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Na een jaar Martens-V 
Terwijl de eerste-minister met zijn regering op zoek is naar 
een „tweejarenplan", is het niet overbodig om het eerste be-
leidsjaar van Martens-V onder de loupe te nemen. 
Een paar recente regeringsbeslissingen hebben in Vlaande
ren een schokeffekt veroorzaakt. Zo de benoeming van 
Happart. Indien Happart geen regeringskrisis waard was, 
wat wij volledig beaamden, dan was hij nog minder een bur
gemeesterssjerp waard. 
Ook de bestelling van de F-16 zette kwaad bloed in Vlaande
ren. Tegen de achtergrond van bijna 400.000 Vlaamse werklo
zen, tegen de achtergrond van de voortdurende inlevering 
door de burgers is de besteding van praktisch 100 miljard aan 
militair materiaal een regelrecht schandaal. Er weze aan 
herinnerd, dat zelfs de legerleiding de F-16-aankoop overbo
dig vond. De verspilling van deze tientallen miljarden is een 
kaakslag voor de tienduizenden in Vlaanderen, die hun baan 
verloren omwille van de teloorgang van bedrijven, die in vele 
gevallen slechts enkele miljoenen nodig hadden om het 
hoofd boven water te houden. 
De regering Martens-V heeft echter niet alleen bij deze 
beslissingen, maar gedurende het ganse voorbije jaar blijk 
gegeven van een volgehouden anti-Vlaamse en anti-federa
listische instelling. 
Er is vooreerst, van bij de regeringsvorming tot vandaag, de 
permanente voorrangbehandeling voor Cockerill-Sambre 
geweest. Alles laat trouwens voorzien, dat het huidig rege
ringsbeleid slechts doende is om de voorwaarden te schep
pen, waarin opnieuw 40-50 miljard naar Cockerill-Sambre 
kunnen worden geschoven. 
De Volksunie brengt dezer dagen een indrukwekkend dos
sier onder de aandacht van de publieke opinie. Uit de cijfers 
en de feiten van dit dossier blijkt de anti-Vlaamse ingesteld
heid van de regering duidelijk. 
De strategie en de taktieken die Martens-V aanwendt om een 
anti-Vlaamse en anti-federalistische politiek te voeren, zijn 
talrijk. 
Zo wordt o.m. de staatshervorming van 1980 voortdurend mi
nimalistisch geïnterpreteerd en toegepast. De centrale rege
ring geeft haast dagelijks uiting aan haar onwil, om een aan
tal konsekwenties van deze staatshervorming toe te passen. 
De centrale regering weigert voortdurend, om aan de Gewes
ten en Gemeenschappen financiële middelen te verstrekken 
die hen nochtans toekomen. 
De adviezen van de Vlaamse regering worden stelselmatig 
opzij gelegd en over het hoofd gezien. 
De centrale regering en haar ministers maken zich dagdage
lijks schuldig aan bevoegdheidsoverschrijdingen ten nadele 
van de Gewesten en Gemeenschappen. 
De Volksunie zal zich in de eerstkomende dagen en weken 
beijveren om de vaststellingen en bewijzen, die ze na een jaar 
Martens-V verzameld heeft, op ruime schaal te verspreiden. 
Reeds nu kan gezegd worden dat dit Volksunie-dossier 
aantoont dat de Vlamingen van de huidige regering weinig 
of niets te verwachten hebben. 
Het besluit dat zich hierbij opnieuw - en met groter kracht 
dan tevoren - opdringt, is dat het de hoogste tijd wordt dat de 
Vlamingen hun lot in eigen handen nemen. De Vlamingen 
moeten snel en radikaal streven naar een eigen staatsher
vorming, waarbij slechts een minimum aantal materies 
centraal blijft. 
De hamvraag voor de toekomst is al lang niet meer, welke 
materies er moeten geregionalizeerd worden. Maar wel, 
welke materies wij nog bereid zijn aan het centrale bestuur te 
laten. 
Het is de hoogste tijd dat alle verantwoordelijken in het 
Vlaamse land — zowel uit de werknemers- en de werkgevers-
organizaties als uit de kultuurverenigingen en de politieke 
wereld - zich daarover bezinnen en zich beraden, om dan er 
samen snel voor te zorgen dat Vlaanderen morgen een 
toekomst heeft. 
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Foto van de week 

Onder een druilerige regen stapten vorige zaterdag tienduizenden vakbondsmihtanten op in een overigens 
matte betoging. „Vechten voor werk" was het centrale tema. 
Over de systematische benadeling van de Vlaamse gemeenschap en de achteruitstelling van de Vlaamse 
arbeiders en bedienden, werd met geen woord gerept En uiteraard werd ook niets gezegd over het feit dat de 
arbeiders in tal van Vlaamse bedrijven wel reeds moesten inleveren, terwijl de sinterklaaspolitiek in het voor
deel van duizenden Waalse werknemers aanhoudt „Unitaire solidariteit" op valse basis? (foto Dann) 

Geen frank meer?... 
We weten onderhand reeds lan
ger dan gisteren dat alle argu
menten en vooral politieke af
dreigingen goed zijn om de on
stilbare miljardenhonger van het 
Waalse Cockeril l te blijven be
vredigen door diep te tasten in 
de Vlaamse portefeuille. 
Geruime tijd heeft men de ware 
toedracht van het Cockerill-dra-
ma én van het schandalig mana
gement kunnen verhullen in een 
zee van rapporten die door hun 
decimetershoge afmetingen 
zelfs gewiekste staalspecialisten 
konden overdonderen. Vandaag 
evenwel, eindelijk, liggen de 
kaarten open op tafel. In afwach
ting van een officieel verdikt 
wordt, tot zelfs door CVP-polit ici, 
in het parlement betoogd dat 
Cockerill-Sambre de facto aan 
een faillissement toe is. 
Maar woordvoerder Dupré had 
amper klare taal gesproken of 
zijn Leuvense kollega-professor 
Eyskens riep hem reeds ter orde 
en stelde dat een faillissement 
door zijn kabinet zeker niet over
wogen wordt. 

Wat er dart wel (alweer) dreigt te 
gebeuren, daar hoeven we echt 
geen tekening meer van te maken. 
Of, was 28 februari — vorige 
maandag — niet de tweede ultie
me vervaldag Inzake het door de 
regenng geéiste „sociaal pakt" om 
nog verder de miljardensluizen ten 
bate van het zieltogende Cockerill-
Sambre open te houden?! -
„Pas maar op, tegen eind februari 
een konkreet afslankingsprogram

ma in de Waalse staalondememin-
gen, of... geen frank meer!" 
Zouden Eyskens en Martens hun 
dreiging uitvoeren, dan wordt in
derdaad Cockerill-Sambre meteen 
in handen van de curator geduwd. 
Want men kan er niet zonder 
nieuwe „enveloppes" leven. Van 
vandaag op morgen. Maar ook dat 
sociaal pakt is er niet en zal er vol
gens de nieuwe voorzitter Gerard 
Delruelle zeker niet spoedig ko
men. De manager is er, in grandio
ze samenspraak met zijn heetge
bakerde syndikalist Gillon, op uit 
om nu de meest groteske chanta
gemiddelen uit te spelen. Omdat 
ze nauwelijks nog iets anders heb
ben dan met staatswaarborg ge
dekte schulden hebben ze ook 
met hun grof pokerspel nagenoeg 
niets te verliezen. 
De middelen die nu gebruikt wor
den om de miljarden hold-up 
maand na maand suksesrijk te 
herhalen komen stuk voor stuk 
neer op een gijzeling van de 
Vlaamse belastingbetalers en 
werknemers. 

