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Nbams Nationaal M/eekbbd 

„Alle afspraken over regionalizering ten spijt, wordt de 
financiering van de (genationalizeerde) staalnijverheid 

nog in hoge mate door de nationale gemeenschap betaald." 
(Manu Ruys •'andaard', 7 febra -

Het bewind 
der Janussen 

H ET spektakel dat verleden zondagvoormiddag op de 
tv geboden werd, zou het vermoeden doen rijzen dat 
CVP-voorzitter Swaelen en zijn PW-koUega 
Verhofstadt over kwaadwillige dubbelgangers be

schikken. Is het immers denkbaar dat beide heren in de 
RTBF-uitzending „Faire Ie Point" verloochenden, wat ze 
enkele minuten voordien hadden beweerd in „Konfronta-
tie" van de BRT? 

Over het staalontwerp zegden de twee voorzitters in 
„Konf rontatie", dat het artikel 11 betreffende de looninleve
ring helemaal niet slaat op de Limburgse mijnwerkers. 
Maar enkele minuten later op de RTBF, terechtgewezen 
door hun collegae en koalitiegenoten van de PSC en de PRL, 
gaven ze grif toe dat het artikel inderdaad ook geldt voor de 
Limburgse mijnen en dat ze slechts konden hopen dat 
Martens-V er daar geen gebruik van zou maken. 

De heren Verhofstadt en Swaelen hebben heus geen 
dubbelgangers. Ze hebben echter wel het dubbelhoofd van 
Janus, dat hen toelaat om praktisch in eén adem twee tegen
strijdige dingen te zeggen. 

Hun politiek, de politiek van hun partijen is een Janus-
politiek. De voorbeelden liggen voor het rapen. 

Enkele dagen geleden bracht de Vlaamse regering eens
gezind een negatief advies uit over het staalontwerp van 
Martens-V. Maar verleden dinsdag in de Vlaamse Raad 
stemden de CVP- en PW-ministers van de Vlaamse rege
ring tegen het advies dat zijzelf kort voordien hadden 
uitgebracht. Geens wrong zich in alle bochten om deze vest-
keerderij te verl^Iaren. Januspolitiek! 

Een paar weken geleden steunden de CVP-Kamerleden 
het wetsvoorstel Galle en eisten zij de spoedbehandeling er
van. Maar deze week verklaarde het CVP-partijbureau dat 
het goedkeuren van het voorstel Galle biezonder schadelijk 
zou zijn voor Vlaanderen (sic!) en dat de CVP-Kamerleden 
morgen dus zullen afwijzen wat zij gisteren belangrijk en 
hoogdringend hebben genoemd. Januspolitiek! 

Van den Brande heeft vorig jaar maandenlang grote 
Vlaamse sier gemaakt met zijn wetsvoorstel op de regiona
lizering van de nationale sektoren, maar stak het op zak en 
slikte de Cockerill-koehandel van Martens-V. Janus
politiek! 

Happart werd benoemd tegen de grondwet in en blijft 
vandaag, na vastgestelde permanente wetsverkrachting, 
nog altijd burgemeester in afwachting van een arrest van 
de Raad van State en in afwachting dat de uitvoering van 
dit arrest door de Walen zal gebruikt worden om de 
chantage verder op te drijven. Januspolitiek! 

De CVP pakt uit met een ,3^1armplan voor Limburg" een 
paar maanden nadat ze deze provincie de helft van de telex
bestelling liet afpakken en op precies hetzelfde ogenblik 
dat ze het voor de Limburgse mijnwerkers gevaarlijke 
artikel II wil doen stemmen. Januspolitiek! 

Eerste-minister Martens beloofde vorig jaar in juli na
drukkelijk, dat er in de maand september een inleverings
referendum zou gehouden worden bij de werknemers van 
Cockerill-Sambre. Een half jaar later is daarvan nog niets 
in huis gekomen. Maar in Valfil kregen de arbeiders reeds 
vastheid van loon voor een periode van minstens 50 maan
den toegezegd. Men vergelijke met wat er gebeurde in het 
Vlaamse Cockerill-Yards. Januspolitiek! 

Terwijl de CVP en de P W in Vlaanderen het verhaaltje 
trachten te verkopen dat het staal in feite geregionalizeerd 
wordt en dat Vlaanderen morgen zelf over zijn Kempense 
mijnen zal kunnen beslissen, zeggen de PRL en de PSC in 
Wallonië precies het tegenovergestelde en maken ze hun 
bewering hard in de feiten. Januspolitiek! 

Terwijl Nothomb, Gol, Knoops en andere Maystadt slag 
op slag binnenrijven, zijn de Janussen van de Vlaamse 
meerderheidspartijen nog net goed genoeg om „oui" te 
stamelen en de Waalse oekazen te voorzien van een Vlaams 
vertalinkje. 

Welke CVP-glorie zegde ook weer, dat zijn partij 
„spealiing tor Flanders" is? 

Met welke mond? (tvo) 

Foto van de week 

Op dinsdag 24 januari 1984 bracht de Vlaamse regering — bestaande uit 4 CVP-, 2 PVV- 2 SP- en 1 VU-
gemeenschapsministerCs) — een eenparig negatief advies uit over het door de centrale, Belgische regering 
voorgestelde wetsontwerp met betrekking tot de financienng van de nationale sektoren Twee weken later, 
op dinsdag 7 februari, weigerden de CVP- en PVV-leden van de Vlaamse Raad zich achter dit negatief 
advies te scharen Ook de CVP- en PVV-gemeenschapsministers stemden tegen hun eigen negatief ad

vies i 

Alweer de 
laatste keer 

Cockerill-Sambre. Er wordt andermaal in de Wet
straat gesteld dat het kamerdebat van volgend 
weekeind beslissend zal zijn voor dit zieltogend 
Waalse staalbedrijf. Nadat CVP- en PVV-ministers in 
de Vlaamse regering de stelling van minister Schiltz 
bijtraden, (en een unaniem negatief advies uitbrach
ten over Martens' kunstgreep om Cockerill-Sambre 
andermaal miljarden uit de nationale kas cadeau te 
doen), trokken zelfs vorig weekeind de zogenaamde 
CVP-staalspecialisten Vanden Brande en Dupré hun 
federalistische staart in. 

BIJ hoog en bij laag blijven 
die politici het smoesje 
verkopen dat het ge

amendeerde regeringsontwerp 
neerkomt op een de facto regio
nalizering van de financiering 
van de nationale sektoren 

Men heeft andermaal de grote 
Belgische politieke kunstgreep 
uitgehaald om het staaldossier te 
hullen in een wazige juridische 
mist Zodat de CVP het kan 
verkopen als een goede stap in 

federalistische richting Maar, zo
dat klaarblijkelijk de Vlaamse en 
Waalse ministers in de Belgische 
regenng over dezelfde rege
ringstekst een kompleet tegen
overgestelde interpretatie aan 
hun achterban kunnen opsolfe-
ren 

Vooral in de Vlaamse CVP-
pers werd een belangwekkende 
frankofone verklaring tijdens het 
staaldebat weggemoffeld Het 
was niemand minder dan FDF-

voorzitter Outers die opmerkte 
het staalakkoord van 26 juli zoals 
het nu in wetsvorm wordt gego
ten IS tweeslachtig enerzijds 
worden de „suksessierechten 
onrechtstreeks geregionali
zeerd, maar anderzijds blijft de 
beslissingsmacht nationaal" 

Of in klare taal onverminderd 
Vlaams geld voor het Waalse 
staal 

Schiltz heeft daarop scherp-
gesteld het wetsonterp van 
IVIartens is een definitieve beze
geling van een miljardenroof ten 
koste van de Vlaamse belasting
plichtigen Maar er is nog meer 
voortaan krijgen de Walen een 
vetorecht als het Vlaamse Sid-
mar met expansieplannen wil uit
pakken Sidmar wordt dus ge-
muilband 

En, zelfs staatssekretans 
Knoops mag door Martens on
gestraft chanteren met de toe
komst van de Limburgse steen
koolmijnen om miljarden naar 
het Waals staalbekken te draine
ren In '81 heette het (overigens 
toen reeds voor de tweede 
keer) dat het echt de laatste 
keer zou zijn dat de Vlaamse 
belastingbetaler mee zou op
draaien voor de redding van 
Cockerill-Sambre Hetzelfde re
freintje verkondigt de CVP an
dermaal vandaag, drie jaren la
ter Er zijn naar verluidt nu ,mon-
delinge garanties" van de Waal
se ministers' (hds) 



VOOR OF TEGEN 
IERLAND? 

Te Londonderry (Derry voor de 
nationalisten) in Noord-lerland (Ul
ster voor de royalisten) wordt elk 
jaar „Bloody Sunday" herdacht de 
dag waarop het Engelse leger 17 
Ierse nationalisten neerschoot Tot 
onze verontwaardiging meldde de 
BBC dat het „National Front" op 
deze dag zou gaan tegenbetogen 
want zij stellen zich op een Brits 
imperialistisch standpunt! 

Het is juist dit National Front en 
haar geestesgenoten die elk jaar 
meekomen helpen om de vooravond 
van de IJzerbedevaart voor de Vla
mingen onmogelijk te maken. Het 
bewijst nog eens dat wie zich uiterst 
rechts noemt in Vlaanderen met 
„strange bedfellows' te maken krijgt 
Dat zij hun vrienden dit jaar eens be
leefd vragen om weg te blijven. 

A.C. Aalst 

TUNESIË 

Op mijn verzoek stuurde het Na
tionaal Marokkaans verkeersbureau 
te Brussel mij een hele map toeristi
sche informatie met veelkleurige fol
ders en plattegronden van steden, 
enz. Jammer genoeg was alles een
talig Frans. 

Nadat ik in een beleefde bnef had 
aangedrongen op Nederlandstalige 
folders zoals de Toeristische Dienst 
van Tunesié mij reeds had toege
stuurd, ontving ik vandaag opnieuw 
hetzelfde pakket met Franstalige in
formatie, en dezelfde folders, die ik 
natuurlijk op hun kosten terugstuur, 
en bovendien mijn aanstaande va
kantiereis naar een andere zonnige 
bestemming zal richten! 

J.G., Maasmechelen 
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WAALS 
NATIONALISME 

Er zijn nog steeds Vtamingen die 
verwonderd zijn bij het fenomeen 
van de roerende eensgezindsheid 
en samenzwering van de Waalse 
politieke partijen bij hun uitbuiting 
van het Vlaamse geduld en het 
Vlaamse geld. 

Deze unanimiteit als het erop aan
komt Vlaanderen te benadelen, is 
nochtans een doodgewone logische 
resultante van het feit dat alle Waal
se partijen nationalistisch geïnspi
reerd zijn. Waar wij Vlamingen tegen 
de onwil en het latente verraad van 
de kleurpartijen onze rechtmatig ei
sen en onze overtuiging moeten ka-
nalizeren en konkretizeren langs 
onze Vlaams-nationale partij, be
schikken de Walen echter over het 
hele spektrum van politieke forma
ties die hoe verschillend ze ook 
denken het Waals nationalisme als 
credo hebben. 

Dit nationalisme is het cement dat 
deze partijen bestendig aan elkaar 
bindt Deze Vlaming-haterij en Waal
se arrogantie gekoppeld aan profita-
naat op de onze rug is niet iets dat de 
jongste jaren vorm heeft gekregen, 
het is reeds jarenlang aanwezig in de 

«verschillende Waalse partijen. Ik 
moet steeds terug denken aan een 
opmerking die een Waal mij op zeke
re dag gemaakt heeft: „Jullie Vlamin
gen spreken steeds over nationalis
me; wij Walen spreken er nooit over, 
maar wij zijn het" 

R.R., Gent 

VOEREN: 
GESCHIEDENIS
LES 

Nu de gebeurtenissen i.v.m. de 
gemeenteschool van Voeren weer 
stilaan tot de geschiedenis behoren. 

IS het nuttig in deze geschiedenis 
even terug te blikken. In de jaren 
1958 begon een zekere heer Cravat-
te (onderwijzer met Duitstalig diplo
ma) te Remersdaal een eerste po
ging tot verfransing van zijn Vlaamse 
gemeenteschool. Hij startte met een 
aanvraag tot onderwijs volledig in 
Frans in de hoogste graad. Dit stuitte 
echter op een afkeuring van de 
deputatie van Luik, die de Vlaamse 
aard van de streek als normaal be
schouwde. 

Op dat ogenblik waren er in de 
Voerstreek volgende Vlaamse ge
meentescholen, allen eentalig Neder
lands: Remersdaal (3 leerkrachten), 
St-Pieters-Voeren (2 leerkrachten), 
Teuven (3 leerkrachten + 1 kleuter
leidster), Sint-Martens-Voeren (3 
leerkrachten + kleuterklas), 's-Gra-
venvoeren (2 leerkrachten), Moelin-
gen (2 leerkrachten). Deze toestand 
werd behouden tot 1963. Door- het 
„misbruiken" van de faciliteiten wer
den tussen 1963 en 1968 volgende 
Nederlandstalige gemeentescholen 
gesloten of verf ranst: Remersdaal 
(verfransO, Teuven (gesloten), St-
Pieters-Voeren (gesloten), St-Mar-
tens-Voeren (gesloten 1966 en ver
vangen door Franse klassen), 's-Gra-
venvoeren (gesloten - later kwam er 
Franse kleuterklas). 

De verfransing van Remersdaal 
werd oogluikend toegelaten door de 
bevoegde instanties. Te Teuven 
werd de kleuterleidster JVI.-L Dexters 
na twee jaar en 45 dagen dienst op 
aanstelling van de deputatie van Lim
burg, gewoon opzeg gegeven. De 
burgemeester werd in 't gelijk ge
steld door de Raad van State: dus 
kwam er een kleuterleidster van de 
fransgezinde burgemeester. Eén jaar 
later „sluiting". De aanvraag van de 
ouders om een eigen Vlaamse kleu
terklas te krijgen werd door de hoge
re instanties onmogelijk geacht 

Te St-Martens-Voeren woedde er 
tussen '63 en '66 een ware school-

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. 

oorlog. De leerlingen werden zó be
handeld dat de ouderg noodgedwon
gen andere oplossingen zochten 
CTongeren-Lanaken) 

Op 1 oktober '66 verhuisden 
36 leerlingen van de gemeente
school St-Martens-Voeren samen 
met hun leerkracht naar de Vrije 
School te 's-Gravenvoeren. Een au
tobus werd aangekocht en meester 
Vroonen reed jarenlang de leerlin
gen veilig heen en weer. 

Gedurende deze schooloorlog 
werden de Vlaamse gemeentescho
len gewoon op de laaghartigste-on-
wettelijke wijze gewurgd. Alle officië
le instanties waren hiervan op de 
hoogte, niemand nam fle verdediging 
op; zelfs de meest grove overtredin
gen van de toenmalige burgemees
ters bleven ongestraft, geen blaam, 
schorsing of afzetting. Onze kinde
ren waren de eerste slachtoffers 
(over deze feiten bestaan nog alle 
briefwisseling, dokumenten, beslis
singen...) 

In deze periode werd het eerste 
en ergste verfransingsoffensief inge
zet: de verfransing van onze jeugd. 
Verschillende autochtone inwoners 
van de Voerstreek, voorvechters in 
de Vlaamse zaak, voelden toen aan: 
„dat de zaak er niet goed voor 
stond". 

Vóór de samenvoeging van de 
zes dorpen hebben deze personen 
een studie uitgewerkt die de verfran
sing via overwinning van Retour a 
Liège in de gemeenteraad moest 
voorkomen. 

Aan vele parlementsleden werd 
het voorstel gestuurd: „De zes Voer
dorpen samenvoegen met de ge
meente Riemst". Zo zou er nooit 

sprake geweest zijn van het Voer
probleem in het gemeentebeleid. 
Doch de toenmalige regeringsleden 
konden dit met aannemen: dit is met 
mogelijk want volgens de facilitei
ten... volgens de wetten.." Zelfs een 
voorstel kwam er niet. Braaf zijn en 
onze kinderen laten verknoeien en 
verfransen! 

Zo groeide de macht van de ver
fransing, gesteund door de onwette
lijk gebruikte faciliteiten. 

Een na een werden onze Vlaamse 
gemeentescholen gesloten..: om 
plaats ie maken voor de Franse 
(onwettelijke) gemeentescholen. La
ter... toen de Vlaamse ouders zich in 
onderwijs hadden kunnen bevesti
gen, door zelf een goede Vlaamse 
school (Vrije) uit te bouwen, toen 
werd er op die basis een middelbare 
school gestart met later ook nog de 
overname van de bloeiende vrije 
lagere school. 

E.V, Voeren 

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

De redaktie 

OCMW-
BRUGGE 

In afwachting van verkoop en verkavelingswerken: 

Seizoenpacht: 
— Beernenn (Oedelem) ± 1 ha 16 a 50 ca: land. 
— Blankenberge (Ultkerke) ± 3 ha 50 a 30 ca: hooi -I- weiland. 
— Brugge (Zwankendamnne) ± 86 a 62 ca: land 
— Brugge (St.-Andries) ± 1 ha 86 a 50 ca: land 
— Gistel ± 1 ha 11 a 54 ca: weiland 
— Torhout ± 4 ha 17 a 36 ca: weiland 

Voor nadere Inlichtingen wendt u tot het OCMW-Brugge, Dienst 
Eigendonnmen en Gebouwen, Kartuizerinnenstraat 4 van 8 uur tot 
12 uur en van 13u.30 tot 17u.30. Tel. 050-33.98.54-55-56-57-58-59. 

Aanbiedingen- worden verwacht vóór 29.02.1984, in een gesloten 
omslag, waarop de vermelding „seizoenpacht" en gericht aan de heer 
F. Bourdon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge. (Adv. 49) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over 
tot het aanleggen van een wervingsreserve met een geldig
heidsduur van twee jaar van volgende betrekkingen: 
— gegradueerde verpleegkundigen 

(halftijdse tewerkstelling); 
— gebrevetteerde verpleegkundigen 

(halftijdse tewerkstelling); 
— verpleegassistenten 

(voltijdse of halftijdse tewerkstelling). 
De kandidaturen voor deelname aan het wervingseksamen 
moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd 
aan de voorzitter van het O.C.M.W., Gasthuisstraat 40, 9300 
Aalst en uiterlijk op 20 februari 1984 ter bestemming zijn 
vergezeld van volgende bewijsstukken: 
— uittreksel uit de geboorteakte; nationaliteitsbewijs; re
cent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maand 
oud); afschrift diploma of brevet; militiegetuigschrift. Deze 
bewijsstukken moeten op zegel. 
(De kandidaten verpleegassistenten dienen in hun aan
vraag te vermelden of zij al dan niet kandidaat zijn voor een 
voltijdse tewerkstelling, een halftijdse tewerkstelling of voor 
beide vormen van tewerkstelling). 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4.8.1978, genaamd anti-
krisiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel. 053-2L23.93 - toestel 104). (Adv. 48) 
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Martens 
mag 
doorgaan... 

Zij zullen 
doorgaan 

Wat een opiniepeiling al ver
mag. Tot medio vorige week 
werd het woord „verkiezingen" 
zelfs luidop uitgesproken, ook in 
regeringskringen. Men zocht 
voelbaar naar de elektQraal 
meest gunstige bananeschil om 
de regering te laten vallen en het 
legertje perskommentatoren 
hield de verkiezingssoep reeds 
warm. 

Tot enkele dagen terug, vanuit 
het CVP-Tweekerken-hoofdbu-
ro, verkondigd werd dat alles in 
het werk diende gesteld om ver
vroegde parlementsverkiezin
gen te vermijden. 

Bij het speuren naar het waar
om van deze opmerkelijke wen
ding komt men terecht bij twee 
opiniepeilingen die recent het 
daglicht zagen. Vooreerst was 
er CVP-Dimarsopeiling die een 

échte en ver doorgedreven boe
delscheiding komt 

Een politikus die ongetwijfeld 
zijn duit in het Waalse opbod
zakje doet is de voorzitter van 
de Waalse liberalen, Louis Mi
chel. Zowel in de RTBF-uitzen-
ding „Faire Ie Point", evenals in 
een vraaggesprek met „De Stan
daard", liet hij zich opmerken 
door zijn felle anti-Vlaamse uitla
tingen. Voor hem mogen alle 
Limburgse mijnen dicht en de 
langbeloofde steenkoolcentrale 
in deze provincie hoeft er hele
maal niet te komen. 

Over het wetsvoorstel Galle 
(dat mandatarissen wil verplich
ten de taal van de streek te 
kennen) is Michel duidelijk: in
dien dit er komt betekent dit 
voor alle franstaligen een breek
punt. De CVP zwichtte daags 
nadien reeds voor deze Waalse 
chantage door vlug te zeggen 
dat dit wetsvoorstel voor hen 
niet moet ja zelfs niet mag goed-
geKeurd worden! 

Michel 
chanteert 
regering. 

verlies voor de CVP en PVV 
voorspelden. Enkele dagen later 
werden de resultaten bekend 
van een toetsing in opdracht van 
de PVV (Marketing Unit) en 
deze waren nog slechter voor 
de regeringskoalitie. De CVP 
zou van 32,3 % van de Vlaamse 
stemmen (in '81) terugvallen op 
29,8 % en ook de PVV boerde, 
zij het lichter, eveneens achter
uit. In beide gevallen zou de 
grootste winst naar de VU gaan: 
van 15,9% naar 17,5%... wat 
tocht dir'ekt enkele zetels bete
kent 

Door haar sussende verkla
ring wil de CVP de franstalige 
partijen rustig houden. Vooral de 
Waalse liberalen hadden immers 
ermee gedreigd het schip te 
laten zinken, indien de CVP en
kele Vlaamse eisen durfde hard 
maken. Deze eisen werden dan 
ook prompt door de CVP inge
slikt! 

Bange wezels 

Ondanks de ronkende verkla
ringen van de CVP over het feit 
dat deze koalitie haar regerings
termijn moet uitdoen, zijn alle 
problemen nog lang niet van de 
baan. De Vlaams-Waalse tegen
stelling zal blijvend voor moeilijk-, 
heden zorgen, zolang er geen 

Op het binnenlands vlak 
worden we de jongste tijd 
voortdurend met de neus 
geduwd op dezelfde 
problemen, 't Is al Cockerill-
Sambre of Happart dat de 
klok slaat Ook deze week 
heb ik grotendeels 
doorgebracht in het 
Parlement, waar eens te meer 
de illustere „Belgische 
Comedie" werd opgevoerd. 
Het is een afgezaagd 
toneelstuk. Steeds dezelfde 
Vlaamse akteurs op de knieën 
of zelfs op hun buik. 
Kronkelend in allerlei bochten. 
Steeds dezelfde Waalse 
komedianten. Hard 
schreeuwend en miljarden 
eisend. En intussen erover 
klagend hoezeer ze 
gekolonizeerd worden door 
de Vlaamse ja-knikkers. 
Weeral zullen dezelfden hun 
slag thuis en de buit binnen 
halen. Arm Vlaanderen. 
Toch klonk er in het jongste 
debat een ander geluid 
scherp bovenuit Meer dan 
ooit werd de kloof tussen de 
twee volkeren blootgelegd. 
Dit gebeurde ook voorheen. 
Zeker door de Volksunie, op 
een onverholen wijze. Maar 
sprekers van andere partijen 
gleden er meestal langs of 
lieten het slechts zachtjes 
verstaan. Nu werden open en 
vrij verklaringen afgelegd, die 
er duidelijk op wijzen dat de 
wil tot zelfstandigheid van de 
twee gemeenschappen in een 
onstuitbare stroomversnelling 
is gekomen. Zelfs vroegere 
unitaristen hebben de oude 
gewaden afgelegd. De tijd van 
de Behoudsgezinde 

Dubbelspel 

Men houdt het allemaal voor 
onmogelijk, maar toch blijkt dit te 
kunnen in ons leuke land. De 
Brabantse goeverneur Roggen 
schreef op 18 januari een zesbla-
dige brief aan het kollege van 
burgemeester en schepenen 
van Wezembeek-Oppem. In dit 
schrijven had goeverneur Rog
gen benadrukt dat de politieke 
mandatarissen in deze randge
meente uitsluitend het Neder
lands als bestuurstaal mogen ge
bruiken. Een logisch en duidelijk 
standpunt, konform aan de wet. 

Op 6 februari schreef Roggen 
evenwel een tweede brief, waar
in hij uitdrukkelijk vraagt zijn eer
ste schrijven als onbestaande te 
beschouwen en deze terug te 
sturen. Een officieel stuk dat dus 
vernietigd moet worden; dit ruikt 
naar gefoefel. Nu schijnt deze 
tweede brief er gekomen te zijn 

na „ruggespraak" — zeg maar: 
druk — vanwege de minister 
van Binnenlandse Zaken Char
les-Ferdinand Nothomb. Deze 
PSC-excellentie ontpopt zich de 
jongste maanden als coach, pro
ducer én juridisch adviseur van 
alle frankofonen die de Vlamin
gen een hak willen zetten. 

Het wordt nu wel uitkijken wat 
Roggen zal doen op 16 februari. 
Dan moet de Bestendige Depu
tatie van Brabant zich uitspreken 
over de klacht van de Vlaamse 
raadsleden van Wezembeek-
Oppem tegen een aantal fransta
lige mandatarissen. De Bestendi
ge Deputatie van Brabant be
staat uit drie Vlamingen, dne 
franstaligen én... de goeverneur. 

Staatspartij schijnt voorgoed 
tot het verleden te behoren. 
Ook Willy Claes pleitte voor 
een snelle en grondige 
staatsomvorming. Van de 
PWers zullen we maar 
zwijgen. Die vertellen ook op 
dat vlak niet veel meer dan 
wat „Praat Voor de Vaak'. 
Helaas blijft de CVP in deze 
voor Vlaanderen nochtans 
levensbelangrijke kwestie in 
haar alom gekende 
dubbelzinnige rol. In de 
partijlokalen en andere 
parochiezalen zal hun stem 
wel erg Vlaamsradikaal 
klinken. Zelfs hun 
kongresresoluties mogen 
relatief ver het Vlaams 
zelfbestuur beklemtonen. 
Maar in de praktijk zien we 
daar biezonder weinig van. 
Hun smachtend verlangen 
naar macht wordt immers 
best gediend door het zo • 
weinig mogelijk verdeelde en 
zaligmakende België. Daaraan 
zijn de belangen van hun volk 
onderschikt 
zijn we stilaan gewend 
geraakt aan het dubieuze spel 
van de zogenaamde kristen-
demokraten, toch sta ik er 
nog altijd verbaasd tegen aan 
te kijken. Vooral omdat het 
blijkbaar niet tot hun verstand 
doordringt welk een 
ontzaglijke 

verantwoordelijkheid zij 
dragen. Zij beseffen blijkbaar 
niet dat het nog alleen de 
CVP is die een dam opwerpt 
tegen het opdringend 
verlangen van de Vlaamse 
gemeenschap naar ruime 
onafhankelijkheid. Zij willen 
blijkbaar niet inzien dat 

vooral de CVP hierdoor de 
schuld draagt voor de 
verdere aftakeling van de 
sociaal-ekonomische 
substantie in Vlaanderen. Dus 
voor de rampzalige groei van 
de werkloosheid. Van zo 
gauw de CVP mee met de 
Volksunie opstapt naar de 
Vlaamse staat, is het pleit 
beslecht Zolang zij dit 
weigeren te doen, blijven we 
opgescheept met dossiers als 
Cockerill-Sambre, blijft 
Vlaanderen beroofd van de 
broodnodige miljarden, blijft 
ons volk geplaagd met 
pesterijen als Happart Zolang 
zijn ze eigenlijk onwaardig om 
zich kristelijk, demokratisch 
en vooral volks te noemen. 
Vandaag herdenkt het ACW 
zijn verhouding tot de 
politiek. Het Algemeen 
Kristelijk Werknemersverbond 
ervaart aan zijn basis het 
groeiend ongenoegen over de 
bevoorrechte binding met de 
CVP. Tussen dit belangrijk 
deel van het levende 
Vlaanderen bewegen zich 
heel wat Vlaams-nationalisten. 
Het moment is gekomen om 
de armen uit de mouwen te 
steken. De tijd is rijp om een 
bepaalde politieke kaste te 
laten voelen dat ze lang 
genoeg geprofiteerd heeft van 
het Belgisch establishment 
Hun rol is bijna uitgespeeld. 
De onze begint pas! 

Vic ANCIAUX 

„Coach" 

Nothomb. 

Open brief 

Gisteren bracht koning Bou-
dewijn een bezoek aan de vesti
gingen van Agfa-Gevaert te 
Mortsel. Het Taal Aktie Komitee 
(TAK) kondigde maandag aan bij 
deze gelegenheid een verzoek
schrift aan de vorst te zullen 
overhandigen. 

In een open schrijven aan 
Boudewijn I herinnert TAK aan 
de benoeming van José Happart 
tot burgemeester, een aanstel
ling die de handtekening draagt 
van de Belgische koning Deze 
benoeming wekt bij een zeer 
groot aantal Vlamingen onge
noegen. „Alhoewel Kontich of 
Mortsel zich hier uitstekend toe 
lenen, wenst TAK geen autostra
de-incidenten te ontketenen, zo
als Happart dat destijds, onder 

druk van incidenten, wel deed in 
Verviers. (...) TAK heeft nooit 
met chantage iets proberen te 
verwezenlijken. Het is ook nioi 
uit op incidenten", schrijft TAK. 

Terecht herinnert TAK aan het 
feit dat de Vlamingen het ko
ningshuis, ook in moeilijke tijden, 
steeds loyaal hebben gediend. 
„Doch de laatste tijd werden 

Wil 

Boudewijn 

luisteren ? 

ontegensprekelijk in het nadeel 
van het Vlaamse volk een aantal 
elementaire princiepen van de-
mokratie en recht geweld aange
daan en het welzijn van een paar 
duizend Vlamingen in Voeren 
wordt al jaren met voeten ge
treden. " 

BIJ fiet ter perse gaan van dit 
blad was nog niet bekend of de 
koning oor wou hebben voor de 
grieven van TAK in dit opmerke
lijk verzoekschrift. 
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Het begint 
weer 

Vele mensen herinneren zich 
ongetwijfeld nog hoe de toenma
lige lijstaanvoerder van de CVP, 
„Mr. Europe" Tindemans, in de 
weken vóór de Europese verkie
zingen heel wat katolieke scho
len afdweilde om, tijdens de les
uren, „voorhchtingstoespraken" 
te gaan houden. Tindemans 
schrok er zelfs niet voor terug 
om tijdens eucharistievieringen, 
waarin het H. Vormsel werd toe
gediend en waar dus veel volk 
aanwezig was, roosjes te gaan 
uitdelen met zijn naam erop ge
drukt Tegen deze schaamteloze 
praktijken rees toen een storm 
van protest. Ook vanwege nogal 
wat priesters en katolieke gelovi
gen. 

Blijkbaar overweegt de CVP 
straks dezelfde taktieken te 
gaan gebruiken. In een brief aan 
alle vrije middelbare scholen 
vraagt Werner de Crombrugghe 
(„woordvoerder van de EVP-
fraktie") of ook „uw school het 
op prijs zou stellen algemene 
informatie over Europa te ont
vangen en te vernemen wat in 
onze fractie leeft". Deze woord
voerder beweert dat de EVP-
CVP-fraktie een doorslaggeven
de rol speelt in het Europarle
ment om. door haar „verschei
denheid (9 nationaliteiten)"? 

Wij zijn dus nog steeds „Bel
gen" volgens de CVP'ers. 

In zijn slot schrijft de Crom
brugghe dat zij altijd bereid zijn 
over éèn en ander meer inlichtin
gen te verschaffen „over onze 

strijd voor een federaal Europa 
en vrede". Men kan zich in meni
ge school straks verwachten 
aan „voorlichtingsvergaderin
gen", met een CVP-Eurokandi-
daat als objektieve (sic) spreker. 
De taktiek van indoktrinatie 
wordt bestendigd. 

Ploeteren 
in modder 

„On a marre de Verhofstadt 
(...) Wij zullen niet langer toelaten 
dat solonummers van regerings
partners onze zenuwen op de 
proef stellen" schrijft de ZEG-
redaktie, in opdracht van het 
CVP-partijbureau. 

Het is opvallend hoe de CVP 
en PVV elkaar de jongste weken 
in het haar zitten en elkaar bela
den met alle zonden van Israël. 
Als door de duivel bezeten 
schoppen zij in het wilde weg 
naar elkaar. 

Deze hoge nervositeit is be
grijpelijk. Tot op heden werd niks 
van de door hen aangekondigde 
verwezenlijkingen gerealizeerd. 
Integendeel. De werkloosheid 
blijft almaar stijgen, nog dagelijks 
gaan bedrijven over kop, de 
koopkracht van de doorsnee 
burger stort(te) in elkaar, de be
lastingdruk bereikte een schan
dalig hoogtepunt, de staats
schuld is enorm en tot overmaat 
van ramp wordt Vlaanderen nog 
ergerlijk getergd en vernederd. 
Niet dat dit laatste de CVP of de 
PVV een zorg is, maar de jong
ste opiniepeilingen voorspellen 
harde klappen voor de rege
ringspartijen. Bovendien begint 

DeVU-partijleiding en een delegatie van VU-parlementsleden brachten vorige week een bezoek aan het 
"i^J^f'd^arafrnonument van de Vlaamse pastoor Veltmans Zij overhandigden eveneens een check van 
DÜ.ÜOO fr. voor de heropbouw van deze graftombe. 

Tijdens het weekeinde werden de brokstukken van het vernielde graf weggesleept en in een weide ge
gooid Frankofone „onbekenden" gooiden verder ook de ruiten stuk bij enkele Vlamingen Hoelang mag 
dezewa^lingantische terreur nog duren, alvorens de centrale regering optreedt tegen de bende van Hap
part ? Zie ook biz. 19 ,,„,„,. ,,„^.„ oannj. 

de CVP- en PVV-achterban zich 
te roeren. 

Toch bijven zij zich aan elkaar 
vastklampen. Met de ijdele moed 
der wanhoop... waarbij ze verge
ten dat het verkiezingsverdict 
toch ooit eens komt 

Hemelse ontmoeting 
£ EN (ietwat daf) sieraad 

van de Waalse kristen-
demokratie is Jean-Pier

re Detremmerie. Van beroep 
leraar. Het onderwijs zit in zijn 
gezin gebakken, want ook me
vrouw staat voor de klas. Men
sen dus — zo zou je denken — 
die kunnen lezen en schrijven. 
Dat Jean-Pierre Detremmerie 
inderdaad kan schrijven, moge 
blijken uit het vervolg van dit 
verhaal. 

Jean-Pierre is in 1970 op 
nogal bescheiden wijze aan een 
politieke carrière begonnen. In 
dat jaar werd hij gemeente
raadslid. Voor de PSC. Hij zat 
nadien een tijdje op het kabinet 
van Nationale Opvoeding en 
later op dat van Middenstand 
en Sociale Zaken. Dat hij in de 
Brusselse schaduw van PSC-
excellenties mocht werken, 
kwam zijn plaatselijke politieke 
loopbaan ten goede. Hij werd 
schepen van Moeskroen, zelfs 
burgemeester en op de koop 
toe nog PSC-volksvertegen-
woordiger voor Doornik-Aat-
Moeskroen. 

Geslaagde jongen dus, die 
Jean-Pierre. Bovendien, zoals 
hijzelf in zijn officieel curricu-
lum-vitae opgeeft, lid van een 
hele trits kulturele verenigin
gen. Depute, burgemeester, le
raar, kultuurkringer: vele ge
meenten moeten het met min
der stellen dan Moeskroen met 
Jean-Pier-re Detremmerie. 

