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Lagasse : no pasaren! 
Hoe absurd en monsterachtig de staatshervorming is, die 
Martens in 1980 verwezenlijkte met de hulp van de drie tradi
tionele partijen, blijkt dezer dagen weer eens ten overvloede 
uit de eindeloze ellende rond het zogenaamde dekreet-
Lagasse. 
We gaan hier nog niet eens stap voor stap de hele geschiede
nis van dit dekreet uit de doeken doen. Van bij de eerste 
indiening ervan op 13 januari 1982 tot bij de publikatie in het 
Staatsblad op 15 januari 1983, is er precies een jaar verloren. 
Tijdens dat jaar is er geen maand voorbijgegaan zonder dat 
de Vlaamse regering of de Vlaamse Raad zich over het dos-
sier-Lagasse hebben moeten buigen. Alle verweer- en over
legprocedures van de klungelachtige staatshervorming-
Martens werden aangesproken, gebruikt en uitgeput Terwijl 
rondom ons de wereld davert onder de schokken van de eko-
nomische krisis, terwijl bij ons alle energie en spitsvondig
heid zou gemobilizeerd moeten zijn in de strijd voor werk en 
welvaart, hebben de Vlaamse ministers en heeft de Vlaamse 
volksvertegenwoordiging een goed deel van him tijd moeten 
besteden aan het afweren van een dreiging, die uit een ander 
en lang vervlogen onzalig tijdperk schijnt te komen: de 
dreiging met de uitbouw van Franstalige scholen in Vlaande
ren. 
Eerlijk gezegd: het is niet de uiteindelijke afloop van het ge
vecht dat ons verontrust. Vlaanderen is gelukkig reeds 
zozeer zichzelf geworden, dat het zijn onwil zal doorzetten, 
tegen alle juridische spitsvondigheden en haarklieverijen in. 
Lagasse zal nooit de triomfantelijke verwezenlijking beleven 
van zijn droom, waarin hij Vlaanderen overwoekerd ziet met 
Franstalige metastasen, uitgezaaid door Waalse en Brusselse 
moederscholen. No pasarani Er wordt nog altijd méér dan 
behoorlijk met de Vlaamse voeten gespeeld; er is in het Bel-
gië-van-vandaag nog altijd héél veel mogelijk, maar de 
verwezenlijking van Lagasse's droom hoort daar alvast niet 
meer bij. 
De droom van Lagasse, maar niet van hem alleen. Het 
parlementaire en politieke spraakgebruik wil, dat wetten en 
dekreten gemakshalve aangeduid worden met de naam van 
de indiener ervan. Lagasse dus. Maar achter de tekst van 
Lagasse is de hele Franstalige gemeenschapsraad opgetrok
ken en de hele Waalse regering, meerderheid zowel als 
oppositie. In Wallonië en frankofoon Brussel leeft nog altijd 
de oude 19de-eeuwse droom van een Franstalige hegemonie 
over Vlaanderen. ,Jls nous ont volé la Flandre — de flamin
ganten hebben ons Vlaanderen ontstolen": het dekreet van 
de Franse gemeenschapsraad, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 15 januari, is de zoveelste poging om de klok 
terug te zetten tot vóór de tijd van Destrée. 
Men stelle zich dit even konkreet voor: terwijl de Vlamingen 
zich krom betalen om het Waalse staal overeind en de 
Waalse vliegtuigindustrie in leven te houden, nemen de 
Walen zich doodgemoedereerd voor om hun (maar dat is gro
tendeels ons) geld eventjes te gaan besteden aan de uitbouw 
van een koloniaal schoolsysteem in Vlaanderen. Daarvóór 
hebben ze dus blijkbaar wél centen: om ons te komen tergen 
en uitdagen op ons eigen grondgebied, om een net van 
Anschluss-scholen te bouwen rond Ie tres grand Bruxelles, 
om elders in Vlaanderen kaste-onderwijs te verstrekken aan 
het kroost van een voorhistorische op snee vergulde bour
geoisie. 
No pasaran! 

Maar in het jaar tussen 13 januari 1982 en 15 januari 1983, het 
„jaar van Lagasse", zijn er in Vlaanderen tweeduizend bedrij
ven failliet gegaan, zijn er 35.000 werklozen bijgekomen. 
Alle tijd en alle energie die wij hebben moeten besteden aan 
de bestrijding van het dekreet-Lagasse, is verloren gegaan 
voor de wezenlijke opdracht: het bestrijden van de krisis, het 
verschaffen van werk en brood. 
En dat is nog maar een klein deel van de ongehoorde 
verspilling. De Belgische draak heeft méér koppen dan 
alleen die van Lagasse. Cockerill-Sambre, Happart, F-16 en 
noem maar op. Als wij hem niet gauw de definitieve dood
steek geven, vreet hij ons op. (tvo) 

Foto van de week 

^Is wij 150 dagen wachttijd opgelegd krijgen vooraleer we kunnen aanspraak maken op werklozenver-
goeding, dan kan de ekonomieminister Eyskens ook best eens honderdvijftig minuten van zijn job-tijd 
opgelegd krijgen om te luisteren naar de grieven van de 160.000 werkloze jongeren van minder dan 25 
jaar.' 
Minister Eyskens brak evenwel dinsdagochtend bij het verlaten van zijn villa in Heverlee door het werklo
zen-kordon. Hij moest immers dringend zijn oor te luisteren gaan leggen bij Cockerill- en F-16 lobby's. 

(foto belga) 

Martens, co-piloot in F-16 aanval 
De per 1 januari ingevoerde BTW-
verhogingen zijn goed voor een ex-
tra-flsl<usinl(omst ten bedrage van 
nagenoeg 60 miljard, wat per gezin 
neerkomt op een verhoogde belas
ting met 17.000 franic dit jaar. 
De aankoop van de omstreden F-16 
vliegtuigen, die premier Wilfried Mar
tens momenteel in de regeerraad wil 
doordrukken, wordt momenteel ge
raamd op 33 miljard maar, op basis 
van gelijkaardige „koopjes van de 
eeuw", houden realistische becijfe-
raars het nu reeds bi] minstens 50 
miljard aan fakturen van de Ameri
kaanse General Dynamics Voor 44 
gevechtstuigen 
Nog een ander cijfer geeft een idee 
over de omvang van deze extra
schuldenlast in een tijd van drastisch 
opgelegde inleveringen de 44 F-16 
tuigen zullen haast evenveel gaan 
kosten als de Vlaamse regering op 
een jaar tijd aan globale begroting 
mag boeken. 
De princiepsbeslissing voor de aan
koop van de legervliegtuigen werd 
reeds in de zomer van vong jaar (op 
donderdag 29 juli) genomen, terwijl het 
parlement op reces werd gestuurd 
Sindsdien hebben generaals de staf
chef van de luchtmacht, en defensiemi
nister Vreven in zeer duidelijke be

woordingen gesteld dat deze miljar-
denkoop alles behalve tot de grote 
pnonteiten van het Belgisch leger be
hoort 
Als men zich bekommert om de zwak
ke plekken in de landsverdediging, zo 
werd gesteld, dan dienen vooral dnn-
gend investenngen ten bate van de 
landmacht genomen te worden Des
ondanks bleef die bestelling bij Gene
ral Dynamics — en bij geen ander 
bedrijf — geregeld in de kabinetsraad 
opduiken als pnoritair te behandelen 
dossier Ook vonge en deze week 
opnieuw 
Naar verluidt is het de CVP-er Wilfned 
Martens zelf die besliste het F-16 
dossier te onttrekken aan de ,aktuali-
zenng van het regeerakkoord' Wat 
betekent dat hij hieromtrent geen par
lementaire diskussie meer duldt 
Wat betekent dat Martens de aankoop 
bij hoogdnngendheid wil doordrukken 
misschien nog voor het einde van deze 
week Waarom toch' Niet omdat onze 
landsverdediging hierom vraagt, laat 
staan hiervoor aandnngt 
Premier Martens trekt zich ook klaar
blijkelijk geen zier aan van het feit dat 
de door GD beloofde kompensabes 
voor Vlaanderen eerst werden terug
geschroefd van 56 procent tot 22 
procent, maar dat de Amerikaanse 

F-16 leverancier nu ook kontraktueel 
met de minste verplichting inzake kom-
pensaties meer duldt 
Het IS duidelijk dat de schromelijke 
discnminatie (78 procent kompensa-
ties ten voordele van Wallonië) een 
flagrante — de zoveelste — kaakslag 
IS voor de Vlaamse gemeenschap, die 
CVP- en PW-ministers blijkbaar zin
nens zijn met harde hand mede toe te 
brengen Maar bovenop is het nu 
overduidelijk dat die F-16 aankoop een 
elektoraal diktaat is van de Walen Gol 
en Maystadt die FN-, Sabca- en Sona-
ca-bednjven miljarden overheidsbe
stellingen cadeau willen doen Om 
3 (X)0 arbeiders (zonder opgelegd „so
ciaal pakt") in de Waalse luchtvaartin-
dustne werk te verschaffen Het miljar-
denverkwistend sinterklaasbeleid van 
Martens V ten behoeve van (Dockenll-
Sambre is lang geen uniek geval meer 
Nu wil men ook overheidsbestelfingen, 
voor rekening van (ook de Vlaamse) 
belastingbetalers, plaatsen in Waalse 
bedrijven die anders zonder werk drei
gen te vallen Dat is de essentie van 
het F-16 schandaal Een schandaal, 
want nog levenskrachtige Vlaamse be-
dnjven (bijv Nobels-Peelman) laat men 
intussen koudweg over kop gaan 

(hds) 
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mi Brieven 

PHILLIPS 
PETROLEUM 

Volgens uw Ekofront"-kroniek van 6 
januan werden ,eens te meer tainjke 
mensen ziek ten gevolge van de stank 
van Phillips Petroleum te Tessenderio" 
Een causaal verband tussen zekere 
ziekteverschijnselen die zich te Tes
senderio op 19 oktober jl bij 6 of 7 
mensen voordeden en geurhinder van 
waar ook afkomstig is met bewezen 
Zo een causaal verband is ook nooit 
voorheen vastgesteld alleen maar 
overhaast beweerd door mensen die 
het beter hadden moeten weten 
Industrieel milieubeleid heeft een we
tenschappelijke grondslag waaraan 
we met voorbij mogen gaan De indus-
tne zelf heeft hier haar verantwoorde
lijkheid te nemen ik kan u verzekeren 
dat de moderne chemische industrie 
dit wel degelijk doet zo wel op het vlak 
van het wetenschappelijk onderzoek 
als bij de industnele toepassingen 

L M A de Vleeschauwer, 
direkteur PP 

RECHTZETTING 

In uw nummer van 13 jan jl lees ik in 
het artikel .Verruimde bestuursmeer-
derheid te Brugge van start" o a „Tij
dens de eerste samenkomst van de 
nieuwe gemeenteraad diende mevr J 
Van Vlaenderen haar ontslag in als lid 
van de VU omdat zij met opnieuw 
werd aangeduid tot schepen 
In zijn beknoptheid klinkt deze zin 
bijzonder tendentieus Ik zou het dan 
ook ten zeerste op pnjs stellen als u de 
volledige tekst zou willen publiceren 
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van de verklaring die ik in de gemeen
teraadszitting van 4 jan jl heb afge-

„In de afgelopen 6 jaar heb ik als 
schepen van de Burgerlijke Stand en 
Bevolking geprobeerd de mij toever
trouwde taak naar behoren te vervul
len Uit de zeer talrijke kontakten die ik 
heb gehad meen ik te mogen besluiten 
dat de Brugse bevolking mijn inspan
ningen en politieke houding naar waar
de heeft weten te schatten 
Niettemin werd ik door de Grootbrug-
se Raad van de Volksunie als kandi
daat-schepen voor de nieuwe ambts
termijn weggestemd 
Naar mijn mening is de reden hiervan 
te zoeken in de kloof die in de loop van 
de tijd IS gegroeid tussen mijn politieke 
visie die — in de geest van het VU-
parbjprogramma — op de toekomst is 
gencht, en de visie van de meerder
heid van de Volksunie-kaderleden die 
blijkbaar niet van het verleden kunnen 
loskomen 
In de gegeven omstandigheden voel ik 
mij dan ook met langer thuis in de partij 
— waarvan ik meer dan 25 jaar lid ben 
geweest — en zal ik mij voortaan m de 
Brugse gemeenteraad opstellen als 
onafhankelijk raadslid behorend tot de 
meerderheidsfraktie 
Ik blijf op mijn manier verder ijveren 
voor de totale ontvoogding van het 
Vlaamse volk waar ook de vrouw de 
plaats knjgt die haar toekomt voor 
sociale rechtvaardigheid, vooral in 
deze krisistijd voor minderheidsgroe
pen de volledige ontplooiing van de 
derde wereld de bescherming van het 
milieu pacifisme door ontwapening 
kernstop verdraagzaamheid kortom 
voor een meer leefbare wereld ' 

Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts, 
Brugge 

„ADVOKAAT IN SOMBERE 
TIJDEN" 

In deze reeks zijn schokkend de foto s 
die de artikels vergezellen 
Ik zou wel eens willen weten of die 
mannen met armbanden nu echte of 
valse weerstanders zijn, want volgens 
de patriottische mytologie zijn er twee 
soorten En of die allemaal nu een 
statuut van nationale erkentelijkheid 
hebben en/of de nationale erkentelijk
heid zich uitstrekt tot hun nakomelin
g e n ' 

Deze zullen met weinig fier zijn hun ou
ders op die foto's te herkennen 

A C . Aa ls t 

DOEKJE VOOR 
HET BLOEDEN? 
Het wetsvoorstel Van den Brande 
heeft geen ander gevolg dan dat de fi
nanciële last van de nationaal gebleven 
sektoren aan de Belgische staat ont
trokken word t zonder dat er een 
noemenswaardige vermindenng van 
inkomsten van de centrale regenng 
tegenover staat Immers in de memo-
ne van toelichting bij dit wetsvoorstel 
wordt gesteld dat de gewesten deze 
uitgaven met eigen fiskaliteit moeten 

dekken Kamerlid Jos Dupre heeft dat 
bij de bespreking in de Kamerkommis-
sie moeten toegeven 
Bij gelegenheid van de bespreking van 
het wetsvoorstel Van den Brande in 
dezelfde kommissie hebben de Vlaam
se C ) partijen nog maar eens de 
gelegenheid laten voorbijgaan om de 
Franstaligen voor hun financiële ver
antwoordelijkheid te plaatsen 
Van Vlaamse zijde heeft men de eis 
met durven stellen om het financie-
nngsmekamsme van de ristorno's. ver
vat in ar t 9 en ar t 10 van de gewone 
wet van 9 augustus 1980 in werking te 
laten treden Heeft de Vlaamse rege
nng en haar Financie-mimster .met de 
dood in het hart" gekapituleerd voor 
de volgende unitaire r eden ' 
1 Het gaat om een miljardenbedrag 
dat aan de centrale regenng onttrok
ken wordt 
2 Brussel knjgt van dat bedrag geen 
cent De nstornenng van belastingen 
kan immers met ten bate van het 
Brussels gewest gebeuren en het aan
deel van het Brussels gewest en de 
kredieten voor de nationale sektoren is 
verwaarloosbaar 
3 Deze genstorneerde belastingen 
bedragen 65 % voor Vlaanderen en 
35 % voor Wallohie 
Durven de partijen die deze houding 
steunen zich nog Vlaams noemen (om 
van Vlaams-nationalisbsch maar te 
zwijgen O Is het met huichelachtig zijn 
verantwoordelijkheid met te durven 
nemen, terwijl we alle dagen in de 
kranten moeten lezen hoe Vlaanderen 
op sociaal en ekonomisch vlak achter-
uitgesteld wordt en de werkloosheid 
vandaag ons sterker kankert dan Wal
lonië 
Gaat Vlaanderen zich opnieuw ,met 
de dood in het hart" tevreden stellen 
met een regionalizótie van bevoegdhe
den inzake de nationale sektoren en 
de financiering via een unitair begro
tingskrediet . ad hoc' De ervanng leert 
ons dat zulke begrotingskredieten ver
deeld worden volgens de sleutel 1/3 
bevolking. 1 /3 opbrengst personenbe
lasting. 1/3 oppervlakte van het grond
gebied zodat de bossen en rotsen van 
Wallonië van het wetsvoorstel Van 
den Brande eveneens kunnen mee 
genieten 
Is het geen vaandelvlucht van de 
Vlaamse partijen t o v de komende 
Vlaamse generaties van het Vlaams 
rechtmatig geheel met te durven opei
sen of zullen we ons daarmee weer 
.waardig verontwaardigd" gedragen'' 

LD„ Berlaar 

Wil odtv.ingen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Nain i loze brieven gaan de scheur 
Ml md in evenals scheld en smaad 
brieven De Tndere 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 met noodzakelijk de j jnze 

De redaktie 

Lever geen Basken 
uit aan folteraars! 
De Waalse minister van Justitie Gol heeft beslist de ver
blijfsvergunning van twee Baskische vluchtelingen Juanjo 
Arrese en Fernando Bilbao in te trekken vanaf 31 januan 
Beiden zochten hun toevlucht in Vlaanderen omdat zi) 
vervolgd worden door de Guardia Civil, louter en alleen om
wille van hun ideeën, hun syndikale en politieke aktie Zij 
hebben nooit geweld gebruikt of enig misdnjf gepleegd 
Toch lopen zij het risico bij hun repatnenng naar Spanje 
gefolterd te worden zoals zovele andere onschuldige Bas-
ken 
Ondergetekenden doen een dnngende oproep tot de 
Vlaamse pubheke opinie en verantwoordelijke politici om 
tussen te komen bij minister Gol 
Het is onaanvaardbaar dat een minister in weerwil van tal
loze protesten uit de meest diverse Vlaamse politieke 
families, een beslissing treft die voor de betrokkenen fatale 
gevolgen kan hebben 
Vlaanderen, meer dan welke natie ook, weet wat sociale, kul-
turele en nationale verdrukking betekent 
Nu WIJ ook op buitenlands vlak een eigen imago aan het 
uitbouwen zijn kan met getolereerd worden dat het beeld 
van een gastvnj en verdraagzaam Vlaanderen geschonden 
wordt door de intolerantie en het onbegnp van een minister 
Dr. Vlc ANCIAUX, volksvertegenwoordiger, voonitter van de VU; 
Mr. Paul BEKAERT, jurist; Dr. Eric DEFOORT, historicus KUL cam
pus Kortriik; EÜ. John DEKIMPE, studentenpastoor; Luk DE 
RAMMELAERE, provincieraadslid; E.H. Ludo DOCKX, voorzitter 
Vlaams Komitee voor Baskische Scholen; Christian DUTOIT, voor
zitter Anal Artea - Vlaams Baskische solidariteit; Walter LUYTEN, 
senator; Georges MOMMERENCY, burgemeester van de stad 
Nieuwpoort; Jan OLSEN, voorzitter Liga voor Mensenrechten 
West-Vlaanderen; Luk VANDENBOSSCHE, volksvertegenwoordi
ger; Daniël VAN DER MEULEN, burgemeester van de stad Tielt; 
Prof. em. Karel VAN ISACKER, UFSIA; Karel VAN MIERT, Euro
pees parlementslid, voorzitter van de SP; Mr. John VERVAELE, as
sistent strafrecht UIA; E.H. dr. Luk VRANCKX, priester. 
ANAI ARTEA (Vlaams-Baskische solidariteit), 
Hooikaai 29 bus 8, lOOÖ Brussel 

ADVERTENTIE 

LOUIS 
TOBBACK 

De meest geïnterviewde politicus van 1982 is onge
twijfeld Louis Tobback. Om dit op passende wijze te 
vieren, sprak HUMO opnieuw met de enige oppositieleider 
in Vlaanderen. De enige ? Ja, want bij Tobback verbleekt 
Schiltz tot een stamelaar van wiegedrukken en Van Geyt 
tot een Eurocommunist. Alleen Verhofstadt kan nog tegen
wicht bieden, althans, zolang hij met doorheeft dat zijn 
partij eigenlijk in de regering en met in de oppositie zit. 
Na een eerste slok zegt Tobback over hem : « Als er nog echte 
liberalen zijn in Belgié, moeten ze zich onderhand toch afvragen 
hoe ze dit knaapje zo snel mogelijk kwijt kunnen ?» 

DEZE WEEK IN 

HUMO 
MÊËR DAN HET BESTE T V B L A D 
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Mensea M^ 
Van Rompuy ontslaat 
Aan de vooravond van zijn 
„heengaan"a\s voorzitter van de 
CVP-jongeren, heeft Europees 
Parlementslid Eric Van Rompuy 
nog eens van zich laten spreken. 
Op een perskonferentie veegde 
hij de hele regeringstroep de 
laan uit. Vooral PSC-minister 
Hansenne kreeg het te verduren. 
Dit omdat hij er niet in geslaagd 
is 15.000 jongeren aan een baan 

te helpen in het derde arbeidscir
cuit en zijn afbraakpolitiek i.v.m. 
jongerenstages. Deze minister 
van Arbeid en Tewerkstelling (lid 
van de CVP-zusterpartij!), moet 
op staande voet ontslagen wor
den, zo sprak Van Rompuy. De 
opmerkingen van de CVP-jonge-
renvoorzitter zijn terecht Alhoe
wel Van Rompuy schijnbaar ver
geet dat regeringsbesllssingen 
kollegiaal worden genomen- en 
dat zijn bloedeigen CVP-excel-
lenties dus mee verantwoordelijk 
zijn voor het wanordelijk beleid! 
Maar, dit durft hij uiteraard niet 
zeggen, 't Is makkelijker de 
schuld op die andere regerings
partij te schuiven, en naar buiten-
uit de sympatieke knul uit te 
hangen. 

...en waarschuwt 
Ook treedt Van Rompuy het 
standpunt van de VU eindelijk bij, 

wanneer hij nu (januari '83) toe
geeft dat de staatshervorming van 
1980 een historische vergissing is. 
Nochtans was de hele CVP in de 
zomer '80 dolblij en tevreden met 
die zeer gebrekkige regeling. En 
alle kritiek werd toen minachtend 
van de tafel geveegd tijdens me
morabele stemmingsnachten. 
Maar vooral de bekentenis van 
Van Rompuy dat de CVP altijd dé 
verdedigers was en is van het 
unitaire België is belangrijk: „De 
CVP Is op een historisch keerpunt 
beland. Op 8 november '81 betaal
de ze reeds een zware prijs voor 
haar toegeeflijke houding op com
munautair vlak. Met amper nog 
30 % van de stemmen in Vlaande
ren heeft ze geen marge meer om 
als buffer te dienen voor het in 
stand houden van de Belgische 
staat". 

Indien de CVP zich ooit Vlaamser 
gaat opstellen (wat wij sterk be
twijfelen) dan zal dit niet zijn uit op
rechte bekommernis of een eerlijk 
„begaan-zijn" mei de Vlaamse be
langen... maar enkel uit elektoraal 
belang. „Als wij maar aan de macht 
blijven deelnemen"... denkt Van 
Rompuy erbij. 

Deprez vreest 
regionalizering 
„Er zijn nieuwe geldmiddelen no
dig voor Cockerill-Sambre: ver
scheidene tientallen miljarden 
over enkele jaren tijds", zegt PSC-
voorzitter Deprez. In een vraagge
sprek verklaarde deze PSC-presi-
dent dat het voorstel-Vanden 
Brande, om de vijf nationaal geble
ven ekonomische sektoren te fe-
deralizeren rechtstreeks, naar se
paratisme leidt Met alle negatieve 
gevolgen vandien... negatief voor 
Wallonië. 
„De Vlamingen zullen hierdoor 
meer dan zestig miljard geretoer-
neerd krijgen, zondder dat zij ver
plicht zijn iets van dit geld in de 
herstrukturering van het Waalse 

staal te steken", stelt Deprez in dit 
verband. Eindelijk geeft een Waal
se politieke leider ronduit toe dat 
Vlaanderen sinds jaar en dag „ver
plicht" wordt tot financiële steun 
aan het zuidelijke landsdeel! Deze 
bewering weerlegt de jarenlange 
prietpraat die ook vandaag nog in 
de Waalse media wordt verspreid, 
als zou Vlaanderen Wallonië leeg
zuigen. De geslepen PSC-voorzit-
ter legt ook uit waarom hij unitarist 
blijft: dan kan Wallonië blijven pro
fiteren van het Vlaamse geld! 

En zijdelings merkt hij op dat 
indien de federalizering verder 
gaat de PSC „uitgeleverd" wordt 
aan de rode PS... En dit verklaart 
meteen waarom ook de CVP het 
unitarisme zal blijven verdedigen: 
op die manier behoudt de kristen-
demokratie in het hele Belgenland 
grote macht.. Begrijpt u? 

De Croo 
bevoordeelt 
In een persbericht wijst het „Ver
bond van Vlaams Overheidsper
soneel' er op dat de achteruit
stelling van de Vlaamse belan
gen door de NMBS, dreigt toe te 
nemen. De Nationale Maatschap
pij van Belgische Spoorwegen 
bevoordeelt nu reeds jarenlang 
het Waalse landgedeelte door 
overbodige diensten, zowel wat 
het goederenverkeer als wat het 
reizigersverkeer betreft in stand 

Deze week dit... 
„'t Kan verkeren" zei Bredero. 
Wilfried Martens, brave jongen, 
was je een kleine vierhonderd 
jaar ouder, dan zou ik 
vermoeden dat de Amsterdamse 
dichter jou op het oog had, toen 
hij deze tijdeloze woorden 
neerschreef. Wat is er 
overgebleven van de stoere 
knaap die me opvolgde als 
voorzitter van het Jeugdkomitee 
voor de wereldtentoonstelling? 
Hoe erg is de kloeke strijder 
van de marsen op Brussel en 
de betogingen tegen de 
faciliteiten veranderd? Waar zijn 
de vlammende uitspraken die 
geen Vlaams onrecht duldden? 
De rijzende ster, als een 
meteoor opgeschoten aan de 
Vlaamse hemel, is gevallen. Een 
belofte, op korte tijd 
uiteengespat. Verdwenen is hij 
met. Integendeel, hij prijkt 
glorievol aan de politieke 
vedettenhemel. Echter niet meer 
aan Vlaamse horizon. Wel in de 
Belgische ruimte met veel 
kruipend en vleiend eerbetoon, 
aan de rijke tafelen van de 
machtigen zonder trouw. 
Ik dacht hieraan toen ik 
dindagmiddag vernam dat de 
eerste minister verklaard had dat 

de Vlaamse regering ongelijk 
kreeg met haar klachten tegen 
de miljardencadeaus aan haar 
Cockerill-Sambre en met haar 
protest tegen het tergend 
dekreet van zuurkijker Lagasse. 
Die renegaathouding komt 
trouwens niet de eerste keer tot 
uiting en, helaas, wellicht niet de 
laatste keer. Ik beperk mij tot 
deze kwesties. 
Ik zou er een hele reeks kunnen 
noemen. De anti-Vlaamse trend 
is overduidelijk. De Vlaamse 
regering heeft de jongste jaren 
tientallen adviezen naar Martens 
en zijn ploeg gestuurd. Geen 
enkele werd aanvaard. Al de 
klachten werden minachtend ter 
zijde geschoven. Het is best 
mogelijk dat de Belgische 
regering telkens een formele 
reden kan voorleggen om haar 
afwijzende beslissingen goed te 
praten. Een juridisch foefje is 
immers altijd te vinden. Bij mij 
moeten de dames en heren met 
komen aandraven met het 
argument van de „rechtsstaat". 
Heeft Vlaanderen dan zo weinig 
rechten? Hebben de Vlaamse 
arbeiders en sociaal-zwakkeren, 
die onder Martens V zwaar 
verarmen, dan geen rechten? 

Kunnen de Franstaligen rustig 
onwettelijke dekreten stemmen 
met het oog op verfransende 
scholen in Vlaanderen? Is dit 
rechtmatig? Klopt het met het 
Belgisch recht miljarden te 
verspillen aan totaal onnodige 
militaire vliegtuigen, alleen 
omwille van de eisen van enkele 
Waalse bedrijven met een 
sterke lobby? Terwijl er geen 
geld is om duizenden Vlaamse 
werklozen een job en toekomst 
te bezorgen. 
Aan dit Belgisch recht heb ik 
geen boodschap. Evenmin aan 
een Vlaamse eerste minister, die 
alleen daarvoor zorgen heeft en 
intussen zijn eigen volk laat 
vernederen en verkommeren. 
Evenmin aan een staatspartij die 
hoopvolle Vlaamse krachten 
omvormt tot buigzame slaven. 
Voor mij heeft „recht" te maken 
met rechtvaardigheid. Maar ik 
heb het met „zo ver" gebracht 
als Martens. Ik ben een Vlaams
nationalist gebleven. 

Vic ANCIAUX 

te houden. Hoewel Vlaanderen 
meer trafiek oplevert, verdeelt de 
NMBS systematisch alle ar
beidsplaatsen en investeringen 
volgens een 50/50-sleutel. Dit 
kost Vlaanderen duizenden ar
beidsplaatsen en ettelijke miljar
den. Bovendien worden de be
stellingen voor de spoorwegen 
systematisch aan Waalse bedrij
ven toegewezen! 
Het W O vestigt de aandacht op 
een reeks topbenoemingen die 
eerstdaags bij de NMBS moeten 
gebeuren. Samen met het W O , 
eisen wij dat de Waalse invloed 
in de Raad van Beheer drastisch 
teruggedrongen wordt De Frans-
dolle Burton, voorzitter van het 
bestendig Komitee en volstrekt 
Nederlandsonkundig, is totaal 
onbekwaam om de plak te blijven 
zwaaien over een onderneming 
die ruim 65 <Vo van haar inkom
sten uit Vlaanderen haalt! 
Het ligt in de macht van ver
keersminister De Croo om toch 

eens een aantal Vlamingen te 
benoemen aan het hoofd van de 
Belgische Spoorwegen. Maar, al
les laat vermoeden dat De Croo 
weer eens de Franstaligen zal 
plezieren. Met alle rampzalige 
gevolgen vandien: én op perso-
neelsvlak, én op het vlak van de 
bestell ingen- Hoe lang blijven 
wij dit nog verdragen? 

Belachelijke 
Peirens 
De Vlaamse ACV-leider Willy Pei
rens klaagt over het feit dat er te 
veel nadruk wordt gelegd op het 
communautaire aspekt in de Belgi
sche politiek: „Voor de werkne
mers in de ondernemingen komen 
de communautaire ruzies t>elache-
lijk over (.....) De communautaire 
tegenstellingen blokkeren alles" 
Het zou misschien eens interes
sant zijn dat de ACV-top echt ging 
luisteren bij de ACV-leden... om 
aldus tot de, voor hen onthutsen
de, vaststelling te komen dat de 
Vlaamse arbeiders het méér dan 
beu zijn. Zij zijn het ronduit „zat" 
dat zij steeds moeten inleveren, 
terwijl in verlieslatende Waalse be
drijven nog altijd „/cadoofyes" wor
den uitgedeeld. Zij nemen het niet 
langer dat Vlaamse bedrijven (mét 
toekomstperspektieven) moeten 
sluiten terwijl Waalse firma's dui
zenden miljoenen blijven ontvan
gen... de Vlaamse werknemers 
zeggen „neen"aan deze schande. 
Ter attentie van deze en andere 
vakbonden, kunnen wij ook mee
delen dat de VU een grootse aktie 
aan alle Vlaamse fabriekspoorten 
gaat voeren. De machtsgroepen, 
die de Vlaamse achteruitstelling 
blijven aanvaarden, zullen dit heus 
niet zo lachwekkend vinden... 
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VU tweede grootste partij! 
Indien er nü parlementsverkie
zingen zouden worden gehou
den, dan zou de Volksunie als 
tweede grootste Vlaamse partij 
uit de bus komen. De VU zou de 
SP en de PW een eind achter 
haar laten! Dit blijkt uit een diep
gaand onderzoek dat deze 
maand werd gehouden door het 
Interuniversitair Instituut voor 
Advies inzake Opiniepeiling 
(lAO) 
In vergelijking met de parle
mentsverkiezingen van novem
ber '81 (toen de VU reeds een 
schitterende uitslag behaalde) 
zou de VU van 16 o/o opklimmen 
tot alstublieft 20 %! Een winst 
van liefst 4 <Vo; dit wil zeggen 
pakweg 150.000 extra-kiezers-
en zo'n tiental kamerzetels méér. 
Hoe kan het ook anders! Of om 
het met de woorden van hoofdre-

dakteur Camps (Belang van Lim
burg) te zeggen: „Dat de Volks
unie uit de laatste opiniepeiling
weer in stijgende doen blijkt te 
zijn, kan nauwelijks nog verwon
deren-". Voor hoe langer hoe 
meer mensen in Vlaanderen 
wordt het duidelijk dat enkel de 
VU een geloofwaardige partij is 
en een haalbaar alternatief heeft. 
Uit diezelfde peiling blijkt dat de 
CVP zich iets zou herstellen van 
de opdoffer van november '81 
(-1-1,7 o/o), dat de SP achteruit-
boert (— 2,3 o/o), maar dat vooral 
de PW in de hoek van de slagen 
valt en tot vierde partij in Vlaan
deren wordt teruggedrongen. 
Opmerkelijk is ook dat Agaiev 
stijgt van 3,9 o/o naar 7 o/o. 
Besluit? De opgang van de VU is 
niet meer te stuiten. In Vlaande-
rens belang. In ons aller belang! 

Het is sinds woensdagmiddag overduidelijk grote hommeles in de regering-Martens. Nadat de CVP dins
dag herhaalde dat de kwestie van de regionalizering van de vijf overgebleven nationale industriële sekto
ren (het wetsvoorstel Vanden Brands) een dringende kwestie is, ging PSC-minister Nothomb woensdag
voormiddag in de tegenaanval:„Daar is geen sprake vanF. Niet van de hoogdringendheid, en zelfs niet van 
de uitvoering van deze Vlaamse eis- Het is nu afwachten hoe de Januspartij van Martens metterdaad zal 

reageren. 

F-16-chantage 
Woensdagvoormiddag werd ge
meld dat de Amerikaanse leve
rancier van de F-16 gevechts
vliegtuigen tegen maandag een 
beslissing verwacht van de Bel
gische regering betreffende de 
aankoop van 44 nieuwe ge-
vechtstuigen. 
Is het geen ongenuanceerd „ja" 
op de eenzijdig gedikteerde Ge
neral Dynamics-kontraktvoor-
waarden (onder meer geen enke
le waarborg voor kompensatie) 
dan wordt vanaf volgende week 
„grondstoflevering" voor Waalse 
luchtvaartbedrijven gestopt. 
We zouden nog moeten geloven 
ook dat deze ultieme chantage-
zet geen doorgestoken kaart is 
om de miljardenverspillende 
aankoop dezer dagen in de kabi
netsraad door te drukken! 

Uitleg 
over Berten! 
Vorige week werd er te Brussel 
een persontmoeting georganl-
zeerd door de ouders van de in 
Guatemala verdwenen Scheutist 
Serge Berten. Het „stedelijk komi-
tee voor ontwikkelingssamenwer
king van Menen eist van de Belgi
sche regering een openlijke ver
klaring omtrent deze zaak. Nadien 
werd ook een stille protestwake 
gehouden voor het ministerie van 
Buitenlandse Betrekkingen. Tindei 
mans was niet thuis... 
Het is precies een jaar geleden dat 
de Vlaamse scheutist Serge Ber
ten „spoorloos verdween" in dit 
Midden-Amerikaanse land. Sinds
dien vernamen, noch de ouders, 
noch iemand anders, enige uitleg. 
Erger zelfs, zij werden nooit inge
licht over de pogingen en de stap
pen die door de Belgische rege
ring werden ondernomen om Ber
ten weer vrij te krijgen. Indien hij 
nog in leven is. En tot overmaat 
van ramp (en schande), blijkt nu 
dat de Belgische overheid, met 
Leo Tindemans aan kop, verder
gaat met wapenleveringen aan dit 
diktatoriaal regime. Zowel de ou
ders, evenals allerlei groeperingen 
en de konfraters van broeder Be
rten eisen, terecht klaarheid. Bo

vendien verwachten zij dat de 
Belgische regering de politiek van 
volkerenmoord radikaal zou ver
oordelen en dat een parlementaire 
onderzoekskommissie zou ge
stuurd worden naar de Guatemal
teekse vluchtelingenkampen te 
Mexico. Wij kijken uit naar de 
reaktie van de „kristelijke" minis
ter.. 

De bende 
van Happart 
De eerste eigenlijke zitting van de 
nieuwe Voerense gemeenteraad 
is verlopen in de grootste wanor
de. De Vlaamse verkozenen wer
den door waarnemend burge

meester José Happart voortdu
rend de mond gesnoerd, terwijl 
leden van de militie „Action Fou-
ronnaise" (.voorzien van de nodige 
voorraad alkohol) de hele tijd kre
ten slaakten en opmerkingen rie
pen. Zij zongen en scholden er 
maar op los. Na afloop van de 
raadszitting (sic) werden de 
Vlaamse leden bespuwd, gesla
gen en bij de haren getrokken. 
Tegen deze schandalige, krapuleu-
ze praktijken van de bende van 
Happart werd klacht ingediend. 
Het Algemeen Komitee Voeren 
(dit zijn: de Vlaamse raadsleden, 
het Overlegkomitee Voeren en de 
belangrijkste Vlaamse strijd- en 
kultuurverenigingen) roept hierbij 
alle Vlaamse politici nogmaals op 
om onder geen enkel beding de 
aanstelling van Happart tot burge
meester te aanvaarden. Niet alleen 

is deze bendeleider moreel onaan
vaardbaar als burgemeester, maar 
hij heeft tijdens de raadszitting van 
17 januari bewezen dat hij het 
burgemeesterambt ook technisch, 
eenvoudigweg, niet aankan. 

Ook onderscheept het Algemeen 
Komitee Voeren met de meeste 
klem dat de vervanger van de 
onlangs overleden arrondisse-
mentskommissaris een voor de 
Vlamingen aanvaardbare figuur 
moet zijn. Het moet een bewuste 
Vlaming zijn die de wetten in dit 
stukje Vlaamse land strikt moet 
doen toepassen. Pas dan zal er 
een waarborg zijn dat Voeren in 
rust en op een degelijke manier 
wordt beheerd. 
Zal de centrale regering eindelijk 
eens de zijde kiezen van de Vla
mingen? 

Cassiêrs' benoeming onaanvaardbaar 

PSC-greep op Buitenlandse Betrekkingen 
Leo Tindemans heeft nu ook zijn 
Happart in de persoon van Juan 
Cassiêrs die, ondanks Vlaams 
protest, dan toch maar benoemd 
is tot permanent vertegenwoor
diger bij de NAVO. Cassiêrs is 
echter slechts de top van de 
ijsberg. 
Waar het wezenlijk om gaat is 
dat onder het ministerschap van 
Leo Tindemans de PSC — een 
romppartij die nota bene minder 
vertegenwoordigt dan de VU — 
een waarachtig voogdijsysteem 
op Buitenlandse Betrekkingen 
heeft ingesteld. De PSC voelt 
haar binnenlandse macht wanke
len, ook als gevolg van een reeks 
onverkwikkelijke schandalen. 
Daarom worden de touwtjes in
zake buitenlands beleid strakker 
gehouden. Via een omweg wor
den aldus de sacrosante belan
gen van een minoritaire groep 
die het daglicht van de demokra-
tische besluitvorming schuwt, 
nog doeltreffender veilig gesteld. 
Ten koste van onze veiligheid. 
De gelijkenis met het einde van 
het Spaak-tijdperk is treffend. 
Ook hij was omringd met rabiate 
anti-Vlaamse elementen en pa-
leo-atlantische nobiljons om een 
schijn van deftigheid te verlenen 
aan versleten formules. Ook 
Spaaks entourage ervaarde de 
Vlamingen als een bedreiging 
voor de eigen inertie. De Vlaam
se realiteitszin en waarachtig Eu
ropese gerichtheid vormde een 
uitdaging voor hun Europees 
verbalisme. 
De benoeming van Juan Cas

siêrs toont aan dat er feitelijk 
niets veranderd is. 
Het voogdijsysteem^ van de PSC 
op de Quatre Brasstraat heeft de 
echte beslissingsmacht gebun
deld binnen een kleine groep 
reaktionaire ambtenaren die 
geen enkele voeling meer heb
ben met wat er binnen de Vlaam
se gemeenschap leeft Leo Tin
demans is de gegijzelde van 
deze zalvende curie. Net .of hij 
zich nog steeds gedraagt als de 
sekretaris van VDB die hij was. 
Eigen ideeën, doctrine of inzet? 
Neen, de PSC beslist net zoals 
de Navo-bureaukratre en niet het 
Belgisch departement beslist 
Over de problemen waarvan 
onze veiligheid, welvaart en toe
komst afhangen, wordt hooghar
tig beslist door een groepje dat 
blijkbaar door niemand gekon-
troleerd wordt laat staan ter ver
antwoording geroepen. 
Het feit dat Leo Tindemans zich 
gedraagt als de gedweeë spreek
buis van een overjaars establish
ment dat nog slechts zichzelf 
vertegenwoordigt herleidt zijn 
geloofwaardigheid tot beneden 
het nulpunt De vanzelfspreken
de aanvaarding van de PSC-
voogdijraad op Buitenlandse Be
trekkingen spreekt ook boekde
len over de geloofwaardigheid 
van de CVP als zelfstandige 
Vlaamse partij. 

