De Raet in 1907 
op de proppen kwam met een voor
stel voor de direkte vernederland
sing van de Gentse universiteit 
schaarde Hippoliet Meert zich daar 
radikaal achter. Het was de histori

sche tijd van de dne kraaiende ha
nen: Franck, Huysmans en Van Cau-
welaert. Het was ook de tijd dat 
franskiljons^ professoren hiermee 
de spot dreven en spraken over „Les 
intellectuels de Zoutenaeye et de 
Lootenhulle" Onder impuls van 
Meert werden bijna drieduizend 
handtekeningen van universitair-ge
diplomeerden samengebracht om dit 
stelsel De Raet te steunen Zij had
den zich fier de spotnaam „Les intel
lectuels de Lootenhulle" toegeëi
gend 

Toen in 1916, tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, de Nederlandstalige 
universiteit er eindelijk toch kwam 
werd Meert hoogleraar en bekleed
de hij er de leerstoel „Taalzuivering" 
HIJ was ook lid van de eerste en de 
tweede Raad van Vlaanderen. 

Na de oorlog vluchtte hij eerst 
naar Duitsland, om nadien in Neder
land te belanden. Hij overleed echter 
reeds in 1924. Pas dan kon hij naar 
Vlaanderen terugkeren. Zijn vrien
den in Gent en in heel Vlaanderen 
hadden een grootse begrafenishulde 
gepland, maar het dneste optreden 
van de Gentse politie — in opdracht 
van de franskiljonse burgemeester 
— onteerde deze plechtigheid. 

Bezielende kracht 
Professor Fredericq schreef in zijn 

„Schets eener Geschiedenis der 
Vlaamsche Beweging" over Meert 
het volgende: Naast het Willems
fonds en Davidsfonds — doch mid
denin, buiten en boven elke partij
strijd — ;s aldus de Zuid-Nederland-
sche groep van het ANV de derde 
voornaamste steunpilaar geworden 
van de Vlaamsche Beweging in Bel-
gié Op dat gebied was Hippoliet 
Meert van den eersten dag af de 
scheppende en bezielende stuw
kracht, zoals eenparig werd erkend 
door de warme hulde, die hem werd 
gebracht in september 1905 te Aalst 
om het tienjarig bestaan te vieren in 
de geboortestad van den stichter". 

Kamiel Boel verdient alle lof voor 
deze puike publikatie. Het is inder
daad juist dat wij al te vaak oog, eer
bied en oor hebben v8or de grote 
namen uit en van de Vlaamse Bewe
ging. Niet zelden veronachtzamen 
wij het ontzaglijk zware en belangrij
ke werk van noeste wroeters. Hippo
liet Meert was er zo een. 

K. Boel, Hippoliet Meert Taalkundige, 
flamingant aittivist Een vergeten maar 
groot Aalstenaar. Uitgave V.V.A.K. en 
aan 100 fr. te bestellen bij de auteur zelf: 
^erbrandhofstraat 43, te 9300 Aalst 

• 2 zusters van resp. 19 j . en 22 j . 
oud, in het bezit van een diploma 
kantoorwerken, secundair beroeps
onderwijs, zoeken een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van 
Brussel. Voor ml. zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J. Valke
niers, tel. 02-569.16.04. 

OOST-VUUNDEREN 
i FEBRUARI 

1 3 SINT-GILLIS: Hutsepotavond in De Schuur, Torrestraat te St-
Gillis-Dendermonde om 20 u. Voor leden en sympatizanten 
lOOfr. 
SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vriendenmaal in het Gilden-
huis te Sint-Denijs-Westrem. Sprekers. Jaak Vandemeulebrou-
cke en Paul Van Grembergen. 
GENT-ZUID: Bezoek aan Antwerpse Zoo, achter de schermen. 
Inschnjven bij Jan D'Haese, Kikvorsstraat 1537, 9000 Gent, tel.: 
091-21.37.18. Prijs: volwassenen 450 fr, kinderen tot 16: 350 fr. 
GERAARDSBERGEN: Dia-avond, spreekbeurt en gelegenheid 
om vragen te stellen over inbraakpreventie. Spreker- adj-
politiekom. Van Overmeire. 
ST.-NIKLAAS: Ijzerbedevaartavond met film van Rom. en Lieve 
Duprez over Bedevaart '83 en voordracht door Mr. Koen Baert 
over het tema „Vlaamse Beweging, Vredesbeweging". Om 20 u. 
in oud-gemeentehuis te Belsele-Waas. Org. Wase Jonge Leeu
wen, Verbond VOS en Amedée Verbruggenkring. 
WACHTEBEKE: 1ste Krokussenbal om 20 u. in dancing Summer
time, Gebr Nandtslaan. Inr.: VU. 
LEDEBERG: Gespreksavond door Paul Sergier van de Vlaamse 
Vnendenkring Komen en vertoning van de ongecensureerde vi
deofilm van de „Heksen van Komen", om 20 u. in de voordracht
zaal, openbare biblioteek, Dnesstraat 99. Inkom gratis. Org.: VOS 
DE PINTE: Ijzerbedevaartavond met toespraak door Koen 
Baert, nat sekr IJzerbedevaartkomitee over de zin van de 
IJzerbedevaart in de huidige tijd. Voordracht door Herman 
Bruggen. Vertoon kleurenfilm IJzerbedevaart onder het tema 
„Vlaamse macht - Vlaams welzijn" Toegang is gratis, begin om 
20 u. 
ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM: 2de Nachtbal van eer
ste schepen Hem Mallefroy, om 20 u. in feestzaal „St.-Janshof", te 
Ottergem. Orkest: „The Honney's". 
GERAARDSBERGEN: Jaarlijks eetmaal in zaal „De Vlaschaerd", 
Gentsesteenweg Lierde. Zat. van 17 u. tot 22 u. en zondag 19/2 
van 11 u. 30 tot 15 u. en van 17 u. tot 20 u. 
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10 
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18 
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Arrondissement Oudenaarde 
heeft nieuw VU-bestuur 

In „De Klub" te Zingem liep op 20 
januari het VU-kader van het arron
dissement Oudenaarde te hoop om 
een nieuw bestuur te verkiezen Met 
enige vertraging vatte de arrondisse-
mentele raad, voorgezeten door par-
tijsekretans Willy De Saeger, die 
assistentie kreeg van prof. Maton, 
André Geens en Guido De Backer, 
de werkzaamheden aan. Het resul
taat was veelbelovend. 

In de eerste stemronde behaalde 
Jaak Janin al ruim voldoende stem
men om opnieuw tot voorzitter te 
worden verkozen. Daarmee volgt 
Jaak zichzelf op. Ook Jacques Van 
der Haeghen hd aan één stemronde 
genoeg om Annemie Demeyer op te 
volgen als arrondissementeel sekre-
taris. 

Het kersverse bestuur telt twee 
ondervoorzitters: Jozef Cosijns en 
Hubert Reynaert Penningmeester 
blijft Simonne De Wolf. De propa
ganda wordt gevoerd door Walter 
Ghezels en Geert Desmijtere ver
zorgt de pers. De vorming is in 
handen van Veerie Van den Berge 
en de organizatie neemt Koen Van 
den Berghe voor zijn rekening. An
nemie Demeyer waakt over de vrou
wenwerking en Edgar Lambrecht is 
verantwoordelijk voor het dienstbe
toon. 

De zware problemen die het ar
rondissement Oudenaarde kent op 
gebied van tewerkstelling en pendel-
arbeid zullen door het nieuwe be

stuur grondig worden aangepakt. 
Voorzitter Jaak Janin sprak de wens 
uit dat de jonge groep m eensgezind
heid met de ouderen op een opbou
wende manier aan politiek zou doen, 
onze Vlaamse Ardennen ten bate. 

Partijsekretaris De Saeger, André 
Geens en prof. Maton legden m hun 
korte maar krachtige toespraken de 
nadruk op het doel van de Volksunie, 
het realizeren van de Vlaamse staat. 
Op die Vlaamse staat en op het 
nieuwe jaar werd ten slotte het glas 
geheven. 

Nieuw bestuur 
in Erondegem 
Ottergem-Vlekkem 

Eind 1983 werden in onze afdeling 
bestuursverkiezingen gehouden. 
Hieronder vindt u een lijst van de 
verkozen bestuursleden met hun 
funktie: 

Frans Van Den Eynde, erevoorzit-
ter; Hubert Van Der Linden, erevoor-
zitter; Ronny Bambust voorzitter; 
Herman De Bomer, ondervoorzitter; 
Raphael Galle, sekretaris; Paul De 
Mil, schatbewaarder; Germain Cae-
ckebeke, dienstbetoon; Gaston Van 
Impe, propaganda; Johny Huyle-
broeck, organizatie; Paul Leeman, 
bestuurslid; Hein Mallefroy, be
stuurslid. 

FOTOHOME-MASTERLAB 
Br. Weversplein 165, 9000 Gent 
Tel 091-26.98.52 

Molenstraat 125, Wondelgem 
Tel 091-53.84.12 

Breng Uw kleurenfilm, vóór 11 uur, kwaliteltsfoto's klaar om 17 uur. 
Specialiteit kleinbeeld. 

(Adv. 16) 
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Gentse raad verwarmt zich 
aan energieproblemen 

N u Be l len en C o v o o r l o p i g het tonee l van de Gen t se E G W ver la 
ten heef t , z i jn evenwe l de p r o b l e m e n van s c h e p e n W i j n a k k e r n o g 
n ie t van de baan. O p de g e m e e n t e r a d e n van 12 en 19 d e c e m b e r '83 
z o r g d e de E G W en in het b i j zonde r de P W - f r a k t l e v o o r een f i k se re l , 
d o o r haar s c h e p e n in de kou te ze t ten . 

De begroting '84 van de EGW was Maar voorafgaandelijk werden 
ook nog een aantal „gewone" punten 
van de dagorde afgewerkt. De Poor
ter (SP) vroeg zich af hoe het kwam 
dat de tweede proef van het eksa-
men voor brandweerman zo lang op 
zich laat wachten. De 1 ste proef ging 
door in febr. '83, de 2de proef is zelfs 
nog niet aangekondigd. Als het CBS 
niet wil aanwerven mag het zich niet 
verschuilen achter de eksamenkom-
missie. 

Verpaele (VU) trok de opmerking 
open door de aandacht te trekken 
op het probleem van de eksamens 
als zodanig. Heel wat eksamens lie
pen vertraging op en bovendien is er 
een gebrek aan anonimiteit De bur
gemeester beloofde dat binnenkort 
een voorstel aan de raad zal worden 
voorgelegd om aan dit probleem 
tegemoet te komen. 