Met enige vertraging is dezer 
dagen een brief uitgelekt die 

Jean-Pierre vorig jaar schreef. 
De brief 'was gericht aan mon
sieur Pierre-Joseph Redoute, 
Centre Culturel de la Commu-
nauté Franfaise de Belgique, 
rue St-Martin a Paris. 

De tekst ervan luidde: „Cher 
Monsieur', (en dan vertalen we 
maar verder), „ik ontving de 
uitnodiging voor de vernissage 
van uw tentoonstelling waar
voor ik u hartelijk dank Spijtig 
genoeg zal het mij niet mogelijk 
zijn om aaïtwezig te zijn, daar 
ambtsbezigheden me weerhou
den te Moeskroen. Ik hoop des
alniettemin dat u het verdiende 
sukses zal hebben en dat mij 
nog de gelegenheid zal gebo
den worden, u te ontmoeten bij 
een volgende tentoonstelling. 
Met al mijn verontschuldigin
gen en terwijl ik me te uwer be
schikking hou, teken ik zeer 
hartelijk'. Daaronder:. J.-P. De
tremmerie. 

Nou, een beleefde brief in 
ieder geval, daarover dus ver
der niets. 

Maar of monsieur Pierre-Jo
seph Redoute dat óók gevon
den heeft, is twijfelachtig. De 
brave man heeft sinds bijna 
anderhalve eeuw eigenlijk hele
maal niets meer te vinden: hij 
ruilde het tijdelijke voor het 
eeuwige in 1840. En rust sinds
dien ver van zijn tentoonstellin
gen op een kerkhof te Parijs. 

Een kleine en begrijpelijke 
erreur van de kunstzinnige bur
gemeester- volks vertegen
woordiger van Moeskroen? 
Een erreur in ieder geval, maar 
klein en begrijpelijk is een an
dere zaak. Redoute was om te 
beginnen een Waal, die vervol
gens naar Parijs trok en er 
hofschilder werd van Marie-
Antoinette. Zijn gevestigde re
putatie als kunstenaar ontleen
de hij echter niet in de eerste 
plaats aan deze mondaine 
werkkring, maar aan de onmis
kenbare kwaliteit van zijn werk. 
Dit leverde hem zelfs de tot op 
vandaag gebruikte bijnaam „Ie 
Raphael des fleurs'op. Hij was 
inderdaad bloemenschilder, 
met een nalatenschap van meer 
dan zesduizend akwarellen. 

Vermits Jean-Pierre Detrem
merie een PSC'er is, zal hij wel 
aan het hiernamaals geloven. 
En dan is het inderdaad niet 
uitgesloten, dat hij Pierre-Jo
seph Redoute nog eens tegen 
het lijf loopt En vermits hij op 
dat ogenblik niet meer weer
houden zal zijn door ambtsbe
zigheden, kan hij zich — zoals 
schriftelijk beloofd — ter be
schikking houden van de kun
stenaar. 

Agaiev: 
parti! 

Enkele dagen geleden ontvin
gen wij een persbericht van „De 
Europese Groenen". Hierin 
wordt iets verteld over de 
ideeën van de Groenen met het 
oog op de a.s. Europese verkie
zingen. Tot onze verbazing stel
den wij echter vast dat het bijzit
tende dokument de titel draagt: 
„Communiqué de presse: Les 
verts Européens: c'est parti!". 
Het persbericht is volledig in het 
Frans! 

Dit geeft een voorsmaakje 
van de wijze waarop Agaiev 
straks, indien zij in Vlaanderen 
een verkozene halen, de Vlaam
se belangen zal behartigen! 

Ook tijdens het pariementsde-
bat over de zetelverdeling voor 
Europa weigerde Agaiev de V U 
te steunen. Zoals men weet is de 
huidige verdeling van de Belgi
sche Eurozetels (13 Vlamingen 
en 11 franstaligen) onrechtvaar
dig in het nadeel van de Vlamin
gen. Agaiev voelt zich in het 
verwerpen van de VU-eis om er 
14—10 van te maken niet alleen: 
ZIJ trokken aan hetzelfde zeel als 
de traditionele Belgische partij
en. „Anders" gaan leven, noe
men zij dit! 

CVP ontdekt 
Limburg 

Er is nog goed nieuws ook: de 
CVP heeft de provincie Limburg 
ontdekt Na jarenlange benade
ling door de Belgische regering, 
waarvan de CVP steevast deel 
uitmaakte, zal deze provincie nu 
toch mogen rekenen op hulp 
vanuit CVP-hoek. Tenminste, zo 
beweert deze partij. En wat wij 
van soortgelijke beloften mogen 
geloven weet ondertussen wel 
iedereen. 

Deze partij heeft zelfs een 
„alarmplan voor Limburg" uitge
werkt waarin eigenlijk niks 
nieuws te lezen staat 

Niet zozeer de schrijnende 
noodsituatie waarin deze Vlaam
se provincie zich bevindt vorm-
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de de aanleiding tot dit met veel 
lawaai verspreide plan, maar wel 
de dreiging van de Limburgse 
CVP-kamerieden lastig te zullen 
doen bij de aanstaande stem
ming over het regeringsontwerp 
m.b.t het staal. 

Dat het de CVP-nationaal ech
ter hoegenaamd niet menens is 
met een reddings-plan voor Lim
burg, werd al direkt nadien dui
delijk. Over de langbeloofde 
steenkoolcentrale in Limburg 
werd niets formeel toegezegd 
en de Waalse minister Knoops 
(die nochtans openlijk tegen zo'n 
steenkoolcentrale had gepleit) 
werd niet aan de deur gezet! 
Ook het fameuze artikel 11 van 
dit staalontwerp, dat zal uit
draaien op een nieuwe inlevering 
voor de Limburgse mijnwerkers, 
werd met uit dit ontwerp gehaald 
of nader toegelicht 

„Herstel
beleid" 

Regeringsleden spannen zich 
ontzettend in om er bij de bevol
king een myte in te stampen. 
„Het herstelbeleid moet verder 
gezet worden" roepen zij dan 
uit En blijkbaar wordt dit foefje 
door een aantal mensen nog 
geloofd ook. Iedereen die noch
tans even rond zich kijkt moet 
echter vaststellen dat van dit zg. 
„herstelbeleid" niks te merken 
valt 

Een belangrijke indikator is de 
werkgelegenheid. Tijdens de 
voorbije dagen zijn er nog eens 
15.000 jonge mensen het half 
miljoen werkzoekenden gaan 
vervoegen en daarenboven gin
gen nog eens 2 400 arbeidsplaat
sen verloren. Ook deze maand 
wordt een forse stijging van het 
aantal uitkeringsgerechtigden 
verwacht Zodat het duizeling
wekkende aantal van 550.000 
mensen-zonder-werk in het ver
schiet ligt Reken daarbij de tijde
lijk tewerkgestelden en het pak 
niet-uitkeringsgerechtigden en 
men bereikt de kaap van 
700.000! 

Toch blijven PVV- en CVP-
tenoren zweren bij het gevoerde 
beleid. Bijna uitdagend. 



IMjJI) ^ 
Een studie van het Planbureau Financiële miserie tot '88 

Vlamingen presteren zeer goed 
ook inzake werkloosheid 

Zeker nog tot 1988 zal de Vlaamse regering een hardvochtig begrotings
beleid moeten voeren. Is zulks het geval, dan zal pas nadien blijken „dat een 
merkbare ontspanning in de Vlaamse financiën" opduikt 

Zo beklemtoonde financiën-minister Hugo Schiltz bij de aanvang van het be
grotingsdebat '84, begin deze week, in de Vlaamse Raad. 

Dergelijk hardvochtig begrotingsbeleid veronderstelt onder meer een „bevrie
zing van de investeringsuitgaven". Op de eerste plaats een afschaffen van poli
tieke cadeaus... Het is een beleidsoptie die in schril kontrast staat met de Belgi
sche miljarden-schulden politiek... 

HET gaat niet goed met 
ons. Onze samenleving 
word geteisterd door 

haast ondraaglijk te veel kwalen. 
De financiële miserie is daarbij 
niet van de minste handicap om 
er morgen weer gezonder bo
venop te geraken. 

Dolle spiraal 
Ooy. het Planbureau, sektie 

Vlaanderen, becijferde in een 
lijvig studiedokument dat de 
Vlaamse gemeenschap — zelfs 
met de bovenstebeste Inspan-

ningen — de jaren tachtig tot het 
bittere einde zal moeten bezuini
gend doorbijten om'^it de gene
ratiebelastende rode cijfers te 
geraken. 

Die vaststelling heeft natuur
lijk te maken met de trieste uni-
tair-Belgische erfenis waar we, 
vooral door toedoen van de 
Vlaamse traditionele partijen, 
maar niet vanaf geraken. Reeds 
drie jaar geleden stond ons land 
aan de spits van de deficitaire 
kleinere Westeuropese landen. 
En wel met een tekort van meer 
dan 3 procent op zijn jaarlijks 
bruto nationaal produkt; hetzij 
vergeleken met de optelling van 

de gezamenlijke prestaties die 
becijferbare inkomsten opleve
ren. 

Eveneens in 1980 stond Bel
gië aan de top inzake het deficit 
(of tekorO betreffende de han
delsrelaties met het buitenland. 
Namelijk 4,24 th . van het bruto-
nationaal produkt. 

Een en ander heeft ertoe ge
leld dat de mlljardentekorten op 
de jaarlijkse rijksbegrotingen 
angstwekkend en in een dol spi
raalritme blijven stijgen. Zodanig 
dat de biljoenenschuld (één bil-

joen is duizend miljard) van aard 
is geworden om onze krediet
waardigheid in het buitenland 
kompleet te verbrijzelen. 

Gebrekkig beleid 
Evenwel. Vooral de Vlaamse 

gemeenschap blijft ferme troe
ven in handen houden. Zeker 
vergeleken met een aantal klei
nere Westeuropese landen. Ver
geleken bij Nederland, Denemar
ken, Finland, Noorwegen, Zwe
den, Oostenrijk en Zwitserland. 

Die vergelijkende studie werd 
recentelijk gemaakt door het 
Ranbureau, sektie Vlaanderen. 

Daarin komen natuurlijk een aan
tal onverminderd voor Vlaande
ren sterke troeven voor. Over
bekende. Zoals „de gunstige ma
ritieme ligging en de degelijke 
infrastrukturele uitbouw". 

Zoveel rivieren, een zus-en-zo 
dicht spoorwegennet, zes Euro
pese autowegen, de internatio
nale luchthaven,... Een en ander 
brengt, vergeleken met die ande
re kleinere landen, unieke uit-
voerprestaties die evenwel ge
temperd worden door de unitai
re Belgische lobbydiensten. 

Dat de Vlaamse gemeen
schap niet op zichzelf als onaf
hankelijke commerciële entiteit 
zou kunnen werken, kan onder 
andere tegengesproken door 
deze simpele vaststelling dat er 
meer mensen wonen in Vlaande
ren dan bij voorbeeld in Noorwe
gen, Finland of Denemarken. 

Wel hebben we ook last van 
momentele „veroudering van de 
bevolking", maar zelfs wat dit 
betreft bekleden we een mid
denpositie. Hoewel de nijver-
heldsproduktie in Vlaanderen 
met de krisis vermindert, blijft 
onze gemeenschap — steeds 
vergeleken met de zeven andere 
kleinere landen — de meest in

dustriële regio. (Met 31 procent 
van de zogeheten toegevoegde 
waarde). 

Vlaanderen is overigens ook 
nog immer de topscorer wat 
betreft de globale uitvoerpresta-
ties. Maar, we boeken jammer 
genoeg ook opvallend hoge cij
fers in de statistieken van de 
werkloosheid. 

En het Planbureau drukt dit 
aldus uit: „De arbeidsmarkt 
(waar vraag en aanbod worden 
gekonfronteerd) funktioneert 
onbevredigend in Vlaanderen. 
Met meer dan 1 werkloze op de 
10 aktieven heeft de werkloos
heidsgraad een sociaal onaan
vaardbare score bereikt Dit in 
tegenstelling met landen zoals 
Zwitserland, Zweden, Noorwe
gen en Oostenrijk." 

En dan volgt de harde slot
som: „deze bij vergelijking voor 
Vlaanderen ongunstige toestand 
kan deels worden toegeschre
ven aan een „verschillende evo
lutie van het aanbod", maar ook 
aan het voeren van een ander 
sociaal-ekonomisch beleid". 

Politieke wil 
Deze kritiek van het Planbu

reau overstijgt de kortzichtige 
hakketakkerij van andere studie
bureaus die neo-liberale bewind
voerders argumenten in de hand 
spelen zoals hoge loonkosten, 
dure energieprijzen en interna
tionaal gedikteerde peperdure 
intresten op geleend geld. Het 
voeren van een ander sociaal-
ekonomisch beleid! Daar heeft 
Vlaanderen dringend behoefte 
aan. Dat zulks kan als zelfstandi-

DE witte produkten zijn 
produkten van de kri-
slstl jd. Nu zijn we ook 

zover gekomen dat er witte 
produkten van de arbeid op de 
markt zijn. Dit werd aangekon
digd door de Landelijke Be-
diendencentrale van Antwer
pen. Het gaat namelijk om de 
werklozen die tijdelijk tewerk
gesteld zijn als BTK'ers of in 
het systeem van het zogeheten 
Derde Arbeidscircuit 
(DAC'ers). 

Het heette aanvankelijk dat 
men die BTK en DAC-systemen 
uitvond om via tijdelijke te
werkstell ing toch een legertje 
werklozen opnieuw geleidelijk 
aan vast werk te geven. 

Nepstatuten 
Welnu, zo wijst de LBC erop, 

precies het tegenovergestelde 
is aan het gebeuren. Dat „tijde
lijke" duurt voor heel wat werk
zoekenden nu reeds jarenlang. 

En aan de andere kant wordt 
er meer om meer precies een 

ge staatkundige entiteit bewij
zen precies die andere „kleine 
Westeuropese landen". 

En, ondanks de uitermate 
manke staatshervorming is er 
sinds een kleine poos een 
Vlaamse regering aan het werk, 
die geen Belgische deelregering 
meer zou hoeven te Sfselen, 
maar zulks ergerlijk nog wel blijft 
doen. 

De VU-kritiek werd reeds eer
der geformuleerd. De Vlaamse 
regering heeft tot nog toe te veel 
een „zuinig beheer" gevoerd en 
te weinig gedaan om een toe
komstgericht beleid voor de 
Vlaamse gemeenschap uit te 
bouwen. Zelfs ondanks dat zui
nig beheer wordt een jaarlijks 
„struktureel tekort" op rekening 
van de Vlaamse gemeenschap 
geraamd op 6 miljard frank. Extra 
bovenop de nationale rode cij
fers, dus, waar de Vlaamse be
lastingbetaler voor het belang
rijkste aandeel dient voor op te 
draaien. 

Wat wij vooral missen is, ten 
overstaan van het buitenland, 
een nog meer benadrukte eigen 
identiteit van het Vlaamse kun
nen. Terwijl anderzijds duidelijk 
de politieke wil ook in de Vlaam
se regering nog kompleet zoek 
is om de middelen op te eisen 
voor een geëigend en ver
nieuwd sociaal-ekonomisch be
leid 

De Skandinavische volkeren 
plukken de vruchten van dit 
soort zelfstandig staatkundig op
treden. Niet alleen de Skandina
vische landen. Waarop wacht de 
meerderheid in de Vlaamse re
gering nu uiteindelijk nog? (hds) 

systeem van gemaakt zoveel 
mogelijk „afvloeiende" vaste 
werkkrachten te vervangen 
door de goedkopere tijdelijken. 
Door de goedkopere witte ar-
beldsprodukten. 

Vandaar de harde konklusie: 
BTK en DAC zijn nepstatuten. 
Zi j werken mede de afbraak 
van vaste arbeidsplaatsen in 
de hand. Zelfs in ziekenhuizen, 
begint men die witte produkten 
binnen te halen. 

Wat anderzijds de „gelukki
gen' betreft, die via BTK en 
DAC hoe dan ook werk hebben 
gevonden, blijkt na een ti jd dat 
'ze worden beloond door een 
afbouw van hun loon_ Er Is 
geen erkenning van anciënni
teit bij voorbeeld. 

En vervolgens bovenop, na 
jaren „tijdelijk werk', dreigen 
deze mensen ook nog door de 
RVA een schorsing op te lopen 
wegens langdurige werkloos
heid! Zi j blijven immers inge
schreven als „werkzoekenden". 

'De Belgische frank zit weer in grote beursmiserie. Ondanks de verbeterde konkurrentiepositie van het 
bedrijfsleven. Maar wel hoofdzakelijk omdat de beursgangers ook wel weten dat de putten in de schatkist 

almaar dieper blijven instorten. (Foto Darm) 

Witte arbeids-
produkten 
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Hugo Schiltz: 

„Een schunnige, schandelijke 
en schadelijke wet 
voor Vlaanderen!" 

Geen regionalizering van de nationale sektoren, een goeie 100 miljard voor 
Cockerill-Sambre, niet één Vlaamse eis ingewilligd,... Kortom, het zogenaamde 
staalontwerp is voor Vlaanderen „een schunnige, schandelijke en schadelijke 
zaak". 

Aldus Hugo Schiltz die er in zijn magistrale, twee uren durende tussenkomst 
geen doekjes omwond: „Dat sommige machtshebbers er alles voor over heb
ben om de macht te behouden, zelfs de brandschatting van hun eigen volk, is 
een historisch gegeven. In dat opzicht zijn CVP en PVV inderdaad traditioneel in 
de volle zin van het woord. Alleen hadden de vroegere despoten niet de ge
woonte hun brandschattingen om te dopen tot overwinningen voor hun volk. 
Dat is de hypokrisie die nu haar intrede heeft gedaan." 

HET regeringsontwerp be
vat twee te onderschei
den materies: de finan

ciën van de gemeenschappen 
en de financiering van de natio
nale sektoren. Deze koppeling 
moet volgens Hugo Schiltz be
treurd worden. Niet alleen omdat 
beide problemen geen uitstaans 
hebben met mekaar, ook omdat 
aldus belet wordt dat ze inhou
delijk scherp gesteld worden en 
fundamenteel-objektief behan
deld. 

Eenrichtings-
politiek 

Als uitgangspunt hanteerde 
het VU-kamerlid de vraag of de 
fenomenale kost van de nationa
le sektoren — lees het staal — 
opweegt tegen de financiële, 
ekonomische of p>olitieke baten 
voor Vlaanderen. Want, indien 
het beginsel van de solidariteit 
niet wordt afgewezen, ook niet 
door de VU, dan is de tijd toch 
definitief voorbij dat deze term 
als dooddoener kan gebruikt 
worden. „ Wij aanvaarden slechts 
een solidariteit waartoe de Vla
mingen autonoom beslissen, 
waarvan zij vrij de omvang bepa
len en waarvan de aanwending 
en de voorwaarden bij onderling 
akkoord worden vastgelegd." 

Sedert lang leeft in Vlaande
ren de overtuiging dat het grond
wettelijk bekrachtigd begrip „na
tionale industriële sektoren" 
slechts diende om een enorm 
transfermechanisme in het leven 
te roepjen. Een van de zovele 

kanalen waarlangs de Vlaamse 
regionale overschotten naar 
Wallonië worden overgeheveld. 

In dat opzicht waren de gege
vens van het rapport Mathijs 
eigenlijk nogal geruststellend. Zij 

wezen op een relatief evenwicht 
wat de overheidsverbintenissen 
in de vijf nationale sektoren be
trof op 31 december 1982. 

De gegevens waren echter 
misleidend. Er werd geen reke

ning gehouden met de terugwln-
baarheid van de verschafte 
kredieten, wat vooral in de 
scheepsbouw en tekstielsektor 
belangrijk is. Veel erger waren 
de cijfers van de tot 31 decem
ber 1982 verleende staatswaar
borgen. Van het totaal bedrag 
van ruim 92 miljard kwam meer 
dan 78 th . Wallonië ten goedel 

Monumentale 
hold-up 

Die brutale eenrichtingspoli-
tiek ten gunste van het Waalse 
staal werd nadien met reuzen-
schreden verder gezet. Met als 
klap op de vuurpijl: het akkoord 
van 26 juli 1983. 

Met één pennetrek werden 
alle vroegere enveloppe-over-
schrijdingen in de staalsektor 
weggevaagd en een schuld van 

Vijfjaar is het geleden dat we een eerste maal naar de Europese stembus trokken. Die periode volstond 
echter niet voor het Europese parlement om tot een uniforme kieswetgeving te komen. Vorige week 
keurde de kamer dan ook een wetsontwerp goed met het oog op de organizatie van de tweede Euro-ver
kiezingen op 17 juni as. De VU-fraktie stemde tegen omdat, aldus woordvoerder André De Beul, er 
slechts 13 zetels naar Vlaanderen gaan en 11 naar Wallonië. Op basis van het aantal kiezers komt men tot 
een verhouding van 15 N-9 F. Bovendien wordt de Brusselse kieskring niet beperkt tot de 19 gemeenten, 
maar gelijkgesteld met het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 

51 miljard van Cockerill-Sambre 
omgezet in kapitaal ten laste van 
het nationale solidariteitsfonds. 
De tersluikse miljardenroof werd 
definitief bezegeld. Grotendeels 
te betalen door Vlaanderen. 
„Men kan zich", aldus Schiltz, 
„slechts verbazen over de lijd
zaamheid waarmede het door de 
krisis zwaar getroffen Vlaande
ren, zich deze monumentale 
hold-up laat welgevallen." 

Moet het nog gesteld dat 
daarmede de financiële balans 
— „het evenwicht" — in de 
zogenaamde nationale sektoren 
nog dieper doorgezakt is naar 
Waalse zijde? En dat dank zij de 
formidabele overwinning van 
CVP en PVV! 

Stelt zich uiteraard de vraag: 
wat bekomt Vlaanderen voor 
deze absurd hoge prijs? 

Gezegd wordt dat dankzij de 
toegevingen inzake het staal, de 
begroting van de Vlaamse Ge
meenschap behoed wordt voor 
het faillissement. De lasten van 
het verleden worden overgeno
men of gedekt door een deel van 
de opbrengst van de successie
rechten. 

Niets is minder waar. Voor
eerst worden ook de Waalse 
lasten van het verleden gedekt 
Bovendien gaat het helemaal 
niet om een geschenk, wel om 
de uitvoering van een verbinte
nis die de toenmalige eerste mi
nister Martens in 1980 aanging 
tijdens het debat over de staats
hervorming. Voor de uitvoering 
van die verbintenis moet Vlaan
deren dan wel verdomd veel 
betalen. 

Verkwanseld 
Gezegd wordt ook dat onaf

wendbaar de feitelijke regionali
zering van de nationale sektoren 
ingezet is. Nochtans worden er 
noch beslissingsmacht, noch fi
nanciële middelen overgedragen 
naar de gewesten. Dat lezen we 
ook in „De Volksmacht" van het 
Vlaamse ACV: „De uitvoering 
van het politiek akkoord van 
26 juli zal geen feitelijke regiona
lizering voor gevolg hebben." 
Duidelijker kan lastig. 

Desnoods, aldus Schiltz, had
den de Vlamingen hun unieke 
onderhandelingspositie in het 
staaldossier kunnen aanwenden 
als hefboom om in een aantal 
Vlaamse dossiers orde op zaken 
te stellen. Zo bijvoorbeeld de 
federalizering van de hefbomen 
van het industrieel beleid. Maar 
ook die mogelijkheid hebben 
CVP en PVV verkwanseld. 

Rest slechts de vaststelling 
dat tussen 1981 en 1983 zo'n 60 
miljard aan Cockerill-Sambre 
werd verspild en dat tengevol
ge van het voorliggende wets
ontwerp daar nog een goeie 
100 miljard bovenop komt 
Voor Vlaanderen een schunni
ge, schandelijke en schadelijke 
zaak! 
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VIAAMSERAAD 
Geens tegen 
eigen advies! 

In de Vlaamse Raad startte 
maandag het debat over de be
groting 1984 van de Vlaamse 
Gemeenschap. Waarschijnijk zal 
dat aanslepen tot morgen, zodat 
pas volgende week uitgebreid 
verslag kan worden gebracht. 

Melden we nu reeds dat Paul 
Van Grembergen aankondigde 
dat de VU-fraktie de begroting 
niet zal goedkeuren: „Wat ons 
meest van al teleurstelt, is dat se
dert ruim een jaar de meerder
heid in de Vlaamse regering haar 
beleid in een belangrijke mate 
laat bepalen door de Belgische 
centrale regering". Deze woor
den waren nog niet goed door
gedrongen, of we kregen er al 
een prachtig voorbeeld van. 
Daarbij moet geweten zijn dat 
de Vlaamse regering enige we
ken geleden een negatief advies 
uitbracht over de financiering 
van het staal, wetsontwerp dat 
momenteel in de Kamer wordt 
behandeld. Uiteraard werd door 
de centrale regering geen reke
ning gehouden met dit advies. 

De socialist Van Elewijck nam 
dinsdag het initiatief om een re
solutie in te dienen, waarin de 
Vlaamse Raad zich unaniem ach
ter het advies van de Vlaamse 
regering schaart Kwestie van 
solidanteit Zijn verzoek om 
spoedbehandeling werd echter 
verworpen. Meerderheid tegen 
minderheid. Ook de CVP- en 
PVV-excellenties stemden te
gen. Met inbegrip van advies
ontwerper, Gemeenschapsmi
nister Geens. 

Even later legde Paul Van 

Grembergen een motie neer, 
waarin gevraagd wordt dat de 
Vlaamse Raad een t>elangen-
konflikt zou inroepen Bij even
tuele aanvaarding moet dan een 
nationale overlegprocedure op 
gang komen en wordt de behan
deling van het staalontwerp in de 
Kamer met 60 dagen opge
schort 

Zover kwam het echter niet 
De CVP en PW, eens te meer 
met inbegrip van de ministers, 
stemden het initiatief weg. Of 
Geens stemt tegen het eigen 
advies! Voorwaar een stunt 

KHMER 

, Vlaamse meerderheid dekt Bel
gische regering" 

Geen 
regionalizering! 

De kamerleden zullen zater
dag nogmaals de hoofden bij 
mekaar moeten steken om de 
bespreking van het wetsont
werp „betreffende de saldi en de 
lasten van het verleden van de 
gemeenschappen en de gewes
ten en de nationale ekonomische 
sektoren" af te ronden. 

Dat ontwerp — een mondvol 
— zou volgens CVP en PW. „in 
feite" de regionalizering van de 
nationale sektoren inluiden. Al-
tans dat spiegelen die partijen de 
Vlaamse publieke opinie voor. 

In de kamer handelen zij net 
tegenovergesteld. Zo diende ge
stemd te worden over het feit of 
het regeringsontwerp met een 
gewone dan wel met een buiten
gewone meerderheid goedge
keurd moet worden. Mocht het 
om een regionalizering gaan, dan 
zou inderdaad een tweederde
meerderheid vereist zijn. 

PARLEMENTAIRE 

SR^KKEIS 
DE senaat trok heel wat tijd uit 

voor de bespreking van de 
regeringsmaatregelen tot harmoni-
zering in de pensioenregelingen. Die 
maatregelen zijn, aldus Walter Pee
lers, een goede aanzet al is van een 
efficiënte harmonizenng in echte so
lidariteit over de vele stelsels heen 
nog geen sprake Rest bovendien de 
onafwendbare fundamentele hervor
ming van de pensioenwetgeving. 
B U de begroting van volksge

zondheid en gezin hield Rik 
Vandekerckhove een magistrale uit
eenzetting over het medisch aanbod 
in ons land. Verder handelde hij over 
het statuut van de ziekenhuisge
neesheer en het vernieuwde zieken-
huisbeleid dat minister Dehaene 
voor ogen zweeft 

ZIJN kollega Walter Peeters peil
de naar de stand van zaken 

inzake de prioritaire aanpak van de 
eersteiijnsgezondheidszorg, terwijl 
Mathieu Lowis het probleem stelde 
van de bejaarden die opgenomen 
zijn in rusthuizen en de geplande 
maatregelen om de OCMW-uitga-
ven in te dijken. 

TOT slot moeten nog de interpella
ties vermeld worden van Rob 

Vandezande over de achterstand in 
de rechtsbedeling en van Guido Van 
In over het Instrumentenmuseum in 
Brussel en de verkeersveiligheid 
rond het Brugse 

IN de kamer was het niet al staal 
wat de klok sloeg. Zo was er het 

ontwerp op de verkiezing van het 
Europees parlement en de begroting 
van sociale voorzorg. Bij deze laatste 
bracht Jef Valkeniers een zeer kriti
sche ontleding van de hervormings
plannen van Dehaene en de PVV 
inzake de sociale zekerheid. Te ver
melden valt alleszins dat geen van 
beide aandacht schenkt aan de mil-
jardentransferten van Vlaanderen 
naar Wallonië. 

JAN Caudron pakte minister De 
Croo scherp aan over de voor

genomen vestiging van het Ameri
kaans multinationaal distnbutiebedrijf 
Federal Express in ons land. Oktaaf 
Meyntjens van zijn kant blijft zich 
vastbijten in het dossier van het 
Participabefonds, ditmaal de benoe
mingen in het beheerskomitee. 

Uitslag van de stemming: zo
wel CVP als P W vonden dat 
een gewone meerderheid vol
staat Wat Frans Baert deed be
sluiten: „Zeggen dat er een vorm 
van regionalizering verwezenHjkt 
wordt, maar dat er geen twee
derde-meerderheid vereist is, 
geeft blijk van intellektuele on-
eeriijkheid". 

Deze oneerlijkheid en het feit 
dat het wetsontwerp naar de 
woorden van Hugo Schiliz „een 
schunnige, schandelijke en scha
delijke zaak is voor Vlaanderen" 
trachten de Vlaamse meerder-
heidsfjartijen vandaag te verdoe
zelen achter een van die vele 
procedure-twistjes die slechts 
parlementairen boeien. Welge
teld 71 kannerleden moeten 
krachtens het reglement een 
verzoek steunen om een advies 
van de Raad van State in te 
winnen. Voor het staalontwerp 
werd door 71 leden, vooral van 
SP en PS, zo'n schriftelijk ver
zoek ingediend. De VU-fraktie 
vond een nieuwe raadpleging 
van de Raad van State overbo-

Frans Baert: „CVP is oneerlijk!" 

dig. Wanneer echter bij de stem
ming bleek dat enkele indieners 
afwezig waren, zegde Frans 
Baert de steun toe van een paar 
VU-mandatarissen „zodat een 
belangrijke minderheid van deze 
Kamer haar recht krijgt". 

Onmiddellijk joelden CVP, 
PVV en bevriende pers: 
„Vlaams verraad van de VU!" 
Waar? Wanneer? En vooral: wie 
verraadt Vlaanderen met de 
nieuwe transfer van 100 miljard 
naar het bodemloze Cockenll-
Sambre? En dat zonder tegen
prestatie! 

Landbouw in de EEG: 

splijtzwam 
of 
hoeksteen 

De prijsvoorstellen van de Europese Kommissie 
voor het landbouwseizoen 1984-1985 betekenen in 
feite een prijzenstop wat, gezien de grote inflatie in 
ons land, neerkomt op een sterke daling van het 
reële inkomen van onze landbouwers. 

Deze drastische ingreep op het landbouwinkomen 
is niet zozeer gebaseerd op landbouw-ekonomische 
overwegingen, maar vooral het gevolg van de grote 
budgettaire problemen van de Europese Gemeen
schap. 

IN essentie heeft het EEG-
landbouwbeleid tot doel de 
zelfvoorzieningsgraad inza

ke voedselproduktie en voedsel-
bevoorrading te verijeteren en 
terzelfder tijd de landbouwers 
een normaal inkomen waartx)r-
gen. 

Om deze doelstellingen te be
reiken, worden maatregelen ge
troffen om de landbouw ratione
ler en efficiënter te maken en om 
de afzet van de meeste produk-
ten tegen gegarandeerde prijzen 
mogelijk te maken. 

Ten gevolge van dit beleid is 
de landbouwproduktie in de af
gelopen jaren spectaculair toe
genomen en in sommige sekto
ren wordt men thans gekonfron-
teerd met grote en strukturele 
overschotten. Zo spreekt men 
van botert)ergen, melkmeren en 
wijnplassen. 

De rationalizering heeft ook 
geleid tot een enorme schaalver
groting ten nadelen van de klei
nere bednjven. Zo zijn er van de 
200.000 landbouwbedrijven die 
België in 1960 telde, amper 
100.000 overgebleven en is de 
tewerkstelling in dezelfde perio
de met ruim 200.000 eenheden 
verminderd. 

Aldus beschouwd is „Ge
meenschappelijk' landbouwbe
leid er niet in geslaagd om on
danks de prijsbeslissingen, sub
sidieregelingen en andere inter
ventiemaatregelen, een markt
evenwicht tot stand te brengen. 
Bovendien heeft het enorme so
ciale problemen gecreëerd. 

Het wegwerken van de toene
mende overschotten gaat ge
paard met grote kosten vanwe
ge de gunstige interventieprijzen 
en wordt stilaan ondraaglijk voor 
de begroting. 

Daar de landbouw de enige 
sektor is in de EEG waarvoor 
een sterk geïntegreerd gemeen-
schapp>elik beleid is uitgebouwd 
en bijgevolg de belangrijkste 

Michel Capoen 

post bekleedt in de begroting 
(62 th. van de uitgaven), ligt het 
voor de hand dat een sanering 
van de begroting gebeurt door 
een aanpassing van het land
bouwbeleid. 

Aldus worden de landbou
wers door het Eurofjese begro-
tngsprobleem onverwacht en 
scherp gekonfronteerd met de 
krisis en wordt het Gemeen
schappelijk landbouwbeleid in 
vraag gesteld. 

Het Gemeenschappelijk land
bouwbeleid is dringend toe aan* 
een fundamentele aanpassing 
en heroriëntering. Daarbij zal re
kening moeten worden gehou
den met de verschillende land-
bouwstrukturen in de lid-staten. 

De Volksunie wil dat het nieu
we landbouwbeleid op een 
evenwichtige manier leidt tot de 
verwezenlijking van de oor
spronkelijke doelstellingen en 
dat naast de markt-ekonomische 
overwegingen, ook de regionale 
en sociale belangen aan bod 
komen. 

Een gemeenschappelijk land
bouwbeleid dat daarmede geen 
of onvoldoende rekening houdt 
zal eerder een splijtzwam zijn 
dan een hoeksteen van de Euro
pese eenheid. 

Michel Capoen, 
VU-senator. 
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„Leeuw van Kasjmier" leeft nog... 

Gevaarlijk spel in 
trotse Kasjmier 

In het Engelse Birmingham verdween vorige week vrijdag een Indiase diplo
maat wiens lijk twee dagen nadien op een afgelegen landweg werd teruggevon
den. De ontvoering van de diplomaat werd opgeëist door het tot dan tot onbe
kende „Kasjmier Bevrijdingsleger" CKLA) dat in een boodschap aan het Britse 
persbureau Reuter de vrijlating van alle Kasjmierse politieke gevangenen in India 
plus een miljoen pond losgeld had geëist Betekent die zaak dat India, na de 
etnische rellen in Assam en de beroering bij de Sikhs in de Pendjaab, nu ook 
toenemend geweld van Kasjmier-extremisten kan verwachten? 

DE achtergronden van de 
moord op de diplomaat 
zijn nog te mysterieus 

om die vraag al te kunnen beant
woorden. Maar op het eerste 
gezicht zou men kunnen zeggen 
dat een geweldcampagne tegen 
het Indiase staatsgezag niet erg 
zou stroken met de houding tot 
nog toe van de bevolking van In-
dias Kasjmier. 