„Pas maar op, want als Cockerill-
Sambre failliet gaat dan worden 
tientallen Vlaamse bedrijven mee 
de dieperik ingesleurd." 
Van de Antwerpse havenbedrij
ven tot de Kempense steenkolen
mijnen... Om de Vlaamse werkne
mers die tewerkgesteld zijn bij 
Cockerill-Sambre met te verge
ten!... 
Alle mooipraterij ten spijt waartoe 
ook „de verdediger van de Vlaam
se belangen in de centrale rege

ring, namelijk Eyskens" zich blijft 
lenen, komt het nog langer toe
schuiven van miljarden aan Co
ckerill-Sambre inderdaad neer op 
de handelwijze van een bakker die 
zijn dorpsgenoten centen bedeelt 
om bij hem brood te kunnen blij
ven kopen. Dat is de rol die de 
Antwerpse haven en de Kemp)en-
se steenkoolmijnen nu ten aanzien 
van Cockerill gedwongen spelen. 
De Antwerpse haven wordt door 
een ter ziele gaan van Cockerill-
Sambre niet mee de diejjerik inge
sleurd, want er staan natuurlijk 
andere staalljedrijven (Arbed?) te 
wachten om de staalput te vullen. 
En het transport zal langs de Ant
werpse haven blijven geschieden. 
Cockerill-Sambre hoeft niet per se 
te verdwijnen. Maar aan de hold
up van die kant gericht tegen de 
Vlaamse gemeenschap, dient ein
delijk een definitief einde te ko
men (hds) 

Frans Beirens: 
PW Sogers vroeg mij 
wie nog mocht gefu
silleerd worden. 

Ondanks schriftelijke over
eenkomst tussen Katolieke 
Partij en Vlaamse Koncen-
tratie op 11 juli 1949-
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M^j Brieven 

IS DAT DE DIRV? 

Met grote belangstelling heb Ik de 
regeringsbeslissingen inzake aankoop 
van legermateriaal gevolgd. De mening 
van „WIJ" daaromtrent heb ik op de 
voet gevolgd en keur ik goed. Daar 
wens ik het volgende aan toe te 
voegen. Maandenlang zijn er onder
handelingen geweest met de Bekaert-
direktie en Landsverdediging omtrent 
de kompensaties van de eventuele 
schandalige aankoop van oorlogsma
teriaal. 

Nu de kogel blijkbaar door de kerk is 
heb ik bij navraag of Bekaert nu zal 
deelnemen het volgende vernomen: er 
is nog niets beslist inzake deelname. 
Ook werd de direktie van Bekaert bij 
een bezoek aan de Amerikaanse pro
ducent erop gewezen dat de produk-
tiekosten bij Bekaert hoe dan ook 4 
maal zo hoog zullen uitvallen. Bij mijzelf 
heb ik dan de bedenking gemaakt is 
dit het enige alternatief dat wij nog 
hebben, bedelen om oorlogsmateriaal 
te maken dat 4 keer te duur is? Of is 
dit dan de fameuze derde industriële 
revolutie? 

G.B., Izegem 

WAALS STAAL. 

Ook „Panorama" van 24 febr. i v.m. CS 
gezien? Wat voor nonsens en leugens 
daar verteld werden Wat men daarin 
had bekokstoofd om te trachten de 
Vlamingen zoetjes te stemmen omdat 
men nieuwe miljarden aan CS zal 
geven! Luister even. 
Wallonië zou Vlaanderen er vroeger 
bovenop geholpen hebben. Wij weten 
dat de Vlamingen vroeger naar Frank-
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rijk, Wallonië, enz. moesten gaan 
werken omdat onze ministers weinig 
deden voor de tewerkstelling in 
Vlaanderen. 
De lonen in CS zouden nu toch niet zo 
hoog liggen: zelfs lager dan in Sidmar. 
Zei men een halfjaartje geleden óók in 
Panorama, óók over CS dat de lonen in 
CS zoveel hoger lagen dan in Sidmar? 
Of hoorde ik niet goed? Waarom 
sprak men nu niet van een vijftiende 
maand? Waarom zegden die twee 
Limburgse arbeiders van CS — die de 
antwoorden vooraf in de mond wer
den gelegd — niet rechtuit wat ze 
netto verdienden? Wij weten dat de lo
nen in CS de hoogste van West-
Europa zijn. 
Bekaert zou CS met kunnen missen 
omdat het de staaldraad van CS nodig 
heeft. Larie! De Europese staalfabrie
ken moeten hun produktie beperken 
omdat er geen afzet is Er zal wel een 
Vlaams bedrijf staaldraad produceren 
voor Bekaert. 
Geen CS meer zou een kettingreaktie 
van werkloosheid in andere sektoren 
tot gevolg hebben. Maar waarom 
spreekt men met van de 40.000 Vlaam
se werklozen in de bouw? Met de 
miljarden die naar het bankroete CS 
gaan zou men in de bouw meer werk 
kunnen scheppen dan er in CS zou 
verioren gaan Dit zou dan weer dui
zenden werkplaatsen scheppen in 
sektoren die aansluiten bij de bouw En 
wat gezegd van de tienduizenden 
werklozen in het Vlaamse textiel? En 
van de 25 % werkloosheid in Lim
burg? En ga zo maar door! 
Wanneer kloppen wij eens op ta fe l ' 
Na meer dan 150 jaar onrecht moeten 
WIJ een krachtig „halt" zeggen aan de 
politiek van twee maten en twee ge
wichten. „Een Vlaamse staat" is de 
enige oplossing. 

J.V.L. NIjlen 

EN_ WANNEER 
IN VLAANDEREN? 

Woensdagvoormiddag, 23 februari jl., 
hadden leerkrachten en leerlingen van 
de kunstafdeling van het Stedelijk Insti
tuut aan de Cadixstraat de omheining 
rond de O.-L.-Vrouwekatedraal in een 
nieuw kleedje gestoken. In samenwer
king met Amnesty International wilden 
zij opnieuw op hun manier de humani
taire oproep tot bevrijding van alle 
politieke gevangenen ter wereld. 
Hierbij aansluitend verspreidden we 
ter plaatse met enkele kollega's en 
vrienden diezelfde dag een pamflet 
met de volgende inhoud: 
„Wij willen van de gelegenheid gebruik 
maken, de leerkrachten en de leerlin
gen van de Kunstafdeling van het 
stedelijk instituut aan de Cadixstraat 
geluk te wensen omdat ze zich willen 
inzetten voor het lot van de politieke 
gevangenen. 
Het getuigt immers van een waarach
tig humanisme indien men meewerkt 
aan de vrijheid van meningsuiting en 
dat men tevens de verdediging op zich 
neemt van hen die om hun politieke 
overtuiging verdrukt worden. 
Daarom durven wij er de aandacht op 
vestigen, dat ook in Vlaanderen heel 
wat mensen om politieke redenen wer
den gestraft door de genadeloze re
pressie na WO II. 