Diskutabele 
begrotingen 

Van de Winckel (SP) had nog een 
ander eksamenprobleem. Na het ek-
samen van politie-inspekteur cirku-
leerden de cijfers bij de kandidaten 
van één bepaalde vakbond vooral
eer de eksamenkommissie er kennis 
van had en er haar beoordeling had 
aan toegevoegd. Hoe staat het kolle
ge hier tegenover? De Roo (VU) 
verklaarde dat hij 16 jaar geleden 
reeds over gelijkaardige praktijken 
interpelleerde. Het vrijgeven van 
punten gebeurt blijkbaar nog steeds. 

De interpellatie gaf aanleiding tot 
wat geharrewar tussen CVP en SP 
over de rol van de syndikaten bij het 
afnemen van eksamens. Mevr. De 
Vriendt pleitte ervoor dat de sindika-
ten voortaan niet meer zouden aan
wezig zijn; SP en CVP waren hier
mee niet akkoord. 

aanleiding tot een debat in de raad. 
A. Verpaele (VU) vond het ver
keerd vooraf met de ene hand van 
de burgers af te nemen via tariefver
hogingen wat men achteraf aan die 
burgers gedeeltelijk teruggeeft nl. 
door een grotere winst voor de 
stadskas. Een openbare dienst mag 
van haar monopoliepositie geen mis
bruik maken. Voor de post „gas" 
rekent men met forse winstverhogin
gen tegenover de raming 1983 die 
niet voortspruiten uit een verhoogd 
verbruik; ze komen dus van ver
hoogde tarieven. Het aardgas voor 
verwarming is nu 2,5 maal duurder 
dan in 1979; de grens van de konku-
rerende positie van het gas tegen
over andere energiebronnen is be
reikt Men zou een kampagne moe
ten voeren voor algemene daling van 
het energieverbruik. 

Het waterbedrijf is traditioneel 
geen winstgevend bedrijf; de verlie
zen zijn weggewerkt door kleinere 
afschrijvingen. Besparingen mogen 
niet gebeuren ten koste van de 
„service". 

De teledistributie was een onder
deel van de begroting die weer 
aanleiding gaf tot betwisting. Ver
paele CVU) was niet akkoord met de 
forse abonnementsverhogingen. Een 
winst van 12 %, de recente verho
gingen voor auteursrechten voor 
iedere abonnee, ook voor hen die de 
buitenlandse posten niet kunnen ne
men en zonder kwaliteitswaarborg 
en het misbruiken van een monopo
liepositie zijn voor de VU niet aan
vaardbaar. 

Telfout? 
Temmerman (SP) had eveneens 

heel wat bedenkingen, vooral op de 
overdreven tariefverhogingen. Een 

De heksen van Komen te Gent-Ledeberg 
Herinnert u zich nog het franskil

jonse verzet tegen de oprichting van 
een Nederlandstalige kleuter- en la
gere school te Komen? Kent u nog 
de juiste draagwijdte van de mossel-
politiek van achtereenvolgens het 
gemeentebestuur en de regering? 
Zegt de weg Pecq-Armentières u 
nog wat? 

Veel verser in het geheugen, is 
wellicht, de dagelijkse bedreiging die 
zowel de Vlaamse kinderen als hun 
ouders dienden te slikken! Terecht 
was in die tijd sprake van „De hek
sen van Komen". Velen onder u 
hebben de gelijknamige TV-uitzen-
ding via RTBF gezien. 

Op vrijdag 10 februari 1984 om 
20 u. s t ip t in de voordrachtzaal 
boven de Stedelijke Openbare Bl-
blioteek, gelegen Driesstraat 99 te 

9218 Gent-Ledeberg, komt Paul 
Sergier van de Vlaamse Vrienden
kring Komen de hele situatie van 
Komen uit de doeken doen. Bij die 
gelegenheid wordt eveneens een 50 
minuten durende videofi lm ver
toond met de integrale en niet-
gecensureerde uitzending over „De 
heksen van Komen", die eertijds op 
de Waalse en Vlaamse TV zoveel 
opschudding verwekte. 

leder rechtgeaard Vlaming kan 
deze avond bijwonen. U moet beslist 
komen! Temeer nog, daar alle inkom
sten van deze avond, zullen overhan
digd worden aan Paul Sergier, als-
steun voor het vele werk dat de 
Vlamingen in Komen wacht. Deze 
strijdavond rond Komen wordt geor-
ganizeerd door de VOS-afdeling 
Gentbrugge-Ledeberg 

FVV rouwt 
om Godelieve De Coster 

Hiermee wenst de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen op haar 
beurt uiting te geven aan haar rouw 
om het heengaan van Godelieve De 
Coster 

Kris Lambert schetste in een 
vorige WIJ haar verdiensten op 
gemeentelijk vlak en haar trouwe 
inzet voor de Volksunie. 

We leerden Godelieve ruim tien 
jaar geleden kennen, toen we plan
nen koesterden om een Vlaamse 
vrouwenbeweging op te richten. 
Reeds verscheidene jaren leidde ze 
te Oostende een Vlaamse vrou
wengroep die zich onder haar lei
ding verdiensteli jk maakte voor de 
Vlaamse beweging. 

Toen in 1975 de F W officieel 

werd opger icht behoorde zij tot de 
stichtende leden. Zij heeft getrouw 
— ook wanneer het na de dood va^ 
haar echtgenoot moeilijk was ge
worden — onze vergaderingen bij
gewoond en ons met raad en daad 
gesteund. We blijven haar dank
baar om haar inzet, haar overtui
ging en haar goedheid. Samen met 
Marlies Van Synghel heeft zij voor 
de Vlaamse vrouwenbeweging zeer 
veel in Oostende gedaan. Haar in
zet zal vruchten blijven dragen 
dank zij het werk van allen die de 
Vlaamse vrouwengroep in Oosten
de in stand zullen houden.- Dank, 
Godelieve. 

Namens de Raad 
van Beheer van FW, 

Huguette De Bleecker 

verhoging moet trouwens voorge
legd worden aan de prijzenkommis-
sie en dat is niet gebeurd. Er wordt 
nu ook een eind gesteld aan de 
vermindering van de tarieven voor 
bewoners van flats. De individuele 
vermindering wordt nu vervangen 
door een kollektieve: er dient iemand 
aangeduid om de vermindering te 
vragen. In heel wat gevallen zal dit 
niet gebeuren. Volgens schepen 
Wijnakker is het teledistributiebedrijf 
zonder prijsverhoging ten dode op
geschreven. De tarieven zijn na de 
verhoging nog 5 % minder dan el
ders. De SP-fraktie stelde voor de 
stemming over dit punt uit te stellen 
tot de stad toelating heeft voor de 
tariefverhoging. 

Bij de stemming bleek dat de 
oppositie dit voorstel steunde en dat 
dne PVV-raadsleden (Schrans, De 
Vriendt en Herman) zich onthielden. 
In de verwarring die hierop volgde 
telde burgemeester Monsaert 23 
vóór, 22 tegen en drie onthoudingen, 
zodat hij het voorstel als aangeno
men beschouwde. Hij schorste daar
op de zitting tot de volgende week. 
Toen bleek dat hij zich in de telling 
had vergist: 22 stemmen vóór en 23 
tegen! Het kollege meende dan ook 
deze zaak te kunnen rechtzetten 
door de juiste stemming in het ver
slag te vermelden, zonder vermel
ding van de gemaakte vergissing. 
Temmerman was het hiermee niet 
eens. 

Op de zitting van 19 december II 
was hij dan ook uiterst verontwaar
digd over het verslag van de vorige 
zitting. Het kan met zijn dat men een 
verslag zo maar kan aanpassen aan 
de wensen van de meerderheid. 
Baert (VU) zei dat men een stem
ming bij twijfel kan overdoen Indien 
een stemming afgekondigd is blijft ze 
echter bestaan! Een vervalsing van 
het verslag zet de deur open voor 
misbruiken. 

Van Eeckhout (SP) wees op art. 
67 van de gemeentewet Bezwaren 
tegen het verslag zijn mogelijk. In
dien ze gegrond bevonden worden 
door de raad, wordt staande de 
vergadering of uiteriijk de volgende 
raad een nieuwe redaktie van het 
verslag neergelegd Hij vroeg dan 
ook de stemming over het verslag. 
Schrans (PVV) probeerde tot een 
compromis te komen: hij vroeg de 
gemeenteraad het vertrouwen in de 
raad te bevestigen en in januari een 
nieuwe tekst voor te leggen die 
weergeeft wat er is gebeurd. 

Gemakzucht 
Door de gemeenteraad werden 

daarna heel wat belastingsverhogin
gen goedgekeurd. opcentiemes 
O.V, personenbelasting, belasting op 
het tewerkgesteld personeel, ver-
haalbelastingen. belastingen op re-
klamevoertuigen De raad kreeg ook 
een tweede begrotingswijziging te 
verwerken. 

Hierin werden de fakultatieve uit
gaven en de rektifikaties ingevolge 
richtlijnen van de hogere overheid 
verwerkt 100 miljoen nieuwe inkom
sten (o.a. van de pas gestemde be
lasting op tewerkgesteld personeel) 
werden evenwel niet opgenomen. 
Het neergeschrevene getuigt vol
gens Waeterloos (VU) van gemak
zucht van het kollege, nl een gebrek 
aan besparingen en enkel verhoging 
van belastingen De bestendige de
putatie gaf de oppositie inmiddels 
gelijk en keurde de begrotingswijzi
ging niet goed. Uiteraard tot groot 
ongenoegen van het kollege die nu 
met de handen in het haar zit. 

De raad sprak zich ook nog uit 
over de rekening '82 en de begroting 
'84 van het stedelijk parkeerbedrijf 
Zowel Waeterioos als Verpaele 
hadden heel wat kritiek op de grote 
verliezen (die ze reeds jaren geleden 
hadden voorspeld) als op de wijze 
waarop de begroting was opge
maakt. Zo werden bepaalde lasten 
gewoon niet opgenomen in de be
groting. 

Carla Brion 

'50 JARIG JUBILEUM 

50 JARIG JUBILEUM» 

(adv. 07) 

Nieuwe VUJO-top 
schetste beleidslijn 

V o r i g e w e e k v r i j dag s t e l d e 
het n ieuwe D a g e l i j k s e B e s t u u r 
van de V o l k s u n i e j o n g e r e n z i c h 
zel f v o o r t i j d e n s een o n t m o e 
t i ng me t de pers . V o o r z i t t e r 
Bar t De N i j n o n t w i k k e l d e een 
f r i s se be le i dsv i s i e , t r o u w aan 
het V laams-na t i onaa l i deeën 
g o e d en de r i j ke V U J O - k o n -
g resse n . En dat het n iet b i j 
w o o r d e n zal b l i j ven w e r d al 
v l u g du ide l i j k . 