Die bevolking en die deelstaat 
bekleden, om verschillende re
denen, een heel aparte plaats in 
de Indiase federatie. 

Langs 
religieuze 
lijnen... 

Dat IS vooreerst zo omdat het 
hele gebied van Kasjmier ver
deeld is tussen India en Pakistan 
waarbij India het grootste deel 
(zes miljoen inwoners) en Paki
stan het noorden en noordoos
ten (twee miljoen inwoners) on
der zijn gezag kreeg 

De deling vond plaats toen de 
Britse kolonie in 1947 langs reli
gieuze lijnen werd opgesplitst in 
het sekuliere India en het islamiti
sche Pakistan. Een resolutie van 
de Verenigde Naties om de be
volking van Kasjmier in een refe
rendum zelf te laten beslissen, is 
door India nooit ingewilligd, en 
twee Indias-Pakistaanse oorlo
gen over Kasjmier hebben even
min iets aan die deling veran
derd. De 'grens door tussen bei
de landen is nog steeds een 
door VN-waarriemers gekontro-
leerde bestandslijn. 

Zeer biezonder aan de situatie 
in Kasjmier is dat het in 1947 niet 
alleen de hindoe-maharadja van 
het gebied was die aansluiting bij 
India wou, maar ook een groot 
deel van de moslim-bevolking — 
Kasjmier is inderdaad de enige 
Indiase deelstaat met een grote 
moslim-meerderheid Toen Paki
staanse troepen in 1948 het In
diase Kasjmier binnenvielen, wa
ren het moslims die de luchtha
ven van de hoofdstad Srinagar 
verdedigden tot het Indiase leger 
die taak overnam En terwijl in de 
rest van Brits India tijdens de 
deling miljoenen doden vielen in 
geweld tussen hindoes en mos
lims werd in Kasjmier praktisch 
geen enkele vendetta gemeld. 

Autonomie-
traditie 

De grote passie in Kasjmier is 
immers met van religieuze maar 
van „nationale" aard. Trouw aan 

een eeuwenoude traditie wil de 
bevolking van dit strategische 
berggebied jegens de haar om
ringende mogendheden een zo 
groot mogelijke kulturele en poli
tieke onafhankelijkheid behou
den. 

Dat was dan ook het streven 
van „de leeuw van Kasjmier", 
Sjeikh Mohammed Abdoellah 
die tot zijn dood in 1982 vijftig 
jaar lang het politieke leven in 
Kasjmier domineerde. Sjeikh Ab
doellah had onder de maharadja 
fel de onderdrukking van de 
moslims bestreden, maar dat be
lette niet dat hij de aanhechting 
bij India verdedigde. 

In het federale India zag hij 
immers betere garanties voor de 
bewegingsvnjheid van Kasjmier 
en in ruil voor die steun bedong 
hij voor Indias Kasjmier een au-
tonomie-statuut dat uniek is in de 
Indiase federatie. Alles wijst erop 
dat de grote meerderheid van de 
bevolking van Indias Kasjmier 
nog steeds achter die keuze 
staat ook al omdat de Kasjmie
ren, die tot de welvarendste en 
meest geletterde bevolkings-

behaalde. De „Nationale Konfe-
rentie", die haar aanhang vooral 
bij moslims heeft wordt sinds de 
dood van de Sjeikh geleid door 
zijn zoon Faroek Abdoellah. 

...ZO de dochter? 
Als er de afgelopen maanden 

in Kasjmier onrust is geweest, 
was dat minder het werk van 
moslim-extremisten dan van de 
plaatselijke afdeling van de Kon-
gres-partij van premier Indira 
Gandhi. 

De nationale premier heeft de 
nederlaag van haar partij vorig 
jaar in Kasjmier slecht verteerd 
En net zoals haar vader Nehru 
destijds heeft ze moeite met het 
trotse autonomie-streven van de 
Kasjmieren. Nehru liet Sjeikh 
Mohammed Abdoellah in 1953 
voor zestien jaar gevangen zet
ten op — nooit bewezen — 
beschuldigingen van verraad en 
samenheulen met Pakistan. Die 
gevangenschap tastte de popu
lariteit van de „leeuw" geenszins 
aan en in 1971 stemde de cen
trale regering, die zich bewust 

Indi^: amalgaam van volken en godsdiensten, bestendig in beroering... 

wantrouwen van New Delhi met 
en vinden dat ze bewijzen ge
noeg van loyauteit jegens India 
hebben gegeven. „We hebben in 
1947 ons besluit genomen je
gens India, waarom kan New 
Delhi niet hetzelfde doen tegen
over ons?", zo vroeg Faroek 
Abdoellah onlangs in een toe
spraak. 

Spel met vuur 
Vele waarnemers zijn van oor

deel dat de Kongrespartij in 
Kasjmier met vuur aan het spe
len is. Ten eerste omdat ze daar, 
In het besef dat ze weinig kans 
maakt de moslim-aanhang van 

. • -* "tv 

Ui* 

De Indiase grondwet voorziet 
immers dat de centrale regering 
een deelstaat onder haar recht
streeks gezag kan plaatsen als 
de plaatselijke regering „met in 
staat IS de orde te handhaven". 

De centrale regeringen heb
ben daar al meermaals gebruik 
van gemaakt, vooral om hen 
onwelgevallige deelstaat-pre
miers af te zetten. De Kasjmier-
se Kongrespartij lijkt er nu op uit 
door het scheppen van straatge
weld en onrust Indira Gandhi 
een voorwendsel aan de hand te 
doen om Faroek Abdoellah af te 
zetten. Tot nog toe heeft Abdoel
lah zijn eigen achterban in be
dwang gehouden en aange
maand niet op provocaties in te 
gaan, maar dat belet met dat de 
Kongrespartij in Kasjmier een 
erg gevaarlijk spel speelt 

„Leeuw" 
leeft nog! 

X ^ 

Pakistaanse troepen toen ze midden van de zestiger jaren in Kasjmier bedrijvig waren (foto AFP) 

groep van India behoren, ook 
ekonomisch meer brood zien in 
aansluiting bij India. 

Dat de bewoners van Indias 
Kasjmier de lijn van de „leeuw" 
blijven volgen, blijkt ook uit de 
grote verkiezingsoverwinning 
die de door hem gestichte „Na
tionale Konferentie" in de deel
staat-verkiezingen van vorig jaar 

was geworden dat ze een blun
der had begaan, erin toe de 
beschuldigingen te laten vallen. 

Nu IS Indira Gandhi op haar 
beurt aan het proberen via haar 
partij een steviger greep op het 
politieke leven in Kashmir te 
krijgen 

De Kasjmieren begrijpen het 

de Nationale Konferentie los te 
weken, zich als „hindoe"-partij 
profileert en daarmee de basis 
legt voor het soort religieuze 
konfrontaties waarvan Kasjmier 
in grote mate gespaard is geble
ven. En ten tweede omdat de 
Kongrespartij achter de onrust 
van de jongste maanden in Kasj
mier lijkt te zitten. 

Door die polanzatie aan beide 
zijden IS het o.m. in 1980 al tot 
botsingen tussen moslims en 
hindoes gekomen. Of de moord 
op de Indiase diplomaat in Bir
mingham het startsein vormt van 
een soort „internationale cam
pagne" van radikale moslim
groepen uit Kasjmier is nu nog 
moeilijk te zeggen. Maar het lijkt 
duidelijk dat de overgrote meer
derheid van de bevolking van 
Indias Kasjmier een dergelijke 
radikalizering, met alle gevaren 
die ze inhoudt voor Kasjmiers 
autonomie, afwijst. En dat ze 
gehecht blijft aan de lijn van de 
„leeuw van Kasjmier", nl. grote 
bewegingsvrijheid binnen het In
diase staatsbestel 

Het zou kortzichtig en gevaar
lijk zijn vanwege Indira Gandhi 
als ze die loyauteit op het spel 
zou zetten voor partijpolitiek ge
win en haar Kongrespartij toeliet 
verder in troebel water te vissen 
in die trotse deelstaat 

H. Oosterhuys 
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Met kamerlid Willy Kuijpers in Turkije (2) 

„Een Turk is de 
hele wereld waard!" 

Deze week het tweede deel van het reisverslag dat kamerlid Willy Kuijpers 
neerpende na zijn verkenningsreis in Turkije tussen 26 december '83 en 2 janua
ri '84. Getroffen door de alomverspreide drang om het Turks-zijn uit te stallen en 
te beklemtonen noemde Kuijpers deze tweede aflevering, naar een veel voorko
mende slagzin „Een Turk is de hele wereld waard!". 

TOT in de kleinste dorpen 
toe, vinden we dergelijke 
staatsnationalistische zin

nen, die zegebogen, geix)uwen, 
boekenwinkels en auto's sieren. 

Deze slagzinnen-kultus werd 
door Atatürk in het leven geroe
pen en moet zoals in het Sovjet
blok — de staatsnationale sa-
menlevingsmoraal veruitwendi-
gen. Ontegensprekelijk heeft 
deze handelswijze „resultaten" 
geboekt Met een galante hoffe
lijkheid wordt steeds het Turks-
zijn letterlijk en figuurlijk beklem
toond. Zelfs tot in de goorste 
achterbuurt van Istamboel bege
leidt de volkskeukenchef je be
wust naar zijn plakkerig-vuile 
keuken om je er een keuze te la
ten maken uit een rij Turkse 
volksgerechten die hij dan be
stempelt als de beste ter wereld 
na de Franse en Chinese 
keukenI 

Mercedes en... 
Onmiddellijk word je omringd 

met een kinderlijke nieuwsgieng-
heid die tegelijkertijd vergelij
kingspunten opbouwt tussen 
„het grote Turkije" en de „rest 
van de wereld" Voor velen van 
onze gesprekspartners beperkt 
zich die „rest" tot de Duitse 
Bondsrepubliek. Tijdens iedere 
busreis of cafébezoek duikt er 
wel een gewezen gastarbeider 
op die fier zijn samengeraapte 
Duitse zinnen en gewoonten op
nieuw wil prijsgeven ten aanzien 
van menige Turkse omstander. 

De Duitse degelijkheid schijnt 
ook een genietbaar effekt gehad 
te hebben op de reisschema's 
van het openbaar vervoer, dat 
hoofdzakelijk een privé-uitbating 
lijkt. 

Mercedes heeft zowat de al
leenheerschappij voor dit ver
voer En ook hier komt die Oos
terse galanterie, zelfs in deze 
winterperiode, tot volle uitwer
king om de zoveel kilometer 
knjgt elke reiziger zijn flesje wa
ter aangeboden, met een scheut-
se reukwater op de handen, om 
het „slapend hoofd" wat bij te 
werken.. Bovendien zijn onze 
inflatienjke frankskens vijfmaal 
meer waard dan de indrukwek
kende Turkse lirebiljetten, zodat 
reizen, eten en verbruiksgoede-
ren voor ons in Turkije spot
goedkoop zijn. Voor de Turk is 
het echter juist het omgekeerde 
en dat vergrootte nog na 1 ja
nuari toen alle prijzen zowat met 
20 tot 25 % stegen. 

...Coca-Cola-
kultuur 

Een rare wereld dat Turkije, 
waar de arme ,en voor meer dan-
1 /4de werkloze bevolking in zijn 
dagelijkse doening wordt bezig 

en bij mekaar gehouden door: 
een opgefokte staatsnationale 
trots, de islam-gebeden die op 
de ontelbare minaretten worden 
omgeroepen, de infantiele foto
kranten en het uren bekijken van 
de overgenomen — Turks ge
sproken — Amerikaanse en Ja
panse films in de teehuizen, de 
volksrestaurants die — naast de 
speeltafels — elk een video „rijk" 
zijn... 

Er woedt maar al te duidelijk in 
dit arme land een golf van ameri-
kanizenng, waarvan Coca-Cola 
en de video-kijkkultuur opgeld 
maken. 

Waakhondrecht 
Sedert de 2de W O . hebben 

de militaire machtsgrepen deze 
onstabiele staat boven water ge
houden. Omwille van zijn strate
gische ligging vormt deze Araab-
se én Aziatische toegangskamer 
een enige waarde in het interna
tionale patroon van de VSA. 

Het Verdrag van Montreux 
(1936), bekrachtigd na de 2de 
W.O door de Akkoorden van 
Potsdam, kent nog steeds aan 
Turkije de waakhondrechten toe 

over de Bosforus- en Dardanel-
lenzeeèngten die de Zwarte Zee 
(grensgebied van de Sovjetunie) 
met de Middellandse Zee verbirv 
den. Bovendien grenzen de (ge
regeld!) Sovjetgezinde staten 
Synè en Irak het zuidoosten af, 
terwijl het (voor het ogenblik D 
anti-Amerikaanse Iran een deel 
van de Turkse oostgrens kontro-
leert 

Dat hierdoor het eeuwenoud 
niet-Araabse Koerdische kul-
tuurvolk doormidden wordt ge
haspeld en gescheiden blijft le
ven over vijf staten (Turkije, Irak, 
Iran, Syrië en de Sovjetunie) zal 
de grootmachten geen zorg we
zen. In 1979 alleen al, kende de 
VSA 300 miljoen dollar steun toe 
aan Turkije, waarvan 2/3de on
der de vorm van militair mate-
neel. 

Turkije besteedt overigens 
31,8 % van zijn BNP aan militaire 
uitgaven. De Europese Gemeen
schap voegt aan deze toestand 
nog eens 200 miljoen dollar 
noodhulp toe. Sedert 1963 ver
wierf Turkije een samenwer
kingsverdrag met de EEG, zodat 
een aantal Turkse produkten (bv. 
kippen) douanetanefverminde-

nng bekomen en de Turkse 
markt Europese produkten „ont
vangt" Zo tracht de Turkse tv-
reklame om de haverklap de 
Turkse vrouwen ondermeer 
Omo-witter te doen wassen... 

Vandaar groeide evenzeer de 
Turkse gastarbeidersgeschiede-
nis, waarmee heel West-Europa 
in de kristelijk-humanistische 
maag zit 

Met een groeiritme van 3 % 
nam de Turkse bevolking tot de 
50'er jaren toe, 2/3de van de 
beroepsbevolking arbeidt in de 
landbouw, de nijverheid was met 
in staat de toegenomen bevol
king op te vangen, die in een on
voorstelbare armoe — toch nog 
hoofs — in grote krottenwijken 
om en bij het levensminimum 
moeten leven Velen zoeken 
werk in de kleinhandel en in de 
dienstensektor lijken de mensen 
mekaar het werk letteriijk uit de 
handen te nemen. 

Men vertelde ons dat zowat 
2,5 miljoen Turken in de rest van 
West-Europa aan de kost trach
ten te komen. 

Voor de deviezenaanbreng al
léén vormt dit Turkse bevol
kingsdeel een onvermoed grote 
bron. 

In het vliegtuig ontmoetten we 
een Willebroekse en Limburgse 
Turk die het jaareinde bij de 
familie gingen doorbrengen. 

Net zoals miljoenen Europea
nen de „nieuwe wereld" in de 
19de . eeuw ontdekten, bood 
West-Europa voor hen wat ze 
dromen konden. Hoelang nog? 

IN Navoverband leidden — zo
als hier op de foto — o.a. 

Duitse officieren, Turkse solda
ten op. Van 28 mei tot 16 juni 
1983 werden in Turks Koer-
distan Navo-oefeningen, onder 
de kodenaam „Adventure Ex
press 83", gehouden Ameri
kaanse, Britse, Duitse, Italiaanse 
en Belgische legereenheden 
oefenden er met het Turkse 
leger. 

Zo bekwam Idris Barzani, de 
zoon van Moestafa Barzani — 
de gekende Koerdenleider, die 
van in de jaren '30 tot 1975 het 
Koerdisch verzet in Irak leidde 
— het terugtrekken van de Tur
ken uit het Iraaks-Koerdisch ge
bied, dat voor een gedeelte be-
vnjd leeft, nu Bagdad militaire 
zorgen te over heeft met zijn 
Iraanse oorlog.. 

„Gedekt" door deze machts-

ontplooiing trokken Turkse troe
pen, met instemming van het 
marxistische Baath-regime in 
Bagdad, over de Turks-lraakse 

^ Ze wilden ook de Iraaks-
Koerdische „rebellen" een lesje 
geven Nadat de Koerdische 
Pesh Merga's ( = zij die de dood 
in de ogen zien) een Turkse 
generaal en een 30-tal militairen 
gevangen genomen hadden, 
werd er onderhandeld 

BiZ T U R K L E R 

BUGUNE KADAR 16 iMPAHATORLUK 

57 DEVLET KURMU$UZ. 

SON DEVLETJMiZ TÜRKiYE CUMHURi 

YETiDiR. NE YiKARIZ NE YIKTIRIRIZ. 

EL ELE GÖNUL GÖNÜLE V E R I P 

BU CENNET V A T A N I K O R U M A L I Y I Z . 

NE MUTLU T Ü R K U M DIYENE. 

„Wij Turken, beheersten 16 ko-
ningdommen en 57 staten. Onze 
laatste staat is Turkije... We zijn 
Turken en kennen slechts de 
Turken en zijn sterk als Turken!" 

(Deze „wenskaart" vind je in elk 
Turks boekhandeltje tot in het 
kleinste Anatolisch dorpje toe). 

NAVO-Steunpilaar 
Enkel het in de 16de eeuw 

door Turkije veroverde Cyprus-
eiland (de Turken noemen het 
Kibns) — zo weinig uitgestrekt 
als drie Vlaamse provincies, met 
een bevolking zo groot als Ant
werpen — blijft voor Turkije een 
psychologische (en strategi
sche?) Falkland-geschiedenis, 
waartegen sedert 1974 (en zelfs 
daarvoor) het Westen geen en
kele „ingreep" wist te bedenken 
in zijn politieke hoofdkwartieren... 

Nochtans is Turkije de derde 
belangrijkste militaire en ekono-
mische steungenieter van de 
VSA! Evenmin kreeg de Turkse 
jmilitaire staatsgreep van 12/9/ 
•1980, het instellen van de krijgs-
we t het verder gewelddadig on
derdrukken van de rechtmatige 
volkeren-, godsdienstige en yak-
bondsrechten enz. gelijkaardige 
VSA-belangstelling als deze 
voor Polen! 

Er IS alleen al over Koerdistan 
(en zijn vrijheidsstrijd) in Turkije 
een schrijnender TV-uitzending 
te maken als de in februari 1982 
via de VSA-satelliet uitgezonden 
„Laat Polen Polen zijn'" 

Rechten en vnjheden zijn on
deelbaar voor elk volk Een ware 
demokratie in een samenleven 
vormt de beste beveiliging tegen 
ieder impenalisme, zowel van ka-
pitalistisch-liberale als van kom-
munistisch-socialistische vorm. 

Meer dan ooit is dit denkge-
heel mij in Turkije duidelijk ge
worden Turkije dat het grootste 
leger ( ± 700 000 eenheden) bin
nen de NAVO - na de VSA -
bezit en dat als enige lidstaat met 
450 km staatsgrens de recht
streekse buur IS van de Sovjet
unie langsheen de 2 Transkauka-
sische republieken Georgië en 
Armenië, waarvan de volkeren 
opgedeeld werden door beide 
staten , zou hiervan het voor
beeld kunnen zijn., indien... 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

Vo lgende week : 
„Waar de Koe rden 
Be rg tu rken z i jnT 

il 
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Belangstelling en kritische aantekeningen 

Hoe kijken Nederlanders 
tegen de Volksunie aan? 

Tussen warme belangstelling vóór en instemming mét de idee van het 
volksnationalisme enerzijds en de opvatting dat een „issue'-partij eigenlijk geen 
volwaardige politieke groepering is, schommelen in Nederland de meningen 
over de Volksunie. De „ Vlaamse" wel te verstaan omdat boven de Moerdijk een 
„Nederlandse VU" opereert die vanwege zeer ondemokratische hersenspinsels 
en een uiterst marginale positie de aandacht niet waard is. 

DAT de hierboven globaal 
aangeduide meningen 
onderdeel uitmaken van 

wat de Noord-Nederlander da
gelijks bezig houdt, kan bepaald 
niet bevi^eerd worden. 

Noord-Zuid
verbinding? 

Nog altijd geldt wat dr. Maurits 
van Haegendoren en prof. dr. H. 
de Vries Reilingh een kleine 
25 jaar geleden in hun essai 
„Noord-Zuid-verbinding" schre
ven: „Het is voor de Vlamingen 
altijd opnieuw een teleurstelling 
te ervaren hoe weinig de door
snee Nederlander afweet van de 
Vlaamse Beweging". Als we de 
Volksunie een markante uiting 
noemen van de Vlaamse Bewe
ging, is het duidelijk dat de mas
sa van de Nederlanders — he
laas — nauwelijks iets weet van 
de VU. Dat ze bestaat, is tot de 
meesten niet eens doorgedron
gen. 

Gezegd dient dat de Neder
landse media tot zowat tien jaar 
geleden de Volksunie zo goed 
als doodzwegen of er slechts in 
laatdunkende termen over 
schreven of spraken. Een uitzon
dering vormde het toenmalige 
weekblad „De Nieuwe Linie". 
Maar er was destijds een om
vangrijk dossier aan te leggen 
geweest van „Hollandse" reak-
ties op het krediet dat genoemd 
blad in zijn kolommen aan de 
Volksunie gafl Dat het uit de 
weerstand voortgekomen lande
lijke dagblad „Trouw" eens een 
keer een keurig interview met de 
h. Frans van der Eist afdrukte, 
baarde onder die omstandighe
den opzien. En hoe lang heeft 
het niet geduurd vooraleer 
Evrard Raskin, Willy Kuijpers of 
Hugo Schiltz aan bod konden 
komen in Nederlandse informa
tieve TV-uitzendingen? Een 
anekdote m dit verband: Een 
Nederlandse televisieploeg 

maakte een reportage over een 
Belgische verkiezingskampagne 
met daarin beelden van kongres-
sen en meetings van CVP, BSP, 
PVV en Volksunie. 

De samenstellers van het pro
gramma plaatsen als een soort 
apoteoze de VU-meeting met 
een geestdriftig gezongen 
Vlaamse Leeuw als orgelpunt op 
het einde. Maar daar stak de 
(invaller-)chef van de rubriek een 
stokje voor. 

Kort voor de uitzending gaf hij 
opdracht de film te wijzigen en 
het VU-gedeelte op een andere 
plaats te monteren. De kijkers 

zouden eens entoesiast gewor
den kunnen zijn voor die zaal 
gemotiveerd zingende VU-aan-
hangers... 

Ondanks de onbekendheid 
(die nu eenmaal onbemind 
maakO van veel Nederlanders 
met de Volksunie, vonden we 
enkelen aan wier mening ge
wicht mag worden gehecht be
reid om te vertellen hoe zij de 
VU bekijken. We bespraken uit
voerig met dr. Henk Waltmans, 

ik, lid van de PPR zijn", aldus 
Waltmans. 

Dat behoeft enige toelichting. 
Henk Waltmans, socioloog en 
lange tijd intensief betrokken bij 
het Eurofsese vormingswerk, 
werd in 1972 voor de PPR (Poli
tieke Partij Radikalen) in de 
Tweede Kamer gekozen. 

Milieu- en vredeszakén ston
den hoog In het vaandel van de 
destijds 7 leden sterke PPR-

Arie Willemsen: „De opkomst van de Volksunie was historisch 
onafwendttaarl" 

onder meer Europarlementariër 
tot 1979 en sinds kort burge
meester van de vlak bij Amster
dam gelegen gemeente Lands
meer, voorts vroegen we naar 
de mening van dr. Ari« Willem
sen, gepromoveerd op het 
proefschrift „Het Vlaamsnationa-
iisme 1914-1940" en van Frits 
Niessen, Kd van de Tweede Ka
mer (van volksvertegenwoordi
gers) voor de Partij van de 
Arbeid. 

„Willy Kuijpers 
zou lid van 
de PPR zijn" 

Hen/c Waltmans spreekt over 
„boeiende ervaringen" als hij het 
heeft over de kontakten die hij 
regelmatig had met leidende fi
guren uit de Volksunie zoals Van 
der Eist, Jorissen en Van Hae
gendoren. Hij beoordeelt met 
name de aktiviteiten van Nellie 
Maes en Willy Kuijpers zeer 
positief. „Als Willy Kuijpers in 
Nederland woonde, zou hij, denk 

Kamerfraktie. Informeel ontston
den daardoor kontakten met 
VU-parlementariërs. Over de 
steun die Waltmans ondervond 
van fraktiegenoten („de 
Zeeuwsvlaming Van Water
schoot, maar ook PPR-mede-op-
richter Michel van Hulten die 
toch geen Zuiderling is") spreekt 
hij nog met voldoening. Maar 
met spijt konstateert hij: „Het liep 
allemaal stuk op onbegrip bij het 
partijbestuur. Daar had men 
geen notie over wat zich in 
Vlaanderen afspeelde. Ze zou
den eerder begrip opbrengen 
voor een Indiaanse minderheid 
dan voor het Vlaamse volk." 

Voor Waltmans, indertijd ge
promoveerd op de dissertatie 
„De Nederlandse politieke partij
en en de nationale gedachte", is 
onze vraag naar zijn kijk op de 
VU, aanleiding om nog eens na
drukkelijk te wijzen op het ver
schil tussen sfaatenationalisme 
en vo/A^snationalisme Van enor
me betekenis acht hij de „histori
sche balans van kuituur, taal en 
gewoonten die mensen beïn
vloedt". Die balans stabilizeert en 
uit zich volgens hem in de taal en 
leidt tot een diepe verbonden

heid tussen mensen. Tegelijk 
kant hij zich tegen „nationalitaris-
me" dat zich kenmerkt door 
overdreven waarde-toekennin
gen, door militarisme, fascisme 
en racisme. 

Waltmans moet ook konstate-
ren dat minderheidspartijen op 
volksnationalistische basis veel 
te weinig aan bod komen In 
vergelijking met staatsnationalis-
tische partijen. Dat verschijnsel 
ziet hij in Nederland met de 
Friese Nationale Partij. 

In de drie jaren dat Henk 
Waltmans in het Europees parle
ment zat, was het hem ofjgeval-
len dat de Belgische socialisten 
in het algemeen weinig waarde
ring toonden voor de VU. Negei-
tieve verschijnselen uit de oor
logsjaren bleken de mening over 
de huidige Vlaamsnationale par
tij nog steeds te beïnvloeden. 1n 
zijn oordeel over de kollaboratie 
in Vlaanderen wijst de kersverse 
burgemeester Waltmans op het 
verschil met Nederland. Daar 
had de samenwerking met de 
bezetter niet het „politiek-idealis-
tische" karakter die in Vlaande
ren wél gekonstateerd kon wor
den, zegt hij, er tevens op wij
zend dat het overstag gaan van 
bepaalde leidende figuren uit het 
VNV óók te wijten was aan het 
niet opgewassen zijn tegen de 
hevige spanningen in die jaren. 

„Vlamingen 
bezig Belgen 
te worden"... 

In de huidige VU, zo merkt 
Waltmans kritisch op, zijn kapi
taal- en bankbelangen te sterk 
vertegenwoordigd. En dat zou 
tot anti-socialistische en anti-pro
gressieve kenmerken kunnen 
voeren. Dat betreurt Waltmans: 
„Ik heb op een Volksunie-bijeen
komst in Antwerfjen eens ge
zegd dat Vlaanderen nood heeft 
aan pluriformiteit Anders heb je 
de dood in de po t ook kultureel. 
En pluriformiteit betekent ook 
dat je bepaalde problemen moet 
durven aanpakken. Je lost ze 
niet op door te doen alsof ze er 
niet zijn". Overigens is Waltmans 
sterk voorstander van een 
Vlaamse staat Waaraan hij de 

eis stelt van een eigen buiten
lands beleid, dat dan positief zou 
moeten uitvallen ten aanzien van 
de NATO en de EG. 

Voor Ane Willemsen was het 
„histonsch onafwendbaar" dat 
na het verdwijnen van het VNV 
een nieuwe eigentijdse Vlaamse 
partij zou opkomen. De VU is 
volgens hem ontstaan als uiting 
van het streven der Radikale 
Vlaamse Beweging, maar heeft 
ook die beweging gestimuleerd. 
„Intern heeft de VU zich zeer 
redelijk ontwikkeld", aldus Wil
lemsen, maar hij durft toch de 
vraag stellen of de partij zichzelf 
niet zal overleven. Hij denkt daar
bij, „er van buitenaf tegenaan 
kijkend", dat de Vlamingen door 
de steeds toenemende politize-
ring in alle sektoren van het 
openbare leven, hard bezig zijn 
Belgen te worden. „Misschien 
kan het niet anders" zegt hij. 
Willemsen vindt van belang dat 
de VU die volgens hem nu nog 
sterk reageert op Waalse prik
kels, geïntegreerd wordt in de 
politieke strukturen van het land. 
Daarom juicht hij het toe dat de 
V U in de Vlaamse deelregering 
wel gedwongen is om kompro-
missen te sluiten: „Die zijn onver
mijdelijk in de politiek". Willenn-
sens toekomstwens: „Rege
ringsverantwoordelijkheid voor 
de Volksunie en dan met de 
socialisten". 

Frits Niessen zegt niet te ont
kennen dat de VU een nuttige 
zweepfunktie heeft vervuld ten 
aanzien van de Vlaamse verlan
gens. Hij is adjunkt-hoofdredak-
teur van het algemeen-Neder
lands tijdschrift „Ons Erfdeel", 
maar kan door zijn drukke Ka
mer-werk niet frekwent de ins 
and outs van de Belgische poli
tiek bijhouden. „Het is onmisken
baar", vindt hij, „dat een aantal 
VU-vertegenwoordigers op lo
kaal vlak het sociale en kulturele 
hart op de goede plaats dragen." 
Maar volgens hem kan het niet 
anders of in een „issue-partij" zal 
verdeeldheid aan de dag treden 
over zaken die niet tot dat issue 
horen, voor de VU dus niet-
Vlaamse zaken: „Naarmate de 
Vlaamse eisen en wensen ver
vuld zullen zijn, zal aan het licht 
treden dat buiten dat terrein de 
standpunten uiteen lopen, Nu al 
is een groot deel van het politie
ke spektrum in de partij verte
genwoordigd, al is het aantal 
socialisten gering. Ik vrees daar
om voor de toekomst van de 
VU, een toekomst waarin het 
Vlaamse issue noodzakelijker
wijs naar de achtergrond zal 
verdwijnen." 

Aldus Niessen die intussen 
heel wat Vlaamse vrienden telt 
die hun stem aan de Volksunie 
geven. 

jeeveedee 

Henk Waltmans. „Hollands onbegrip voor Vlaanderen is bedroevend!" 

9 FEBRUARI 1984 



11 

Milieubeleid in Nederland en Vlaanderen 

Een storm in een 
glas water? 

Drie belangrijke onderwerpen beheersen de milieuaktualiteit In Nederland 
heeft het „Aktieprogramma deregulering" scherpe reaktie uitgelokt In Vlaande
ren wordt na het beleid van minister Akkermans, nu ook dat van Poma 
aangeklaagd, terwijl het Algemeen Nederlands Kongres een poging doet om het 
bijna vergeten preventief milieubeleid opnieuw in de belangstelling te brengen. 

IN Nederland wil de regering 
de milieuwetten versoepe
len. Dit blijkt onder meer uit 

de jongste voorstellen van de 
Tweede Kamer. Alle toekomsti
ge wetsontwerpen zouden wor
den getoetst op hun effekten 
voor het bedrijfsleven. De minis
ter van Ekonomische Zaken 
krijgt aldus een vetorecht, on
danks de herziene grondwet, die 
de overheidszorg voor de milieu
bescherming uitdrukkelijk vast
legt. 

Nederland: 
regering 
weinig 
milieubewust 

Intussen ligt de wetgevende 
arbeid inzake ruimtelijke orde
ning al een jaar lam, terwijl de 
provincies en gemeenten nu ai 
van de gewijzigde mentaliteit ge
bruik maken om het milieubeleid 
af te zwakken. Zo ziet Noord-
Brabant af van een verordening 
op de bodembescherming en 
acht Groningen de aanwijzing 
van stiltegebieden overbodig. 
Voor grondwaterwinning wer
den te hoge grenswaarden vast
gelegd, zodat van enig beleid 
geen sprake meer kan zijn. 

De Stichting Natuur en Milieu 
heeft tegen deze gang van za
ken fel geprotesteerd, de hand
having gevraagd van het begin
sel „De vervuiler betaalt" en ge
pleit voor hét behoud van in
spraakmogelijkheden. 

In Vlaanderen was er de in
houdelijk interessante interpella
tie van volksvertegenwoordiger 
Johan De Mol over het beleid 
van minister Karel Poma inzake 
de klassering van landschappen. 
Zowel het antwoord als de re
plieken tonen aan hoever we in 
Vlaanderen verwijderd zijn van 
een echt en efficiënt landschaps-
beleid. 

Vlaanderen: Poma 
gedeklasseerd? 

De interpellant vatte het klas-
seringsbeleid van Poma als volgt 
samen- klasseren als het niet 
anders kan en deklasseren als 

tig negatieve adviezen van minis
ter Akkermans worden daarbij 
handig uitgespeeld door „de kol
lega's" zodat het aantal bescher
mingsbesluiten de jongste jaren 
drastisch is verminderd. Toch 
brengt Poma waardering op 
voor de fundamentele bekom
mernis van de „geachte interpel
lant" inzake natuurbehoud. Die 
waardering wordt de jongste de
cennia geregeld opgebracht 
vooral in een pre-elektorale 
sfeer. 

Maar het is nog altijd zo dat 
macht gekoppeld aan politieke 
wil volstaan om een krachtdadig 
beleid uit te werken. Poma heeft 
jarenlang moeten wachten om in 
zo'n konfortabele positie te gera
ken. 

Nu het zover is, zijn de ver
wachtingen dan ook biezonder 

^ f l i ^'dïïwtf''**A 
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De meeste kerncentrales worden nabij de staatsgrenzen gebouwd, zonder grensover
schrijdende milieu-effel<trapportering-

het maar enigszins kan. In zijn 
antwoord beklemtoonde de mi
nister de gewijzigde levensom
standigheden sedert de wet van 
1931 en de noodzaak van een 
nieuw ontwerp-dekreet, dat hij 
eerlang voor de Vlaamse Raad 
zal verdedigen. Verder reageer
de Poma nogal boos op de fun
damentele kritiek van De Mol op 
de tekst vaa het ontwerp-de
kreet en vooral op de vroegtijdi
ge publikatie ervan. Over de 
grond van de zaak spreekt vol
gende dialoog boekdelen: 

— Minister Poma: „Mijnheer 
De Mol, U weet zeer goed dat in
dien ik alleen was en er geen 
Parlement bestond, ik een heel 
ander ontwerp zou opstellen... 
Om gestemd te kunnen worden 
moet er een meerderheid zijn... 
Indien men geen consensus kan 
vinden wordt het ontwerp gekel
derd" 

— Johan De Mol: „U wil een 
consensus, te allen prijze.." 

— Minister Poma: „Niet te 
allen prijze". 

Verder erkent Poma de 

„traagheid" van de huidige pro
cedure, waarbij elk bescher
mingsbesluit afzonderlijk door 
de negen ministers van de 
Vlaamse Executieve moet wor
den goedgekeurd. De stelselma-

groot. Zo bekeken krijgt de slot-
repliek van volksvertegenwoor
diger Johan De Mol dan ook een 
biezondere betekenis: „Mijnheer 
de minister, zoals bij de aanvang 
van mijn betoog wil ik u vragen 

dringend uw beleid te verruimen. 
Ik vind het zeer slecht Inzake be
scherming en inzake land-
schapszorg vind ik gewoon niets 
terug. Ik meen te mogen zeggen 
dat uw beleid op het stuk drin
gend aan herbronning toe is, 
voor zover er ooit een bron is 
geweest". 