Met de benoeming van Juan 
Cassiêrs op een sleutelpositie 
worden we meegesleept in een 
offensieve strategie met oog
kleppen. De enige strategie die 

nu eenmaal — omwille van de 
F-16 kompensaties — het mon
sterverbond van de Waalse in
dustrie en dito vakbonden wel
gevallig is. 
Vlaanderen heeft niet alleen 
recht op een billijk aandeel In de 
centrale diplomatie, maar het eist 
ook een efficiënte buitenlandse 
dienst om zijn belangen te die
nen. Dit betekent méér dan een 
taaipariteit in de administratie — 
die overigens teniet gedaan 

Tindemans heeft nu ook zijn 
„Happart"... 

wordt door de verdeling van de 
sleutelfunkties in de kabinetten 
die wat ons buitenlands beleid 
heet te zijn, bepalen — namelijk 
inhoudelijke inbreng. 
De PSC-voogdijraad maakt deze 
inbreng totaal onmogelijk en is 
verder evenmin representatief 
voor wat in de Franstalige ge
meenschap lééft Een dergelijke 
toestand is alleen maar mogelijk 
gezien de Belgische politieke 
wanorde. Net zoals holdings dat 
doen, kontroleert de PSC de bui

tenlandse aktiviteiten en de „de
fensie" van de NV België. 

We hebben het reeds gezegd: de 
persoon van Juan Cassiêrs is op 
zichzelf onbelangrijk. Maar de 
overigens gevaarlijke verbalisti-
sche salon-politiek waarvan hij 
een typisch exponent is, kan nog 
slechts goedgekeurd worden 
door de lezers van wijlen L'Even-
tail. 

Van beleidstransparantie en de-
mokratische besluitvorming ge
sproken — om nog maar te zwij
gen van Vlaamse inhoudelijke 
inspraak-
De Vlaamse kritiek op het bui
tenlands beleid, en de beleefde 
initiatieven van de Vlaamse rege
ring, worden door deze funda
mentalistische kringen tot 
splijtzwam bestempeld. Ze be
seffen nog niet goed dat het om 
een kernsplitsing gaat die nieu
we krachten vrijmaakt 

Ook de persoon van Leo Tinde
mans is hier onbelangrijk. Het 
volstaat nuchter vast te stellen 
dat de huidige minister van Bui
tenlandse Betrekkingen blijkbaar 
geen voeling meer heeft met de 
Vlaamse verzuchtingen en 
hoopsverwachtingen. Het lijkt er 
dus naar dat Vlaamse inschake
ling in het buitenlands beleid 
gelijk moet staan met Tindemans' 
uitschakeling. 

Dit is een gegeven dat geen 
enkele Vlaamse formateur nog 
naast zich zal kunnen leggen. 

Jan Van der Maelen 
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Sociaal-ekonomisch m 
BTW-fiskus stelt het goed 

Wat zal ƒ april '83 ons brengen? 
Wat zal 1 april 1983 ons 
brengen? 
Een gesmaakte mededeling 
van minister De Croo. „Dat 
deze dag in het kader van de 
gevoerde public relations 
elkeen gratis een brief kan 
verzenden?.' 
Zoals hij vorig jaar deed met 
de mededeling dat gratis 
treinticketjes aan de 
stationsloketten werden 
uitgedeeld-
Zoals trouwens gans vorig 
jaar het prijzenbeleid van de 
regering-Martens één 
grandioos wansmakelijke grap 
werd. En, het blijkens de 
vooruitzichten ook dit jaar zal 
worden. 
Want van prijzenbeleid, laat 
staan prijzenstop, is langs 
geen kanten iets te 
bespeuren. 
De prijzen bijven de pan 

uitvliegen. Met als gevolg dat 
de koopkrachtvermindering 
van de gezinnen blijft 
toenemen. Terwijl de inflatie 
weer historische pieken 
scoor t Dat is wat in 
ekonomisch vakjargon een 
deflatiebeleid wordt geheten. 
Het is een neo-liberaal beleid 
bij uitstek waaraan de CVP 
momenteel hardnekkig 
meewerkt Het is een 
regeerbeleid waarbij de 
minderbegoeden het hardst 
worden getroffen, de 
werkgelegenheid in 
dramatische proporties blijft 
afgetakeld worden, en 
fortuinlijken hun heil zoeken 
in kapitaalvlucht 

Na de devaluatie met 8,5 procent 
begin vorig jaar werd afgekon
digd dat stevig de hand zou 
gehouden worden aan een prij

zenstop, en even later aan een 
„selektief prijzent>eleid." Van
daag kunnen we terugblikken. 
Klaarblijkelijk zijn vooral prijsver
hogingen toegekend die middels 
BTW-verhogingen, aksijnzen, en 
dies meer. de geldhonger van 
de overheid dienen te bevredi
gen. 
Via deze indirekte belastingen is 
er evenwel inmiddels geen jota 
meer overgebleven van de libe
rale bebften inzake verminde
ring van belastingen. 

17.000 frank 
extra 

Op dezelfde wijze is het nieuwe 
jaar ingezet: de talrijke BTW-
verhogingen moeten — volgens 
vluchtige berekeningen — van 
aard zijn om de staat 60 miljard 
extra-inkomsten te bezorgen. 
Wat neerkomt op zowat 17.000 

143 de sigaar 
Het onheilsbericht is dus defini
tief: de Tabacofina-vestiging Co-
gétama in Knesselare wordt in 
juni gesloten. 143 arbeidsters en 
bedienden worden naar de stem-
pelkontrole verwezen. 
Volgens de multinational-direk-
tie was de sluiting van dit (winst
gevend!) bedrijf nodig om het 
hoofd te bieden aan de krisis in 
de tabaksektor en om Alto in 
Turnhout en Vanderelst in Leu
ven te kunnen openhouden. 
In '81 maakte het overigens be
faamde Cogétamabedrijf nog 
haast twee miljoen frank winst 
Het vorig jaar nog meer. Niet 
denderend op zichzelf, maar dan 
toch wel behoorlijk in vergelij
king met verliescijfers die Taba-
cofina elders boekt Bijvoorbeeld 
bij Jubilé in Luik; maar daar is 
van sluiting „eigenaardig" ge
noeg geen sprake. 
En, ekonomieminister Eyskens 
die verroert geen vin bij de zo

veelste bedrijfssluiting in Vlaan
deren. Die zal morgen wel ge
dwee instemmen met de aan
koop van de F-16 die uitsluitend 
bedoeld is om enkele bedrijven 
in de Waalse luchtvaartindustrie 
die zonder werk dreigen te vallen 
miljardenorders toe te schuiven. 
Mede en vooral op de kap van de 
Vlaamse belastingbetalers! 

KMO-nationaal 
1983 is haast vanzelfsprekend 
een jaar van_ zus en zoveel 
plechtstatige manifestaties, zo
als het EG-jaar van de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen. Af
gevaardigd-beheerder Pulinckx 
van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen heeft in een ra
diotoespraak deze week bij deze 
gelegenheid gesteld dat „willen 
de- instellingen van de EG effek-
tief zijn, dan moeten zij met de 
nationale instanties samenwer
ken.' 

Terloops stelde hij ook nog als 

prioritair gegeven dat „de strak-
heden in de sociale wetgeving 
moeten versoepeld worden.' 

De Vlaamse werknemers kunnen 
hierbij dus noteren dat geen van 
beide opties in dit jaar van de 
KMO hen ten goede zullen ko
men. 

Bij sociale onderhandelingen op 
de hoogste echelon wordt inder
daad niet de minste zorg besteed 
aan een specifiek Vlaams KMO-
beleid. 

Er zal klaarblijkelijk nog veel 
politieke druk (vooral vanwege 
de VU) nodig zijn om te komen 
tot een volwaardig Vlaams so
ciaal-ekonomisch overleg waar
op dan ook een gedegen politiek 
beleid wordt uitgebouwd. 

Stoute taal 
„Geen frank meer voor Cockerill-
Sambre'. Nationaal ekonomie
minister Eyskens heeft dinsdag 
deze stoute taal manmoedig her-

frank extra netto-inkomensver-
mindering op een jaar Alleen als 
gevolg van die BTW-verhogin
gen vanaf 1 januari '83 dus. 
Vorig jaar realizeerde de rege-
ring-Martens-Gol alvast reeds 
een gezamenlijke inlevering van 
de gezinnen, goed voor 120 mil
jard frank, hetzij 50.000 frank per 
gezin. Maar dit cijfer had dan 
alleen betrekking op de onder-
schekjen maatregelen die via fis-
kaiiteit loonverminderingen en 
terugschroeven van sociale uit
keringen de gezinnen troffen. Tal 
van verfiogingen in de indirekte 
belastingen (waaronder de BTW 
vooraO hebben het koopkracht
verlies in een stroomversnelling 
gebracht 

Veel prijzenstijgingen in '82 had
den te niaken met een verhoging 
van de invoerprijzen na de fa
meuze devaluatie, maar ook en 
vooral met de verdoken geld-
honger van de overhekJ. 

De regering-Martens zal dit te
genspreken. Net zoals trouwens 
het CVP-Wad ZEG dat in zijn 
jongste editie de liberale politiek 
van de centrale regenng met 
brio verdedigt Maar er zijn de 
cijfers die beklijven 

Stilletjes 
blnnenrljven-

Zoals de berekeningen uit offi
ciële bron die melden dat meer 
dan de helft van de inflatiever
snelling deze maand (nu ge
bracht tot 8,33 procent op jaar
basis) voor rekening van de 
BTW-verhogingen sinds 1 janua
ri dient genoteerd te worden. 
Daarbij dient dan extra gemeld 
te worden dat deze enorme infla-
tietoename werd verwezenlijkt 
op een moment dat de energie
prijzen aanzienlijk daalden, als 
gevolg van een voor ons gunsti
ge internationale konjunkturele 
wind. 

Sinds 76 geraakten we ver weg 
van de tweecijferinflatie die ge
noteerd werd in 74 en 75. Met 
de afgekondigde „prijzenstop" 
van vorig jaar zijn we nu op-

haald. Het betreft uiteraard de 
regeringseis dat in de fameuze 
Waalse staalreus een „sociaal 
pakt" per 1 februari dient afge
sloten te zijn wil men nog op 
miljardencadeaus van de rege
ring-Martens blijven rekenen. 

De stoute taal van Mark Eyskens 
is niets meer waard dan een 
goedkoop klownesk nummertje. 
Want de CVP-minister weet best 
dat Cockerill-Sambre momenteel 
niet met de rug tegen de muur 
staat Onlangs werd nog een 
nieuwe miljardeninjektie gege
ven. Alvast tot het einde van de 
lente kan men daar met de zo
veelste „enveloppe" overieven. 
Inmiddels, en dat verzwijgt Eys
kens dus, wordt een bikkelhard 
kompensatieplan uitgedokterd 
waarbij onder meer het lot van de 
werknemers in de Kempische 
steenkoolmijnen wordt gekop
peld aan de geldhonger van de 
Waalse staalbarons. Het zoveel
ste chantageplan van Mar
tens V. 

nieuw met bekwame spoed naar 
de 10 procent inflate aan het 
hollen. Op het einde van '81, toen 
de rooms-blauwe regering in de 
maak was, werd reeds een lawi
ne van prijzenstijgingen aange
kondigd. 

Een vol jaar '82 zou de regering 
zelf haar duit in het inflatiezakje 
doen. Te beginnen met de verho
ging van de aksijnsrechten op de 
rookwaren. 

Het eerste kwartaal werd (om de 
devaluatie-express in de sporen 
te houden) een prijzenstop afge
kondigd. Uitgerekend op 1 april 
sloeg de overheid evenwel als 
eerste toe. Tram en bus werden 
25 procent duurder. 
Het Spoorvervoer werd 12 pro
cent duurder. 
De kinderopvang-diensten 
maakten eveneens gepeperder 
rekeningen. Zoals dat telkens 
mooigevooisd heet „als gevolg 
van het programmakontrakt van 
de regenng met de petroleumfe-
cteraÉfe" werden diezelfde eerste 
april ook de olieprodukten weer 
fors de hoogte ingepnjsd. 
Evenals trouwens nog een re
sem andere produkten die ge-
pnjsd worden op basis van ze
ven andere programmakontrak-
ten. 

Precies op 1 apnl nam het minis-
terkomitee voor ekonomische 
en sociale koórdinatie ook de 
beslissing de posttaneven aan
zienlijk te verhogen. 
Midden april werd het zo gortig 
dat zelfs het ACV — politieke 
partner van sociaal minister De-
haene — de vermanende vinger 
opstak: „de prijzenstop dreigt te 
falen." 
Even later werd vanuit diezelfde 
ACV-hoek zelfs een formele 
klacht geformuleerd: „De rege
nng Martens heeft geen prijzen
beleid." Hei bleef bij dit eendags-
protest Later op het jaar zou 
trouwens ACV-leider Houthuys 
weigeren met de socialistische 
vakbond tegen de regering te 
manifesteren 
Inmiddels werden ook het auto
rijden, tv-kijken en radio-beluiste
ren ten behoeve van de staats
kas aanzienlijk duurder gemaakt 
Nieuwe prijsstijgingen voor het 
treinverkeer werden afgekon
digd. Enzovoorts™ 
In de meeste gevallen heeft de 
regering vooral de pMijzen van 
overheids- of gemeenschaps
diensten behooriijk opgetrok
ken. Bij andere prijzenstijgingen 
werd de procentuele extra-taks
inkomst stilletjes gretig mee bin-
nengereven. 

En vooral is niet weinig op)geval-
len dat met de data van prijsver
hogingen opportunistisch werd 
gegoocheld. Zoals de forse 
BTW-verhoging deze maand die 
niet vroeger werd doorgevoerd 
om een getemperd inflatiecijfer 
voor '82 te kunnen gebruiken in 
propagandistische regeerverkla
ringen. Wat zal 1 april '83 ons op>-
leveren? Klaarblijkelijk nog meer 
inleveringen via onder meer nog 
meer verschillende en nog duur
dere BTW-tarieven. Onder meer. 
Zolang de staat txjven zijn ver
spillingsstand blijft leven blijkt dit 
de vluchtheuvel te zijn. Waarbij 
de belastingbetaler als meest 
kwetsbare element in het krisis-
gewoel wordt gedrumd, (hds) 
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Stop aan 
regering! 
De twee grote vakbonden, ACV 
en NS^N, vinden het nu welletjes. 
De sociale afbraakpolitiek die door 
deze regering wordt gevoerd kan 
niet langer meer doorgaan. En 
daarom overwegen zij, samen, ak-
ties te gaan voeren. De kans be
staat zelfs dat zij gezamenlijk een 

massabetoging zullen op het ge
touw zetten. 

Vooral de koerswending van de 
ACV-leiding is verrassend. Daar 
waar deze vakbond, die met han
den en voeten gebonden ligt aan 
de CVP (en dus aan de regering), 
tot voor kort het beleid van de 
roomsblauwe koalitie goed be
vond, maakt de ACV-top nu een 
karpersprong. 

Daar bestaan twee mogelijke re
denen voor. Ofwel wordt het ACV 

eindelijk wijs en beseffen zij dat de 
verarming van de werknemers 
door deze regering wordt ver
sterkt Ofwel voeten zij de hete 
adem van de syndikate verkiezin
gen. In het voorjaar grijpen immers 
overal sociale verkiezingen plaats 
en, afgaande op alleriei signalen, 
kan het ACV zich verwachten aan 
een verkiezingsafstraffing. En 
waarschijnlijk vreest de ACV-top 
deze panck)ering, en dus probeert 
zij nu haar blazoen wat op te 
poetsen-

5 0 jaar Vlaams-nationale zangfeesten 

„Voor Vrijheid en Recht" 
Het is vijftig jaar geleden dat voor 
het eerst een Vlaams Nationaal 
Zangfeest werd georganizeerd. 
Karel Peeters en Willem De 
Meyer stonden aan de wieg van 
deze enorme manifestatie die de 
daaropvolgende jaren, tot op van
daag, een biezondere bijdrage zou 
leveren in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. 
(Het voormalige VNZ werd pas 
opgericht in '38; de eerste vier 
jaren werden zangfeesten gehou
den zonder een gestruktureerde 
organizatie). 
Het 46ste zangfeest (enkele krisis-
jaren moest forfait gegeven wor
den) wordt gehouden onder het 
motto „Voor Vrijheid en Recht", 
naar het lied „Voor Outer en 
Heerd" van Armand Preud'hom-
me en Jozef Simons. 
De organizatoren stellen: „Vlaan
deren wil zijn Recht op Vrijheid 
ten volle waarmaken en wil zijn 
volkomen vrijheid als een basis
recht erkend zien in de dagelijk
se werkelijkheid; en in die werke
lijkheid wil het de leiders hebben 

die niet in de fouten vallen van de 
laatste resten der nationale 
voogden." 
Het zangfeest, dat plaatsgrijpt op 
24 april, bevat de onderhand tradi
tioneel geworden ingrediënten, en 
de nadruk wordt gelegd op het 
zang-element bij deze manifesta
tie. 
De regie werd dit keer in handen 
gegeven van Jaak Van der Helst. 
Tekstschrijver is Gijs van Rhode, 
en de prezentatie wordt verzorgd 
door Vic Moeremans en Mia Pas. 
Een verrassingselement wordt on
der andere het optreden van Mie! 
Cools met twee aktualiteitsliede-
ren. De kaartenverkoop start van
af begin februari op het ANZ-
sekretariaat Vrijheidsstraat 30, 
bus 14, te 2(XX) Antwerpen (tel. 
03-237.93.92). Elke werkdag open 
van 9 tot 17 u. 30. Meer informatie 
over programma, toegangsprijzen, 
gunstvoorwaarden, treinredukties 
e.d.m. kunnen van nu af op het 
ANZ-sekretariaat verkregen wor
den en wordt in een volgende 
„Wij" afgedrukt 

Nog een dissident? 
Zal nu ook CVP-er Georges Car-
doen tot de dissidenten in zijn 
partij gaan behoren? Deze vraag 
stelden wij ons toen wij inzage 
kregen van zijn nota, bestemd 
voor de vereniging van CVP-
raadsleden (het broertje van 
onze Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen). Op de startdag 
van J<CW en politiek' stelde hij 
immers dat: Zowel onze Vlaamse 
evenals de Brusselse gemeenten 
sterk benadeeld worden door het 
huidig verdeelsysteem van het 
Gemeentefonds. Het aandeel 
voor Vlaanderen ligt gemiddeld 
30% lager dan in het Waalse 
gewest". 

Deze gegevens neemt hij korrekt 
over van de VU-studiedienst De 
VU beweert sinds jaar en dag dat 
de verdeelsleutel zwaar in het 
nadeel speelt van Vlaanderen. 
Maar telkens wanneer de VU dit 
op tafel gooide, werden zij — ook 
door de CVP! — versleten voor 
extremisten en leugenaars. 

Gezien het feit dat nu ook één van 
de tenoren van de CVP dit zegt, 
zal het wel evangelische waarheid 
worden. Ofwel zal hij omwille van 
zijn dissidente opmerkingen, ver-
pütoht worden zijn tanden op el
kaar te houden. Of zou de CVP-er 
toch eens iets aan gaan doen? 

Een eigen Vlaams KMO-beleid! 
De aan de gang zijnde diskussie rond regiona-
lizering van de vijf nationale ekonomische 
sektoren en een aantal andere belangrijke 
dossiers die de politieke aktualiteit beheer
sen, dreigt de aandacht af te leiden van een 
aantal weliswaar kleinere doch niet minder 
belangrijke aangelegenheden, waarin de Na
tionale Regering tracht maatregelen te treffen 
die de belangen van de Vlaamse gemeen
schap kunnen schaden. 
Zowel in de recente nota over het tewerkstel
lingsbeleid als op verschillende dialoogdagen 
heeft de Volksunie het belang van de KMO's 
steeds onderkend en aangegeven dat zij een 
belangrijke dynamische faktor vormen inzake 
de evolutie van onze werkgelegenheid en 
onze ekonomische struktuur. 
Bij wijziging van het statuut van de Nationale 
kas voor Beroepskrediet in de wet van 4 au
gustus 1978 tot ekonomische heroriëntering 
werd een participatiefonds opgericht voor 
deelneming in het kapitaal in kleine en middel
grote ondernemingen. 

Het is duidelijk dat deze wet betrekking heeft 
op de ekonomische expansie van de KMO's; 
waaruit volgt dat een wijziging hiervan slechts 
kan mits het akkoord van de respektievelijke 
executieven; ingevolge artikel 6 § 5 laatste lid 
van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen. 
Volgens de Raad van State geldt deze regel 
trouwens niet alleen wanneer een formele 
wijziging wordt aangebracht aan één van de 
vigerende wetten op de ekonomische expan
sie doch ook „in alle gevallen waarin terzake 

van de ekonomische expansie gelegifieerd 
wordt". 

Niettegenstaande herhaald aandringen van de 
Vlaamse Excecutieven blijft de Nationale Re
gering weigeren in te gaan op het verzoek om 
het beheer van dit participatiefonds onder te 
brengen bij de Vlaamse respektievelijk Waal
se Regering. 

Het KMO-beleid in het algemeen en het 
participatiefonds in het bijzonder is een be
langrijk instrument ter bevordering van de 
ekonomische aktiviteit en de werkgelegen
heid. Het is daarbij interessant te vermelden 
dat dit participatiefonds gespijsd wordt door 
de sociale solidariteitsbijdrage van de zelf
standigen. 

Voor 1982 werd in dit fonds een globaal 
bedrag gestort van 1.429.730 fr. 
Hiervan is 63,5 "k afkomstig uit Vlaanderen 
hetzij ongeveer 985 miljoen en 36 % uit Wallo
nië hetzij ongeveer 500 miljoen. Aktueel wor
den deze gelden geblokkeerd op een interest
rekening bij de Nationale Kas voor Beroeps
krediet 
Wegens de duidelijke tokalizeerbaarheid van 
de inkomsten voor dit participatiefonds lijkt 
dus een opsplitsing op grond van de bevoegd
heid van de gewesten inzake regionale kre-
dietpolitiek dan ook niet meer dan logisch. 
Aktueel maakt het participatiefonds integraal 
deel uit van de Nationale Kas voor Beroeps
krediet die op haar beurt onder de nationale 
bevoegdheid valt zoals de munt- en kredietpo-
litiek 

Het is evenwel zo dat volgens art 6 § 1 VI. 3° 
J}e gewestelijke aspekten van kredietpoli-
tiek' tot de bevoegdheden van de gewesten 
behoren. 
Het participatiefonds zou voor de KMO's 
betekenen wat de Nationale Investerings
maatschappij en de Gewestelijke Investe
ringsmaatschappij zijn voor de grotere indus
triële projekten. 
De aanwending aan dit fonds op het niveau 
van de gemeenschappen zou zeker een be
langrijke bijdrage kunnen leveren tot een 
doelgerichte politiek inzake kleinschalige- en 
interessante initiatieven. Het is algemeen be
kend dat één van de problemen voor begin
nende kleinere bedrijven erin bestaat het 
nodige kapitaal te vinden om een initiatief of 
een interessant idee om te zetten in een 
ekonomisch rendabele aktiviteit Talrijke klei

ne bedrijven gaan gebukt onder de grote 
intrestlast van de kortlopende leningen omwil
le van de scheefgetrokken kapitaalstruktuur. 
Een deelname van de overheid via het partici
patiefonds zou de winststruktuur van talrijke 
kleine bedrijven kunnen verbeteren, waardoor 
nieuwe initiatieven en nieuwe investeringen 
tot stand kunnen komen die de ekonomische 
aktiviteit en de werkgelegenheid ten goede 
komen. 

Het is venvonderiijk dat de Vlaamse rege
ringspartijen niet bereid blijken het instrument 
van het participatiefonds dat nochtans duide
lijk aan de gewesten toekomt ook daadwerke
lijk over te dragen. 
Uit wat voorafgaat blijkt dat er een groot 
verschil bestaat tussen de lippendienst die de 
regeringspartijen bewijzen aan de regionalize-
ring en de werkelijkheid van de dagelijkse po
litiek die zij voeren op het vlak van de 
nationale regering. 
Uit de talrijke konflikten tussen de gemeen
schapsregeringen en de centrale regering 
blijkt overduidelijk dat de politieke wil van de 
meerderheidspartijen ontbreekt om de onvol
ledige en onvolmaakte wetten op de staats
hervorming van 8 augustus 1980 uit te voeren 
en de gemeenschappen een eeriijke kans te 
geven om een eigen politiek te voeren door op 

• alle mogelijke wijzen op alle mogelijke manie
ren te trachten de middelen die aan de gewes
ten toekomen te beperken of af te schaffen. 

André Geens, 
Lid van het partijbestuur. 

••mmt^' 
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Wetstraat 

Oproep van 

W. Martens: 

/ / Vlaamse Voerenaars, houdt stand!" 
Hij klinkt gewoon onbegrijpelijk, die zin waarmede Manu Ruys vorige 
zaterdag zijn wekelijkse rubriek „Van Kamerleden en Senatoren' af
sloot: „En er was ook de Voer, met een luidruchtige interpellatie in de 
Senaat Maar u weet ondertussen al wel dat dit onderwerp ons met 
grote walg vervult en dat het tikken op de schrijfmachine dan ver
traagt en stilvalt, omdat al dat misbaar zo vreselijk onbetekenend is. 
Een volk dat eerbied voor zichzelf eist, laat zich niet meeslepen in een 
zo ellendig kabaal.' 

Misschien was de schrijfmachine van Manu Ruys beter een paar 
zinnetjes eerder stilgevallen. Een volk dat eerbied voor zichzelf eist, 
laat zich niet op z'n kop zitten. Zeker niet door een Happart en zijn 
bende. Dat volk — hoe klein het betrokken deel ook is — heeft recht 
op een keiharde verdediging en een daadwerkelijke steun vanwege 
alle volksgenoten. En de geëigende, demokratische weg daartoe is 
het parlement. 

Die demokratische oplossing volg
den Walter Luyten en Rob Van-
dezande. Niet met veel misbaar en 
met ellendig kabaal Dat kwam er 
pas wanneer de francofonen Pee-
termans en Moureaux het nodig 
oordeelden hun zeg te hebben 
over Vlaams grondgebied. 
De tussenkomst van de Leuvense 
senator was integendeel zeer ste
vig juridisch gemotiveerd. Wat 
trouwens minister Nothomb ertoe 
aanzette een onderzoek te laten 
instellen naar de huidige gedragin
gen van schepen Happart. Een 
van die onwettelijkheden is het 
dragen van de burgemeesters
sjerp, een attribuut dat inherent 
verbonden is aan de funktie van 
burgemeester Welnu, voorlopig is 
Happart schepen en moet hij het 
stellen met „een gewone broeks-
riem"! 

In een tweede deel ging Vande-
zande nader in op het kleuter-
schooltje dat Happart, met de hulp 
van de Franse Gemeenschapsre
gering oprichtte. Hij vergeleek die 
agressieve aanpak met het lot dat 
het Vlaams schooltje in Komen 
beschoren is. Slechts in het leven 
gehouden met giften en bedelpar-
tijenl Moet dan niet besloten wor

den dat „de Vlaamse ministers in 
de centrale regering een gebrek 
aan moed vertonen en dat het 
aan de Vlaamse gemeenschap 
toekomt haar verantwoordelijk
heid op te nemen.' De hele ge
meenschap, ook in de Senaat! 
Emotievol was het pleidooi van 
Walter Luyten. Deze man die in 
hart en ziel meeleeft met zijn volk, 
elke kaakslag aan dat volk aan
voelt als een persoonlijke beledi
ging, beschreef tot in de pijnlijkste 
details de eerste „gemeenteraads
zitting" van Voeren. Vernederd, 
bespuwd en geslagen werden de 
Vlamingen.:. Cynisch, maar ook 
geslagen citeerde hij uit een artikel 
van het VVB-tijdschrift. Geschre
ven in 1963 door hoofdredakteur 
Wilfried Martens: „Het is al te 
naïef om van de Luikse Walen te 
verwachten dat zij zich bij de 
beslissing van het parlement zul
len neerleggen, daarvoor hebben 
zij de Voerkwestie te zeer opge
schroefd.' Het artikel hekelt ver
der de intimidaties waarvan de 
Vlaamse Voerenaars het slachtof
fer zijn en eindigt met de oproep 
om stand te houden. 
Vandaag, twintig jaar later, heeft 
dit artikel niets aan aktualiteit inge-

Walter Luyten: „De minister was 
alles behalve vooruitziend door er 
niet voor te zorgen dat bij de 
eerste gemeenteraadszitting te 
Voeren meer dan twee rijkswach
ters ter plaatse waren. Happart liet 
door een 30-tal bendeleden het 
gemeentehuis bezetten. Hij wei
gerde de Vlaamse oppositieleden 
het woord en na de vergadering 
werden de Vlamingen door zijn 
aanhangers bespuwd en gesla
gen. De paar rijkswachters en de 
plaatselijke veldwachter deelden 
trouwens hetzelfde lot" 

Rob Vandezande: „Van Gemeen
schapsminister Moureaux kreeg 
Happart alvast een geschenk van 
3 a 400.000 fr voor een onwettelij
ke kleuterschool In Komen daar
entegen komt geen school Wij 
stellen het gebrek aan moed van 
de Vlaamse ministers in de Centra
le regering aan de kaak, omdat zij 
hun verplichtingen niet nakomen. 
Het zijn niet de Vlamingen die met 
giften de school in Komen moeten 
oprichten. Het is de regering die 
de plicht heeft deze school in 
leven te roepen." 

boet Alleen is de redakteur ervan 
de primus inter pares geworden in 
dit land. En zie... nooit heeft een 
eerste minister zich zo door de 
Walen laten chanteren, nooit heeft 
een regering op zulke wijze een 
permanente Vlaamse uitverkoop 
gehouden om aan de macht te 
blijven. 

Ook over de rol van Happart als 
„ordehandhaver" beloofde No
thomb een onderzoek. Alsof dat 
eigenlijk nog nodig is! Op een 
bendeleider moet hij niet rekenen 
voor enige orde. Wel integendeel, 
het was juist zijn bende die tijdens 
en na de gemeenteraadszitting 
amok maakte en de Vlamingen 
tergde. 

Om af te ronden: hoezeer de 
Vlaamse Voerenaars vernederd 

P-Sprokkels 
• Namens de VU-fraktie diende 
André De Beul een voorstel van 
dekreet in dat de uitvoering ver
biedt van dekreten of besluiten 
van gemeenschaps- en gewest-
overheden die het Nederlands ka
rakter van de Vlaamse gemeen
schap, haar eigenheid of gaafheid 
in het gedrang brengen. Datzelfde 
voorstel geeft aan de Vlaamse 
regering de macht tot het nemen 
van de passende maatregelen om 
de integriteit van haar gemeen
schap te vrijwaren. Volgende 
week komen we uitgebreid terug 
op dit initiatief dat uiteraard inge
geven is door de moedwillige en 
agressieve machtsoverschrijding 
van het dekreet-Lagasse. 

• De vier fraktievoorzitters van 
de Vlaamse Raad, waaronder 
Paul Van Grembergen, stelden 
tevens een resolutie voor waarin 
liet dekreet-Lagasse veroordeeld 
wordt als tegenstrijdig met de 
territoriale bevoegdheidsverdeling 
tussen de gemeenschappen, met 
de staatshervorming van 1980 en 
met de onderwijswetgeving. De 
resolutie werd eenparig goedge
keurd. 

• In de Kamer werd vorige week 
aandacht besteed aan de onder
wijsbegrotingen. Willy Kuijpers 
merkte daarbij op dat nog steeds 
geen onderwijsbeleid, maar een 
scholenpolitiek gevoerd wordt 
Bovendien zou het onderwijs de 
eerste stap moeten zijn op weg 
naar de ontplooiing van een ge
meenschap. Een federalizering 
is dan ook prioritair 

• Ook afhankelijk van de minis
ters van nationale opvoeding zijn 
de Gemeenschappelijke Kulturele 
Zaken. Deze zijn haast alle geloka-
lizeerd in Brussel Maar thans, 
aldus Frans Baert, wordt gepoogd 
om ook het kunstonderwijs er bij 
onder te brengen. Vlaanderen zou 
wel bevoegd blijven over de mate-

worden blijkt uit volgend besluit 
van Walter Luyten: Graag citeer 
ik een uitspraak van Happart 
tijdens de zitting: „Qu'est-ce 
qu'on parte ici, je ne suis pas élu 
par des Arabes F Is dat een teken 
van respekt? Hij kent de eigen 
streektaal niet eens. Toen hij 
moest lezen: herstelling aan 
rijkswegen, waarbij het woordje 
rijkswegen was afgekort tot R.W., 
las hij: herstelling aan Rassem-
blement Wallon. Als men het Ne
derlands van Happart vergelijkt 
met dat van minister Nothomb, 
dan is de minister klaar om toe te 
treden tot de Akademie voor 
Nederlandse Taal en Letterkun
de.' 

Onbetekenend? Eerbied voor een 
volk? 

rie, maar geen gezag hebben over 
de betrokken ambtenaren. 

• Zijn kollega Daan Vervaet 
vestigde de aandacht op het voor
stel van de aktiegroep „Neerpede 
Blijft" om de vallei als landschap te 
klasseren. Dit voorstel wordt ge
blokkeerd door oneensgezindheid 
tussen de Franstalige en de 
Vlaamse sektie van de Kommissie 
voor monumenten en landschap
pen. 

• Aan Oktaaf Meyntjens wist 
minister De Croo mede te delen 
dat het tegoed van de NMBS bij 
Cockerill-Sambre 525 miljoen be
draagt De zogenaamde verwijlin-
tresten bij laattijdige betaling wer
den vastgesteld op, zegge en 
schrijve, 1,5 th. per maand. 

• Over de opportuniteit van de 
aankoop van F 16-vliegtuigen wei
gerde minister Eyskens zich uit te 
spreken tegenover Vic Anciaux. 
Wel stelde hij dat de regering in juli 
1982 een principiële beslissing 
nam, gekoppeld aan een aantal 
voorwaarden zoals de kompensa-
ties. Hij beloofde om ondanks alles 
de 22 th. kompensaties voor 
Vlaanderen op te eisen. 

• In de Senaat stond het wets
ontwerp tot regeling van een rijks
register van de natuurlijke perso
nen aan de agenda. Volgens Rob 
Vandezande heeft het evenwel 
geen zin vandaag een rijksregister 
te reglementeren en tegelijkertijd 
de reeds bestaande regionale 
centra en stedelijke databanken 
ongemoeid te laten. Zijn voorstel 
om het ontwerp opnieuw naar de 
bevoegde kommissie te zenden, 
werd verworpen. Het ontwerp 
werd goedgekeurd. 

• Op vraag van Rik Vande-
kerckhove beloofde minister De-
haene de Hoge Raad te verzoe
ken om na te gaan of de traumato-
logie opgenomen kan worden in 
de lijst van heelkundige specialitei
ten, waarvoor een getuigschrift 
kan bekomen worden. 

Hoe anders ? 
De Gentenaar Frans Baert 
voorstellen als parlementslid 
hoeft al lang niet meer. Voorzit
ter van de VU-fraktie in de 
Kamer, eminent en alom gepre
zen jurist, kenner bij uitstek van 
grondwetsherzieningen en 
staatshervormingen. 
Nieuw is dat Frans Baert zich
zelf heeft opgedragen om één 
van de zware erfenissen die 
Wim Jorissen naliet, ten uitvoer 
te leggen: de bezorgdheid om 
het lot van de Duitstalige Bel
gen. 
Vorig jaar was hij het, die er in 
slaagde om het regeringsont
werp voor een herziening van 
„artikel 59ter, paragraaf 3 van 
de grondwet' te kelderen. Daar
mede was zijn naam en faam bij 
de Duitstaligen gevestigd. 
Want het voorstel van Martens 
en zijn kollega's betekende 
simpelweg dat de Duitstaligen 
volkomen afhankelijk zouden 
worden van de good will van de 
Walen. Voor een overdracht 
van gewestelijke bevoegdhe
den aan Duits-België werd im
mers de voorwaarde gekop
peld van een speciale wet die 
een biezondere meerderheid 
vereist In de grond een zuiver 
veto-recht voor de Franstali-
gen. 

Enige dagen geleden kwam de 
regering met een nieuw ont
werp aandraven. Geen haar be
ter dan het vorige. Wel integen
deel! Ditmaal worden de Duits
taligen volledig in de armen van 
de Walen gejaagd. En wat meer 
is, volkomen losgekoppeld van 
Vlaanderen. Voor een bevoegd
heidsoverdracht van geweste
lijke materies moeten de Duits
taligen het nu rooien met de 
Waalse gewestraad. Tussen 
hen beiden moet er een over
eenstemming bestaan. Dat is al 
heel wat meer dan een veto
recht Dat is een volkomen een
zijdige afhankelijkheid: de mate 
van autonomie die de Duitstali
gen verwerven, zal niet langer 
afhangen van de centrale over
heid; het zullen de Walen zijn 
die daarover beschikken. 
Wat de regering dus voorstelde 
als een kompromis, is aldus 
Frans Baert honderden keren 
slechter dan het oorspronkelijk 
initiatief Bovendien bestaat het 
gevaar dat de Walen nu op 
onrechtstreekse wijze zeg
gingskracht krijgen over de 
kulturele en persoonsgeboden 
bevoegdheidsuitoefening in de 
Oostkantons. En realiteit wordt 
— we stelden het reeds — dat 
Vlaanderen en Duitstaligen ge
scheiden worden door een ijze
ren muur. 

U hebt het ondertussen al be
grepen, Frans Baert verloor dit
maal zijn strijd. De Franstaligen 
stonden uiteraard eensgezind 
achter deze machtsgreep. Maar 
ook de Vlaamse liberalen, de 
CVP en Agaiev stemden in. 
Voor de houding van de CVP 
had de VU-fraktieleider slechts 
één woordje over: „BahT. 
Ontgoocheld was hij wél door 
de houding van de Agalev-man-
datarissen. Anders Gaan Le
ven ? Door de Duitstaligen van 
de Belgische landkaart weg te 
vegen en te laten opslorpen 
door de Waalse machtshonger 
Kwestie van kleinschaligheid, 
respekt voor de eigenheid van 
een minderheid? Of hoe an
ders? 
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8 mi Onze wereld 

Duitsers zijn 
niet langer 

„les bodies" 
„Wie had kunnen denken dat 
in het laatste kwart van deze 
eeuw Frankri/k en Duitsland 
gouden samenkomen, niet om 

[•een veldslag, een wapenbe' 
stand of een vredesverdrag te 
herdenken, maar om de dag te 
herdenken waarop tot de ver' 
zoening werd besloten ?' Dat 
zei de Franse president Mit
terrand vorige week voor het 
Westduitse parlement, de 
bondsdag. 

De Franse en Westduitse lei
ders herdachten met plechtig
heden in Bonn en Parijs de 
twintigste verjaardag van het 
Frans-Duitse vriendschaps
akkoord, dat op 22 januari 
1963 door Charles de Gaulie 
en Konrad Adenauer werd on
dertekend, (zie onze foto's) 

dient het Frans-Duitse Jeugdwerk dat 
gemaakt heeft dat tienduizenden Fran
se en Westduitse jongeren in het 
buurland stages, taalkursussen, verblij
ven bij gezinnen konden meemaken, 
en het buurland echt konden leren 
kennen. Waarmee eens te meer bewe
zen werd dat vooroordelen tegen an
dere landen en volkeren, of ze nu 
steunen op verschil van nationaliteit, 
taal, godsdienst kuituur of ras, in de 
eerste plaats in stand worden gehou
den door onwetendheid, en — betrek
kelijk — snel kunnen naar de achter
grond verdwijnen door elkaar beter te 
leren kennen, door een eerlijke inspan
ning te leveren voor een beter, weder
zijds, begrip. 

Uiteraard werd die verzoening ook in 
de hand gewerkt door een ruimer 
historisch kader Na de Tweede 
Wereldoorlog waren zowel Frankrijk 
als Duitsland uitgeput, Duitsland uiter
aard het meest van alle. Geen van 
beide landen kwam bij de ander nog 
als een mogelijke bedreiging over. En 
Intussen werd door de onaflatende 
koude oorlogs-propaganda steeds 
weer gehamerd op het nieuwe gevaar 
dat Europa bedreigde uit het Oosten: 

Bij die gelegenheid is heel wat inkt 
gevloeid over de politieke samenwer
king die tussen beide „erfvijanden" is 
tot stand gekomen, een samenwerking 
die alle regeringswisselingen in Parijs 
en Bonn heeft overieefd en steeds 
gegroeid is, een samenwerking die de 
ruggegraat vormt van de Europese 
samenwericing en eenmaking. 
Veel minder is echter de vraag gesteld 
in hoeverre die officiële verzoening 
ook naar beneden toe is doorgesijpeld, 
naar de tientallen miljoenen Fransen 
en Duitsers die, vanaf het laatste deel 
van de vorige eeuw tot aan de tweede 
wereldooriog, door onophoudelijke 
propaganda tegen elkaar waren opge-

Frans-(West)duitse verzoening: 
van „erfvijanden" tot vrienden 

de als nieuwe wereldmogendheid op
komende Sovjetunie en het „bolsjevis-
tisch kommunisme" Iedereen weet dat 
het opduiken van een gemeenschap
pelijke vijand de snelste manier vormt 
om rivaiizerende partijen te verzoenen 
en dat heeft ook in de Frans-Duitse 
toenadering sterk meegespeeld. 