Kritisch 
„Politiek is op zichzelf met vies. 

Politiek kan goed zijn en nodig. Zon
der een goed bestuur gaat de njk-
dom naar weinigen en de informatie 
naar een selekt groepje enkelingen 
Wel waar is dat de partijpolitiek 
helaas met altijd zo fns is.. Dat 
gevaar dreigt voor iedere partij, ook 
voor de VU Daarom willen de Volks
uniejongeren zich bezinnen over hun 
plaats in het politiek bestel", zei de 
VUJO-voorzitter bij aanvang van zijn 
ambtstermijn 

Om dit mogelijk te maken wil de 
VUJO overal in Vlaanderen gesprek
ken op gang brengen, in alle VUJO-
kernen, om de werkelijke en politieke 
vragen van vandaag nuchter en 
reeei te stellen en te zoeken naar al
ternatieven en oplossingen. Hierbij 
willen ze duidelijk stellen dat men 
over verreweg de meeste proble
men kan nadenken zonder de ach
terhaalde links-rechts-tegenstelling 
te kultiveren De VUJO wil een nieu
we politieke kuituur verspreiden 
weg van de verouderde 19de eeuw-
se politiek, die in stand wordt gehou
den door belangengroepen en door 
politici die vluchten in een „politieke 
gewoontewijsheid", waardoor op 
oude politieke patronen verder ge
borduurd wordt. 

De VUJO neemt zich voor te gaarr 
werken, denken en kreatief te zijn 
rond het Vlaams-nationalisme en het 
integraal-federalistische ideeengoed 

Vlaams-nationaal 
VUJO blijft radikaal en kompro-

misloos stnjden voor een Vlaamse 
staat omdat men weigert zich neer 
te leggen bij grenzen getrokken door 
oorlogsgeweld of op tekentafels van 
grote buitenlandse heren VUJO 
Ijvert voor een Vlaamse republiek als 
deelstaat van een Verenigd Europa 
der Volkeren 

In dit verband eisen de VUJO de 
maximale bevoegdheid voor Vlaan
deren op. De Vlaamse Raad en 
Vlaamse Regering moeten ophou
den kankaturen te zijn. 

VUJO wil ook meewerken aan 
een Vlaams bewustzijnsproces. het 
moet uit zijn met de stelselmatige 
vernedenngen van Vlaanderen 

Deze vernederingen zijn slechts mo
gelijk door toedoen van „Vlaamse" 
politici. Brussel, Voeren en randge
bieden evenals amnestie zullen aktie-
punten zijn van het nieuwe Dagelijks 
Bestuur van VUJO 

integraal federalisme 
Het integraal federalisme gaat er

van uit dat wat t>eslist kan worden op 
een laag niveau (de wijk. de school, 
de onderneming, de gemeente J ook 
daar beslist moet worden. Slechts 
dat wat het lage niveau oversti jgt 
moet op een hoger niveau aange-

VUJO-voorzitter Bart De Nijn. 

pakt worden Het federalisme dus als 
binnenwaartse samenlevingsop
bouw 

VUJO eist de ruimst mogelijke 
autonomie op voor de basisgemeen
schappen, waarbij samenwerking 
tussen funktionele en/of territoriale 
basisgemeenschappen mogelijk 
moet zijn. 

Rond deze temata gaan de Volks-
uniejongeren aktie voeren en ge
sprekken op gang brengen Hierbij is 
vorming van groot belang en daartoe 
zullen stevige dossiers aangelegd 
worden. Ook de temata vrede en 
internationale problematiek, sociaal-
ekonomische aangelegenheden, 
leefmilieu, gemeentebeleid en jonge-
renproblematiek zullen ruime aan
dacht knjgen 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Maldegem 

Vanaf 1 januan 1984 heeft volks
vertegenwoordiger Van Grember-
gen ook in Maldegem een zitdag 
voor dienstbetoon 

Dit namelijk elke eerste zaterdag 
van de maand van 14 u tot 15 u. ten 
huize van Hendrik Vercruysse, Klei
ne Buurtstraat 1 f te Maldegem Tele
foon 050-712513. 
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Volksunie beheerst 
begrotingsdebat te Kortrijk 

Dit jaar geen nachteli jke maratonzitt ing van de Kortrijltse ge
meenteraad, maar een vier uur durende bespreking van de begro
ting 1984. D e Volksunie maakte stellig een goede beurt. D e 
social istische tussenkomst was beperkt tot wat oppervlakkige 
kritiek, de P W - f r a k t i e l e i d e r had het meer over het algemeen beleid 
dan over de financiële aspekten, terwijl de Volksuniefraktie de be
groting fundamenteel benaderde, vele f inancieel-technische vragen 
stelde en zocht naar de motivatie van het gevoerde beleid. 

Een duidehjk antwoord op de 
vraag waarom op bepaalde p>osten 
wel en op andere niet werd be
spaard kon de burgemeester niet 
geven 

«De besparingsmaatregelen zijn 
het gevolg van de regenngspolitiek, 
de gemeenten worden „droog" ge
ze t zo zei burgemeester De Jaeger 
(CVP), maar dat zei hij verleden jaar 
ook 

De Volksunie analizeerde de be
groting echter zo grondig dat De 
Jaeger die ook verantwoordelijk is 
voor de stedelijke financiën, zich in 
zijn antwoord moest beperken tot 
wat lachwekkende vergelijkingen 
met andere steden waar de CVP in 
de oppositie zit En, zei hij. het is on
mogelijk op al de gestelde vragen te 
antwoorden De brave man wist ge
woon met een zinnig antwoord te 
geven noch een bevredigende kom-
mentaar te brengen bij de vele door 
de VU gemaakte opmerkingen 

Onweerlegbaar 
Het was gewoon pijnlijk voor een 

man waarvan men zegt dat hij de 
meest onderlegde begrotingsspecia-
list IS van de ganse CVP-fraktie Bij 
de algemene bespreking wees José 
Deschaepmeester (VU) op de quasi 
onmogelijke opdracht waarvoor de 
oppositie zich opnieuw gesteld zag 
het zeer ingewikkelde en onduidelijk 
opgestelde begrotingsontwerp werd 
opnieuw, net als in het verleden, pas 
een week voor de bespreking ter 
beschikking gesteld van de opposi
ties Gelukkig is de wet daar zei 
Deschaepmeester, anders kregen 
WIJ het ontwerp de dag zelf van de 
zitting 

Aan de hand van onweerlegbare 
cijfers bewees de VU-fraktieleider 
dat de gemeentebelastingen de laat
ste 25 jaar stegen met liefst 1 320 %, 
terwijl de index over dezelfde perio
de steeg met (maar) 239 % In 1977 
werd gemiddeld per inwoner 
4 000 fr gemeentebelastingen be
taald, terwijl dit cijfer opliep tot 
9000 f r in 1983 Maar ook nu wor
den nog uitgaven gedaan welke tot 
betere tijden kunnen wachten of 
welke het gevolg zijn van de onver
antwoorde prestigeverbintenissen 
uit het verleden De CVP-meerder-
heid heeft vorig jaar alle amende
menten van de VU en van de opposi
tie ook deze welke een sociale kor-

rektie wilden aanbrengen aan uw 
begroting, verworpen „Daar u zelf 
geen korrekties aanbrengt blijkt dui
delijk uw onbekwaamheid de belas
tingsdruk rechtmatiger te verdelen 
volgens de draagkracht De Volks
unie zal de amendementen van ver
leden jaar met herhalen, maar blijft de 
ongehoorde belastingsverhoging af
wijzen," vervolgde José Deschaep
meester 

En wat de inkomsten betreft valt 
de mindere opbrengst van de perso
nenbelasting ten zeerste op Voor 
1984 wordt de vermindering van het 
totale inkomstenpakket van de Kort
rijkenaren op bijna 1 miljard geschat 
Met andere woorden, onder het 
CVP-beleid is de verarming een feit 
geworden, we zijn allen samen veel 
armer geworden en toch moeten wij 
meer betalen 

Waarschuwing 
De Volkunie heeft echter tijdig 

gewaarschuwd zonder gehoor te 
krijgen, wel integendeel, nu zingt de 
CVP-meerderheid een toontje lager 
maar ik kan een bloemlezing bezor
gen uit de pers dat de schepen van 
financiën ons honend als ongeluks
profeten doodverfde Maar nu is de 
CVP-meerderheid de ongelukspro
feet geworden en is de bevolking 
daarvan het slachtoffer 

Na de enorme belastingsverho
ging van verleden jaar en na de toen 
reeds genomen besparingsmaatre
gelen wordt dit jaar opnieuw dras
tisch bespaard op diverse posten 
Niettemin wordt een begroting voor
gelegd met een bonus van amper 
7 000 fr Lachwekkend na de inleve-
nngen die de bevolking werden op
gedrongen, zo besloot Deschaep
meester 

Waarom de besnoeiingen meestal 
in de kulturele sektor gebeuren en 
waarom de subsidienng van de 
volkssporten het meest wordt ver
minderd, daar waar de beroepsspor-
ten met fluwelen handschoenen 
worden aangepakt is een vraag die 
raadslid F Van Steenkiste (VU) zich 
stelde De toelage op het school-
zwemmen wordt met 5 fr per beurt 
en per kind verminderd, doch vele 
miljoenen worden besteed aan de 
uitbouw van het voetbalstadion van 
KV Kortrijk In principe moeten be-
roepssporten zichzelf kunnen be-

De voorproef 
van troef. 