Naar een 
preventief 
milieubeleid? 

Zowel in Nederland als in 
Vlaanderen stond de milieu-ef-
fektrapportering (MER) de jong
ste jaren in de aktualiteit In de 
praktijk is de slagkracht van de 
initiatieven ter zake sterk ver
schillend, terwijl grensoverschrij
dende affekten worden ver
waarloosd. Met de invoering van 
de milieueffektrapportering 
wordt een preventief milieube
leid nochtans belangrijker dan 
de nazorg. 

Het komt tot stand in samen
werking met de initiatiefnemers 
van een projekt, de overheid en 
de bevolking. Op basis van dit 
rapport kan de overheid zich dan 
uitspreken over de aanvaard
baarheid of de wenselijkheid van 
het voorgenomen projekt. 

Wegens de krisis en de daar
aan verbonden afname van de 
belangstelling voor het milieu is 
de toekomst van de milieu-ef-
fektrapportering onzeker! 

De „Vlaams-Nederlandse 
Werkgroep Leefmilieu" heeft dit 
ingezien en nam daarom een 
belangrijk initiatief in navolging 
van de resolutie aangenomen op 
de slotzitting van het 38ste Alge
meen Nederlands Kongres in 
1981 te Brussel. 

Onder de titel „Een storm in 
een glas water?" organizeert ze 
op zaterdag 25 februari aan
staande vanaf 10 u. een studie
dag te Antwerpen in de Universi
taire Fakulteiten Sint-lgnatius. 

De ministers Winsemius, 
Aerts en Lenssens zullen er on
dermeer hun visie ten aanzien 
van de milieu-effektrapportering 
verduidelijken. Voor meer infor
matie kan je telefoneren op het 
nummer 02-241.31.64 (voor 
Vlaanderen) en 0 0 / 3 1 / 
09-32.22.41.31.64 (voor Neder
land) Roeland DIrks 

Een miljoen voor projekt 
natuurbescherming 

Ook in. 1984 organizeert de Stichting Leefmilieu 
haar „Jeugdaktie Natuurbescherming en Land-
schapszorg". 

Bedoeling van deze aktie is groepen van jongeren 
te stimuleren om onder deskundige leiding hun 
handen uit de mouwen te steken ten bate van de na
tuur en het landschap in hun omgeving. De Stichting 
Leefmilieu zal hen daarbij helpen met de nodige mo
rele en vooral financiële steun. 

VOOR vrijwilligerswerk in 
en rond de natuur zijn er 
handen tekort. Waarde

volle natuurgebieden en -reser
vaten wachten op een noodza
kelijk beheer, bedreigde dier- en 
plantesoorten kunnen een 
steuntje gebruiken, het Vlaamse 
landschap kan op vele plaatsen 
worden verfraaid en kan best 
nog wat inheems groen verdra
gen, in bepaalde natuurgebieden 
kan een edukatieve infrastruk-
tuur worden uitgebouwd... 

Jongerengroepen — een 
schoolklas, een jeugdvereniging, 
een milieu- of natuurgroep — 
beschikken vaak wel over het 
nodige entoesiasme om dergelij
ke projekten uit te werken, maar 
staan voor onvoorziene uitga
ven. Materieel moet worden aan
gekocht of gehuurd, men dient 
een verzekering af te sluiten, 
men heeft plantgoed nodig, er 
zijn transport-, organizatie- en 
administratiekosten. Het is hier 
dat de Stichting Leefmilieu een 

helpende hand wil toesteken. 
Voor de „Jeugdaktie Natuur

bescherming en Landschaps-
zorg 1984" stelt zij een totaal 
bedrag van 1 000.000 B. fr. be
schikbaar. Daarmee hoopt zij 
een 40 a 50 jongerenprojekten 
te kunnen subsidiëren. 

Groepen van jongeren die in 
de loop van 1984 een projekt 
inzake natuurbescherming of 
landschapszorg wensen te reali-
zeren en menen aanspraak te 
kunnen maken op financiële 
steun vanwege de Stichting, ge
lieven hun aanvraag schriftelijk 
in te dienen in de vorm van een 
getypt dossier op het sekreta-
riaat van de Stichting Leefmilieu 
vóór 1 maart 1984. 

Het reglement van de „Jeugd
aktie Natuurbescherming en 
Landschapszorg 1984", kan be
komen worden op het sekreta-
riaat van de Stichting Leefmilieu 
V.Z w., p/a Rockoxhuis-Krediet-
bank. Keizerstraat 8 te 2000 Ant
werpen (tel: 03-231.64.48). 
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Zondag8april 1984 tel5u .^j^. 
in het Sportpaleis te Gent kj^M^ 

Grote Feestvierine van J H H V " 

UNIE 
Een strijdvaardis 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muzielcverenigmeen en kunstenaars. 
Optreden van onaermeer 

^ Miei COOLS 
^fefELBERS 

^MichaMARAH 
^De VAGANTEN 

Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie,, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

Tbegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

9 FEBRUARI 1984 



mimt 

Ê W Mfë ife / 

„Fwi ^ B ^ 

Je kan altijd probe
ren, volgende week 
dinsdag een prettig 
naamfeest te wensen 
aan wie Cyriel heet. 
Misschien krijg je de 
kous op de kop: er 
prijkt in de heiligenka* 
lender weliswaar een 
Cyrillus op 14 februari, 

I maar het is niet de eni
ge. 

Ook 18 maart en 27 juni 
zijn Cyrillusfeestdagen. 

Cyriel 
De Cyrillus van 14 februari 

was een monnik afkomstig uit 
het Griekse Saloniki van de 
9de eeuw. 

Hij moet zijn feestdag de
len met zijn broer Methodius, 
eveneens apostel van de Sla
vische volkeren. 

Naast Cyriel is er de vrou
welijke variante Cyrilla. De 
(Griekse) naam Cyrillus bete
kent „de kleine heer", „het 
heertje". Een half dozijn 
Vlaamse letterkundigen dra
gen de voornaam Cyriel. 

Buyse, de rauwe naturalist 
uit de Leiestreek met zijn 
haat-liefdeverhouding tot de 
flaminganten, was een Cyriel. 

Zijn werk is momenteel aan 
een herontdekking toe. 

Cyriel de Baeres meest be
kende werken waren bloemle
zingen en Nederlandse 
spraakkunsten. 

Generaties leerlingen heb
ben „hun de Baere" moeten 
doorworstelen 

De bekendste Cyriel zal 
wel Verschaeve wezen. 

Zijn volledig oeuvre — een 
indrukwekkend stel fraai ge
bonden boeken — prijkt in 
menige Vlaamse huiskamer. 
Of hij echter meer gelezen 
wordt dan Buysse? 

De onbekendste Cyriel is 
waarschijnlijk wel de priester-
dichter Cyriel Coupé, die im
mers vooral bekend is onder 
zijn auteursnaam Anton Van 
Wilderode. 

HUI VUUUIEREN 
© Gej» 

MA^H remJUL HU op K VITKÜK UGT^ OU0(\JI\LT HBH DB JUAftp,2ouDeii DAT HU y 2£LF sess/'r OUl£ ÜÉUifü \>&cmT ÉCHKK, M \/CU€. 
wmt Sekjefcr, e*/ wet vc WJ ffeec 
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Zaterdag 11 febr. 
• BRT 1 - 1600 
De man in het witte pak, film. 
• BRT 1 - 18.35 
De verborgen vallei, nieuw/e jeugd-
reeks. 
• BRT 1 - 20.15 
Zingezong, show?. 
• BRT 1 -21.05 
Terloops. 
• BRT 1 - 21.50 
De puzzel, tv-film. 
• BRT 1 - 2320 
Sport op zaterdag. 
• Ned 1 - 20.28 
De banana split show, verborgen 
kamera. 
• Ned 1 - 21 20 
Falcon crest, serie 
• Ned 1 -2210 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned. 1 • 22.55 
Harten 2, serie. 
• Ned. 2 - 20.00 
Agatha Christie, thriller. 
• Ned 2 - 23.15 
Hombre, western. 
• BBC 1 - 0.50 
The legend of the werewolf, film. 
• BBC - 040 
The first polka, film. 

Zondag 12 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat. 
• BRT 1 • 15.50 
20ste Europeade voor folklore in 
Wenen. 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis. 
• BRT 1 - 20.35 
Willem van Oranje, serie. 
• BRT 1 - 21.30 
TV-Touché, om te lachen. 
• BRT 1 - 21 55 
Cinemanie, filmkv»/is. 
• Ned. 1 - 20.10 
Panoramiek. 
• Ned. 1 - 22.25 
Een kind voor altijd, over gehan-
dikapten. 
• Ned. 2 - 22.15 
Hollanders, wat Hollanders zo Hol
lands maakt 
• A2 - 21.45 
Uncle Sam tegen Uncle Ho, dok. 
over Vietnam. 

Maandag 13 febr. 
• BRT 1 - 1910 
Egypte, eerste deel „Kaï'ro en omge
ving". 
• BRT 1 - 20.20 
De kern van de zaak, tv-film. 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hill, om te lachen. 
• BRT 2 - 1900 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 
• BRT 2-20.15 
Extra-time. 
• Ned. 1 - 20.28 
Farce majeure, satire. 
• Ned. 1 - 21.00 
De citadel, serie. 
• Ned. 1 - 22.50 
Hill street blues, serie. 
• RTB 1 - 20.00 
Psycho week-end tous frais com-

Humphrey^ Bogart in „De Valk van Malta", opererend in de schemering 
van de Amerikaanse samenleving als detective Sam Spade. (Woens
dag 15 febr. op BRT 2 om 20 u. 15, in „Filmmenu".) 

pris, film en debat over groeps-
terapién. 
• ZDF-20.15 
Das Madchen vom Moorhof, hei-
matfilm. 

Dinsdag 14 febr. 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Nieuwe armoede, dok. over de Vier
de Wereld. 
• BRT 2-20.15 
De trots van Jesse Hallam, tv-film 
en debat over het analfabetisme. 
• Ned. 1 - 20.28 
Reilly, meesterspion, serie. 
• Ned. 1 •- 22.00 
Sonja op dinsdag, praatshow. 
• Ned. 2 - 20.00 
Galaxi in the sea, dok. 
• Lux. - 21.00 
La mandarine, film. 

Woensdag 
15 febr. 
• BRT 1 - 18.55 
Peruha y saragura, dok. over india
nen in Ecuador. 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, spel. 
• BRT 1 - 20.55 
Oude huisdierrass@n, natuurmaga
zine. 
• BRT 1 - 21.25 
Pluk de dag, serie. 
• BfiT 1 - 21.50 
IJsbreker, over kuituur en opbouw
werk. 
• BRT 2-2015 
De valk van Malta, film 
• BRT 2-21.55 
Pan Pan, kortfilm. 
• Ned 1 - 20.33 
De duo's doen alsof, nieuwe Ned. 
serie. 
• Ned. 1 - 20.59 
Harriet Matiwane uit Zuid-Afrika, 
dok. 
• Ned. 1 - 22.01 
Hier is . Adriaan van Dis, praat
show. 
• Ned. 2 - 20.10 
Koos Postema in gesprek. 
• Ned. 2-21.00 
Noorderwind, kortfilm. 
• Ned. 2 - 21.25 
De weg naar Bresson, film. 
• TF 2 - 2035 
Dialogues des carmélltes, tv-film. 

Donderdag 
16 febr. 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-lager, kaart-spel. 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama. 
• BRT 1 -21.45 
Dallas, serie. 
• Ned. 1 - 22.35 
Levenslang, serie. 
• Ned. 2 - 21.00 
Met de Plancius in het poolgebied, 
reportage • 
• FR 3 - 20.35 
Le mystère Picasso, dok. 

Vrijdag 17 febr. 
• BRT 1 - 20.20 
Speurder voor alle werk, film. 
• BRT 2 - 20.15 
De gebroken welvaartscirkel, ge
sprek over de wereldekonomie 
1945-80 
• Ned. 1-2028 
De wrekers, eerste afl van een 
nieuwe reeks. 
• Ned. 1 -21.10 
Brandpunt 
• Ned. 2 - 20.00 
Het „reunion concert" van de Everly 
Brothers, dok. 
• Ned. 2 -2045 
De elfstedentocht en de kennis 
daaromheen, reportage 

• Ned. 2 - 23.30 
Late night concert, met Tina Turner. 
• RTB 1 - 20.00 
Albert I, dok. n.av. zijn dood 50 jaar 
geleden. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 11 febr. 
Hombre 

Amerikaanse western (1967) 
nnet ca . Paul Newnnan, Fredric 
March, Richard Boone en Diane 
Cilento. 

1880 in Oost-Arizona. John 
Russell alias „Honnbre" (Paul 
Newman) werd bij indianen op
gevoed. Op een dag verneemt 
hij dat hij al de bezittingen van 
zijn overleden natuurlijke vader 
heeft geërfd. Bij die erfenis be

hoort een hotel, dat beheerd 
wordt door Jessie Brown, een 
rol die vertolkt wordt door de 
toen 33-jarige echtgenote van 
Sean Connery, Diane Cilento. 
Dat hotel wil hij van de hand 
doen. Daarvoor moet hij met de 
postkoets op reis... (Ned. 2 om 
23.15) 

Zondag 12 febr. 
La Carapate 

Franse komische film van Ge
rard Oury (1978). met Pierre 
Richard, Victor Lanoux en Pierre 
Richard speelt de warrelige ad-
vokaat van een kruimeldief die 
beschuldigd wordt van een 
moord... (RTL om 20.00) 

IVIaandag 13 febr. 
La sirene du Mississippi 

Franse politiefilm van Frangois 
Truffaut (1969), met e.a. Jean-
Paul Belmondo, Catherine De-
neuve. 

Een rijke Franse zakenman op 
het eiland Mauritius kiest via een 
annonce een bruid. Wanneer zijn 
uitverkorene arriveert gelijkt zij 
helemaal niet op de foto die hij 
had gekregen. Geen nood want 
de bruid is jong en heel mooi. Zij 
trouwen. Kort daarop verdwijnt 
de jonge vrouw... (FR. 3 om 
20.35) 

Dinsdag 14 febr. 
De trots van Jesse Hallam 

Amerikaanse tv-film van Gary 
Nelson (1981) met o.a. Johnny 
Cash, Brenda Vaccaro en Eli 
Wallach. 

De Amerikaanse country- en 
westernzanger Johnny Cash 
geeft gestalte aan Jesse Hallam, 
een 45-jarige weduwnaar met 
twee kinderen, die om dwingen
de redenen zijn ranch verlaat en 
het geluk gaat zoeken in de stad. 
Jesse is echter analfabeet.. Ge
volgd door een debat over anal
fabetisme. (BRT 2 om 20.15) 

Woensdag 
15 febr. 
De valk van Malta 

Klassieke detektieve van 
John Huston (1941) naar een 
thriller van Dashiell Hammett, 
met Humphrey Bogart als privé-
detektieve Sam Spade, die be
trokken raakt bij de jacht op een 
beeldje van grote waarde... 
(20.15) 

Donderdag 
16 febr. 
La guerre de feu 

Merkwaardige Frans-Canade-
se film van Jean-Jacques An-
naud (1981) die ons terugvoert 
naar de oertijd. Het gaat in de 
film over de strijd om het vuur. 

De Oeiams; een volk dat één 
sportje hogét staat op de be
schavingsladder omdat het in 
het bezit is van het vuur, wordt 
aangevallen door de laagste 
stam, de Wagaboes. Bij het ge
vecht gaat het vuur verloren. De 
Oeiams bezaten wel het vuur 

maar zij kenden de manier met 
om het aan te maken. Drie jonge 
Oeiams moeten op zoek naar 
nieuw vuur... (RTBF 1 om 20.30) 

Vrijdag 17 febr. 
Speurder voor alle werk 

Misdaadparodie van Robert 
Moore (1978), met Peter Falk, 
Ann-Margret, Louise Fletcher, 
Sis Caesar e.a. (BRT 1 om 20.20) 

Nieuw op 
het scherm 

De Wrekers 
zijn terug! 

De KRO start vrijdag 17 febr. 
(Ned. 1) met de heruitzending 
van enkele afleveringen uit de 
reeks „De Wrekers", de legenda
rische reeks waarvan de KRO 
102 afleveringen heeft uitgezon
den. Voor de kwissers: John 
Steed (Patrick MacNee) kreeg 
het gezelschap van: Honor 
Blackman (Cathy), Diana' Rigg 
(Emma Peel), Linda Thorson 
(Tara King) en Joanna Lumley 
(Purdey). 

Nieuwe 
armoede 

Kijk mensen, het sociaal
maatschappelijk magazine van 
BRT 1 besteedt aandacht aan de 
schaarste waarin mensen die het 
vroeger vaak betrekkelijk of 
zelfs rijkelijk goed hebben ge
had, nu door omstandigheden 
zijn terechtgekomen. 

(Dinsdag 14 febr., 20u.45). 

Kuituur in 
mijn dorp 

„Kuituur in mijn dorp" is het 
onderwerp van IJsbreker. Hier
aan werken mee de Kulturele 
Centra van Bierbeek, Waasmun
ster en Heuvelland. 

(Woensdag 15 febr, BRT 1, 
21 u. 50). 

De weg naar 
Bresson 

De traagwerkende Franse ki
neast Robert Bresson levert tel
kens een produkt af dat ieder 
keer weer de aandacht vraagt 
Zo ook zijn laatste film „L'ar-
gent". T.g.v. het uitkomen van die 
film brengt NOS een uitgebreid 
portret van deze merkwaardige 
figuur. M.m.v. verscheidene men
sen uit de filmwereld 

(Woensdag 15 febr, Ned. 2, 
21.25). 

Energiebeleid 
in België 

Is er in België wel een energie
beleid'? Dat is één van de vragen 
waarop een antwoord gezocht 
wordt in een onderdeel van „Pa
norama" (M.m.v minister 
Knoops). 

(Donderdag 16 febr, BRT 1, 
20 u. 55). 
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Toon Hermans lijkt wel de spreekwoordelijke kat 
die steeds terugkeert. Of zou zijn voornemen van 
enkele jaren geleden om nooit nog een voet op de 
planken te zetten, een dronkemanseed zijn ge
weest? Hoe dan ook, de Nederlandse cabaretier 
staat in het voorjaar weer op het toneel 

HIJ is momenteel druk 
doende met de repeti
ties voor de nieuwe 

Toon Hermans Show. En dat het 
publiek staat te trappelen om 
Toon weer levend op de planken 
te zien, mag blijken uit het feit dat 
nu reeds zowat alle beschikbare 
data voor voorstellingen zijn vol
geboekt. 

DOE maar zal binnenkort 
optreden in de Afrikaan
se landen Senegal en 

Gambia. Ze weden uitgenodigd 
door African Music Festival, een 
organizatie uit Delft. Wat het 
moet worden weet Doe Maar 
zelf nog niet zo goed, maar de 
groep neemt zich voor te zingen 
in het... Nederlands... 

VOOR de eens zo beroem
de folkzangeres Melanie 
valt het leven niet mee. 

De jongste tien jaar leefde ze zo

wat in de vergetelheid en daar
om probeerde ze onlangs een 
come-back in de Londense royal 
Albert Hall. Omdat er echter zo 
weinig kaarten verkocht werden, 
besloot men eerst het koncert af 
te gelasten, maar Melanie wou 
toch zingen voor de trouwe fans 
die wél gekomen waren. Voor 
tweehonderd mensen trad Mela
nie dan maar buiten op, maar 
daar werd ze door de politie 
verzocht haar biezen te pakken... 

HET onafhankelijk maand
blad „kick", waaruit wij 
deze show-berichtjes 

pikten is zopas aan zijn 16de 
jaargang begonnen en ziet er 
goed uit. Dank u! Dit maandblad 
voor Muziek-Kultuur stuurt 
graag een proefnummer. Heren-
talsstraat 59, 2300 Turnhout 
(014-41.96.90). 

Het edelste onzer schaaldieren is ongetwijfeld de 
oester Reeds de oude Romeinen beschouwden 
deze weekdieren als een supreme lekkernij De 
lekkerste vonden ze deze uit het Kanaal en die wer
den dan 's winters in pakken sneeuw samengeperst 
naar Rome gevoerd... een transportmetode die nog 
tot in het einde van de vorige eeuw in gebruik was 
(de bestemming was dan meestal Parijs). 

OVER het zwelgen van de 
„ostrea edulis" bestaan 
heroïsche verhalen. De 

Franse ekonomist en auteur Mi-
rabeau slikte eens 360 oesters 
achter elkaar en moest beken
nen dat hij zich bijna doodgege-
ten had (een lot dat de Romein 
Fabius Rutilius eerder wél over
komen was). En van Balzac is ge
weten dat hij, toen z'n uitgever 
hem 'n etentje aanbood, er 100 
achterover drukte, als „smaak-
scherper". 

Pas in deze eeuw zou Coc-
teau schrijven dat men moet 
weten hoever men te ver mag 
gaan. 

Nu worden een dozijn van 
deze plaatkieuwigen al als een 
behoorlijk voorgerecht be
schouwd (een ideale kombinatie 
is dan 3 Zeeuwse, 3 Portugese, 2 
Arcachons en 3 Cancales). 

Vreemd is wel dat het rauw 
eten van oesters een vrij recente 
gewoonte is. Vroeger werden ze 
zelfs gekookt, wat nu als een 

gastronomische perversiteit zou 
beschouwd worden. Gebakken 
oesters, dat gaat nog, maar dan 
wel met de wat exclusieve Ville-
roi saus. Zelf lusten we ze inder
daad het liefst rauw en onze 
vertrouwde Zeeuwen zijn echt 
wel de lekkerste (het aantal nul
len heeft daarbij geen wezenlijk 
smaak-belang). 

In zijn „Avonturen met de pol
lepel" noemt Weremeus Buning 
het fijnste oesterbrood een 
sneetje versgebakken wit op 
een versgebakken grof. En als 
oesterwijn hebt u een ruime keu
ze uit zowat alle droge, witte 
wijnen, toch met een voorkeur 
voor Champagne, Chablis, Gra
ves, Entre deux Mers, Riesling en 
vooral de Muscadet (die uiter
aard niets te maken heeft met 
muskaatwijn). 

Onze Noorderburen hebben 
ons kulinair niet veel te bieden, 
maar voor de „dagelijks verse 
Zeeuwse Oesters" moeten we 
hen eeuwig dankbaar blijven. 

m 
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Wie herinnert zich nog de blauwogige auteur van 
de „onverbiddellijke bestseller"? „Het beest" noemde 
de kritiek hem, maar dat betrof zijn schilderkunst 
„The Terror of Holland" schreef Frank OHara... en 
dan ging het wel over zijn eerste twee boeken die de 
schrijver dezelfde titel meegaf: „Ik Jan Cremer". 

DE JC II kwam in 1964 op 
de markt en in 1968 was 
die al aan zijn 30ste druk 

toe. De JC II verscheen in 1966 
en twee jaar later waren er al 
125.000 van verkocht in amper 4 
drukken. 

En inderdaad. Jan had in onze 
letteren iets nieuws aangeboord: 
een brutaal episch verhaal, zeer 
suggestief geschreven, vol auto
biografische ankedotiek, hoera-
romantisme, felle erotiek, scher
pe humor en bevreemdend mo
derne gevoeligheid. 

Geen wonder dat dit wonder
kind in zowat alle levende talen 
vertaald werd (ik herinner me 
nog hoe hij me trots zijn Japanse 
pocket-editie toonde). De uitge
ver gewaagt van een totale opla
ge van ruim 12 miljoen exempla
ren, nooit door enig ander Ne-
deriandstalig schrijver ooit maar 
in de verste verte benaderd. 

Daarna slabakte het wat. De 
auteur ging van de Bezige Bij 
over naar Bruna, maar het mocht 
niet helpen, Jan leek leegge
schreven. „Jan Cremer in USA" 

was maar een van zichzelf ge
schrokken schim van het voor
gaande en de eenakters waren 
helemaal niet veel zaaks. 

Maar ondertussen zorgde 
Cremer wel voor aangrijpende 
reisreportages in Avenue en 
werkte zich als schilder weer op 
de voorgrond. Zijn lito's en zeef
drukken (vaak vervaardigd in het 
Kempische „Rijkscentrum Frans 
Masereel") zorgden voor een 
komfortabele overbrugging van 
het uitblijven van de royale royal
ties voor de boeken. De meester 
heeft de armoede wel gekend 
vóór zijn pril begin, maar sinds
dien nooit meer, reken maar (de 
JC-suite in het New Yorkse 
Chelsea Hotel blijft hem voorbe
houden). 

Nu twintig jaar na het debuut, 
kondigt zijn oorspronkelijke uit
gever, de Bij dus, met entoesias-
me een nieuw werk aan, waar
aan het Beest elf jaar zou ge
werkt hebben: „De Hunnen", drie 
forse paperbacks in een casset
te, samen 1536 bladzijden, voor 
75 gulden (waarvoor de verta
ling in Vlaamse franken nog niet 
omgerekend is). 

De drie delen van deze saga 
heten „Oorlog", „Bevrijding" en 
„Vrede". De verwachtingen zijn 
Attila-achtig gespannen. Tenslot
te is Jan een marktveroveraar... 

Chamaeleon 

Jan Gol, die in den rooden hoeck begon, 
by Gendebien syn tweede gaeren spon, 
nu vult syn beecker van de blaauwe ton: 
het kleedken wisselt bij cameleon. 

^MeehpeUn 
Voorafgaandelijk onze oprechte 

exkuses. Vorige week schreven wij 
dat niemand de oplossing van 
„Meespelen 16" had gevonden. Bij 
nazicht blijkt echter dat de door 
ons bewust opgegeven fout door 
de korrektor in de drukkerij verbe
terd werd. Er waren dus slechts 
twee fouten en deze werden wel 
degelijk gevonden door enkele 
WIJ-lezers. Hieruit hebben wij één 
gelukkige geloot: de hr. f<ndré De 
Rycke uit Assebroek-Brugge. 

Op „Meespelen 17" kwam een 
heel pak juiste antwoorden binnen. 
Het betrof uiteraard niet koning 
Leopold II, maar wel degelijk Albert 
I. De socialist Van Acker moest 
uiteraard Edward Anseele zijn en in 
1918 was natuurlijk nog geen spra
ke van „Oostfronters". De gelukki
ge deze keer is onze lezer W. 
Meerpoel-Verleye uit Evergem. Zij 

ontvangen allebei een knap boe
kenpakket 

De oplossing van „Meespelen 
19" stuurt u vóór maandag 20 fe
bruari a.s. aan WIJ, Barrikadenplein 
12. 1000 Brussel. 

VAAK wordt beweerd dat 
het anti-koningselement 
in de Vlaamse Beweging 

een uitsluitend twintigste eeuws 
fenomeen is. Bij het napluizen 
van de rijke geschiedenis van 
onze ontvoogdingsbeweging 
merken wij dat deze bewering 
niet helemaal korrekt is. Reeds 
tijdens de 19de eeuw vielen anti-
royalistische trekjes te bespeu
ren. 

Toen in 1859, mede onder 
druk van koning Leopold II, door 
de Kamer en Senaat werd be
slist om toch de zg. „Grote Om
heining van Antwerpen" te bou
wen, laaide een storm van pro

test op, ook gericht tegen de 
vorst De uitbouw van Antwer
pen tot militaire vestiging („een 
nieuw Gibraltar") had van in het 
begin reeds verzet uitgelokt van
wege de metropool-bevolking. 
Speerpunt van deze akties was 
onmiskenbaar de Meetingpartij. 

Deze Antwerpse Meetingpar
tij, een Vlaamsgezinde, anti-mili
taristische en sociaal-vooruit
strevende politieke groepering 
kon echter nooit de meerderheid 
in de Antwerpse gemeenteraad 
veroveren. Toch stuurde zij in
vloedrijke lieden naar het parie-
ment: Jacobs, Gerrits, de Laet 
Waegemans.. Jan de Laet was 
immers de eerste volksverte
genwoordiger die zijn grondwet
telijke eed in de Kamer durfde 
afleggen in het Nederlands! In 
1866 riep de Antwerpse ge
meenteraad het Nederiands 
trouwens uit als officiële taal van 
de stad. Het was ook de Laet die 
als eerste openlijk pleitte voor 
het algemeen sterhrecht. 

Zelfs na de dood van de ko
ning weigerde de Meeting-ge
meenteraad, in augustus 1866, 
bij te dragen tot de oprichting 
van een ruiterstandbeeld van het 
staatshoofd in de Scheldestad. 
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Reinaart de Vos achterna 

Zeeuws-Vlaanderen 
...einderloos! 

Wanneer u geen idee hebt wat te doen op die minder zonnige vakantiedag of 
op een lome zondag, dan biedt Zeeuws-Vlaanderen u misschien iets. Het strand, 
de badplaatsen, de watersportgebieden, de historische trekpleisters, de winkel
centra, het gevarieerde landschap. 

Nu eens weidse polders met fraaie vergezichten, dan weer kronkelige wegge
tjes met dichte struikhagen, die het landschap iets intiems geven. Bossen, 
duinen, polders, verzande kreken en fraaie boomduiken, dat vindt u allemaal in 
Zeeuws-Vlaanderen. Einderloos! 

DIT stukje Vlaanderen dat, 
ten gevolge van wille-
keurig-politieke penne-

trekken aan ons ontnomen werd 
gelegen tussen de Westerschel-
de en de huidige grens met 
België, is een biezonder deel van 
Zeeland 

Een stukje Vlaanderen in Ne
derland West- en Oost-Zeeuws-
Vlaanderen, gescheiden door de 
voormalige zeearm „Braakman", 
overigens fraai ontspanningsge
bied met mogelijkheden om te 
zeilen, te plankzeilen en te 
zwemmen 

Aardenburg 
en Breskens 

Deze stad behoort tot de oud
ste van Zeeland Reeds in het 
Midden-Steenperk bevond zich 
in deze omgeving een nederzet
ting Nabij de huidige St-Baafs-
kerk was vroeger een Romeinse 
legerplaats Nu worden hier bo-
demkundige onderzoeken ver
richt 

In de Middeleeuwen was Aar
denburg een belangrijke han
delsplaats, die in een adem werd 
genoemd met Brugge en Gent 
De stad heeft daar nog weinig 
van behouden alleen deze kerk 
(959) IS een trotse herinnering 
uit het verleden Het oudste deel 
van de kerk, het schip, is verder 
het enige voorbeeld van Schel-
degotiek in Nederland Bij een 
na-oorlogse restauratie werden 
rijk versierde stenen grafkelders 
ontdekt, die te bezichtigen zijn 
De kaai- of Westpoort is de 
laatst overgebleven stadspoort 

In Aardenburg en de nabijge
legen kernen Eede en St-Kruis 
liggen speciaal aangelegde ba
nen om „bollen met de krulbol" te 
spelen Een druk beoefende 
sport door eigen inwoners en 
door de toeristen 

Iedereen kent Breskens Voor 
velen onder ons betekende dit 
de eerste „zeeschip-ervaring" 
Vroeger legde de veerboot aan 
in het dorpje zelf, maar met de 
tijd werd een nieuwe en moder
ne veerhaven ten westen van 
het dorp aangelegd U kunt er 
kuieren langs de nahte „prome
nade", een bezoek brengen aan 
de vismijn of de nieuwe jachtha
ven bewonderen 

Hulst 
en Philippine 

Hulst IS het historische cen
trum van Oost-Zeeuws-Vlaande-
ren Deze prachtig bewaard ge
bleven stad, met beschermd 
stadsgezicht, wordt soms wel 
eens het „Carcassonne van het 
Noorden" genoemd De meest 
bekende figuur is ongetwijfeld 
Reintje de Vos, waarvan een 

beeldje staat bij de Gentse Poort 
ter herinnering aan het feit, dat 
het magistrale epos „Van den 
Vos Reinaarde" zich in het bos 
van Hulsterloo zou hebben afge
speeld 

Hulst IS door de eeuwen heen 
een strategisch belangrijke vesti
ging geweest en werd daarom 
met hoge wallen, bastions en 
andere middelen versterkt Mar
kant IS de monumentale St-Willi-
brordusbasiliek, een laat-goti-
sche kerk met op de kruising 
een oudere toren, die merkwaar
dig genoeg een moderne spits 

„Bollen met de krulbol" is een eeuwenoude volkse sport dat gespeeld 
wordt met een schijfvormige bol in kaasvorm, die bij het gooien een 
rondtrekkende beweging maakt De bol wordt over een aarden baan 
naar een doelpaal gegooid en de speler die zijn bol zo kort mogelijk bij 

de doelpaal krijgt, wint 

kreeg bij de laatste restauratie 
Tegenover de kerk staat het 
stadhuis, dat dateert uit het be
gin van de 16de eeuw 

In dit Stadhuis bevinden zich 
enkele waardevolle schilderijen, 
o m van Cornells de Vos en 

Mijn eerste kommunie Samen 
_ « « • "^^f '^'P tweelingbroer, netjes in 
^^Ji^M matrozenpakje en mijn fiere vader 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Het was m 't jaar '44 Moeder was 

^ ^ ^ ^ sinds twee jaar overleden aan kan-
^L j ker en vader was achtergebleven 
^ ^ ^ met vijf kinderen De rol van moeder 

werd, voor zover dit mogelijk was, 
overgenomen door een huishoudster die optrad als 
een strenge goevernante Pa was stationsoverste 

In die tijd te St-Denijs-Boekel, vlakbij Oudenaarde 
WIJ woonden langsheen de spoorlijn Brussel-Kort
rijk, die tijdens de oorlog — omdat het een aanvoer
en tegelijkertijd een smokkelroute was — vaak 
beschoten werd Wij moesten geregeld onderduiken 
in onze kelder, waarvan ik mij heel goed de zwarte 
vlek op de wand herinner die ons beloerde als een 
toeziend oog 

Ik herinner me nog de Duitse soldaten die in kolon-
ne voorbij marsjeerden Ik weet nog dat bij de bevrij
ding een Engelse soldaat bij ons was gelogeerd Hij 
bracht vaak snoep mee voor ons, maar toen hij ver
trok nam hij alle zakdoeken mee 

Ons huis lag 6 km van de kleuterschool van de 
„Zusters van de Visitatie", die wij moesten aanspre
ken met „ma soeurs" Vanaf het tweede studiejaar 
werden de jongens van de meisjes gescheiden en 
moesten wij naar de gemeenteschool in Neder-

zwalm, waar iedereen — tof 
aan het achtste leerjaar — in 
1 klas samenzat 

Ik kreeg er les van een 
fantastische meester, Karel 
Karel van Cauwelaert, die na 
de oorlog een tijdlang in een 
„ wederopvoedingsinstelling" 
verbleef Van hem weet ik 
nog goed hoe hij tijdens het 
laatste lesuur op zaterdag
voormiddag, voorlas uit de 
„Leeuw van Vlaanderen" 

Als kind was het nog de tijd van de eindeloze 
lange zomeravonden, van de kermisleurders met 
gekorste erwtjes en witvis en voor ons een ijsje van 
1 frank Het was de tijd dat de spoorwegbareel nog 
manueel werd dichtgedraaid en waarbij wij soms wel 
eens een wissel mochten verleggen, de tijd van de 
drie-klassenrijtuigen 

Toen ik in '45 op school de eerste plaats behaalde 
mocht ik van vader kiezen tussen een fiets of een 
uitstap naar Antwerpen Waarbij pa zei dat ik daar, 
met hem,^ onder 't water van de Schelde zou mogen 
lopen, de kleine tunnel was immers net hersteld Dit 
sprak zo erg tot mijn kinderlijke verbeelding dat mijn 
keuze vlug gemaakt was 

Toen zag ik ook voor het eerst roltrappen en als 
de meester in de klas vroeg wie er al in de havenstad 
was geweest, bleek ik gedurende twee jaar de enige 
te zijn 

Op het einde van de oorlog was mijn pa ook de 
enige van 't dorp die een radio bezat, zodat iedereen 
bij ons kwam luisteren naar de krakende stem die uit 
de rechthoekiae kist kwam 

Het tweelingjongetje rechts op de foto is Paul Van 
Grembergen ("1937), sociaal-assistent en VU-
volksvertegenwoordiger uit het arrondissement 
Gent. 