Wij vragen hier dan ook slechts 1 m2 
van de schutting rond de O.-L-Vrou-
wekatedraal ter beschikking te stellen 
voor de humane vraag: „Wanneer am
nestie in Vlaanderen?" 
Het is immers onze vaste overtuiging 
dat de oproep van Amnesty Internatio
nal slechts geloofwaardig is, als men 
bereid is die ook in eigen land te 
erkennen." 
Het plakkaat met daarop onze amnes
tie-eis werd eveneens op de omhei
ning aangebracht 

F.C., Hoboken 

„WEES EEN EXTREMISr 

Sinds een paar weken word ik steeds 
aangesproken door „Vlaamse libera
len" en „Vlaamse katolieke"-vrienden. 
Steeds pogen ze me te overtuigen van 
het belang van de CVP-PVV-aanwe-
zigheid in de Belgische regering. Tel
kens loopt ons gesprek uit op een 
diskussie. Als ik vraagtekens plaats 
achter hun oplossing over Voeren, 
F16, en CS, komen ze steeds met het 
argument: „En de Egmont-karwats van 
Schiltz?" Mijn antwoord is dan, dat die 
periode voorbij is, en dat onze partij 
zich daarna elektoraal goed hersteld 
heeft Ik van mijn kant pak dan uit met 
de taalwetregeling van 1963, Hertogin-
nedal, enz... Olie op het vuur dus. Ze 
noemen me dan een extremist en de 
oorlog komt terug opduiken,... zwart-
zakken, fascisten,... e.d. meer. Dit soort 
diskussies maakt me ziek. Ik walg 
ervan. En als ze me een extremist 
noemen, dan vind ik dat niet zo erg. 

Wees radikaal, wees principieel, wees 
absoluut wees hetgeen de burger 
noemt een extremist! Geef uzelf zon
der meten of rekenen. Aanvaard de 
zogenaamde levensrealiteit niet en laat 
u niet door het leven aanvaarden. Geef 
nooit het strijdbeginsel op! 

G.H., Brussel 

CVP-COMPLEX? 
In „De Standaard" van 26 februari 1.1. 
vermeldt men als het ware terioops 
een amandement van VU-senator Van 
In bij de begroting van Arbeid en 
Tewerkstelling. Dit amendement strek
te er toe om 14,6 miljard over te 
hevelen naar de Vlaamse gemeen
schap om de Vlaamse regering toe te 

laten een eigen en aangepast tewerk
stellingsbeleid te voeren. 
Dit amandement werd verworpen, ook 
door de CVP. Groot was dan ook mijn 
verwondering toen ik enkele kolom
men verder las dat de CVP als het 
ware gekomplekseerd is door de te
werkstelling. Dit vind ik kras. Wanneer 
de CVP toch zo bezorgd is om de 
werkloosheid dan was het haar ver
domde plicht om dit VU-voorstel te 
steunen om op die wijze de Vlaamse 
gemeenschap de middelen te ver
schaffen om iets ernstigs te doen aan 
de gesel van de werkloosheid. Maar ja 
dat zouden échte daden geweest zijn 
en geen papieren daden 
In ieder geval zou de CVP op die wijze 
meer gedaan hebben voor het Vlaam
se volk dan door het heffen van vals-
klinkende lofzangen voor het zoveel
ste verbale publicitair nummertje van 
Dupré. 

J.L, Wilrijk 

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

De redaktte 

Deze week in 

HET OLIE-DRAMA 
Sinds de eerste olie-krisis in 1973 

en de huidige prijs-crash zal de Opec 
precies tien jaar in het brandpunt van 
de belangstelling hebben gestaan. Maar 
zullen de prijzen echt op een permanen
te manier blijven dalen, en wat zal de 
Belgische konsument daarvan merken? 
Knack Qntmoet 
Reagan 

De Amerikaanse president Ronald 
Reagan stond vorige week een hele 
namiddag per satelliet in kontakt met 
drie plaatsen in de wereld, waar zich 
een exclusief groepje top-journalisten 
had verzameld. Knack was van de 
partij, en ondervroeg de president 
over kwesties die vooral West-Europa 
aanbelangen. , 

Yasser Arafat \ 
Yasser Arafat werd vorige week 

Mode 1983 
Knack haalt de wereld van de 

mode voor een keer uit zijn hoekje 
achteraan in het blad. In een e.\tra-
bijlage is er uitgebreid aandacht voor 
het modebeeld dat ons deze lente en 
zomer wordt geboden. 

Bovendien 
Reportage: De slag om de Galeries 

Anspach. Serie: De F-16, het hele 
verhaal en De Nieuwe Boekenkrant. 

P » 0 ® Ï Ü van Kna* » 

door het parlement in ballingschap van ^ ^̂ ĝ 'ï̂ ennisW' 
de PLO tot voorzitter van de organizatie. 
herkozen. Hij kreeg ook volmachten * ïiaaw 
om zijn beleid voort te zetten. 
Dat betekent dat de gematigde vleugel 
van de PLO alsnog heeft gewonnen. 
Ben analyse. 
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Mensen mi 
„Duidelijke" Gillon 
De uitspraken van de wallingan-
tische FGTB-vakbondsleider Gil
lon laten aan duidelijkheid niets 
te wensen over. „Wij zullen nooit 
ons akkoord betuigen met het 
door de regering opgelegde so
ciaal luik of met nieuwe inleverin
gen, zoals door de regering is 
beslist," riep Gillon vorige week 
uit tijdens een ontmoeting met de 
pers. En hij liet even duidelijk 
verstaan dat, indien de regering 
op de Waalse staaleisen niet 
ingaat, er dan nog wel andere 
„metodes" bestaan om de over
heid tot andere gedachten te 
brengen. 

De winkeliers en caféhouders 
rond het Brusselse Rogierplein 
wezen hierbij gewaarschuwd: als 
de centrale regering niet vlug 
met nieuw geld over de baan 
komt, dan brengen de Waalse 
metallo's straks wel weer „een 
bezoekje" aan de hoofdstad. 

Het wordt nu uitkijken naar de 
houding van de regering-Mar-
tens: ofwel bezwijkt zij, eens te 
meer, voor de Waalse chantage 
en bedot zij Vlaanderen ander
maal, ofwel dreigen de Waalse 
staalvakbonden ermee de boel 
op stelten te zetten in Brussel. 
Het zal wel weer eindigen met 
het bekende scenario; de rege
ring kapituleert voor de „njet" 
van Gillon en C o - en Vlaanderen 
zal wel verder afdokken. Met 
gratie" van de CVP en PVV. 