Het dubbelkansbiljet 
I van de Nationale Loterij. 

druipen, terwijl de individuele spor
ten veel meer moeten gesubsidieerd 
worden, aldus Van Steenkiste Maar 
ook hij kreeg geen antwoord van de 
verveelde burgemeester 

Ook de raadsleden Magda Seyn-
haeve-Verbeke en Lieven Duprez 
(beide VU) lieten zich met onbetuigd 
en kwamen herhaaldelijk tussen Zo 
stelde Magda Seynhaeve de vraag 
of het in deze tijd van bespanngen 
wel nodig is dat de schepenen te pri
vaten titel 20 000 fr telefoonvergoe
dingen ontvangen Wij moeten toch 
ook onze telefoononkosten, zeer dik
wijls gemaakt in onze funktie van 
gemeenteraadslid betalen, waarom 
dan de schepenen met hun grote 
wedde m e t ' 

Amnestie 
Franz Van Steenkiste replikeerde 

scherp op de verklanngen van sche
pen Sansens in verband met de 
uitbatingsresultaten van het vlieg
veld te Wevelgem Van Steenkiste 
trok de uitleg van Sansens sterk in 
twijfel en betrapte hem op een boek
houdkundige truuk die een totaal 
vals beeld gaf van de werkelijke 
toestand Sansens was er met goed 
van en liep vervaarlijk rood aan 

Lieven Duprez pleitte handig voor 
nationale amnestie en stelde de sub
sidiering in vraag van tal van vredes-
organizaties die sympatizeren met 
Amnesty International, doch ^et ver
tikken te streven naar amnestie in 
Vlaanderen Ook nchtte hij zich tot 
de schepen van begraafplaatsen en 
noemde het misplaatst het respekt 
en de eer die de bevolking betoont 
voor haar overleden familieleden zo 
zwaar uit te buiten door de verlen
ging van de grafkoncessies onbe
taalbaar duur te maken Gedurende 
het ganse debat — van debat was er 
eigenlijk geen sprake — zat de CVP 
er muisstil en gelaten bij en alleen 
fraktieleider Waegemans smeerde 
wat stroop aan de baard van het 
schepenkollege 

Alles samen was deze zitting een 
zeer goede beurt voor de VU-fraktie 
en een pijnlijke ervaring voor de 
CVP-meerderheid Ook de meerder
heidspartij zal wel gemerkt hebben 
dat de verslaggevers van de plaatse
lijke kranten zich de jongste tijd heel 
wat kritischer opstellen tegen de 
CVP dan in het verleden het geval 
was Een teken aan de w a n d ' 

Paul Thiers 

VU-OVD noemt 

regering a-sociaal 
De arrondissementsraad van de 

Volksunie Oostende-Veurne-Diks-
muide, in vergadering bijeen om zon
dag 22 januan 1984, neemt kennis 
van de regeringsbeslissing om de 
medewerking aan de oprichting van 
een nieuwe kerncentrale te Chooz 
en de daaruit voortvloeiende tegen
prestaties in ons land te verlenen, 
waardoor de oprichting van een ko-
lencentrale in Limburg op de lange 
baan wordt geschoven 

De raad stelt vast dat door die be
slissing de toelevering van de uitrus
ting van de nieuwe centrales blijvend 
in Waalse handen (ACEC) wordt 
gegeven 

Stelt vast dat die houding een 
verdere bevestiging is van de tradi
tionele Belgische en anti-Vlaamse 
politiek die ekonomisch rendabele 
bednjven in Vlaanderen laat inleve
ren of laat teniet gaan (Cockenll-
Yards, BN, Nobels Peelman, De-
moen J 

Roept de bevolking op om, samen 
met de Volksunie, front te vormen te
gen deze regenngsbeslissing en 
vraagt haar parlementairen ongena
dig deze a-sociale en anti-Vlaamse 
regenng met alle wettige middelen te 
bestrijden 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
5 IZEGEM: Vlaams Huis 13 u 30 start wandeldag Hulste (Muizel-

wandeling) Gids Guido Coudron Inr Wandelklub Vlaams Huis 
11 MENEN : Poezieprogramma „Liefde van A tot Z" door woordkun

stenares Tine Ruysschaert Vanaf 17 u Org FVV-Menen 
15 ROESELARE: Kookavond over vis om 19 u 30 in het Diensten-

cetrum „Ten Elsberge", Mandellaan, onder leiding van mevr 
Feijtray Org FVV 

16 BRUGGE: IJzert^edevaart-avond om 20 u 30 in de bovenzaal van 
het Breydelhof, J Suveestraat 2 Inkom 50 fr Inr SV Vlaamse 
Klub 

CVP-oppositie 
blundert voort te Menen 

Tijdens de gemeenteraadszitt ing van december '83 vroeg C V P 
fraktieleider Larmuseau waarom de meerderheid ( S P - V U - P W ) 
slechts 1 kandidaat politieagent weerhield die te Menen woonachtig 
was, terwijl er 3 van buiten Menen aangeduid werden. Er waren toch 
nog andere kandidaten geslaagd die in onze stad wonen zo luidde 
zijn goedkoop demagogisch gestelde interpellatie. 

Het viel burgemeester Dehaene 
echt niet moeilijk om op deze door
zichtige vraag te antwoorden Met 
een oogknip naar Shakespeare 
vroeg hij zich eerst af „What's in a 
name" ofte „Wat noem je een Mene
naar ' " Femand die heel zijn jeugd en 
opleiding in Menen gekend heeft 
maar nu door arbeidsomstandighe
den buiten Menen woont of iemand 
die elders geboren en getogen is 
maar sedert enkele maanden in Me
nen gehuisvest i s ' De 3 pas aange
stelde politieagenten die in de ogen 
van de CVP dus geen Menenaars 
zijn, hebben inderdaad hun hele 
jeugd in Menen doorgebracht en zijn 
enkel om reden van tewerkstelling 
elders gaan wonen Kan men hen dat 
kwalijk nemen En als zij nu werk vin
den in hun geboortestad, zou men 
hen dan weigeren met het argument 
dat ze geen Menenaaf z i j n ' Kortom, 
dat soort oppositie mist alle niveau 
en doet de raadszitting alleen maar 
langer duren 

Ook onafhankelijk raadslid Tahon 
sloeg de bal totaal mis toen hij het 
vijfjarenplan voor de sport van sche
pen Dupont een propagandastunt 
noemde Blijkbaar was Tahon hier 
vergeten dat hij als voormalig sche
pen van sport in '81 datzelfde plan bij 
zijn voorstel van begroting had ge
voegd of hoe een dubbeltje rollen 
kani ' 

Ernstiger vragen kwamen van 
raadslid Michel Werbrouck (CVP) 
omtrent het BPA-sportcentrum te 
Lauwe Meer bepaald vroeg hij zich 
af of de gemeente een inwoner kan 
verplichten te betalen voor een gara
gestraat die hij persoonlijk met wens
te Ook vroeg hij dat terdege reke
ning zou gehouden worden met de 
opmerkingen en wensen van de be
trokken inwoners VU-schepen Van-
denbulcke die bijzonder goed op 
dreef was, antwoordde dat dit BPA 
enkel ter kennisgeving aan de raads
leden werd voorgelegd en dat de 
diskussie daaromtrent nog helemaal 
moet beginnen Wijzend op de infor
matievergadering daaromtrent in 
Lauwe, verzekerde hij dat met de 
wensen van de inwoners zoveel 
mogelijk rekening zou gehouden 
worden 

Raadslid Pletinckx (CVP) ving bot 
toen hij zich afvroeg met welk kre
diet van de begroting de dure reke
ning van de WITAB-medewerkers 
voor de stadskernvernieuwing zou 
befaald worden Terecht wees sche
pen Vandenbuicke op het feit dat de 
Vlaamse Executieve 60 % toelage 
verleent voor zowel studies, aanko
pen van onroerend goed als werken 
IV m stadskernvernieuwing Het kre
diet uitgetrokken voor stadskernver
nieuwing kan hier dus voor aange
sproken worden, mits spreiding over 
de verschillende projekten 

Belangrijk punt op de agenda was 
de ontbinding van de vzw sporthalle 
Lauwe en het overdragen van het 
beheer van die sporthalle, alsmede 
van het sportgedeelte van het ont
moetingscentrum van Menen aan de 
stad Die operatie was nodig om een 
maximale betoelaging van de sport-
funktionarissen te bekomen En zo
als schepen Neirynck (SP) opmerk

te de wegen van God en van de 
CVP zijn ondoorgrondelijk, want in 
de beheerraad van de vzw sporthalle 
Lauwe keurden de CVP-afgevaar-
digden dit goed en in de gemeente
raad onthield de CVP zich Van 
eensgezindheid gesproken vermel
den WIJ nog dat 12 belastingregle
menten goedgekeurd werden, waar
tegen de CVP opnieuw zwaar dema
gogisch argumenteerde Steevast 
spraken zij van 100 % verhoging, 
daar waar het ging om reële verho
gingen van 10 tot 20 fr bvb 

Het doet zelfs komisch aan Ten
slotte was VU-fraktieleider Vanden-
driessche de hele oppositie te vlug af 
toen hij het schepenkollege voorstel
de de pnjs van de rioolaftakkingen 
voor '84 te laten zoals in '83 om de al 
te lang geplaagde inwoners van de 
Moorseelsestraat waar de werken 
zeer veel vertraging hebben opgelo
pen, met nog eens extra te belasten 

VU-bestuur 
te leper 
vernieuwd 

Voorzitter Michel Ryde, Dikke-
bus, ondervoorz Ivan Bonte, leper, 
sekretaris Dagmar Vannjckegem, 
leper, penningmeester Joris Baem, 
leper, organizatie en politieke kader
vorming Marcel Allaert, leper, leden
en abonnementenadministratie 
Zeno Deknudt, leper, informatie, 
pers en dokumentatie Michel Ryde, 
Dikkebus propaganda Rafael Fo-
ckenoy (leper) en Mare Mahieu (Zil-
lebeke), bestuursleden Georges 
Parreyn, Vlamertinge Werner De-
smaele, Elverdinge, Jan Delie, leper 
Gemeentelijke mandatarissen 
raadslid en fraktieleider Michel Ca-
poen, Maunts Logie, Herman Lau
rens, Hendrik Depoorter O C M W 
Pieter Lerooij, arrondissementeel 
voorzitter Herve Vandamme, arron
dissementeel sekretaris Roza' Ler-
nout-Martens provinciaal mandata-
ns dr Leon Hof lack, nationaal man
dataris senator Michel Capoen 

Nieuw VU-bestuur 
te Diksmuide 

Ook te Diksmuide werd een nieuw 
bestuur gekozen Ziehier de samen
stelling ere-voorzitter dr Jozef Hos
te voorzitter Arnold Pollet, sekreta
ris Gaby Laridon, penningmeester 
Leon Baert organizatie Koen Imant, 
dienstbetoon Jan Collaert, fraktielei
der gem raad Lieve Van Damme, le
den Eddy Defever, Adelin Deganck, 
Norbert Desender, Monique Logghe, 
Juliette Devooght Marcel Dewicke, 
Willem Vanthuyne, Mark Vanty-
ghem, Walter Verslyppe en Geert 
Vlaeminck 

Als eerste aktiviteit denken we al 
aan het komende Zangfeest het 
uitnodigen van een VU-spreker en 
ook de aan de gang zijnde pamflet-
tenaktie staat vooraan op de agenda 
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Ruziënde meerderheid jaagt 
Brabant onnodig op kosten 

Dat de provincie Brabant met zijn 
tweetalig Brussel, zijn faciliteitenge
meenten en zijn Waals en Vlaams 
gebied een „specialletje" was wisten 
wij al lang maar dat de Provincieraad 
een bijna zuivere afbeelding is van 
de nationale poespas kwam ons toch 
nog enigszins verrassend over. 