Jakob Jordaens Aan de Steen
straat staat het refugium van de 
Abdij ter Duinen, dat als streek
museum ingericht is 

In het hele stadscentrum zijn 
tal van fraaie patncierswoningen 
te bezichtigen 

En hoe kunt u een dag in 
Zeeuws-Vlaanderen beter afslui
ten dan met een heerlijk mossel
festijn in het dorpje Philippine, 
gelegen nabij het natuurgebied 
„Braakman" Zij die geen mosse
len lusten, kunnen zich tegoed 
doen aan andere vislekkernijen 
De mosselkultuur als zodanig is 
verloren gegaan voor Philippine, 
ten gevolge van de indijking van 
de Braakman in 1952 De aan-

Veel dorp
jes en stadjes 
in Zeeuws-
Vlaanderen 
kennen geen 
wekelijkse 
winkeislui-
ting, zodat 

ook op zonodg gezellig kan gewin
keld worden Het bekendste plaats
je is natuurlijk Sluis waar het op de 
zevende dag krioelt van de Vlaam
se wandelaars. Of deze allemaal 
uitsluitend komen voor die welis
waar mooi versierde, maar in feite 
toch alledaagse winkels blijft een 
open vraag Er is immers nog iets 
anders in Sluis Toch even opletten 
want „Jantje", de vroegere klokke-
flist van de stad, kijkt toe vanuit zijn 
Belfortwoonst! 

voer vindt nu plaats vanaf 
kweekplaatsen in o a het wad
dengebied 

Werkten mee aan deze door-de-
weeks Gejo, Nic van Bruggen, 
Toon van Overstraeten en Pol 
Van Den Driessche 
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Het witte circus van Sarajevo 

Met vier 
voor 
vijf ringen 

Drie skiërs en één kuntschaatsster: de Belgische 
afvaardiging op de Olympische Winterspelen die de
zer dagen in het Joegoslavische Sarajevo hun beslag 
krijgen. 

HET wedijveren op 
sneeuw en ijs spreekt 
onze mensen ondanks 

de vele promotiecampagnes 
weinig of met aan Dat is begrij
pelijk We beschikken over erg 
weinig ijsbanen en over nog min
der sneeuw om bedoelde spor
ten ook daadwerkelijk te kunnen 
beoefenen Wie Alpijns wil skien, 
spaart best zijn centen voor de 
almaar duurder wordende 
sneeuwvakanties 

Decorum... 
Maar ons Olympisch komitee 

heeft desondanks twee zonen 
en twee dochters uitgezonden 
Omdat deelnemen nu eenmaal 
veel belangrijker is dan winnen 
(alhoewel ) en omdat het uitstu
ren van een eigen afvaardiging 
van comitards toch ook op een 
min of meer sportieve manier 
moet gewettigd worden, niet
waar 

Ricky Mollin, Pierre Couquelet 
en Michele Dombard stellen op 
het sportieve vlak weinig of mets 
voor ZIJ worden meestal de hel
ling afgestuurd wanneer de be
slissingen gevallen zijn Zij verrij
ken het decorum Dat mag best 
voor ons Met Katrien Pauwels 
ligt het anders De zêventienjan-
ge uit Gent is natuurlijk nog geen 
Europese kampioene in haar 
specialiteit maar ze draait toch 
meer dan behoorlijk mee in de 
subtop ZIJ kan bovendien nog 
aanzienlijk verbeteren en zij is in 
ieder geval de beste kunst
schaatsster die dit land tot nu 
toe heeft voortgebracht 

ZIJ dankt haar selektie dan 
ook aan sportieve prestaties 
Vermits de Vlaamse televisie 
weinig of geen aandacht zal be
steden aan Sarajevo (wij hebben 
ons laten wijs maken dat daar 
geen geld voor beschikbaar 
was), zullen wij het moeten stel
len met de beelden en de kom-
mentaren van de Nederlanders 
Die zullen natuurlijk hard van 
stapel lopen wanneer hun snel
schaatsers op het IJS verschij
nen 

Nog een pittig detail dat veel 
vertelt over de huidige .Olympi
sche beweging' De titelverdedi
gers Stenmark en Wenzl mogen 
met aantreden omdat ze extra-in
komsten (publiciteiü beurden in 
eigen naam Dat mag met Het 

moet gebeuren in naam van de 
sportbonden en de Olympische 
Komitees (zoals bij ons ) Vra
gen ze ons ook nog om ernstig 
te blijven, recht te staan en toe te 
juichen Coe, Ovett en Lewis 
wel. Stenmark en Wenzl met 
Kom jongens 

De Olympische vlam komt aan in 
Sarajevo waar ze met klassiek 
vertoon wordt gekoesterd 
(foto UPI) 

In de schaduw van Anderlecht-Beveren... 

Van kwaad naar erger? 
Ons voetbal beleeft moeilijke tijden. Naast en op het veld wordt de ganse 

sportieve gemeenschap in opspraak gebracht 
Jef Jurion en Eddy Wauters werden in verzekerde bewaring genomen. 

Fiskale fraude, belastingontduiking, valsheid in geschrifte, witwassen van zwart 
geld: volkse hobbies weliswaar, maar desondanks beschuldigingen die kunnen 
tellen. 

Op het veld een regelrech
te oorlog tussen de in
dianen van Anderlecht 

en de cowboys van Beveren Of 
moeten we het, gezien de gewij
zigde opvattingen over goeden 
en kwaden, precies andersom 
stellen 

Merkwaardig 
Over „de affaire" kunnen we 

voorlopig weinig of mets zeggen 
De beschuldigingen zijn nog te 
vaag Konkrete gegevens blijven 
alsnog achterwege Maar de re-
akties op het „geval" waren wel 
merkwaardig Bondsvoorzitter 
Wouters ontstak in nauwelijks 
beheerste woede toen hij door 
televisiereporter Sonck noch
tans vnendelijk en meegaand 
werd ondervraagd De grote ma-
nitou uit de Guimardstraat be
reed er zijn geliefkoosde stok
paardjes De makelaars moeten 

uit ons voetbal En in die opvat
ting kunnen we hem volmondig 
bijtreden Wij hebben ons altijd 
luidop afgevraagd waarom de 
klubs hun sportieve en financiële 
lot inhanden leggen van een aan
tal, meestal ook nog dubieuze, 
tussenpersonen Wij hebben 
nooit begrepen waarom de klub-
leiders op de binnenlandse spe-
lersmarkt met gewoon kontakt 
met elkaar kunnen opnemen om 
hun transakties vorm te geven 

Een eerste verklaring werd 
door Anderlechtvoorzitter Con
stant Vanden Stock dn een ra
diogesprek) de wereld inge
stuurd voor zijn klub drukken 
managers de prijs Wanneer ver
kopende klubs horen dat Ander
lecht geïnteresseerd is, zouden 
ZIJ de pnjzen automatisch spec
taculair opvoeren Daarom ver
kiest de Brusselse klub er tus
senpersonen op af te sturen die 
in eigen naam opereren, blinde 
overeenkomsten (de afstand 
doende klub weet met waar haar 
speler naartoe gaat ) afsluiten 
en daarna de koper of rechtver-
wervende klub bekendmaken 
of inderdaad beginnen zoeken 

Een tweede reden, en die kan 
men met een natte vinger aan
voelen, betreft het in cirkulatie 

brengen van zwart geld betreft 
het zwart rekupereren van eer
der ontleende sommen 

Het verschil... 
In de boekhouding van de ene 

klub vertrekt een speler voor bij 
voorbeeld vijftien miljoen, in de 
papieren van de andere komt hij 
binnen voor tien miljoen Het 
heet dat de bevoegde diensten 
al maanden snuffelen en zoeken 
in de rekeningen van onze prof-
klubs Het zou ons met verwon
deren indien de sneeuwbalC?) 
daar begont te rollen 

Hoe dan ook, het blijft een 
kwalijke zaak die de ganse voet
balgemeenschap tot nadenken 
zou moeten aanzetten 

De klubs en hun leiders mo
gen en het transfersysteem (wat 
moet die prof Blanpain in zijn 
vuist hebben gelachen ) en de 
eigen handelwijze op de spelers-
markt eens grondig herdenken 
Waarom die eindeloze rij tussen
personen die alle betrokkenen 
alleen maar geld kosten'' Waar
om met gewoon handelen vol
gens het toch wel zeer duidelijke 
boek je ' Want daar begint het 
natuurlijk allemaal Maak je maar 
geen illuzies nu al worden de 

overgangen van mei en juni ach
terbaks (want „officiële" kontak
ten zijn in het huidige stadium na
tuurlijk verboden) voorbereid 

Maar er is met alleen herne in 
de bestuurskamers, ook op het 
veld heeft men de strijdbijl opge
graven Ander lecht-Beveren 
was een aanslag op de goede 
zeden Negentig minuten lang 
dreef de thuisploeg de beuk enn 
Beveren zeker met de onschuld 
zelve reageerde cool en effi
cient Het tipje van de rode zak
doek hing negentig minuten lang 
uit de achterzak zodat de stier 
maar nooit tot rust kon komen 

Kenschetsend voor de tijds
geest was dat het publiek mee
ging in de spiraal van onder
koeld geweld Anderlecht werd 
door zijn aanhang wellicht nooit 
intenser ondersteund 

Vanuit 
de kleedkamer... 

Het numeneke overwicht van 
leider Beveren werd door de 
hystene achter de omheining 
ruimschoots gekompenseerd 
Het gaat inderdaad van kwaad 
naar erger met ons voetbal De 
bondsleiders mogen dan nog zo 
trots opstappen naar Nothomb 
om maatregelen tegen het sup-
portersgeweld te bepleiten, de 
sanering de zuivenng van de 
geesten moet in de kleedkamer 
beginnen 

Dat er nooit een verband be
staat tussen het geweld op de 
volksplaatsen en de (taktische 
en andere) vijandelijkheden op 
de grasmat, is een grap die men 
beter met luidop vertelt 
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Poëtisch-muzische „Con Arco" opgericht 

Nieuwe kans 
klassieke muziek 

Vlaanderen is vele vzw's rijk: alle trachten ze iets te schaven aan de kuituur 
van ons Vlaamse volk, hoe je kuituur dan ook mag ervaren. We ontmoetten een 
nieuwe vereniging, die zich poëtisch-muzisch „Con Arco" noemt en tot doel 
heeft de uitvoerende kunst te bevorderen, en daaronder worden muziek, 
voordracht, mime, ballet en andere kunstvormen verstaan die zich toch naar het 
publiek richten. „Niet-scheppende kunst", omschreven de (vooral jonge) 
mensen, initiatiefnemers van de kersverse groep, dit alles. 

DE bedoeling is ook te 
sponseren, te promove
ren, manifestaties in te 

richten waarop jonge kunste
naars kansen voorgeschoteld 
krijgen „Con Arco" wil — posi
tief bekeken — minstens een 
grote kulturele happening per 
jaar inrichten, en gezien de sa
menstelling van de groep, zal dat 
om te beginnen een muziekmani
festatie worden 

Kultureel 
avontuur 

Ziel van het nieuwe geheel is 
de pianist Peter Ritzen maar hij 
betrekt Rigo Messens cellist en 
de dingent Dirk Brosse in het 
kulturele avontuur, bijgestaan 
door toegewijde vienden De 
oudste van de groep is Willy 
Hegman tevens voorzitter van 
de v z w Alle andere leden zijn 
twintigers van de „dnevuldig-
heid" IS Dirk Brosse er drieen
twintig, Peter en Rigo zijn acht
entwintig en je kan ze al beken
de kunstenaars noemen 

Het sukses heeft ze alle drie 
inderdaad reeds met zijn gouden 
vleugels aangeraakt Peter Rit
zen koncerteert regelmatig in 
het buitenland (Duitsland, Lu
xemburg Zuid-Afnka ), Dirk 
Brosse treedt weldra in de Ver
enigde Staten op Rigo Messens 
betreedt op dezelfde wijze de 
muzikale paden van de roem 
Waarom nu plots zo'n „Con 
Arco" opnchten'7 

Willy Hegman legt de nadruk 
op de sponsering, het scheppen 
van kansen , De funktie van het 
mecenaat is door de impresa
rio's overgenomen alleen kunst 
die kommercieel opbrengt, krijgt 
ruimte Dat brengt hoe dan ook 
kulturele verarming en vervlak
king met zich mee" Ze vertellen 
in dit verband heel wat over 
peperdure zalen en akkommo-

daties als je wat kultureels wil in
richten 

Het zelf doen! 
Jong als ze zijn, beklemtonen 

ze dat voor jongeren — gezien 
de commerciële aanpak van de 
sektor — te weinig mogelijkhe
den worden geboden „We kun
nen ons wel in 't buitenland affir
meren, maar hier ''" En „Als je in 
dit land wat wil bereiken, dan 
moet je zelf je forum maken" 
Het IS met alleen voor zichzelf, 
maar ook voor andere jonge 
kunstenaars dat ze met ,Con 
Arco" iets willen tot stand bren
gen Ook willen ze Vlaamse 
komposities opvoeren, zodat het 
„uitvoeren" toch ook het eigen 
scheppend werk kan bevorde
ren 

Dezelfde klacht — in dit land 
krijgen jonge artiesten geen 
kans, ze kunnen slechts in het 
buitenland terecht — hoorden 
we enkele jaren terug toen er zo
veel te doen was over de hervor
ming van de opera's van Gent en 
Antwerpen Het ging toen over 
zangers, „Con Arco" verenigt in 
een gemeenschappelijk streven 
dne instrumentalisten (Dirk 
Brosse is tevens trompettist in 
het orkest van Frangois Glo-
rieux), maar het zich verstikt-
voelen in eigen omgeving is ook 
bij hen van dezelfde aard 

Vandaar dat „Con Arco" het 
publiek wat wil brengen, het 
Vlaamse publiek dat de grote 
kuituur eigenlijk nog moet ont
dekken Ze vergelijken hun op
tredens in binnen- en buitenland 
en je moet wel bekennen dat 
ons een zekere kulturele traditie 
ontbreekt 

Ten slotte hebben ze ook kri
tiek op hét kultuurbeleid als dus
danig gepolitizeerd, dikwijls in 
handen van wie weinig kulturele 
bagage heeft, te gecommerciali-
zeerd, heel veel bureaukratie. 

verstarring in gevestigde waar
den, kerktorenmentaliteit vooral 
gebrek aan visie ook hier, zoals 
op zovele vlakken van ons open
baar leven „Con Arco's" ont
staan IS in feite een protest te
gen hogergenoemde mentaliteit 

Talent en hart 
De groep begint alvast op 

24 februari e k met een groot 
koncert te Gent, want Peter, 
Rigo, Dirk en vnenden zijn in 
feite Gentenaars of hebben een 
zielsverwantschap met de Arte-
veldestede 

Rigo Messens 

In samenwerking met Muzi-
kon, de koncertvereniging van 
het Koninklijk Muziekkonserva-
torium te Gent, zullen ze werken 
van Brahms, Gloneux, Copland, 
Bernstein en andere komponis-
ten ten gehore brengen Wie ze 
wil horen,.kan terecht in het 
Koninklijk Muziekkonservato-
rium te Gent, Hoogpoort 64, en 
via het telefoonnummer 
091-305835 kan de liefhebber 
zich een plaats laten voorbehou
den 

Misschien komt de dag dat, in 
plaats van een koperensemble, 
ZIJ een beroep kunnen doen op 
een filharmonisch orkest, zij heb
ben dat getracht, maar door al
lerlei administratieve rompslomp 
kregen zij zo'n formatie met te 
pakken, „Con Arco" wou een 
grote zaal maar dat viel zo duur 
uit dat ZIJ ten slotte in het ver
trouwde konservatorium beland-

Dirk Brosse 

den, ZIJ spraken Yehudi Menuhin 
en Arthur Grumiaux aan, die wel 
belangstelling hadden voor het 
initiatief, maar voorlopig geen 
plaats vonden op hun druk-be-
zette kalender om voor „Con 
Arco" op te treden 

Maar de dag komt dat zulks 
wel gebeurt, want je ontmoet 
met alleen jeugdig idealisme bij 
de leden van de groep, maar ook 
koppig-doorzetten, een duidelijk 
afgelijnd doel, heel veel talent en 
een groot hart voor het volk 
waaruit zij groot-groeie dat zijn 
de elementen om een vernieu
wingspoging met sukses door te 
voeren 

Huguette De Bleecker-
Ingelaere 

Wie (als kunstenaar) met „Con 
Arco" kontakt wil nemen, kan 
terecht bij Peter Ritzen, Eek-
hoekstraat 84, Laarne. 

Hommage aan Paul Snoek 

„Man in de Reus'' 
Op 19 oktober 1981 stierf in een dramatisch een

zaam verkeersongeval Vlaanderens grootste dich
ters van deze eeuwhelft, Paul Snoek. In zijn bundel 
korte verhalen „Bultaco 250 cc"staat een verhaal dat 
„De man in de reus" heet, een joernalistiekachtige 
zelfbelijdenis van een man die als beroep heeft het 
op kermissen en in stoeten dragen van reuzen. 

EEN nederig verhaal, maar 
met een immense dubbe
le bodem, waarin de au

teur zich met de drager en met 
de reus vereenzelvigt Deze kar-
navaleske identifikatie is een 
zeldzaam gaaf meesterwerkje 
(onbedoeld misschien, maar 
daarom zo trefzeker) van relati
vering, trots, eenzaam en schrij
nend "Gil Vrydaghs, een al even 
eigenzinnig teaterdirekteur als 
Paul dichter was, heeft dit ver
haal als leidraad gebruikt voor 
een toneelmatige evokatie van 
Snoeks totaal-oeuvre voor de 
poëzie- en toneelliefhebber een 
aangrijpende belevenis 

Poëzie-toneel 
Er werden al meerdere pogin

gen ondernomen om poëzie op 
het podium te brengen Zelden 
waren deze geslaagd Een ver
menging van artistieke discipli
nes IS dat inderdaad zelden 
Daarom is het zo opmerkelijk dat 
een klem, met amateunstisch, 
maar (naar de vreemde dekreet
normen) met eens semi-profes-

sionele teater TeaterTenTog 
(zaal NOK, Leningstraat 26, Bor-
gerhout-Antwerpen) daann wel 
slaagt 

Zopas zagen wij van Ingeborg 
Mollet „De seizoenen van je 
hart", wat een ware ramp is, 

De man in de reus 

zowel voor het toneel als voor 
de poëzie 

Gil Vrydaghs heeft met de 
Snoek-keuze natuurlijk heel 
hoog gegrepen Maar hij is met 
diep gevallen, integendeel Zijn 
„mise en scene" was voortreffe
lijk, de „man" in de reus was 
inderdaad een „mens" en Gert 
De Clerck en Marleen Taekels 
brachten soms pareltjes van 
plastische dicht-vertolking (hoe
wel de stem van Marleen wel 
iets verreikender mag zijn) De 
dekorgrapjes zijn lucied en pas
sen voortreffelijk in het beeldend 
werk van Snoek (die tenslotte 
ook kijkkasten bouwde) 

Over de kostumering, vooral 
van het vrouwelijke personage, 
valt wel te diskuteren, maar dat 
IS uiteindelijk slechts detail 
Hoofdzaak is dat deze voorstel
ling bewijst dat poëzie wél op het 
podium kan gebracht worden 
even ontroerend, aangrijpend en 
imponerend als een ,stuk" 

Kleine tip voor orgamzatoren 
nog „De man in de reus" kan 
voor het zomerverlof nog ge
bracht worden voor 6 000 frank 
in het huisteater van het gezel
schap en voor 8000 frank per 
reisvoorstelling (4 -10 frank per 
kilometer en de techniek — alles 
— komt mee) Een absolute WIJ-
aanrader (NvB) 

„De man m de reiis", 
TeaterTenTog, 
Inlichtingen & reservatie. 
Gil Vrydaghs, 03-481.7699 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het VU-partijbestuur van maandag 6 februari 1984 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan. 

Kamerdebat 
Het partijbestuur heeft grondig 

nagepraat over het Kamerdebat be
treffende de finanaenng van de „na
tionale" sektoren 

De uitspraken en kommentaren 
die op dit bewuste debat volgden, 
bewijzen hoezeer de meerderheids
partijen — en dan vooral de CVP — 
in de knel zitten. De CVP tracht 
zorgvuldig de kern van de diskusste 
te vermijden. 

De essentie in het Kamerdebat is 
immers dat het bevynjste wetsont
werp er uitsluitend op gencht is het 
Waalse staalbedrijf Cockenll-Sam-
bre van zijn onafwendbare onder
gang te redden Daarvoor worden 
opnieuw uitsluitend nationale midde
len aangewerKl. 

Door kritiek te spuien op het ver-
kxjp van het [xoceduredebat ti-acht 
de CVP wanhopig te verdoezelen 
dat zij een belangrijk nrKxnent voor 

Vlaanderen onbenut heeft voorbij 
laten gaan Het feit dat Wallonië 
dnngend nood had aan vele miljar
den, stelde Vlaanderen in de moge
lijkheid tegenprestaties te verlangen 
en Vlaamse eisen op tafel te gooien. 

Geen 
regionalizering 

De VU-fraktie heeft zich duidelijk 
uitgesproken over dit wetsontwerp 
er Is volgens ons geen sprake van f e-
deralizenng of regionalizenng van de 
nationale sektoren In tegenstelling 
tot de Waalse socialisten, is de VU 
bijgevolg van mening dat dit wets
ontwerp met een gewone meerder
heid gestemd kan worden. 

Wat de procedurekwesbe beb^fl 
blijft de Volksunie van oordeel dat er 
geen truuk mag gebruikt worden 
wanneer een belangnjke minderheid 
van de Kamer oordeelt dat er een bij
komend advies aan de Raad van 

State gevraagd moet worden CVP 
en P W zouden er beter aan doen 
klaarheid te eisen van hun Waalse 
koalihepartners, wier verklanngen 
voortdurend kontrasteren met wat 
zijzelf en hun ministers beweren Dit 
geldt bij voorbeeld voor de vraag of 
het bewuste wetsontwerp al dan met 
in een regionalizenng voorziet en of 
artikel 11 over de inlevenngen door 
het personeel al dan met bestemd is 
voor de Limburgse mijnwerkers 

Dialoog 
Het Kamerdebat over de financie-

nng van het Waalse staal heeft nog
maals de kloof bkwtgelegd tussen 
de volksgemeenschappen in dit land 
Premier Martens moet beseffen dat 
het voortdurend uitstellen van het 
ultieme gesprek over de staatsher
vorming fortuirien kost aan Vlaande
ren. De VU herhaalt haar oproep tot 
de Vlaamse partijen om de noodza
kelijke, definitieve diakx)g onder de 
Vlamingen voor te bereiden, waarbij 
P W en CVP zich evenwel vnj, d wz. 
los van het huidige regeerakkoord, 
dienen op te stellen. 

Eerherstel aan graf van 
pastoor Veltmans 

Vorige week woensdag 
brachten de VU-partljIeiding en 
een delegatie van VU-Kamerle-
den en -senatoren een bezoek 
aan het vernielde graf van de 
Vlaanns- en sociaal-voelende 
priester Veltmans te St-Mar-
tens-Voeren. Zij legden er enke
le bloementuilen neer. 

Tijdens een ontvangst, met op 
de achtergrond de foto van pas
toor Veltmans, ten huize van de 

Vlaamse Voerenaars overhan
digden VU-voorzitter Anciaux en 
algemeen sekretaris Willy De 
Saeger aan Guido Sweron een 
check ter waarde van 50.000 fr. 
voor de heropbouw van het ver
nielde grafmonument 

Tijdens de vergadenng van de 
VU-arrondissementsvoorzitters von-
ge zaterdag in Sint-Niklaas werd 
12 650 fr én 25 gulden opgehaald 
voor de heropnchting van et grafmo

nument van pastoor Veltmans 
Dank! 

„Titel 9 — hoofdstuk 3 — 
afdeling 3 van het strafwetboek 
van 8 juni 1876 - ar t 526; 
bestraft het vernielen, neerhalen, 
verminken of beschadigen van 
grafsteden, gedenktekens of 
grafstenen: met een gevangenis
straf van acht dagen tot één jaar 
en met een geldboete van 26 tot 
500 fr. — ook voor monumenten 
en standbeelden die door de 
I overheid worden toegestaan." 

Welke onderzoeksrechter 
durft het aan de schuldigen voor 
de lafhartige vernieling van het 
graf van pastoor Veltmans bij de 
kraag te grijpen en streng te 
doen bestraffen? De speurtocht 
naar de daders kan toch niet erg 
moeilijk zijn, vermits de „hoek" 
waaruit zij komen toch bekend 
is_ 

(folo: studio Dann) 

WM-berichten 
over OCMW 

Op 25 januan 1984 verscheen in 
het Belgisch Staatsblad het KB num
mer 244 waardoor de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de 
OCMW gewijzigd werd, alsook het 
ten laste nemen van de steun ver
leend door de OCMW 

Hierdoor worden tjelangnjke wijzi
gingen in de desbetreffende wetge
ving aangebracht vooral met het 
doel te besparen Het Vlaams direk-
tiekomitee „Maatschappelijk Welzijn" 
van de Vereniging van de Belgische 
Steden en Gemeenten ncht hierom
trent en meer specifiek over de 
bepalingen i v m de verplichte terug-
vordenng vanwege de onderhouds
plichtigen een colloquium in op vrij
dag 24 februari 1984 om 14 uur in de 
aula Major aan de UIA te Wilnjk 

Anderzijds kunnen de OCMW-
raadsleden die omtrent deze wijzi
gingen meer dokumentatie wensen, 
dit aanvragen bij VVM-nationaal Bar-
nkadènplëin 12, 1000 Brussel 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

Stickerjacht* is begonnen 
Het voorbe^d van de VU-

afdeltng Westerio heeft blijkbaar 
aanstekelijk gewerkt wrant na 
een tweede bestelling — dus nu 
40 toegangssbckers voor onze 
afdeling in de Parel der Kempen 
— hebt>en ook andere afdelin
gen hun toegangsstickers aan
gevraagd. 

Voor wie het nog niet mocht 
weten, toch even uitleg. De jari
ge Volksunie fieeft een pracht 
van een sticker uitgedacht waar 
men niet naast kan kijken. De 
stfcker, die een heel jaar door 
kan gedragen worden, geeft ook 
toegang tot de grote feestvienng 
op 8 april as. in tiet Gentse 
Sportpalei& Afdelingen die vóór 
31 maart twintig van die stickers 
bestellen krijgt er gratis één bo
venop. Eén sticker kost lOOfr. 

Hoe bestel len' Een check op 
naam van VZW-Volksunie of 

een overschnjving op rekening
nummer 435-0271521-01 van 
VU, Bamkadenplein 12, 1000 
Brussel, nnet het gepaste bedrag. 
Een adres voor toezerKÜrig niet 
vergeten' 

Maar er is nog meet. Om het 
feest rK>g beter voor te bereiden 
stelt fiet VU-sekretariaat prop>a-
garxianrwitenaal ter best^ukking 
van de afd^ir)gen. Als daaM- zijn: 
# grote en kleine feestaffiches 
# autostnps 
# autobusstnps 
En bovendien worden de grote 
tweedelige VU-affiches her
drukt 

Al dit materiaal zal volgende 
week langs de arrondissemerv 
ten aan de afdelingen worden 
aangeboden. 

Welke afdeling semt ons als 
eerste dat de bus voor 't Kuipke 
bestetel is"? 

•k De stickerverzamelaars onder ons zullen niet twijfelen: de VU-sticker 
„VU 30 jaar" is een prachteksemplaar die in geen enkele verzameling mag 
ontbreken. En je kunt er bovendien nog wat mee doen ook: zo 't Kuipke bin

nen! 

Top-30 
1. Jan Caudron , Aalst 1.320 p. 
2. Hugo Roggeman, Gentbrxjgge 468 p. 
3. A n n y Lenaerts, Wilr i jk 456 p. 
4. Paul Cresens. Diest 360 p. 
5. Erik Vandewal le, Izegem 336 p. 
6. Jan V a n Dooren , S t -Mar tens-La tem 324 p. 
7. Wil ly Kui jpers, Herent 276 p. 
8. Guido Sijs, Herent 156 p. 

VU-Asseb roek 156 p. 
10. VU-An twerpen-S tad 144 p. 
11 . Rik Haelternnan, Denderw indeke 132 p. 
12. Frans Kui jpers, Zoerse l 120 p. 

Georges Raes, Ledegem 120 p. 
VU-Zwi jndrech t -Burch t 120 p. 

15. Maur ice Passchyn, Meise 108 p. 
Wal ter Van De Brande, Desselgem 108 p. 

17. Stephane Rumnnens, Gr imbergen 96 p. 
Johann Vancoppenol le , St.-Trulden 96 p. 

19. Roos Le rnou t Ge luwe 84 p. 
Annie Kindt, Roeselare 84 p. 
VU-Brusse l . . 84 p. 
VU-Heke lgem . . . 84 p. 
VU-Zede lgem 84 p. 
VU-Kru ibeke 84 p. 

25 Geolfried Baeten, Lier 72 p. 
Lutgart Decoster, Machelen 72 p. 
Hugo Segers, Bornem 72 p. 
Marcel Sergoons, St-UInks-Kapelle 72 p. 

29 Armand De Block, Vrasene 60 p 
Ward De Schrijver, Gent 60 p 
Albert Huyghe, Veume 60 p 
Lode Van Dessel, Nijlen 60 p. 
VU-Merelbeke 60 p 
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ZóbooillKf 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. Ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

m 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

9 FEBRUABI 1984 
iftiJiifHlfït 1 T 



21 

VU-Borgerhout: ook 30 jaar 
De VU-afdel ing Borgerhout startte, met haar aktiviteiten, reeds 14 

dagen na de ondertekening van de statuten V.Z.W. „Volksunie". In 
Borgerhout was dit „nieuwe en definitieve begin" in feite een logi
sche voortzett ing van de: „Vlaamse Koncentrat ie"(24 juni 1949 - afd. 
Borgh. sept. 1949) en van de Kristelijke Vlaamse Volksunie (Brussel 
2 maart 1954 - Borgerhout 29 maart 1954). 

Het nieuwe VU-bestuur-Borger-
hout, gekozen op 16 december '83 
nam deze verjaardag waar als start 
voor haar werking in de volgende 
drie jaren. En op 21 januari II. organi-
zeerde de VU-afdeling Borgerhout 
dan ook de viering van haar dertigja
rig bestaan. 

Toon Van Dooren mocht als her
kozen voorzitter en namens het be
stuur een overvolle zaal aanwezigen 
begroeten. Senator de Bruyne, 
volksvertegenwoordiger De Beul, ar-

VU-Groot-Bornem 
in het nieuw 

De verkiezingsoperaties van VU-
Bornem vonden plaats in lokaal „De 
Bron" onder het alziend oog van 
kamerlid Joos Somers. Het nieuw 
verkozen bestuur is als volgt samen
gesteld: als voorzitter Yvan Beulen 
die André De Proft opvolgt André 
wenste zijn kandidatuur niet te her
nieuwen. Sekretaresse is Leen 
Geerts, als penningmeester werd 
Jan Van Borm aangesteld na koöpta-
tie, laatstgenoemde fungeert tevens 
als OCMW-raadslid; organizatie: An
dré De Proft; propaganda: Dionies 
Van Houteghem; jongerenwerking: 
Vik Van Den Mooter; dienstbetoon: 
Marie-Louise Boeykens; ledenadmi
nistratie en Wij-abonnementen: 
Jeanne Janssens. Tot ondervoorzit
ters werden Eddy Jordant en Willy 
Berg aangesteld terwijl de kontakten 
met de streekpers en de publikaties 
zullen verzorgd worden door Berna-
dette Dumez. 

Uiteraard wordt di t bestuur nog 
aangevuld door Hugo Segers, ge
meenteraadslid. 

Ten slotte een woord van dank 
aan uittredend voorzitter André De 
Proft die liefst zes jaar met brio die 
funktie waarnam. 

Jongste spruit 
van Sunair 
heet „Hobo" 

Omdat het reizen voor jonge
ren in deze krisistijd praktisch 
onmogelijk is geworden besloot 
Sunair-België een nieuw broer
tje in het leven te roepen. De bo
reling kreeg de naam „Hobo". 

„Hobo" ontstond in de VS tij
dens de ekonomische krisis 
van de jaren twintig. Hobo, was 
een brave burger, die besloot 
alleen nog maar te genieten 
van de vrijheid en trok de wijde 
wereld in op zoek naar avon
tuur. Hij trok van oost naar 
west, van de Noordpool tot 
Mexico, 

Hij zal wel nooit vermoed 
hebben dat hij de inspiratie zou 
worden van Sunair-België om 
het reizen voor jongeren weer 
betaalbaar te maken. 

Voor iedereen die snakt naar 
vrijheid en avontuur en die de 
platgereden paden van het 
massatoerisme wil vermijden 
heeft Sunair in de voorbije zo
mer en een stukje van de herfst 
van land tot land getrokken om 
betaalbare pensionnetjes en 
leuke jongerenklubs te vinden 
waar men lekker lui in de zon, 
en na een jaar hard werken of 
studeren, kan verblijven aan 
een van de prachtige stranden 
van de Middellandse zee of de 
Atlantische Oceaan. 

Naast deze „Hobo-reisformu
le" kan men bij Sunair nog te
recht voor reizen met eigen wa
gen, de reizen met luxe-autocar 
en de „World-a-la-carte-reizen 
zomer '84. (J.B. - meegedeeld) 

rondissementsvoorzitter Kuijpers, 
VU-fraktievoorzitter Groot-Antwer-
pen Bergers met diverse kollega's 
kwamen de talrijke leden en sympati-
zanten door hun aanwezigheid steu
nen. 

Nieuw bestuur 
Na de begroeting stelde de voor

zitter Toon Van Dooren het nieuwe 
bestuur voor: Dirk Stappaerts, on
dervoorzitter en gemeentewerking; 
Kristien De Coninck, sekretaresse; 
Martha De Coninck-De Smet pen
ningmeester; Jan De Scheerder, or
ganizatie; Jos Verschueren, pers en 
propaganda; Hypoliet Thijs, propa
ganda; René De Maeyer, OCMW-
Werking; Annie Van De Sompel, 
kulturele werking. 

De voorzitter benadrukt dat dit 
bestuur als opdracht heeft de dertig
jarige werking verder te zetten 

Edgard Naeyaert VUJO-voorzit-
ter, sloot zich daarbij aan door de 
toekomstgerichte opdracht van de 
VUJO te schetsen. Theo De Co-

Sneeuwwitje bij 
Borgerhout 

Op 8 januari II. ging in de zaal PAX 
het jaarlijkse kinderfeest van „Nele" 
door. Reeds dagen op voorhand 
waren een tachtigtal kinderen inge
schreven. 