Stunt(elige) 
Coens 
Met nogal wat lawaai en bovenal 
bedoeld als een publicitaire stunt, 
heeft onderwijsminister Coens 
aangekondigd dat de schoolplicht 
tot 16 jaar, en voor een deel tot 18 
jaar, wordt verhoogd. Op zichzelf 
een lovenswaardig initiatief. Al 
was het maar onn de grote achter
stand nnet de ons omnngende 
landen in te halen. Ook het feit dat 
de leerplichtverlenging meer geïn
spireerd IS door sociaal-ekonomi-
sche motieven, valt te verdedigen 
Het IS inderdaad bewezen dat 
jongeren die vóór hun achttiende 
de school verlaten, op de arbeids
markt omzeggens met (meer) aan 
de bak komen. 

Toch enkele randbemerkingen. 
Deze verlenging dient struktureel 
opgevangen te worden, bovenal in 
het vaak verwaarloosde beroeps
onderwijs. Ook moet het stelsel 
van de studietoelagen dnngend 
herdacht en herwerkt, want het 
blijft een feit dat deze bijdragen te 

& e j » 

weinig de grote gezinnen uit de la
gere sociale klassen bereiken. En 
het IS toch vaak zo dat kinderen 
vroeg van school worden gehou
den, teneinde een extra-inkomen 
te verschaffen aan het gezin 

Deze week dit... 
ik hoor of lees bijna dagelijks de 
krisis analyzeren in koude, 
onpersoonlijke cijfers en 
procenten van bruto nationale of 
andere produkten. De mond van 
ekonomisten, fiskalisten of 
andere geleerde tisten loopt 
over van rendement rentabiliteit, 
balansen en 
konkurrentievermogens. 
Tegen wil en dank wordt je 
meegesleurd in makro-
ekonomische ontledingen. 
Gelukkig bezit ik de nodige 
nuchterheid om mezelf tegen te 
houden en niet op te gaan in 
zielloze redeneringen boven de 
kop van de mensen. Wie met 
zijn belde voeten op de grond 
en tussen het volk staat, ervaart 
totaal verschillende gegevens 
dan de wetenschappelijke 
grafieken. 

Dan voelt ge de angstige 
harteklop van Jan met de pet 
de stille maar diepe bezorgdheid 
van de huismoeder en de 
onmeetbare twijfel van zo vele 
jonge mensen over de toekomst 
Het spook van de werkloosheid 
is geen nachtmerrie maar een 
werkelijkheid in volle daglicht 
Alle hoogdravende diskussies 
over de daling of stijging van de 
ekonomische groei en de inflatie 
doen mets af aan de realiteit die 
de mensen ervaren: een 
eindeloze rij werklozen. De 
boeken-teoneen en ekonomische 
scenario's verlossen de mensen 
met van hun zorgwekkende 
vraag „wanneer komt mijn beurt 
om die nj aan te vullen'?" 
Dat heel de industriële wereld 
geplaagd wordt door de kwaal 

van de werkloosheid, mag geen 
voorwendsel zijn voor al wie 
verantwoordelijkheid draagt in 
de maatschappij om te 
verzinken In een onverschillig of 
gelaten immobilisme. Een tijd 
lang poogden sommigen zich 
weg te steken achter de 
misprijzende bewering dat de 
meeste werklozen profiteurs van 
het regime waren, die wel 
dachten aan hun rechten maar 
niet aan hun plichten. Die ballon 
gaat alvast nu niet meer op. De 
redeloosheid van deze uitlating 
steekt de ogen uit op een 
ogenblik dat Vlaanderen weldra 
400.000 werklozen telt. 
Als Vlaams-nationalisten zijn wij 
beroerd door dit fenomeen. Het 
Is een maatschappelijk probleem. 
Wij stellen het 

samenhorigheidsprincipe voorop 
als model van onze 
volkgemeenschap. We moeten 
diep beseffen dat de orde en 
het welzijn van heel onze 
samenleving bedreigd worden 
als we met meer in staat zijn 
aan duizenden jongeren een 
toekomstbeeld te verschaffen. 
Samenhorigheid betekent dat we 
allemaal verantwoordelijkheid 
dragen. Dit moeten ook onze 
Vlaamse bedrijfsleiders Inzien 
En al wie in Vlaanderen over 
kapitaal beschikt Niet alleen uit 
zorg voor de medemensen, 
maar ook uit welbegrepen 
eigenbelang. De toekomst van 
hun volk IS medebepalend voor 
hun toekomst. We zitten allemaal 
in hetzelfde bootje. Er is geen 
sociale welvaart mogelijk zonder 
ekonomische draagkracht Maar 

er is voor de meerbegoeden 
geen welzijn denkbaar in een 
volksgemeenschap vol onrust 
onzekerheid en latente opstand. 
Een zware verantwoordelijkheid 
rust op het staatsgezag. Onze 
kritiek op de overheid is 
grenzeloos. Een politiek beleid 
dat gekonfronteerd wordt met 
het schrikbarend probleem van 
een omvangrijke werkloosheid, 
vergt een duidelijke visie op 
korte maar vooral lange termijn. 
Hiertoe zijn kohesie en stabiliteit 
vereist Dit beleid moet steunen 
op een brede maatschappelijke 
consensus. Dit beleid moet 
schragen op een nieuwe 
benadering van de buitenlandse 
politiek, goed beseffend dat we 
met op een eiland leven en de 
wereld in volle beweging is. 
Geen van deze noodzakelijke 
voorwaarden voor een 
toekomstgencht overheidsbeleid 
IS vervuld of kan vervuld 
worden in de Belgisch-unitaire 
kontekst. Alleen het Vlaamse 
kader, binnen de Europese 
omgeving, biedt de nodige 
waarborgen voor ons volk. Meer 
dan ooit is de drijvende kracht 
van het Vlaams-nationallsme 
nodig. Dit is onze uitdaging voor 
de tachtiger jaren. 

Vic ANCIAUX 

Wij kunnen ons niet van de indruk 
ontdoen dat deze op zichzelf goe
de beslissing niet vergezeld wordt 
van begeleidende maatregelen en 
van een aangepaste, maar eigen
tijdse totaal-visie ep het onderwijs. 

Mathot 
vervolgd? 
Het Gentse parket-generaal 
heeft aan de kamervoorzitter een 
verslag overgemaakt waarin ver
zocht wordt de onschendbaar
heid van PS-volksvertegenwoor-
diger Guy Mathot op te heffen. 
Dinsdag is dan een „kommissie 
ad / l oc " samengesteld om te on
derzoeken of er voldoende rede
nen bestaan om op deze vraag 
van de prokureur-generaal in te 
gaan. 
De rechterlijke macht wil immers 
de Waalse socialist dringend on
dervragen omtrent een dubieuze 
schilderijenzwendel. 
Mathot zelf beweert niets met de 
zaak te maken te hebben en zegt 
bereid te zijn aan de gerechtelij
ke overheid te antwoorden. 
Het woord is dus aan de rechter-
Toch maar uitkijken. Want hoe is 
het nu gesteld met de evolutie in 
het onderzoek tegen ons aller 
VdB? De symbolische doofpot 
deed en doet in België te vaak 
„goed werk"- Vooral wanneer het 
„hoofdvogels" betreft! 