Anderzijds moet de term „erfvijanden" 
die vaak voor Franknjk en Duitsland 
wordt gebruikt gerelativeerd worden. 
Wie verder terugkijkt dan de meer 
recente geschiedenis zal zien dat Fran
sen en Duitsers eeuwen lang weder
zijds door elkaar gefascineerd werden, 
dat in de zeventiende, achttiende en 
de eerste helft van de negentiende 
eeuw aan beide zijden leidende figuren 
pleitten voor nauwe kontakten, voor 
een wederzijdse bevruchting van het 
Latijns-Franse en Germaans-Duitse 
genie. De reputabe die de Duitsers 
toen bij hun westelijke buren hadden 
was er geen van militaristische verove
raars, maar van een volk van denkers, 
dichters, kunstenaars en filozofen. 
Het grote keerpunt vormde de Frans-
Duitse ooriog van 1870-71 en de Fran
se nederiaag bij Sedan. Toen begon in 
Frankrijk de staatsnationalistische pro
paganda op volle toeren te draaien, 
werd luidkeels om revanche geroepen, 
werd gezegd dat de Fransen steeds 
de blik gevestigd moesten houden op 
„la ligne bleue des Vosges" (van het 
verioren Elzas-Lotharingen), leerden 
kinderen van kleinsaf aan al zingen „lis 
n'auront pas l'Alsace et la Lorraine", 
„lis", dat waren „les boches", „les 
schieu", en de bejaarde Fransen die 
deze tijd hebben beleefd herinneren 
zich hoe nauwelijks nog het woord 

„allemands" gebruikt werd en in het 
taalgebruik steevast vervangen door 
scheldwoorden. En aan de overzijde 
van de Rijn deed het beeld opgang van 
de luie, vuile, dekandente Fransen, een 
beeld dat door de nazi-propaganda 
zou worden versterkt Degenen die 
toen nog voor wederzijdse verstand
houding pleitten — en die zijn er altijd 
geweest — werden in die sfeer van 
nationalistische koorts roependen In 
de woestijn. 

De herinnering ging met meer terug tot 
de dagen van wederzijdse uitwisseling, 
maar bleef steken in de groeiende 
rivaliteit 

Dat die demonen bij de burger in de 
straat in grote mate bezworen zijn is 
nu duidelijk. Al zijn er onvermijdelijk 
nog wrijvingen en oprispingen. Het 
onmiskenbare Franse chauvinisme, de 
gevoeligheden van de Westduitsers 
die op de puinen van het „Duizendjarig 
Rijk" een nieuwe identiteit, een nieuwe 
staatsvorm moesten smeden, die pro
beren klaar te komen met het verplet
terende nazi-verieden, maken dat inci
denten en betwistingen gemakkelijk 
een geladen ondertoon knjgen. 

Dat was duidelijk het geval In de jaren 
waarin In de Bondsrepubliek de ter
reur van de Rote Armee Fraktlon en 
de bestrijding ervan hun hoogtepunt 

zet Het antwoord op die vraag is dat 
die doorsijpeling zeker en vast heeft 
plaatsgevonden, dat er een ingrijpende 
wijziging heeft plaatsgevonden in de 
nationale psychologie, in de manier 
waarop Fransen en Westduitsers el
kaar zien. En dat is ongetwijfeld één 
van de grootste suksessen van de 
door de Gaulle en Adenauer onderte
kende verzoening. Opiniepeiling in bei
de landen tonen steieds weer de be
langstelling en sympatie voor de buur 
aan de overkant van de Rijn. Tekenend 
was bij voorbeeld dat blijkens een 
recente peiling meer dan de helft van 
de Fransen zich zeer goed ex-kanse-
ller Helmut Schmidt kunnen voorstel
len als eerste regenngsleider van een 
verenigd Europa De inspanningen van 
politieke leiders, van intellektuelen, 
kunstenaars, journalisten en andere 
„opiniemakers" aan beide zijden van 
de Rijn, de uitgebreide kulturete uitwis
selingen hebben alle tot die ingrijpende 
wijziging van het psychologische kli
maat tussen bekie volkeren bijgedra-
gea Een biezondere vermelding ver-

„Voor Zeeuws-Vlaanderen is België er ook nog" 
De Nederlandse regering heeft afgezien van de 
brug-tunnelkombinatie die Zeeuws-Vlaanderen 
vlotter met de rest van Nederland moest verbin
den. Gezien de begrotingsmoeilijkheden kunnen 
de kleine twintig miljard B.fr. die met dat projekt 
gemoeid waren er voor het ogenblik niet af, zo 
meldde onlangs de gezaghebbende Nederlandse 
krant „NRC-Handelsblad". Dat besluit werd door 
de Kommissarls van de Koningin (provinclegoe-
verneur) Boertien, het provinciebestuur en vele 
notabelen op diepe teleurstelling begroet Maar 
vele andere Zeeuws-Vlamingen zijn er helemaal 
niet rouwig om. Zo vonden verschillende Zeeuwse 
mllieu-organizatie het brug-tunnel-projekt al jaren 
een overbodig prestlgeplan. 

De Westerschelde blijft dus Zeeuws-Vlaanderen 
schelden van Vlissingen en Middelburg, maar in 
hun natuurlijk hinterland hebben de Zeeuws-Vla
mingen steden van heel wat meer allure onder 
handbereik. Belgisch-Vlaamse steden dan, zoals 

Brugge, Gent en Antwerpen die vaak op een half 
uurtje rijden te bereiken zijn vanuit Retranche-
ment, IJzendijke of Hulst. 

Die nauwe band betekent niet dat de Zeeuws-
Vlamingen bij België willen. Integendeel, toen 
België op de vredesonderhandelingen van 1919 de 
annexatie van de Nederlandse gebiedsdelen 
Zeeuws-Vlaanderen en Zuld-ümburg vroeg, leid
de dat In Zeeuws-Vlaanderen tot massale manifes
taties van loyauteit jegens Nederland en de konin
gin. Maar in de praktijk kunnen de meeste Zeeuws-
Vlamingen goed leven met het feit dat ze een wat 
afgelegen hoek van Nederland zijn en voor stads
vertier op Belgisch Vlaanderen aangewezen zijn. 
Zoals „NCR-Handelsblad" schreef na het opdoe
ken van het brug-tunnel-projekt: „Zeeuws-Vlaan
deren blijft dus In zijn Isolement, althans vanuit 
Nederland gezien. Maar voor de Zeeuws-Vlamin
gen is België er ook nog". 

H.O. 

kenden en de regering-Brandt het 
inderdaad bedenkelijke, „Radikalener-
lass" (beroepsverbod) uitvaardigde 
dat inmiddels al lang weer ingetrokken 
is. Veel Franse intellektuelen, vooral 
van de linkerzijde, reageerden op die 
ontwikkeling met kommentaren die 
suggereerden dat de Duitsers nog 
altijd niet thuis waren in de pariemen-
taire demokratie, dat ze nog altijd oor 
hadden voor de lokzangen van het 
„fascisme". Dat leidde tot diepe erger
nis bij vele Duitsers van onverdacht 
demokratisch gehalte. Zo verweet de 
schnjver Günter Grass, die zelf het 
beroepsverbod met hand en tand be
streed, de Franse critici niet zozeer 
hun kritiek als wel de ongenuanceerde, 
zelfgenoegzame toon ervan, hun 
„rechthaberei". En wees de Fransen 
erop dat hun verleden ook niet hele
maal vlekkeloos is, dat ze zelf een boel 
skeletten in de kast hebben (de kolla-
boratie, de Algerijnse oorlog en de 
martelingen) waar ze het zo weinig 
mogelijk over hebben. 

Een veel recenter incidentje toonde 
opnieuw dat de oude demonen met 
helemaal verdwenen zijn Tijdens de 
biezonder spannende Frans-Westduit-
se halve finale van de Mundial liep de 
Westduitse keeper Schumacher op 
een moment de oprukkende Franse 
speler Battiston op een ontoelaatbare 
manier tegen de grond en verergerde 
dat vergrijp nog door er zich achteraf 
misprijzend over uit te laten. Weken
lang is op dat incident in de Franse 
pers nagekauwd (temeer daar de 
Fransen de match uiteindelijk verio
ren), en vaak op een toon van „zie je 
wei, die brutale Duitsers, hun aard 
komt albjd opnieuw boven, ook in de 
sport" Dat Schumacher in de Duitse 
pers evengoed streng werd gelaakt 
voor zijn onsjDortief gedrag zag men 
minder 

Een klein incident dat wel revelerend 
is Maar dat ook met overdreven moet 
worden Het verleden wordt niet in 
twintig jaar uitgewist verdragen vol
staan niet om de emotionele instelling 
van miljoenen mensen in enkele jaren 
tijd te veranderen. 

Dat neemt niet weg dat de Frans-
Duitse verzoening stevig wortel heeft 
geschoten, ook in de gemoederen en 
harten van vele miljoenen Fransen en 
Duitsers En bewezen heeft zoals een 
Franse schnjver naar aanleiding van 
de twintigste verjaardag van het 
Frans-Duitse verdrag, heeft geschre
ven, „dat er geen histonsche onaf-
wendbaarheden bestaan", dat er altijd 
ruimte is voor de inspanningen van 
mensen met luciditeit en goede wil, als 
die maar wederzijds zijn. En les voor 
andere „erfvijanden"? 

H. Oosterhuys 
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Leefmilieu 

Campagne in 1984 

Het gevaar asbest 
Sedert asbest in 1977 werd uitgeroepen tot één van de tien meest gevaarlijke 
stoffen die veelvuldig in de industrie worden gebruikt, is het gevaar verbonden 
aan de toepassing ervan op tal van internationale biieenkomsten onderzocht 
en onderstreept Vorig jaar in februari was dit het geval op een hoorzitting van 
deskundigen in Duitsland, in mei op een symposium van de Canadese rege
ring en de Europese Kommissie te Montreal, in oktober op een colloquium van 
de Duitse ingenieursvereniging en Franse miiieuorganizaties te Straatsburg 
en in november op het 7de chemisch symposium te Giannina in Griekenland. 
De huidige diskussies, die overal ter wereld plaatsvinden, hebben vooral be
trekking op de gezondheidsrisico's veroorzaakt door asbest, de veiligheid op 
het werk en de invloed op het algemeen milieu. Ook in ons land zijn de asbest-
problemen niet te onderschatten. 
Als alles goed gaat zal in 1984 onder impuls van het Europees milieubureau en 
een aantal verbruikersorganizaties in de Europese Gemeenschap een cam
pagne worden georganizeerd tegen asbest 

alles te nnaken met deze struktuur. 
Asbest is met name onbrandbaar, 
weerbestendig, gemakkelijk te verwer
ken en laat bovendien geen v»ater 
door. 

Overal aanwezig 
Het is bijgevolg niet te verwonderen 
dat het aantal toepassingen de pngste 
decennia aanzienlijk is toegenomen. 
Momenteel bedraag dit aantal ruim 
dneduizend. Asbest beschermt tegen 
hitte en komt dus zowel voor in hitte-
schikien van ruimtetuigen en vliegtui
gen, in de voering van autoremmen, in 
het handvat van kookpannen, als in de 
hittebeschermende kledij en hand-

Wondervezel 
Asbest wordt ai geruinne tijd door de 
mens gebruikt; pas sedert het einde 
van de 19de eeuw wordt het ook 
Industrieel verwerkt Het komt voor In 
vormloze gesteenten, die In mijnbouw 
worden ontgonnen Belangrijke produ
centen zijn ondermeer Canada en 
Zuid-Afrika maar er zijn ook mijnen in 
Griekenland en Italië. De huidige jaar-
produktle wordt op vijf miljoen ton 
geraamd. 
Asbest zelf is een mineraal met een ve-
zelige struktuur, die dukielijk herken
baar Is tot In zijn uiterst kleine, mikro-
skoplsche s»nensteffing toe. Zijn 
merkwaardige eigenschï^»pen hebben 

De kleerkasten In 
het ouderlijk huis 
geurden het gan
se jaar door naar 
lavendel. Moeder 
bracht die In piep
kleine linnen zak
jes verpakt of 
vtoelbaar in aar
den vaasjes mee 

van haar bedevaarten naar Lourdes of 
La Salette. Devotie en huishoudkunde 
gingen hier wonderwel samen. Aldus 
kregen motten en ander gespuls geen 
kans om het linnen te teisteren, nee het 
geurde doorheen de seizoenen naar 
die onmetelijk blauw-violette velden 
van de Languedoc. Moeder had het 
truukje niet zelf bedacht Oh nee, ze 
had het van haar moeder en die van 
haar moeder en die van... de Romeinen. 
Waarmee we alleen maar willen zeg
gen dat lavendel een van oudsher 
veelgebruikte geneeskrachtige plant 
is Die pientere Romeinen goten een 
scheut lavendelwater in hun bad (la
vendel komt trouwens van lavare, was
sen) en de chigurgijn gebruikte laven
delolie om op het slagveld zwaard- en 
brandwonden te helen. Jagers wrijven 
hun wonden en deze van hun honden 
met fijngewreven lavendel In tegen 
Infektles... Lavendel bloeit van juni tot 
augustus en moet geplukt worden net 
vóór de bloempjes bloeien, het boeket 
dient in de schaduw gedroogd en de 
drogerij zorgvuWig bewaard tegen hit
te, vocht en wind. 

Wie geplaagd wordt door migraine, 
last heeft van slapeloosheid, met zteh-
zelf geen weg weet doet zo'n 50 gram 
lavendetórogerlj op 11. kokend water, 
laat 5 minuten trekken en dnnkt tussen 
de maaltijden 2 tot 3 tassen per dag. 
Sterkere doses (20 tot 30 gram) doen 
wonderen tegen bronchitis kinkhoest 
koorts en oververmoeidheid. 

Lavendelolie maken Is een koud 
kunstje. Op 1 liter ofijfoKe doet men 
een handvol versgeplukte lavendel-
btoempjes en laat het goedje In een 
glazen fles drie dagen In de zon trek
ken. Daarna door een fijne doek zeven 
en laten uitlekken, met de gezeefde 
olie de handeling herhalen (handvol 
verse bloempjes, 3 dagen zon) tot de 
olie weri<elijk naar lavendel geurt Van 
die olie 5 tot 6 druppels op een klontje 
suiker innemen tegen migraine, duize
ligheid en slechte spijsvertering. Maar 
ook nuttig als kompressen bij brand
wonden en huiduitslag. Wie een geuri
ge en stevige haardos wil bekomen of 
behouden make zich een lavendel-
tinktuur. Een aftreksel op basis van 
alkohol (45 %) waarin 15 dagen 
100 gram versgeplukte lavendel-
btoempjes hebben gezwommen. Ook 
nuttig als mondspoeiing om onze en 
uw zotte morgen weer fris te gorgelen. 

Het IS mogelijk om asbestbevlokking op stalen gebinten in te kapselen, zoals in dit gebouw. 

schoenen van de brandweerman. As
best sluit goed af en wordt daarom 
aangetroffen in dfchtingen, kranen, 
schakelaars, auto-onderdelen, pompen 
en allerlei werktuigen. Asbest isoleert 
ook, vandaar zijn gebruik in buizen en 
platen, als brandbescherming, gelukte-
demping, vochtwering en zelfs als ver
siering. 
Asbest heeft ook een keerzijde. Het irv 
ademen van onzkM>are, fijne vezel
tjes kan ernstige aarxioeningen ver
oorzaken, zoals asbestose, borstvlies-
en kxigkanker. 
Opdat dit zou kunnen gebeurea moet 
er uiteraard asbeststof zijn of dit al 6an 
niet vrijkomt hangt af van een aantal 
fëttoren zoals plaatselijke omstandig
heden, gebruikte bindmiddelen, getrof
fen veilighekismaatregelen enz_ 

Vlaanderen: 
honderden slachtoffers 

Momenteel zijn er bij ons ruim driehon
derd erkende asbestose-gevallen, 
d.wx dat deze een vergoeding ontvan
gen van het Fonds voor Beroepsziek
ten. Ze komen vooral voor In de 
arrondissementen Turnhout en Me-
chelen. 
Het betrekkelijk groot aantal gevallen 
in de Kempen is in hoofdzaak toe te 
schrijven aan de slechte werkomstan
digheden In de InmkWels gesloten as-
bestsplnnerij te Deume. 
In de streek van Kapelleop-den-Bos Is 
de plaatselijke asbestcementproduk-
tie, zoals ze vroeger gebeurde, daar
voor verantwoordelijk. De meeste as
bestoselijders aklaar hebben hun ziek
te jaren geleden op)gelopen, tijdens 

hun weri<, na een langdurige en Inten
sieve blootstelling aan asbeststof. 
Want Inderdaad, de vermindering van 
het ademhalingsvermogen uit zteh pas 
na tien, twintig tot zelfs veertig jaar. 
Het aantal patiënten zal de komende 
jaren dus nog toenemen, orxianks de 
huidige velNgfiektemaatregelea die 
erop gencht zijn om het vrijkomen van 
asbeststof te voorkomen. Er dient ook 
op gewezen te worden dat het virerke-
lljk aantal slachtoffers vevi asbest on-
getwijfeH groter is, omdat niet ede 
gevallen offrcieel zijn erkend. 

Gevaarlijke gebouwen 
In de gouden jaren werd asbestbe-
vtokklng op ruime schaal gebruikt m 
gebouwen en als brandbescherming 
op stalen gebinten gespoten Dit werd 
gedaan om een snelle temperatuurstij
ging en ultzetbng te beletten, zodat ze 
lar>ger standhielden ingeval van brand. 
De weritwijze Is sedert 1 januan 1980 
in ons land vertxxien, omdat het Ko
ninklijk Besluit van 15 december 1978 
dan van kracht werd. Dit besluit ver
biedt inderdaad het aanbrengen van 
asbestbevlokking en regelt het wegne
men ervan. Spijtig genoeg is het niet 
van toepassing op de asbest-spray, die 
voordien werd aangebracht zodat een 
aantal wantoestanden is blijven be
staan Dit heeft voor gevolg dat op tal 
van plaatsen heel wat mensen soms 
onbewust blootstaan aan gevaariijk 
asbeststof. Dit Is onder meer het geval 
In sommige winkelgalenjen, kantoorge
bouwen, ziekenhuizen, stapelplaatsen, 
garages en zwembaden. 
Hier en daar hebben de verantwoorde-

„Voor men om regen bidt, 
kan men beter eerst het weerbericht lezen' Mark Twain 

•k De Stichting Leefmilieu en 
de Belgisch-Luxemburgs-Duit
se Kamer van Koophandel nodi
gen uit deel te nemen aan de 
vierde Internationale Vakbeurs 
voor Milieutechnologie „Envi-
tec '83' op vrijdag 25 februari 
1983 te Düsseldorf. 
Op de beurs stellen meer dan 
500 deelnemers uit een 20-tal 
landen hun nieuwste technie
ken inzake milieusanering en 
milieuvriendelijke produktie 
tentoon. 

Tema's: afvalverwerking en 
recycling, bestrijding van ge
luidsoverlast, bestrijding van 
luchtverontreiniging, water- en 

afvalwaterzuivering, meet- en 
regeltechniek, andere milieu
vriendelijke technologieën, vak
literatuur. 
Men kan inschrijven voor de 
groepsreis tot 14 februari a,8. 
Prijs: 1.800 fr., alles inbegrepen. 
Organizatie van de groepsreis: 
Stichting Leefmilieu vxw, p/a 
Rockoxhuis-Kredietbank, Kei
zerstraat 8,2000 Antwerpen, teL 
03-231.644a 

•k Wij eten jaarlijks gemiddeld 
41 kg varkensvlees, maar weten 
wij wel welke weg het varken 
bewandelt vooraleer het onder 
de vorm van vlees op onze tafel 
terecht komt? Op zondag 6 fe

bruari 1983 van 14 tot 18 u. kan 
men op de Jeugd- en Gezins-
boerderij, Het Neerhof te Dil-
beek, met deze .varkenswereld" 
kennis maken. 
In de varkenshokken staan en 
liggen te kijk: zeugen, biggen en 
een beer. Om 15 u. zal een echte 
slager een varken slachten, 
branden en klieven. Een andere 
slager maakt tegelijk worsten 
aan de meter. 
Een tentoonstelling op de oude 
graanzolder geeft een beeld van 
het slachthuis en de vleesver-
werkingsbedrijven. Een televi
siescherm laat de geboorte van 
biggen zien

lijke Instantes al de nodige maatrege
len genomea zoals in het Rooigembad 
te (aent Dit zwemdok werd op 13 de-
cemk)er jongstteden gestoten, omdat 
metingen hadden uitgewezen dat de 
toestand ronduit gevaariijk was Daar 
wordt de asbestbekleding van de zol
dering boven de zwemkom en de 
kleedkamers mooienteel weggeno-
mea De hele onderneming zal naar 
schatting vijf miljoen frank kostea 
Het is de hoogste tijd dat ook Openba
re Werken zijn verantwoordeSjkheki 
opneemt want er zijn tal van over-
hektegebouwen waar asbestproble-
pfien bestaan Zowel het Instituut voor 
Hygiëne en Eptdemiotogie, als het Stu
diecentrum voor Kernenergie te Mol 
moeten dringend worden betrokken 
bij de te nemen Initiatieven om oude 
wantoestanden te saneren. 

Voorzorgsmaatregelen en 
vervangprodukten 

Voor de toekomst is een strenge 
Europese reglementering vereist om 
de werknemers in de asbestindustrie 
te beschermen tegen asbeststof. Bo
vendien zijn maatregelen nodig om 
ook de bevolking en het algemeen 
milieu te beschermen. Niet alleen de 
ontginning en produktie houden risi
co's in, maar ook het gebruik, het 
vervoer, de bewerking, het dragen en 
het storten van asbest (bij voorbeetó in 
de Rupelstreek). Een vooriichtings-
campagne op bouwwerven en In doe-
het-zelf-zaken Is zeker nodig. Boven
dien moet het onderzoek naar en het 
gebruik van vervangprodukten, die as-
bestvrij zijn, worden aangemoedigd. 
Een opbouwende samenwerking tus
sen diverse belangengroepen zoals de 
Kommissie Vooritohting Asbest de mi
lieu- en verbruikersorganizaties, de 
wetenschappelijke instituten en de be
trokken departementen en pdrtia is 
onontbeerlijk om dit doel te bereikea 

Wim Wellens 

Een goede vooiitoMng tjij het 
gebniik van asbest kan veel 

onheil voorkomen. 
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Dat de Japanners de fijnste foto
apparaten van de hele wereld op 
de markt brengen en dat Frankrijk 
de heerlijkste wijn uitvoert, is ons 
allen bekend. Maar dat Vlaande
ren de lekkerste suiker ter wereld 
produceert is al veel minder ge
weten. Althans in eigen land. En 
ook wij wisten tot vóór kort niet 
dat de Vlaamse autobussen en -
cars tot de beste behoren die op 
deze aardbol rondsnorren. Het 
bewijs hiervan? De vijf wereldde
len worden doorkruist met bus
sen en cars van Vlaamse makelij. 
Tot in het hoog technologische 
Jand van de rijzende zon". Be
staat er een duidelijker voorbeeld 
van „image-building" in het bui
tenland? Onze bussen en cars 
zijn de rijdende getuigen van 

Vlaanderens produktiviteit en in
ventiviteit, als het ware „ambas
sadeurs", die een Vlaamse identi
teitskaart op zak hebben. 

Want, het kan je best overkomen 
dat je met een „Van Hooi' of een 
Jonckheere" vervoerd wordt tij
dens je vakantie op de Bermu
da's, op handelsmissie bij de olie-
sjeiks, op studiereis in het Verre 
Oosten, in het kader van een 
ontwikkelingsprojekt in Afrika of 
Latijns-Amerika, of wachtend op 
de bus tussen Maldegem en Ever-
gem. Waar je ook gaat, dus niet 
enkel langs Vlaamse wegen, maar 
zowel op ruige woestijntrajekten 
of doorheen barre sneeuwland
schappen- overal kom je onze 
Vlaamse autobussen tegen. 

Je vindt „ie" overal: van noord tot zuid, in oost en west, onder 
een broeiende tropenzon en doorheen ijzige sneeuwlanden. 

De exacte resultaten van het net afge
lopen salon voor bednjfsvoertuigen 
zullen later vi/el gepubliceerd v\/orden. 
Maar dat de ekonomische krisis ook 
deze sektor aantast, lijkt ons nogal 
duidelijk. Alhoewel... 
Ondanks de resem onheilspellende 
berichten die ons van de auto-nijver-
heid bereiken, blijkt één tak van de au
tomobielindustrie het nog behoorlijk 
goed te doen: de autobus- en carfabri-
kage. Natuurlijk worden ook deze in
dustrietakken bedreigd en voelt ieder
een zich onzeker, toch gelooft men er 
nog optimistisch in de toekomstmoge
lijkheden. „WIJ" gingen op die beurs 
een kijkje nemen en hadden een ge
sprek met verantwoordelijken van de 
twee belangrijkste Vlaamse bednjven 
uit deze sektor. De firma Van Hooi uit 
Koningshooikt (nabij Lier) en de firma 
Jonckheere uit Roeselare. Beiden fa
miliebedrijven. 

Komfort ten 
top gedreven 
Bij een rondgang langsheen en een 
bezoekje binnenin die glimmende, ten
toongestelde modellen zal zelfs de 
meest sceptische klant moeten toege
ven: de tijd van de rammelende, hob
belende (en soms kotsverwekkende) 
autobusbakken is definitief voortiij. 
Een autocar die vandaag uit de fa-
bnekspoort rolt kan een vergelijking 
met de toeristenklasse van een vlieg
tuig best doorstaan Althans wat het 
geboden komfort betreft: zonwerende 
beglazing, relaxerende en verstelbare 
zetels, individuele luchttoevoer, termo-
statische warmte en een leeslichtje 
voor elke reiziger, ingebouwde zit
hoek, vaak ook een heuse bar, keuken 
en toilet, een hifi-stereo-installatie, een 
ligbed voor de co-bestuurder... Wij 
schreven bijna „co-piloot", want het 
dash-board van de chauffeur telt tien
tallen bedieningsknopjes en ook een 
boordtelefoon ontbreekt er niet aan. 
Om dan nog te zwijgen van de twee 
koelkasten. 

De tijd waann autocar-uitstapjes een 
„mindere" klank hadden en gelijkge
steld werden met exkursies voor 
schoolgaande kinderen, bejaarden en 
vrouwengilden lijkt totaal achterhaald. 
Zelfs de meest hautaine society-clubs 
verkiezen nu dikwijls een luxe-car voor 
hun verplaatsingea En mede door de 
stijgende prijs voor vliegtuigtcketten 
en de steeds duurdere treinbiljetten, is 
de kans groot dat precies de autocar 
hét toeristisch verplaatsingsmiddel bij 
uitstek wordt En dat het openbaar 
vervoer, behalve op trams en treinen, 
ook aan tielang wint zou eveneens 
voor iedereen duidelijk moeten zijn. 
(Echter niet voor minister De Croo, die 
in dit vert)and aan een ware afbraak-

m Reportage 

Er zijn geen betere te vinden! 

Vlaamse autobussen 
rijden de hele wereld 

politiek doet en de prijs van bijvoor
beeld het stadsvervoer de hoogte 
duwt.J. 

Van legertruck 
tot luxecar 
Het Lierse bednjf „Van Hooi" kende 
een fantastische groei. Bijna als in een 
sprookje of een beetje te vergelijken 
met het knaapje, dat begint als kran
tenventer op de hoeken van de Ameri
kaanse wereldstad, en later doorstoot 
tot PDG van een heuse multinational. 
Toen na de Tweede Wereldooriog de 
ekonomie weer stilaan op gang kwam, 
bestond er een schrijnend tekort aan 
middelen tot gemeenschappelijk ver
voer. Bernard Van Hooi kwam op de 
idee om oude Amerikaanse leger
trucks te voorzien van een ander 
koetswerk en te verbouwen tot een 
soort bus. Het eerste atelier had dan 
ook veel meer weg van een smidse 
dan van een konstruktie-fabriek. Van
daag, ruim 35 jaar later, werken er 
2.300 art)eiders en worden jaariijks 
zo'n 1.200 bussen afgeleverd, naast 
nog eens 1.500 tot 2.000 bedrijfsvoer
tuigen. Toen „vader" Van Hooi in 74 
overleed liet deze man een bloeiend 
bedrijf na aan zijn acht zonen. Zij 
beheren nu samen (en „broedeHijld 
deze wereldvermaarde firma. Bouwen 
was inderdaad het leven van de stich
ter. Verder bouwen is de opdracht die 
hij zijn zonen meegaf. „ Van Hooi n. v." is 
een industrieel complex van 36 ha in-
dustneten-einen en 17 ha fabneksge-
bouwen. Behalve een aantal filialen 
voor dienstveriening in Vlaanderen en 
Wallonië, Nederiand en Frankrijk, bezit 
dit bedrijf ook een dochterfabriek in 
Zaragossa (Spanje), waar nog eens 
650 mensen weriien. 

Een luxueuze bar en zithoek aan 
boord van een Vlaamse autocar. De 
tijd van „busvervoer = minderwaar-
dig vervoer" is definitief achterhaald. 

^% 

Van Hooi te Lier maakt dagelijks 6 tot 
7 bussen. 75 "/o hiervan is bestemd 

voor export 

WIJ: De Vlaamse autobussen en -cars 
hebben een uitstekende naam en 
faam. Waaraan danken wij dit? 

Tanghe (publrc relations manager): 
„Het kan wreed klinken, maar ik denk 
dat dit het gevolg is van onze typische 
Vlaamse geest Daarmee bedoel ik: 
Vlamingen zijn nog altijd noeste 
werkers! Dit is een onmeetbare posi
tieve faktor, die zeer belangnjk blijft 
Komt daar nog bij: zeer hoge produkti
viteit groot vakmanschap en het feit 
dat dit een familiebedrijf is. Zo'n bedrijf 
legt doorgaans een groter dynamisme 
aan de dag". 

WIJ: Ik vernam dat het bedrijf Van 
Hooi dagelijks 6 tot 7 bussen fabriceert 
en daarnaast nog eens 11 tot 12 
industriële voertuigen per dag aflevert 
Bestaat hiervoor nog wel een markt? 
Ik bedoel: waar blijft u met al die 
vehikels? 

Tanghe „Slechts 1/4 is bestemd voor 
het binnenland en ruim 75 % voor de 
export Wij zitten de wereld rond met 
onze produkten. in liefst 55 landen, en 
sinds kort ook in Japan En daarvoor 
zijn WIJ erg blij. Zeker wanneer u weet 
dat Japan zeer hoge kwaliteitsnormen 
stelt. De firma Van Hooi voert sinds 
lange tijd een agressieve commerciële 
politiek in het buitenland. En blijkbaar 
met zonder resultaten. Een Vlaams 
kwaliteitsprodukt.." 

rond 

Degelijkheid 
en variatie 
In tegenstelling tot Van Hooi, die zowel 
totaalkonstrukteur als koetswerkbou
wer alleen is, blijft de firma .Jonckhee
re pvba" zich beperken tot carrosse
riebouw. Reeds honderd jaar lang is de 
naam Jonckheere onafscheidelijk ver
bonden aan de evolutie van het perso
nenvervoer. Opgericht in 1881 te Be-
veren bij Roeselare, is dit bedrijf niet 
enkel één der oudste, maar tevens één 
der belangnjkste carrosseriebouwers 
in de Europese Gemeenschap Bij de 
uiteindelijke doorbraak van de automo
biel, vóór de Eerste Wereldooriog, 
bouwde Jonckheere nog koetswerken 
op chassis van Minerva, Rolls Royce, 
e.a... Omstreeks 1922 gooide men het 
roer om en de aktiviteiten gingen zich 
toespitsen op de bouw van voertuigen 
voor gemeenschappelijk vervoer. Mo
menteel bouwt Jonckheere ongeveer 
twaalf bussen per week, waarvan het 
gros voor het buitenland bestemd is. 

Anno 1981 telt de honderd jaar jonge 
Jonckheere-groep zowat 1100 mede
werkers, die samen voor een jaarom
zet van meer dan 2 miljard frank 
zorgen. Alle denkbare bustypes wor
den er gebouwd, gaande van bussen 
voor stedelijk en interstedelijk vervoer, 
over toenngcars, tot de bouw van 
speciale voertuigen zoals schoolbus
sen, publiciteitscars, bussen voor an
ders-validen,... 

L Petre (public relations manager): 

„Ruim 70 % van onze produkten gaan 
buiten Vlaanderen. Wij willen echt niet 
chauvinistisch zijn, maar de Vlaamse 
cars en bussen mogen als zeer dege
lijk worden omschreven. U mag bij
voorbeeld een Jonckheere-bus in 
zoutwater onderdompelen, er zal mets 
aan het koetswerk komen. Wij leveren 
nfiodellen voor alle klimaattypes.. Ook 
de lange levensduur draagt bij tot de 
goede faam. Wist u dat er nog bussen 
en cars in ons land, gebouwd op het 
einde van de vijftiger jaren, blijven 
rondtoerenl En dan uiteraard het gebo
den komfort dat bezwaariijk nog ver
beterd kan worden. Tenzij u een car 
wenst die uitgerust wordt met verschil
lende tv- en video-toestellen of andere 
snufjes. En zo'n dingen durft men 
vragen. De prijs is dan ook navenant 

Voor een standaard luxecar moet u 
toch wel ruim 4 miljoen frank neertel
len. Wij bouwen „ftjnktioneer mooi en 
liever geen luxe om de luxe. Behalve in
dien men aandringt.." 

„Van Hooi" en „Jonckheere": twee 
Vlaamse firma's die autobussen en -
cars maken, (vooraD bestemd om dien
sten te verzekeren in „den vreemde". 

Kollektief personenvervoer stelt voort
durend nieuwe en hogere eisen aan fa
brikanten van vervoermaterieel 
„Know-how", 

flexabiliteit produktiviteit en bovenal 
een Vlaams imago in het buitenland 
hebben van deze beide bedrijven „gro
te" buskonstrukteurs gemaakt en zul
len ook in de toekomst de peilers 
blijven waarop deze sektor zijn verde
re internationale ontplooiing zal uitbou
wen. Tot in Rio of Oslo. voor een ritje 
met een Vlaamse car! 

Cpvdd) 
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Dossier mi 11 

Frans Van der Eist: advokaat in sombere tij 
i',-'"'niy,y., ,'-. ^ ,/^'y ; 

In 1945 werden moorden 

bij wet straffeloos verklaard 

Het belangrijkste politiek proces waarin ik 
gepleit heb was wel het proces tegen dr. 
Eiias, omdat hij verantwoordelijk gesteld 
werd voor de kollaboratiepolitiek van het 
VNV. In feite was dit een kollektieve 
verantwoordelijkheid. Maar hij was toch, 
na de dood van Staf Declercq, de leider 
geworden van het VNV. Het auditoraat-ge-
neraal was in het bezit van het proces-ver
baal van de aanstelling van dr. Elias tot op
volger van Staf Declercq. Hieruit bleek wie 
de personen waren die hem aangezet 
hadden om deze zware opvolging te aan
vaarden. Dit belangrijk dokument was in 
het dossier Elias niet te vinden. Het was 
wel te vinden in de dossiers van andere 
personen tegen wie het als bezwarend 
dokument kon gebruikt worden. 

Dr, Eiias heeft zijn verantwoordelijkheid 
niet afgewenteld op anderen. Hij heeft zich 
op moedige en hoogstaande wijze verde
digd, voor zover het mogelijk was zich te 
verdedigen voor krijgsgerechten. Gans 
het omvangrijk dossier, met inbegrip van 
de stenografische opname van het proces 
in eerste aanleg, is in mijn bezit. 

De vader van dr. Elias, die nooit veroor
deeld geweest is, was aangehouden en 
opgesloten in het interneringscentrum Het 
Klem Kasteeltje. Hij verzocht mij zijn zoon, 
na diens terugkeer uit Duitsland, te gaan 
bezoeken met het oog op zijn verdediging. 
Het was in oktober 1945 dat ik in de gevan
genis van de Nieuwe Wandeling te Gent 
voor het eerst dr. Elias ontmoette. Hoeveel 
bezoeken ik hem in de volgende vijftien 
jaar gebracht heb kan ik bij benadering 
niet zeggen. Het was een zware taak. 

Het proces zelf, dat de gelegenheid had 
kunnen bieden tot een ernstig en grondig 
onderzoek van de kollaboratiepolitiek, was 
in dit opzicht een ontgoocheling. Noch de 
krijgsraad, noch het krijgshof gaven zich 
de moeite een inzicht te verwerven in de 
gevoerde politiek. Het werd met de groot
ste oppervlakkigheid afgehandeld. Een 
filmvoorstelling van propagandafilms tij
dens het proces volstond om op een 
gemakkelijke manier stemming te verwek
ken tegen de betichte. Op 14 mei 1947 
werd dr. Elias door de krijgsraad te Gent 
ter dood veroordeeld. Het krijgshof beves
tigde bij arrest van 16 oktober 1947 deze 
uitspraak. De voorziening in kassatie werd 
verworpen bij arrest van 2 februari 1948. 
Gedurende drie jaar bevond dr. Elias zich 
„en instance d'exécution", vooraleer bij KB 
van 2 april 1951 de doodstraf omgezet 
werd in levenslange hechtenis. Het heeft 
dan geduurd tot Kerstmis 1959 vooraleer 
dr. Elias wegens gezondheidsredenen — 
men had hem in een erbarmelijke toestand 
moeten overbrengen naar de St.-Elisabeth-
kliniek te Ukkel, waar hij dringend geope
reerd werd — in voorlopige vrijheid ge
steld werd. Toen ik in 1948 een genadever-
zoek indiende en een afschrift stuurde 
naar al de ministers, was Camille Huys-
mans de enige die mij onomwonden 
schreef dat hij tegen de doodstraf was en 
zich zou verzetten tegen de executie van 
dr. Elias. 

Er is hierover nog meer te schrijven, maar 
het is nog te vroeg. Hoofdzaak is toch, dat 

het hoofd van dr. Elias gered werd en hij al
dus nog de gelegenheid gekregen heeft 
zijn magistrale Geschiedenis van de 
Vlaamse Gedachte te schrijven. 

In het persproces „Volk en Staat" heb ik de 
direkteur, Karel Peeters, verdedigd. Het 
was een showproces met een hele reeks 
betichten. In de loop van dit proces heeft 
zich het incident voorgedaan met dr. Elias 
die, als getuige opgeroepen, ter zitting 
weigerde te getuigen en hiervoor stante 

„Advokaat in sombere tijden" 
wordt uitgegeven als deel 1 van de reeks 
Vlaams-natlonale standpunten 1983. 

Het deeltje kost 50 fr„ de hele reeks 
(10 nummers) 350 fr. op rek. 435-0259801-18 
van VI. nationaal Studiecentrum, Barrlkaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

pede veroordeeld werd. Dr. Elias was toen 
zelf nog met definitief veroordeeld. Men 
wilde hem verplichten, onder eed vragen 
te beantwoorden en verklanngen af te 
leggen die nadien tegen hem konden 
gebruikt worden in zijn eigen proces. 

Het was zijn recht in die omstandigheden 
te weigeren om te getuigen. Dit recht is 
trouwens in een andere zaak uitdrukkelijk 
erkend geweest. Overigens was het dui
delijk dat de krijgsraad geen rekening zou 
houden met verklanngen ten gunste van 
betichten, afgelegd door een getuige als 
dr. Elias. De bedoeling van het openbaar 
ministerie was, ter gelegenheid van het 
proces „Volk en Staat" het proces te 
maken van het VNV. Dit was niet in het 
belang van de betichten, die dit ook inge
zien en begrepen hebben, op één na, 
Antoon Mermans. Ik meen dat de houding 
van dr. Elias gerechtvaardigd was, des te 

meer daar hij reeds in de loop van het on
derzoek geantwoord had op de konkrete 
vragen die sommige betichten hem had
den laten stellen en dat deze verklaringen 
zich in het dossier bevonden. 
Mijn kliënt, Karel Peeters, heeft zich in dit 
proces waardig en kranig verdedigd. 
Het zwaarste proces waarin ik als advo
kaat opgetreden ben, was het proces van 
het Veiligheidskorps van de De Vlag. Het 
wierp een schril licht op de afschuwwek
kende terreur die in ons land geheerst had 
het laatste jaar van de bezetting. Het was 
zeer erg geweest, met moordpartijen 
langs de twee kanten. Maar dat mocht met 
gezegd worden. 
Bij het bestuderen van dit akelig probleem 
werd het mij nochtans duidelijk dat de oor
sprong van al het bloedvergieten moest 
gezocht worden in de kommunistische 
verzetsorganizaties en in het aansporen 
tot moord in de Londense radio. Niemand 
van de Londense exil-regering van de heer 
Pierlot heeft na de oorlog de verantwoor
delijkheid hiervoor willen op zich nemen. 
De reeks van moordaanslagen is ingezet 
geweest door het Verzet Daar kan geen 
twijfel over bestaan. Ik heb toen kennis ge
kregen van gruwelijke gevallen, zoals het 
vermoorden van de kinderen — zelfs 
kinderen in de wieg — van Oostfront-
vrijwilligers. Over dit alles is na de oorlog 
gezwegen. En door een wetsbesluit werd 
aan de daders straffeloosheid verzekerd. 
Het is de besluitwet van 20 september 
1945, waarvan artikel 2 luidde: „Ne consti-
tue pas une infraction l'acte commis entre 
Ie 9 mai 1940 et Ie quarante et unième jour 
aprés la date de la libératioh definitive du 
lieu de l'infraction et qui, en raison du 
mobile et du résultat poursuivi et possible, 
revêt Ie caractère d'un acte de resistance 
a l'ennemi". De eenenveertig dagen na de 
bevrijding verzekerden zelfs straffeloos
heid voor moorden en geweldplegingen 
begaan na de bevrijding! 