Deze zondagse namiddag werd 
dan ook een partijtje die naam waar
dig. Nadat het sprookje „Sneeuwwit
je" was opgevoerd werden de kinde
ren vergast op pannekoeken. Het 
hoeft geen betoog dat deze smake
lijk naar binnen gleden. Ook de mee
gekomen ouders hadden een aange
name namiddag. 

Bij het afscheid was het dan ook: 
„Tot volgende maal" en dank u Nele. 

ninck, ondervoorzitter distriktstraad, 
stelde vervolgens de VU-afgevaar-
digden in de raad voor Hij om
schreef de taakverdeling en verdui
delijkte de houding die dezen in de 
raad zullen aannemen. 

Dank 
Bij een verjaardagsviering past 

het de werkers van het eerste uur te 
herdenken. Dirk Stappaerts, oud-
burgemeester en gemeenteraadslid, 
gaf een degelijk historisch overzicht 
van de voorbije jaren. Hij prees deze 
idealisten die zelfs in een vijandelijke 
sfeer stand hielden en de VU-afde-
ling uitbouwden. Dit met als bekro
ning een eerste VU-burgemeester in 
de Antwerpse randgemeenten. 
Deze in de Borgerhout bereikte re
sultaten stimuleren om ook in Groot-
Antwerpen door te metten. 

Toekomst 
gericht 

Eregast en Feestredenaar was 
„Borgerhoutenaar" minister Hugo 
Schiltz. Mijmerend over zijn jeugd in 
dit vroege Vlaams-nationalistische 
bolwerk belandde hij in zijn bezielen
de rede vrij snel op de noodzaak van 
een blijvende VU-werking. Ook wan
neer morgen de Vlaamse Staat ver
wezenlijkt wordt zal het de VU-
opdracht zijn onverminderd te blij
ven werken aan een moderne, so
ciaal-rechtvaardige volkssamenle
ving, aan een moderne — open — 
demokratische staat 

Dat hij de afdeling Borgerhout in 
de VU, evenals in het verleden, ook 
voor de toekomst een belangrijke 
taak toekende stemde de aanwezi
gen dankbaar. Maar dit deed ook het 
besef groeien dat de vorige jaren 
een aanloop waren naar de toe
komst 

Hoeft het gezegd dat na deze 
feestrede het gezellig samenzijn nog 
enkele uurtjes duurde"? Dat nog 
werd nagekaar f Dat er plannen 
werden gemaakt? 

Ja, de feestavond „VU-Borger
hout 30 jaar" is voor alle aanwezigen 
een toekomstgerichte dag gewor
den. 

ANTWERPEN 

Hugo Schiltz 25 jaar raadslid 

Een feestelijke raad 
Hugo Schiltz, W i m Geldof, Daniël Le Grelle, John Lambrechts en 

John Mangelschots zetelen reeds 25 jaar in de Antwerpse gemeen
teraad. Een reden dus om deze raadsleden te huldigen voor het werk 
dat zij presteerden in deze raad. De gevierden werden dan ook één 
voor één in de schijnwerper geplaatst door een goed op dreef zijnde 
burgemeester Cools. 

FEBRUARI 
9 BORGERHOUT: VUJO-arrondissementsraad om 20 u. in zaal De 

Passer, Turnhoutsebaan 34. Spreker: Bart Denijn. 
BORNEM: Film en dia's over de beklimming van de Peak 
Kommunismus door Renaat Muys, in de Bron, Kapelstraat 71. 
EDEGEM: Eiekenavond in ons lokaal. 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12u. in lokaal 
Alcazar, met prov. raadslid Bart Van der Moeren en VU-
gemeenteraadsleden. 
KONTICH-WAARLOOS: St-Valentijnsvienng met Vlaamse 
Knng. Hutsepotavond in 't Brouwershuis te Waarloos. Tel. 
457 75.24, Marcel Meys. 
NIJLEN: FVV-gespreksavond „Wat elke vrouw behoort te 
weten", om 20 u. in lokaal Kempenland. 
WOMMELGEM; Worstenbroodavond om 19 u. 30 in Den Klau-
waert. Org VU Inschrijven 100 fr. 
WESTERLO: Teerfeest in Kapellekeshoef te Tongerio om 20 u. 
DJ Pieter. Pnjs: 330 fr Org.: VU. 
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; terug rond 20 u. 30. Prijs 275 fr volw., 250 fr kind. en 
60 +. Org.. F W 
EDEGEM: „Een leven vol radio", voordracht en sfeer met Lutgart 
Simoens, om 20 u 30 in Drie Eiken. Inr: Kulturele Kring. 
EDEGEM: Kaasavond om 20 u. in Drie Eiken, inr VNSE. 
AARTSELAAR: Bednjfsbezoek „Gazet van Antwerpen" Vertrek 
om 19 u. 15 lokaal Rodenbach Inschr. Luc Smets. Inr. Aartselaar-
se Vlaamse Knng 
BERCHEM: Spreekbeurt door mevr. Yvonne Nonneman, journa
liste over „De vrouw in de journalistiek", om 20 u. in het Kultureel 
Centrum, Dnekoningenstraat 126. 
BORGERHOUT: Jaariijkse quiz-avond om 20 u. 30 in zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34. 
AARTSELAAR; Gespreksavond met Herman Candnes: „Indus
triële vernieuwing als hefboom voor nieuwe welvaart" Om 20 u. 
in lokaal Rodenbach. Inr. Aartseiaarse Vlaamse Knng. 
NIJLEN: De geplande koncertavond van Kempenland is afgelast 
wegens zware verwondingen van de dingent. 
EDEGEM: „Kinderen maken muziekinstrumentjes" om 14 u. 30 in 
lokaal Drie Eiken Inr. FVV 
EDEGEM: Kaartavond om 20u. 15 in Drie Eiken, op voorhand 
inschr. Inr VNSE. 
EKEREN: Informatie-avond rond de gemeentepolitiek in Groot-
Antwerpen Om 20 u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23. 
M.m.v Hendrik Neetens, voorz. VU, Gerard Bergers, Bart 
Vandermoere en Clara Govaert gemeenteraadsleden Ant
werpen. 
BRASSCHAAT: Voordracht over „Joris Van Severen en het 
Verdinaso", om 20 u in de St-Jozefskapel, Augustijnslei. Spre
kers: 'Arthur de Bruyne en Alfons Van Opstal Debat gevolgd 
door receptie aangeboden door het VU-bestuur. 
EDEGEM : Naaitips door Josée van Thillo in lokaal om 20 u. 15. Inr. 
FVV. 

10 

11 
12 

14 

16 

17 

17 

17 

18 
18 
18 
18 

21 

21 
21 

22 

24 

24 

25 

25 

25 

25 

28 

29 

- » , v» .T* • 

Na enkele jeugdherinneringen op
gehaald te hebben waann bewezen 
werd dat er in de jonge Schiltz heel 
wat kruim stak herinnerde burge
meester Cools aan de intrede van 
Hugo Schiltz in de raad op 5 januan 

•1959 en waar het jonge raadslid 
onmiddellijk bewees geen katje te 
zijn om zonder handschoenen aan te 
pakken. 

Brede straat. 
Hij haalde de soms harde diskus-

sies aan die onze minister had met 
Lode Craeybeckx, die ondanks alles 
een zekere bewondering had voor 
het jonge raadslid. Ook de kontakten 
met een man als Leo Delwaide wer
den bovengehaald. Een Delwaide, 
die toen Hugo Schiltz definitief voor 
de VU koos, van een doodlopend 
straatje sprak. Het werd echter een 
brede straat, nl. de Jozef ll-straat 
betoogde de burgemeester, hier dui
delijk verwijzend naar de minister-
funktie die Hugo Schiltz nu bekleedt 

Bob Cools had verder woorden 
van lof voor het werk dat Hugo had 
verzet in de raad ondanks de opposi
tierol die hij al die jaren vervulde. Hij 
verwees hier naar de herhaalde tus
senkomsten die steeds een diepe 
bekommernis uitdrukten voor de uit
straling van Antwerpen als wereld
stad, voor de ekonomische rol die de 
stad moet spelen, voor de Antwerp

se haven en voor de universitaire 
instellingen. 

Ook de andere gevierden werden 
uitvoerig in het zonnetje gezet Voor 
de burgemeester was Wim Geldolf 
een man met een enorme werklust 
en dossierkenis, Daniël Le Grelle de 
typische vertegenwoordiger en ver
dediger van de Polderdorpen, John 
Lambrechts een zeer sociaal bewo
gen raadslid en ten slotte John Man
gelschots een man met belangstel
ling en heel wat kennis van de pro
blemen iv.m ruimtelijke ordening 

Aan de dames van de gevierden 
werd een mooie bloementuil over
handigd terwijl de gehuldigden een 
herinneringsmedaille in ontvangst 
mochten nemen. 

Weinig of geen lof 
voor de KNS 

Ondanks de hierboven beschre
ven huidezitting moest de raad zich 
ook buigen over een hele reeks 
agijndapunten. Een van deze punten 
was het goedkeuren van de t)egro-
tingen van KNS, KJT en MKT. Wa
ren er voor de laatste twee begrotin
gen geen problemen, integendeel, 
dan werd de KNS-begroting en voor
al het beleid en de programmatie van 
deze stadsschouwburg scherp op 
de korrel genomen 

Alhoewel er een ernstige poging 
werd gedaan tot saneren hekelde 
VU-raadslid Dirk Stappaerts de 
enorme kloof die er is tussen de 
programmatie en het publiek 

Voor ons raadslid moet men zich 
eens ernstig bezinnen over deze 
programmatie zonder daarom de ar
tistieke vrijheid aan te tasten En de 
beste publiciteit is nog altijd zorgen 
voor het brengen van goed toneel 
De VU onthield zich bij de stemming 
over deze KNS-begroting. 

Ook bij de andere oppositiepar
tijen werd het KNS-beleid weinig 
positief gevonden en werd deze 
begroting met gestemd. 

Geen antwoord 
Ons raadslid Ria Van Rompay had 

een aantal vragen i v.m het bestaan. 

doel en instandhouding van de zoge
naamde vroegnota van de pKslitie. 

Deze nota rs een werkstuk dat 
informatie verstrekt bestemd voor 
de burgemeester. Ria had heel" w a f 
twijfels en vroeg zich dan ook af hoe 
en in welke mate details waarvan de 
opgave gevraagd word t relevant 
(kunnen) zijn voor de beoordeling 
van het „politieoptreden" door de 
heer burgemeester. 

„Acht het kollege de inhoud van 
deze nota in overeenstemming met 
de wettelijke taken van de burge
meester, taak van officier van de 
gerechtelijke politie voorbehouden 
zijnde aan de burgemeester in ge
meenten waar er geen politiekom-
missarissen zijn", vroeg het raadslid. 

Verder stelde Ria Van ROmpay 
zich ook vragen omtrent het gebruik 
dat de dokumentatiedienst maakt 
van de haar op deze manier meege
deelde feiten en gegevens. Ook 
vond zij dat de kommissie die het 
toezicht uitoefent op de bescher
ming van de pnvacy haar kontrole 
zou uitoefenen ook op deze gege
vens v.an de dokumentatiedienst 
Verder wenste zij ook te weten 
waarom er enig onderscheid nrKjet 
gemaakt worden tussen politieke en 
niet-politieke aanplakkingen. >t 

Deze interpellatie scheen bij de 
burgemeester in het verkeerde keel
gat geschoten te zijn. Hij meende 
dan ook de interpellante de levieten 
te moeten lezen. Maar antwoorden 
op de gestelde vragen was er niet bij 
ondanks het aandnngen van Ria 

Bob Loete 
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In de 
Brasschaatse raad 

O m d a t de raad van het O C M W a k k o o r d g i ng met de V U - a n a l y s e 
b e t r e f f e n d e het behee r van het z i ekenhu i s V e s a l i u s k e u r d e onze 
O C M W - a f g e v a a r d i g d e J a a k D e c r u de b e g r o t m g v o o r 1984 mee 
g o e d 

VU keurt OCMW-begroting „onder voorbehoud" goed 

Ten einde de jaarlijks weerkeren
de exploitatieverliezen te verminde
ren stelde hij duidelijk dat er wat 
dient gedaan te worden aan de 
dalende trend van het aantal ligda

gen waardoor de ontvangsten dalen 
maar de kosten niet in evenredigheid 
verminderen zelfs voor sommige 
posten stijgen Verder stelde Jaak 
Decru in het O C M W de personeels-

Hernieuwing 
VU-bestuur te Mortsel 

Als éen der iaatsten van het arrondissement Antwerpen hield VU-Mortsel 
bestuursverkiezmg op donderdag 12 januari II In aanwezigheid van arron
dissementeel voorzitter Frans Kuijpers, nadien afgelost door sekretaris Bob 
Loete, en met gelegenheidsspreker Walter Luyten kwamen bijna honderd 
leden hun stem uitbrengen 

Na kooptatie en na de bestuurs-
vergadenng kwam volgende ploeg 
uit de bus voorzitter Bob Wal-
schaerts. Steenakker 28, tel 
4498954 sekretans Emiel Croes, 
sTeenakker 90, 4491250, penning
meester Rita Matthijs, Uersesteen-
weg 85, 44011 77, Organizatie Jos 
Van de wouwer, Deurnestraat 80, 
4490356, propaganda Roland Bol-
laerts, Guido Gezellelaan 62, 
440 38 82, VUJO-verantwoordelijke 
Bart Vandewalle, Kerkstraat 115, 
4406536 vorming Winfned Van-
gramberen, üersesteenweg 228, 
4557734, leden Jan Andnes, Tom-
meltlaan 34, 4493213, Bart Bergh-
mans, Edegemsestraat 11,449 45 35, 
Mare De Soomer, Antwerpsestraat 
171/173, 4499369, Willy Grielen, 
Deurnestraat 118, 4405353, Irene 
hendnckx, Jaak Blockxstraat 21, 
4497295, Reimond Mattheyssens, 
üersesteenweg 326, 4553599, Mi
chel Theunis, Edegemsestraat 211, 
4493373, Jan Vandewalle, Dieseg-
hemlei 52, 44951 10, Bert Veron, 
Amedeus Stockmanslei 19, 
4493553, Vera Veron, Amedeus 
Stockmanslei 21, 4499653 Chnsti-
ne Wouters, Deurnestraat 244, 
4491014 

Naast de voorzitter en de fraktie-
leider in de gemeenteraad werden 
Reimond Mattheyssens en Bert Ver
on aangeduid als afgevaardigden in 
de arrondissementsraad 

Vermelden we nog dat van deze 
leden Bart Berghmans, samen met 
zijn vrouw Goedele Van den Brande 

medewerker is van de Vlaamse mu
tualiteit VLAMAT voor Mortsel, en 
dat Christine Wouters voorzitter is 
van de FVV-Mortsel (Federatie 
Vlaamse Vrouwengroepen) 

Ter hennnenng onze mandatans-
sen - Gemeenteraad Jan Andnes, 
Tommeltlaan 34, tel 4493213, Wim 
Qaessens, Pastoor Deensstraat 19, 
4553909, Lieve De Ceuster, Ede
gemsestraat 85, 4498421 , Mik Van 
den Bossche, Statelei 22 4493441, 
Jan Vandewalle (fraktieleider), Die-
seghemlei 52, 44951 10, Bob Van 
Hoofstadt Berthoutstraat 4, 
4497818 - O C M W Mieke De 
Houwer, Deurnestraat 80, 4490356, 
Irene Hendnckx, Jaak Blockxstraat 
21 ,4497295 

Bob Walscharts 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 

Eikens t raa t 212, R e e t 

Tel.|03-888.B4.68 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

VU-Tumhout 
kiest nieuw bestuur 

Op donderdag 12 januan II had
den te Mol de statutair voorgeschre
ven driejaarlijkse bestuursverkiezin-
gen van de Volksunie arr Turnhout 
plaats 

Dienstdoende voorzitter Lucien 
Beyens werd in deze funktie herbe
vestigd Lucien Beyens was bij een 

VUJO-Zoersel 
in de 
startblokken... 

Het nieuwe bestuur bijft met bij de 
pakken zitten Ons lid Wilfned 
Scheel werd gekozen als verant
woordelijke voor de jongerenwer
king Langs deze weg durven we een 
oproep doen naar alle Zoerselnaren 
onder de 35 jaar om zich aan te slui
ten 

Vanuit het k>estuur wensen wij 
Wilfned een prachtige start, veel 
uithoudingsvermogen en vanwege 
het bestuur werd overeengekomen 
om zeker in het begin een financiële 
steun te geven om een vlotte start te 
verzekeren 

De VU van morgen begint van
daag met de jongeren om morgen 
onze nieuwe mandatanssen te wor
den en een nog sterkere V U te 
maken voor heel Vlaanderen 

Voor kontakt W Scheel Juse-
schot 28, 2160 St-Antonius-Zoersel 

tussentijdse verkiezing in juni 1982 
reeds aangeduid als arr voorzitter, 
daar de toenmalige voorzitter Hugo 
Draulans wijlen Wim Jonssen op
volgde als senator 

De arrondissementele raad duid
de vervolgens Herman Verachtert 
aan als arrondissementeel sekreta
ns Verachtert maakt in dezelfde 
hoedanigheid ook deel uit van het ar
rondissementeel bestuur van de 
Volksuniejongeren 

Volgende mensen werden even
eens verkozen als bestuurslid Staf 
Dnesen (HerenthouO, Jan Vervec-
ken (Kasterlee), Rik Geyzen (MoD, 
Jan Belmans (GeeD, Josée Van 
Miert (Oud-Tumhout) en Edmond 
Van Looy (Kasterlee) Het nieuw 
verkozen bestuur zal wekJra over
gaan tot een interne taakverdeling 
Ook volksvertegenwoordiger Jo 
Belmans en de senatoren Jef Thijs 
en Hugo Draulans maken als VU-
mandatanssen van ambtswege deel 
uit van het arr t>estuur 

Ten slotte duidde de arr raad de 
arr afgevaardigden in de nataonale 
partijraad aan Werden verkozen 
Staf Driesen, Paul Van Autenboer 
CTumhouO en Jan Vervecken 

• Jongeman, technisch tekenaar, 
zoekt een betrekking als technisch 
tekenaar of ander werk, in het Brus
selse of op de as Brussel-Mechelen-
Antwerpen Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 02-5691604 

afvloeiing aan de kaak, waarover bij 
het personeel een vorm van onze
kerheid bestaat De VU drong dan 
ook aan om een studie door een 
gespecializeerde firma te laten uit
voeren, om het ziekenhuis ekono-
misch en organizatorisch door te 
lichten 

De OCMW-raad besliste een ei
gen werkgroep te installeren met als 
doel de middelen en mogelijkheden 
te bespreken om aan de huidige 
toestand, zowel financieel organiza
torisch als op het vlak van perso
neelsbeleid en dienstverlening te 
verhelpen 

Kritisch voorbehoud 
Ook tijdens de gemeenteraad was 

de VU-f raktie verheugd dat er op het 
VU-voorstel was ingegaan, daar uit 
verschillende gesprekken van onze 
fraktie met verpleegsters en hoofd
verpleegsters bleek dat er duidelijk 
wat mis loopt 

De VU keurde deze begroting dan 
ook „onder voorbehoud" goed met 
de duidelijke bemerking dat er kn-
tisch zal worden toegekeken of zo
als beloofd alle diensten zullen be
trokken worden bij de „werkgroep" 
en of aan de andere elementen die 
tot de slechte resultaten aanleiding 
geven (inkomsten uit erelonen, bete
re organizatie ambulanten, dienstver
lening, benuttigingsduur) wat wordt 
gedaan 

De V U benadrukte nogmaals dat 
de gevoerde personeelspolitiek ze
ker met ten koste mag gaan van de 
kwaliteit van de dienstverlening en 
sloot haar interpellatie af met de 
bewonderenswaardige beroeps-
etiek van de verplegenden even in 
de bloemen te zetten 

BIJ de aanvang van de raad vroeg 
fraktieleider Roger Vanthillo bij 
hoogdnngendheid het woord om aan 
de burgemeester uitleg te vragen 

over de slechte werking van de 
bestrooiing van de jongste dagen, 
nadruk te leggen op het gevaar voor 
de zwakke weggebruikers hierdoor 
en te vragen wat het bestuur hieraan 
in de toekomst dacht te doen De 
burgemeester moest toegeven dat 
er inderdaad wat was misgelopen 
maar verschool zich uiteindelijk ach
ter een rapport van de politie dat hij 
nog moest ontvangen 

Alhoewel de VU de statuten van 
de nieuwe gemeentelijke vzw „Rus 
dne-centrum", die zich gaat bezig 
houden met de vorming en ontspan
ning van de bejaarden, mee goed
keurde formuleerde VU-raadslid Pe
ter Renard onze kntiek dat de oppo
sitie met vertegenwoordigd is, en dat 
geheel weer werd opgevat als een 
meerderheidskransje „Meedoen en 
meebeslissen", mooie slogan maar 
voor w i e ' 

Hubert Scheir 
voorzitter politiek bureau 

Wommelgemse gemeenteraad 
stemt motie tegen Happart 
Dat het er spannend zou aan toe
gaan op deze raadszitting van 10 ja
nuan II kon men zo aanvoelen Op de 
meerderheidsbanken bleven bij aan
vang, na 1 min stilte voor, door 
ongeval om het leven gekomen ge
meentearbeider Luc Pauwels, eerst 
twee, nadien éen plaats onbezet Bij 
de eerste schermutselingen was het 
CVP-schepen C Franck die het al 
zwaar te verduren kreeg 

Nieuw 
VU-bestuur 
te Lier 

Het nieuw VU-bestuur te üer 
werd woensdag 11 januan II voorge
steld aan de pers Nadat uittredend 
voorzitter Frans Lachi de nieuwe 
voorzitter Bob van Ouytsel voorge
steld had, gaf deze een overzicht van 
de plannen van het nieuwe bestuur, 
onze standpunten in verband met 
amnestie, de bewapening en de ver
spilling van onze zuurverdiende cen
ten aan reddeloze Waalse bedrijven 
en ons verzet tegen beleidsmensen, 
en dit om het even waar, die onze 
taal met machtig zijn 

Na de mededeling dat oud-voorzit-
ter Frans Lachi die 10 jaar lang het 
roer van de üerse VU in hand had, 
tot ere-voorzitter benoemd werd, 
stelde hij het bestuur voor, dat als 
volgt IS samengesteld onder-voorzit
ster mevr Winnie Pellegroms-Faes, 
sekretans Geolfned Baeten, pen
ningmeester Pieter Hoet, propagan
da Willy Dox, organizatie Jan Pelle-
groms, jongerenwerking Jan Sels, 
dienstbetoon Frans Lachi, vrouwen
werking mevr Lieske Bouwens-van 
Dessel, abonnementen Wij en Pers 
Georges Lybaert en verder als 
raadsleden Dirk Apers, Marcel Don
kers en Roger van den Eynde 

W I J wensen het nieuwe bestuur 
dat mede het beleid in onze stad 
gedurende de komende vijf jaar be
paalt goed heil en een vruchtbare 
samenwerking met onze VU-sche-
penen en gemeenteraad en OCMW-
leden 

Jons 

Voor al uw 
vertalingen 

Nederlands-Frans 
Frans-Nederlands 

door doctorandus in de 
letteren, aan zeer 

schappelijke prijzen 
Telefoon: 524.34.52, 
na 18 uur: 521.99.60 

(Adv. 47) 

BIJ punt 5 haalde frakteleider R. Van 
de Weghe (VU) zwaar uit i v m de 
winst die het bestuur wou maken 
(3 miljoen) op rekening van de inwo
ners bij het bedelen van de huisvuil-
zakken (uiteindelijk verworpen bij 
staking van stemmen, 10-10) Door
dat de statuten van de bejaarden-
raad een zeef waren en R Van de 
Weghe bezwaren had tegen een 
hulpsekretaresse was het ditmaal 
SP-schepen F Smits die moest in-
kasseren Verwerping 20-10 

Eenpang werd dan een punt van 
VU-raadslid Erna De Bock aangeno
men ledere inwoner kan zich abon
neren op de agenda van de gemeen
teraad De vier interpelaties van de 
V U werden ingezet door G. Daur-
ven, die vroeg een toelage te verle
nen aan jeugdleiders(sters) die een 
kursus voor monitor volgen Ook 
voor het nivelleren der voetbalvel
den vroeg hij de nodige aandacht en 
beloofd werd te trachten een gunstag 
gevolg aan beide punten te geven 
De derde interpellatie was het de 

beurt aan VU-er C. Geel. Stan nam 
het met dat de CVP-er C Frank zijn 
projekt i v m een woonerf vonge 
zitting netjes met volledig plan voor 
de verbaasde schepen op tafel ge
legd, zijn belofte niet was nageko
men, dit samen nader te bekijken 
Stan ( jeel bracht dan zijn Hapjiart-
motie voor de gemeenteraad 
De Wommelgemse gemeenteraad 

- reageert met klem tegen de defini
tieve benoeming van José Happart 
tot burgemeester van de gemeente 
Voeren, deze benoeming is voor 
Vlaanderen onaanvaardbaar daar 
José Happart geen Nederlands kent 
en zelfs weigert het te leren, 
- sluit zich aan bij het verzet terzake 
van de Limburgse provincieraad en 
de Vlaamse Raad, 
- steunt dan ook het ontwerp van 
dekreet dat gemeenschapsminister 
Galle heeft ingediend en waann staat 
dat in het Nederlands taalgebied 
niemand de funktie van burgemees
ter of schepen kan uitoefenen, die de 
taal van dit gebied met beheerst 

(WHJ 

VU-WesterIo: 
niet te onderschatten! 

Met senator Jef Thys als burge
meester en Wilfried Draulans als 
OCMW-voorzitter wint de Volksunie 
van Westerio duidelijk aan direkte 
politieke invloed op gemeentelijk 
vlak 

Toch zijn WIJ, bestuursleden, ons 
meer dan ooit bewust dat onze 
afdeling het zich met kan veroorlo
ven op haar lauweren te rusten 
Integendeel, de volgende vijf jaar 
dienen onze mandatanssen te bewij
zen dat de Volksunie ook op ge
meentelijk vlak iets te betekenen 
heeft Het afdelingsbestuur heeft als 
taak de sociaal-f ederale visie bij onze 
mensen te brengen 

Nieuw bestuur 
W I J zijn op de goede weg De 

massale opkomst bij de laatste be-
stuursverkiezingen bewees d i t Nie
mand had gedacht dat deze avond 
zulk een sukses zou zijn Misschien 
ligt de recente uitgave van een vol
waardig partijblad hieraan ten grond
slag Ons nieuw bestuur is zo samen
gesteld dat alle deelgemeenten, ze
ven in totaal, vertegenwoordigd zijn, 
dat ook onze jongeren (VUJO) en 
onze vrouwengroep goed aan bod 
komen Dit kan alleen maar bijdragen 
tot de pluralistische ingesteldheid 
van onze partij Voor geïnteresseer
den volgen hier de namen met de 
respektievelijke funkties van onze 
nieuwe bestuursleden voorzitter 
Rene Engelen, ondervoorzitter en 
redaktie Jef Appels, sekretans -I-
ledenwerving Chnstel Fransen, pen
ningmeester Guido Versv\(yvelt, pro
paganda Chns Peeters, sport/ jeugd 

Koen Geens, pers Denis Mertens, 
jongerenwerking Hans Fransen (te
vens arr Vujo-voorzJ, organizatie 
Lief Aerts, vrouwenknng Ria Van
sant 

Andere bestuursleden zijn Gene-
vieve Vandevenne, Jean Fonteyne, 
Clem Van de Cruys, An Melis, Jan 
Gysels 

U hoort nog van ons in Westerloi 
Jef Appels 

VU-Dessel 
in het nieuw 

Hier de samenstelling van het 
nieuwe Volksuniebestuur in de afde
ling Dessel 

Voorzitter Atois Vos, ondervoor
zitter Karel Ennekens, sekretans Ro
ger Van Campfort, penningmeester 
Herman Geens, VUJO-verantwoor-
delijke Kns Van Dijck, organizatie en 
propaganda Diana Siegers, be
stuursleden Xavier Mangelschots, 
Herman Feyen, Rita Paeshuyse, Si-
monne Minnen, Raymond Verwaest 

Mandatarissen lid van bestuur, 
zonder stemrecht Hugo Draulans, 
Marten Dillen, Wiske Mandelings, 
Roger Van Ham, Jef Verreyt en Jos 
Van Lieshout 

Opr i t ten en park ings in klin
kers, moo i en duurzaam Tel 
011 -85 58 49 Vanders teegen , 
Berge indest raat 66, 3671 O p o e -
te ren 

(AOV 10) 
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Nieuwjaarsreceptie en informatieavond 

VU-Merelbeke: 
7 jaar gemeentebeleid 

O p v r i j d a g 20 januar i h ie ld V U - M e r e l b e k e v o o r het ee rs t een 
n i e u w i a a r s r e c e p t i e v o o r haar leden . Daa raan w e r d een i n fo rma t i e 
v e r g a d e r i n g g e k o p p e l d w a a r o p de 3 V U - s c h e p e n e n en de O C M W -
v o o r z i t t e r hun be le id k o n d e n toe l i ch ten . He t a f d e l i n g s b e s t u u r w a s 
i m m e r s van men ing da t de leden a ls b e v o o r r e c h t e t o e s c h o u w e r s in 
het po l i t i ek g e b e u r e n rech t h e b b e n o p i n fo rma t i e u i t de ee rs te hand . 

Historiek 
Nadat Volksunie-Merelbeke in 

1970 haar intrede deed in de Merel-
beekse gemeenteraad door het ver
overen van 3 zetels, voerden de 
verkozenen een harde opfxjsitie te
gen de homogene CVP-meerder-
heid en vooral tegen de franskiljonse 
burgemeester en nobiljon Verhae-
ghen Het is ook in deze penode dat 
een hechte samenwerking tot stand 
kwam tussen de afdeling en de 
plaatselijke milieugroepenngen wat 
in 1976 leidde tot een gemeenschap
pelijke lijstvorming onder de naam 
Volksunie-Milieubelangen 

De CVP kon haar volstrekte meer
derheid niet behouden en kreeg 
zware klappen zodat zij voor de 
volgende zes jaren naar de op>posi-
bebanken werd verwezen De Volks
unie, die haar zetelaantal tot 4 zag 
stajgen, ging een koalibe aan met de 
CLM (Centrum-Lijst-Merelbeke) — 
een plaatselijke lijst van liberale sig
natuur met aan het hoofd P W -
senator Jean Pede Twee schepen-
zetels en het voorzitterschap van het 
O C M W kwamen in onze handen 

Tijdens deze legislatuur kon toen
malig schepen van Leefmilieu en 
Informatie Paul Marters onder meer 
aanvangen met het üedermeerspro-
jekt, een parkgebied dat als bufferzo
ne zal dienen tegen het nabijgelegen 
industnegebied Tevens werden op 
allerlei vlak milieuvnendelijke maatre
gelen genomen die zeker de hele 
Merelbeekse bevolking ten goede 
kwamen 

Schepen Georges Van Gijsegem, 
in die penode verantwoordelijk voor 
onderwijs en kuituur, werkte met 
veel dynamisme aan de uitbouw en 
de verbetenng der inf rastruktuur van 
het gemeentelijk onderwijs oude ge

bouwen werden grondig gesaneerd 
en het Gemeentelijk Instituut voor 
Technisch Onderwijs kreeg er onder 
zijn beleid een prachtige nieuwe 
vleugel bij Onder leiding van 
OCMW-voorzitter dr Meysman 
opende het O C M W haar nieuwe 
rusthuis en vervulde de tainjke door 
de wetgever opgelegde taken 

De verkiezingen van oktober 1982 
kenden voor Volksunie-Milieubelan
gen een prachtig verloop zodat we 
ons jaarlijks bal niet zonder fierheid 
als „Overwinningsbal" konden aan
kondigen Een vijfde zetel, op 25, 
kwam in VU-handen terwijl de zesde 
zetel erg nipt aan onze neus voorbij 
ging Meer dan 20 % der Merelbeek
se kiezers had V U gestemd en dit 
ondanks het feit dat lijsttrekker Paul 
Martens de konkurrenbe had van 
senator en voorzitter van de Vlaam
se raad ( ' ) Jean Pede en van de 
CVP-senator De Cooman 

Na harde onderhandelingen met 
zowel CVP als PVV — elk negen ze
tels — kwam met de eerste partij 
een bestuursakkoord tot stand De 
CVP bleek bereid om erg ruime 
konsessies te doen in ruil voor een 
hernieuwde bestuurspenode Naast 
het voorzitterschap van het O C M W 
zullen 3 VU-schepenen de gemeente 
Merelbeke in de volgende jaren be
sturen 

Informatie-avond 
Na het welkomstwoord van voor

zitter Julien Maeyens, die kort de 
regenngspolitiek i v m Happart en 
Cockenll-Sambre hekelde, was het 
woord aan schepen Paul De Belie 
Het gezin, de jeugd, de minder-vali
den, de derde wereld en tenslotte de 
gemeentelijke informatie behoren tot 
zijn bevoegdheid Alhoewel even be
kommerd om de andere domeinen 
die tot zijn bevoegdheid behoren 

L.ÏC5 O 

Noel Neufcour en Hugo Roggeman ontwierpen en schilderden een 
20 m2 nieuwjaarsboodschap voor de afdeling Gentbrugge-Ledeberg 
Ook uwe hielp mee Was gans de maand januan te zien op de hoek 
Brusselsesteenweg-Hovenierstraat te Ledeberg 

handelde schepen De Belie deze 
avond vooral over zijn jeugd- en 
informatiebeleid 

Paul De Belie, zelf vader van 5 op
groeiende kinderen vindt de jeugd 
een interessante en intngerende 
groep die erg aktief is met een grote 
dosis dynamisme en de wil tot reage
ren Toch ziet hij het als zijn taak 
door een jeugdbeleid de jongeren 
een stuk dichter bij de Volksunie en 
bij de Vlaamse beweging te brengen 
Veel respekt heeft Paul De Belie 
voor de jeugdverenigingen waarmee 
nu reeds een goede samenwerking 
bestaat Problemen bestaan er voor
al met een jeugdhuis dat zijn lokalen 
huurt van de gemeente en waarbij 
een erg groot aantal niet-Merelbeke-
naren zijn aangesloten Toch meent 
schepen De Belie dat het geen zin 
heeft het in deze zaak tot een open 
konflikt te laten komen 

Zijn belangnjkste oogpunt voor 
1984 bestaat enn te komen tot de 
opnchting van een gemeentelijke 
jeugdraad waardoor de jeugd recht
streeks kan betrokken worden in het 
gemeentelijk beleid 

Op het vlak van de gemeentelijke 
informatie, een matene die hij over
nam van Paul Martens, werd in het 
voorbije jaar reeds heel wat gereali-
zeerd Een „open beleid" is voor Paul 
De Belie een belangnjk programma
punt hij IS dan ook voorstander van 
hoorzittingen waar nodig, samenwer
king met buurtkomitees en wil het 
beleid dichter bij de burger brengen 

In dit kader verscheen reeds een 
gemeentelijke gids die een schat aan 
nuttige gegevens bevat Daarnaast 
zorgt de informatieschepen voor het 
dnemaandelijks verschijnen van het 
gemeentelijk informatieblad da t 
naast gemeentelijke informatie, dient 
open te staan voor de bevolking 

Tenslotte loopt schepen De Belie 
met plannen rond om een permanen
te gemeentelijke informatiedienst op 
te nchten 

Sociale vader. 
Als volgende spreker kwam sche

pen Georges Van Gijsegem aan het 
woord HIJ IS bevoegd voor de bur
gerlijke stand, brandweer en civiele 
bescherming Een taak die hij met 
veel Ijver ter harte neemt 

Als verantwoordelijke voor de 
burgerlijke stand voelt George Van 
Gijsegem zich zowat de sociale va
der van de gemeente Hij huwt de 
jonge paren, is verantwoordelijk 
voor de pensioenen en de milibe Het 
is dan ook met verwonderlijk dat vele 
Merelbekenaren hem met hun grote 
en kleine problemen komen opzoe
ken en in hem iemand vinden die 
open staat voor ieders problemen, in 
de eerste plaats die van de kleine 
man 

In zijn toespraak handelde sche
pen Van Gijsegem uitgebreid over 
het brandweerbeleid Daar waar zijn 
voorganger hier een ware St-Ni-
klaaspolitiek voerde meent de huidi
ge schepen hienn orde op zaken te 
moeten stellen Het past immers met 
dat op een onverantwoorde wijze 
met gemeenschapsgelden wordt 
omgesprongen De aanvankelijke 
problemen die hieromtrent tussen 
hem en het personeel van het vnjwil-
lig brandweerkorps rezen werden in 
een serene sfeer uitgepraat en opge
lost 

Sociale politiek 
Het OCMW-beleid was het onder

werp van de toelichbng gehouden 
door dr Roger Meysman, sinds 1976 
OCMW-voorzitter Deze nabonalist 
van het eerste uur is er fier over dat 
van het Merelbeekse O C M W een 
orgamzatie werd gemaakt die als een 
voorbeeld kan gelden voor heel wat 
andere gemeenten 

In een korte schets gaf hij de 
evolutie van de stijgende gemeente
lijke bijdrage in het OCMW-budget 
Deze zal in 1984 30 5 miljoen bedra
gen, toch een met onaardig bedrag 
Volgens dr Meysman worstelt het 
Merelbeekse O C M W dan ook met 
de problemen waar elke gemeente 
min of meer mee te maken heeft 
meer opdrachten met minder fond
sen De op hl zijnde wetswijziging 
lijkt hem dan ook op zijn minst 
problemahsch De wetgever schijnt 
het tjegrip „maatschappelijk welzijn" 
te willen terugschroeven tot het be-

OOST-VLMNDEREN 
FEBRUARI 
10 GERAARDSBERGEN: Dia-avond, spreekbeurt en gelegenheid 

om vragen te stellen over inbraakprevenbe Spreker ad j -
polibekom Van Overmeire 

10 ST.-NIKLAAS IJzertjedevaartavond met film van Rom en üeve 
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, Vertxjnd VOS en Amedee Verbruggenknng 

10 WACHTEBEKE 1 ste Krokussenbal om 20 u in dancing Summer-
bme, Gebr Nandtslaan Inr V U 

10 LEDEBERG. Gespreksavond door Paul Sergier van de Vlaamse 
Vnendenknng 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 graba Org VOS 

10 EEKLO Uiteenzetbng door de heer Cambie van G O M O V over 
de verkeersinfrastruktuur van Eekio en omgeving Om 19 u 30 in 
de vergaderzaal boven 't Cipierke, Galenj Nieuwe Wandeling, 
Stabonsstraat Inkom grabs Org Vlaannse Vnendenknng EekIo 

12 GENT-MARIAKERKE- Onthulling van een Berkenkruiszerl^ op 
het graf van Karel Hegmans, Vnendenknng Sneyssens Om 11 u 
aan het kerkhof 

17 DE PINTE Uzert}edevaartavond met toespraak door Koen 
Baert nat sekr Uzertiedevaartkomitee over de zin van de 
Uzerbedevaart in de huidige bjd Voordracht door Herman 
Bruggen Vertoon kleurenfilm Uzertiedevaart onder het tema 
„Vlaamse macht - Vlaams welzijn" Toegang is grabs, begin om 
20 u in de raadszaal van het gemeentehuis 

17 STEKENE-KEMZEKE: Jaariijks mosselfeest in 't Zaaltje, Hei
straat te Stekene, om 19 u 30 Volkskabaret van Sinaai zal het 
feest opluisteren Pnjs 250 fr 

18 ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM: 2de Nachtbal van eer
ste schepen Hem Mallefroy, om 20 u in feestzaal „St-Janshor, te 
Ottergem Orkest „The Honney's" 

18 GERAARDSBERGEN Jaarlijks eebnaal in zaal „De Vlaschaerd", 
Gentsesteenweg berde Za t van 17 u tot 22 u en zondag 19/2 
van 11 u 30 tot 15u en van 1 7 u tot 2 0 a 

22 WETTEREN Hutsepotavond om 20 u in zaal Overeenkomst 
Bookmolenstraat 

22 SINT-NIKLAAS Spreekbeurt door Nymia Van Speyt)roeck over 
„De nieuwe industnele revolube" om 20 u in de stadsbitilioteek. 