De Ridder 
roept op 
Clem De Ridder, voorzitter van 
het Davidsfonds, roept alle bewus
te Vlamingen op om zondag 27 
maart a.s. massaal deel te nemen 
aan de nationale Vlaamse beto
ging te Hasselt onder het motto 
„Onze toekomst: zelfbestuur". 
De onmiddellijke aanleiding daar
toe vormt het recente, krankzinni
ge Voerkompromis van de rege
ring. Beslissing waartegen de VU 
overigens direkt reageerde en vijf 
dagen later een massa-protest
mars organizeerde. 
Nu nemen ook alle Vlaamse strijd
en kultuurverenigingen deel aan 
deze optocht Vooral de rechtma
tige eisen van de Vlaamse bewe
ging op sociaal-ekonomisch vlak, 
en dit zeker in het licht van de hui
dige krisis (waardoor Vlaanderen 
dubbel wordt getroffen), zullen op 
deze manifestatie kracht worden 
bijgezet Een duidelijke boedel
scheiding, en zeker geen „bevrie
zing" van de kommunautaire pro
blematiek zoals voorgestaan door 
de CVP-PVV-regering. Elke recht
geaarde Vlaming is dus welkom 
op die betoging... en er wordt ook 
uitgekeken naar de reaktie van de 
vakbonden. 

Stappen zij straks ook op en ver
dedigen zij aldus de echte belan
gen van de Vlaamse arbeiders... of 
blijven zij zweren bij die unitaire, 
maar valse „solidariteit"? 
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En toch er nog goed nieuws ook! 
De milieu-ministers van de Europese Gemeenschap hebben, na een hele dag vergaderen, eindelijk 
besloten maatregelen te nemen om de invoer van huiden en produkten van baby-zeehondjes te verhinde
ren. Deze richtli jn wordt op 1 oktober van kracht en heeft een loopti jd van 2 jaar. Elk EG-land moet zelf de 
konkrete maatregelen uitwerken, teneinde de invoer van robbenbaby-bont tegen te gaan. 
Brigitte Bardot, de milieuvrienden en 93 <Vo van de Belgische inwoners zijn door deze beslissing, weer 
eens, zeer gelukkig. De milieuministers zouden er misschien goed aan doen even snel eens iets te gaan 
doen aan de schandalige vervuiling en verontreiniging van de Europese gronden, waters en lucht. 100 o/o 
zou dan tevreden z i j n . en onze kinderen zouden ons dankbaar blijven. 

„Beste 
naoorlogse 
regering?" 
Dit beweert althans CVP-kamer-
fraktieleider Blanckaert Deze 
toch niet meer zo jonge snaak zou 
nochtans beter moeten weten 
Want, indien Blanckaert de jong
ste 35 jaar regeringswerk zou 
evalueren, dan zou hij daar zeker 
één rode draad moeten in kunnen 
ontwaren, namelijk de stelselmati
ge benadeling van de Vlaamse 
Gemeenschap Hiermee trappen 
WIJ uiteraard een open deur in, 
maar het kan toch met geloochend 
dat deze kwaal van kwaad tot 
erger evolueerde En vandaag een 
toppunt heeft bereikt Zeker op 
het sociaal-ekonomische vlak... 
Hoeft dat nog een betoog"? 
Maar ja, van die kraaiende Blanc
kaert is sinds jaar en dag geweten 
dat hij met de minste Vlaamse 
refleks heefti Hij behoort tot die 
machtsgeile klub binnen de CVP 
die slechts dit voor ogen heeft; 

„Zorgen dat de CVP blijft delen 
van de njke tafelen van het staats
gezag". Het komt dan des te pot
sierlijker over dat deze meneer 's 
zaterdags meestapt in een beto
ging waar de regering een pak 
slaag voor de broek krijgt en 's 
namiddags doodernstig verklaart 
dat „deze regenng moet verder 
werken" Janusgezichti 

Zaïre 

Op voorstel van Hugo Schiltz... 
ledereen herinnert zich het op
hefmakend bezoek van VU-ge-
meenschapsminister Hugo 
Schiltz aan Voeren op 29 januari. 
Op die dag luisterde Schiltz er 
naar een aantal zeer konkrete 
wensen en verlangens van de 
Vlaamse Voerenaars. Hij beloof
de toen daadwerkelijk stappen te 
ondernemen, om aan de rechtma
tige belangen van de Vlamingen 
in de Voerstreek tegemoet te 
komen. 
En wie Schiltz een beetje kent, 
weet dat hij zoiets niet bij een i j
dele belofte laat. Op 18 februari 
jongstleden vergaderde een de
legatie van de Vlaamse Regering, 
waaronder de VU-gemeen-
schapsminister, met de goever-
neur en enkele leden van de 
Limburgse bestendige deputatie. 
Tal van suggesties die Schiltz in 
Voeren had gehoord, worden al
dus in konkrete daden omgezet. 
Wat de doorzettingskracht van 
de VU al niet vermag-

échte steun... 
Om aan de kanker van de werk
loosheid — die ook de Vlaamse 
Voerenaars in ernstige mate treft 
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— weerstand te bieden, zal de 
mogelijkheid om in Voeren een 
„ambachtelijke zone" te voorzien 
dn samenwerking met de GOM-
Limburg) worden onderzocht 
Omtrent de huisvesting wordt ge
keken op welke wijze, dnngend, 
bijkomende projekten kunnen 
worden gereaiizeerd Wat betreft 
het toerisme — levensnoodzake
lijk voor Voeren — zullen o m 
volgende initiatieven worden ge
nomen onderhoudswerken aan 
de toeristische weg, de aanleg van 
een „Voerroute", een efficiënte 
toeristische bewegwijzering, de 
verbetenng van de kwaliteit van 
de kampings, het subsidieren van 
de VVV, en het nemen van de no
dige maatregelen om de weg naar 
de Vlaamse jeugdherberg te ont
eigenen en de nodige verbete-
ringswerken uit te voeren 
Ook op het vlak van het leefmilieu, 
de kuituur, de bejaardenzorg en 
de wegemnfrastruktuur verbindt 
de Vlaamse Regenng zich ertoe 
om, samen met de provincie Lim
burg, door het verstrekken van 
alle mogelijke steun, de Vlamingen 
in Voeren te heipen 

...voor 

de Vlaamse 

Voerenaars 
Na twee maanden zal een eerste 
evaluatie opgemaakt worden. De 
Vlaamse gezagsdragers hebben 
dus blijkbaar gewacht tot de VU-
minister de handen uit de mou
wen stak ten voordele van de 
Vlamingen in de Voerstreek. En 
het zal, hoe dan ook, diezelfde 
minister zijn die als aktieve mo
tor zal blijven fungeren ter reali-
zatie van die voorstellen Het kan 
lukken. Ten minste, indien de an
dere Vlaamse partijen hun gege
ven woord houden en straks hun 
staart niet intrekken. Wat reeds 
al te vaak is gebeurd. Want, er 
was toch ook een eenparig goed

gekeurde motie in de Vlaamse 
Raad, die stelde dat de Neder
lands-onkundige Happart geen 
burgemeester mocht worden! 