Daardoor viel een zijde van het tweeluik 
van terreur weg en was de beoordeling 
van de feiten van meet af aan vervalst. Het 
officiële standpunt was, dat de ,zwarten" 
zich weerloos moesten laten afslachten, 
zich niet mochten verdedigen of zelfs 
geen klacht mochten indienen. Tragisch is 
dat terreur en tegenterreur eindigden met 
wraakmoorden op onschuldige mensen, 
zoals de moorden op goeverneur Gallopin, 
op stafhouder Brafort e.a. Het proces van 
het Veiligheidskorps van de De Vlag ein

digde met een ganse reeks terdoodver
oordelingen. Uiteindelijk echter is niemand 
van de veroordeelden terechtgesteld ge
weest. 
Eén van de laatste kollaboratie-processen 
die ik gepleit heb was het proces tegen 
Karel Lambrechts, propagandaleider van 
het VNV, voor de krijgsraad te Antwerpen 
einde 1949. De voorzitter van deze krijgs
raad, de heer Wildiers, was één van de 
zeldzame magistraten die ik gekend heb in 
deze hoedanigheid, die zonder haat of 
vooringenomenheid zijn best deed om 
objektief te zijn, te begrijpen en rechtvaar
dig te oordelen. 
Het was in dit proces dat de auditeur als 
getuige Victor Leemans gedagvaard had. 
Victor Leemans was toen reeds CVP-
senator en volledig buiten schot Hij had 
zich gerust en naar waarheid trouwens, 
een verklaring ter ontlasting van de betich
te kunnen veroorloven. 
Het ging over de rol die Arbeidsorde — 
waarvan Victor Leemans de voorzitter 
was — gespeeld had in het begin van de 
bezetting en over het tot stand komen van 
de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders. 
Ik wist reeds, hoe Leemans zijn medewer
kers van tijdens de oorlog had laten vallen 
en zelfs zijn verantwoordelijkheid op hen 
had pogen af te wentelen. Maar toen — 
hoe laf deze houding ook was — had hij 
het ekskuus dat hij zelf vervolgd werd en 
gevaar liep veroordeeld te worden. Nu 
echter was hij een vrij en zelfs onaantast
baar man. 

Zijn getuigenverklaring was van een be
schamende lafheid: hij herinnerde zich 
niets, wist nauwelijks nog dat hij voorzitter 
van Arbeidsorde was geweest.. 
Ten overstaan van de dokumenten in het 
dossier waren de voorzitter en de leden 
van de krijgsraad zo verontwaardigd over 
de houding van Leemans, dat zij Lam
brechts voor dit punt van de beschuldi
gingsakte vrijgesproken hebben. 
Wetende welke rol Leemans in de kollabo
ratiepolitiek gespeeld had, in welke mate 
hij mede de houding van mensen als Karel 
Lambrechts beïnvloed en bepaald had, 
heb ik toen iedere achting voor de mens 
Leemans verloren. 

Volgende week slot: 
„Omdat het een Vlaamse els is komt er geen 
amnestie' 
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Naar jaarlijkse gewoonte geeft 
onze medewerker Karel Janse-
gers bij het begin van het jaar 
een overzicht van „een jaar van 
volkse strijd". In een eerste afle
vering heeft hij het over het 
Iberisch Schiereiland en Frank
rijk, de Lage Landen en Groot-
Brittannië. 

Een 

jaar 

volkse 

strijd 

Nationaliteitenvraagstukken hebben er to l voor een paar ja
ren uitgezien als voorbijgestreefde, zoal niet verdachte 
vraagstukken. Amerikanisme en marxisme, beiden kosmo
polit isch, beiden als overwinnaars uit de jongste wereldoor
log getreden, lieten in de openbare mening zo min als in 
kringen van meer ontwikkelden ruimte voor dit soort 
bekommernissen. 

Dat is nu veranderd. Is het met de hippies begonnen of met 
de folkrage, met de ecologische zin voor kleinschaligheid of 
met het bloed „dat kruipt waar het niet gaan kan?" Wie zal 
het ons zeggen? 

Het is nog te vroeg om te gewagen van een ware ommekeer. 
Maar er gaat onmiskenbaar weer meer aandacht naar de 
ingewikkelde problematiek die gepaard gaat met het samen
wonen, naast nog vaker onder elkaar, van meer dan één volk 
in éénzelfde staat En aangezien de grote militaire, ekonomi-
sche en ecologische vraagstukken steeds meer op wereld
schaal gesteld worden, verlagen de grenzen die staten van 
elkaar scheiden en komt stilaan heel de wereld in de toe
stand van volkeren die samen in één politiek bestel zitten. 

Volkeren als het Engelse en volksgroepen als de Noordne-
derlandse beseffen dit nog niet. Zi j hebben er nog geen 
flauw vermoeden van, welke moeilijkheden hen door dit sa
menleven op de hals zullen vallen en hoe belangrijk het voor 
een mens is, zich in zijn volksgroep geborgen te weten. 

Anderen, zoals de meeste Balkanvolkeren, maar ook de Vla
mingen zijn in dit opzicht op hun ti jd voorui t 

Broeierig Iberië 
Op het Iberische schiereiland blijft 
veel bewegen. Zoals kenmerkend 
is voor hun aard laten de voorzich
tige Portugeessprekende Gali-
ciërs op politiek vlak niet veel van 
zich horen. Maar wie met de 
streek enigszins vertrouwd is 
krijgt steeds duidelijker te maken 
met Galicisch zelfbewustzijn, dat 
zich o.m. uit in het gemakkelijker 
Galego spreken, zelfs m het gezel
schap van Spanjaarden. 
Ook de Catalanen breken geen 
potten. Zij bouwen hun pas ver
worven, weliswaar nog zeer be-
fjerkte autonomie bedachtzaam 
uit De kontakten die Hugo Schiltz, 
als minister van de Vlaamse Exe
cutieve (sic), rechtstreeks met 
Barcelona aanknoopte, deden 
vele unitaire wenkbrauwen fron
sen en kunnen beschouwd als een 
ver voorspel tot het Europa der 
Volkeren. 
De Basken, dat is een andere 
geschiedenis. Wie geraakt nog 
wijs uit de zoveelste ET A-afsplit
sing? Welke ETA vecht voort 
welke niet? 
Vast staat dat de Baskische natio
nalisten — anders dan in Vlaande
ren, maken zij de volstrekte meer

derheid uit van dit kranige volk — 
helemaal geen vrede nemen met 
de manke autonomie die Madrid 
hen heeft toegekend. Ook al valt 
die veel ruimer uit dan de Vlaamse 
binnen België. Eén van de knellen
de punten is hun eis, de Guardia 
Civil te vervangen door een Bas-
kisch politiekorps. Zonderdien blij
ven zij in feite bezet door een zo 
goed als homogeen Spaanse poli
tiemacht Het verklaart waarom 
tijdens het afgelopen jaar zovele 
politie-agenten doelwit werden 
van ET A-aanslagen. 
Intussen blijft de administratie, gro
tendeels nog bezet door mensen 
uit het Franco-tjd en ook door 
andere staatsnationalistische 

Spanjaarden jacht maken op Bas
kische nationalisten, al dan niet lid 
van ETA. Af en toe vindt zo ie
mand een onderkomen in Frank
rijk, maar nog liever in Belgiè. Deze 
staat levert minder geredelijk poli
tieke vluchtelingen uit Al was er in 
november een opzienbarende tus
senkomst van VU-senator Water 
Luyten nodig om de syndikalisten 
Bilbao en Arrese niet naar hun 
beulen terug te sturen. Dit volks
nationaal solidaire optreden werd 
in de Baskische pers met veel 
voldoening aangestipt 

Het demokratische Spanje staat 
tegenover zijn niet-Spoanse bur
gers zeker veel pKJsitiever dan het 
Franco-regime. Toch dient het nog 
met het nodige wantrouwen beje
gend. De organizatie van een refe
rendum voor Andaloezische au
tonomie verschaft daar reden toe. 
Andaloeziërs zijn anders gescha
keerde Spanjaarden (met wat dui
delijker Arabische inslag), zij kun
nen niet op een eigen kuituur of 
taal steunen. Hun toestand is dus 
niet vergelijkbaar met die van de 
drie hierboven genoemde volke
ren. 
Door voor hen een gelijkaardig 
statuut op te stellen tracht Madrid 
de nationalistische verzuchtigen 
van de drie niet-Spaanse volks
groepen op een gelijke noemer te 
brengen met het vooral sociaal-
ekonomisch getinte Andaloe
zische regionalisme. 
Het IS inderdaad de nationalis
tische dnjfveer die het voor elk 
centralisme gevaarlijke bestand
deel uitmaakt van elk regionalisme. 

Twijfel aan Mitterrands 
beloften 
Als het er op aan komt het be
staansrecht te erkennen van an-

Minister Schiltz in Barcelona, Brussel fronst de unitaire wenkbrauwen... 

dere volksgroepen dan die welke 
de staat beheerst komt Frankrijk 
helemaal achteraan in de rij der 
Westeuropese staten. 
Weliswaar had Mitterrand In 1981 
enige hoop gewekt in de harten 
van duizenden Bretoenen, Corsi-
kanen en anderen. Maar tijdens 
het jaar 1982 was van de vervul
ling van deze hoop nog niet veel te 
bemerken. Moe van het wachten 
op de beloofde erkenning der zo
genaamde minderheidstalen, gin
gen op 1 juni vier leerkrachten van 
de Ikastolas (Baskische hoge
scholen) in hongerstaking. Zij kre
gen veel aandacht uit Bretagne, 
Corsica, Catalonië en vooral uit 
eigen kring. 

Op initiatief van VU-senator Wal
ter Luyten belden Vlaamse parle
mentsleden de zaak uit en dron
gen bij president Mitterrand aan 
op toegevingen. Als gevolg hier
van zegde deze toe, over het 
tweetalige onderwijs in Basken
land te willen praten met SEAS-
KA, de betrokken Baskische orga
nizatie. Deze bereidheid betekent 
een eerste lichte inbreuk op tradi
tionele centralistische doofheid. 
Of ze ook tot enige tastbaar resul
taat zal leiden hopen we in 1984 te 
kunnen mededelen. 
De Occitaniërs hebben het se
dert de overwinning van het Fran
se socialisme, wat moeilijk om hun 
draai te vinden. Vele Occitaans-
gezinden zijn links (de Midi is dit 
trouwens traditioneel). Zo lang 
links niet aan de macht was in 
Frankrijk konden zij rustig schei
den op al wat Frans is. Nu hebben 
zij daar moeite mee Vooral bij 
toonaangevende zangers als Tri
cot en Marti is dit merkbaar. Wij 
zullen zien of zij ook In een links 
Frankrijk en zonder anti-Frans te 
hoeven zijn, voldoende pro-Occi-
taans kunnen blijven. 
In 1980 startte het „institut d'Estu-
dis Occitans" een handtekenin
gencampagne om voor de Occi-
taanse taal ruimte te bekomen op 
de Franse televisie. Intussen werd 
deze eis versterkt tot. een eigen 
zender. Op 15 mei werd daarvoor 
te Marseille betoogd. 
Het mag verwonderlijk heten dat 
van alle door Frankrijk onderdruk
te volksgroepen de Corsikanen 
lange tijd de rustigste geweest 
zijn. Aan hun vung temperament 
kan het met liggen. Vermoedelijk 
ligt het aan de laattijdigheid waar
mee ZIJ tot het bewustzijn ont

waakten, geen Fransen te zijn. De 
laatste jaren neemt de nationalisti
sche onrust zienderogen uitbrei
ding. Het voorbije jaar was ge
welddadiger dan alle voorgaande 
en het ziet er naar uit dat het huidi
ge er niet zal moeten voor onder
doen. 
Mitterrand had nochtans tijdens 
zijn kiescampagne veel aandacht 
besteed aan de verzuchtingen der 
Corsikanen, die meestal allesbe
halve links stemmen. Reeds einde 
1981 had hij een plan ontvouwd 
voor een autonoom statuut Het 
was zeer gematigd maar had de 
verdienste te bestaan. En alleen 
de Corsikanen — sedert 2 maart 
1982 — genieten het voorrecht 
van zulk gebaar. 
Het heeft niet mogen baten. Het 
geweld blijft woeden en het komt 
uit drie hoeken; die van de autono-
misten, die van de franskiljons en 
ingeweken FranserfT die van het 
Franse staatsgezag. Tussendoor 
worden ook de Arabische vreem
delingen (20 % van de bevolking) 
onder vuur genomen. In augustus 
werden er. gewestelijke verkiezin
gen gehouden. Zij brachten tus
sen 28 rechtse en 25 linkse zetels 
in. Dr. Simeoni, leider van de UPC, 
een geweldloze autonomistische 
partij, met 7 zetels op de wip. 
De eerste vergadering van de 
Corsicaanse Raad werd voorafge
gaan door een golf van meer dan 
70 ontploffingen, vooral gericht 
tegen banken, postkantoren en 
verder tegen door Fransen gedre
ven winkels, rastaurants en reisbu
reaus. 

Vanuit Bretagne bereikte orfs in 
1982 weinig echt nieuws. Vanzelf
sprekend zijn de Bretoens-gezin-
den ontevreden over het uitblijven 
van een autonomiestatuut Zij ook 
immers hebben geloofd dat een 
links Frankrijk voor hen milder zou 
zijn. Inmiddels heeft het Internatio
naal Komitee ter bescherming van 
de Bretoense taal aan eerste mi
nister Mauroy een brief geschre
ven om aan zijn ontgoocheling 
luchj te geven. Inmiddels hebben 
de Franse overheden geweigerd, 
de Bretoense OIWAN-haag-
schooltjes te betoelagen. Inmid
dels staakt televisiestation FR3 
zijn uitzending „Hekleo an Deizi-
on".. 

Wat moeten we berichten over de 
Duitsers in Elas en Lotharingen? 
Dat ze verder verfransen en zich 
de eerste tijd koest houden, nu op 
2 juli — na acht maanden hechte
nis — straffen van dne jaar tot 
acht maanden uitgesproken wer
den tegen de „Schwarze Wolf e": 
twee mannen en twee vrouwen, 
die tot tweemaal toe een groot 
Lorreins kruis, zinnebeeld van het 
Gaullisme, te Thann alsmede ge
bouwen van het (afwisselend 
Duits en Frans) KZ Struthof had
den opgeblazen. Dr. Yvo Peeters 
heeft de beklaagden terzijde ge
staan en zodoende menig Elzas-
ser een Vlaams hart onder de riem 
gestoken. 

Wat valt er te berichten over onze 
eigen volksgenoten, de „Frans-
Vlamingen"? Geen sensationale 
dingen. Er wordt daar in de diepte 
verder gewerkt In het begin van 
het jaar kwamen zij klaar met een 
einde 1981 aangekondigd Mani
fest van de Fransviamingen. Het 
werd opgesteld door de belang
rijkste sociaal-kultureie verenigin
gen Zij eisen het recht op, als Vla
mingen erkend te worden, willen 
hun eigen geschiedenis en erf
goed bewaren alsook hun taal en 
kuituur in eer herstellen. 

Van vlaamsgezinde zijde, uit Bel
gië, IS altijd ai steun geleverd aan 
deze moedigen. Het officiële 
Vlaanderen daarentegen (dat be
staat nu ook) heeft evenwel ge
meend, de plannen voor een 
Vlaams Huis te Rijsel niet te moe
ten uitvoeren. Minister Poma vond 
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dat dit zelfs in het akder van de 
Taalunie niet hoefde. Als maximum 
zag hij het inhuren van een ruimte 
binnen het „Centre Culture! Euro
peen". Buitenlandse Zaken sugge
reerde zijnerzijds zo'n Vlaams 
centrum liever op te richten te... 
Parijs. 
Een overzicht van het Nederlands 
onderwijs in het schooljaar 1981-
1982 leert ons dat 
• het in negen instpllingen van 
middelbaar onderwijs verstrekt 
wordt, in twee van universitair 
onderwijs; 
• in officiële onderwijsinstellin
gen zodoende ongeveer 350 jon
geren Nederlands leren; 
• bovendien 300 leerlingen les 
volgen in 27 vrije kursussen. 
Bovendien geeft radio Uylenspie-
gel Vlaamse lessen en zijn er 
plannen voor kursussen Neder
lands in andere scholen. 
De Fransen zelf stellen het uiter
aard goed in Frankrijk. Niet alleen 
hebben zij in hun stamland geen 
vervreemding te duchten (buiten 
het franglais en het gastarbeiders
probleem). Zij blijven ook in hun 
binnenlandse koloniën onbetwiste 
heersers. 

Drie knelpunten in 
de lage landen 
Als men op hun uitlatingen voort
ging, zou men wel gaan denken 
dat de Fransen van België, van 
wie de meesten Walen zijn door 
hun Nederlandse landgenoten 
zwaar onderdrukt worden. We 
gaan hier niet op in, want dit blad 
handelt alle weken van het jaar 
over deze aangelegenheid. 

Toch even een paar gebeurtenis
sen op een rij zetten: 

• FDF-senator Lagasse wil bij 
dekreet door de Franse Gemeen
schapsraad Frans onderwijs bui
ten het eigen grondgebied (lees: in 
Vlaanderen) doen verstrekken. In
middels is dit dekreet al aangeno
men en zelfs begin januari 1983, in 
Voeren toegepast, in weerwil van 
de officiële vaststelling door de 
Kamer dat hier een belangenkon-
flikt ontstaat met de Vlaamse 
Raad. 

• De Franse Gemeenschaps
raad maakt het bij dekreet gemak
kelijker om af te zien van het 
aanleren van een tweede taal 
(lees: het Nederlands) in het basis
onderwijs. 

• De Franse Gemeenschaps
raad neemt een dekreet aan dat 
de tegenhanger heet te zijn van 
het Vandezande-septemberde-
"kreet (regeling van het taalgebruik 
in het bedrijfsleven) doch mede 
op Vlaanderen toepasselijk blijkt. 

• Een franskiljonse lijst aange
voerd door ingeweken Walen, 

haalt in de Limburgse taalgrensge
meente Voeren eens te meer de 
volstrekte meerderheid. Als kandi
daat-burgemeester wordt een 
Waal voorgesteld die al jaren uit
blinkt door gewelddadig optreden 
tegen al wie van Vlaamsgezind-
heid blijk geeft 

• Tenslotte en vooral, heeft de 
wereldwijde ekonomische krisis in 
België als gevolg dat vooral het 
oude Waalse nijverheidsbekken 
met ondergang bedreigd wordt. 
Grote ondernemingen, o.m. staal-
gieterijen, kunnen alleen door 
grootscfieepse financiële staats-
hulp drijvend gehouden worden. 
De Walen slagen er in, deze hulp 
blijvend te doen toestromen uit 
grotendeels Vlaamse bronnen en 
terzelfder tijd in hun pers en in de 
Voer diezelfde Vlamingen tegen 
de schenen te schoppen. Hun 
stok achter de deur: sociale onlus
ten en separatisme. Niet-nationa-
listische Vlaamse politici zijn daar 
tot nu steeds voor bezweken. 
Al is de openbare mening in Vlaan
deren hiertegen al een tijd aan 
't stgigeren, de verantwoordelijke 
Vlaamse politici blijven aan de 
Waalse druk toegeven. 
De groeiende Vlaamse ontevre
denheid wordt a.h.w. verzinne
beeld in de weerstand tegen de te 
verwachten benoeming tot burge
meester van een Waalse herrie

schopper in een Vlaamse taal
grensgemeente. 
Steeds meer politieke waarne
mers zien het einde naderen van 
de staat België. Deze lijkt alleen te 
kunnen bestaan als een Franse of 
door Franstaligen beheerste staat 
De verbouwing tot een federatie 
van twee gelijke volkeren (met 
Duitse minderheid) vraagt waar
schijnlijk een te grote psychologi
sche inspanning van de Franse 
groep, die gewoon was geraakt 
aan een vrij onbetwistbare heer
schappij. 

Gemeenteverkiezingen hebben ui
teraard een vooral plaatselijke be
tekenis. Aan te stippen is noch
tans een indrukwekkende winst 
van nationalistische lijsten irt Lim
burg, ongeveer een status quo 
elders. 
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Fotodokument uit Bretagne: een oproep voor de IJzerbedevaart te Diksmuide. 

Parijs blijft hard optreden tegen Corsicaanse nationalisten. 

In Brussel stonden de verkiezin
gen minder dan vroeger in het 
teken van de Vlaams-Waalse te
genstelling. Extreem anti-Vlaamse 
lijsten als FDF kregen duidelijk 
minder stemmen zonder daarom 
vele machtsposities te verliezen. 

Het algemene klimaat blijft dezelf
de strekking volgen als verleden 
jaar: zachtjes aan gunstiger tegen
over de Vlamingen. 
In België wonen ook Duitsers, al 
iwerden die door de jongste 
grondwetsherziening herdoopt In 
„Duitssprekenden". Bij dezelfde 
gelegenheid werden zij ook on
dergebracht In het Waalse Ge
west Het is de grondwettelijke 
bekrachtiging van een toestand 
die sedert hun aanhechting In 
1919 nooit anders is geweest 

Er Is in 1982 niettemin hierover 
nog heel wat te doen geweest Tot 
tweemaal toe werd een wetsont
werp met betrekking tot de uitvoe
ring van het grondwetsartikel 59 
ter verworpen. Het gaat om een 
tekst die de wijze regelt waarop 
Duitse „Kulturrat" en Waals Ge
west zouden kunnen samenwer
ken. De Vlaamse nationalisten wil
len deze samenwerking in de hand 
werken en de afstand van be
voegdheid aan de Duitse Raad in 
beginsel verplicht maken. De 
Vlaamse socialisten nemen een
zelfde houding aan. Alle Walen en 
de vele niet in nationaliteitenvraag
stukken belangstellende Vlamin
gen staan achter de regerings
tekst Deze maakt een samenwer
king weliswaar mogelijk maar niet 
verplicht; en in feite alleen van 
Waalse bereidheid afhankelijk. 

De regering zal in 1983 een nieu
we poging wagen. 
Begin februari 1982 werd België 
door een grote stakingsgolf be
roerd. Het waren vooral de Walen 
die staakten. Opvallend is dat de 
Belgische Duitsers, net zoals de 
Vlamingen, grotendeels aan het 
werk bleven. 
Op 8 maart was te Eupen de 
eerste na-oorlogse grote betoging 
te zien. De gematigd nationalisti
sche partij PDB had hiertoe opge
roepen 

• „tegen eenzijdige afhankelijk
heid van Wallonië (m.a.w. voor het 
behoud van Vlaanderen als mede
voogd). 

• voor een goed biezonder sta
tuut der Duitse minderheid, met 
grondwettelijk gewaarborgde 

overdracht van gewestelijl^ 
(Waalse) bevoegdheden aan de 
Rat der deutschen Kulturgemein-
schaft en de mogelijkheid, een 
Duitse provincie op te richten." 

In juni diende de PDB in de Rat het 
voorstel in, over dezelfde aangele
genheid een referendum te orga-
nizeren voordat art. 59 ter in het 
parlement ter sprake zou komen. 
Het referendum is er niet geko
men maar de regeringstekst even
min. 

In de algemene opbloei van vrije 
radio's hebben er ook in de lucht 
van Duits België twee hun anten
nes opgestoken: Radio Distel, van 
PSC-richting, en Radio Hermann, 
PDB-getint Het is misschien een 
welkom tegengewicht tegen het 
nogal Belgicistische monopolie 
van de krant „Grenzecho". 

Naast het gebied waar „Duitstali-
gen" een officieel Duits-Frans le
ven lelden, is er „Altbelgien", van 
oudsher Duitse gemeenten die 
ook vóór 1919 tot België behoor
den. Ook daar, waar niet de ge
ringste officiële erkenning van de 
volkstaal bestaat roert iets. Leden 
van de nog jonge, omzichtige 
maar toch volksbewuste vereni
ging .Areler Land a Sprooch" 
(ALAS) hebben in het vernieuwde 
oude stadsgedeelte van Aarlen 
een in het plaatselijke Duitse dia-
lekt gesteld straatnaambord opge
hangen. „Neipertsgaas (Nieuw-
poortsteeg). Men moet misschien 
eerst beseffen hoe grondig en 
schijnbaar „onomkeerbaar" de 
hoofdstad van de zgn. Waalse 
provincie Luxemburg verfranst is 
om de draagwijdte van zulk klein 
gebaar te beseffen. 

Uit Nederland bereiken ons uiterst 
zelden nationalistische geluiden. 
Wijst het stembussukses van de 
prille Centrum-partij (anti-gastar
beiders) op een verwrongen uiting 
van het besef dat de substantie 
van een volk de toevloed van 
vreemdelingen niet onbeperkt ver
werken kan of is het louter brood
nijd? 

Sommigen beweren dat de jonge 
generatie Noordnederlanders in 
afnemende mate laatdunkend 
'Staat tegenover hun zuidelijke 
volksgenoten. Cijfers en bewijzen 
hierover liggen vooralsnog niet op 
tafel. 

De Friese beweging is klein maar 
werkt in de diepte door. In 1982 
haalde zij een postzegelstunt uit 
Officieel uitziende postzegels, ver

kocht ten bate van de beweging, 
werden voor ongeveer 45.000 gul
den (tegen 65 cent per stuk) ver
spreid. Op de achtergrond van het 
Friese wapen wordt hennnerd aan 
„kneppelvreed" (knuppelvrijdag) 
16 november 1951, toen journalist 
Schurer het verbod om in de 
rechtbank Fries te spreken, over
trad. Het kwam toen tot straaton
lusten. 
De Nederlandse PTT stuurt on
wettelijke gefrankeerde poststuk
ken naar de afzender terug. Zij 
beweert dat het er niet veel zijn. In 
de lente werd de Hollandse politie
ker Hans Wiegel als nieuwe „kom-
missaris van de Koningin" (goe-
vemeur) voor Friesland benoemd. 
Een Fries kon er niet af, of men 
dacht er niet eens aan. De Friese 
nationalisten maakten kabaal te
gen deze zoveelste miskenning 
Man hun eigenheid. 

Kelten in 
Groot-Brittannië 

Als wij hier „Groot-Brittannië" 
schrijven dan denken wij dadelijk 
aan... Ierland. Inderdaad, het be
langrijkste nationaliteitenvraag
stuk van deze staat wordt gesteld 
in het stuk leriand dat de Engelsen 
in hun bezit houden. Toen dit 
eiland onafhankelijk werd bleven 
„de 6 graafschappen" onder Brits 
gezag, hoofdzakelijk wegens de 
gekoncentreerde aanwezigheid 
aldaar van ingeweken Engelsen 
en verengelste Schotten. De leren 
hebben hun aanspraken op dit 
oeroud stuk leriand alleen met de 
lippen, nooit met het hart laten 
varen. En de nietonafhankelijk ge
worden leren werd zo onbarmhar
tig duidelijk gemaakt dat zij twee-
derangsmensen waren dat ge
welddadige uitbarstingen eerder 
de betekenis hadden van frustra
tie-ontladingen dan van wel
overwogen pogingen tot opstand. 
Er zijn in 1982, door het toedoen 
van leren en Britten weer heelwat 
mensen en ruiten gesneuveld 
maar ten gronde is er niets veran
derd. 
Uit Wales daarentegen is goed 
nieuws te melden. Naast de 6 1 /2 
uur Welse uitzendingen van zen
der HTV-Wales en de zeven uren 
per week van BBC-Cymru werd 
daar een televisiezender opge
richt die dagelijks in het Wels 
uitzendt 

Karel Jansegers 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

JANUARI 

BRT 
1430 Kopen zonder kater (open 
schooD — 1505 De steek-er-wat-
van-op-show (De ekonomische kn-
sis) — 1600 De 39 treden (film) 
- 1800 Tik tak - 1805 ABC-26 
lettertjes (Letter- en woordkwis) 
- 1835 Boomer (fJ - 1900 Dit 
leuke land — 1945 Nieuws — 
2015 Big band show (Clannet-
marmalade) — 21 05 TV-touche 
- 2130 Burgeroorlog — 2255 
Nieuws 

NED 1 
1905 Avro's toppop - 2000 
Nieuws - 2028 Dallas (f) -
2120 Klaver vier - 2220 Televi-
zier magazine — 2300 Avro's 
sportpanorama — 2340 Nieuws 

NED 2 
1815 Nieuws - 1820 Paspoort 
- 1830 Sesamstraat - 1845 
Toenstische tips — 19 (X) Nieuws 
— 1912 Professor Baltfiazar — 
1915 Familie zeskamp show (film) 
— 20 30 Speel 's met licht klassiek 
- 21 35 U ZIJ de glorie - 2230 
Nieuws — 2245 Studio sport — 
2315 De dne musketiers (film) 

RTB 
1930 Nieuws - 2010 Le jardin 
extraordinaire (magJ — 2045 
Pour l'amour de Mare (tv-film) — 
2220 Antenne de cnstal 82 — 
2300 Nieuws 

TF 1 
1910 D accord, pas d'accord 
(magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 S'il vous plait 
(magJ - 2000 Nieuws - 2035 
Dallas (f J - 21 25 Droit de repon-
se — 22 45 Etoiles et toiles (mag J 

A 2 
1910 D'accord pas d'accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 20 35 Champs-Elysees 
(vanete) — 21 50 Theodor (Shind-
ler — 2250 Histoires courtes — 
2320 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionale programma's — 
19 55 II etait une fois. I'espace — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Rusalka (opera) - 2255 
Nieuws — 2325 Musi-club 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Einer wird 
gewinnen (kwis) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Geschossen wird ab Mit-
tennacht (film) — 2355 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Das Tal der 
Puppen (tv-film) - 2015 Schuss-
fahrt (film) - 2150 Nieuws -
21 55 Das aktuelle Sport-Studio — 
2315 Nieuws - 23 20 Rockpop in 
(Doneert 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Kampf ums 
Wasser (reportage) — 21 00 Gott 
und die Welt - 21 30 Ruckblende 
Mahatma Gandhi - 21 45 Wider 
den tienschen Ernst 

LUX 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort - 2000 Chips (fJ - 21 00 
Coeur en féte - 22 00 Paco, l'in-
faillible (film) 

BRT 

boer en tuinder (open school) — 
1440 Handel en Wandel (open 
schooD - 1510 IQ - 1535 
Belgisch kampioenschap veldnj-
den te Ovenjse — 1640 Harold 
Uoyd - 17 05 Charlie Chaplin -
1725 Lepra kan genezen (dok J — 
1800 Tik Tak - 1805 Sesam
straat — 1820 Van Pool tot Eve
naar - 1945 Nieuws - 2005 
Sportweekend — 2035 Made in 
Vlaanderen Leer om Leer (tv-film) 
— 2135 Music, music, music 
(showspecial) — 2220 Nieuws 

NED 1 
1800 Sprekershoek - 1815 Se
samstraat — 1830 Artsenij — 
1900 Studio sport - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek — 
20 45 Tussen Keulen en Panjs — 
21 35 Eindfaze speelt eindfaze — 
2330 Nieuws 

NED 2 
1900 Nieuws — 1900 Mr Merlin 
(t\/-reeks) — 19 30 Countdown — 
2010 Dynasty (f J - 21 00 Not the 
nine o'clock news — 21 15 Tema-
programma over jeugdwerkloos-
heid buitenspel — 2315 Nieuws 

RTB 
1200 Faire le point - 1300 
Nieuws — 1305 Osncertissimo 
— 1400 Spectacle magazine — 
1430 Palmares (show) - 1500 
Visa pour le monde — 16 50 Aga-
tfia Christie — 1745 Les 
Schtroumpfs — 18 40 Sportweek
end - 1930 Nieuws - 2000 La 
bonne etoile (show) — 21 10 Hit-
ler, une camere — 22 30 Nieuws 

TF 1 
1800 Les animaux du monde 
(dokJ — 1830 J'ai un secret 
(spel) — 1900 7/7 Le magazine 
de la semaine — 20 00 Nieuws — 
2035 Chinatown - 2240 Pleins 
feux - 2325 Nieuws 

A 2 
18(X) Dimanche magazine — 
19 00 Stade 2 - 2000 Nieuws -
2035 Chansons sans frontieres 
(vanete) — 21 35 Roule routier 
(dok over Saoedi-Arabie) - 2230 
Ck>ncert Magazine — 2300 
Nieuws 

F 3 
2000 Benny Hill - 20 35 Les choc 
des energies (dok) — 21 35 Korte 
Franse films — 2200 Nieuws — 
22 30 Les forbants de la nuit (film) 
— 015 Prelude a la nuit 

ARD 1 
2000 Nieuws — 2015 Europa 
unterm Hakenkreuz (dokJ — 
21 (X) Hundert Meisterwerke — 
21 10 Mephisto (film) - 2330 
Nieuws - 2335 30 Januar 1933 -
30 Januar 1983 — 005 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven - 1930 Die ge-
schwister Oppermann (tv-film) — 
2130 Nieuws - 2145 Bencht 
vom FDP-Parteitag - 2200 Vor 
50 Jahren war alles dabei (dok J — 
2330 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2020 Die ersten 
Menschen (dokJ - 21 05 Wirt-
schaftsstudio - 2150 Berkeley 
Blues (reportage) - 2235 Jams 
Joplin (film) - 2335 Nieuws 

11 00 Konfrontahe - 12 30 Voor 

LUX 
1915 Nieuws - 1930 Flash-back 
(reportages) — 1955 Le coffre-
fort - 2000 Quincy (fJ - 21 00 
La veuve rouge (tv-film) 

Maandag 
31 JANUARI 

BRT 
1800 Tik Tak — 18 05 Rondomons 
(jeugdmagJ — 18 30 Take it easy 
(open school) — 1900 De India
nen van Guatemala vandaag (dok J 
— 19 30 In de greep van Gambn-
nus - 1945 Nieuws - 2020 

Marco Polo — 21 50 Honzon — 
2215 Nieuws - 2230 Handel en 
Wandel (open school) - 2300 
(Doda (poezie) 

BRT 2 
1900 Charlie Chaplin - 1915 De 
Far West op zijn best — 1945 
Nieuws — 2015 Extra Time — 
21 30 Het vrije woord - 2210 De 
PVBA Elektron 

NED 1 
1900 Maja, de bij - 1925 De 
verborgen vallei — 2000 Nieuws 
- 2028 De Weg - 21 25 Brand
punt — 2210 De ver van mijn bed 
show — 23 00 Sport op maandag 
— 2345 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1935 Simonskoop (filmmagJ — 
2003 Marco Bakker prezenteert 
— 2050 Tatort - 2230 Nieuws 
- 2245 Socutera - 2255 
Nieuws 

RTB 
19 30 Nieuws — 19 55 Hitler, une 
carnere — 2250 Nieuws 

TF 1 

NED 1 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait (mag) — 2000 
Nieuws — 20 35 Avalanche (film) 
- 2305 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 D'accord, pas d'ac
cord (magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
Domino (toneeD — 2220 Anne 
Roebelle (korte film) - 2300 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionale programma s — 
19 55 II etait une fois I'espace — 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La minute necessaire de 
monsieur Cyclopedie — 2035 
Therese Raquin (film) - 2325 
Nieuws - 2355Thalassa - 025 
Prelude a la nuit 

ARD 1 
2000 Nieuws - 2015 Die funfte 
Jahreszeit — 21 15 Prager Noti-
zen (nieuws uit Tsjechoslovakije) 
- 2145 Bitte Umblattern (mag) 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
EK kunstschaatsen - 2330 Die 
Unschuld und der Bosewicht (film) 
- 035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Hitparade 
im ZDF — 2015 Sie erziefien allein 
(dokJ — 21 00 Heute-Joumal — 
2120 Die geschwister Oppermann 
(tv-film) - 2325 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 lm socialen 
Netz ganz unten — 2215 Femseh-
spiel des Monats 

LUX 
1915 Nieuws — 1952 Le coffre-
fort - 2000 Hit-parade - 21 00 
Ursule et Grelu (film) - 2230 Le 
lundi au soleil (spel) — 2250 La 
joie de lire 

Dinsdag 

[ 1 FEBRUARI 

BRT 
1800 Tik Tak - 1805 Sesam-
straat — 1820 Er was eens de 
kikkerman — 1830 Peuters en 
kleuters — 19 00 Lieve plantjes — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken - 2015 IQ - 2045 Kijk 
mensen het ziekemensenhuis — 
21 35 Vnjetijdsprofielen het Nach-
tegalenpark — 2225 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Aktie Openbaar Vervoer — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 De Nieuwe Orde 

2000 Nieuws - 2028 Andre's 
Comedy Parade — 21 30 Gejaagd 
door de storm (f J - 22 20 Tros 
Aktua TV - 2255 Falcon Crest 
(f) - 2345 In vogelvlucht — 
2355 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 EO Kinderkrant - 1940 
Ronduit - 20 20 Tijdsein - 2030 
Onder de Moerdijk — 2055 10 
jaar bijbelkiosk Zuidplein (dokJ — 
21 35 Tenslotte - 21 40 Omnibus 
(kunstkroniek) — 2230 Nieuws 
— 2245 Den Haag vandaag — 
2300 Nieuws 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Flamingo 
road — 2025 Elementaire, mon 
cher Einstein (magJ — 21 50 Gra
ce a la musique — 2250 Nieuws 

TF 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (kab) - 2000 
Nieuws — 2030 D accord pas 
d'accord (mag) — 20 35 L'an qua-
rante ou un peuple et ses fantó-
mes — 2310 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 2 0 00 Nieuws - 2 0 3 0 
Daccord, pas d'accord (mag) — 
2040 Marathon Man (film) — 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1955 II etait une fois I'espace — 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 D'accord, pas d'accord 
(magJ — 20 35 La derniere sean
ce (filmavond) — 2050 Les aven-
tures de Don Juan (film) — 2240 
La derniere seance — 2300 
Nieuws — 2315 L'aTgle des mers 
(film) — 120 Prelude a la nuit 

ARD 1 

2000 Nieuws - 2015 C 
Takt — 21 00 Monitor -
Dallas (f) - 2230 TagestI 
- 2300 Arena - 000 h 

ZDF 
19 00 Nieuws - 1930 Die I 
(film) - 21 00 Heute-Jour 
21 20 Stalingrad - 40 Jahre c 
- 2205 Beginn der Wal 
nacht — 2310 Sport Aktue 
kunstnjden op de schaa 
2355 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Tier 
(Arche 2000) - 21 00 Klim 
21 45 Landesspiegel (Szei 
2215 Monitor im Kreuzfei 
2300 Nieuws 

LUX 
1915 Nieuws - 1952 Le 
fort (spel) - 2000 Le grar 

Z A T E R D A G (29 janJ - Dat de BRT de klassie
ker van Hitchcock De 39 treden in het namiddagpakket 
aanbiedt mogen wij w/el als een minder geslaagd 
initiatief bestempelen Want die film verdient beter Hij 
mag dan wel dateren uit 1938, maar dat neemt met weg 
dat hij door 'n massa kenners bekeken zal worden, en 
was hij in het avondprogramma geplaatst, dan zouden 
nog heel wat meer mensen gelukkig geweest zijn met 
het initiatief van de BRT „De 39 treden" werd gedraaid 
naar het boek van John Buchan Dat boek werd zomaar 
driemaal verfilmd Maar de eerste versie, van Hitchcock, 
bleef de beste Robert Donat speelt de onschuldige Ri
chard Hannay, die per ongeluk bij spionage betrokken 
geraakt Naar Hitchcock-gewoonte is in de film plaats 
voor romantiek, humor en psychologie en uiteraard 
treedt de meester ook even op ( z w / w ) — Een 
overvloed aan romantiek ts er ook in De drie Musketiers 
(de Franse film van Bernard Bordene (1961) naar het 
beroemde boek van Alexandre Dumas De Musketiers 
IS het keurkorps van koning Lodewijk XIII D'Artagnan 
een koene strijder, onverschrokken meester in de 
schermkunst en moedige verdediger van de eer van 
bekoorlijke vrouwen, wil toetreden tot dat elitekorps De 
taak van dat keurkorps bestaat er o a in om de koning 
te behoeden voor de machinaties van de listige kardi
naal Richelieu en zijn handlangers, die de macht willen 
nemen (NCRV/Ned 2) — Rockliefhebbers gaan best 
vanavond met naar de disco, maar nodigen vrienden en 
kennissen uit om thuis de drie uren durende popshow 
van ZDF mee te komen beleven (.(Rockpop in koncert) 

Z O N D A G (30 jan) — Twee leuke tussendoortjes 
in een drukke zondagnamiddag Harold Uoyd en Charlie 
Chaplin (BRT) — In de reeks Made in Vlaanderen, pro-
dukties van eigen bodem, zet de BRT vanavond Leer 
om Leer op het scherm Het verhaal zelf is spannend 
een man wil chantage plegen met foto's die hij in een 
dure, maar klandestiene goktent heeft gemaakt Dat 
wordt hem niet in dank afgenomen en hij wordt prompt 
uit de weg geruimd Maar de foto's blijven onvindbaar 
Uiteraard komt daarbij de politie kijken En de rol van de 
politie-inspekteur wordt gespeeld door Ward de Ravet 
een dominerende persoonlijkheid waar men, net zoals in 
al die andere produkties waann hij speelde, met omheen 
kan In de rolverdeling vinden we ook nog Mike 
Verdrengh, Paul Cammermans en een overtuigende 
Machteld Ramoudt (BRT 1) — BRT brengt vanavond 
een show van het broer- en zusje-duo" „The Carpen
ters", een show die al in 1981 door de KRO werd 
uitgezonden (The Carpenters Special) Is de show zelf 
al enkele jaren oud, over het duo valt de laatste jaren 
ook al met veel te melden Bestaan zij nog? 