25 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE- 7de eetfesbjn vanaf 18 u in 
Parochiaal Centrum Denderwindeke Ook op 2(5/2 van 11 u 30 
tot 15 u 

25 AAIGEM-BAMBRUGGE-BURST: VLMedenfeest om 19 u m zaal 
Torengalm te Aaigem 

gnp „openbare weldadigheid" ten 
nadele van de minstbedeelden onder 
ons. in de eerste plaats de hulpeloze 
ouden-van-dagen 

Twee faktoren hebben de lasten 
de jongste jaren sterk doen sbjgen 
het verdwijnen van de geestelijken 
en de opening van het nieuwe rust
oord Bij dit laatste dient echter of)-
gemerkt te worden dat plaatsing van 
bejaarden in omliggende rusthuizen 
ook erg duur zou uitkomen 

Met een reeks cijfermatenaal be
wees onze dynamische OCMW-
voorzitter dat het O C M W kan be
schouwd worden als een klein be-
dnjf Het telt met minder dan 103 
personeelsleden, waaronder 63 in 
vast verband Daarnaast zijn 23 ont
haalmoeders werkzaam Het 
OCMW-rusthuis, waarvoor een lan
ge wachtlijst bestaat hertiergt 107 
ouderlingen Er heerst een goede 
sfeer en er wordt voor heel wat 
ontspanning gezorgd 

Tenslotte en met minder belang
rijk genieten 250 inwoners van een 
of andere vorm van thuisverzorging 

Het past hier nog te vermelden dat 
dr Meysman in zijn zware OCMW-
taak wordt bijgestaan door ons 
OCMW-raadslid Leon Van Durme 

Veiligheid en 
groenbeleid 

Paul Martens, schepen van Open
bare Werken Milieubeleid en Ruim
telijke Ordening was de laatste spre
ker die op het aandachtige publiek 
werd losgelaten In grote lijnen 
schetste hij zijn plannen voor 1984 
Daaruit mogen we in de eerste 
plaats onthouden dat het beleid ten 
voordele van fietsers en voetgan

gers krachbg zal worden voortgezet 
Niet alleen ligt het in de bedoeling 

van Paul Martens om de bestaande 
fiets- en voetpaden te verfc>eteren, er • 
nieuwe aan te leggen, maar ook de 
oude en soms in verval geraakte 
voetwegen over het hele grondge
bied van Merelbeke te verbeteren 
en er fiets- en voetgangersverkeer 
op mogelijk te maken Deze altema-
beve paden zijn veel veiliger dan 
deze langs de drukke verkeersaders 

Wat betreft de groenvoorziening 
zal de beplanbng in de Liedermeers-
wijk (zie hoger) stelselmabg worden 
voortgezet Ook in andere delen van 
onze gemeente is verantwoorde 
straatbeplanbng voorzien 

De afvalverwerking een erg teer 
punt IS het onderwerp van bespre
kingen en onderhandelingen die ech
ter nog in zulkdanig stadium staan 
dat hierover weinig kan worden ge
zegd 

Vragen 
Ondertussen was het al erg laat 

geworden en schepen Martens dien
de zijn toespraak drashsch in te 
korten 

Na een korte pauze waann spre
kers en toehoorders hun dorst laaf
den kreeg het publiek de kans om 
vragen te stellen 

Het feit dat hierop door velen 
werd ingegaan t)ewijst de interesse 
van onze leden en tevens de nood
zaak van zulk een informabe-avond 
Het ligt in de vaste bedoeling van de 
Merelbeekse afdeling om deze wijze 
van informatie voor en parbcipahe 
door de leden in de toekomst voort 
te zetten 

Koen Van Caimere 

Nieuw bestuur bij VU Gent-Zuid 
Op 25 november II orgamzeerde 

de VU-afd van Gent-Zuid haar dne-
jaarlijkse bestuursverkiezing Bij een 
gezellig wijntje en kaas werd dan het 
nieuw bestuur gekozen Dit ziet er 
voor de volgende dne jaar als volgt 
uit voorzitter Jan D'Haeze onder
voorzitter Denise Goethyn, sekreta-
ns Enk Meerschaert penningmees
ter Lieve Baert-Vantyghem 

Sven Van Ooteghem (dienstfcie-

toon en propaganda) Patnck 
Storms (orgamzabe) Wilfried Cassi-
man (dienstbetoon). Guido De Roo 
(frakheleider - vorming V V M en 
dienstbetoon) Frans Baert (kamer
lid, raadslid en diensttjetoon) 

Mogen wij langs deze weg om, 
Alkjerhne Sellier danken voor het 
werk die ze vemchtte in onze afde
ling Alkjerbne, wij allen wensen U het 
beste toe 
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VU-schepen Mark Huys hield hoorzitting te Sinaai 

Bewoners van Sinaai spraken over hun omgeving 
O p z a t e r d a g a v o n d 28 januar i h a d in het p a r o c h i e h u i s te S inaa i 

een h o o r z i t t i n g p laa ts d o o r s c h e p e n Marl< H u y s . De o r g a n i z a t o r e n 
m o c h t e n er z i ch o p v e r h e u g e n o n d e r de t o e h o o r d e r s de r a a d s l e d e n 
A r t h u r B a e c k e l a n d t en René D e C i e r c q en een a f vaa rd i g i ng van de 
d o r p s r a a d en l ee fm i l i eu te m o g e n b e g r o e t e n . 

Na het welkomstwoord door de 
voorzitter van de Amedee Verbrug-
genknng en Volksunie-Sinaai, Fons 
Van Hoydonck, schetste de schepen 
een overzicht van zijn werkterrein en 
zijn planning terzake voor de komen
de jaren Hij was dan ook van mening 
dat een hoorzitting een ideale oplos
sing vormde om kleine problemen 
vnjwel onmiddellijk op te lossen en 
voor grote problemen de nodige 
inlichtingen te bekomen van de 
mensen die ermee gekonfronteerd 
worden 

Opdracht 
De schepen deelde eerst zijn kon-

klusies mee van de in mei 1983 
gehouden enquête over riolenng De 
problemen die zich hierbij stellen zijn 
het fundamenteel ontbreken van een 
stadsnolenng en de grachten die met 
onder stadsbevoegdheid vallen, nl 
de pnvegrachten en de grachten, die 
onder het „Poldertiestuur" vallen Op 
lange termijn is er wel het voorstel 
van de Vlaamse Watermaatschappij, 
die voorziet in een nolenng voor 3/4 
van Sinaai Voor de problemen op 
korte termijn werd schepen Mark 

Op 26 november 1983 hadden te 
Rupelmonde de bestuursverkiezin-
gen van de plaatselijke VU-afdeling 
plaats in aanwezigheid van arrondis
sementeel voorzitter A Claes Om 
het geheel een feestelijk tintje te 
geven was er terzelfdertijd een kaas-
en wijntafel 

Z o n zeventig aanwezigen waar
van 52 stemgerechtigden beleefden 
een gezellige avond, met smakelijk 
eten een spreekbeurt door senator 
O Van Ooteghem over het ekono-
misch alternatief van de VU, bevatte
lijk en ongekunsteld naar voor ge
bracht, een mooie tombola natuurlijk 
de verkiezingen en nadien een dans
je 

Goede start bij 
VU-Erembodegem 

Op zaterdagavond 14 januari 
greep de traditionele nieuwjaars-
drink van de Volksunie-afdeling 
Erembodegem-Centrum plaats in de 
zaal Rembrandt te Erembodegem 

Net zoals vorig jaar was het zaal
tje bomvol en kon de medevoorzitter 
Eddy Schollaert in een gezellige 
sfeer de leden en sympatisanten 
welkom heten en hen de beste wen
sen voor het nieuwe jaar toewensen 
Tevens werd het nieuwe bestuur 
voorgesteld Luc D'Hondt oud-ge-
meenteraadslid, werd tot erevoorzit-
ter uitgeroepen Het nieuwe ge
meenteraadslid Enk Anjs veront
schuldigde de voorzitter Andre So
gers voor zijn late komst, wegens de 
geboorte van zijn dochtertje Nele 

Ook Daniel Denayer, Willy Alloo, 
Frans Jansegers van Herdersem en 
een afvaardiging van het arrondisse
menteel bestuur waren aanwezig 

De aanwezigen werden vergast 
op een ganse avond gratis dnnken 
en smullen van belegde broodjes 

Irma Van Oudenhove (sekretans) 
deed samen met Ingrid Bonnaerens 
(penningmeester) en Jos Standaert, 
Theo Seminck (organizatie en propa
ganda) het werk achter de toog 

Dank zij de aanwezigen en alle 
sympatisanten was het een zeer 
geslaagde avond 

Nog een pluimpje voor Sandra 
Jacqueline, Lieve en Hilde die zorg
den voor het kjeleggen van de brood
jes 

Huys door de toehoorders sterk 
onder druk gezet om alleszins er
over tè waken dat de stad zijn 
werken goed uitvoert en dat alle 
mogelijke middelen aangewend wor
den om de werkzaamheden, die on
der het toezicht van het „Polderbe-
stuur" vallen te aktiveren De bewo
ners van Hooimanstraat en Leestraat 
lieten dan ook krachtig van zich 
horen 

Leerrijke diskussie 
Op het vlak van openbare werken 

stelde de schepen, dat er nog heel 
wat te doen was op Sinaai De 
aanwezigen beklaagden er zich over 
dat Sinaai in de vorige legislatuur 
stiefmoederlijk behandeld was Na 
een leemjke diskussie bleek dat de 
grote aanpak om bepaalde straten te 
herleggen of te vernieuwen, welis
waar noodzakelijk is. maar gezien de 
lange administratieve weg via Brus
sel ongeveer dne jaar vraagt op het 
moment geen resultaat geeft Daar
om IS erop aangedrongen om het 
wegdek van Sinaaidorp en Dnes 
toch te herleggen in afwachting van 
de herstrukturenng van de Dnes De 

Voor dit alles danken wij speciaal 
senator O Van Ooteghem die on- ^ 
danks het barslechte weer zich met 
liet weerhouden naar Rupelmonde te 
komen Wij danken eveneens H 
Koppen en zijn echtgenote Anny 
voor het drankje en het hapje dat zij 
iedereen aanbioden dit om de aan
stelling van Heinfned tot schepen 
van Financien voor groot Kruibeke 
te vieren 

Tot slot danken wij iedereen die 
aan het wellukken van deze avond 
heeft meegeholpen De uitslag van 
de verkiezingen was als volgt waar
bij dient vermeld dat het volledig oud 
bestuur werd herkozen met aanvul
ling van enkele nieuwelingen 

Alfons De Laet voorzitter, Ray
mond De Roeck, sekretans, Anny 
Koppen-Cortebeek, penningmees
ter Petrus Baetens, propaganda 
Rene Bnjssinck, organizatie Leon 
Colma I organizatie, vrouwenwer
king Anny Koppen-Cortebeek en 
Celina De Roeck-Van der Meiren, 
ovenge bestuursleden Sabine Col-
man en Jan Cools, gekoopteerd, 
mandatarissen Alfons Claes, voor
zitter OCMW-Kruibeke Heinfned 
Koppen schepen van Financien 

Amper dne weken na de verkie
zingen kon het nieuwe bestuur reeds 
de handen uit de mouwen steken 
voor de organizatie van het jaarlijkse 
kerstfeest Met 65 aanwezigen 
(ouders en kinderen) was het Soks
lokaal weer goed gevuld Een smake
lijke koffietafel in een gezellig ver
sierde zaal een knappe kerstman in 
de persoon van Jozef Claus, een 
hoop geschenken voor de kinderen, 
een kleurwedstnjd voor de jeugd en 
een kwis voor de ouderen zorgden 
andermaal voor een geslaagde 
avond Moge het in 1984 ook zo zijn 
Langs deze weg wil het bestuur aan 
de VU-leden van Rupelmonde het 
beste toewensen voor het nieuwe 
jaar, een kommerloos en vreugdevol 
1984 

R De Roeck 

• Heer, 24 jaar en wonende in de 
omgeving van Herentals zoekt een 
betrekking als klinische psycholoog 
Ref nr (K)11 Belangstellenden kun
nen kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal Centrum voor 
mensen met vragen, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 

bewoners van Hooimanstraat en 
aanliggende drongen ook aan op een 
nazicht van hun straat en de wegber
men Voor de Leestraat zal er ook 
bestudeerd worden om een nieuw 
wegdek aan te brengen en een 
daarbijhorend fietspad aan te leggen, 
dat echter goed moet afwateren en 
met zoals het bestaande fietspad, dat 
tot halfweg de straat ligt en dat meer 
de allures heeft van een zwembad 
Voor de Cadzandstraat en Helsvuur-
straat werd ook een verbetenng 
gevraagd 

De aanwezigen waren van me
ning, dat al deze straten veel belang-
njker waren dan de Limietstraat en 
de Doeanelimietstraat waarvoor de 
vonge legislatuur een aanvraag tot 
subsidie had ingediend 

Verkeersopvoeding 
Verkeersaangelegenheden is ei

genlijk een hobby van schejsen 
Huys In dit kader zette hij dan ook 
zijn plan uiteen om van Sinaai-station 
tot Sint-Niklaas-station een fietspad 
aan te leggen ten dienste van de 
schoolgaande jeugd Aan Sinaai-sta-
tion wordt ook een parkeerterrein 
voorzien op het goederenterrein van 
de NMBS Een belangnjk initiatief is 
ook een uitbreiding van de mogelijk
heden tot verkeersopvoeding door 
de stad en daarbijhorend het opte^ 
den van verkeersbngadiers om aan 
de scholen de kinderen te beveiligen 

Op het vlak van groenbeleid werd 
de schepen erop gewezen dat de 
Dnes te Sinaai vroeger nooit te 
kampen had met wateroverlast en 
dat dit te wijten was aan een ver
keerde maaimetode Het gras van de 
Dries IS weidegras en geen gazon
gras en kan immers zijn natuurlijke 
funktie met vervullen 

In elk geval hebben schepen Huys 
en de aanwezigen van elkaar veel 

VU-Laarne-Kalken 
in het nieuw 

Onlangs hadden in onze afdeling 
de bestuursverkiezingen plaats Er 
werden 15 leden effektief verkozen 

Voorzitter Chris Van Acker, Kou-
terdreef 24, Laame Tel 693695 -
Ondervoorzitter Nimia Reintjes van 
Veerssen, Heidestraat 14, Laame 
Tel 695338 -Sekretans Jozef a De 
Ceukelaire, Bontinckstr 10, Kalken 
Tel 676252 - Penningmeester Re
main Fliebergh, Lepelstraat 81, Laar-
ne Tel 690596 - Propaganda Mar
cel De Rijcke, Lange Meire 25, Laar-
ne Tel 698506 en Roland Maes, 
Heirweg 12, Kalken - Organizatie 
Jozef Van Gijzeghem, Bernngstraat 
4, Kalken Tel 676419 - Dienstbe
toon Andre De Rijcke, Pennemans-
baan 24b, Kalken Tel 67 6555 en 
Chris Van Acker - Leden en abonne
menten Andre De Rijcke - Hoofdre-
dakteur ,Den Uil" Roland De Fre, 
Boombos 22, Kalken - Theo De 
Kegel, Heirweg 53 Kalken, Andre 
Maes, Motelaan 28, Laane, Mana 
Meganck, Bernngstraat 4, Kalken 
Patrick Seghers, Maria Borgelioen, 
Bontinckstraat 14, Kalken, Robert 
Blancquaert, Meirhoekstraat 87, 
Laarne 

Volkskabaret 
te Stekene 

Het groot familie- en ontspan-
ningsfeest van de VU en A Verbrug-
geknng Groot-Stekene gaat door op 
vrijdag 17 februari 1984 om 19 u 30 
in de zaal van cafe „'t Straatje", 
Heistraat Stekene 

Na het maal (mosselen of kip) zal 
het Volkskabaret van Sinaai, onder 
leiding van mr Paul De Greyt ons 
ontspannen met enkele humonsb-
sche knalnummertjes die de moeilijk
ste onder ons zal doen schaterla
chen 

Deelneming in de kosten 250 fr p 
persoon Eten, kabaret + 1 konsom
matie inbegrepen Alle vrienden zijn 
welkom I 

kunnen leren en gezien het al na 
23 u werd is de vergadenng dan ook 
afgesloten zonder dat o a het punt 
over de uitbreiding van het kabelteli-
visienet aan bod gekomen is Dit en 
andere zaken kunnen steeds behan-

Op vrijdag 20 januari 1984 gingen 
in de Eenhoorn te Bazel de verkiezin
gen door voor de samenstelling van 
een nieuw Politiek Kollege van de 
V U te Kruibeke Het politiek kollege 
IS het overkoepelend orgaan van de 
afdelingsbesturen van Bazel, Kruibe
ke en Rupelmonde Het wordt geko
zen door leden van de politieke raad, 
die wordt samengesteld door de 
verschillende afdelingsbesturen De 
vergadenng van vrijdag II werd voor
gezeten door Raoul De Rijck, provin
ciaal raadslid, als vertegenwoordiger 
van het Arrondissementeel bestuur 
De stemming leverde volgend resul
taat op 

Namens de deelgemeente Kruibe
ke maken deel uit van het politiek kol-

Bij VU-
Aalter-Bellem 
Lotenhulle-Poeke 
Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januan II werden alle 
leden met hun familie verwelkomd 
op onze eerste nieuwjaarsreceptie 
Deze had plaats ten huize „Were Di" 
bij ons gemeenteraadslid Pol Sturte-
wagen Het was een enorm sukses 
Rond het middaguur hield onze voor
zitter zijn nieuwjaarsrede van vrede 
en voorspoed voor iedereen in de 
wereld en voornamelijk een speciaal 
woord voor de plaatselijke en natio
nale VU-werking 

Pol, volgend jaar zijn we met zijn 
allen terug en van harte dank voor 
het warm onthaal 

Jaarlijks 
ledenfeest 

Traditiegetrouw komt begin maart 
ons jaarlijks souper op het program
m a Vong jaar, het jaar van de vol
machten, was een voltreffer Wij 
hopen dit jaar nog beter te doen 

Het feest gaat door op vnjdag 2 
maart om 19 u 30 in de feestzaal 
„Biezenhor te Aalter Voor de eerste 
maal is de prijs van het menu -1- ver
teer van gans de avond samenge-
koppeld en bedraagt 750 frank per 
persoon We verwachten u in groten 
getale Vergeet met vnenden en ken
nissen aan te spreken 

deld worden op de maandelijkse 
zitdag van schepen Huys, elke eer
ste zaterdag van de maand om 10 u 
te Sinaai, ten huize van de voorzitter 
van Volksume-Sinaai, Fons Van Hoy
donck, Leestraat 26a tel 7725257 

lege Emiel De Brauwer, Andre De 
Sloover, Luc Sterckx, Alfons Van 
Raemdonck, Jenny Willems en Jos 
Cop 

Voor de deelgemeente Bazel zijn 
dit Karel Canfijn, Herman De Graef, 
Dirk Ruymbeke, Raf Spinoy, Andre 
Spolspoel 

Voor Rupelmonde ten slotte wer
den Annie Ck)rtebeeck, Alfons De 
Laet en Raymond De Roeck aange
duid 

Zoals wellicht mag blijken, maakt 
geen enkel mandatans deel uit van 
de verkozenen Dit is een bewuste 
keuze geweest De mandatarissen 
hebben statutair echter steeds het 
recht een beperkte afvaardiging naar 
de vergadenngen van het Politiek 
College te sturen 

Na de samenstelling van het kolle
ge diende de raad over te gaan tot 
de verkiezing van een nieuwe voor
zitter voor dit kollege 

Uittredend voorzitter Herman De 
Graef wenste zich met meer kandi
daat te stellen voor een nieuwe 
penode Namens het kollege werd 
dan de kandidatuur van Raf Spinoy 
voorgedragen In de daarop volgen
de stemming haalde hij een zeer 
ruime meerderheid 

Onder zijn voorzitterschap kwam 
het nieuw gekozen politiek college 
dan voor een eerste maal samen om 
over te gaan tot een interne taakver
deling Dit gaf volgende resultaten 
sekretans André De Sloover, pen
ningmeester Annie Ckirtebeeck, pro
paganda Karel Canfijn en Emiel De 
Brauwer, pers Dirk Ruymbeke, on
dervoorzitter Herman De Graef 

Sociaal 
dienstbetoon 
schepen Antoon 
Mertens 

Schepen Antoon Mertens van 
Lede houdt zich ter beschikking voor 
het helpen oplossen van uw proble
men Op het gemeentehuis van 
Lede elke woensdagmiddag van 
14 u tot 15 u en elke vnjdag van 
18 u tot 19 u In het Ontmoetings
centrum. Kasteelstraat 4 elke vrij
dagavond van 19 u tot 20 u 

Feestelijke verkiezingen 
te Rupelmonde 
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VU-Boutersem: 

Scherpe kritiek 
op CVP- gemeentebeleid 

BRABANT 

De VU-afdeling Boutersem heeft, op een perskonferentie, zware kritiek 
geuit op het gemeentebeleid Tijdens de verkiezingsperiode, mei van vorig 
laar (bij een tweede stemronde), stelde de VU in een pamflet als eerste ur-
gentiepunt voorop „een zuinig beleid dringt zich op Dit vereist een 
meeriarenplan, en geen prestige-projekten meer" 

De Boutersemse CVP, die de meerderheid van het politiek personeel 
levert in het bestuur, heeft hierop gereageerd met de publikatie van_ een 
meerjarenplan 

Die beleidsnota van het CVP-schepenkollege stelt de VU evenwel teleur 

wezig IS Dat er in Boutersem Cook) 
nog landbouwers zouden werken en 
vj^onen ? Het CVP-bestuur heeft er 

Om te beginnen dient vastgesteld 
te worden dat het de laatste bekom
mernis van het bestuur blijkt te zijn 
die meerjarenplannen konkrete ge
stalte te geven 

In de recente raadszittingen werd 
daarentegen wel naarstig werk ge
maakt van diverse belastingverho
gingen Hoewel de jaarrekeningen 
van vong jaar gezamenlijk zouden 
afsluiten met 4 miljoen fr overschot 

Nieuw gemeentehuis? 
De V U stelt dat in de beleidsver-

klanng geen gewag wordt gemaakt 
van het beoogde financieel beleid 
van de gemeente Bijvoortjeeld, 
kwam een toch bijzonder belangnjk 
vraagstuk zoals de bouw van (ook 
nog) een nieuw gemeentehuis met 
geen woord ter spreke Zulke ingnj-
pende t)eleidsbeslissingen worden 
voorbehouden voor binnenkamers 
gekonkelfoes in de CVP-fraktie 

Ergerlijk is ook nog dat in de 
meerjarenplanning geen ernstige in
ventaris van openbare werken aan-

in zijn beleidsverklanng geen weet 
van 

Ook geen woord voor beleidsop
ties om de middenstand aan te moe
digen Het IS evenwel precies die 
sektor bij uitstek die in onze gemeen
te, samen met eventueel kleine en 
middelgrote ondernemingen voor 
verbeterde tewerkstelling kan zor
gen. 

De VU-Boutersem heeft voorts in 
de planning van het kollege vergeefs 
gezocht naar bemoedigende maatre
gelen, of zelfs maar beloftes, wat 
betreft het sociaal beleid 

Geheimzinnigheid 
Een ander prangend probleem is 

de organizatie van de inspraak zoals 
die de jongste üjd op poten wordt 
gezet 

Ook tijdens de tweede stembeurt 
in Boutersem werd de open demo-
kratie" 't allen kante gepredikt 

'' M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinm«ubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
DE KEiztn in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s 

VAN HET GOED , . , 
ZITMEUBEL (speciale voorwaarden voor trouwt-r>i 

Openingsuren: Di.. woe., vri j van i;j im 19 u 30 
Do., zal. vftn 10 tol ly u :io 
Zondag van 14 toi 18 u 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 1740 IKKNAf 02 582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts 15 km van Brussel .t-ntruml 

Om de inspraak te organizeren 
van nagenoeg 90 verenigingen en 
maatschappijen wil de CVP-kul-

tuurschepen diverse adviesorganen 
opnchten Die bovendien zouden 
overkoepeld worden door een kui
tuur- en welzijnsraad recentelijk 
omgedoopt tot gemeenschapsraad 

Evenwel, de werking van een 
voorbereidende politieke werkgroep 
gebeurde in merkwaardige omstan
digheden Bijvoorbeeld telefonische 
verwittiging via een sekretaresse 
Geen schriftelijk verslag van de ver
gaderingen en zomeer Ook geen 
uitnodiging voor afwezige raadsle
den voor een volgende vergadering 
De VU heeft nu reeds de stellige in
druk dat getracht wordt door het 
schepenkollege een schijnvertoning 
van inspraak te ensceneren Ook de 
korte dagen die de officiële installatie 
van de kommissie voor milieu, ver
keersveiligheid en ruimtelijke orde
ning vooraf gingen werden over
schaduwd door een sfeer van ge
heimzinnigheid en verwarring 

Er wed bijvoorbeeld met geen 
woord gerept over de waarde van 
de adviezen Moeten die verplich
tend door het kollege gevraagd wor
den'^ Welke zijn de termijnen hier
voor en dergelijke "> 

Afschaffing voetwegen 
Uit het omvangnjke VU-dossier 

met kntiek op het Boutersems ge
meentebeleid kunnen we hier voorlo
pig slechts bondig nog twee belang
wekkend belangrijke elementen aan 
stippen 

Het nieuwe informatieblad van het 
schepenkollege (trouwens opvallend 
luxueus uitgegeven') wordt uitgege
ven door een onbestaand redaktie-
komitee 

De VU stelt dat het gemeentelijk 
informatiebeleid dient samengesteld 
te worden door een redaktietema 
bestaande uit afgevaardigden van 
elke politieke fraktie in de gemeente
raad, en van een afgevaardigde van 

FEBRUARI 
9 LEUVEN Cantus VUJO-KUL in t Kraakseke Krakenstraat om 

21 u 
10 LEUVEN Fuif VUJO-arr Leuven en VUJO-KUL om 20 u 30 in 

zaal Albatros Brusselsestraat 
10 LEUVEN VUJO-KU-Leuven fuif om 20 u 30 in zaal Albatros 

Brusselsestraat Inkom 50 fr Dnve-in show Dirk De Beul (VRU 
11 ELSENE Jaarlijks bal van De Kring Eisene' om 20 u in zaal 

Maalbeek Hoornstraat 97 te Etterbeek Inkom 100 fr Orkest The 
Picknicks 

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

16 BRUSSEL Hoorzitting met Toon van Overstraeten Mediabe
leid ' o m 12 u 45 in de Vrije Universiteit Brussel lokaal C 105 
Org VUJO 

17 GRIMBERGEN Gespreksavond met V^ îlly Kuijpers over De vol 
keren van Europa' om 20 u in de Charleroyhoeve 

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

24 HALLE-VILVOORDE Bijzondere arr raad met verkiezing van 
een nieuw arr bestuur om 20 u in zaal De Sportschuur 
Populierenlaan 20 te Meise-Wolvertem 

25 HEVERLEE Jaarlijks VU-ledenfeest met om 22 u 30 spreekbeurt 
door Willy Kuijpers in het kader van de Europese verkiezingen In 
de bar van Campus Irena Ijzermolenstraat 24 

25 BIERBEEK Kaas- en wijnavond vanaf 21 u in Kultureel Centrum 
Lovenjoel Org Dosfelkring Bierbeek 

elke door de gemeente erkende ad
viesraad 

In dit blad hoort een ambtelijk 
verslag van gemeenteraadszittingen 
En bijvoorbeeld ook een standpunt 
(beknopO van alle partijen in ver
band met het gemeentebeleid 

Ten slotte in het CVP-verkiezings-
programma werd alsurgentiepunt 
vermeld Aandacht voor de zwak
ste weggebruikers V\/elnu in de 
opdracht die schepen Bosmans aan 
de pas opgenchte milieuraad meegaf 
staat benevens een mogelijk advies 
over aanleg van fietspaden uitdruk
kelijk vermeld afschaffing van voet 
wegen Is dit nu echt de dnngend 
ste nood in Boutersem zo stelt de 
VU-afdeling 

Er worden miljoenen uitgegeven 
voor de bouw van een kultuurpaleis 
waarvan de bestemming zelfs nog 
niet gekend is maar inmiddels lopen 
op diezelfde Kerkomsesteenweg 
elke schooldag zoveel kinderen 
voorbij die het risico lopen hun klas 
lokalen met heelhuids te kunnen be
treden I Er zijn zelfs geen bescherm
de oversteekplaatsen 

Sociaal 
dienstbetoon 
bij VU-
Anderlecht 

In onze mededeling van 26 januan 
betreffende de bestuursverkiezin-
gen is een regel weggevallen 

Onder dienstbetoon is erevoorzit-
ter Reimond Ronge te vermelden als 
bestuurslid Hij draagt verder in sa
menwerking met Leo Ebraert zorg 
voor het sociaal dienstbetoon waar
in reeds schitterende resultaten wer
den bekomen 

Zltdagen 
Gemeenteraadslid Leo Ebraert 

houdt elke eerste en derde woens
dag van de maand tussen 10 u 30 
en 12 u zitdag in het kantoor van het 
Vlaams Ziekenfonds Brabanlia Ni-
noofsesteenweg 288 Anderlecht 

Bij afwezigheid van Leo Ebraert 
zal Reimond Ronge hem vervangen 

^ 
lepel & vork... 