Onze „bevriende politieke natie" 
bij uitstek, Zaïre, werd eens te 
meer met welwillende aandacht 
bejegend in de benchtgeving van 
de jongste dagen Uit een keihard 
dossier van de mensenrechtenor-
gamzatie „Amnesty International" 
blijkt immers dat in onze gewezen 
kolonie honderden mensen, zon
der vorm van proces, vastgehou
den worden en daarenboven nog 
vaak het slachtoffer zijn van bruta
le folteringen 

Ondertussen verzamelde het Na
tionaal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking (voorzitter is 
Maunts Coppieters, nota bene), 
tienduizenden handtekeningen 
n a V hun aktie teneinde een parle
mentaire onderzoekskommissie 
op te nchten De rol en verant
woordelijkheid van de Belgische 
overheid bij het Zaïrese drama 
moet nu eindelijk eens opgehel
derd En er zouden wel eens be
langrijke politieke kopstukken in 
moeilijke papieren kunnen gera
ken bij zo'n onderzoek Onze 
„betrekkingen" in het buitenland 
zijn echt met zo „kuis" 

Werk voor (bijna) iedereen 
Wie is zo verwaten, te durven beweren dat de re
gering geen beleid voor tewerkstelling zou heb
ben? 
De regering stelt wel degelijk te werk. Aan prima 
voorwaarden trouwens. Neem nou Lou Declerck, 
kabinetsmedewerker en woordvoerder van eerste-
minister Martens. Speciaal te zijnen gerieve werd 
in de herfst van vorig jaar de kwijnende Voorlich-
tings- en Dokumentatiedienst Inbel tot nieuw 
leven gewekt, met een financiële spuit van pakweg 
een kwart miljard. In december werd Lou tot 
direkteur-generaal van de herboren Inbel be
noemd. Jaarwedde zo'n slordige twee-en-half mil
joen. Francis Burstin, woordvoerder van vice-
premier Gol, kreeg de funktie van adjunkt-direk-
teur-generaal. 

Lou te werk gesteld, Francis te werk gesteld. Voor 
de rest van hun leven op fluweel en met bladgoud 
belegd. Ook wanneer hun broodheren straks weer 
eens minister-af zijn. 

En dan de onvermijdelijke De Croo, minister van 
Verkeerswezen. Die heeft, ook al voor een verdien
stelijke partijgenoot, een héél mooi gaatje in de 
kaas: kommissaris-generaal van een nationale 
dienst voor Toerisme. Aan de leiding van een cel 
van zowat dertig leden, waaronder óók al weer en
kele blauwe jongens en meisjes benoemd kunnen 
worden. Er is wél een kink in de kabel: de Vlaamse 
en Waalse regeringen liggen dwars, omdat Toeris
me geen nationale bevoegdheid itieer is en omdat 
De Croo daar dus niks-niemendalle meer te be
noemen heeft. Het zal De Croo een zorg wezen: hij 
wanhoopt nog lang niet, dat hij het nummertje toch 
voor mekaar krijgt. 

Aan z'n proefstuk is De Croo trouwens niet. In 
1975, op Goede Vrijdag nota bene, zette hij met 
kollega Humblet z'n handtekening onder een reeks 
van tientallen benoemingen in de Fondsen voor 
Scholenbouw. De lijst van kandidaten was opge
maakt door de hoofdkwartieren van de drie tradi
tionele partijen en hun syndikale aanhangsels. De 
voorbeelden waren stichtend. Onder de 35 be
noemden in niveau 1 waren er een tiental die niet 
eens humaniora hadden gedaan. Een mannetje dat 
enkele jaren voordien begonnen was als studie
meester, schopte hef tot inspekteur-generaal En 
een gewezen spoorweglader sloeg zo maar ineens 
vijf bevorderingsposten over. 

Het feest dreigde even niet door te gaan. In 1978 
vernietigde de Raad van State de benoemingen en 
aanwervingen. De jongens en meisjes vlogen 
daarom echter niet op straat. Nee, ze bleven netjes 
zitten waar ze zaten. En vandaag proberen de on
derwijsministers Coens en Tromont, de Goede-
Vrijdagbenoemingen bij speciaal wetsvoorstel te 
regularizeren. 
Dat wat de centrale regering betreft. Maar ach en 
ach, in onze bloedeigen Vlaamse Regering gaat 
het nauwelijks anders en beter. Poma, van Kuituur, 
is er zopas in geslaagd zijn gewezen kabinetsme
dewerker Marcel Van der Bruggen te doen benoe
men tot afgevaardigd-beheerder van het Ballet 
van Vlaanderen. Eigenlijk is Van der Bruggen nog 
beter af dan Lou De Clercq: het Ballet zal hem een 
jaarwedde van zowat 3,2 miljoen opleveren. Hoe 
luidde de verkiezingsslogan van de PVV ook 
weer? De staat ontvetten door blauwe balletten? 
Bij Gaston Geens, CVP-premier van de Vlaamse 
regering, is het hek helemaal van de dam. De man 
wil voor zichzelf en voor zichzelf alleen, bijgestaan 
door een zogenaamde direktieraad, alle macht en 
bevoegdheid over aanwervings- en bevorderings
wei en -wee van de Vlaamse administratie. Die di
rektieraad bestaat uit tien CVP-topambtenaren, 
twee socialisten en een PVV-er. Geen VU-er, 
uiteraard. En dit „pluralistisch" CVP-gezelschap, 
geleid door Geens, moet alle touwtjes in handen 
houden? 

Nou, waarom niet eigenlijk? De hele nieuwe 
Vlaamse administratie is immers één groot CVP-
feest. Van de 25 ambtenaren-generaal dragen er 
„maar" 17 een CVP-feestneus. 
Wat voor een verfoeilijke antichrist is die Schiltz 
toch, dat hij daarin graten vindt! 

•> - • * . ; ' , 
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Sociaal-ekonomisch m 
Martens bij Sint-Pieter... 

Hold'Up gaat onverstoord voort 
Nog geen week nadat hij het 
kontrakt ondertekende voor de 
onzinnige aankoop van 
vierenveertig overbodige F-16-
gevechtsvliegtuigen, goed voor 
een uitgave van 50 miljard 
frank, trok defensieminister 
Vreven met zijn kollega's van 
de Belgische regering naar de 
Gentse Sint-Pietersabdij om in 
een geheim konklaaf te zoeken 
naar middelen om zo'n extra 
35 miljard op de 
overheidsuitgaven te 
besparen... 