De samenstelling van de Bestendi
ge Deputatie: 3 Nederlandstaligen, 
waarvan 1 CVP, 1 PVV en 1 SP; 
twee franstaligen, waarvan 1 PS, 1 
PRL en 1 franstalige Brusselaar 
(PSC) is daar wel een bewijs van. 

Men doet niets anders dan ruzie 
maken, twisten over wel of niet sub
sidiëren, kijken of men voor de zo
veelste keer een paar miljoenen in 
een of ander provinciaal domein kan 
stoppen, enz. enz. Ook in de provin
cie draait het om zoveel voor de 

Vlamingen, zoveel voor de franstali
gen en zoveel — liefst zoveel moge
lijk — voor de Brusselaars. 

Als men weet dat de Vlaamse pot 
dan nog eens in 3 delen moet ver
deeld worden, want ook hier zitten 
de drie traditionelen aan de zelfde ta
fel, dan ziet men zo van ver wat onze 
spitsbroeders ervan terecht bren
gen. Al is het allemaal wat kleinschali
ger, miljarden worden miljoenen, mil
joenen worden honderdduizenden, 
men doet het met een pretentie en 
een grootheidswaanzien waar minis
ters nog wat kunnen van leren. Dat 
hun zinloos gepraat geen enkele 
oplossing brengt voor de echte, 
reële problemen ontsnapt hen. Ge
durende twee uur lullen over 
50.000 f r., zodat hun eigen leden het 
welletjes vonden en het aftrapten 

De jonge VU-afdeling van Bekke-
voort zet een „sticker-aktie" op touw 
om de bodem van haar schatkist met 
centen bedekt te krijgen. 

Hier een afdruk van de sticker die 
een vriendelijke uiting van ons 
„Vlaams zijn" zou moeten voorstel
len. Ware grootte 9,5 cm. 
(model A) (model B) 

Per 10 stuks 20 fr. 
Per 50 stuks 15 fr. 
Per 100 stuks 10 fr. 
Per 1000 stuks 5,5 fr. 
(verzendingskosten inbegrepen!) 

Stickers te bestellen door storting 
op rekening 979-3504476-65 van 
VU-Bekkevoort (of bijgevoegde 
check of kontant geld) Doktoren-

berg 17, 3260 Bekkevoort met ver
melding van model A of B. 

DE KEIZKB 
VAN HET G O E I ; 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woc. vrij. van 13 tot 18 
Do., zat. van 10 tot 19u.30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

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

zodat er bij de stemming geen meer
derheid meer was, een schoolvoor
beeld van een onsamenhangende 
meerderheid. 

Joris Depré, fraktieleider van de 
VU, had zoveel keer als hij woorden 
sprak gelijk toen hij iedereen in het 
gezicht slingerde, dat demagogie 
een specialiteit van de traditionelen 
is, dat zij een babylonische meerder
heid vormden, dat zij wel konden 
diskussiëren over het al dan niet 
toekennen van 50.000 fr. maar dat zij 
hun eigen verantwoordelijkheid 
vluchtten door uit de raadszaal te 
verdwijnen. Op het einde van zijn 
betoog dierven de enkele raadsle
den die er nog waren, niet meer 
blijven zitten en verdwenen be
schaamd naar de koffiezaal. De goe-
verneur moest dan een speciale ver
gadering bijeen roepen (kosten; een 
half miljoen!) om de twee resterende 
punten af te werken. 

Tegen zijn zin en met een paar 
FDF'ers en de VU-fraktie in de zaal 
legde de goeverneur de datum vast.. 

S.P. 

BRABANT 
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: Spagetti-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-Ulriks-Kapelle. Ook op 
zondag 5 februari vanaf 11 u. 30. Org.; VU en groep Volksbelan
gen. 

4 HERENT: VU-bal in sportzaal Winksele met het orkest „The Dixie 
Dicks", om 20 u. 30. 

4 HOEGAARDEN: VU-bal in zaal Warande „Volkshuis", Tiense-
straat 111, om 21 u. 

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

10 LEUVEN: VUJO-KU-Leuven fuif om 20u . 30 in zaal Albatros, 
Brusselstraat Inkom 50 fr. Dnve-in-show; Dirk De Beul (VRL). 

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

18 ZOUTLEEUW: VU-bal met barbecue en bodega om 20 u. in zaal 
Peetermans, St-Truidersteenweg 37, D.J. Willy. 

Geslaagd bal in Bertem 
Het jaar l i jkse bal dat beg in 

d e c e m b e r te Be r tem (gezamen
lijke afdel ingen Be r tem en Leef-
daal -Korbeek-Di j le) w e r d gehou
den, w a s een g roo t sukses. A l 
liet de ve rwa rm ing het dan a fwe 
ten, het aantal aanwez igen zo rg 
de uiteindeli jk t och voo r de nodi 
ge temperatuur . 

O o k de „andere" pol i t ieke 
f rakt ies van de gemeen te w a r e n 
ve r t egenwoo rd i gd . Hoe beschei 
d e n s o m s ook. 

Het g ing over igens o m een 
„ lus t rumbal" omda t de V U o p 
plaatseli jk vlak al 15 jaar aan de 
slag is. Naast het bezoek van 
onze Leuvense mandatar issen 
Wi l ly Ku i jpers en Rob Vandezan-
de w a s er di tmaal iets ex t ra ; een 
afvaardig ing van het part i jbe
stuur. 

Nat ionaal sekretar is V\/illy D e 
Saege r k w a m aan onze a fde-
l ingsvoorz i t te ra Lydia G e e r o m s 

en Raf V a n d e r D o n c k t (Leef-
daal -Korbeek-Di j le en Be r tem) 
de VU-v lag van g roo t -Be r tem 
overhand igen , d i e w e o.m. v o o r 
de helf t d a n k e n aan d e vr i jgev ig

he id van één onzer bes tuurs 
leden. 

Na het w e l k o m s t w o o r d van 
gemeenteraads l id Ludo C r o o -
nenberghs , de ko r te s p e e c h van 
Wi l ly D e Saeger en de ove rhan
diging, g ingen de esba t temen ten 
d o o r to t in de v r o e g e uurt jes. 

Op het VU-lustrumbal van 3 december kwam nationaal sekretaris Willy 
De Saeger een vlag voor de VU „groot-Bertem" overhandigen. 
Afdelingsvoorzitters Lydia Geeroms en Raf Van der Donckt (resp. 
Leefdaal-Korbeek-Dijle en Bertem), konden het vaandel nadien met de 
glimlach ontplooien. 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer-

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familiezaj 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13u. 
en op afspraak. 

Industnële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

lingi^uijö 
•t 1910 
5-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42.32.46 

ag 18 uur. — Jaarlijks verlof december 

ik met traditie. (^^^ ^S) 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 

Ook verhuring van tafelgerief. 

Schllderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
piest zondag gesloten • Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef t spijskaart 
Open alle dagen - maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^ W § ^ MAURITS GO 
,^Mnnlujrrpp% Geraardsbergsest 
j y ' V S y ^ ^ 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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VU-Peer pakt 
gemeentebeleid grondig aan 

Na eer> eerdere evaluatie van één jaar gemeenteraad, werd op de 
jongste bestuursvergadering besloten tot een reorganizatie van de 
gemeentepol i t ieke werking. De princiepen zijn aldus geformuleerd: 
ook binnen de eigen VU-werk ing passen we het „integraal" federa
lisme toe. W e delegeren taken en beslissingen naar die mensen die 
erbij betrokken zijn en die terzake deskundig zijn of deskundigheid 
willen verwerven. W e betrekken binnen en „buiten" de V U zoveel 
mogeli jk bestuursleden, leden en sympatizanten bij het gemeente
polit ieke werk van de V U in Peer. O o k de bestuursleden hebben een 
taak te vervullen in de gemeentepol i t ieke rol van de V U . De gemeen
teraadsleden zijn niet alleen verantwoordeli jk, zij moeten worden 
bi jgestaan door de bestuursleden. 

Aldus hopen we te bereiken: dat 
iedere mandataris én ieder bestuurs
lid een deel van het politieke werk In 
de gemeente meedraagt; dat we 
onze mandatarissen kunnen ontlas
ten van voorbereidende en admini
stratieve werkzaamheden (namelijk 
dat werk waarvoor je niet per se 
raadslid moet zijn om het te kunnen 
doen); dat we buiten de bestuurs-
kring een beroep kunnen doen op 
geïnteresseerden of deskundigen 
voor bij voorbeeld één bepaald on
derwerp of deelgebied. 

Zes werkgroepen 

Konkreet werden er nu zes werk
groepen gevormd leder gemeente
raadslid en ieder bestuurslid 
engageert zich voor minstens één 
werkgroep, waarvoor zij samen ver
antwoordelijk zijn. Ze regelen hun 
eigen werk, verdere samenstelling, 
eventuele onderlinge taken en der
gelijke meer 

De werkgroepen funktioneren on
der verantwoordelijkheid van de Po
litieke Raad van de VU-Peer, met een 
eigen voorzitter (de fraktieleider) en 
een eigen sekretans. (Overigens een 
politieke raad, die mets te maken 
heeft met de gelijknamige raad die in 
de statuten wordt voorzien voor 
gemeenten met meerdere afdelin
gen) 

De werkgroepen zijn niet analoog 
naar de schepentaken, omdat we 
onze werkgroepen hebben inge
deeld naar de interesse en deskun
digheid van onze raadsleden en be
stuursleden 

Alle deelgebieden van het ge
meentebeleid worden aldus ver
deeld over deze zes werkgroepen. 

Inzake plaatselijke (dorps)aange-
legenheden, beslissen de plaatselijke 
mensen zelf over die aangelegenhe
den- het is weinig zinvol iemand uit 
dorp A mee te laten beslissen over 
puur plaatselijke zaken in dorp B. In 
„minder belangrijke zaken", in detail
kwesties, beslissen de werkgroepen 
eveneens zelf over hun deelgebied 

Over alle andere zaken formuleert 
de werkgroep — na informatie en 
bespreking — een voorstel, waar
over de politieke raad van de VU dan 
een beslissing treft Aldus bereiken 
we ook dat de politieke raad van de 
V U zich met meer hoeft bezig te 
houden met allerhande detailzaken 
én tegelijkertijd konkrete informatie 
en voorstellen knjgt van terzake des
kundige mensen. Immers, niet alle 
raadsleden en bestuursleden kun
nen van alle zaken grondig op de 
hoogte zijn. Ten slotte zijn de betrok
ken raadsleden de woordvoerders in 
de gemeenteraad voor hun deelge
bied 

Zo gaan we het nu doen in afde
ling Peer. Het zal natuurlijk met van 
vandaag op morgen perfekt verlo
pen en evenmin probleemloos tot 
stand komen. Wel willen we op iets 
langere termijn dat model realizeren, 
om zodoende een efficiënte werking 
en een grotere slagkracht te berei
ken. En dat hebben we nodig.. 