^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEQENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de' kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 5712 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-73456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-2374572 

Hotel-reslaurdnt-pub 

Tower Bridge 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

W I J verzorgen al uw feesten 

ilet ^alingljutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak slandingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Rost zondag gesloten Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef t spijskaart 
Upon alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

(adv 23) 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-23656 54 
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Izegem: Bestuursverkiezingen 
en nieuwe funkties 

Eind 1983 hadden voor de Izegemse V U de bestuursverkiezingen 
plaats Twee opmerkel i |ke zaken een recordopkomst van de leden 
en een sterke uitbreiding van het bestuur Na de uitslag zijn m twee 
opeenvolgende vergaderingen een aantal funkties en opdrachten 
vastgelegd 

Het politiek kollege komt uitslui
tend bijeen i v m plaatselijke politiek 
Het bestaat enerzijds uit volgende 
rechtstreeks verkozen bestuursle
den Palmer Dermaut (voorzitter), 
Wilfried Lagae Joris Verbeke Jozef 
Seynaeve Jaak Vansteenkiste, Pier
re Decoene Emiel Bourgeois, Berm-
ze Dewulf Raf Dujardin Danny 
Hoorne en Rik Baert Daarnaast ma
ken ook de plaatselijke mandataris
sen deel uit van het politiek kollege 
de VU-schepenen dus, de VU-ge-
meenteraadsleden en de VU-
OCMW-leden 

Algemeen VU-bestuur en 
taakverdeling 

In het algemeen VU-bestuur ziet 
de taakverdeling eruit als volgt 
Voorzitter is Palmer Dermaut die bij 
de bestuursverkiezingen trouwens 
het hoogste aantal stemmen achter 
zijn naam kreeg 

Onden/oorzitter wordt Joris Ver
beke Raf Dujardin is opnieuw sekre-
taris en Pierre Decoene opnieuw 
penningmeester Propaganda is de 
taak voor Danny Hoorne en Antoon 

Zaterdag 3 maart te Drongen 

VU-dialoogdag over 
inspraak, medebeheer 
en participatie 

In de v u - b r o c h u r e - „De uitweg, het sociaal-ekonomisch profiel 
van de Volksunie" werd op een beknopte wijze gesproken over de 
noodzaak van een vernieuwde overlegekonomie, medebeheer en 
participatie O m deze begrippen uit te diepen en te verduideli jken, 
organizeert de V U op zaterdag 3 maart een nationale V U -
dialoogdag rond het tema „Inspraak, medebeheer, participatie 

Uitvoerend Bureau van de Nationale 
Deze dialoogdag vindt plaats in de 

abdij van Drongen gelegen bij de 
kerk in Drongen (afrit Gent-West op 
E5) Het programma ziet er als volgt 
uit 9 u 30-1 Ou ontvangst 10 u-
10 u 15 verwelkoming door de heer 
Andre Geens dagvoorzitter 
10 u 20-10 u 45 referaat door de 
heer W Schramme voorzitter van 
het Nederlandstalige Gewestelijk 

ZCXKCRC 
• Momenteel wordt gewerkt aan 
een ernstige studie over de Vlaamse 
Beweging in het Izegemse Daarom 
vragen we de mensen die daarom 
trent interessante dokumenten bezit
ten (lokale publikaties pamfletten 
fo tos enz) die ter beschikking te 
willen stellen van de mensen die aan 
bovenvermelde studie werken Te
ruggave verzekerd 

Kontaktadres Wilfned Lagae 
Edw Dienckstraat 1 te 8700 Izegem 
tel 051-304878 

Konfederatie van het Kaderperso
neel 10 u 45-11 u 10 referaat door 
de heer Silon hoofd van de dienst 
ondernemingen van het ACV 
11 u 10-11 u 30 koffiepauze 
11 u 30-11 u 55 referaat door prof 
Declercq V K W Antwerpen-Bra-
bant 11 u 55-12 u 20 referaat door 
prof Stroobant medewerker SEVI 
12 u 20-13 u 45 middagonderbre
king - lunch 14 u-14 u 30 algemene 
situatieschets door gemeenschaps
minister Hugo Schiltz 14 u 30-16 u 
gespreksgroepen over 1 kleine on
dernemingen 2 middelgrote onder
nemingen 3 grote ondernemingen 
16 u 15-16 u 50 panelgesprek en 
verslag door de voorzitters van de 
gespreksgroepen 17 u konklusies 
door de dagvoorzitter en toespraak 
door algemeen voorzitter Vic An-
ciaux 

Om organizatonsche redenen vra
gen WIJ de deelnemers vooraf in te 
schnjven bij het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum p/a Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel 

G Vanoverschelde 

25 febr. te Roeselare, 26 febr. te Herent 

VU roept 
kader samen 

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

— De campagne voor de Euro
verkiezingen van 17 juni as Spre 
ker Toon van Overstraeten politiek 
direkteur van de VU 

— De WIJ-abonnementenslag 
1984 Spreker Willy De Saeger al
gemeen sekretans van de VU 

— De vienng van 30 jaar Volks
unie Spreker Vic Anciaux alge
meen voorzitter van de V U 

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 februan in 
de . Expohallen Diksmuidsesteen 
weg 400 te Roeselare 

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

De aanvang is in beide gevallen 
voorzien om /4uurs t ip t Heteinduur 
werd bepaald op 17 uur 

Verheye, terwijl Willy Van Opstal het 
samenstellen van het lokale VU-blad 
,Wij te Izegem-Emelgem-Kachtem' 
koordineert en de zorgen voor de 
verspreiding berusten bij Bernard 
Depoorter Wilfried Lagae hienn bij
gestaan door Rik Baert, staat in voor 
de organizatie Bernize Dewulf en 
Johanna Vanassche vertegenwoor
digen de FVV afdeling Izegem, ter
wijl Johan Vannieuwenhuyse VUJO 
vertegenwoordigt 

Verder zijn nog de volgende taken 
toegewezen archief (Bernard De-
poorter), bijhouden abonnementen
bestand (Jan Maertens), verant
woordelijke ledenadministratie (Pier
re Decoene) verantwoordelijke kon-
takt met de pers (Enk Vandewalle) 
verantwoordelijken politieke vor
ming (Joris Verbeke en Jozef Sey
naeve) 

Wij te Izegem.-
Voor de redaktie van Wij te Ize

gem-Emelgem-Kachtem , dat 3 keer 
per jaar verschijnt en in alle bussen 
verspreid word t is volgend komitee 
verantwoordelijk alle mandatans-
sen alsook Jons Verbeke, Bart 
Staes, Emiel Bourgeois en Willy Van 
Opstal 
en vertegenwoordiging A.R. 

Izegem stuurt alvast zes mensen 
naar de Arrondissementele Raad 
( A R J van de VU Het zijn Palmer 
Dermaut (als afdelingsvoorzitter), 
Piet Seynaeve (als VU-fraktieleider), 
Pieter Deneuw (als VU-provincie-
raadslid) en verder Geert Bourgeois, 
Willy Van Opstal en Danny Hoorne 
Voor deze la?itsten zijn respektieve-
lijk Bart Staes Antoon Verheye en 
Enk Vandewalle opvolgers die ook 
naar de A R van de VU kunnen gaan 

Verder maken ook nog deel uit 
van het Izegemse VU-bestuur Hans 
Ampoorter Jacques Buyse Jean-
Pierre Depoortere, Patrick Deprez 
Rudy Stockman, Rudy Tanghe Dirk 
Vanhauwere en Raymond Wullaert 

Zowel Izegem-centrum als de 
Bosmolens en de deelgemeenten 
Emelgem en Kachtem zijn vertegen
woordigd Alle leeftijdkategorieen en 
ook de meest uiteenlopende beroe
pen en opleidingen zijn present Als 
typerend detail voor de grote ver
scheidenheid kunnen we vermelden 
dat het bestuur twee gepensioneer
de schooldirekteurs telt (Emiel Bour
geois en Jozef Seynaeve) en dat 
VUJO-man Johan Vannieuwenhuy
se momenteel milicien is (EV) 

Solidair 
met Polen 

Zoals WIJ reeds vroeger meldden 
organizeert de Vlaams-nationale so-
ciaal-kulturele vereniging Trefpunt' 
een grootscheepse solidanteitsaktie 
met Polen Dit initiatief kent een 
onverwacht groot sukses Koordina-
tor van de hele aktie is voorzitter 
Herman Gevaert Park de Rode 
Poort 21 8200 St-Michiels (nieuw 
telefoonnummer 050-38 53 38) 
Langs deze weg herinnert hij eraan 
dat alle materiele hulp op zijn adres 
uiterlijk ingewacht wordt op 25 fe
bruan 

Onn de aanzienlijke financiële kos
ten voor vervoer verzekeringen tak 
sen enz te helpen betalen kunt U 
storten op het rekeningnummer 
477-0000841-39 met vermelding 
Hulpaktie Polen 

Een andere vorm van effektieve 
steun bestaat erin door vanavond 
donderdag naar centrum Zwaene-
kerk Oude Kerkstraat 23A te St-
Michiels te komen kijken naar de 
klank-dia-avond over Polen langs 
de Wisla De inkompnjs bedraagt 
100 fr en de opbrengst komt ten 
goede aan dit edele doel 

Een unieke kans om onze volksna-
tionale verbondenheid met het vér-
drukte Poolse volk nu ook in daad
werkelijke hulp om te zetten i 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI w, , ^ ^ , * 1 
10 ZEDELGEM Algemeen ledenfeest van VU-Zedelgem met als 

gastspreker volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers in de zaal 
„Aster' te Aartnjke Inschrijven bij de bestuursleden 490 fr voor 
het eetmaal 

11 MENEN Poezieprogramma ,Liefde van A tot Z door woordkun
stenares Tine Ruysschaert Vanaf 17 u Org FVV-Menen 

11 KORTRIJK Voordrachtwedstrijd om 14 u 30 in Koncertstudio 
BRT-Kortnjk (3de Rene Declercq-voordrachtwedstrijd) 

11 MIDDELKERKE VU-bal in het casino vanaf 21 u Orkest The 
restaurations Inkom lOOfr voorverkoop 120fr Konsumpties 
vanaf 40 fr , , , , , o ^ 

13 POPERINGE bpreekbeurt door Lionel Verheule over Gezond 
leven en een gezonde, natuurlijke keuken", om 19 u 30 ten huize 
van mevr Jaklien Vandermarliere-Verhaeghe, Bruggestraat 56 

13 KORTRIJK West-Flandria om 20 u uitbouw van het Vlaams zie-
kenfondswezen -

15 KORTRIJK West-Flandna om 20 u informatieavond „Hoe onze 
vrije tijd zinvol doorbrengen'" 

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 IJzerbedevaart-avond om 20 u 30 in de bovenzaal van 
het Breydelhof J Suveestraat 2 Inkom 50 fr Inr SV Vlaamse 
Klub 

17 KORTRIJK West-Flandna om 20 u management van een 
politieke partij door de heer L Douchy, bedrijfsadvizeur Org 
Sociale en Medische Werken West-Flandna 

22 KORTRIJK West-Flandna om 20 u voorlichtingsvergadering 
omtrent de diverse programma's inzake bevordering van de te
werkstelling door de h Huysentruyt adj-dir Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening en de h Bossuyt beroepsadv en diensthoofd 
BTK/DAC ^ _, , 

23 IZEGEM Bar muziekauditonum om 20 u , Eerbied voor de 
rechten van de mens" door W Laes, voorz Amnesty International 
Vlaanderen Inr VSVK 

25 POPERINGE Jaarlijks FVV-etentje in hotel-rest „Palace om 
20 u 

25 WAREGEM 2de kaasavond met Vlaamse zang om 20 u in het 
Kultuurcentrum ,De Schakel Org Waregemse Vlaamse 
Vrouwen . , . , . j ^ i 

26 BRUGGE Spreekbeurt „Vlaanderen en Nederland na de taal
unie' om 10 u in de boven zaal „Hof van Gistel", Naaldenstraat 7 
Inl dr F Debrabandere 

29 KORTRIJK West-Flandna om 20 u infonnatieavond over het 
hoe en waarom van een patientenraad Org Sociaal Centrum 
voor Mensen met Vragen 

Nieuw VU-bestuur 
Oostende 

Samen met het nieuw politiek 
kollege zal het zopas verkozen 
nieuw VU-bestuur van Oostende in 
de komende jaren het volksnatio
naal profiel van onze stad helpen 
bepalen 

Voorzitter Jozef Tommelein Ste-
ne ondervoorzitter Fernand Denijs 
Zandvoorde penningmeester Wer 
ner Verbiest Manakerke organiza
tie Ronny Hiele Raversijde pers 
Marcel Talloen Mariakerke propa
ganda Frank Bernaert Stene en Wie-
lant Verwerft Centrum jongeren 
Jean-Mane Roman Stene vrouwen
werking Suzanne Neynnck Stene 
dienstbetoon Frank Deschoolmees-
ter Centrum begeleiding afdelingen 
Gio De Ponthieu Stene public rela
tions Mark Van Hecke Centrum 
kontakt V O V O Paul Decloedt Ste
ne 

In zijn maiden-speech bracht Jo
zef Tommelein Hulde aan zijn voor-^ 
gangers Toon van Synghel die om 
gezondheidsreden ontslag nam en 
aan Roland Vandenbroucke die in 
zeer moeilijke perrode van VU-roer 
in handen kreeg Hij sprak zijn be
zorgdheid uit over de toekomst en 
bepaalde de krachtlijnen van zijn 
beleid 

Jozef Tommelein nep op terug te 
geloven in de kracht van de Vlaams 
Nationale ledee ,Vlaanderen eerst" 
Geen steriele diskussies geen tafel-
spnngenj noch geduw met ellebogen 
en profitanaat als in de andere partij
en maar een hechte VU-groep die 
zich inzet voor het ene doel Vlaam
se zelfstandigheid 

Tweede krachtlijn is het nog beter 
laten funktioneren van de verschil
lende organen Startend bij de basis, 
de afdelingen die nog meer als vroe
ger bij de partijwerking moeten be
trokken worden en bij monde van de 
politieke raad hun wensen en ideeën 
kunnen gekonkretizeerd zien De po
litieke raad is aan een herwaardering 
toe en het politiek kollege dient zich 
strikt te houden aan de genomen 
beslissingen 

Ten slotte pleitte Jozef Tommelein 
voor een verfijnder politiek samen 
werken Wij moeten terug naar een 
grote kameraadschapsknng waar 
ieder van ons zich thuis voelt en 
waar de mensen over kunnen getui
gen zie de Volksunie zij is anders 
dan de anderen 

Marcel Talloen 
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Limburg solidair 

tegen de werkloosheid 
Zoals in elke Limburgse gemeente vergaderde op zondag 22 ja

nuari de gemeenteraad van Maaseil< met als voornaamste punt een 
motie i.v.m. tewerkstell ing in Limburg. M e n dringt aan dat de 
Overheid, zowel de Nationale Regering al de Vlaamse regering, de 
nodige waarborgen geven opdat aan de Limburgse gemeenschap 
een extra injektie van middelen zou worden toegekend ten bedrage 
van 20 miljard per jaar en dit in de vorm van allerhande arbeidsinten
sieve investeringsaktiviteiten, van bi jkomende en private investe
ringen en door het ter beschikking stellen van extra middelen aan de 
gemeenten in het kader van tewerkstell ingsinitiatieven. 

De jaarlijkse aangroei van de be
roepsbevolking in de eerstvolgende 
5 jaar bedraagt in Limburg 4000 
personen Op 3/10/1983 was 25 % 
werkloos De jeugdwerkloosheid be
draagt 33,8 % van de totale werk
loosheid Men stelt vast dat de aktivi-
teit in de sektor woningbouw aan
zienlijk gedaald is en verontrustend 
word t 

De valorizatie van de steenkool-
exploitatie dient verzekerd te wor
den door nieuwe initiatieven en di-
versifikatie van de produktie Men 
verzoekt daarom de Regenng en de 
Vlaamse Executieve om naast de 
algemene maatregelen ter bestnj-
ding van de werkloosheid biezonde-
re beslissingen te nemen voor Lim
burg zoals. 

— aktivering van overheidsinves-
tepngen; 

— verwezenlijken van projekten 
van sociale woningbouw, 

— overplaatsen van overheids
diensten naar Limburg, 

— scheppen van toekomstprojek-
ten voor de steenkoolmijnen (om
schakeling van elektrische centrales, 
diversifienng van toepassingsvor
men van steenkool), 

— bevorderen van investenngen 
in nieuwe en bestaande nijverheden, 

— middelen ter beschikking stel
len voor wetenschappelijk onder
zoek en vorming, 

— bijscholing en herscholing van 
werklozen te bevorderen, 

— het pnontair behandelen van 

aanvragen van BTK, DAC en te
werkgestelde werklozen, 

— verhoging van autonomie van 
de gemeenten, herziening van ge
westplannen, 

— versnelling van goedkeunngs-
procedure om gronden te onteige
nen voor industrieterreinen en gron
den voor woningbouw Versoepelen 
van procedure van goedkeunng of 
wijziging van BPA's, 

— oprichten van een koordinatie-
komitee tussen de gemeenten om 
voorstellen uit te werken ter bevor-
denng van het aantal tewerkgestel-
den in BTK- of DAC-projekten, 

— oprichten en ter beschikking 
stellen van gebouwen aan nsico-
nemende bednjven en personen, 

— het scheppen van een bedrijfs-
vriendelijke sfeer die met in stnjd is 
met een milieu- of woonvnendelijk 
klimaat 

Deze motie werd voorgedragen 
door eerste schepen Jaak Cuppens 
(VU) die na het plotse overlijden van 
H Rubens dienstdoende burge
meester IS. Daarna kwamen spre
kers van al de frakties aan het 
woord. 

Namens de PVV sprak J Claes-
sens de wens uit de werkloosheid te 
doen verminderen door stimulatie 
van de bouw en het toerisme, aan
passen van sociale en fiskale wetge
ving, de kleine en middelgrote onder
nemingen te steunen 

Vrouwen 
Jaklien Deben (VU) sprak in 

I naam van de vrouwen De werkloos

heid IS hier het grootst Middelen om 
deze werkloosheid te verlagen zag 
ze in het verhogen van de scholings
graad, wijzigen van rollenpatroon, 
bevorderen van deeltijdse arbeid, 
herwaarderen en betalen van thuis
werkende vrouw of man, herverde
len van de arbeid Rob Ceyssens, het 
jongste gemeenteraadslid wees 
erop dat 1 /3 van de jeugd werkloos 
IS 

HIJ pleit ervoor dat de jeugd een 
houvast moet knjgen voor de toe
komst Segers Mathieu gaf als oor
zaak van de werkloosheid de grote 
overproduktie als gevolg van mecha-
nizatie Door invoeren van brugpen
sioen en verkorten van arbeidsduur 
kunnen meer jongeren aan de slag 
Namens de SP wees G Vermassen 
erop dat het Maasland op een indus
trieel kerkhof gaat lijken Zoals in het 
SP-alternatief „Samen sterk voor 
vrede en werk" zet men alles op een 
drastische verkorting van arbeids
duur Een sensibilizatiecampagne die 
zich richt naar het patronaat en naar 
de overheid zou extra aanwervingen 
moeten bewerken Het aantal sta
giairs in de ondernemingen zou maxi
maal moeten worden benut Het pa
tronaat zou zijn verplichtingen (3 % 
aanwervingen) moeten nakomen 

Mijnenmotie 
De CVP had het over de gemeen

telijke tewerkstelling Zij vroeg de 
mogelijkheid om als van stempelkon-
trole vnjgestelde werkloze bij de 
gemeente of het O C M W te werken 
af te schaffen Men moet het kader 
volzetten met mensen in vast of in 
kontraktueel verband De openbare 
werken in eigen beheer laten uitvoe
ren door kontraktueel benoemden 
ip.v door tewerkgestelde werklo
zen In 1983 werkten 171 mensen bij 
de gemeente (129 mannen en 42 
vrouwen) waarvan 46 als tewerkge
stelde werkloze Lambert Segers 
pleitte voor aangepaste stempelloka
len, oprichten van een tewerkstel-
lingscel, bevorderen van deeltijdse 
arbeid Het voorstel van de voorzit
ter om een motie van de Centrale 
der Vnje Mijnwerkerszetel-Eisden 
aan de dagorde toe te voegen werd 
unaniem aanvaard Ze roepen de 
Limburgse maar ook de ganse 
Vlaamse bevolking op om solidair op 
te komen voor het behoud van de 
Limburgse mijnnijverheid, de rugge-
graat van de ekonomische aktiviteit 

LIMBURG 
FEBRUARI 
12 GENK: Provinciale raad VUJO-Limburg om l O u Slagmolen 
17 BREE VNJ-feest om 20 u 2de Limburgs gouwbal in zaal El Toro 

Malta te Bree Inkom 50 fr 
18 ST-TRUIDEN: VU-bal in zaal Veemarkt Speelhoflaan, om 20 u 

Inkom 99 fr 
19 HERK-DE-STAD: Kienavonden in zaal Marathon te Donk, Herk-

de-Stad, om 20 u Ook op 26/2 en 4/3 

Jaarlijks feestmaal bij VU-

Eigenbilzen Hoelbeek 
Traditiegetrouw had op zaterdag 

21 januari 1984 het jaarlijks feest
maal van de Volksunie Eigenbilzen-
Hoelbeek plaats in de gemeentezaal 
te Eigenbilzen Ook dit jaar was de 
opkomst zeer hoog 109 aanwezi
gen, waartussen enkele afgevaardig
den van omliggende afdelingen als 
Rosmeer, Bilzen en Munsterbilzen 

Het bestuur had gezorgd voor een 
uitstekend feestmaal en voor een 
aangename sfeer 

Na het voorgerecht gaf voorzitter 
Jean Geraerts het woord aan sena
tor Nelly Maes, die van het verre 
Sint-Niklaas naar Limburg was geko
men 

In een uitstekende spreekbeurt 
wenste senator Maes vooreerst ge
luk aan de afdelingen van het kanton, 
die in oktober 1982 via een verrui
mingsoperatie er in gelukt waren het 
aantal gemeenteraadsleden van 4 op 
9 te brengen, waartussen de burge

meester en twee schepenen Vervol
gens bevestigde de gastspreker 
haar solidanteit en deze van gans de 
Volksunie met de provincie Limburg, 
dewelke door een grote werkloos
heid — de hoogste van gans het 
landi — wordt geteisterd Mevr 
Maes uitte eveneens de mening dat 
de mijnnijverheid in Limburg dient 
beschermd te worden, minstens tot 
het nodige is gedaan voor plaatsver
vangende werkgelegenheid 

Voorzitter Geraerts sprak dan ook 
met vreugde het dankwoord uit en 
wenste mevr Maes een veilige te
rugreis naar huis 

Vermelden wij nog dat buiten het 
voltallige bestuur volgende persona
liteiten aanwezig waren burgemees
ter Johan Sauwens, schepen Fneda 
Brepoels, de gemeenteraadsleden 
Guido Jans (Eigenbilzen), Clement 
Huygen (Munsterbilzen) en Nico 
Plusquin (V\/altwilder) evenals oud-
senator Evrard Raskin 

IJzerbedevaartkomitee-Bree opgericht 

Onlangs werd er te Bree een 
IJzerbedevaartkomitee opgericht die 
de bedoeling heeft uit te breiden 
naar de kantons Peer en Neerpelt en 
welk reeds nauw samenwerkt met 
het komitee Neeroeteren-Maaseik 

Het IS tegenwoordig meer dan 

nodig dat wij onze krachten samen
bundelen om tot een meer regionale 
samenwerking te komen Personen 
en of afdelingen dienen onverwijld 
kontakt op te nemen met Jaak Geus-
sens, Thijsstr 5, 3690 Bree 
011-461776 Want het zangfeest 
staat voor de deur 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

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, Deurne-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 

q : ^ ^ STUDIO 
J-A^ DANN 
02-428.69.84 

— 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 
OOSTDUINKERKE 

[MM 
Littoral 

AiArf 

'V^ uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart - en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met (oio s 

LEOPOLD ll-L A A N : 205 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL 058/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

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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Historicus Paul De Ridder: 

„Brussel positief 
benaderen!'" 

Het „probleem Brussel" dat in de jaren zeventig 
haast dagelijks krantenvoer vormde en aanleiding 
was tot homerische diskussies, dreigt in de vergeet-
en verdomhoek te geraken. Nochtans kan men dit 
niet blijven doen en straks zal deze explosieve 
problematiek ongetwijfeld weer in de volle belang
stelling komen. Omdat wij menen dat een gedegen 
historische kennis in belangrijke mate kan bijdragen 
tot de broodnodige nuchterheid dachten wij dat het 
boeiend kan zijn een markant historicus even aan het 
woord te laten. 

PAUL De Ridder (° 1948) IS 
doctor in de Letteren en 
Wijsbegeerte 

Een „Brusselkenner", zoals dat 
heet. 

WIJ : „Uit uw voordrachten en 
ook uw bijdragen In „De Brus
selse Post" blijkt telkens weer 
een grote zorg, ja zelfs een 
liefde, voor de stad Brussel. 
Toch moet Ik u niet vertellen 
dat „Brussel" voor heel wat 
Vlamingen een ronduit negatie
ve bijklank heeft Hebben de 
Vlamingen ter zake dan onge
lijk? 

De Ridder: „Als iemand die 
elke dag te Brussel leeft en 
werkt, besef ik maar al te goed 
dat hier nog heel wat moet ver
anderen Ook ik heb meermaals 
ervaren hoezeer de mentaliteit 
van sommige frankofonen ver
ziekt IS Toch IS er een langzame 
verbetering merkbaar 

WIJ : Een reden tot optimis
me? 

De Ridder: „Ja, maar opge
past Laat ons met te snel gelo
ven dat wij er al zijn en dat alles 
nu wel vanzelf in orde zal komen 
Op gemeentelijk vlak hebben de 
Nederlandstalige Brusselaars 
nog steeds bitter weinig invloed 
Nog steeds zijn zij het slachtof
fer van discriminaties De taal
wetten worden nog al te vaak 
overtreden. De toestand in som
mige ziekenhuizen is eveneens 
verre van schitterend". 

Slachtoffer 
van geschiedenis 

WIJ: Is het dan niet begrijpe
lijk dat Brussel in Vlaanderen 
niet erg geliefd is? 

De Ridder: „In dat opzicht kan 
ik de afkeer tegenover een be
paald soort Brusselse frankofo
nen zeer goed begrijpen Toch 
mag dit er niet toe leiden heel 
Brussel over één en dezelfde 

'kam te scheren Men moet er 
terdege rekening mee houden 
dat Brussel een vlag is die zeer 
vele, en zelfs totaal tegenstrijdi
ge ladingen, dekt- de bureaukra-
tie van het centrale staatsappa
raat en alle daaraan toegeschre-
.ven Jcw<9len. evengoed als de 
machteloosheid van de Brussel
se volksmens die uit zijn huis 
verjaagd wordt, omdat zijn wijk 
plaats moet ruimen voor nieuwe 
kantoorgebouwen of parkings 
De arrogantie van een bepaald 
soort Franstaligen, evenzeer als 

de door diezelfde bovenlaag 
misprezen man in de straat Dit 
alles heeft men al te gemakkelijk 
in één en dezelfde zak gestoken 
en van het etiket „Brussel" voor
zien De afkeer tegenover de 
„bemoeizieke hoofdstad met 
haar bureaukraten" — een alge
meen fenomeen — werd voor 
het geval van Brussel nog ver
sterkt door de begrijpelijke wre
vel om taalkundige redenen. 

Een tweede element dat men 
nooit uit het oog mag verhezen, 
IS het feit dat die scheefbekeken 
Brusselaars in feite het grote 
slachtoffer van de geschiedenis 
zijn geworden" 

WIJ: Dat moet u toch even 
verduidelijken!? 

De Ridder: „Daartoe is het 
nodig even terug te gaan in de 
geschiedenis en meer bepaald 
te onderzoeken hoe het komt 
dat een oorspronkelijk Neder
landse stad in het hertogdom 
Brabant is uitgegroeid tot een, in 
haar uitzicht, overwegend Frans
talige stad. Dit vloeit voort uit het 
feit dat Brussel de hoofdstad is 
geworden van de Belgische 
staat die, zoals bekend, getracht 
heeft zijn samenhang van de 
twee konstituerende volkeren te 
versterken door het Nederlands 
bestanddeel te verfransen. Het 
spreekt uiteraard vanzelf dat die 
politiek zich het best kon door
zetten op die plaats waar het 
machtscentrum van dergelijke 
staat gevestigd was, in casu 
Brussel Het zijn dus de in Vlaan
deren zo verachte Brusselaars 
geweest die het eerste en het 
ergste slachtoffer geworden zijn 
van de Belgische denationaliza-
tiepolitiek Om het even welke 
Nederlandse stad die hoofdstad 
zou geworden zijn van een der
gelijke staat zou, meer dan de 
andere steden en regio's, aan 
verfransing onderhevig geweest 
zijn. 

WIJ: Waren de Brusselaars 
desti jds dan niet meer fransge-
zind dan de anderen? 

De Ridder: „Dat zou ik zeker 
met durven beweren Naar aan
leiding van gebeurtenissen in het 
jaar 1488 — dat is het einde van 
de Boergondische periode, 
waarin Brussel zogezegd zou 
verfranst zijn — verklaart Jean 
Molinet in zijn „Chromques" dat 
de Brusselaars altijd Fransen en 
zelfs Walen gehaat hebben, om
wille van hun taal Rond 1740 
roept de Franse filozoof Voltaire 

verontwaardigd uit: „Le diable 
qui dispose de ma vie m'envoie 
a Bruxeltes et songez s'il vous 
pla?t: il n'y a a Bruxelles que 
des FlamandsT Voltaire ge
bruikt hier ten onrechte het 
woord „Vlaming". Net als de in
woners van Antwerpen, Leuven, 
Tienen, Mechelen, Herentals, 
Lier, Breda en 's Hertogenbosch 
zijn ook de Brusselaars Braban
ders en geen Vlamingen Voltai
re bedoelt evenwel dat in zijn tijd 
te Brussel de volkstaal het Nede-
lands was". 

Neder-Duytsch 
WIJ: Brussel was dus tot in 

uitging wordt echter vaak over
schat. Uit archiefteksten blijkt 
bovendien dat vele van deze 
ingeweken Walen, vooral uit de 
lagere maatschappelijke groe
pen, door de Brusselaars en na 
verloop van tijd, vernederlandst 
werden. Bovendien mag men 
ook nooit vergeten dat met al
leen Brussel, maar ook andere 
steden in de Nederlanden soort
gelijke Franstalige staatsinstellin
gen kenden. 

De Grote Raad van Mechelen 
had het Frans als officiële voer
taal. Te Mechelen — een tijdlang 
een Luikse enclave in het hertog
dom Brabant — was het Frans 
tijdens de middeleeuwen meer 
verspreid dan te Brussel. 

In de periode vóór 1.500 zijn 
30 tot 60 procent van de akten, 
bewaard in de oorkondenverza-
melingen van Brugge, Gent en 
leper, Franstalig. Vergeet niet 
dat — alle romantiek ten spijt — 
het Frans de officiële taal was 
van het graafschap Vlaanderen. 
Heel wat van de graven van 
Vlaanderen kenden geen woord 
Vlaams! Daartegenover staat 
dat „onze" Brabantse hertog 
Jan I (1267-1294) een plaats in 

i"i;-. 
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Paul De Ridder, er is een langzame verbetering merkbaar... 
(foto Peustjens) 

de achttiende eeuw een Vlaam
se stad? 

De Ridder: „Geen Vlaamse, 
maar wel een Brabantse stad 
waar de bevolking een lokale 
versie van het Nederlands of, om 
het met de termen van die tijd te 
zeggen, het Neder-Duytsch" 
sprak Tot aan de Franse bezet-
tig in 1794 is het Nederlands — 
en met het Frans' — de gebrui
kelijke taal van de eigen Brussel
se instellingen, zoals het stads
bestuur, (ie lakengilde, de am
bachten en neringen, de kerken, 
de kloosters, de hospitalen en de 
godshuizen Het is natuurlijk wel 
zo dat, vooral sedert Karel V 
(1515-1555) de grote centrale 
staatsinstellingen van de Neder
landen te Brussel vestigde, het 
Frans een belangrijke rol be
kleedde Die staatsinstellingen 
bestuurden echter met alleen 
Brussel maar de hele Nederlan
den Toch bracht de hoofdstede
lijke funktie van Brussel mee dat 
hier een aantal edelen of hoge 
ambtenaren uit Waalse gewes
ten inweken met hun bijhorend 
Waals dienstpersoneel De ver-
fransende invloed die hiervan 

de Middelnederlandse letterkun
de verworven heeft met zijn 
sprankelende minnegedichten, 
zoals „Harbalonfa". 

Waalse inwijking 
WIJ: De " verfransing van 

Brussel is een zeer recent ver
schijnsel? 

De Ridder: „Inderdaad. Het is 
vooral vanaf 1830 dat de brede 
lagen van de Brusselse bevol
king verfranst werden. Niet zo
zeer omwille van de fransgezind-
heid van de brusselaars, maar 
vooral ten gevolge van een ster
ke Waase inwijking De Belgi
sche Frans-ééntalige staat had 
Walen nodig om de administratie 
te bevolken Vermits die te Brus
sel, zeker op dat ogenblik, nog 
onvoldoende te vinden waren 
heeft men beroep gedaan op 
Waalse inwijkelingen Meteen 
zult u nu begrijpen wat ik bedoel 
als ik zeg dat de veelgesmade 
Brusselaars het ergste slachtof
fer zijn van een eeuwenlange 
vreemde overheersing" 

WIJ: Hoe kan Vlaanderen 
Brussel, volgens u, het best 
helpen? 

De Ridder: „Laat mij eerst 
zeggen hoe dit zeker met moet 
gebeuren Men moet er in Vlaan
deren eindelijk eens mee ophou
den Brussel telkens weer af te 
schilderen als de eeuwige bron 
van alle kwaad Een Nederlands
talige die op Brussel spuwt, 
spuwt op een van de luisterrijk
ste centra van zijn eigen kuituur 
en bewijst terzelfder tijd de 
slechtst mogelijke dienst aan de 
zaak die hij beweert te willen 
dienen. 

WIJ: Brussel wordt toch het 
best geholpen door een auto
noom Vlaanderen? 

De Ridder: „Ja. Maar — en dit 
is zeer belangrijk — Vlaanderen 
moet vanuit die machtspositie 
Brussel op een zakelijke en posi
tieve manier benaderen. Daarbij 
zal men nu eenmaal rekening 
moeten houden met een histo
risch gegroeide toestand die 
men niet zomaar ongedaan kan 
maken. Het komt er met op aan 
Brussel te „vervlaamsen". Ieder
een mag thuis spreken wat hij 
wil. Dat zal trouwens met enkel 
Frans of Nederlands zijn. Brussel 
is uitgegroeid tot een plurinatio-
nale stad. Maar in het openbare 
leven moeten het Nederlands en 
het Frans volkomen gelijkwaar
dig zijn. 

WIJ hebben alles te winnen bij 
een verstandige en positieve 
aanpak, zonder stoere, maar bij
zonder goedkope anti-Brusselse 
verklaringen Men zou zich trou
wens de vraag kunnen stellen of 
dergelijke uitlatingen met voor
namelijk komen van mensen die 
op zoek zijn naar een gemakke
lijk imago van „goede Vlaming", 
maar die — als het er werkelijk 
op aankomt met alle middelen en 
nu reeds jarenlang — de grondi
ge hervormingen afremmen 
waaraan dit land zo dringend 
behoefte heeft." 

WIJ: Hoe reageren toehoor
ders buiten Brussel op uw plei
dooi voor een meer positieve 
benadering van Brussel? 

De Ridder: „De eerste ogen
blikken zijn ze meestal met ver
stomming geslagen, maar nader
hand verliezen de meesten hun 
zekerheden. Van de anti-Brus
selse reflex, die zij haast altijd als 
een boven alle twijfels verheven 
dogma hebben beschouwd, blijft 
gewoonlijk niet veel over. Onver
mijdelijk zullen die mensen gaan 
beseffen dat enkel door een 
steeds groter politiek bewustzijn 
van ons volk een oplossing kan 
gevonden worden én voor het 
Belgische nationaliteitenvraag-
stuk én voor het probleem Brus
sel Het wordt met verloop van 
tijd steeds moeilijker om „de 
Walen", „de Belgische staat" en 
natuurlijk ook „Brussel" verant
woordelijk te stellen voor onze 
politieke onmacht. 

Sommige Vlamingen moeten 
dringend wakker worden ge
schud, denk ik.." 

(pvdd) 

Het andere 
Brussel 

Sociaal-kulturele verenigingen 
(zoals studieknngen, vormings
centra, enz) die belangstelling 
hebben voor een voordracht 
over. „Het andere Brussel Plei
dooi voor een meer positieve 
benadering" kunnen zich wen
den tot dr P. De Ridder, Isabella-
straat 120,1711 Itterbeek, tel 02-
569 42.26, en tijdens de kantoor
uren: 02-511.51.49. 
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