M A A N D A G 0 1 jan) - «onzon biedt weer een 
ruime waaier interessante onderwerpen aan kontakt-
lenzen, gekleurde edelstenen, ertsontginning in zuidelijk 
België, nieuwe stenlizatietechmeken, enz (BRT 1) — 
Een meenemertje Charlie Chaplin in „De avonturier" 
( z w / w , BRT 2) — De Nederlandse tegenhanger van 
Roland Lomme, Simon van Collem, prezenteert in zijn 
filmmagazine Simonskoop twee Nederlandse films „De 
Zwarte Ruiter" van Wim Verstappen (met o a Hugo 
Metsers, Pleuni Touw, Rijk de Gooijer) en „Als je 
begrijpt wat ik bedoel", een film, gebaseerd op de be
roemde strips van Marten Toonder met Ollie B Bommel 
en Tom Poes (Tros/Ned 2) In de kwaliteitsvolle Duitse 
misdaadreeks Tatort zitten nu en dan aflevenngen die 
als uitschieters beschouwd mogen worden De afleve

ring „Kat en muizen" die vanavond ( 
uitgezonden wordt mag geprezen v 
misdaadverhaal met diepgang en me 
re plot, waarbij alles draait rond drie 
liefde nauw met elkaar verbonden 

DINSDAG (1 febrJ - In I 
schappelijk magazine Kijk mensei 
aandacht besteed aan de inspanmnc 
ziekenhuizen worden ondernomen oi 
humane ziekenverpleging In de ree 
len waarin aandacht wordt besteed e 
bruik in Vlaanderen komt de resider 
galenpark", een wijk van de Antwer 
Wilnjk, aan de orde (BRT 1) -
verpesten de patronaatsjongens Je 
de uitzending Openbaar vervoer (B 
(Ned 1, middagprogramma) herhaalt 
priester, dichter en beeldhouv»rer 
programma werd genoemd naar 
diéhtbundel van de Zeeuws-Vlaams 
Henk van Ulsen enkele gedichten 
ding der tximen) — SOjanuan 
definitieve datum worden beschouw 
macht in handen"kreeg ZDF heeft Ir 
en winder 1982 heel wat programm 
Vanavond zet ZDF een satirisch i 
scherm rond de machtsovername in 
der nazi's van 1933, de nacht v\ 
volksgeloof de boze geesten vrij sp 
der WalpurgisnachO 

WOENSDAG (2 febr) -E 
uit naar de 2de Kurt <S Co-show Hof 
veau van de eerste uitzending Miss 
veau wel overtroffen Want het is di 
in z'n mars heeft De vraag is in ho« 
de vrije hand zal blijven geven G 
Geeraerts, Eva Mana ("?), Mare S 
mans, Johan Verminnen ea — W 
Kamagurka in z'n eerste uitzending 
opnieuw afstemmen op Ned 1 (VPf 
ka voor de tweede maal zijn duive 
komt zelfs een derde keer' leder d 
leder zijn meug, zij de boer en hij at i 
vol bulshitten met Kamagurka — E 
ter zal de uitzending die op het buis 
Tijdsverschijnselen Vrouwen en ca 
over de ontplooiingsmogelijkheden 
Ned 2 brengt de NOS een uitgebre 
taire over de geschiedenis van 
oprichting als stoottroep voor Hitle 
akties voor de oorlog, de bedrijvigl 
de oorlog en de hedendaagse hero 
fascisme (De geschiedenis van i 
filmmagazine van de NOS Cinevisit 
Nederlandse film „Als je begrijpt wa 
stnps van Marten Toonder in de s 

DONDERDAG ofebrj -
beurtems op het avondlijke schernr 
de VU in de Uitzending door Dero 
jongerenmagazine Een vinger in di 
grotendeels over de welbekende k 
ten 2 Belgen — De vrouw staat de 
derlandse scherm behoorlijk in d 
trekken Vara en NOS (Ned 2) die li 
het vrouwenmagazine van de Vai 
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v& 
- 20.15 Café in 
Monitor. - 21.45 

22.30 Tagesthemen. 
ia. — 0.00 Nieuws. 

- 19.30 Die Filzlaus 
3 Heute-Journal. — 
d - 40 Jahre danach. 
inn der Walpurgis-
I Sport Aktuell (E.K.-
3 de schaats). — 

— 20.15 Tier-Report 
- 21.00 Klimbim. -
spiegel (Szene). — 
im Kreuzfeuer. — 

— 19.52 Le coffre-
20.00 Le grand frère 

TV-programma's 
15 

CfJ. - 21.00 Willie Boy (film). -
22.40 La joie de lire. - 22.45 Paris 
si tu veux. 

Woensdag 
FEBRUARI 

BRT 
16.30 Peuters en kleuters. — 18.00 
Tik Tak. — 18.05 Denken en doen. 
— 18.30 Waard om weten. — 
18.40 De Smurfen. - 19.10 Vrouw 
en gezin. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Mini Mikro Makro. - 20.20 Home 
Sweet Home. - 20.45 Kurt & Co 
(praatshow). — 21.40 Het gerucht 
(kunstmag.). — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Jukebox. — 19.15 De avon
turen van Niko. — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 E.K. kunstrijden op de 
schaats. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 BGTV. -
21.00 Sfeervol bulshitten met Ka-
magurka. — 21.30 Tijdsverschijn
selen (vrouwen en carrière). — 
22.30 Schillen. - 23.00 Teleac (er
gonomie). — 23.35 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat. - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen. - 19.22 
Van gewest tot gewest. — 20.10 
De geschiedenis van de SS (dokj. 
— 21.30 Cinevisie (filmmagJ. — 
22.00 Studio Sport - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Studio Sport Extra -
kunstrijden. — 23.35 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Risquons-
Tout (historisch spel). — 20.35 
Chansons a la carte. — 21.40 Ecri-

vanavond door Tros (Ned. 2) 
geprezen worden. Het is een 
gang en met een aanvaardba-
lit rond drie vrouwen die door 
/erbonden zlja 

r.). — In het sociaal-weten-
Gjk mensen (BRT 1) wordt 
5 inspanningen die in sommige 
iernomen om te komen tot een 
g. In de reeks Vrijetijdsprofie-
Jt besteed aan het vrijetijdsge-
t de residentiële wijk „Nachte
de Antwerpse deelgemeente 

BRT 1). — En nog steeds 
ijongens Jageneau en Struys 
vervoer. (BRT 2). - De KRO 

na) herhaalt een portret van de 
jjdhouwer Omer Gielllet. Het 
lemd naar de titel van een 
uws-Vlaamse pastoor, waaruit 
gedichten voorleest (Opstan-
30 januari 1933 mag als de 
^ beschouwd waarop Hitler de 
[DF heeft in de loop van herfst 
t programma's daaraan gewijd. 
1 satirisch programma op het 
pvername in de Walpurgisnacht 
le nacht waarin volgens het 
'Sten vrij spel hadden... (Beginn 

'. febr.). — Benieuwd kijken wij 
o-show. Hopelijk haalt hij het ni-
3nding. Misschien wordt dat ni-
ant het is duidelijk dat Kurt wat 
lag is in hoeverre de BRT hem 
n geven. Gasten zijn o.a.: Jef 
?), Mare Sleen, Ingrid Bergh-
1 e.a. — Wie de waanzin van 
• uitzending plezant vond, moet 
Ned. 1 (VPRO) waar Kamagur-
i\ zijn duivels los mag laten. Er 
serI leder diertje zijn pleziertje. 
ler en hij at paardevijgen. Sfeer-
igurka. — Een stuk interessan-
op het bulshitten volgt wel zijn: 
uwen en carrière. Een diskussie 
gelijkheden van de vrouw. Op 
en uitgebreide Britse dokumen-
idenis van de SS vanaf de 
D voor Hitler persoonlijk, tot de 
le bedrijvigheden tijdens en na 
laagse heropflakkering van het 
lenis van de SS). — In het 
)S Cinevisie komt nogmaals de 
begrijpt wat ik bedoel" naar de 
ider in de schijnwerpers. 

(3 febrj. — Belangrijkste ge
lijke scherm: het optreden van 
I door Derden (BRT 1). - Het 
vinger in de pap (BRT 2) gaat 
Ibekende kwaal spijbelen. Gas-
uw staat deze week op het Ne-
Dorlijk in de kijker. Vanavond 
sied. 2), die lijn door in: Kijk haar. 
van de Vara waarin aandacht 

voor een uit Bolivia naar Nederland gevluchte vrouw die 
naar haar vaderland terug wil en daar aan sociale werk 
bij mijnwerkersvrouwen wil gaan doen. De NOS brengt 
een eerste deel van een tweedelige diskussie onder be
kende personen die toonaangevend zijn met betrekking 
tot het feminisme (Deux-pièces) (Ned. 2). 

V R I J D A G (4febr). - Navarone kracht tien 
(Force ten from Navarone) is een film die gebaseerd is 
op de gelijknamige roman van Alistair MacLean, een 
auteur die als het ware geprogrammeerd schrijft naar 
de film toe. Zijn boeken zijn nog niet droog of de ver
koopcijfers halen al indrukwekkende cijfers en de 
filmmaatschappijen staan elkaar op de stoep te verdrin
gen om de verfilmingsrechten in de wacht te slepen. De 
toen 34-jarige Harrison Ford speelt kolonel Barnsby die 
de leiding heeft over de Amerikaanse gevechtsgroep 
Force 10, die de opdracht heeft om een strategische 
brug in Joegoslavië op te blazen. Aan de groep wordt 
de Britse spion Mallory toegevoegd. Hij heeft een 
duidelijk afgebakende taak: hij moet een Duitse spion 
identificeren die in de Joegoslavische partizanenmid-
dens is geïnfiltreerd. Het vliegtuig met Force 10 aan 
boord wordt neergehaald. De inzittenden kunnen zich 
met de parachute redden, maar zij worden gevangen 
genomen. De jonge moedige partizane Marika (Barbara 
Bach) slaagt erin om hen te laten vluchten... In Jo Rö|> 
ckes f ilmmagazine Première-magazine wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan Vlaamse films en aan het 
Internationaal Filmfestival van Antwerpen (BRT 1). — 
Als iaatavondfilm zendt de Vara (Ned. 1) de Franse film 
Pickpocket wan Robert Bresson (1959) uit Met als eni
ge beroepsakteur Pierre Etaix. Pierre Etaix speelt een 
jongeman wiens instinkten leiden tot de zakkenrollerij. 
Hij raakt verslaafd aan zijn afwijking en maakt er alles 
ondergeschikt aan. — We mogen wel even stilstaan bij 
het spelprogramma Wiekentkwis (AVRO, Ned. 2) dat 
nu tien jaar bestaat — Herbert Reinecker (van o.a. de 
Duitse reeksen Derrick, Tatort en Der Alte) heeft 
opnieuw enkele korte TV-produkties geschreven op de 
huid van Kees Brusse. Vanavond zendt AVRO (Ned. 2) 
er drie van uit Wij bewonderen Kees Brusse voor zijn 
omnivalent akteurstalent maar wij pruimen zijn Hollands 
mompeltaaltje niet (Mensen zoals jij en ik). 

tures Oiterair magJ. — 22.30 
Nieuws. 

TF 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le coeur du debat 
(politiek mag). - 22.05 E.K.-kunst-
schaatsen. — 22.50 Images de 
l'éros. — 23.05 Nieuws. 

A2 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le théêtre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Trois morts a 
zéro (tv'film). — 22.10 Cinèma-
Cinémas. — 23.10 Nieuws. 

F3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Cadence 3 (spel). — 21.40 Nieuws. 
— 22.10 L'affaire Salengro, la pres-
se comme une arme qui tue. — 
23.05 Prélude a la nuit 

ARD 1 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Frbsch 
und die Eintagsfliege (komedie). — 
21.45 Stalingrad - Chronik einer 
Tragödie. — 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Spielregein 
(jeugd tegen justitie). — 20.15 Bi-
lanz. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.25 Die Strassen von San Fran
cisco ( f l - 2 2 . 1 0 Sport Aktuell 
(E.K.-kunstrijden op de schaats). — 
22.55 Die Nacht des Drachen. — 
23.40 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter 
(vrouwen in de Sovjetunie). — 
22.15 Rockers (f.) 

LUX 

Barbara Bach en Robert Shaw in de spannende oorlogsfilm 
„Navarone kracht 10" (Vrijdag 4 febr., om 20 u. 20 op BRT 1). 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffrè-
fort — 20.00 La croisière s'amuse 
(f). — 21.00 Apfjelez moi docteur 
(film). - 22.25 La joie de lire. -
22.45 RTL-théatre. 

Donderdag 
3 FEBRUARI 

BRT 
18.00 Tik Tak. - 18.05 Chips (f.). -
18.50 Funnies. — 18.55 Jukebox. 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Kunstza
ken. — 20.15 Cinemanie (filmkwis) 
- 21.00 Panorama. - 21.50 Dallas 
(f). - 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
1900 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-Za
ken. — 20.15 E.K.-kunstrijden op 
de schaats. — 21.45 Schooltelevi
sie. — 2215 Aardrijkskunde On-
dustrie in Vlaanderen). 

NED 1 
19.00 De Harold Lloyd Show. -
1925 Operatie Wombat - 20.00 
Nieuws. — 20.28 Armoede (televi
siefilm). - 21.20 Hier en Nu. — 
22.00 Maggie Forbes (f J. - 22.50 
Tussen hemel en aarde (reïncama-
tie). - 23.20 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De wereld van het jungle-
boek - 20.02 Joao Gilberto. -
20.51 Kijk haar (feministisch magJ. 
- 21.30 Deux-pièces. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Studio Sport Extra -
kunstrijden — 23.45 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws — 1955 Autant sa-
voir. — 2000 Inspecteur Klute 
(film) — 22.10 Le carrousel aux 
images — 2250 Nieuws. 

TF 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19 45 
S'il vous plait (mag.). — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Après tout ce 
qu'on a fait pour toi (tv-film). — 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

22.10 Histoires des inventions. — 
23.00 Nieuws. 

A 2 
18.50 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 19.10 Daccord, pas d'ac-
cord (mag.) — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 1945 Le théêtre de 
Bouvard. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Ranète bleue (magJ. — 21.40 Les 
enfants du rock (pop). — 22.40 
E.K.-kunstschaatsen. — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionale programma's. — 
19.55 II était une fois.. l'espace. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 La minute nécessaire de 
monsieur cyclopède. — 20.35 Le 
jour le plus court (tv-film). — 22.40 
Nieuws. - 23.10 Agenda 3. -
23.15 Prelude a la nuit 

ARD 1 
19.00 Dr. Teyran. - 2000 Nieuws. 
- 20.18 lm Brennpunkt - 21.15 
EK-kunstschaatsen. - 22.45 Ta
gesthemen. - 23.15 Mittags auf 
dem roten Ratz (dokJ. — 0.55 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 1930 Lustige 
Musikanten. — 21.00 Heute-Jour
nal. — 21.20 Kennzeichen D. — 
22.05 Eine zeitlang, es war in Rom, 
dachte er nur an schneetjedeckte 
Felder (tv-film) - 23.35 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Feuer-
sturm. — 21.45 WirtSchaftsrepor-
ter — 22.15 Rückkehr zu den 
Sternen. — 23.40 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
Filmkeuzeprogramma; II était une 
fois la legion of La veuve Cooderc. 
— 22.30 La joie de lire. 

Vrijdag 
FEBRUARI 

BRT 
18.00 Tik Tak - 18.05 Klem, klein 
kleutertje. — 18.20 Er was eens . 
de rijke weduwnaar — 18.30 Le
ven met suikerziekte (voeding) — 
1900 Vrije tijd vrijdag - 19.45 
Nieuws. — 2015 Mini Mikro Ma
kro. — 20.20 Navarone Kracht Tien 
(film) - 22.25 Premiere. - 2315 
Nieuws. 

BRT 2 
19 45 Nieuws - 2015 De Forsyte 
Saga (f). — 21 05 Allemaal beest
jes; erfelijk natuurschoon. — 21.20 
Voor het nieuws. — 22 00 Tussen 

I hemel en afgrond (de liefde). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 2028 Achter het 
nieuws. — 21.10 Fame. - 21.58 
Pisa. — 22.13 Sonja op vrijdag. — 
23.18 Nieuws. - 2323 Pickpocket 
(film). 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Een heer in de kracht van zijn 
leven. Marten Toonder. — 19.50 
Avro's wie-kent-kwis. — 21.00 
Mensen zoals jij en ik. — 2210 Ge
sprek met de minister-president — 
22.30 Nieuws. - 22.45 De kostwin
ner wint? — 23.25 Studio Sport 
Extra - kunstnjden. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 1955 A suivre.. 
- 2 1 0 0 Allonsanfan - 22.50 
Nieuws 

TF 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ — 20.00 
Nieuwre — 20.35 Gala du Midem. 
- 21.35 Merci Sylvestre. - 22.35 
E.K.-kunstschaatsen. — 2320 
Nieuws. 

A 2 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le theatre de Bouvard — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Capitaine X. — 
21.40 Apostrophes. - 22.55 
Nieuws. - 23.00 Le fantme de 
l'opéra (film). 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 19.55 II 
était une fois... l'espace. — 20.00 
Les jeux de 20 heures Cspel). — 
20.30 D'accord. pas d'accord 
(magJ. — 20.35 Le nouveau ven-
dredi. - 21 35 Flash 3. - 23.00 
Prélude a la nuit 

ARD 1 
20.Ö0 Nieuws. - 2015 Rauhes 
Land. — 21 45 Tagesthemen. — 
2215 E.K.-kunstschaatsen. — 
2320 Sonderdezernat KI . - 0.45 
Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. - 20.15 Derrick. - 21.15 
Ich bin nicht Maigret! — 22.00 
Heute-Joumal - 22.20 Aspekte. 
— 23.05 Bizarre Morde (film). — 
0.50 Nieuws 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Freitagsfo-
rum — 21 45 Lebensgeschichten: 
Ingrid Fnebe - 22.15 Poldark. -
23.05 Rockpalast - 0.05 Nieuws. 

LUX 
1915 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort. - 20.00 Vegas (fJ. - 21.00 
Un mauvais fils. - 22.50 Bourse-
hebdo. 
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Willem Vermandere: nog steeds populair 
Na Zjef van Uytsel en Conny van 
den Bosch was Willem Vermande-
re a\s derde te gast in het Mechels 
Miniatuur Teater voor drie opeen
volgende koncertavonden. Een 
volle zaal verwelkomde de West-
vlaamse troubadour die doorheen 
mode en trends heen zich als 
geen ander weet te handhaven. 
Zijn elpee „Laat mi mor lopen" die 
zowat anderhalf jaar verscheen 
blijft een van de beste platen van 
de tachtigerjaren in het Neder
lands chanson. Van bij de eerste 
tonen van ouwertje „Plere de 
beeste" en „"k plantte ne keer 
patatten", het bekendste liedje uit 
voornoemde plaat was het ijs 
gebroken, en kon Willem met ge
rust gemoed putten uit zijn meer 
weemoedig en zachter werk zoals 
„Mijn land" en „De bekering". Het 
aan elkaar binden van verscheide
ne liedjes droeg zeker bij tot meer 
sfeer en de pittige streekanekdo-
tes tussendoor waren verrassend 

en plezierig. Ook laat Vermandere 
op pittige wijze zijn orkest aan bod 
komen en zowel klarinet, banjo als 
de citer om beurt muzikaal evolue
ren. Wat het publiek duidelijk 
waardeerde en de zanger telkens 
weer dankte. Een suksesvolle 
avond! 
Volgende koncertreeksen zijn ook 
telkens weer op maandag-, dins
dag- en woensdagavond om 20 u. 
met Wim De Craen& (14-15-16 
februari), Erik van Neygen (21 tot 
23 maart) en Johan Verminnen die 
van 25 tot en met 27 april deze 
Derde Festivalreeks van het 
Vlaamse Chanson volwaardig af
rondt 

„Na de liefde" 
Het filmdebuut van Raymond van 
het Groenewoud is een echte 
meevaller geworden. Voor ons is 
het de eerste Vlaams-Hollandse 
film waar zwier in zit en niet lang
dradig is. De figuur van antiekhou

der Gerard (R. v. h. Groenewoud) 
staat centraal, en zijn excentriek 
gedrag en cynisme hebben een 
diepgaande invloed op de mensen 
van zijn omgeving die — elk be
gaan met hun specifieke proble
men — zich steeds meer vragen 
beginnen te stellen. 

Gerard doet meer dan relativeren 
en de familie weet niet meer wat 
met hem aan te vangen. Het deco
rum van de Brusselse Zavel om
lijst het team met een kleurrijke en 
dan weer haarscherp gefilmde ro
mantiek die de schrijnende tegen
stellingen nog meer aksentueert. 
Het huwelijk van zijn zus Ingrid, 
waarvoor Gerard een diepe 
vriendschap koestert, loopt op de 
klippen en gauw wordt ook duide
lijk dat zijn ouders tegenover de 
buitenwereld de schijn ophouden. 
Een wat harde prent maar waarbij 
waarheden en open vragen in een 
telkens weer zeer typisch decor 

op de kijker worden gelaten. Zo 
bijvoorbeeld het laatste beeld 
wanneer Gerard de platonische 
liefde voor zijn zus ziet teniet gaan, 
aankomt Er wordt over het alge
meen goed geakteerd, en verras
send is de inbreng van ook onder 
meer Johan Verminnen, Henri van 
den Berghe en andere bekende 
figuren uit het Vlaamse folk- en 
kleinkunstwereldje. De filmmuziek 
is van Jean Blaute die ook het fijne 
„Ingrid's theme" laat weerklinken 
(uit op singeltje bij E.M.Ü. 
Voor de Brugse groep Red Zebra 
worden het drukke dagen: van
avond 27 januari is ze te gast in 
het televisiejongerenmagazine 
„Vinger in de pap" waar ze haar 
nieuw singeltje voorstelt en maan
dag 7 februaQ in de koncertzaal 
aan de St-Pietersnieuwstraat te 
Gent haar elpee „Maquis" met een 
optreden in versterkte bezetting. 

SERGIUS 

Uitgeven 1 
Nee, het Nederlands boekbednjf heeft al heuglij-
ker dagen meegemaakt Neem nu de geplande 
voorjaarsaanbiedingen van Hollands zes groot
ste uitgeverijen. Jaja, Maarten 't Hart en S/ebe-
link zijn er weer bij, maar dat kan u in de voorbe
richten al lezen, met minor werk. Meulenhoff 
haakt handig in op een tentoonstelling van Theo 
van Doesburg in het Gemeentemuseum van 
Den Haag, en zoiets is ook al een teken aan de 
wand. Poézie zo goed als nergens O ja, de nieu
we Remco Campert natuurlijk bij De Bij (maar 
dat mag ook nauwelijks nog een verrassing 
zijn)... en slfchts één debuutbundel „Groot 
Licht" van ene Cees van Hare bij De Harmonie. 
Maar ons bij voorbaat verblijde hart klopt wel 
nerveus bij de nu eindelijk definitieve aankondi
ging van „de grote Vlaamse roman" van ons aP 
Ier Hugo „Het verdriet van België" Zelfs de titel 
klinkt lekker, dat wordt dus sparen. Nog te 
vermelden valt bij Bert Bakker, na vijftien jaar 
monddoodheid een novelle van Margo Mmco 
„De Val" Margo is dus geen veelschrijfster, 
maar wat we van haar lazen was altijd de moeite 
ruimschoots waard. Toch nog dit Willem Frede-
rik Hermans brengt (verspreiding via de Arbei
derspers) nog maar eens een editie van zijn 
overigens schitterende scheldschrift „Mandarij
nen op zwavelzuur", naar goede gewoonte in ei
gen beheer. 

Uitgeven 2 
Tussen de beide wereldoorlogen was zowel in 
Europa als in Amerika een „lost generation" aan 
het werk, met vooral schitterende romans. De 
uitgeverij Scribner's Sons kon de hand leggen 
op drie protagonisten daarvan: Thomas Wolfe, 
F. Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway. Waar
schijnlijk heeft het bedrijf dank zij de bestsellers 
van deze „groten" zichzelf kunnen overleven. 
Van Ditmar heeft nu voor ons taalgebied de 
rechten van de betreffende paperbacks ver
worven. Zodat ook een Hollandse, rechtgeaar
de uitgever zijn boekhouding weer enkele jaren 
boven water kan houden. Als u de films nog niet 
gezien hebt lezen geblazen dus. 

Poëziecentrum 
Ere wie ere toekomt Guido Lauwaert begon er
mee. Een jaar later moest Ann Lemaitre het ver
loederde zaakje aan de Gentse Verloren Kost 
overnemen, maar ook dat lukte met Nu drijft 

Notities uit het Icunstleven voor u bij Jpikaar geschreven door Nic van Bruggen. 

Willy Tietjergien zijn vzw Poëziecentrum aan de 
Sint-Kwintensberg 65, met de minzame charme 
van een poëzie-manager. De zaak die geen 
,/aak" is draagt de subnaam „Dokumentatie-, in
formatie- en studiecentrum voor Nederlandse 
poëzie en buitenlandse poëzie in vertaling" en 
mag zich verheugen in een met onaanzienlijke 
subsidie en behoorlijk wat positieve belangstel
ling. Het centrum beschikt naast een verkoop
fonds ook over zowat 3.000 poëziebundels en 
ruim 400 literaire tijdschriften die zomaar raad
pleegbaar zijn, daarnaast worden kontakten met 
auteurs belegd, kursussen voor poezie-initiatie 
ten behoeve van literatuur-docenten georgani-
zeerd en geeft het centrum ook de genoegzaam 
bekende „Poëziekrant" uit. Heel het initiatief is 
aantrekkelijk kleinschalig gepland, met ruimte 
voor improvizatie en ludieke inbreng. Er worden 
momenteel drie BTK'ers tewerk gesteld, zodat 
het centrum zich ook korrekt aan stevige 
openingstijden kan houden: van maandag tot en 
met zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 
18 u 30 (op woensdag tot 19 uur). Een bezoek
je verplicht tot niets en is een verademende er
varing in een initiatief dat zelfs op wereldniveau 
tot de merkwaardige uitzonderingen behoort 

Pen 
De internationale PEN-club is een auteursver
eniging met vele even prijzenswaardige als 
hopeloze ambities (o.a de vrijheid van het 
woord). De eerste alinea van haar Charter luidt 
in verkorte versie: „Literatuur, hoewel nationaal 
in haar oorsprong, kent geen grenzen en zal 
steeds gemeengoed tussen de naties blijven, 
ongeacht de politieke of internationale beroerin
gen". De PEN ijvert daarom voor de getuigenis-
vrijheid van de schrijver, waar ook ter wereld... 
maar ook voor de literaire kommunikatie. In die 
optiek publiceerde het Vlaamse PEN-centrum 
zopas een bloemlezing „Poetry in Flanders now" 
die, in Engelse vertaling, een wereldverspreiding 
tegemoet moet gaan. Willem M. Roggeman en 
Eddy Van W/ef selekteerden daartoe gedichten 
van 21 Vlaamse, eigentijdse poëte/i. De keuze 
lijkt ons vrij representatief, al blijven er natuurlijk 
de onvermijdelijke leemten (zo denken wij b.v. 
aan Van Londerseele, Verpaele, Vanriet, La-
soen, Mandelinck... en dan nog kan men niet vol
ledig zijn... nietwaar Rombouts, Bartosik, Stas-
saert Adams Bayar?). De vrij voortreffelijke 
vertalers waren in hoofdzaak: 7?7eo Hermans 
(lektor aan de University of London), James Hol

mes en Scott Rolling). Maar waarom in gods
naam die wat pijnlijke lay-out: een oubollig 
lettertype op de voorpagina, een geografisch 
Vlaanderen-profiel dat men in Nieuw-Zeeland 
natuurlijk meteen herkent lekker wippende ti
tels, een minuskuul karakterkorps, enz). De 
Vlaamse poëzie verdiende wel 'n betere vorm
geving... 'n eerste stap tot leesbaarheid, tochwel. 

Cobra 
Zelfs in Parijs kijkt men nu naar Cobra (tot 20 fe
bruari nog, in het Musée d'Art Moderne de la 
Ville de Paris). Nochtans is Cobra de afkorting 
van COpenhagen-BRussel-Amsterdam, meteen 
een verzameling van schilders-die de toen 
overheersende abstrakte schilderkunst in vraag 
stelde met een zogezegd nieuw en vooral ruig 
plastisch gebeuren. Niemand van deze jongens 
bleef evenwel in hun geafficheerde vaderste
den wonen: precies Parijs en vooral New York 
werden de nieuwe thuishavens. Vooral Karel 
Appel werd de nieuwe „gothfather", hoewel de 
prijzen voor Yom en Aleshinky hoger liggen. U 
kan het allemaal in Parijs ervaren... maar toch de 
expositie overtuigt niet meer Bij ons in Vlaande
ren heeft de galerij „Kunstforum" kleiner maar 

beter werk in de mappen (litoos) en schilderijen 
aan de muren. 

Teatertijdschrift 
Zopas ontvingen we nummer 1 van Etce
tera dat zichzelf aandient als „driemaande
lijks tijdschrift over teater en aanverwante 
disciplines", een uitgave van Kritak. Dit 
eerste nummer is een aangename verras
sing: deugdelijk informatief, opbouwend 
kritisch, behoorlijk geïllustreerd, met een 
ruime blik die over de grenzen reikt Een 
prettige ervaring was ook de flinke en 
gedegen belangstelling voor de aktuele 
danskunst Etcetera vult inderdaad een 
leemte hier. Wat jammer van de geringe 
verschijningsfrekwentie en de vrij hoog 
liggende prijs van 150 frank per los num
mer. Voor een abonnement 500 frank per 
jaar en 900 frank voor twee jaar, ligt dat 
iets gunstiger. U wordt abonnee door het 
toepasselijke bedrag over te schrijven op 
rekeningnummer 001-1356966-12 van Et
cetera Abonnementendienst, Vesalius-
straat 1, 3000 Leuven. Ook ontvingen we 
een nieuwe aflevering van d'Oude Kapel, 
het tweemaandelijkse informatieblad van 
het gelijknamige Gentse centrum voor 
dans en beweging. Deze maal met een 
verhelderende bijdrage over de „draaien
de derwisjen", de fameuze Turkse orde 
van dansende monniken. De orde werd in 
de 13de eeuw opgericht door de mysticus 
Mevlana en in 1925 door Ataturk verbo
den, zodat het huidige jaarlijkse festival in 
december (de geboortemaand van Mevla
na) meer een toeristisch dan godsdienstig 
gebeuren is. Jetty Roels was er dit jaar 
gast van het Turkse ministerie voor Toeris
me. Haar bijdrage is dan ook een voortref
felijk duidend verslag. Verder in het blad 
vinden we een veelheid aan Info over 
kursussen tapdansen, buikdansen, Isadora 
Duncan dans, flamenco, modern dance, 
aerobycs, partnerwerk, mimisch teater, 
oki-yoga, trance dans terapie, keep fit 
training, enz. Bestelinformatie kan telefo
nisch bekomen worden op nummer 091-
21.31.46. 

Karel Appel, een van de Meesters van de 
internationale Cobra-groep, van meet af 
geïnspireerd door dieren, vooral poezen 
en vogels. 
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Eindelijk zouden wij zeggen. Immers, ai vlug na het overlij
den van hoogleraar dr. Pieter Theo Luykx werd door zijn 
naaste medewerkers het plan opgevat om aan zijn nage
dachtenis een gedenkboek te wijden. Verscheidene acade
mici in binnen- en buitenland, die prof. Luykx persoonlijk 
gekend hadden, schaarden zich onmiddellijk achter dit plan. 
Het was duidelijk dat de verschillende bijdragen zouden 
moeten aansluiten bij de twee vakgebieden, die de belang
stelling van prof. Luykx getekend hebben, namelijk de 
kommunikatiewetenschap en de politieke wetenschappen. 

Alle bijdragen zijn gekoncentreerd 
rond één brede, centrale tematiek: 
„massamedia en politiek". In de 
verschillende bijdragen wordt op 
de wisselwerking politiek en mas
samedia ingehaal<t: de politieke 
agenda-setting van de massame
dia (nl. in lioever bepalen de mas
samedia de politieke tema's. die 
politici en publieke opinie bezig
houden), de recente diskussie 
rond de internationale nieuws
voorziening, de politieke implica
ties van beleidsbeslissingen inza
ke media, de impact en draagwijd
te van het kommunikatie-aanbod 
van verkiezingscampagnes en in 
het biezonder de impact van tv op 
de politieke besluitvorming. Ook 
vanuit een pershistorische invals
hoek (het specializatieterrein bij 
uitstek van de betreurde profes
sor), worden de politieke funkties 
van de media geanalyzeerd. 

Gegroeid uit het AKVS 
De bijdrage geschreven door de 
ook reeds overleden Guido Pro
voost, zijn naaste wetenschappe
lijke medewerker aan de Gentse 
Rijksuniversiteit, over het leven en 
het werk van prof. Luykx is goed 
en verhelderend geschreven. 
Pieter, Theo Luykx werd getxjren 
te Lommei (Limburg) in 1913, als 
zoon in een diepgelovige, Vlaams-
gezinde meubelfamilie. Als huma-
niorastudent bij de Jezuïeten te 
Turnhout werd hij aktief lid van het 
Algemeen Katoliek Vlaams Stu
dentenverbond, en in '34 werd hij 
zelfs gouwvoorzitter voor Üm-
burg. Inmiddels had hij reeds twee 
kandidaturen erop zitten in de 
ingenieurswetenschap aan de 
Leuvense universiteit, maar in '35 
ruilde hij de exacte wetenschap
pen voor een opleiding in de lette
ren en wijsbegeerte te Gent 
Werd licentiaat en nadien dokter 
in de geschiedenis. Tijdens zijn 
studentenperiode was Luykx ak
tief in het VNV en hij stichtte mee 
het VN V-studentenblad „Volk-
skamp". Na een studiereis in Duits
land stond hij skeptisch tegenover 
het Duitse nazisme en in maart '39, 
na de Duitse inval in Tsjechoslova-
kije, schreef hij een opmerkelijk 
artikel: „Duitsland schiet Vlaande
ren in de rug". Kort nadien nam hij 
ontslag uit de VNV-studentenbe-
weging. 

Hij wijdde zich van toen af totaal 
aan de studie van persweten
schap en politiek, met daarenbo
ven zijn blijvende passie voor ge
schiedenis Hij lag aan de basis 
van de oprichting van een licentie 
in de Pers- en Kommunikatiewe
tenschap, zowat zijn levenswerk. 

Informatie = fundamen
teel mensenrecht 

Nationaal en internationaal werd 
Luykx algemeen aanvaard en be
schouwd als de spraakmakende 
leider van de Vlaamse kommuni
katiewetenschap. Hij werd dan 
ook talloze keren aangezocht ais 
referaathouder, moderator of des
kundige voor mediaproblemen. Hij 
werd overal geprezen voor zijn 
deskundigheid, zijn hoffelijkheid 
en zijn zin voor objektiviteit Zijn 
wetenschappelijke opvattingen 
over de kommunikatie waren ge

stoeld op de terechte overtuiging 
dat informatie een fundamenteel 
mensenrecht is en travendien een 
„conditio sine qua non" voor de-
mokratie. En als historicus deelde 
hij de mening van Schopenhauer 
dat de kommunikatiemedia de se-
kondenwijzer van het uurwerk 
zijn. 

Wetenschapper en 
Vlaming 

Van bij de oprichting van het 
Centrum voor Geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog was hij 
lid van het Wetenschappelijk Ko-
mitee van dit navorsingscentrum. 
Hij was het er principieel niet mee 
eens dat de helft van het weten
schappelijk komitee uit vertegen
woordigers van verzetsorganiza-
ties bestond, maar hij spande zich 
in om de wetenschappelijke ob
jektiviteit én het communautaire 
evenwicht in de schoot van dit 
centrum te verzekeren. 
Als Vlaming stond Luykx steeds 
onwrikbaar op de integrale toe
passing van de taalwetgeving en 
de totale gelijkberechtiging van de 
Vlamingen. Vanaf de zestiger ja
ren was hij, als „Vlaamse Brusse
laar" vooral gevoelig voor de taai-
toestanden en het statuut van 
Brussel en de Vlaamse randge
meenten. Brussel was voor hem 
historisch een Vlaamse stad en 
een bijdrage in „Spiegel Historiael" 
gaf hij de betekenisvolle titel mee: 
„Brussel, eiland in Vlaanderen". De 
hele Vlaamse gemeenschap moet 
in samenhorigheid aan verdere 
gebiedsroof kordaat halt toeroe
pen: „De tijd van twee maten en 
twee gewichten moet voorbij zijn. 
De Nederlandse kuituur is de 
Franse waard en voor ons is zij 
zelfs meer waard, omdat zij de 
onze is". En tijdens een colloquium 
in '74, over de Vlaamse Beweging 

Belangrijk „Liber Memorialis 
over prof. Luykx 

rr 
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tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
herhaalde Luykx de gevleugelde 
woorden van dr. A. Van de Perre 
over de aktivisten: „Een revolutio
nair uit haat voor het gezag, die ge
lukt knjgt een standtieeld. Een 
revolutionair uit liefde voor zijn 
volk, die mi^ukt, de kogel". 

Uiteraard zal de naam van prof 
Pieter Theo Luykx txjven alles 
verbonden blijven met zijn magis
trale naslagwerk: „Politieke ge
schiedenis van Belgiè. Een onmis
baar werk voor iedereen die geïn
teresseerd is in het politieke bestel 
van dit land. 

De overige bijdragen, die in dit 
Liber Memorialis zijn op>genomen. 

Politieke tv-debatten versterken partijvoorkeur 

zip stuk voor stuk lezenswaardig 
en vaak ook boeiend te noemen. 
Het stuk van professor Els De 
Bens (RUG) over de verhouding 
tussen televisie en verkiezingsuit
zendingen steekt echter hoog bo
ven de andere uit 

TV en verkiezingen 
Het medium tv heeft op een ingrij
pende wijze zowel de inhoud als 
de vorm van de traditionele verkie
zingscampagne gewijzigd. TV is 
een spectaculair en dramatisch 
medium. Het is dan ook biezonder 
verleidelijk om van de verkiezings
uitzendingen een t)oeiend en ont
spannend kijkstuk te maken. En 
het is vaak belangnjker een sub-
jektieve indruk van oprechthekj, 
vastberadenheid uit te stralen dan 
feitelijke kennis. De kijker moet 
zich echter kunnen identificeren 
met de tv-„helden", en de politicus 
moet dan ook af en toe een klein 
menselijk trekje vertonen; een 
mengeling van „ik ben ook maar 
een gewoon man, een vader" met 
„ik heb uitzonderlijke kwaliteiten". 
Door het alledaagse en het uitzon
derlijke te kombineren, het ideale 
en het gewone, kan de kiezer zich 
identificeren met „zijn" politicus. 
Op de vraag wie kijkt en waarom 
iemand kijkt, stelt De Bens dat in 
ons land tv de eerste bron is voor 
veruit 90 % van de burgers. Zij 
onderscheidt „informatiezoekers" 
en „foesc/70uivers" Vooral bij 
deze eerste kategorie treft men 
traditionele, militante en ontjesliste 
kiezers aan; voor hen hebben de 
uitzendingen een cognitieve waar
de. Nochtans blijken de meeste 
Belgen weinig geïnteresseerd te 
zijn in verkiezingspropaganda 
Deze desinteresse is evenwel 
geen synoniem van vlottend kies-
gedrag Politieke apatie leidt in 
landen zonder stemplicht tot ge
ringer opkomst; in landen mét 
stemplicht mondt dit vaak uit in tra
ditioneel stemmen en in mindere 
mate, in vlottend kiesgedrag. Voor 
de politici zijn precies de „vlotten
de" kiezers het doelwit van de 
campagne En deze „vlottende" 

kiezers, meestal een percentage 
van 4 tot 10 %, kunnen bij de 
eindafrekening van doorslagge
vend belang zijn De partijtrouw is 
de jongste 20 jaar sterk teruggelo
pen en heeft politieke machtsver
schuivingen veroorzaakt Vaak 
wordt tv als „hoofdschuldige"aan-
gewezen voor deze fxjlitieke ont
zuiling. 