Centrum Sociaal 
Werk Peer 

Sinds enkele jaren reeds (1979) 
funktioneert in Peer het CSW, aktief 
op het brede vlak van maatschappe
lijk dienstbetoon en om. ook uitbater 
van 't Leeuwke. 

In Peer is helaas een bittere nood
zaak een eigen organizatie voor 
dienstbetoon, zo professioneel mo

gelijk, uit te bouwen: van het (repres
sieve) CVP-bewind in Peer hebben 
andersdenkenden a priori al niets te 
verwachten, zelfs niet op het vliak 
van puur sociale dienstverlening (en 
het O C M W uitgezonderd). De enge 
en traditionele mentaliteit van de 
eigen „kristelijke" kliek viert hier nog 
steeds hoogtij. 

Meer nog dan in het verleden 
gaan we ernaar streven om dit CSW 
verder uit te bouwen tot een breed 
werkende dienstverlening, waar 
iedereen terecht kan. 

De centrale administratie, met alle 
voordelen vandien, waar alle manda
tarissen en bestuursleden steeds 
hun dossiers kunnen bezorgen, zal 
voortaan gedaan worden door Kris 
Ulenaers, Peerderbaan 39, 3573 
Wijchmaal, tel. 73.31.49. 

Dit koken kost helaas ook geld. 
Daarvoor gaan we zeer binnenkort 
nog een kienavond organizeren, in 
het Ontmoetingscentrum van Wijch
maal. Alvast een oproep tot de VU-

Herhaalde oproep 

Enige tijd geleden heeft de VU-
Peer kontakt genomen met de 
Noordlimburgse afdelingen om hun 
belangstelling te peilen voor een 
gezamenlijke vorming inzake rekla-
me- en propagandatechnieken. 

De afdelingen die nog niet heb
ben geantwoord, willen we alsnog 
vragen ons iets te laten weten, 
zodat we de organizatie ervan kun
nen aanpakken. " 

Graag bericht aan: Jaak Indekeu, 
Peerderbaan 39, 3573 Peer, tel. 
011-73.31.49. 

leden en sympatizanten om massaal 
aanwezig te zijn! 

Voetbaltornooi! 
Pas op de dag van publikatie van 

de datum van ons voetbaltornooi, 
vernamen we dat ook op dezelfde 
dag (3 juni) de nationale VU-sport-
dag zal worden georganizeerd. We 
laten deze manifestatie natuurlijk 
graag voorrang. Het jaarlijks VU-
voetbaltornooi in Peer wordt nu 
uitgesteld tot (wellichO einde sep
tember/begin oktober 1984. Een 
konkrete datum volgt nog op deze 
bladzijden. Alvast bedankt voor de 
inschrijvingen en hopend dat deze 
ook blijven gelden voor de nieuwe 
datum. 

LIMBURG 
FEBRUARI 
4 BILZEN: Bal burgemeester Johan Sauwens in Parochiaal Cen-

'trum te Rijkhoven, om 20 u. 2de vermeuwingsbal. 
18 ST.-TRUIDEN: VU-bal in zaal Veemarkt Speelhoflaan, om 20 u. 

Inkom 99 fr. 

Jaak Gabriels: spoor 
Genk-Maasmechelen en 
Maaseik wordt dringend! 

Naar aanleiding van de hoorzitting 
op 23 januari II. en de gegeven 
antwoorden door de afgevaardigden 
van de ministers stelde VU-kamerlid 
Jaak Gabriels vast dat de spoorver
binding van Genk naar Maasmeche-
len en Maaseik nog niet voor morgen 
zal zijn, tenminste als er niet de 
nodige druk van gans het Maasland 
aan de dag wordt gelegd. 

Konkreet bleek uit de antwoorden 
dat de minister van Verkeerswezen 
principieel het doortrekken van de 
spoorlijn van Genk naar Maasme-
chelen heeft goedgekeurd. De door
trekking van As naar Maaseik dient 
voorlopig zeker te wachten. Maar 
ook Genk-Maasmechelen dreigt in 
de frigo terecht te komen wegens 
onwil van het departement Ruimtelij
ke Ordening inzake het aanpassen 
van de Gewestplannen... 

VU-kamerlid Jaak Gabriels, laakt 
ten zeerste deze vertragingsmaneu-
vers, die wel eens de doodsteek van 

Dilsen, kunst
en vliegwerk doet begroting sluiten 

Dé begroting 1984 waar twee 
vergaderingen voor nodig waren 
werd in alle kalmte afgewerkt, onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Leo Boutsen en met een voltallige 
gemeenteraad. De raad had rustig 
de tijd genomen om zoals de burge
meester het formuleerde het ernsti
ge werkdokument te bestuderen en 
te behandelen. 

Het IS jaren geleden dat een be
grotingsbehandeling in dergelijke ge
moedelijke sfeer kon afgehandeld 
worden, wat zeker de ernst en de 
positieve ingesteldheid van allen 
weergeeft. Meer dan de helft van de 
behandelde hoofdstukken droeg 
een algemene goedkeunng mee, al
leen de stemmingen na ieder hoofd
stuk zorgden voor wat animo 

Nu Dilsen weer uit de rode cijfers 
is krijgt de bewindsploeg weer meer 
armslag bij het aangaan van leningen 

om werken uit te voeren en bij het 
toekennen van toelagen aan de ver
enigingen die voor 1983 moesten 
stop gezet worden. 

Toch enkele „cijfers" die uit de 
geldbeugel van de inwoners moeten 
gehaald worden. 

De inkomsten van het huisvuil 
gaan van 3 naar 4 miljoen fr., wat be
tekent dat het ophalen van het huis
vuil op een jaar tijd van 400 naar 
800 fr. gaat en de vuilzakken per 20 
stuks van 140 naar 160 fr., de groe
ven brengen 900.000 fr. op, voor
heen 665.000 fr., belasting tewerk
gesteld personeel 900.000 fr., bar-
meiden 600.000fr, drijfkracht 10,5 
miljoen en de personenbelasting 
45,5 miljn., 170 miljoen voor een zui
veringsstation en kollektoren, 7,3 milj. 
voor de aansluiting bij de IVVVA, 4 
miljoen voor aanpassing van het kas
teel, 10 miljoen voor de renovatie van 

25 febr. te Roeselare, 26 febr. te Herent 

VU roept 
kader samen 

Net zoals in het najaar worden 
ook straks weer VU-partijkaderda-
gen georganizeerd. Alle kaderleden 
van de Volksunie (bestuursleden én 
mandatanssen) worden hierop uitge
nodigd. Op de agenda staan volgen
de onderwerpen: 

— De campagne voor de Euro
verkiezingen van 17 juni a.s. Spre
ker: Toon van Overstraeten, politiek 
direkteur van de V U , 

— De WIJ-abonnementenslag 
1984. Spreker: Willy De Saeger, al
gemeen sekretaris van de V U ; 

— De viering van 30 jaar Volks
unie. Spreker: Vic Anciaux, alge
meen voorzitter van de VU. 

Het hoeft weinig betoog dat de 

'aanwezigheid van alle Volksunieka
derleden op deze studienamiddag 
meer dan gewenst is. Het is in het 
grootste belang van de partij dat 
deze verkiezings-kaderdagen een 
sukses worden. 

Voor de provincies West- en 
Oost-Vlaanderen gaat deze kader-
dag door op zaterdag 25 februari in 
de „Expohallen", Diksmuidsesteen-
weg 400 te Roeselare 

Voor de provincies Antwerpen, 
Brabant en Limburg gaat deze ka-
derdag door op zondag 26 februari 
in de „Warotzaal", Warotstraat te 
Winksele-Herent 

De aanvang is in beide gevallen 
voorzien om 14uursi\pt Heteinduur 
werd bepaald op 17 uur 

de Stokkemse kern en 175.000 fr. 
voor gouden en andere bruiloften. 

Nadat alle hoofdstukken een voor 
een behandeld en gestemd waren 
vroeg senator Lowis een schorsing 
van enkele minuten om binnen de 
groep „Nieuw" de totaal-stemming te 
bespreken. Na de hervatting van de 
zitting zei de h. Medaer, fraktieleider 
CVP, dat zijn groep er op stond dat 
de begroting door iedereen zou 
goedgekeurd worden. Hij motiveer
de zijn standpunt dat het sedert 1980 
geleden was dat er nog een sluiten
de begroting was. 

De begroting 1984 heeft in gewo
ne dienst een ontvangst van 
451.349.930 fr. bij een uitgave van 
451.318.730 fr. of een overschot van 
31.200 fr. In de buitengewone dienst 
zijn de inkomsten 266.780.320 fr. en 
uitgaven 266.466.230 fr. en een saldo 
van 314.090 fr. De stemming: ja 13 
CVP en SP; neen 8 stemmen groep 
„Beter" en 4 onthoudingen groep 
„Nieuw". Voor „Beter" zei de h. Van-
deweerd: „We hebben onze goodwill 
voor bepaalde hoofdstukken laten 
blijken, maar kunnen ons niet ak
koord verklaren met bepaalde ru
brieken." VU-senator 'LoWis sloot 
zich hier bij aan en zei dat „Nieuw" 
van mening was dat er heel wat 
kunstgrepen toegepast werden om 
deze begroting rond te krijgen en 
waarschuwde voor de stunten die in 
de loop van het jaar nog uit de lucht 
gaan vallen. 

Tijdens de behandeling waren er 
46 stembeurten. er waren 1.150 uit
gebrachte stemmen, waarvan 970 ja-
stemmen. 

J. Wampers 

• Dame, 21 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt een betrekking. Di
ploma A6/A2 handel en daktylogra-
fie; basiskennis van informatika. Ref. 
nr 0044 Belangstellenden kunnen 
kontakt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum voor 
Mensen met Vragen, Ontvoerings
plein 1, 2800 Mechelen, tel. 
015-20.95.14. Gelieve het referentie-
nummer te vermelden 

dit projekt zouden kunnen beteke
nen. 

Om dit te voorkomen zal hij ge
meenschapsminister Akkermans 
dringend interpelleren om de aan
vraag van Verkeerswezen om het 
tracé op de gewestplannen te voor
zien, gunstig te advizeren en beslis
sen... 

VU-kamerlid Jaak Gabriels, hoopt 
dat alle kollega's, die in Limburg 
beweren het openbaar vervoer 
goedgezind te zijn, hem daarin zullen 
steunen ten bate van het openbaar 
vervoer en de tewerkstelling in het 
Maasland. 