Een treffender beeld van de 
sociaal-ekonomische politiek 
van het kabinet-Martens V kan 
nauwelijks bedacht worden. 
Men blijft de bevolking 
bedonderen met een 
inleveringskoorts. Terwijl 
verscheidene 
honderdduizenden gezinnen 
amper nog de eindjes aan 
elkaar kunnen knopen, in de 
helft van elke maand de laatste 
frank van hun schaarse 
geldmiddelen opgebruikt zien 
aan fakturen alleriel, geeft men 
In regeringskringen geen kik bij 

de simpele melding van 
Martens dat tijdens de twee 
komende jaren andermaal liefst 
200 miljard zullen dienen 
bezuinigd te worden. 
Er wordt instemmend geknikt 
maar vooral stilletjes gedacht 
aan uitgaven vla zoveel 
bijkredieten. En natuurlijk 
schaamt Martens zich nog 
altijd niet over de geforceerde 
F-16-aankoop, onderneemt hij 
hoegenaamd niets om de 
verspillende Framatome-
verbintenis (inzake de 
kerncentrales van Chooz en 
Doel V) geen schijn van kans 
te geven en blijft hij ook 
meespelen bij de hold-up van 
Cockerlll-Sambre. 

Niet u! 
Men blijft de godgeklaagde poli
tiek voeren, centen op te eisen 
van de gezinnen, waarbij vooral de 
zwaksten het zwaarst getroffen 
worden. „Niet u, maar de staat 
leeft boven zijn stand!" Van wie 
was die liberale slogan ook 
weer?... Is het louter toeval dat het 
allereerste konkreet gegeven dat 

uitlekt over het geheim regeer-
konklaaf van vorig weekend al
weer btetrekking heeft op een aan
tasting van de koopkracht van de 
gezinnen? 
Men wil inderdaad de uitgaven 
voor werkloosheidsvergoeding 
behoorlijk verminderen door de 
uitkenngen fiskaal te belasten 
voor die gezinnen waarvan men 
vooropstelt dat ze reeds behoor
lijk verdienen met één kostwinner. 
Terecht is er zware kritiek op het 
feit dat bij voorbeeld notarisvrou
wen stempelgeld binnenrijven. Of 
meer algemeen dat niet onbemid
delde gezinnen bovenop nog ge
wiekst gebruik maken van dop-
geld om zich extra te verrijken. 
Maar nu pakt men uit met een 
zeer algemene maatregel die ook, 
en vooral, van aard zal zijn talrijke 
gezinnen andermaal in de financië
le miserie te storten. 
Eén voorbeeld maar Vandaag is 
het voor de meeste gezinnen 
slechts mogelijk een eigen woonst 
te kopen of te bouwen wanneer 
het gezin twee kostwinners telt 
Een dergelijke stap, die een heel 
leven hypotekeert wordt slechts 
genomen als er enige zekerheid is 

over dat gezinsinkomen. Met de 
werkloosheidskrisis tuimelen vele 
gezinnen, na het aangaan van hy-
potekaire schulden, reeds In de 
moeilijkheden als een van belde 
kostwinners werkloos valt Maar 
op dat moment kunnen doorgaans 
toch nog de verbintenissen nage
komen worden door de werkloos
heidsvergoeding. Gaat men daar 
nu extra het snoelmes in zetten, 
dan wordt de lijst van ofjenbare 
verkopen weer fel aangedikt 
Overigens blijft de regenng-Mar-
tens V beweren ook de bedrijvig
heid in de txjuw te willen herop>-
krikken... 

Koninklijk verslag 
Van een koherent herstelbeleid Is 
in de verste verte niets te bespeu
ren. Erger nog, met veel kunst- en 
vliegwerk wordt niets onverlet ge
laten om een spoedig herstel van 
onze ekonomie tegen te werken. 
Iets meer dan tien jaar geleden is 
de ekonomische krisisgolf komen 
opzetten als gevolg van de ollekri-
sls. De dolle stijging van de olieprij
zen heeft het staats- en gezins
budget behoorlijk ontwricht Nu 

Pulinckx 
bijt terug 
Dinsdag heeft VBO-ielder Pu
linckx (van het Verbond van Bel
gische Ondernemingen) scherp 
van zich afgebeten na de verwij
ten die ACV en ABW vorige 
zaterdag met hun manifestatie 
richtten aan het adres van de 
werkgevers. 

„Die ernst en de duur van de 
kwalen waaraan wij lijden, aldus 
Pulinckx, sluiten snelle en radika-
le remedies uit' 
Voor de RTBF-radio gaf de Belgi
sche patroonswoordvoerder ook 

nog te kennen „begrip te hebben 
voor het gevoelen van ongeduld 
bij de werkzoekenden.' 
Maar véél meer dan begrip op
brengen kan er momenteel bij 
Pulinckx niet af. 
De toespraak van de VBO-leider 
zal premier Martens allicht veel 
deugd gedaan hebben. Want zijn 
deflatiepolitiek wordt met geen 
woord aan kritiek onderworpen. 
De ACV-ministers In de centrale 
regering hebben een bondge
noot van formaat gevonden! 

Plus 9 miljard 
De miljarden blijven dansen. Voor
al wat de rode cijfers in het budget 
van de centrale regering betreft. 

Er wordt vooral veel gegoocheld 
en zand gestrooid in de ogen van 
diegenen die voor de staatsinkom-
sten moeten zorgen. 
Vóór het Sint-Reterskonklaaf van 
vorige weekend werd gesteld dat 
voor dit jaar nog bijkomend 50 mil
jard tekorten dienen weggesnoeid 
te worden. Dat cijfer werd nu 
afgeslankt tot 35 miljard. En er 
werden verschillende maatrege
len overwogen en afgesproken 
om ook deze miljardentekorten 
weg te werken. 
Maar, spoedig zal moeten toege
geven worden dat andermaal zlns-
begoochelende rekeningen aan 
het publiek worden voorgehou
den. Immers, precies tijdens dat 
bespanngskonklaaf werd vooral 

aan minister Hatry van het Brus
sels gewest toestemming gege
ven om extera 9 miljard uit te 
trekken (via lening met bijhorende 
zware intrestslasten, ten bate van 
de „in geldnood verkerende ge
meenten van de Brusselse agglo
meratie"! 

Anderzijds moeten we geloven 
dat er niet zou gesproken zijn over 
de uitreiking van een nieuwe enve
loppe miljarden ten bate van (Do-
ckerill-Sambre 

We wisten wel wat langer dan 
vorig weekend dat alleen Sint-
Pieter de PRL en PSC-ministers 
ervan kan weerhouden buitenspo
rige eisen in het kabinet-Martens 
door te drukken. 