Versteviging van 
kiespatroon 

Professor De Bens besluit haar 
bijdrage met de tesis: tv besten
digt én versterkt t)estaande partij
voorkeur: het „re-inforcement"-ef-
fekt van tv-verkiezingsuitzendin-
gen. TV heeft echter geen geïso
leerde werking, maar speelt enkel 
in kombinatie met andere faktoren. 
De impact van tv moet dan ook op 
langere termijn, op latente politie
ke gedragingen en op het politieke 
leven in het algemeen gesitueerd 
worden. Het bestendigen en ver
stevigen van een bestaand kiespa
troon is aldus geen nultrap. Het 
kan bij voorbeeld latent in mani
fest kiesgedrag ombuigen. 
Onvermijdelijk draagt tv bij tot een 
ware vedettencultus, met bijna de
zelfde glamour als andere stars: 
charme, bno, fysieke aantrek
kingskracht humor, zelfzekerheid, 
enz., maken deel uit van de 
„ethos". 
En, naar onze kjescheiden mening, 
heeft dit ook grote nadelen. Is dit 
een tol voor onze tv-demokratie? 
Wijsheid en deskundigheid drei
gen het onderspit te delven tegen
over mooie ogen en witte tanden 
WIJ belichtten slechts twee hoofd
stukken uit dit knap gedenktxiek 
rond wijlen prof. Luykx. Natuurlijk 
zijn ook de ovenge deeltjes be
langrijk, maar kunnen wij deze hier 
onmogelijk uitvoeng behandelen. 
Het IS wel spijtig dat dit werk nogal 
veel kost (1 700 f rJ, maar niette
min blijft het een dokument (pvdd) 

— Liber Memorialis Theo Luyl(x, Massa
media en Politiek, uitg Kluwer Rechtswe
tenschappen, Antwerpen. 1982, 306 biz., 
1.700 fr. 
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PERSpektief 
De afgelopen week is de Belgische ziekte weer volop aan het licht 
gekomen: Vlaanderen en Wallonië staan diametraal tegenover elkaar. 
En deze keer niet over kulturete of andere persoonsgebonden 
materies, maar om de meest materialistische materie die er is: het 
geld, de centen. Duidelijk is geworden dat een Belgisch kader rem
mend werkt op de oplossing van de krisis. Vooral daarom moet zo 
vlug mogelijk het Belgische feit worden opgedoekt en Vlaanderen op 
alle gebied op eigen benen gaan staan. 
De nationale regering van Martens moet kleur gaan bekennen. 

DAT schrijft ook Het Belang 
van Limburg: „/Vu een aantal 

partijen al geen vrede meer neemt 
met een debat over de regionalize-
ring van de vijf nationale sektoren 
maar zelfs een grote dialoog wil 
over de toekomst van België, 
heeft Martens geen keuze meer 
Blijft hij het communautair dossier 
ontwijken om zich op de troon te 
kunnen handhaven dan zal de 
reeds ingezette boedelscheiding 
tussen Vlaanderen en Wallonië in 
een dramatische chaos uitmon
den. En om dan opnieuw iets van 
een nationale samenhang op te 
bouwen zal een vrijwel hopeloze 
opdracht worden. Overigens is 
een Waals-Vlaamse konfrontatie 
niet eens meer een communautai
re maar een ekonomische priori
teit geworden. De Walen hebben 

veel meer te verliezen aan het 
afsterven van de Belgische staat 
dan de Vlamingen. Tot nog toe 
hebben ze met dossiers als Co-
ckerill-Sambre en de F-16 een 
eenzijdige gunstbehandeling ge
kregen die in hoofdzaak gefinan
cierd werd door de Vlamingen. Dit 
liedje is nu definitief uit Voor de 
F-16 noch voor CockerillSambre 
kan Vlaanderen zich nog langer 
laten leegplunderen. Ook in het 
Noorden is het krisis en moet een 
totaal nieuw ekonomisch land
schap worden gecreëerd. Veel 
geld is daar niet voor, mgar het 
weinige dat overblijft dan nog in 
Waalse bodemloze putten storten, 
is een zelfverloochening te véél." 

DE Waalse beschuldiging dat 
Vlaanderen weigert solidair 

te zijn met Wallonië houdt geen 
steek: het tegendeel is veeleer 
waar. Dat zegt ook Gazet van 
Antwerpen: Voor de nationaal ge
bleven sektoren moet dit onver
mijdelijk konsekwenties hebben, 
ook al remmen de Walen hier 
momenteel af 
Blijven de Franstaligen hier neen 
zeggen, dan kan er van kwaad 
alleen maar erge)- komen. De Wa
len verwijten het de Vlamingen in 
deze dagen dat zij met België de 
nationale solidariteit willen prijsge
ven. Maar is dat geen scheve 
voorstelling van zaken? De Vla
mingen hebben immers bij herha
ling betoogd dat zij de nationale 
solidariteit, en dus een staatsver
band tussen Vlamingen en Walen, 
willen handhaven. Maar dat er dan 
wel orde op zaken moet gesteld 
worden. Weigeren de Walen dit 
dan zijn zij het die een einde 
maken aan een solidariteit die al 
vele jaren een eenrichtingverkeer 
naar Wallonië en meteen een 
doom in Vlaamse ogen geworden 
is. De toon in dit land wordt bitsi-
ger en naarmate de krisis erger 
wordt zullen de wederzijdse 
standpunten nog verharden." 

Deze week in 

ADOLF HITLER 
1933-1983 

Op 30 januari 1933, vijftig jaar 
geleden dus, werd Adolf Hitler door 
president Hinderburg tot rijkskanselier 
benoemd. In Knack deze week een 
terugblik op de jaren twintig en de 
opkomst van de Nazi-partij en de 
omstandigheden die tot zoveel 
verdwazing hebben geleid. 
Navo-baas Rogers 

Opperbevelhebber Bernard Rogers 
van de Navo-strijdkrachten in Europa 
doet van zich spreken. Hij lanceerde 
onlangs een voorstel om, afgezien van 
de kemraketten, ook de konventionele 
bewapening op te drijven. Een gesprek 
over oorlog en vrede. 
De koop van de eeuw r 

De Zweed Ingemar Dörfer \ 

publikatie van enkele hoofdstukken 
uit zijn boek. 
vakantie In de krisis 

De krisis heeft niet voor gevolg dat 
de Belg minder op reis gaat. Hij gaat wel 
minder ver, en houdt het over het alge
meen goedkoper. Daarom stellen we u 
toch maar een reeks bestemmingen 
voor: van Frans-Vlaanderen net over 
de grens, tot het verre Zimbabwe in 
donker Afrika. 
Bovendien 

Luc Van den Brande: een portret. 
De Voer: een reportage. ^ ^ —- "1^. 

\ 
\ 
\ 

besteedde vier jaar van zijn leven aan de\ ^^<^x «i« wsVĉ ^Sanï̂ ^»'''** 
rekonstruktie van de zogenaamde koop 
van de eeuw: hoe het Amerikaanse 
General Dynamics er in slaagde om 
ondermeer in België een gigantische 
bestelling jachtbommenwerpers binnen 
te halen. Knack brengt een gesprek met 
Dörfer, als inleiding tot de voor-

\ 625 i t * 

H' I ET is misdadig als de regering 
haar kop in het zand steekt 

en doet alsof er geen co-munautai-
re problemen zijn. Op die manier 
wordt de situatie helemaal onop
losbaar. Trouwens, Martens kan 
nu al niets meer doen wegens de 
communautaire problemen. Dat 
zegt De Morgen: De staatsher
vorming van 1980, maar vooral de 
manier waarop het kabinet vorig 
jaar dossiers als Cockerill-Sambre 
liet verrotten, maakt regeren mo
menteel haast onmogelijk. De 
communautaire konfrontatie bin
nen het kabinet is zo scherp dat 
Martens-Vzich haast tot de lopen
de zaken moet beperken. CVP en 
PSC hebben nauwelijks nog tijd 
om zich op de krisisbestrijding te 
koncentreren, want alle energie 
gaat naar de interne afrekeningen. 
En hoe stoer Martens zich ook 
probeert voor te doen, veel meer 
dan een fagade is het niet Elke 
dag wordt de hoop brokstukken 
van wat eens de Belgische staat 
was groter, en vermindert de kans 
dat het toch nog tot een zinnig 
communautair kompromis komt 
De oproep van de Luikse vak
bondsleider Gillon voor een Waal
se staten-generaal gisteren hoeft 
niet noodzakelijk het einde van het 
Belgisch feit te betekenen. Maar 
dat een tijdperk werd afgesloten is 
wel zeker" 

EEN tijdperk is inderdaad geslo
ten. De diskussie gaat al niet 

meer over de splitsing van de 5 na
tionale sektoren, maar — net zoals 
over de VU dat u al tientallen jaren 
doet — de Belgische staat wordt 
zelf in vraag gesteld. Dat bleek 
ook uit het TV-debat tussen 
Geens en Dehousse, en de uit
spraak van Hugo Schilz. 

De Standaard heeft er kommen
taar bij: „Heel het gesprek heeft 
bevestigd dat men in de stroom
versnelling zit Wie nu doet alsof er 
niets gebeurt of wie onhandig af
remt gaat naar een ongeluk. 
Geens heeft herhaald, wat nu alle 
Vlamingen zeggen: wij doen niet 
meer mee met het blinde en dwa
ze vullen van bodemloze putten. 
Er moet een ander beleid komen, 
een andere struktuur. 

Dat kan nog gebeuren langs de 
weg van het overleg en van de 
wettelijkheid. Geens hoopt dat het 
mogelijk blijft. Maar wat indien de 
Walen neen zeggen en vasthou
den aan een toestand die de Vla
mingen blijvend benadeelt? Daar
op heeft Hugo Schiltz tijdens een 
gelijklopend debat het antwoord 
gegeven: met België als het nog 
kan, zonder België 'als het moet 
De Walen hebben thans meer 
belang bij het voortbestaan van 
België dan de Vlamingen. Zij moe
ten dus over de brug komen, 
indien zij willen dat de Vlamingen 
nog een Belgische regering in 
stand houden. 

Het probleem is nog nooit zó koud 
gesteld." 

E INDELIJK kan het debat ten 
gronde nu beginnen, tenmin

ste als de CVP dat wil. Want die 
partij heeft de sleutel in handen. 
Wat zal voor haar het zwaarste 
doorwegen: de welvaart en het 
welzijn van Vlaanderen of de 
vleespotten van de Belgische 
macht? 

\^AN VéRï>^vKTe MIN-

I 
V \ ^ v 

ir 

V€ WALEN. P€ WtT^' 

SOBCHTS 
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Heeft Ickx 
het avontuur ontluisterd?... 
Jacky Ickx en Claude Brasseur hebben dus Parijs-Dakar gewonnen^ 
Al vroeg in de monsterrace werd het iedereen duidelijk dat „het" 
koninginnekoppel enkel door de pech zou kunnen worden geklopt 
Achteraf heet het nu dat Ickx en Brasseur de helletocht zouden 
hebben ontluisterd, dat zij de laag romantiek die op het koetswerk 
van elke wagen lag, meedogenloos zouden hebben weggekrabd. Ickx 
en Brasseur reden nel een formule 1-wedstrijd. Zij werden begeleid 
door een echte „armada". Hen kon eigenlijk niets overkomen. Zij 
werden in de gekste zandstorm op hun wenken bediend-
De waarheid zal wel ergens in het Naast Ickx — die heus niet de eni-
midden (van de woestijn) liggen. 
Parijs-Dakar is inderdaad niet lan
ger een race waarin alle deelne
mers met gelijke kansen van start 
gaan. Het was dat misschien nog 
wel in het verleden. Maar de publi
citeit heeft de race overmeesterd. 
De machtigen (Mercedes, Re
nault, Texaco..J zien brood in de 
wekenlange tocht die dag in dag 
uit de krantekoppen haalt.. Je be
grijpt dat de investering als „be-
drijfszeker" wordt aangezien. 
Maar daarom heeft Ickx nog niet 
niets gepresteerd. Integendeel. 
Voor de zoveelste maal heeft de 
„sportman van het jaar" bewezen 
dat hij fysisch en mentaal elke 
tegenstander aankan. Ickx is een 
echte professional die omwille van 
zijn organizatorisch vermogen bij 
de start al tientallen kilometers op 
de rest voorligt. Ickx is geld, talent 
en hersens. Hij is ongetwijfeld de 
grootste piloot uit de geschiedenis 
van onze automobielsport 

ge toprijder was die in ideale om
standigheden aan de race kon 
deelnemen — hebben ook Guy 
Colsoul en Alain Lopez zich in 
gunstige zin onderscheiden. Zij 
waren de beste debutanten en 
eindigden in ondankbare omstan
digheden mooi zesde. 
Overigens reden niet minder dan 
tweeënzestig wagens, acht ka-
mions en achtentwintig motoren 
(om maar niet te spreken over het 
zijspanduo Renders-Verboven, 
dat heroïsche bladzijden vol
schreef) Dakar binnen. Het be
wijst alleen maar dat de deelne
mers, waarvan er toch al velen op 
een paar jaren „ervaring" kunnen 
terugvallen, de race beginnen te 
beheersen. 

Ondanks het natuurlijk een krank
zinnige onderneming blijft Daar
van heeft Jaak Beuckelaers van 
„Het Nieuwsblad" ons in zijn dage
lijkse kolommen — waar haalde 

die man al die inkt in de uitge
droogde woestijn — wel kunnen 
overtuigen In welke andere race 
immers rijden de wagens over een 
front dat duizend kilometer ver ligt 
uitgespreid? Waar elders rijdt 
men dwars doorheen een ezel? 
Waar elders dan in de onheilspel
lende Ténéré geraken (acht) deel
nemers dagenlang zoek? In welke 
andere race helpen direkte kon-
kurrenten elkaar bij mechanische 
pech? 
Eén en ander neemt natuurlijk niet 
weg dat de gemotorizeerde waan
zin ook in Parijs-Dakar slachtof
fers kan eisen. De Fransman Pi-
neau stierf nadat hij op een politie
voertuig was ingereden... 
Maar Parijs-Dakar is geen onmo
gelijke race meer. De voorberei
ding wordt geperfektioneerd, de 
begeleiding vervolledigd. Piloten, 
die gesteund worden door fa-
bneksmerken, nemen alle mogelij
ke voorzorgen. De ongemakken 
van een zandstorm en de putten 
en gaten in de pistes worden 
vooraf ingekalkuleerd. De com
mercie heeft — hoe kan het an
ders in deze tijd — zich ook van 
Parijs-Dakar meester gemaakt 
Maar het blijft desondanks een 
t)egeesterend avontuur waarin na 
afloop de besten vooraan in de uit
slag te vinden zijn en... de publici-

Een legende overleden... 
Vorige week donderdag overleed 
Manuel Francisco Dos Santos, bijge
naamd Garrincha. Het nieuws maakte 
ons stil. Garrincha, voor ons de origi
neelste voetballer aller tijden, was 
immers een stuk van onze jeugd. Een 
circusartiest op het voetbalveld, een 
goochelaar en virtuoos die geen toe
schouwer onberoerd kon laten. Zijn 
behendigheid langs de lijn was — en 
is nog steeds — legendarisch. Twee
maal werd de donkere Braziliaan met 
de onmogelijke benen — hij zou op 
een x- en een o-been gelopen heb
ben. — wereldkampioen. In Zweden 
was hij de briljantste individualiteit 
van het tornooi maar zijn roem werd 
enigszins overschaduwd door deze 
van de opkomende en ontroerend 
jonge Pele. In Chili groeide hij boven 
alles en iedereen uit Pele viel vroeg
tijdig uit met een kwetsuur maar 
Garrincha leidde de grootste voet
balnatie ter wereld met brio naar een 
tweede titel. 

Garrincha, die in het „moderne" voet
bal wellicht om de haverklap deskun
dig zou worden overhoop getrapt 
was een volksjongen. Arm geboren 
en_ nog armer gestorven. Roem en 
geld ondermijnden zijn geestelijk 
evenwicht Hij was duidelijk niet 
voorbestemd om rijk te worden. De 
populariteit — die deze van Pele 
minstens evenaarde — was moeilijk 
om dragen. Garrincha was Porgy en 
Bess- Hij verzamelde huwelijken en 
geraakte spoedig aan de drank. Zijn 
lijdensweg begon na zijn carrière-
De voetballende miljonair verarmde 
spectaculair. De alkohol ondergroef 

zijn gezondheid. Als dusdanig was hij 
voer voor de sensatiepers. Maar toen 
zijn lichaam eind vorige week werd 
opgeborgen in het immense Maraca-
nastadion bleek hoezeer de artiest 
nog voortleefde in het hart van de 
aan voetbal verslaafde Brazilianen. 
Het verwonderde ons niet want na al 
die jaren staan Garrincha's wervelen
de akties, spectaculaire schijnbewe

gingen en begeesterende dribblings 
nog steeds levensecht in het netvlies 
van ons geheugen gegrift Garrincha 
was wel degelijk voorbestemd om 
door het Braziliaanse voetbalproleta-
riaat — een massa van miljoenen — 
tot in de dood aanbeden te worden. 
Voor ons was hij gewoon de briljant
ste aanvaller aller tijden. Een brok 
avontuur op een groene rechthoek 

taire baten binnenhalen. Dit laatste 
is natuurlijk minder avontuurlijk. 

alhoewel we langzaam aan leren 
ons daarbij neer te leggen... 

De machtsgreep van 
een ijzeren arm 
In het voorbije weekend heeft de 
tennissport een nieuw gezicht ge
kregen Steeds meer geruchten 
en verklaringen bevestigen het na
kend afscheid van Bjorn Borg van 
de topsport De Zweed zou er van 
doordrongen zijn dat hij met lan
ger de inspanningen kan opbren
gen die voorwaarde zijn om naar 
de top terug te keren Verwonder
lijk is het allemaal niet Bjom heeft 
op jonge leeftijd ongewoon lang 
met nooit eerder vertoond over
wicht de skepter gezwaaid op de 
courts. Zijn schijnbaar eindeloze 
reeks topvernchtingen hebben bij
gedragen tot de popularizering 
van de tennissport Maar de 
macht verslijt Ongeacht de leef
tijd. Dat schijnt nu wel duidelijk. 
En de wereld draait verder. In New 
York verlengde de Tsjechoslo-
vaak Ivan LendI zijn Masterstitel 
met gemak. In de halve finale 
„sloeg" hij Jimmy Connors — de 
wedstrijd C) duurde precies 
tweeënzestig minuten — gewoon 
in elkaar en in de finale was John 
McEnroe eenzelfde lot beschoren. 
Uit in drie sets. John McEnroe 
zonk de moed al gauw in de 
schoenen. Hij vond nooit een ant
woord op de krachtpatserijen van 
zijn tegenstander. LendI is de 
nachtmerrie van McEnroe gewor
den. De Amerikaan verliest zijn 
beheersing en zijn koncentratie 
wanneer hij de lange Europeaan 
op een court bespeurt. McEnroe, 
nochtans een absoluut talent 
voelt het zweet In handen wan
neer hij tegenover LendI staat De 
Tsjech die zowaar nog machinaler 
tennist dan de Borg uit de grote ja
ren. Vanop de baseline is LendI 
met kapot te knjgen en hij laat zijn 
tegenstanders slechts zeer uitzon
derlijk een korte wandeling naar 
het net ondernemen. LendI legt 

bovendien zoveel kracht en macht 
in de schijnbaar eenvoudigste bal
len dat de weerstand van gelijk 
welke konkurrent onvermijdelijk 
gesk)opt wordt. Alles wijst er nu 
op dat LendI m de komende zomer 
naar de top van de wereldranglijst 
zal proberen op te rukken. Indien 
hij gezond blijft van lijf en leden 
vragen wij ons af wie hem zal 
kunnen tegen houden. Al zijn wij 
er nog niet zo onmiddellijk van 
overtuigd dat het dreigende mees
terschap van „de ijzeren arm" de 
tennissport baat zal bijbrengen. 
Want opwindend spektakel heb
ben WIJ van LendI nog niet te zien 
gekregen. Heeft hij overigens 
voor de Nederlandse televisie niet 
verklaard dat hij een aangeboren 
hekel heeft aan verliezen en dat 
„gelijk spelen" hem helemaal met 
zou storen. Waarmee hij volledig 
aansluit bij de momenteel in de 
topsport regerende tendenzen._ 
Het op>en gevecht wordt door de 
huidige generatie topsporters ge
schuwd als de pest_ 
Daarvan kregen we op binnen
lands vlak nog maar eens een 
staaltje. Leon Schots en Hennie 
Stamsnijder werden de eerste lau
reaten van de Cross Cup (veldlo
pen) en de Superprestige (veldrij
den). In de laatste race beperkten 
beide kampioenen zich tot een 
defensieve „wedstrijdstijl". Schots 
was in Bierbeek best tevreden 
met een weinig p)ersF)ektieven 
openende vijfde plaats en de Ne
derlandse veldnjder ging de strijd 
met de wedergeboren Liboton vei
lig uit de weg. Hij konsolideerde 
zijn leidersplaats en zijn... grote 
geldprijs. En daar alleen komt het 
op aan, niet? Dit alles tot droefenis 
van de betalende toeschouwer en 
ergernis van de zich bedrogen 
voelende organizator. 
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Brussel is u dankbaar 
Aktie „Hart van Brabant" 
De aktie „Hart van Brabant" heeft 180.852 fr. opgebracht Dat was 
spijt ig genoeg onvoldoende om al onze schulden te delgen, maar het 
heeft ons toch toegelaten onze gemeentelijsten en kandidaten in 
Brussel naar behoren te steunen. 
Op het eerste gezicht zijn de resultaten voor de VU in Brussel niet 
denderend te noemen. Waar wij tot vóór de verkiezingen nog 11 
effektieve VU-gemeenteraadsleden hadden, is dit thans teruggeval
len tot 5. 
De oorzaken van dit zetelverlies zijn erg complex, kunnen niet gede
tailleerd worden uiteengezet binnen de perken van dit artikel en lig
gen verschillend gemeente per gemeente. 
Dat de CVP b v weigerde kartels aan met de Franstalige „zusterpartij" een 
te gaan m bepaalde gemeenten heeft 
als gevolg gehad dat zowel CVP als 
VU er geen enkele zetel meer haalden, 
en de Vlamingen helemaal met meer 
vertegenwoordigd zijn (zoals in Ukkel 
of Vorst bvJ In aridere gemeenten 
hebben demagogische simpliciteiten 
ten opzichte van de vreemdekngen 
stemmen doen gaan naar Franstalige 
kjsten (de NOLS-lijst in SchaarbeekO 
Dat de VU het m diverse genrteenten 
heeft aangedurfd om alléién op te 
komen en weigerde onder te gaan in 
de dubbelzinnigheid van zogenaamde 
eenheidslijsten, is een andere faktor 

19 s a m e n v o e g e n ! 

Wat ook de vele antwoorden mogen 
zijn. de twee belangnjkste politieke 
konstabes zijn de volgende 
• door de huidige feodale bestuurlij
ke indeling van Brussel in 19 gemeen
ten, zijn de Vlamingen op een schan
delijke manier ondervertegenwoor
digd in de Brusselse Raden Waar wij 
minstens één derde van de stemge-
rechbge bevolking uitmaken, hebben 
de Vlaamse jsartijen slechts 10 % van 
de zetels behaald' Dit illustreert nog 
maar eens overduidelijk de zinvolheid 
van de VU-eis samenvoeging van de 
19 Brusselse gemeenten Zolang Brus
sel niet gefusioneerd wordt, zullen wij 
ons in Brussel steeds in een minontai-
re positie bevinden Laat staan dat we 
onze opdracht als hoofdstad van het 
Vlaamse volk zouden kunnen realize-
ren 

• De CVP IS in Brussel even machts
geil als elders in Vlaanderen Waar zij 
de mogelijkheid ziet om via koalibes 

VUJO-VUB tegen 
A-wapens 
1983 IS het jaar waann de beslissing 
moet vallen omtrent de plaatsing van 
nieuwe kemraketten in West-Europa 
De onderhandelingen over de beper-
kir^ van het wapenarsenaal tussen 
VSJ en USSR zullen nu in een beslis
send stadium treden De VU-jongeren 
van de VUB verwerpen de opbodpoli-
tiek van de leiders van beide groot
machten hieromtrent 
VUJO-VUB eist ernstige onderhande
lingen waartMj ook Europa betrokken 
wordt en zet zich af tegen de plaatsing 
van de nieuwe kemraketten in Vlaan
deren en overal elders in de wereld 
Het geld voor deze moordwapens 
moet gebruikt worden om de werk
loosheidsproblemen aan te pakken en 
aan echte ontwikkelingssamenwer
king te doen, aldus het bestuur van 
VUJO-VUB 

aantal onbeduidende schepenambten 
in de wacht te slepen, laat zij niet na dit 
te doen Dit aUes in lijn met de fameuze 
verklanng van CVP-minister Dehaene 
die, wanneer hij zegt dat de commu
nautaire fjroblemen in Brussel voorijij-
gestreefd zijn, niet zeer goed weet 
waarover hij Sjoreekt, maar — vervol
gens — de ,/ninimalistische" traditie 
van de CVP voortzet een traditie die 
zo nefast gebleken is voor Vlaanderen 
Er valt ook een andere vaststelling te 
doen die ons moet verheugen 

Vern ieuwde ak t i e ! 

Dank zij de volgehouden inspanningen 
van ons arrondissementsbestuur, heb
ben WIJ het mogen meemaken dat 
nav de gemeenteraadsverkiezingen, 
de VU-afdelingen van Brussel uit hun 
asse zijn herrezen 

Op 7 januan II zijn onze algemene 
voorzitter en algemene sekretans er 

getuige kunnen van zijn hoe op een en-
toesiaste kadervergadenng kon wor
den aangekondigd dat Brussel — 
voorheen 4 werkende afdelingen — in 
1983 met 14 hernieuwde afdelingen, 
plus 4 kernen aan het werk is gegaan' 
Hoe het plechtig engagement werd 
genomen door de diverse voorzitters 
om in 1983 het ledenaantal te verdub
belen Tevens kon worden aangekon
digd dat op 4 juni e k de VU-Brussel 
een kongres zal organizeren waann — 
binnen het kader van de algemene VU-
kongresbesluiten — de Brusselse VU 
zich zat uitspreken over haar steHmg-
name inzake Brussel 
WIJ zijn blij dat we dit resultaat kunnen 
voorleggen aan de vele arrondisse
menten, afdelingen en sympabzanten 
die ons gesteund hebben via de „Hart 
van Brabant'-aktie Zonder die finan
ciële steunverlening zouden we nooit 
de propaganda en organizatieprojek-
ten hebben durven aangaan en nnet 
het aangehaakJe resultaat 
WIJ zijn bijlange nog niet uit de knoei 
en we zullen nog vaak een beroep 
doen op de steun en vnjgevigheid uit 
Vlaanderen, maar wij doen ons best' 
Moge dit het mooiste bewijs zijn van 
de dankbaarheid die wij velen ver
schuldigd zijn 

Namens het Arrondissementsbestuur 
Gaby Vandromme 

Arrondlssementsvoorzitter 

„Solidariteit met Fabelta!" 

sportdail 

O 

15 MEI 

DILBEEK 1983 

Gentse VU-delegatie 

bezocht Fabelta-bezetters 
Op zaterdag 22 januari ontmoetten VU-vertegenwoordigers uit Gent 
en Merelbeke de Fabelta-werknemers die sedert 5 november 1982 
hun bedrijf symbolisch bezet houden. 
Dag en nacht zijn ze aanwezig, in een klein lokaal vlak bij de slagbo
men die de toegang tot de eens zo bedrijvige fabriek afsluiten. Niet 
alleen ontslagenen maar ook nog tewerkgestelden (Fabelta funktio-
neert nog half met haar nylon-afdeling) lossen elkaar af, in hun waken 
omtrent wel en wee van hun fabriek. 
Zi j nemen kontakt op met alle politieke en vakbondsverenigingen, 
zoeken dié bedrijven in Vlaanderen op die door sluiting zijn getroffen 
of bedreigd. 
Diezelfde zaterdag trokken wij 
naar Fabelta De VU-Gent was 
vertegenwcxjrdigd door senator 
Oswald Van Ooteghem, Guido 
Deroo, fraktieleider van de Gentse 
gemeenteraad, Wilfned Lissens, 
voorzitter van het politiek kollege 
van Groot-Gent en Huguette De 
Bleecker, provincieraadslid De 
VU-Merelbeke was tainjk opgeko
men, we verwelkonfiden de sche
penen Paul Martens, Paul De Belie 
en Georges Van Ghijsegem, de 
iaestuursleden Maeyens en Van 

Durme, deze laatste vergezeld 
van zijn echtgenote Op deze wij
ze vormde de VU een indrukwek
kende delegatie. Tientallen werk
nemers waren aanwezig, zowel 
arbeiders al bedienden 
Hubert Goossens, vakbondsafge
vaardigde, gaf een omstandig re
laas van de voorbije gebeurtenis
sen en de stand van zaken 
De heer Van Durme sprak na
mens het kaderp)ersoneel en han
delde over de reële overlevings
kansen van de fabriek. 

Guido Deroo vermeldde de motie 
in de Gentse gemeenteraad, door 
de VU ingediend en bijgetreden 
door de andere partijen, waarin 
voor het overleven van Fabelta 
werd gepleit Paul Martens en de 
VU-ers van Merelbeke bespraken 
een motie die maandag 24 januan 
in de Merelbeekse gemeenteraad 
ten voordele van Fabelta zou wor
den besproken. 

Oswald Van Ooteghem maakte 
melding van de fKigingen die hij bij 
de regenng aanwendde om voor 
Fabelta tussen te komen 

Op overtuigende wijze pleitten de 
aanwezige werknemers voor het 
behoud van hun fabnek, maakten 
er ons attent op dat zoveel miljar
den naar Waalse bedrijven gaan, 
en dat voor de Vlaamse textielsek-
tor zo weinig overblijft Zij vroegen 
zich ook af waarom steeds met 
twee maten en twee gewichten 

wordt gemeten wanneer het op 
industriële steun aankomt, en 
daarbij wezen ze voortdurend op 
de onrechtvaardige behandeling 
van de Vlamingen Uiteraard had
den WIJ daar weinig aan toe te voe
gen wat WIJ jaren lang aan de 
kaak stelden, wordt in de Fabelta-
geschiedenis nog eens geïllus
treerd Naast het vruchtbare so
ciale kontakt zorgden alle aanwe
zigen voor de gezellige sfeer- de 
bezoekers kregen koffie en vla, 
VU-Gent-Muide bracht pakjes 
koffie mee, VU-Merelbeke schonk 
enkele flessen hartige drank, Os
wald Van Ooteghem bracht si
gaartjes De bezetters (elke dag 
tussen de tien en de achttien 
mensen) zijn van plan het verder 
hardnekkig vol te houden, zij willen 
desnoods tot hardere akties over
gaan indien dit nodig zou blijken. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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Wordt provinciaal domein onbetaalbaar? 

VU-Mol tegen wijziging 
reglement Zilvermeer 
In het Kader van een herstrukturenng 
van de taneven in het Provinciaal 
Domein Zilvermeer te Mol, tot vermin-
denng van het uitbatingsdeficit van het 
domein, overwoog de Bestendige De
putatie op 26 november 1982 de invoe-
nng van een inkomgeld Tot op heden 
was de toegang gratis, wel werd er 
parkeergeld gevraagd voor de wagen 
Dit parkeergeld werd nu afgeschaft, 
maar vervangen door een inkomgeld 
van 50 fr per volwassene, 20 fr per 
kind en 20 fr voor groepen per auto-
kar, wat betekend dat een gezin met 
2 kinderen een inkomgeld moet beta
len van 140fr 
Men hield het echter met alleen bij het 
invoeren van een inkomgeld, want ook 
de taneven van de andere attrakbes 
werden aangepast Zo bij voorbeeld 
werd het zwemmen gratis, zal het 
tanef van het zeilen en het surfen van 
60 fr naar 90 fr per dag worden ge
bracht of van 750 fr naar 900 fr per 
jaar Duikers zullen hun bijdrage zien 
verdubbelen tot 50 fr per dag of 
500 fr per jaar 
Het grootste kwaad werd echter aan-
gencht voor de v^w „Vriendenknng 
Zilvermeer", die praktisch alle kam
peerders van het domein vertegen
woordigd De kampinggelden werden 
evenwel met verhoogd, maar heel wat 
redukties werden afgeschaft of ver
minderd De vermindenng voor kam
peerders in het bezit van een Zonnige 
Vakantiekaart zal terugvallen van 30 
naar 10 th en voor minder-validen valt 
de reduktie terug met de helft tot 
33 th Ook het provinciepersoneel dat 
tot op heden gratis mocht kamperen, 
zal nog slechts van 33 th korting 
genteten Kampeerders die „niet-ge-
kooide" huisdieren meebrengen, zullen 
32 fr per dier en per dag of 2 400 fr 
per jaar moeten betalen Volgens een 
berekening van de voorzitter van de ' 
„Vnendenknng Zilvermeer", Stany 
Heylen zou een minder-valide die komt 
kamperen op het provinciaal domein, 
meer dan 80 th méér moeten betalen 
dan vroeger 
Is hij in het bezit van een hondje of een 
kat dan betaalt hij per jaar bijna 
20 000 f r 
Dit alles IS nu door de provincieraad 
goedgekeurd in haar zitting van 14 de
cember II, waardoor het artikel 4 van 
het algemeen reglement voor de pro
vinciale domeinen wordt geschrapt en 
vervangen door „Met uitzondenng 
van het Provinciaal Domein Zilver-
meer, zijn de provinciale domeinen 
iedere dag kosteloos toegankelijk tij
dens de openingsuren, die door de 
Bestendige Deputatie vastgesteld 
worden" 

Waar de Molse VU-afdeling nog het 
meest over verbolgen is, is dat nie
mand op voorhand werd in kennis 
gesteld van deze tanefverhogingen 

Wie op 1 januan zijn kamjieergeld ging 
betalen, kreeg dadelijk een mooie 
nieuwjaarsbrief voorgeschoteld en 

moest al dadelijk 7000 fr meer betalen 
dan in 1982 Het gevolg is dat reeds 
heel wat kampeerders rechtsomkeer 
hebben gemaakt om elders hun va
kanties en weekends te gaan door
brengen Het IS nu de vraag of van 1 
april af, wanneer de toegangsprijzen 
ook in voege treden, velen hun ont
spanning zullen gaan zoeken in andere 
provinciale domeinen, die nog wel gra
tis toegankelijk zijn 
Daar de Molse Volksunie van oordeel 
IS, dat het met wéér de kleine burger 
moet zijn die voor een deficit van een 
provinciaal domein moet opdraaien, 
staat ZIJ volledig achter haar provincie
raadslid Rosa Goelen, die een protest-
bnef heeft gericht aan de goevemeur 

Slerptelster op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - TeL 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

Meerhout: 

De VU zet er onmiddellijk de beuk in 
10 januari was een historische dag voor Meerhout Voor de eerste 
keer in de dorpsgeschiedenis werden de VU-mensen (en dan nog wel 
met 4 tegelijk) geïnstalleerd als gemeenteraadsleden. Onze VU-
fraktie maakte al onmiddellijk duidelijk dat zij de eed van „trouw aan 
de Belgische koning, de Belgische grondwet en het Belgisch volk" al
leen maar zou afleggen omdat aan deze formaliteit nu eenmaal niet 
onderuit te komen is. 
Immers, de VU wil de Belgische grondwet, die de Vlamingen nu al 153 
jaar lang benadeelt, zo spoedig mogelijk veranderd zien en een Bel
gisch volk dat heeft er nooit bestaan, zodus_ 

De enige eed die voor VU-mandatans-
sen dan ook echt waarde heeft is de 
eed van trouw aan het Vlaamse volki 

Brabantse 
smultafel 
voor TAK 
Op 12 en 13 februan organizeert het 
TAK ten bate van het boetenf onds een 
Brabantse smultafel in lokaal Alcazar, 
Mechelse Steenweg te Kontich Smul
len is met verplicht want met een 
heerlijke pint steun je ook reeds de 
TAK-kas De lekkerbekken kunnen al-

-teszins genieten _yan pensen met ap-
pelspijs, een kaas- en vleesschotel, 
5 soorten brood, kriekjes met frikadel-
lekoek en een smakelijk bord rijstpap 
uit grootmoeders tijd Dit alles voor 
250 f r 
Tevens heeft TAK voor een ontspan
ningsprogramma gezorgd Op zater
dagavond wordt er een echte cantus 
gehouden olv Twiggy Praet mmv 
Jef Eibers en De Vaganten Zondag
avond 13 februan zijn diezelfde Vagan
ten weer van de partij maar nu in 
gezelschap van enkele pipers van de 
Red Hackle Pipe Band Wie wil inschrij
ven of meer inlichtingen wil, kan steeds 
terecht bij Erwin Brentjens, Edegemse 
Steenweg 2 bus 5, 2550 Kontich, tel 
03-4577240 Op zaterdag kan je te
recht vanaf 16 u in Alcazar en op zon
dag reeds vanaf 14 u 

Op deze eerste raadsvergadenng zet
te de VU er in elk geval al direkt de 
beuk in 
Zo stemden de VU-mandatanssen bij 
de schepenenverkiezingen blanco, 
met om zich te onthouden maar wel 
omdat de Volksunie onder geen be
ding mee wil doen aan de beschamen
de postjesjagerij die CD en PVV van 
de koalitievorming gemaakt hebben 
„Tot ver in de omtrekt wordt er gela
chen met de schepenen voor 2 jaar, 
voor tweemaal 2 jaar, voor 4 jaar en 
voor 6 jaar die de PVV en de CD uit 
hun mouw geschud hebben om toch 
maar de machtshonger van hun partij
potentaten tevreden te kunnen stellen 
en de machtsstnjd in eigen gelederen 
te verdoezelen" aldus de VU 

Aanmodderen? 