VU-Hoeselt 
rouwt 

Op 21 januari overleed na een 
smartelijk ongeval Jan Lunskens, ge
wezen sekretaris van VU-Hoeselt. 
Jan werd op 11 augustus 1943 gebo
ren en was zijn hele leven lang een 
overtuigd en aktief Vlaming, want 
ontelbaar waren de verenigingen 
waar Jan werkzaam was. 

Aan het graf sprak VU-voorzitter 
Luk Vandecaetsbeek een ontroeren
de afscheidsrede uit. 

Met het overlijden van Jan Luns
kens verliezen de flaminganten van 
Hoeselt een werkzame en overtuig
de kameraad. 

Wij bieden aan de rouwende fami
lie onze blijken van diep medeleven. 

Bede-vaart naar 
het graf van 
Wies Moens 

In de schoot van het Uzerbede-
vaartkomitee van het kanton Maas
eik IS sedert enkele maanden een 
Wies Moens-stichting ontstaan. 

Daarom nodigen we alle Wies 
Moens-vrienden en sympatizanten 
hartelijk uit om aanwezig te zijn op 
de bede-vaart naar het graf van Wies 
Moens en zijn trouwe vrouwe, op 
zondag 5 februari as. te Beek 
(Nederland). 

Zij die willen, kunnen verzamelen 
aan het kultureel centrum te Neeroe-
teren om 9 u. 45, of aan het kultureel 
centrum te Dilsen om 10 u., zo kun
nen we dan samen, via Maasmeche-
len de richting Aken nemen (auto
strade) om dan dadelijk de afrit 
Geleen te nemen, waar het kerkje 
van Beek rechts van ons ligt! (naast 
de autostrade!). 

(aj:EB|}Uy^:'^984 
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Bestuursverkiezing 
en jaartema te Zoersel 

„Geen woorden alleen, 
ook positieve daden'' 

O p 16 december hield de afdeling haar bestuursverkiezing onder 
het waarnemend oog van Leo Thijs, mandataris te Pulle. Tijdens 
deze vergadering kwamen 47 leden hun stem geven voor 13 leden 
die hun kandidatuur stelden. Alle kandidaten kwamen met glans uit 
deze stembeurt. 

Onmiddellijk werd door uittredend 
voorzitter Paul Waterloos gevraagd 
om Wilfried Schiel te coöpteren ge
zien deze zijn kandidatuur te laat had 
kunnen indienen. Dit werd door ie
dereen aanvaard. 

Nadien werd voorzitter Paul Wa
terloos herkozen alsook Bert Ho-
mans als sekretaris en Georges Si-
moens als penningmeester. 

Laatst genoemde wordt tevens 
ondervoorzitter. Maria Aerts, onze 
redaktrice, werd herkozen en zo 
eindigde deze eerste vergadering 
van de nieuwe bestuursploeg nadat 
Henk Dibben als nieuw lid onze 
redaktie komt versterken. 

Op dinsdag 10 januari werd om 
7 u. 30 het voltallige bestuur uitgeno
digd om over te gaan naar de nog te 
verdelen funkties. 

Hier werd Gaby Schiel herkozen 
als propagandiste geassisteerd door 
Cristine Van Looveren. Willy De 
Swert werd gekozen als verant
woordelijke voor organizatie en bij
gestaan door een oude rat in het vak 
Hendrik Verhelst. 

Wilfried Scheel zal de verantwoor
delijke zijn voor de jongerenwerking. 
Wij hopen allemaal dat deze de 
toekomst voor onze jeugd zal waar
maken en een VUJO-kern kan star
ten. 

Als vaste bestuursleden hebben 
we de steun van Max Scheirs, Fons 
Anthonissen, Willy Schuerweghs en 
Frangois Ivens. Ook aan hun inzet 
valt niet te twijfelen en zij zijn bereid 
om in te springen daar waar nodig. 

Jaartema 
Om 20 u. werd de vergadering 

geopend voor alle verkozenen en 
mandatarissen. Onze voorzitter Paul 
Waterloos verwelkomde iedereen 
voor de eerste maal dit jaar een 
wederzijdse wensen werden uitge
sproken. Als jaartema werd voorop
gesteld „Geen woorden alleen, ook 
positieve daden". 

Inderdaad de VU met 6 mandata
rissen waarvan de burgemeester, 
1ste schepen, schepen Openbare 
Werken en 3 mandatarissen plus 2 
afgevaardigden in het OCMW, pres
teerde de jongste 6 maanden reeds 
veel werk. Inderdaad reeds heel wat 
punten van ons vooropgesteld pro
gramma werden gerealizeerd. 

Daarom moeten we verder bou
wen, nu en morgen. De taak van dit 
bestuur voor de volgende 3 jaar zal 
dan ook intensiever worden. Inder
daad we stellen ons bereid over 
tenminste mee te gaan en indien 
mogelijk voorop te lopen. 

Nadien werden enkele praktische 
punten vooropgesteld in navolging 
van het vorige bestuur. Ook het 
kasverslag voor 1983 werd goedge
keurd en werden en nog enkele 
„hete hangijzers" uitgepraat. 

Om 11 u. 45 eindigde deze eerste 
vruchtbare vergadering van de nieu
we bestuursploeg en werd afgespro
ken om op zaterdag 21 januari om 
15 u 30 terug bijeen te komen met 
vrouw/man en kinderen om na een 
kop koffie met gebak te genieten van 
een overheerlijke kaastafel met wijn. 
Deze januarimaand start dus voor
treffelijk en hopelijk vinden we elkaar 
zodat in een optimale sfeer kan 
gewerkt worden om er de beste 
resultaten uit te halen. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Nieuwjaarsreceptie te Hasselt 
Zaterdag 14 januari was voor af

deling Hasselt een heugelijke dag. 
Het pas aangetreden bestuur organi-
zeerde een nieuwjaarsreceptie, in 
het Ontmoetingscentrum te Kurin
gen, waarop alle leden werden uitge
nodigd. 

Wat hiervoor door de „bestuurs-
dames' werd klaargestoomd was 
onovertroffen. 

In zijn korte Cere wie ere toekomO 
toespraak verwelkomde de nieuwe 
voorzitter, Niko Hindriks, de genodig
den en spoorde hun aan om van 
België alleszins dat over te houden 
wat juist IS: „eendracht maakt 
macht". 

In naam van het nieuwe bestuur 
overhandigde hij aan de uittredende 
voorzitter Theo Hoeven, een leuke 
pentekening waarop deze gedachte 
uitstekend werd weergegeven. In 
gesprekken achteraf loochende de 
nieuwe voorzitter echter ten stellig
ste dat hij model zou hebben ge
staan voor de dienstdoende agenti 

Met het steunen van de plaatselij
ke jeneverindustrie werd deze 
avond gezellig afgerond... 

Zij die er niet waren kunnen deze 
fijne tekening nog bekomen aan 
200 fr. op het sekretariaat: Mia Pen-
ders-Werck, Zavelvennestraat 184 
te 3500 Hasselt - 011-21.22.16. 

• Twintigjarig meisje zoekt betrek
king als bediende ten w. van Brussel. 
Opleiding handel en bureel. Voor 
inlichtingen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr. J. Valkeniers. 
02-569.16.04. 
• Jongeman, technisch tekenaar, 
zoekt een betrekking als technisch 
tekenaar of ander werk, in het Brus
selse of op de as Brussel-Mechelen-
Antwerpen. Voor inl. zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. Valke
niers, tel. 02-569.16.04. 

VU-Borgloon kreeg 
nieuw bestuur 

Op 12 december 1983 werden de 
verkiezingen georganizeerd te Borg
loon; geen gemakkelijk karwei in dit 
Zuidlimburgs strijdgebied om veel 
volk te lokken. 

Toch waren er heel wat leden 
opgedaagd om het nieuwe bestuur 
te verkiezen. 

Tijdens de verkiezingsavond wa
ren ook enkele voordrachten ge
pland; over de gemeentelijke politie
ke aktualiteit door Stin Orij en over 
de sociaal-ekonomische visie van de 
VU door Luk Robijns. 

Tevens werden 2 bestuursleden in 
de bloemekes gezet nl. F. Put en 
P. Voets, trouwe werkers van het 
eerste uur. Zij namen ontslag we
gens omstandigheden. 

De nieuwe bestuursploeg ziet er 
als volgt uit; voorzitter: Luk Robijns; 
ondervoorzitter-sekretaris; Johan 
Haenen; penningmeester; Lorry Du-
chateau; pers en propaganda; Jean-
Paul Stas; ledenadministratie Adelin 
Lonneu en verder gekoöpteerd; 
VUJO; Hubert Haenen; verantwoor
delijke kantonale werking: Maurice 
Haesevoets. JP- Stas 

VUJO-Bree koos 
nieuw bestuur 

Vrijdag 20 januari werden er in 
Bree nieuwe verkiezingen gehouden 
voor het VUJO-bestuur, in aanwezig
heid van de provinciale voorzitter 
Remy Wilfried en sekretaris Luwel 
Luc. Het volgende bestuur kwam uit 
de bus; voorzitter; Maarten De Ceu-
laer, Kipdorpstraat 29, 3690 Bree; 
sekretaris: Jan Voortman, Hansweg 
10, 3690 Bree; bestuursleden; Jo 
Palmers, Moniek Bosch, Luc Lem-
kens. Dirk Hoedemackers, Inge 
Meyssen. 

De kersverse voorzitter hield er
aan het oude bestuur te danken voor 
de geleverde inspanningen. De uit
tredende voorzitter Luk Lemkens 
gaf op deze vergadering ook zijn 
ontslag uit het provinciale VUJO-
bestuur wegens tijdsgebrek. VUJO-
Bree zal de kandidatuur voordragen 
van Jan Voortman als opvolger. 

Aaifbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

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 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-58Z13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

<nr\ STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

De Meulemeester 

Kriekenlaan 17 
Aalst 053-21.9574 

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

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
ÜOSTDUINKERKE LIHoral 

«-J^ 

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

LEOPOLD U-LAAN : 205 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL. 058/81.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19u. 30 Zondag en maandag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

Loodgieterij, 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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BRT-Producer Luk Saffloer: 

„Teveel paperassen 
te weinig 
muzikale crème-time" 

BRUSSEL — Sinds enkele weken verheugen we ons ergerlijk in de uitzendin
gen van „radio-twee". Om het jonge publiek van vandaag opnieuw te bekoren, 
(en er wordt stilletjes bijgedacht om de vrije radio's het jonge luisterpubliek niet 
te laten afsnoepen), heeft de BRT-direktie beslist met Nieuwjaar een aantal „klas
sieke vaste waarden" uit de ether te verbannen om zendtijd te ruimen voor pop
programma's. 