Op de vraag welke beleidsvisie het 
weinig geloofwaardige CD-PVV-kop-
pel voor de komende zes jaar eigenlijk 
heeft moest burgemeester Thijs heel 
wat woorden gebruiken om te ver
sluieren dat zo'n langetermijnplanning 
er eigenlijk met is 
In al zijn ijver liet Thijs zich wel deze 
veelzeggende woorden ontvallen 
„Wie wil weten wat we gaan doen 
moet de CD-verkiezingspropaganda 
maar lezen" 
En de PVV die tijdens de verkiezings-
stnjd zo radikaal van mening verschil
de met de C D ' 
Die mag waarschijnlijk alleen maar 
meedoen om de hoop groot genoeg te 
maken' 

Maar ja, de PW-verkozenen zijn 
waarschijnlijk allang blij dat ze toch 
lekker allemaal hun zo vung begeerde 
half, tweederde en, o wonder ook 
zelfs een heel schejaenambt in de 
wacht gesleept hebben 

Want ook als VU-fraktieleider L 
Beyens vroeg om bij hoogdnngend-
heid het probleem van de ruilverkave
ling te behandelen, oordeelde de PVV 
(die zich voor de verkiezingen toch 
herhaaldelijk als de kampioen van de 
stnjd tegen de ruilverkaveling heeft 
willen voordoen) ineens samen met de 

CD dat dit probleem plots met meer zo 
dnngend was-

VU-geschenken 
Tot slot zorgde de VU met enkele 
welgekozen geschenken ook nog 
voor enige humor met o a voor de CD 
een groen spaarvarkentje, dat al even 
leeg was als de gemeentekas, en wat 
noten voor de PW. want die zal er 
nog harde te kraken knjgen De SP als 
oppositiepartner van de VU ten slotte 
kreeg rozen als troost voor de huwe
lijksontrouw van haar kartelgenoot de 
P W 

J.OERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Filmavond 
IJzerbedevaart 
Op dinsdag 8 februan e k om 20 u in 
de kx)venzaal van het Ekershof brengt 
het Davidsfonds-Ekeren een filmavond 
over de IJzerbedevaart Er worden 
twee prachtige films vertoond, die ie
der een waardevol dokument vormen 
over deze belangnjke jaarlijkse Vlaam
se manifestatie 
- De film „Aan de Kleine Rivier", waann 
de geschiedenis en de zin van de 
Uzerljedevaart zijn weergegeven 
- De reportage van de 55ste tjede-
vaart van 1982 onder het tema „Wel
vaart in eigen handen" 
VU-Ekeren nodigt al haar leden en 
sympatizanten uit om naar deze films 
te komen kijken Breng liefst zoveel 
mogelijk vnenden en kennissen mee' 

ZO€K€fcCl€ 
• Jongedame 19 jaar en wo
nende in het Mechelse zoekt 
werk Diploma brevet van de 
Hogere Secundaire Beroeps-
school afdeling Sanitaire oplei
ding Ref nr 399 

• Man, 24 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt een betrek
king Diploma A3 elektriciteit en 
A2 elektronica Ref nr 402 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Ontvoenngs-
plaats 1 te 2800 Mechelen (015/ 
20 9514) Gelieve steeds het re-
ferentienummer te vermelden 

Een Recordbon van de ASLK koopt u voor een 
ternnijn van 7jaar Maar uw geld ligt geen 7jaar vast 
Na 3jaar snelsparen kan deze kasbon u al tenjgbe-
taald worden Met de recordinteresten er bovenop 

Wie 10 000 F belegt, strijkt na 3jaar reeds 
13 990 F op En de lange afstand-spaarders halen na 
7jaar het onklopbare record van 22 980 F 

Bnjto-waarde van een Recondbon j 

van 

lOOOOF 

25000F 

50000F 

lOOOOOF 

na 3jaar 

13990F 

34 975 F 

69 950 F 

I39 900F 

na 4 jaar 

> 15740F 

39 350F 

78 700 F 

157400F 

naSjaar 

17990F 

44 975 F 

89 950 F 

I79900F 

naöjaar 

20320F 

50 800F 

10I600F 

203200 F 

na7jaar 

22 980F 

57 450 F 

n 4 9 0 0 F 

229 800F 

De Recordbon van de ASLK biedt echter nog een 
uniek voordeel stijgen de rentevoeten, dan kunt u uw 
Recordbon na 3.4.5 of öjaar inruilen en profiteren van 
een hogere interest Dalen de rentevoeten, dan houdt 
u uw Recordbon (en uw record-interesten) tot op de 
emdvervaldag van de bon 

Bovendien brengt uw geld ai vanaf de dag dat u 
de Recordbon koopt interest op En die interest wordt 
elkjaar automatisch bij uw kapitaal gevoegd, zodat 
hij op zijn beurt een hoge rente opbrengt 

Wenst u nneer inlichtingen over de Recordbon? 
Sprint dan naar het ASLK 3^AAmj\ 
agentschap in uw buurt En r " v ~ " / ^ ^ ^ x'^PN 
breek uw eigen spaarrecord | <|—(^ CjiXxl J 

BU vindt de adressen van de ASLK agentschappen 
inde Gouden Gids rvjbnek banken. ON 
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Oppositie-koalitie reageert verontwaardigd 

Gemeenteraad te Zoersel werd afgelast 
ZOERSEL — In een gezamenlijk schrijven heeft de koalitie VU-DDV-SP, mo
menteel nog opposit ie in het plaatsje Zoersel ten gevolge een klacht van de 
CVP bij de Raad van State, haar ergernis en boosheid gelucht over het 
verdagen van de geplande gemeenteraadszitting van deze maand De P W , de 
vierde opposit ieparti j , reageerde tot nu toe met. 
In de folder die deze week gebust werd doen de drie oppositieparti jen een be
roep op de verantwoordeli jkheidszin vanwege de politieke kopstukken van de 
CVP. 

ZIJ eisen dat er in het belang van de 
gemeenschap positief zou gewerkt 
worden Zij zullen in ieder geval opbou
wend werken vanuit de noodgedwon
gen oppositiekuur en staan nu al klaar 
om de beleidsvoornemens voor de 
eerstkomende twee jaar, via een geza
menlijk opgestelde beleidsnota, aan de 
bevolking kenbaar te maken en aan de 

raad ter goedkeuring voor te leggen, 
als 

Klachten 
Inderdaad, als de klacht van de CVP 
afgewezen wordt, dan neemt de koali
tie de macht over Wanneer, hangt 
gewoon af van de snelheid van de 
behandeling Welke zijn de CVP-klach-
t e n ' De VU-DDV-SP telt er acht van 

VU-Arendonk in opbloei 
Volksunie-Arendonk draaide lang rond 
de inzet van een persoon, Vic Her
mans Als stichter van de afdeling had 
Vic zich nog volledig ingezet om met 
een volledige lijst naar de verkiezingen 
van 10 oktober II te gaan Na zo 'n lan
ge tijd aktie te voeren werd het meer 
dan tijd om deze verdienstelijke man 
bij te staan 

Onder de naam GOED (Gemeentebe
langen, Openheid, Eerlijkheid, Demo-
kratie) namen wij deel aan de verkie
zingen Deze brachten dan ook het 
nodige sukses met zich mee voor deze 
verruimde VU-lijst en dit vooral dan 
door de gevoerde oppositie in de 
agelopen legislatuur van onze lijsttrek
ker V I C Hermans Door zijn inzet in de 
jongste 6 jaren behaalden wij nu 3 ver-
kozenen en kwamen als grote en 
enige overwinnaar uit de bus De daar
opvolgende maanden werden wij 
meermaals gevraagd om aan de on
derhandelingen, tot het vormen van 
een meerderheid, deel te nemen De 
eerste gesprekken, tussen SP, PVV en 
GOED waren voorbestemd om te mis
lukken en dit door de zware eisen van 
de PVV die met 2 gekozenen absoluut 
2 schepenzetels opeistte 
Gesprekken met CVP zijn tot driemaal 
toe mislukt 

De twee eerste malen door woord
breuk van diezelfde CVP en de 3de 
maal rond de persoon van Vic Her
mans, de man die hen 6 jaar lang in de 
oppositie op hun fouten gewezen had 

Omdat de CVP absoluut Arendonk 
wilde oesturen was hun bedoeling een 
koalitie tot stand te brengen tussen 
CVP, PVV en GOED om zodoende al
tijd over een wisselmeerderheid te 
bieschikken 

Intussen hadden wij ingezien dat de 
CVP geen hecht blok meer was wij en 
verkozen dan hiervan af te zien De 
Volksunie-Arendonk, die echt GOED 
IS, wil namelijk met het slachtoffer 
worden van de innerlijke verdeeldheid 
bij de CVP en de drang naar mandaten 
bij de PVV 

Zodoende belanden wij dan in de 
oppositie samen met de SP en wordt 
Arendonk bestuurd, als we het zo 

mogen noemen, door CVP en PVV 
met een krappe meerderheid (9 CVP 
en 2 PVV) tegen 10 oppositieleden 
(7 SP en 3 VU) 

In die drukke penode heeft de afdeling 
ook een nieuwe start genomen met 
een vernieuwd bestuur Namelijk Jos 
Dingenen (voorzitter), Vic Haagen (on
dervoorzitter), Alois De Laat (sekreta-
ns), Jos Vosters (penningmeester), 
Pieter Blockx, Frangis Alen, Francois 
Struyfs, Herman Hermans (leden) plus 
daarbij de raadsleden Vic Hermans, 
Mare Blockx en Jozef Verberk En 
daarbij ons OCMW-lid Roger Thijs 
Dit bestuur heeft reeds enkele vrucht
bare vergaderingen achter de rug Er 
wordt opnieuw van wal gestoken met 
een plaatselijk tijdschnft ('t Leeuwke) 
en er zal opnieuw een VU-bal komen 
en wel op 26 februari in het parochie
centrum op de Voorbelde te Arendonk 
waarop wij vele Volksunie-mandataris
sen verwachten om onze vernieuwde 
start de nodige stootkracht mee te 
geven 

De Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap Antwerpen-Stad no
digt uit op zijn 

Avondfeest 
„Vroeger en nu" 

Dit vijftiende avondfeest zal 
weer alle flaminganten verenigen 
op zaterdag 26 februari 1983 in 
Harmonie, ingang Mechelse-
steenweg te Antwerpen 
Dansorkest „The Five Pennies 
Band" met Y Ravell 
De deelnemingskosten bedra
gen 350 fr per persoon, de 
plaatsbespreking inbegrepen te 
storten op rek KB, Carnotstraat, 
Antwerpen rek 404-3036801-74 
van Vlaamse Aktie- en Kuituur-
gemeenschap Antwerpen„Stad 
Voor informatie en bnefwisse-
ling sekretariaat. Wetstraat 12, 
2000 Antwerpen, tel 2368465 
Deuren 21 u Avondkledij ge
wenst 

Parkeerplaatsen in omliggende 
straten en Koning Albertpark 

„De deugeniet", 
het nieuwe tijdschrift van de 
VU-Zwijndrecht-Burcht 
Op 10 oktober 1982 werd nogmaals 
aangetoond dat een intense en onaf
gebroken afdelingswerking de enige 
waarborg is om met sukses gemeente
raadsverkiezingen in te gaan 
De VU-afdeling Zwijndrecht-Burcht 
zal in de komende 6 jaren haar afde
lingswerking daarom blijven uitbou
wen en verstevigen 
Ons nieuw tijdschrift „De Deugeniet" is 
hiervan reeds een eerste realizatie die 
we graag aan u voorstellen 
Vanuit het „Vlaams Huis", een Vlaams 
ontmoetingscentrum waar de verschil
lende sociale en kulturele verenigin
gen, gegroeid uit de VU-afdeling, hun 
onderkomen vinden, groeide het idee 

Het tijdschnft „De Deugeniet" wil een 
spreekbuis zijn van de diverse partij-
geledingen naar de leden en sympati-
zanten toe en hopelijk ook omgekeerd 

De werking en de aktiviteiten van onze 
kulturele en sociale verenigingen zul
len in afzonderlijke rubrieken toege
licht worden Uiteraard zal ook de 
politieke werking van onze afdeling 
aan bod komen 

Wij hopen met ons nieuw tijdschnft 
„De Deugeniet" leden en sympatizan-
ten nauwer bij onze afdelingswerking 
te betrekken 

W I J wensen u veel leesgenot i 
Dirk Paternoster 

de SP waren er twee i p v een getui
gen toegelaten, de vernchtingen kon
den slechts van op een afstand van 
1,5 m gevolgd worden, in het telbureau 
2 vondt men 732 stembneven alhoe
wel er 729 vermeld stonden, telbureau 
5 had een stembrief te kort, en volgend 
dan nog enkele details Het meest 
frappante is echter dat er slechts 3 
stemmen van de VU naar de CVP 
moeten overgaan om 1 zetel van de 
V U naar de CVP te doen overgaan 
Dit zou de nipte meerderheid van 12 
(VU-DDV-SP) tegenover 9 (CVP) en 2 
(PVV) doen omslaan in een mogelijke 
meerderheid van 12 zetels van CVP-
PVV Het is zo klaar als wat dat <Jeze 
drie stemmen én de herovenng van 
die ene kostbare zetel de CVP doet 
gloeien van hoop Het is zeer de vraag 
of de Raad van State dit argument als 
voldoende reden tot hertelling zal 
weerhouden 

Vrees 
Volgens de VU-DDV-SP zit er ook een 
andere reden achter het uitstellen van 
de gemeenteraadszitting De koalitie 
beschuldigt de CVP van, wij citeren 
letterlijk, „foefelen" Zij verdenkt het 
schepenkollege van een mogelijke-
aankoop van de legerstock „Van Hout-
vinck-Bervoets" Een beslissing van 
het uittredend kollege van 25 novem
ber '82 over een onderhandeling van 
de aankoop, die al snel over de 30 min 
zou gaan De koalitie neemt het ook 
met dat er nieuwe beslissingen worden 
genomen begroting '83, belastingen, 
volmachten van het schepenkollege 
tot '88, benoemingen en dies meer Zij 
konkludeert daaruit een zekere „vrees 
vanwege het CVP-kollege voor een 
konfrontatie met de nieuwe meerder
heid" 

Antwoord CVP 
De eerste reaktie van schepen Hugo 
Sebreghts „Het schepenkollege han
delde overeenkomstig de normale 
gang van zaken, nl afhandeling van 
lopende zaken en geen verwerking of 
indiening van nieuwe dossiers De uit
gestelde raadszitting van 13 januan 
hield in feite de formalistische goed
keuring in van vijf leningen Verder 
was er geen enkel punt van belang om 
aan te pakken" In ons telefonisch 
onderhoud wist de schepen nog te 
vertellen dat het verwijt dat men on
derhandelingen heeft met derden om 
beslissingen te nemen die de gemeen
schap ten goede zouden kunnen ko
men aan een verkeerd adres gericht is 
Sebreghts „Dossiers stofferen door 
kontakten te leggen is eerder een 
plicht van een goedwerkend kollege 
Het wil met zeggen dat er al aan 
konkrete uitvoeringen wordt ge
dacht'" 

Als men weet dat de uitspraak van 
de Raad van State de vonge gemeen
teraadsverkiezingen soms tot in maart 
op zich liet wachten, dan zou het wel 
eens kunnen dat de „spanning er nog 
lang zal inzitten Een lange, hete winter 
voor Groot-Zoersel ' (dvsdc) 

ANTWERPEN 
JANUARI 

27 ANTWERPEN- VUJO-arrondissementsraad in het VU-sekreta-
naat Wetstraat 12, om 20 u 30 Spreker Gaby Vandromme over 
,De positie van de Vlamingen in Brussel" 

27 ZWIJNDRECHT-BURCHT Worstenbroodavond in zaal Vrede, 
St-Maarten te Burcht Om 20 u Tevens voorstelling VU-OCMW-
leden en diamontage ,Gemeenteraadsverkiezingen 1982" Pnjs 
75 fr 

28 ANTWERPEN (STAD) Gezellig samenzijn met kwis voor ieder
een Goulash met brood voor 250 fr Om 20 u in lokaal van de 
W W ,'t Vlaems Hooft', Beatnjslaan 27 te Antwerpen-Linker 
Oever Orgamzatie VU 

28 BORGERHOUT: Maandelijkse ledenvergadering in zaal De Pas
ser, Turnhoutsebaan 34, om 20 u 30 Jaarlijkse „worstenbrood en 
appelbollen„-avond Gastspreker is Frans Baert over „Vlaanderen 
in '83" 

28 HEIST-OP-DEN-BERG: De 16de Vlaamse nacht der Zuiderkem
pen om 21 uur in zaal „Eden". Bergstraat Orkest Bobby Pnns In
kom lOOfr 

28 MORTSEL- VUJO-ledenbijeenkomst om karnavalstoet voor te 
bereiden Om 20 u in het Mark Liebrechtcentrum 

28 HOMBEEK: Bieravond in zaal „De Leeuw van Vlaanderen", Fr 
Reyniersstraat 1 Om 20 u Aangeboden door herkozen gemeen
teraadsleden dr Walter Jaspers en Firmain Verlinden Inr VU-
afdeling Hombeek-Leest 

28 WOMMELGEM: Topbiljartavond om 20 u in Den Klauwaert 
Inschrijven vanaf 19u 30 Prijzen in geld en natura Inleg 50 fr 

29 GEEL: Groto Voorjaarsbal om 20 u in zaal De Hoef, Winkelom-
heide Orkest The Annemoons Inkom 50 fr 

29 SCHILDE - s'-GRAVENWEZEL: VU-dansavond in het Diensten
centrum om 20 u 30 Schoolstraat te Schilde 

29 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den K lauwaer t -De Een
dracht om 13 uur op het Scheersel 

29 EDEGEM: Gezellig samenzijn met Fotokwis om 20 u 30 in 
benedenzaal Dne Eiken Inr FVV 

30 MERKSEM: Rommelmarkt en pannekoekenmiddag om 14 uur in 
lokaal Vlanac Bredabaan 360 Toegang gratis Ingericht door het 
FVV 

30 MOVE: Tentoonstelling 20 jaar VU-informatieblad „De Uitweg" 
Verkiezingsprogramma - propaganda en uitslagen 1964 - 1970 -
1976 -1982 Van 10 tot 16 uur in zaal Kostershuisje, Kapelstraat 5 
Inkom Gratis 

FEBRUARI , „ , , 
5 DEURNE- VU-etentje om 20 u in zaal Boemerang (voorheen 

Trefpunt), Turnhoutsebaan 28 
7 BERCHEM. Bezoek aan Brussel met Bruksel binnenste buiten in 

de voormiddag Namiddag bezoek aan het parlement met sen 
Walter Luyten Orgamzatie FVV 

10 NIJLEN- Kempenland VU-bestuursvergadering om 20 u in lokaal 
Kempenland 

10 WOMMELGEM: Gezellig samen om 20 uur in Den Klauwaert, 
voor leden en sympatizanten 100 fr Inschrijven bij bestuur of in 
lokaal 

11 MORTSEL: Toneelgroep Streven speelt voor VU-Mortsel „Een 
vloog over het koekoeksnest" van Dale Wasserman om 20 uur in 
het Mark Liebrechtcentrum Kaarten verkrijgbaar bij bestuursle
den en mandatarissen 

11 MERKSEM- Kaasfeest Oostenrijks-Vlaamse vereniging om 20 u 
in Vlanac, Bredabaan 360 Onkosten 220 fr 

12 WOMMELGEM: Voetbalwedstnjd Den Klauwaert—Astrid om. 
13 uur op het Scheersel 

18 NIJLEN: VUJO-kleinkunstavond met „Katastroof in zaal Nova 
om 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

19 BORGERHOUT: 3e VUJO-Karnavalbal in zaal Cattelberg, 
Bothastraat Aanvang om 20 u 30 Inkom 100 fr Mooie prijzen 
voor best verkleden Lol verzekerd 

19 NIJLEN: Winterkoncert door VU-fanfare Kempenland in zaal Ni-
lania om 20 uur 

19 WOMMELGEM: Voetbalwedstnjd Astrid —Den Klauwaert om 
13 u te Boechout (Inl lokaal) 

19 BORGERHOUT: 3de daverend karnavalbal in zaal „Cattelberg" 
(zijstraat Turnhoutsebaan), om 20 u 30 Inkom lOOfr Prijs voor 
best verklede koppel 

20 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Kempen
land om 14 u 30 op het Scheersel 

Verbond Vlaamse Kultuurverenigingen-Antwerpen: 
neen aan Happart 
Het Verbond van Vlaamse Kultuurver
enigingen van Antwerpen, waarbij 
67 kultuurverenigingen zijn aangeslo
ten, onderschrijft volledig het protest 
verwoord door het Overlegcentrum 
van Vlaamse verenigingen, en stelt op 
haar beurt de regering uitdrukkelijk 
voor haar verantwoordelijkheid in de 
zaak Happart 

Het verbond stelt de waarachtigheid 
van de jongste staatshervorming in 
vraag wanneer een nederlandsonkun-
dige en vlaamsvijandige tot burge
meester benoemd wordt van een 
Vlaamse gemeente en eist tevens de 
intrekking van de kandidatuur van 
Happart Verder zegt het Verbond 
„Een burgemeester moet instaan voor 
de toepassing van alle wetten en voor
schriften, ook voor de wetten op het 
taalgebruik in de bestuurlijke aangele
genheden Als ambtenaar van de Ko
ning moet de burgemeester orde, rust 
en veiligheid voor alle inwoners verze
keren 

Hoe kan de Kroon, hoe kan de rege
ring, deze opdracht toevertrouwen 
aan een exponent van een openlijk 
agressief en Franstalig imperialisme' 
Deze kaakslag zal Vlaanderen met 
meer kunnen aanvaarden' 

Te Moelingen opende zopas — onwet
tig — een Franstalige school haar 
deur Het ligt blijkbaar in de bedoeling 

van de Franstalige gemeenschap om 
op de ingeslagen weg verder te gaan 
en morgen de rest van Vlaams-Bra-
bant te bewerken Indien de regenng 
deze neo-koloniale politiek wil be
krachtigen door de benoeming van 
Happart tot burgemeester, dan kunnen 
WIJ een hevige reaktie vanuit Vlaande
ren verwachten, dit met verregaande 
gevolgen" 

Studentenzangfeest te Antwerpen 
Reeds vier jaar is het geleden dat de 
toenmalige praeses van het KVHV 
een begin maakte aan het Studenten
zangfeest Ondertussen is het uitge
groeid tot een volwaardige, studentiko
ze, tegenhanger van het „serieuze" 
Zangfeest 

Dit jaar gaat het festijn door op 24 fe-
bruan, zoals gewoontegetrouw in de 
stadsfeestzaal in de Meir 
Men verwacht dit jaar, buiten de Wi-

kingsfanfare en de Leuvense Studen-
tenfanfare natuurlijk, Jef Eibers en de 
groep Komma, die reeds op de 11 juli-
vienng in Brussel te zien waren Het 
geheel wordt opgeluisterd door Orto
laan Verder zullen er mensen uit 
Frans-Vlaanderen op een passende 
wijze gehuldigd worden 
Kaarten zijn verkrijgbaar op het Ver-
bondshuis, Pnnsesstraat 43, 2000 Ant
werpen, of op het telefoonnummer 
03-231 3364 
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BRABANT 
JANUARI 
28 HULDENBERG: VU-ledenvergadering met bestuursverkiezin-

gen en stand van het Vlaams Nationaal Boekenfonds om 20 u. in 
zaal „Mariakring", gemeentepleln. 

28 DIEST: Viering Diri< Vande Weyer en bestuursverklezing om 
20 u. in zaal „De Stille Kempen". 

29 HERENT: 2de VVM-Vormingsdag van 14 tot 18 u in zaal Aroma, 
Mechelsesteenweg 471. „De gemeentelijke begroting" en „Ge
meentelijk financieel beleid". Alle verkozenen, opvolgers en 
belangstellenden zijn welkom. 

29 ZAVENTEM: 1 ste VUJO-Fulf van de afdeling Groot-Zaventem in 
zaal Sint-Michiel, Stationstraat 103, 1930 Zaventem. Aanvang: 
20 u. 

31 MEISE-WOLVERTEM: Gemeenteraad om 20 u. in verisand met 
het OCMW. 

FEBRUARI 
5 HERENT: Feestelijke dansavond met kameriid Willy Kuijpers en 

senator Rob Vandezande in de Gemeentelijke Sporthal, Warot-
straat te Inksele. Orkest „The Dixie Dickx" om 20 u. 30. Voorver
koop: 60 fr. Inkom: 80 fr. 

5 ST.-ULRIKS-KAPELLE: 8ste groot Breugelfestijn vanaf 18 uur in 
zaal Nachtegaal. Brusselstraat 83. Ook op 6/2 vanaf 11 u. 30. 

7 WILSELE: VU-bestuursverkiezing, Natuurvriendenlaan 3. 
11 KESSEL-LO: VU-ledenfeest met bestuursverkiezingen in zaal De 

Kring, Jozef Pierrestraat vanaf 19 u. Koud buffet voor 250 fr. 
12 BRUSSEL: Baskische feestavond met optreden van Ma'it Idirin, in 

de bar Americain van de Ancienne Belgique, Anspachlaan 114. 
Om 20 uur. Organizatie: Anai Artea 

„Gonzende bijen 
f f 

De verkiezingsoverwinning van 
de VU-ploeg van Herent-Winkse-
le-Veltem leeft nog zeer fris in ie
ders geheugen en daar de He-
rentse VU-gemeentemandataris-
sen aan het begin van hun zes 
jaar deelname aan het gemeente
beleid staan, werd de hele Volks
uniegemeenschap op 14 januari 
II. uitgenodigd om, met een alge-, 
mene vergadering, samen het 
nieuwe jaar in te duikelen. 
De bekende Herentse natuurkineas-
ten, Maurits Nijsen KarelJanssens. lie
ten het publiek — als voorproevertje 
— ademloos bewonderend meegenie
ten van twee van hun fascinerende 
natuurfilms: „Drukke Dagen" (goed 
voor twee gouden onderscheidingen) 
en in première brachten zij de indruk
wekkende bijenfilm „Romances van 
een gouden Stad". Beide, met einde
loos geduldig observeren tot stand 
gebrachte pareltjes van boeiende na-
tuur-poèzie, bracht ook de niet-kenner 
In vervoenng. Deze „Proeve tot Kijken 
en Waarnemen" verdient beslist navol
ging en een gemeend „dank-je-wel" 
aan Maurits en Karel. 
Het voorbeeld van de noeste bijen-
art}eid op het witte doek sloeg dan 
over op de vergadering. 
Onze beide schepenen, Willy Kuijpers 
en Armand Van Laer, schetsten de 
huidige (politieke) stand van zaken en 
lichtten hun programma toe (cfr. WU 
nr. 3 van 20.1), ^odat een duidelijk 
beeld van de te realizeren objektieven 
scherp werd gesteld. Ook OCMW-
voorzitster Martine Swaelens en frak-
devoorzitter Roger Overloop (namens 
de verontschuldigde Volkswoning-
bouwvoorzitter Jos Bex) vergastten 
de aanwezigen op een intentieverkla
ring, waarbij reeds heel wat vingertjes 
in de (financieel) pijnlijke wonden ge
stopt werden. 
Gemeenteraadslid Roger Castelein, 

ontslagnemend afdelingsvoorzitter, 
nam, een weinig ontroerd, afscfieW van 
zijn bestuur met het overiopen van de 
belangrijkste realizaties van de laatste 
drie jaren en wenste het nieuwe be
stuur alvast veel werkkracht en suk-
ses toe. 
Het nieuwe afdelingsbestuur werd dan 
gevormd: voorzitter wordt Guido Sijs, 
geassisteerd door de ondervoorzitters 
ilohan Somers en William Vanhoren-
beek; sekretaris Luk Vanden Winckel 
en penningmeester Georges Cra-
ninckx. De andere taken werden als 
volgt verdeeld: Onthaal Jan Robeets; 
Propaganda Luk Geleyns en Jan Ro
beets: Sportverantwoordelijke Luk 
Geleyns: Streekpers Karel Vander 
Mueren: Nevenorganizaties Hilda Fa-
vos, Kris De Vadder en Nadine De-
vacht 
De VU-ploeg van Groot-Herent zal 
ook in de toekomst haar verantwoor
delijkheid ten volle opnemen en zal 
door samenwerking tussen haar tien 
verkozenen, de burgers en het afde
lingsbestuur het in haar gestelde ver
trouwen zeker niet beschamen. 
Het worden inderdaad jaren van krea-
tief werken, opbouwen en niet opge
ven, maar ook jaren van vriendschap 
en wederzijdse hulp, zodat de verkie
zingsslogan van oktober '82 „De Ge
meente, Bouwsteen van een Vlaamse 
Staat", voor een heel stuk in onze 
gemeente zal gerealizeerd worden. 

W.V. 

• Juffrouw, 22 jaar, steno-dak-
tylo (tweetalig) zoekt half- of 
part-time werk, omgeving Brus-
sel-Halle-Lennik. Voor inlichtin
gen tel. 02-532.53.14. P.M.G Cen
trum Lennik, Kroonstraat 1,1680 
Lennik. 

AUTOBOX-BOOTBOX 
CARAVANBOX 

en nog zóveel meer box 
ENIG IN EUROPA ! 
1000 m2 TOONZAAL 
ALLE DAGEN OPEN 
VAN 8.30 U TOT 17.30U. 
OOK OP ZATERDAG TOT 12U 

FERYN 
FABRIKANT-INVOERDER 

87 Mechelseweg 
2920 KAPELLE O/D BOS 

(015) 71 18 49 
71 24 49 
71 20 49 TELEX 619.89 

Scherpenheuvel-Zichem 

VU-raadsleden 
verlaten 
de gemeenteraad 
Maandagavond 18 januari j.l. ging de 
tweede gemeenteraad door van 
Scherpenheuvel-Zichem. Op de agen
da stond de verkiezing van de 
OCMW-leden en een interpellatie over 
de plaatselijke VVV Hoewel de stem
ming van de OCMW-leden geheim is 
toch heeft SP-schepen Van Gossum 
deze verbroken; tegen deze illegale 
praktijken werd onmiddellijk protest 
aangetekend door de VU-raadsleden 
Marcel Gemoets en Marcel Janssen; 
daarop vertieten ze de zaal. Bij de 
Raad van State zal klacht worden 
neergelegd. 
De interpellatie over de W V had 
weinig om het lijf: in plaats van de ge
brekkige werking van de VVV aan te 
klagen kon de ex-schepen van Toeris
me (PVV-scheuriijst) niet nalaten een 
hoop onzin te vertellen over zijn opvol
ger. 
De middeleeuwse stijl, waarin de von-
ge gemeenteraden van Scherpenheu-
vel-Ztahem plachten door te gaan, 
werd opnieuw bevestigd. Dit gebrek 
aan „stijl" zal het imago van Scherpen
heuvel-Zichem eens te meer geen 
goed doen. 

VAN HET GOEDt 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Smions - Kleinmcubeien - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot ISu. 30 
Do., zat. van lO tot I9u.30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 • 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
• chts IS km van Brussel-centrum) 

VUJO verwerpt kerncentrales 

• Jonge elektricien 24 jaar. Stu
dies in Don Bosco Halle en 
HRTO Anderiecht Rijbewijs A. B. 
C. D. Zoekt betrekking in de 
omgeving Brussel-Halle-Ninove. 
Voor inlichtingen tel. 02-532.42.51 
of P.M.G. (Centrum Lennik, 
Kroonstraat 1 te 1680 Lennik. Tel. 
02-532.53.14. 

Ondanks alle publieke protesten stel
len de Volksuniejongeren vast dat 
men hier in dit land rustig voortgaat 
met het verder uitbouwen van een 
kernenergieprogramma. 
Men acht het blijktaar nog niet vol
doende dat er in eigen land kerncen
trales worden gebouwd, men gedoogt 
tevens dat vlakbij de Waalse grens, 
het buurtend Frankrijk een kerncentra
le bouwt te Chooz, mèt Belgische 
steun en medewerking. 
Toppunt van dit alles is dat men om 
goedkop>e energie van deze centrale 
te bekomen, verbintenissen dient aan 
te gaan om ook in eigen land méér 
kerncentrales te Ixiuwen. zij het dan 
met. Franse medewerking en steun. 

De Votksuniejongeren wensen de be
volking te herinneren aan hun reeds 
lang gekende standpunten: zeker 
geen nieuwe kerncentrales. Onder dit 
ordewoord zal VUJO dan ook mee 
opstappen in de nationale t}etoging 
van 14 mei e.k. 

Tevens wensen zij nu al mee te delen 
dat zij deze tematiek ook zullen behan
delen op hun groot kongres dat volle
dig gewijd zal zijn aan „het leefmilieu". 

Dit kongres gaat door in Westerio op 
15, 16 en 17 april '83. 

Gemeente 
Zaventem 

Gemeentelijke Muziek-
en Balletschool 

Aanwerving van: 
— 2 leraars(-aressen) No

tenleer 
— I Ieraar(-ares) dictie en 

voordrachtkunst 
— I leraar koper. 
De aanvragen dienen per 
aangetekend schrijven ge
richt te worden aan het kol
lege van burgemeester en 
schepenen, Gemeentehuis, 
Stationsstraat 8,1930 Zaven
tem en dit vóór 15 februari 
1983. 
Nadere inlichtingen zijn te 
bekomen bij de Dienst Alge
mene Vorming en Cultuur 
(tel. 759.66.75 en 759.84.08). 

Adv. 12 

LOST 
uw 
PROBLEMEN^ 
OP! 
En natuurlijk hebt u die 
kledingsproblemen als de naald 
van uw weegschaal rond de 150 
kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN in België met 
6 meester-kleermakers doorlopend tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland wanneer u een extra grote 
maat bezit en toch een ruime keus wenst, een goede kleermakers-service 
verlangt en graag de juiste prijs betaalt Schenk dan uw vertrouwen aan 
Succes Kleding Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

met zijn 1 000 m2 winkelruimte - zijn parking voor 200 wagens, 
zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl 
u in de gezellige koffie-shop wacht 

SUCCES KLEDING MEYERS 
B O O M S E S T E E N X A / E G 3 B - A A R T S E L A A R 

OPEN : «II* w.rkdog«n v»n 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur - utardag van 9 tot 18 uur 
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Karnaval of... echt? 
Op 8 januari II. beleefde Zottegem de 26ste uitgave van zijn Driekonin
genstoet Ons pas verkozen raadslid Ghislain Diependaele, van geen 
„karnavalstoet" vervaard, liet er geen gras over groeien en stal de one 
man-show door op een geestige manier Cockerili-Sambre in de stoet te 
sturen. 

De jury kende hem de 1ste prijs van de reeks „individuelen,, toe! 
Misschien een suggestie voor de komende karnavaldagen in het 
Vlaamse land? 

HET LEVENDE 
WATER 

l ' i u w f i i g i U i k ' i i spraken 
(II- R o i i u i r u i i ri'cds van <lf 
l i n i l i i i g i w o n i - ge /« i u l -
h f ids i ig fn .s thapp i ' i i van 
. Tiinis.sti ' i iuT Spr iuk ' l •. 
l i i j de hro i i v indt nu-n 
oude mscl i r i f te i i a l \ . fons 
.saintatis, i - f fet ln ni iral>i-
l i s - {gc'/(>n<)hciilsl>ron, 
woiu lcrbaar in lia.ir helen
de werking). 
Mi in l ieer l iey lcnians, on -
t lerpostontvanger van 
Roosheek, is de ontle Ro
meinen heel erg dank-
haai'. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunst iger tegen de Rome i 
nen /OU s temmen, 
f'.en achttal jaar geTeden, 
/a t Mi jnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooi t een nier-
kr isis kreeg, /a l in het l i j 
den en de p i jn van de post-
ontvanger kunnen inko-
me i i . 
Ge lukk ig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudef Tónisste i -
ner, naar samenstel l ing en 
smaak een v^aarachtig 
wonderwater. 
Naar Dui ts land geschre
ven, waar de wonderh ron -
nen zich bevinden, k w a m 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, K o r -
beek-Lo. Tel . 016/46.03.11. 
P i jn maakt echter skep-
t isch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje b i j Vader Abts, en 
l iet de inhoud van dat fles
je g rond ig analyseren. En 

waaiacht ig, er bleek calc i 
u m en magnesium en na
t r i u m en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bi j een bevr iend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtu ig i l Tön is -
s te iner-dr inkeHs, bevestig-
<)e dat 

Tönissteiner Spr i idel 
speciaal aanbevolen is b i j 
de l iest r i jd ing van : 
1. ziekte der ur ine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen «Ier nieren, 
minewegen, blaas- en 
voorstanderk l ier (pros-
tatis). 
b) reinigen bi j nierste
nen ; ook fosfaat- en 
ka rbonaat stenen. 

2. chronische maags l i jm-
vl iesontsteking. Herste l 
len na darmonts tek ing. 
Zenuw- en funkt ione le 
stor ingen. 

3. chronische ontstek ing 
der luchtp i jpen (pha iyn-
git is tracheïts, c h r o n i 
sche spastische b ronch i 
tis, al lergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen b i j 
de stofwisseling. U r ine -
z i 'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

W i e meer w i l weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kon tak t met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek -Lo . 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je d i t levens
water gemakke l i j k aan 
huis kr i jg t . 

(advertentie) 

mf Wij in de Volksunie 

VU-bestuur 
Oudenaarde 
verruimd 
Ingevolge het overlijden van de onder
voorzitter van de afdeling Oudenaar
de, de heer A. Coussement en het 
verhuizen van E. Lambrecht werd op 
de bestuursvergadering van 14 januari 
II. het huidig bestuur uitgebreid met 
een aantal jonge dynamische elemen
ten. 
Deze vernieuwing en verjonging van 
het bestuur zal onze afdeling zeker ten 
goede komen. 
Ten einde de kas te spijzigen wordt op 
zondag 20 februari e.k. een grote 
wafelbak gehouden in de zaal van het 
Brouvi/ershuis, Krekelput 14 te Ouden
aarde. De eerste wafels worden er 
opgediend rond 16 u. Steunkaarten 
(1 kaart a 50 fr — met tomtx)lanum-
mer — geeft recht op 1 koffie -I-
2 wafels) zijn te bekomen op het se-
kretariaat, Tuinwijk 12,9700 Oudenaar
de, tel. 055-31.56.14 en bij de bestuurs
leden. 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 
29 GROOT HERZELE: Groot hutsepotfestijn vanaf 17 u. in café 

Oud Gemeentehuis, bij Walter De Rouck te Hillegem. Ook op 
zondag 30 januari van 11 u. 30 tot 15 u. 

FEBRUARI 
4 BELSELE: Gespreksavond „Hoe groen is Vlaanderen" met Nelly 

Maes (VU), Miet Smet (CVP) en Marjet Van Puymbroeck 
(Agaiev) om 20 u. in het gemeentehuis. Moderator Fred Van Re-
moortel. Org.: Wase Jonge Leeuwen m.m.v. Amedée Verbrug-
genkring. 

5 NEDERHASSELT: Eetfestijn van VU-Aspelare-Nederhasselt-Le-
beke vanaf 18 u. in zaal Madeion, Geraardsbergsesteenweg. Ook 
op zondag 6 februari vanaf 11 u. 

5 GROOT-ST.-NIKLAAS: „Spreek-eens-in" om 20 uur in zaal Stad 
Nantes met schepenen Mare Huys en Daan Anthuenis. Gast
spreker: Paul Van Grembergen. Mogelijkheid tot insrpaak en per
soonlijk kontakt voor (jersonen, verenigingen en aktiegroepen. 

5 OOSTAKKER: De VU dankt Olga De Pillecyn, feestavond in zaal 
Luxor, Dorp om 19u. 30. Prijs: 450 fr. Inschrijven bij H. Vaere-
wyck 091-51.47.55 of Diri< Vandenhout 091-51.50.53. 

17 NINOVE: Informatie- en debatavond met dia-montage over het 
Europees Parlement met Euro-parlementslld Jaak Vandemeule-
broucke, om 20 u. In „De Denderhoeve", Burchtstraat 

Sociaal dienstbetoon senator Nelly Maes 
1ste maandag (7-2) om 18 u.: Belsele, 
bij raadslid ArnoU Vandermeulen, Bel-
seledorp 90 te 9180 Belsele, tel. 
772.40.60. 

1 ste zaterdag (5-2) orn 14 u.: Schelde-
kant, Temse, Café Cambrinus, Markt 
2690 Temse, tel. 771.05.25. 
Om 15 u.: Bazel, bij raadslid Antoine 
Denert Rupelmondestraat 90, 2768 
Bazel, tel. 77420.17. 
Om 16 u.: Kniibeke, bij raadslid Kamiel 
Van Mieghem. Bazelstraat 89, 2760 
Kruibeke, tel. 774.16.47. 

2de dinsdag (8-2) om 11 u.: Beveren, 

Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude 
Zandstraat 14 te Beveren. 
2de zaterdag (12-2) om lOu.: Kiel-
drecht-Verrebroek-Doel, bij raadslid 
Boudewijn Vlegels, Tragel 53. 2790 
Kieldrecht tel. 773.51.29. 
Om 11 u.: Melsele-Beveren, bij raads
lid Ghlsleen Van Vossel, (BaveriarKl-
straat 16 te 2740 Melsele, tel 
775.95.07. 
3de zaterdag (19-2) om 11 u.: Tielrode, 
bij Herman Kegels, Antwerpsestwg 
105A, tel. De Wilde 771.34.97. 
Om 14u.: Stekene, Vlaamse Mutuali
teit Waasland, Oosteinde 8 bis te Ste
kene. 

Om 15 u.: Kemzeke-De Klinge, bij 
Walter Drumont Voorhout 5, Kemze-
ke, tel, 79.77.07. 
Om 16 u.: Sint-Gitlls, bij Albert Van 
Wiele, Stationsstraat 159 te St-GiBis, 
tel. 70.65.78. 
4de zaterdag (26-2) om 15 u.: Loke-
ren. De Groene Poorte, Markt 72 te 
Lokeren, tel. 091-46.17.78. 
Om 16 u.: Sinaai, bij (jeorges Maes, 
Vleeshouwerstraat 24 te Sinaai, tel. 
772.31.79. 
Op afspraak: elke maandag-, woens
dag- en vrijdagmorgen, tijdens de kan
tooruren. Kantoor: Nelly Maes. Gentse 
Baan 50 te 2700 Sint-Niklaas. 

Bestuursfunkties aangeduid in Lede 
Lede zal de komende zes jaar be
stuurd worden door een koalitie VU-
Leedse Demokraten. Zopas werden 
de bevoegdheden van burgemeester 
en schepenen vastgelegd. 
Burgemeester Grepdon (LD): Voorzit
ter gemeenteraad en schepenkollege; 
Hoofd politie; Algemeen beleid; Alge
mene administratie en personeelbe-
leld; Informatie; Onthaal en Public Rela
tions; Verkeer; Militie; Begraafplaat
sen; Eredienst; Relatie OCMW. M. 
Minnebo (LD): Ambtenaar burgerlijke 
stand; Financien-Rekeningen; Begro
ting; Bevolking; Verkiezingen; Vreem
delingen. Roger De Paepe (LD): Open-
t>are werken; Onderhoud en aanleg 
wegen; Groenvoorzieningen; Riolerin
gen; Afvalwater; Onderhoud en wer
kingskosten machines; Onderhoud ge
bouwen en uitrusting; Elektriciteit; 

WM-arr . 
Dendermonde aan 
de studietafel 

De W M van het Arrondissement 
Dendermonde houdt op zaterdag 5 
februari a.s. een studiedag voor ge
meentemandatarissen en alle geïnte
resseerden aan het gemeentebeleid. 
In de voormiddag spreekt volksverte
genwoordiger André De Beul over 
„De rechten en plichten van het ge
meenteraadslid." 
In de namiddag wordt door volksverte
genwoordiger Desseyn gehandeld 
over „De gemeentebegroting." Voor
eerst zal de inleider een inzicht geven 
in de technische aspekten van de 
gemeentetïegroting, waarna de politie
ke benadering van de begroting aan 
bod komt 
Aanvangsuren: van 10 uur tot 12 u. 30 
en van 14 uur tot 17 uur 
Een broodmaaltijd wordt voorzien. 
Raats van vergaderen: arrondisse
menteel sekretariaat Oude Vest 129 
te 9330 Dendermonde. 
Aan de aanwezigen wordt de syllabus 
van de twee lessen ter hand gesteld. 
Er zal een bescheiden deelnameprijs 
worden gevraagd. 
Mandatarissen en niet-mandatarissen 
zijn van harte welkom op dit eerste 
vormingsinitiatief van VVM-Dender-
monde. 