Het resultaat BRT 2 herkent in de vijf gewestelijke omroepen zijn kinderen 
niet meer De programmatic is een soepje vanjewelste. Met een (overigens 
puike) „crime time" die we op een maandagochtend moeten verteren. Of 
bijvoorbeeld nog. een Edy Wally in een wekelijkse middaguitzending.... 

Hebben gedegen (muziek)producers, die reeds behoorlijk hun sporen 
verdiend hebben, nog ademruimte op BRT 2? 

ER zijn geprogrammeerde 
BRT-producers en er zijn 
er andere Luk Saffloer 

noemt zichzelf een „witte raaF' 
m het de omroepfabrlek Hij is 
bij omroep Brabant producer 
van een trits alle-genre pro
gramma's Het roek-programma 
„Domino". Een „Rock-cafe" De 
twee ochtendprogramma's van 
Brabant De maandagse „Crime 
time" 

De zaterdagnachtuitzending. 
En vooral niet te vergeten- de 
„Pousse-café" op dinsdag-na
middag. 

Hij is met gelukkig met de 
nieuwe BRT-2-programmatie. 

Luk Saffloer: „De verschillen
de netten van de BRT zijn nu 
toch echt ive/s/echf „gedifferen
tieerd", zoals dat heet Alleen 
BRT 3 blijkt een duidelijk profiel 
van zender met klassieke mu
ziek hebben 

Maar voor het overige '^ Na vijf 
uur kan je 's namiddags geregeld 
op meer dan eén BRT-radionet 
op hetzelfde moment identieke 
muziek te horen krijgen 

Ik heb de indruk dat de groot
se management-uitgebouwde 
radiodirektie zoveel paperasse-
werk heeft, dat zij nauwelijks 
nog de tijd heeft om naar de ei
gen radionetten te luisteren" 

Platen klasseren 
Luk Saffloer kan er zeker niet 

van verdacht worden anti-pop 
te zijn. Hij is zelf ook nog co-
producer bij die splinternieuwe 
radio-2. Maar hij heeft nog een 
ruimer en rijker muziekpalma-
res„ 

Luk Saffloer: „Na mijn socio-
logiestudies in Leuven (ik ben 
ook een „oud-strijder" van '68) 
ben ik al zingend door Vlaande
ren getrokken Ik heb tvi/ee LP's 
kunnen uitgeven „Zonder meer" 
met onder meer Zomerzon, De 
Cirkel Een „Liesbeth, Linda of 
Marjan 

"Vrij spoedig was het geen 
solowerk meer maar vormden 
WIJ een groepje van 4 Ik heb 
7800 optredens geteld Maar we 
konden het financieel met meer 
volhouden Nochtans vroegen 
we een bescheiden honorarium, 
langs geen kanten te vergelijken 

Luk Saffloer „Satire blijft heel moeilijk in dit land 

met de prijzen van popgroepen 
van vandaag 

"Maar ik hield eraan met onze 
muziek vooral in kleine clubs op 
te treden En, vier mensen beta
len was soms teveel gevraagd 
Tien jaar geleden, in '74, heb ik 
dan mijn „finaal koncert" gehou
den, met pijn afscheid genomen 
van „de planken" Op een troeba-
doersavond ontmoette ik Guido 
Cassiman Die had een halftijds 
werkje voor mij platen klasse
ren bij Brabant 

"Op het eerste gezicht een 
triviaaljobke, maar het gaf mij de 
unieke kans de muziekwereld te 
leren kennen Stilaan waagde ik 
dan de eerste radio-stappen met 
een chansonprogramma En dan 

kwam „Harbalonfa" op zondag
ochtend Waarbij ik veel Vlaam
se kollega's in de bloemen heb 
kunnen zetten Ook tot genoe
gen van onze paters en nonnen 
in het verre buitenland 

"In '73 deed ik dan mee aan 
een producer-examen Ik had 
niet alleen het geluk met vijf 
andere kollega's uit 600 kandida
ten geselekteerd te worden, 
maar bovendien was er op dat 
moment ook nog een plaats vrij 
bij omroep-Brabant Dat was het 
moment dat ik definitief met op
tredens ben gestopt 

"Allereerst ben ik muziekpro
gramma's beginnen maken voor 
eigen mensen, met liederen in 
eigen taal Iets wat ik nu, tien jaar 

later, weer tracht ter harte te 
nemen We waren er bij Brabant 
op uit muziekprodukties mee 
helpen te maken die de platenfir
ma's met meteen wilden" 

Poppenkast 
Tussendoor heeft Saffloer 

ook nog meegewerkt aan het 
satirisch programma „Mage-
sien" „WIJ zetten toen Louis 
Major met een poppenkast in 
zijn hemd Toen kon er veelmeer 
dan vandaag Maar satire blijkt 
een heel moeilijk genre te zijn in 
ons land" Saffloer speelde het 
ook nog klaar om voor Jan 
Ceuleers drie muzikale num
mers te maken over de grond
wetsherziening... Hij heeft dui
delijk reeds een rijk palmares 
en een ruime muzikale interes
se. 

Maar, zeker na nieuwjaar, is 
omroep Brabant niet meer ge
bleven wat het eertijds wel was. 
Onder meer die pop heeft ook 
Brabant geen deugd gedaan... 
Luk Saffloer. „Hef is goed dat er 
geregeld vernieuwingen komen 

"Ikzelf ben hoegenaamd met 
vies van pop Het is, in alle 
genres, de kwaliteit van de mu
ziek die moet tellen Wel vind ik 
het jammer dat vooral omroep 
Brabant het slachtoffer is gewor
den van de herschikking van 
programma's Moest echt nodig 
Jan Van Rompaey sneuvelen'^ 
Ook mijn Kneken-Lambiek ver
dween 

"De direktie kreeg behoefte 
aan een BRT-popzender Men 
zou mikken op een jong publiek 
Waarbij meteen andere luiste
raars onmiskenbaar werden 
weggejaagd Bundeling van pop
programma's was misschien no
dig Bijvoorbeeld een „Domino" 
na een religieus programma, was 
met zo netjes 

"Evenwel nu stel ik vast dat 
het woord pop-radio in dit BRT-
huis reeds grotendeels taboe is 
Men begint blijkbaar ook op 
direktieniveau te beseffen dat 
zeker de „Belgische pop" over 
zijn hoogtepunt heengeraakt. 
Terwijl nog krampachtige in
spanningen worden onderno
men bij de BRT om die radio
twee behoorlijk in de ether te 
krijgen Het resultaat is momen
teel een eigenaardig allegaartje 

Flessehals 
"Ikzelf hoop dat dit jaar voor 

de omroepwereld zo vlug moge
lijk voorbijsnelt Want voor vol
gend jaar verwacht ik een „door
braak" Wij, van onze kant, du
wen door BRT 1 zou best einde
lijk eens een volwaardige „servi-
ce-radio" worden 

"En BRT-2 kan misschien her
kend worden als amusements
keten Waar pop ook nog kan bij
horen natuurlijk Maar waarom 
zou, zeker voor Brabant, radio-
Brussel dit muziekgenre met bij 
uitstek tot zich trekken"^" 

U is niet tevreden met de 

huidige programmatie bij de ra
diozenders?.. 

Luk Saffloer: „Ik vrees dat de 
direktieleden, net zoals wij pro
ducers nu ook, verzuipen in de 
administratieve nota's Alles ge
schiedt hier met vijf zes papie
ren voor een mededeling Dat is 
ongezond voor kreatief werk zo
als dat van een radiozendstation 
mag verwacht worden 

"Om miskleunen, zoals die bij 
de recente herschikking van de 
radioprogramma's op BRT 2 te 
voorkomen, zou volgens mij 
toch best dringend gedecentrali-
zeerd worden Elk nieuw voor
stel kent een lange lijdensweg 
„naar Brussel", en geraakt daar 
verstopt in een flessehals 

"Maken we het bij de BRT met 
mee dat jonge dynamische 
krachten, die in aanmerking ko
men voor „promotie", zulks afwij
zen of trachten te verhinderen 
omdat ze kreatief willen blijven 
werken en vrezen te verstikken 
in administratieve bezigheden"^ 

"Het gevolg hiervan is dan 
weer dat precies deze radiomen
sen geen zeggingskracht ver
werven op hoog niveau" 

Vals sentiment 
Een „witte raaf' in de pro

grammatie van omroep Brabant 
is zeker uw „Pousse-café"... 

Luk Saffloer: „Het is een van 
de programma's waar ik mij als 
producer in uitleef Misschien 
heeft het te maken met oude 
liefdes 

"Op drie jaar tijd heb ik in 
Pouss-cafe zo'n 120 gasten ont
vangen waarvan driekwart Vla
mingen Maar de luister-echo be
droeft mij evenwel Ik heb het ge
voel dat er ook iets schort met 
ons publiek We zouden moeten 
geloven dat de grote^verzuch
ting IS „Geef ons vlotte deun
tjes " te de tijd van Boudewijn De 
Groot Wim De Craene en Co bij 
ons echt voorbij"^ 

"Het valse sentiment van een 
Salim Sogers is nochtans vol
gens mij mets voor omroep Bra
bant Zijn WIJ toch echt met te kri
tisch tegenover de nochtans be
hoorlijke Vlaamse produkties in 
de chansonwereld "^ 

"Men zou het nauwelijks dur
ven aanvaarden Maar, hoewel 
hij op radio een suksesnjk man 
IS, heeft zelfs een Johan Vermin-
nen het met gemakkelijk om als 
beroepszanger te overleven 
Sommigen schrijven zelfs een 
Willem Vermandere als potsier
lijk af 

"Ik vind die man nochtans zeer 
universeel Hij brengt bijvoor
beeld, op zijn manier, vanop de 
Westhoekse kerkhoven een ver-
maledijding aan het adres van de 
oorlogmakers Maar, ik heb met 
alleen een oog voor grote na
men, zoals ook nog een Jan De 
Wilde of een Van het Groene
woud 

"Als muziekproducer tracht ik 
een breedopen platform aan te 
bieden, vooral ook aan nieuwko
mers Ik moet jammer genoeg 
zeggen dat hierop te weinig re-
aktie komt Kassetjes van char
mezangers krijgen we genoeg 
binnen, dat wel 

"Nochtans ben ik ervan over
tuigd dat dit soort programma's 
als Pousse-café op BRT 2 nog 
meer zendtijd zouden moeten 
krijgen Of hebben we niet im
mer behoefte aan nieuw kreatief 
talenf^ Ik hoop dat spoedig de 
direkties hitn gehoor voor krij
gen, en dat we niet op stuntelige 
wijze de vrije radio's achterhol-
len Commercie kan de BRT toch 
als de pest mijden"? " (hds) 

2 FEBRUARI 1984 