Openbare veriichting. Antoon Mertens 
(VU): Sociaal-kulturele Raad; Bibliote-
ken; Muziekschool; Leefmilieu; Huis
vuil; Grondbeleid; Stedekx)uw en ruim
telijke ordening; Huisvesting; Patrimo
nium (monumentenzorg); Toerisme. 
Jef Rasschaert (LD): Brandweer; 
Rode Kruis; Landbouw; Wateriopen; 
Waterleidingen; Middenstand; Sport/ 
Sportraad; Gepensioneerden. Jules 
Hendeiickx (VU): Sociale Zaken; Ge
zondheidszorg; Feestelijkheden; Jubi
lea; Karnaval; Feestkomltee; Markt-
kommissie; Gezin-, jeugd- en gehandi
captenzorg. Bij de koalitie-kiesprekin-
gen werd overeengekomen dat na drie 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Ttl. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, G»nt 

Tel. 091-22.45.62 

jaar burgemeester Grepdon aftreedt 
en gewoon raadslid wordt. Hij zal — 
met zijn funktles — worden opgevolgd 
door Jules Henderickx, wiens sche-
penambt zal overgenomen worden 
door Alice De Coensel (LD). Schepen 
Jef Rasschaert zal na vier jaar worden 
opgevolgd door René Cobbaut (LD). 

Tot de overeenkomst behoren ook 
nog drie jaar voorzitterschap van het 
OCMW voor de VU dat zal worden 
waargenomen door VU-voorzitter 
Ghislain Henderickx, terwijl het 
OCMW-lidmaatschap voor de VU 
naar Hubert Matthijs (Overimpe) gaat 

„Spreek-eens-in"-
dag te St.-Niklaas 
Groot-Sint-Niklaas organizeert een 
„spreek-eens-in" op 5 februari 1983 in 
Stad Nantes, om 20 u. 
Ruime gelegenheid tot inspraak en 
persoonlijk kontakt. 
Kontakt met de VU-schepenen: 
— Mark Huys (Verkeersaangelegen-
heden, Openbare Werken en Groen-
beleid). 
— Daan Anthuenis (Kuituur en Onder
wijs). 
Gastspreker is Paul Van Grembergen, 
VU-fraktieleider Vlaamse Raad over 
een „Nieuwe kijk op gemeentebeleid". 

Nieuw VU-bestuur te Aalter 
„Na raadpleging van alle leden, waarbij 
hen de kans gegeven werd hun kandi
datuur te stellen voor het nieuwe VU-
afdelingsbestuur, werd in aanwezlg-

Overlijden in Lede 
Vorige zaterdag werd in Lede de 
vader van VU-bestuurslld Hubert Mat
thijs ten grave gedragen. Uit de woor
den van de priester onthouden wij de 
zinsnede die hij zelf optekende uit de 
mond van de familie Mathijs „Aan 
vader hebben wij alleen goeie herinne-' 
ringen". Het VU-afdelingsbestuur sluit 
zich aan bij de uitingen van medeleven 
die de familie mocht ontvangen van de 
talloze vrienden en kennissen. 

held van Walter Decoodt afgevaardig
de van het arrondissementsbestuur, 
uit de veertien kandidaturen een nieuw 
VU-bestuur samengesteld. 
Voorzitter Guido Van Nieuwenhuyse; 
sekretaris Luc De Meyer; penning
meester Lucien D'hooge; verslagge
ver Dirk Germonprez; propaganda 
Walter Vervalle; organizatie Mark Van 
de Walle en Luc Hoste; fraktie Guldo 
Van den Kerchove; VUJO Koen Stur-
tewagen; ondervoorzitter Johan Van 
den Broecke; bestuursleden Leon 
Boone. Hugo De Clercq, Willy Stom-
melinck en André Vleurick. 
Wij wensen dit vernieuwd en jong 
bestuur het allerbeste toe bij het ver
der uitbouwen van onze plaatselijke 
afdeling. 
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lepel & vork... 
^ 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wi)chmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag 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 091-6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

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

ilet ^attnstwtó 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak mat traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF-
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 Dr Van De Per 'plei 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIAL ITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tdfelqerief 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zi|n 

^ o f ten ff'cniioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verberlstraat 145-147 
2120 Scfioten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a n n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

VU-Neerpelt met 4 leeuwen 
in de raad 
BIJ de eerste deelneming aan de ge
meenteraadsverkiezingen behaalde 
de VU in de gemeente Neerpelt 
prompt vier zetels, meteen vier raads
leden 

Werden verkozen lijsttrekker Paul 
Coninx, vervolgens Jean Nauts, Ge
rard Schuurmans en Frank Seutens 
De installatie van de gemeenteraad 
vondt plaats op nnaandag 3 januari II 
Het werd de hoogste tijd dat er in 
Neerpelt in de CVP-kringen eens enig 
nuttig werk wordt verricht en dit zal er 
komen nu de VU mee in de oppositie 
gaat samen met de SP CVU 4 zetels, 
SP 3 zetels) De oppositie groeide in 
Neerpelt uit van 4 zetels (3 SP, 1 Ge
meentebelangen) naar 7 zetels De VU 
laat regelmatig haar blaadje ,De Brug ' 
verschijnen in gans de gemeente, om 
de inwoners in te lichten over wat er 
allemaal omgaat in hun gemeente 

Het feit dat de VU in de gemeente 
Neerpelt een echte band vormt onder 
de leuze „Hard maar eerlijk" de durf 
om anders te zijn dan de anderen De 
waaitieid naar voren te brengen, waar 
anderen altijd gezwegen hebben en 
recht op inspraak voor de bevolking 
De mensen van onze gemeente heb
ben ons dan ook bedankt op 10 okto
ber 1982 met 4 zetels Wij gaan ons 
programma zeker laten gelden gedu

rende deze zes jaren, ook al zitten we 
in de oppositie Wij hebben een pro
gramma dat haalbaar is, eerlijk zonder 
veel omhaal, recht naar de burger toe 
W I J zullen blijven hameren op de es
sentiële punten van ons partijprogram
ma dit voor een eerlijk, open beleid in 
onze gemeente 

W I J hebben reeds de eerste vergade-
nng een punt op de dagorde gezet 
„Motie tegen de aanstelling van Hap
part als burgemeester van de Voer" 

LIMBURG 
JANUARI 
28 MAASMECHELEN: VU-meeting in zaal 't Gleég, Smeetslaan 104, 

om 20 u, met Jaak Gabnels als spreker 
29 BILZEN: 2de studienamiddag voor alle mandatanssen van beide 

arrondissementen Van 13 u. tot 16 u 30 in zaal Pabito, Veemarkt 
Tema's Ruimtelijke Ordening en O C M W s Organizaöe W M 
Stuurgroepen Limburg 

FEBRUARI 

4 HASSELT: 1ste Limburgs Gouwbal in zaal Lorka, Genkersteen-
weg 284 om 20 u 30 Inkom 100 fr Ingericht door VNJ Lmburg 

5 TESSENDERLO: Toneelvoorstelling in het Kroonteater te Has
selt „Adam en Eva" om 20 u 30 Gezamenlijk vertrek met eigen 
wagens op de Markt om 19 u 30 

VU-Zonhoven pakt uit met eigen tijdschrift 
BIJ de gemeenteraadskiezingen van 
oktober II behaalde de lijst „Kartel" ei 
zo na de volstrekte meerderheid De 
VU-mensen, die zich op deze lijst 
kandidaat stelden, behaalden allen een 
zeer goede uitslag 

Het resultaat van de koalitievorming is 
bekend „Kartel' en SP gingen samen 
en zullen zes jaren de gemeente Zon
hoven besturen Als Volksunie-groep 
willen WIJ het nodige doen om onze 
stempel op het te voeren beleid te 
drukken Vi/ij willen niet enkel als druk-
kingsgroep fungeren maar tevens als 
een groep die positieve voorstellen en 

suggesties aan de meerderheidsgroep 
wilden doen 

Uiteraard zullen wij het beleid ook 
door een kritische bnl gaan bekijken 
Opbouwende kritiek is volgens ons 

een van de beste stimulansen voor 
onze Volksunie-gekozenen 
Daarom zullen wij regelmatig een tijd-
schnft uitgeven en met enkel informe
ren over hetgeen onze mensen in het 
gemeentebestuur doen, maar ook wel-

Walter Luyten 
te Bree 
Op uitnodiging van de Volksuniejonge-
ren van Bree en Bocholt zal op vrijdag 
28 januari om 20 u 30 senator Walter 
Luyten naar Bree komen om er als 
gastspreker het tema „Volksnationalis-
me" aan te snijden 

Deze avond gaat door in de 
zaal van cafe Cambnnus, Klooster
straat te Bree 

De toegang is gratis Geïnteresseer
den kunnen dezelfde avond tevens 
kennis maken met de vernieuwde uit
gave van „Twintig eeuwen Vlaande
ren" van uitgevenj Heideland, Hasselt 

EE 

ke onze beleidopties op langere ter
mijn zijn 

Onafhankelijk van het gemeentebe
stuur wil de Zonhovense Volksunie 
zich als groep inzetten voor elke 
medeburger van deze gemeente om 
samen te bouwen aan een gemeente 
waar het goed is om te leven, waar 
persoonlijke belangen en vetes met 
aan bod komen, doch waar enkel het 
algemeen belang van de Zonhovense 
inwoners pnmeert Het eerste nummer 
van ons tijdschrift dat de naam 
't Wespke meekreeg kwam ondertus
sen reeds van de pers 
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Wat een open gesprek al vermag... 

Knappe studiedag van het 
arr. Brugge-Torhout 

m Wij in de Volksunie 

WEST-VLMNDEREN 

Vor ige week zaterdag had, onder ruime belangstell ing, een kaderdag 
plaats te Torhout Het overgrote deel van de VU-kader ieden van het 
arrondissement Brugge waren bijeen om, in een open en ongedwon
gen sfeer, te praten en te diskussiëren. De slotkonklusie van elke 
deelnemer was eensluidend: zo'n studiedagen zouden vaker moeten 
doorgaan. Het pleit dan ook voor het arrondissementeel bestuur dat 
men de konfrontatie durfde aangaan-

Erwih Van Driessche, arrondissemen
teel VU-voorzitter, heette de aanwezi
gen hartelijk welkom en leidde Euro
pees parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke in. Deze gaf een briljante 
uiteenzetting over het rijke VU-pro-
gramma. Op zijn gekende, boeiende 
manier sprak hij over de vier baslspij-
lers van het volksnationalisme en hier
bij ging hij de „nete//ge"vragen nimmer 
uit de weg Ook de vele, vaak kritische 
opmerkingen van de aanwezigen wer
den in een gemoedelijke en eerlijke 
sfeer van luisterbereidheid benaderd. 
Hierop volgde een gesmaakte nieuw
jaarsreceptie en een lekker middag
maal. Het kan gek klinken, maar ook dit 
was een „voltreffer": Felix Timmer
mans drukte dit prachtig uit: „Het eten 
is als de saus van de vriendschap". 
Na de middag werden de afdelingen 
grondig „onderzocht" en besproken. 
Dit gebeurde op basis van een enquê
te die door het arr. bestuur was gehou
den bij leden en militanten. • Een be
schouwing bij het ledenaantal en een 
evaluatie van de abonnementenslag 
hoorde hier uiteraard bij. Redakteur 
Pol Van Den Driessche sprak in dit 
verband over „Zonder WIJ, bestaat er 
geen partij". Verder werden allerlei 
opmerkingen en suggesties genoteerd 
vanwege de afdelingsbesturen ter at
tentie van het arrondissementeel be
stuur en de VU-werking in het alge
meen. 

Jan-Pieter Pillaert, lid van het nationale 
VU-partijbestuur, lichtte de initiatieven 
van het hoogste partij-orgaan toe en 
benadrukte de open-heid van de VU-
top. „Het partijbestuur is geen ivoren 
toren en is biezonder tjegaan met het 

leven in en van de arrondissementen 
overal in het Vlaamse land," stelde 
Pillaert 

De slottoespraak werd gehouden 

door VU-partijraadsvoorzitter en sena
tor Guido Van In. Hij vroeg aan het ka
der zich met blind te staren op kleinig
heden en tegenslagen. En, verwijzend 
naar een recent vraaggesprek met 
minister Hugo Schiltz, zei Guido Van 
In: „Bij de bespreking van de zoge
naamde nationale sektoren mogen de 
Vlamingen zich niet laten opsluiten in 
een gevecht voor het federalizeren 
van het verleden. De federalizering 
van de toekomst is veel belangrijkerC.J 
Vlaanderen moet een staat zijn die er 
moet in slagen het instrument te zijn 
om zes miljoen Vlamingen zo tjehou-
den mogelijk doorheen de wereldwijde 
omwenteling te loodsen". 
Vermelden wij nog dat Luk Groot-
aerdt, VU-voorzitter van Assebroek, 
een dankbaar applaus in ontvangst 
mocht nemen voor zijn grote inzet De 
afdelingen Zedelgem, Knokke, Beer-
nem en Torhout kregen een extra
pluimpje voor het sukses tijdens de 
voorbije verkiezingen, dat ongetwijfeld 
te danken is aan de fantastische 
werking van deze VU-besturen. 

De voorbije kaderdag mag dan ook als 
zeer goed geslaagd worden geno
teerd in de annalen van de VU-Brugge-
Oostkust-Torhout Of, wat een open 
gesprek al vermag... 

JANUARI 
28 KORTRIJK: Voordracht- en gespreksavond over „Brussel, van 

taalstrijd tot welzijn voor iedereen" door Paul Daels, voorzitter 
IJzerbedevaartkomitee met getuigenis door een Brussels Vla
ming (Andrè De Schutter). 
Om 20 uur in 't Voske, Burg. Reynaertstraat (bij station en 
Schouwburg) in Kortnjk. Organizatie: VVB. Vrije toegang. 

28 POPERINGE: FVV-etentje in restaurant 't Couthof, Provense-
weg. Aperitief om 19 u. 45. 250 fr. per persoon. 

31 KORTRIJK: Spreekbeurt door Hugo Schiltz over „Is een Vlaams 
anti-krisisbeleid mogelijk?" Om 20 u. 30 in Hotel Broei, Broelkaai 8. 

31 IZEGEM: Nieuwjaarsinstuif om 20 uur in het Vlaams Huis. Org.: 
FVV. 

FEBRUARI 
3 IZEGEM : Om 19 u. opening van de tentoonstelling „De betekenis 

van het Daensisme" in de tentoonstellingszaal van het stadhuis. 
Tentoonstelling uitgewerkt door het „Daensmuseum en Archief 
van de Vlaamse sociale strijd", in Izegem uitgenodigd door VSVK. 

3 IZEGEM: Om 20 u., voordracht over het Daensisme, door drs. 
Frans-Jos Verdoodt in de bar van het Muziekauditorium, Kruis
straat 15. Toegang gratis. Organizatie: VSVK. 

4 IZEGEM: Tentoonstelling „De betekenis vSn het Daensisme" in 
de tentoonstellingszaal van het stadhuis. Elke dag toegankelijk, 
behalve op zondag. Elke dag van 14 tot 19 u. Op zaterdag van 10 
tot 12 u. en van 14 tot 17 u. Toegangsprijs: 20 fr. voor individuele 
personen, l O f r per persoon voor groepen. Organizatie: VSVK, 
tot 11 febr. '83. 

4 GROOT-ZEDELGEM: VU-ledenfeest in zaal „Aster" te Aartrijke 
om 19 u. 30. Gastsprekers: algemeen voorzitter Vic Anciaux en 
Europees parlementslid Jaak Vandemeulebroucke. Vooraf in-
schnjven, prijs 370 fr. voor het etentje. 

5 WAREGEM : Kaas- en wijnavond om 20 u. in Kultuurcentrum „De 
Schakel". Org.: Waregemse Vlaamse Vrouwen. Zang onder 
begeleiding van „De Troubadours". Prijs: 150fr. 

5 KORTRIJK: Hutsepotavond om 20 uur In zaal Vlaams Sociaal 
Centrum West Flandria. Graaf Gwijde van Namenstraat 7. 
Aperitief, hutsepot en taart voor 250 fr. 

6 IZEGEM: Wandeling in Hulste. Vertrek om 13u. 30 aan het 
Vlaams Huis. Org.: Wandelklub Vlaarhs Huis. 

12 MIDDELKERKE: VU-overwinningsbal om 20 uur in het Casino. 

Op voorstel van VUJO-raadslid 

Baskenmotie goedgekeurd in Izegemse raad 
Voorbi je maandag werd in Izegem de allereerste gemeentraad 
gehouden na de installatievergadering van 3 januari laatstleden. O p 
de agenda stonden o.m. het voorleggen van de beleidsverklaring van 
de SP-VU-Gemeentebe langenploeg, het goedkeuren van ^een motie 
t.v.v. dè Baskische vluchtelingen Arrese en Bilbao, ingediend door 
raadslid Jan Maertens (VU) en de verkiezing van de O C M W -
raadsleden. 
In een volgend artikel komen wij terug op de beleidsverklaring. Deze 
werd voorgelezen door burgemeester Nyffels (SP) maar de bespre
king ervan werd verdaagd naar een volgende gemeenteraad. 

Op het einde van de openbare zitting 
vroeg Jan Maertens het woord om 
een motie voor te leggen ten voordele 
van de twee Baskische vluchtelingen 
die sedert geruime tijd in ons land 
verblijven. Arrese en Bilbao kwamen 
reeds eerder in het nieuws dankzij de 
inspanningen van volksvertegenwoor
diger Vandenbossche, VU-senator 
Walter Luyten en de Anai Artea-werk-
groep ol.v. Christian Dutoit 
Beide Basken zijn voortvluchtig omdat 
ze in Spanje met de dood bedreigd 
werden omwille van hun syndikale en 
politieke aktiviteiten In België lopen ze 
echter het gevaar uitgewezen te wor
den, wat ook een paar keer effektief 

gebeurde maar steeds werd opge
schort dankzij de aktiviteiten van voor
noemde parlementairen en werk
groep 
De huidige opschorting verloopt op 
31 januari zodat het hoog tijd werd de 
regering en heel speciaal de ministers 
Gol en Tindemans onder druk te zet
ten. Anai Artea besloot dan ook i.s.m. 
een aantal VUJO-kernen een mobiliza-
tieaktie op het getouw te zetten. Er 
loopt momenteel een petitie en een 
postkaartenaktie. Verder probeert 
men in zoveel mogelijk gemeenten 
moties te stemmen (naar analogie met 
de aktie kernwapenvrije gemeenten). 
De Izegemse VÜJO besloot dan ook 

bij monde van haar vertegenwoordi
ger in de gemeenteraad, Jan Maer
tens, de motie in te dienen. Ze vervatte 
een verzoek aan de eerste minister, de 
minister van Justitie en de voorzitter 
van de Vlaamse regering om de nodi
ge stappen te doen opdat de twee 
Basken met uitgewezen worden. 
De motie werd aangenomen met 15 ja-
stemmen tegen 14 onthoudingen 
Twee leden van de meerderheid ont
hielden zich o m . omwille van het feit 
dat ze niet geloofden dat er in het de-
mokratische en „socialistische" Spanje 
nog gefolterd wordt. 
De Izegemse VUJO besliste dan ook 
een voorlichtingscampagne op te zet
ten ten voordele van de situatie van de 
twee Basken. Eveneens zal een petitie 
en postkaartenaktie opgezet worden. 

OCMW 
In besloten zitting werden dan de 
leden van het O C M W verkozen. Deze 
is als volgt samengesteld: 4 CVP, 4 SP, 
2 VU en 1 Gemeentebelangen. Er 
eventjes aan herinneren misschien dat 

lustrerié^ 
marcdevriese 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multlrohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken lichtstudio. 
erco, hoffmeister, hillebrand, 
putzler, raak, staff. 

marc de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
geen parkeerproblemen 

verlichting 
tegen betaalbare prijzen! 

VU-Ledegem bij de start 
van een nieuw werkjaar 
Na de verkiezingsoverwinning van de 
lijst „Vrijheid en Demokratie" wordt het 
eens tijd om te melden hoe het reilt en 
zeilt in Ledegem. De lijst behaalde de 
volstrekte meerderheid — gesteund 
door de VU — dank zij een gezond en 
goed gemeentebeleid tijdens de voor
bije zes jaar. Hierbij verdient burge
meester-senator Debusserè een grote 
pluim. Elke weekdag was hij op het ge
meentehuis te bereiken voor elke bur
ger zonder onderscheid. Het resultaat 
was op 10 oktober navenant Firmin 
behaalde 2.173 voorkeurstemmen (!), 
wat 1/3 van de Ledegemse kiezers 
betekent. Vanzelfsprekend dat onze 
dynamische Vlaams-nationalistische 
burgemeester ook de volgende zes 
jaar onze burgervader wordt 

Verder ziet ons bestuur er zo uit: 
voorzitter: Geert Creupelandt Fa-
briekslaan 44, 8650 Ledegem. Onder
voorzitter: Jaak Vermaut, Izegemse-
straat 132, 8768 Ledegem. Sekretaris. 
Georges Raes, Provinciebaan 1, 8650 

Ledegem. Penningmeester: Frans 
Ackx, Begijnestraat 52,8650 Ledegem 
Propaganda: Arnold Raes, Moorsle-
destraat 26, 8650 Ledegem; Jacky 
Devos, Rollegemstraat 168, 8650 Le
degem. Organizatie: Lucien Verkinde
re, Papestraat 66, 8650 Ledegem. Le
den OCMW- Gilbert Dejonghe, Pape
straat 61, 8650 Ledegem (tot 1 april), 
Lucien Verkindere, Papestraat 66, 
8650 Ledegem (vanaf 1 april); Erna 
Mahieu, Moorsledestraat 26, 8650 Le
degem (vanaf 1 apnl). VUJO. Geert 
Dessein, Provinciebaan 5, 8650 Lede
gem. Senator. Firmin Debusserè, St-
Hubertusplein 23, 8768 Ledegem. 
Veel belangrijker is dat al deze men
sen zich 100 % inzetten om van Lede
gem een bouwsteem te maken van de 
Vlaamse staat. Daarnaast werd ook de 
VUJO opgencht een vereniging die 
nog steeds in de lift zit. 
Iedereen verdient een proficiat voor 
hun belangeloze inzet en we blijven ze
ker niet op onze lauweren rusten... 

(GD) 

de Izegemse meerderheid bestaat uit 
S P VU en GB. 
De verkozen VU-raadsleden zijn: Pal
mer Dermaut en Bernard Dendauw als 
efektieven en Jaak Buyse, Renata 
Blondeel, Bart Staes en Michiel Ver-
helst als opvolgers. 

Bart Staes 

Wie is wie bij 
VU-Brugge-Noord? 
Na 1 jaar werking dankt het bestuur 
alle medewerkers. Voor werking en 
kontaktname wendt u tot de bestuurs
leden: 
Voorzitter: Reginald Hillewaere, Bom-
melbekestraat 39 te 8000 Brugge, tel. 
050/3390.88 
Sekretaresse: Annie Buysse, Dudze-
lesteenweg 34 te 8000 Brugge, tel. 
050/33.13.91. 
Penningmeester: Carlos Vernieuwe, 
C Everaertstraat 68 të 8000 Brugge, 
tel. 050/33.92.75. 
Propagandist: Antoon Torfs, Sikkel
straat 52 te 8000 Brugge. 
Organizatie- Carine Torfs, Oostendse-
steenweg 41 te 8000 Brugge 
Mandataris OCMW. Andrè Brauwers, 
J. Van Maerlandstraat 90 te 8000 
Brugge, tel. 050/33.34.52. 
Dienstbetoon Leys Pieter. Op het 
adres Bommelbekestraat 39 te 8000 
Brugge, tel. 050/33.90.88. ledere 2de 
en 4de maandag van 19 u. tot 20 u 

• Jonge man, diploma A3 hout
bewerking, zoekt werk rond 
Brussel, Halle, Lennik. Voor inlich
tingen tel 02-532.42.51 of P M G . 
Centrum Lennik, Kroonstraat 1 
te 1680 Lennik Tel. 02-53253.14. 

• Juffrouw 22 jaar, gegra
dueerde in dieetleer COOVI, 
zoekt passende betrekking. Voor 
inlichtingen tel. 02-532.48.77 of 
P.M.G. Centrum Lennik, Kroon
straat 1 te 1680 Lennik. Tel. 02-
53253.14. 

• 31-jarige stukadoor zoekt 
werk. Voor inlichtingen tel. 02-
532.53.14. P.M.G. Centrum Len
nik, Kroonstraat 1, 1680 Lennik. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerii 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi) bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45 1000 Brussel 

Tel 511 61 33 Pnve 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

< < urlgebreide heus bemeubelde villa s apparl en studio & 
in alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN. 205 
I4SI OOSTDUINKERKE 
TEL OSI/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenw/eg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open v.nri 10 tot 19 u 30 Zondiig en rmind ig gesloten 

GELD 

onmiddelli|k te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in een van de beste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

W I J bouwen voor U-
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052 478809 

Gratis voorstudie en pri jsofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu l t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
TeL 054-3337.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in-
dustneel - verlichting - elektn-
sche verwarming 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

Loodgie ter i j sanitair zink gas 
roof ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longttnstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukt ies) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B fr 
Inl Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

n.v. de winne - uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaard& 
tel 052-423304 - 42 3916 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053 213636 

TE KOOP 
Volautomatische, elektri
sche adresseermachine met 
opbergkastje voor adres-
seerplaatjes. In zeer goede 
staat. 5 jaar oud. Nieuw
waarde: 95.000 fr. Merki 
Stielow 5300 Hamburg. 

Nu wegens omschakeling 
naar computer te verkrij
gen voor slechts 15.000 fr. 
Zeer geschikt voor afde-
lings- of arrondissements-
administmtie. 

Te bevragen: Vlako nv, Ber-
larij 26 te 2500 Lier; tel. 03-
480.06.97 ter attentie van 
Bruyns. (Adv. 02) 

EM MOEKEN 
moeilijke maten,/^ 

rakkundige retouche ' 
• iccttcrkiccr waker J 1 

D X. 5- = — I 

h, j j „ . . . . i , . , j . , ' , j . iwiv ' , j ' j j t |«nin 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 

1760 Roosdaal Stnjtem 
Tel 054 3337 56 

PVBA ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaltteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel * 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar r u z e t l e i j j n 56c brugge 
O i O / 3 5 / 4 04 , 
baan brugg*kor1r i )k 

o ^ - ' 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
01431 1376 

ZO«K€RC1^ 
• Man, 38 jaar ongehuwd en 
v\^onende te Mechelen zoekt 
werk Diploma letterzetter A3 
Ervaring 13 jaar irv' drukkerij 4 
jaar als klerk Ref nr 348 

• 18-jange A6-A2 handels- en 
steno-daktylogediplomeerde 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers Volksvertegen
woordiger 02-5691604 

• Kinesist uit Izegem zoekt 
dnngend werk Ook bereid tot 
ander werk zoals medisch afge
vaardigde Goede talenkennis 
Aktief in het verenigingsleven 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Geert Bourgeois Vandenbo-
gaerdelaan 47 Izegem tel 
305287 

• Boekhouder met 26 jaar er
varing in prive-bedrijven zoekt 
nieuwe betrekking in Brabant of 
eventueel erbuiten Voor ml Dr 
Volksvertegenwoordiger J Val
keniers 02/5691604 

• Dynamische en werklustige 
man C36 jJ uit het Gentse, vlot in 
de omgang met ervanng in de 
import en export zoekt een pas
sende betrekking Hij is in het 
bezit van een A2 diploma handel 
en een njbewijs C Inlichtingen te 
bekomen op het Algemeen Se-
kretanaat tel 02/2194930 of bij 
de betrokkene 091/844994 

• Diëtiste en krimmoloog zoe 
ken werk m het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop 
pensstraat 72 1990 Hoeilaart 
(02-6573729) 

• Jonge gegradueerde klinisch 
latxirant zoekt een passende be
trekking HIJ heeft zijn legerdienst 
volbracht Inlichtingen te t)eko-
men op het Algemeen Sekreta-
naat tel 02/2194930 t>i'b\\ de 
betrokkene 015/61 4081 

• Jonge man 27 jaar student 
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan scfiappelijke pnjs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zicfi wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 

• 26-jange gehuwde licentiate 
Oudheidkunde specializatie 
Gnekse numismatiek geaggreg 
hoger sec onderwijs zoekt be
trekking in Brabantse Voor ml 
tel 02/5691604 Volksvert Dr J 
Valkeniers 

• Jonge dame 22 jaar gehuwd 
diploma A6/A3 steno-daktylo 
N en F zoekt een Ijetrekking als 
klerk-typiste 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 
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28 m Mensen van bij ons 

BRUSSEL - „Dat Brussel 
van ons, die Vlaamse hoofd
stad, die sjansende stad-' 
Er is nog steeds sprake van. 
Bij verhitte politieke diskus- • 
sles. In de kafeetjes her en 
der. Er wordt ook nog wel l 
veel gesjanst Maar, het hart f 
van Brussel bloedt evenwel ' 
inmiddels nog gestaag ver
der leeg. De uitwijking van ' 
Vlamingen naar randgebie- < 
den duurt voort. En in het | 
hartje van Brussel zelf: daar ' 
blijft de verkrotting schering -
en inslag. In veel wijken van 
het centrum tref je zelfs nau
welijks nog één „normaal • 
Vlaams gezin"aan. Wel veel 
eenzaten. Marginalen, zoals 
dat gemeenzaam heet. Men
sen die afgeschreven zijn. 
Waaronder ook duizenden 
Vlamingen, én verfranse in- ) 
wijkelingen. Sommige gere- ^ 
nommeerde kommentatoren -
en Brussel-kenners zien de ]' 
jongste tijd een „gunstige 1 
kentering'. In welk opzicht 
dan wei voor wat het een- , 
trum van de Brusselse ag- : 
glomeratie betreft?- Inzake : 
het aantal werkzame Vlaam
se koepels? Dat is zonder 
twijfel een pluspunt in ver
gelijking met vijftien jaar ge
leden. 

j Zulks blijkt evenwel langs 
« geen kanten te verhinderen 
I dat bij voorbeeld de Vlaam-

i
se inwoners in de Marollen 
„Frans moeten klappen om 
aan eten te geraken-' Niet 
alleen in de Marollen. 

Pastoor Jos Vereist (tevens Ver-
bondsproost van de chiro), leeft 
sinds vijf jaren in de buurten rondom 
„De Beuze", de Beurs. Hij heeft er de 
verantwoordelijkheid over vier 
Vlaamse parochies: de Goede Bij
stand, het Begijnhof, de Katelijne en 
de Rijke Klaren. Waar naar schatting 
zo'n 26.000 mensen wonen. In de 
Westhoek van het centrum, omsloten 
door de grote „boulevards". 

E.H. Vereist: „Brussel is nog goed
deels een Vlaamse stad. Maar veel 
Vlamingen laten wij — althans via de 
formeel georganizeerde én betoelaag
de organizaties — aan hun lot over. Er 
zijn natuurlijk nog een aantal „gelegen
heden" waar de Vlamingen mekaar 
tussen pot en pint kunnen ontmoeten: 
de Ancienne Belgique-bar, het Schuur-
ke, de getrouwe Conscience, de Kris
tallen Bol... Dat blijft een formidabel 
goede zaak. 

Maar, men heeft er nauwelijks weet 
van de levenswijze van duizenden 
andere Vlamingen die meestal dan nog 
als echte autochtonen hun dagen slij
ten in het stadscentrum. 

Mensen die bij voorbeeld „bij Jeanne-
ke een ganse avond lang één pint 
pakken om toch maar thuis weg te 
zijn én bovenop nog een tv-film te 
kunnen zien_" 

- Wij laten de Vlaamse marginalen 
in Brussel aan hun lot over.? 
Pastoor Jos Vereist: „Veel teveel. 
Maar ik bekommer mij hier met alleen 
om de mensen met grote miserie, de 
verlatenen, de alleenstaanden. 
Met onze straathoek-werking (rond de 
kerk van de „Bijstand") reiken we ook 
een hand aan de zogeheten kansar
men. In deze Brusselse buurten be
kommeren wij ons om het lot van alle 
Vlamingen of Nederlandssprekenden 
die hier wonen. Mijn ervanng op meni-
gerlei vlak Is nu echt niet bepaald om 
van te juichen. 

Voor wat betreft het leven van de 
meeste Brusselse Vlamingen die nog 

Pastoor Jos Vereist: 

/ / Vlaamse straatwerksrs in Brussel 

de das omwringem ? / / 

echt in het stadscentrum wonen en 
leven 
In mijn parochiedienst onderscheid ik 
drie verschillende soorten werk, het is 
natuurlijk een teoretische opsplitsing. 
Allereerst zijn er de kerkelijke aktivitei-
ten. Vooral bij de weekendmissen ont
moet ik telkens tientallen (tot 1(K)) 
Vlamingen die van her en der naar 
onze parochie komen. Vlamingen die 
mekaar hier graag — én bij de gods
dienstige ontmoetingen en ook achter
af bij gezellig-samenzijn — willen blij
ven ontmoeten. 
Niet telkens dezelfde, maar mettertijd 
is dit parochiegezelschap uitgegroeid 
tot verscheidene honderden gelovi
gen. Deze parochie, vijftien jaar gele
den door pater Leo Cool in leven 
geroepen, blijft voor de betrokken 
Vlamingen een attraktieve ontmoe-
tingspooL 
Voorts IS het mijn taak als pastoor ook 
om mede de werking van de sociaal-
kulturele organizaties (vooral, maar 
niet alleen, de kristelijke) te helpen 
(over)leven. In de parochie van de 
Bijstand is dit de chiro, de KWB, de 
KAV en de ouderlingenklub. Hierbij 
ervaar ik dat de Vlamingen in Brussel 
bitter weinig „sociaal komfort" hebben. 
Maar het minste wat wordt aangebo
den heeft een groot sukses, allicht 
omdat we de mensen uit hun isole
ment halen Bij deze werking hebben 
we kontakt met veel Vlaamse inwijke-
lingen: conciërges hier of daar, men
sen die een kleine commerce hebben, 
enz... 

En ten derde zijn we bekommerd om 
het lot van de „marginalen". Dat zijn 
niet allemaal geboren clochards. Het 
gaat ook en vooral om mensen die in 
de stad in de anonimiteit (ten over
staan van hun vroegere leefwereld) 
zijn komen vluchten; na een faillisse

ment bij voorbeeld, na echtscheiding, 
en zomeer 
Mettertijd ontglippen ze volkomen de 
mazen van het sociaal welzijnswerk 
Wij zijn ons hier gaan inspireren op de 
Britse „street-corner-workers" die 
vooral in Londen werkzaam zijn. 
Nog wat anders dan het vertrouwde 
buurtwerk. 
We blijven zitten met de vaststelling 
dat het Brusselse OCMW (hoewel het 
in vergelijking met andere nog behoor
lijk blijkt te werken), ondanks het jaar
lijks budget van 8 miljard, toch op 
cruciale momenten „niet meer mar
cheert". 
Mensen die geen centen kunnen be
heren krijgen wel 12.000 fr per maand 
toegeschoven, maar er wordt niet ge
toond hoe ge daarmee in godsnaam 
kunt overleven. En vooral, hoe spaar
zaam ge daarmee moet omspringen. 
Voorts springen we bij in verband met 
bij voorbeeld de rechten tegenover de 
huiseigenaars. En steken we ook een 
helpende hand toe voor medische 
begeleiding. Een paar jaar geleden 
vondt ge hier geen huisarts meer Nu 
zijn er terug twee Vlaamse dokters 
werkzaam; hun kabinet is geïnstalleerd 
in een kruidenierszaak aan de Kolen-
markt". 

Koepels genoeg 
— In welk opzicht voelt U zich nu 
verlaten samen met de ongelukkige 
Vlaamse Brusselaars in uw buurten? 
Pastoor Vereist: „Ik heb niet alleen 
bittere maar ook bemoedigende vast
stellingen. Men moet ons niet in het 
klubje van de eeuwig malkontenten 
duwen. Positief is bij voort)eeld dat de 
Vlamingen de meeste inspanning op
brengen voor samenlevingsopbouw. 
Dat er gewerkt wordt over alle gezind
heden heen. Daarentegen kwelt het 

(foto Zafar) 

mij dat verzuiling van buiten de 
Vlaams-Brusselse gemeenschap 
wordt „ingevoerd". 

En ik kan ook niet verzwijgen dat wij 
hier de indruk hebben dat de liberale 
minister Poma het buurtwerk de das 
aan het omdoen is. Terwijl sommige 
OCMWs dreigen met staking van 
betalingen, regent het berichten over 
het toedraaien van de subsidiekraan 
ten nadele van diensten die precies de 
mensen Jn een buurt voor hun essen
tiële dagelijkse noden tegemoet trach
ten te treden. 

Wat de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel betreft: juist langs het buurt
werk om kan een hernieuwde ver-
vlaamsing van verfranste gezinnen 
een aanvang nemen. 

Onze werking in „de Bijstand" werd 
(nog dank zij staatssekretaris Vic An-
ciaux, en later ingevolgd door Rika 
SteyaerO drie jaar lang gesubsidieerd 
met 700.000 f r 

Vanaf 1 februari dreigen we geen 
enkele financiële houvast meer te heb
ben! Het kabinet van Poma heeft ons 
meer dan eens (na verzoek van ons) 
laten weten dat er inzake verdere 
overheidshulp hoegenaamd nog niets 
zeker is.... Onze dienst zelf wordt dus 
kansarm gedoopt. Precies op het mo
ment dat de werking behoorlijke 
vruchten begon op te leveren! 

Voorts blijven we ook om een andere 
reden elke dag verder prutsen: het is 
telkens een herbeginnen. 

Zo is het een zéér erge zaak in de bin
nenstad als hier een Vlaming verhuist 
BIJ voorbeeld gans de chirowerking 
dreigt meteen in het slop te geraken. Al 
die dingen gebeuren geruisloos. Plots 
wordt vastgesteld- de chiro van Laken, 
die van Molenbeek, die van Kuregem.. 

zoveel groeperingen verdwenen In de 
binnenstad vindt je stilaan geen „nor

maal Vlaams gezin meer". Een slogan 
als „Dilbeek, Meise, Rode, waar Vla
mingen thuis zijn." klinkt prachtig, 
maar heeft zteh uiteindelijk ook tegen 
ons, Vlamingen in Brussel, gekeerd. 

AIENSEN 
1SONS 

Wij worden nog altijd „leeggezogen". 

Wanneer een bepaalde vereniging 
plots ophoudt te leven als één man 
verdwijnt dan doet zulks uitermate 
pijn... 

Daartegenover staat dan dat de Vla
mingen — en nu vooral door toedoen 
van de overiieid — sterk blijven in het 
maken en onderhouden van instituten. 

Hoeveel sociaal-kulturele en andere 
helpers komen in de hoofdstad niet 
hun kantooruren kloppen, en werken' 
naderhand zo spoedig en zoveel als 
mogelijk verweg in hun moestuintje? 

Voor ons niet gelaten uiteraard. Maar 
wij moeten dan maar in begrotingen le
zen dat voor het buurtwerk (voor de 
19 Brusselse gemeenten en de 
250.000 Vlamingen) amper 3,3 miljoen 
wordt vrijgemaakt! 

Wij zeggen dan zelfs nog dank-u-wel 
als ons wordt medegedeeld dat in die 
budgetpost niet zal gesnoeid worden! 
Nee, ik vind dat ten bate van de 
Vlaamse gemeenschap in Brussel de 
„bevoegde instanties" dringend een 
andere vitesse moeten gaan inscha
kelen. Subsidies dienen anders be
steed te worden dan voor uitbouw 
van gevestigde instituten. 
Grote Vlaamse koepels werken van 
9 tot 17 u. tijdens de werkdagen. Die 
Vlamingen die behoorlijke steun in de 
hoofdstad verdienen,"die leven er ze
ven dagen op zeven, die reizen niet ge
regeld naar fermette ginds of costa 
zoveel. 

Anderzijds heb ik ook last met Hou-
Zee flamingantisme, mensen die zeg
gen- wat houdt gij U bezig met het 
opvissen van die enkele verfranste 
marginale Brusselaars? Als er van
daag nog altijd Vlamingen in bij voor
beeld de Marollen beginnen Frans te 
klappen om wat dagelijks eten te kun
nen verdienen of krijgen, dan is dat na
tuurlijk de fout van francofone impena-
listische machthebbers, maar ook de 
schuld van ons, van de Vlamingen, die 
het hoofd afwenden en dat onrecht 
niet willen zien. Die er zeker geen 
helpende vinger naar uitsteken". 

(hds) 
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