eindelijk op de internationale 
markt de olieprijzen als een pud
ding in elkaar aan het zakken zijn, 
twijfelt de regenng-Martens er 
geen minuut aan om de gunstige 
gevolgen van goedkopere oliepro-
dukten op onze ekonomie en de 
koopkracht van de gezinnen met
een te doorkruisen door ander
maal een BTW-verhoging door te 
voeren... Centen rapen waar ze 
het gemakkelijkst kunnen meege-
jat worden. 
De BTW-verhogingen van begin 
dit jaar waren reeds van aard om 
in één klap de koopkracht van de 
gezinnen met andermaal een paar 
tientallen miljarden te verlagen. 
Voordien was er reeds de presta
tie, de koopkracht in een jaar te 
verminderen met 3 procent De 
regering mikte op een gezamenlij
ke Inlevering van de gezinnen, 
goed voor 120 miljard frank. Ze 
kan die prestatie ook op haar 
palmares schrijven. Het komt neer 
op minstens 50.000 frank per ge
zin. 
Die deflatiepolitiek wordt met 
krachtige hand voortgezet Dat 
anc'ermaal uitgekeken wordt in de 
richting van vermindering van het 
dopgeld voor talrijke gezinnen, 
kan geen verwondering wekken. 
Reeds begin van dit jaar mochten 
we kennis nemen van een RVA-
voorstel, geformuleerd in 0|> 
dracht van de minister van Arbeid. 
Men gaf te kennen er op uit te zijn, 
op de uitkeringen voor werklozen 
zo'n 3 miljard extra te besparen. Er 
komen almaar werklozen bij, maar 
het globale budget voor werkloos
heidsvergoeding dreigt dit jaar 
drastisch ingekrompen te worden. 
Waarbij de fiskale belasting van 
dop)gelcl in zekere gezinnen 
slechts één middel blijkt te zijn. 
Anderzijds veegt men zijn voeten 
aan het beloofde tewerkstellings
beleid. 
Martens dient herinnerd te wor
den aan zijn belofte om tegen het 
einde van vorig jaar 15.(XX) men
sen uit de werklozenmiserie te 
halen. Hij is er daarentegen in 
geslaagd, het aantal mensen zon
der vast werk tot 800.000 te laten 
oplopen. 
En de Vlaamse ekonomen hebben 
becijferd, als de wansmakelijke 
deflatiepolitiek wordt voortgezet 
dar we spoedig op het katastro-
faal cijfer van 1 miljoen effektief 
werklozen afstevenen. Het ACV 
stelde destijds strenge eisen om In 
de regering-Martens V te laten 
meespelen. De achterban werd 
gesust door de optie, spKsedIg niet 
minder dan 150.000 werklozen op
nieuw werk te geven, onver
bloemd neer te schrijven „in het 
verslag van de regering aan de ko
ning". 
In dit verslag werd geen melding 
gemaakt van de voorgenomen 
drastische besnoeiing op het dop
geld. Wat met werd gemeld aan de 
koning, wordt verwezenlijkt en 
wat wel werd beloofd, wordt langs 
geen kanten behooriijk nage
streefd. 
Wat gretig aan te grijfjen valt om 
onze ekonomie opnieuw gezond 
te maken, onder meer het inspelen 
op de internationale trend van 
goedkopere olieprodukten, wordt 
door de geldhonger van Martens 
V doorkruist door een zoveelste 
fiskale ingreep via BTW-verhogin
gen. De ravage die Martens V blijft 
aanrichten, kent geen naam. (hds) 
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ACV'ers 
Afgezien van het feit dat de vak
bondsbetoging biezonder mat en 
troosteloos is verlopen (met daar
enboven niet het verhoopte aantal 
deelnemers en dit ondanks de 
gratis treintickets), hing over de 
hele manifestatie een zweem van 
hypokrisie en on-echtheid. 

Daar waar bij soortgelijke akties 
vorig jaar het ABVV telkens al
leen-in-de-strijd stond, deed het 

ACV nu wel mee. Begrijpelijk, 
want straks worden er immers 
syndikale verkiezingen gehouden 
en je kan je leden toch niet blijven 
voorhouden dat de inlevering ge
beurde in ruil voor rrfeuwe arbeids
plaatsen... daar waar in werkelijk
heid het aantal werkzoekenden 
steeg tot boven de duizelingwek
kende kaap van het half miljoen. 

Dus, best mee opstappen. Voor 
't fatsoen van 't eigen blazoen. En 
er was nog meer... 

...Farizeeërs? 
Daar waar het A B W deze pro
testmars, behalve tegen de pa
troons, zeker ook tegen de libe
rale regeringspolitiek richtte, 
stapte het ACV op, maar dan 
enkel tegen de bedrijfsleiders. 
Alsof alle onheil enkel veroor
zaakt wordt door de patroons-
De regelrechte sociale afbraak-
politiek gevoerd door de CVP-
PW-reger ing werd door het 
ACV niet vermeld-

En tot overmaat van schijnheilig
heid stapten zelfs tal van CVP-
parlementsleden (van ACV-
strekking) op in de betoging. Al
hoewel ze vooraf herhaaldelijk 
hadden gezegd dat zij de eigen 
ACV-ministers blijven steunen, 
viel niettemin op dat een aantal 
„£rebu/s</e''CVP-ministers dolbli j 
mee marcheerden. Zowel Luc 
Dhoore als Jos Chabert moeten • 
zich verkneukeld hebben in dit 
protest; protest dat hoe dan ook 
tegen de regering gericht was. 
De gieren houden zich klaar om 
straks de kadavers van het kabi
net Martens V te verslinden. 
„De interne verscheurdheid bin
nen de CVP bracht dit land aan 
de rand van de afgrond.", wordt 
wel eens beweerd. Niet volledig 
ten onrechte trouwens. 

1 op 25.000 
Voor aanwervingseksamens bij 
de NMBS in 1982 kwamen zich 
liefst 25.283 kandidaten aanbie
den. 2.397 onder hen slaagden en 
welgeteld 1 kandidaat werd aan
geworven! 
Dit antwoordde De Croo op een 
parlementaire vraag. 
Deze feiten doen nogal wat vra
gen rijzen omtrent de eerlijkheid 
van dergelijke eksamens, of al
thans naar het uitschrijven ervan. 
Het is toch waanzinnig eksa
mens te organizeren wanneer 
men zeker weet dat er geen 
plaatsen vrijkomen, integendeel, 
op een ogenblik dat er van afdan
kingen wordt gesproken. 
Deze affajre krijgt nog een ande
re, bittere wansmaak, wanneer 
men bedenkt dat precies De 
Croo tijdens de jongste dagen 
tientallen politieke benoemingen 
erdoor joeg. Kandidaten zonder 
eksamenbewijs, maar met een 
(zeer) iange arm_ 
Nog deze slotbemerking: zij die 
beweren dat werklozen „profi
teurs" zijn, moeten toch ook 
eventjes gaan nadenken bij die 
getallen. Nochtans een bewering 
die men steevast hoort, zeker in 
liberale middens waar men blijft 
jongleren met termen zoals „pro-
fitariaat" en „nietsnutten"-

Vic Anciaux 
herinnert 
Vóór enkele jaren werd 1 maart 
aan alle universiteiten over de 
hele wereld uitgeroepen tot „Uni
versitaire VredesdagZ Bij gele
genheid hiervan herinnert VU-
voorzitter Vic Anciaux aan de 
brede maatschappelijke en poli
tieke wil in Vlaanderen tot op
richting van een interfakultair 
vredesinstituut Tevens betreurt 
hij te moeten vaststellen hoezeer 
het Belgisch buitenlands beleid 
onmachtig Is om, al was het maar 

één duidelijke daad te stellen die 
tot de Europese opbouw, tot 
meer Europese autonomie of tot 
een realistische en doelmatige 
vredespolitiek kan bijdragen. 
Elke waarachtige pacifistische 
politiek moet vertrekken van het 
loskoppelen van de Europese 
defensie van die waanzinnige be
wapeningswedloop. 
De aankoop van offensieve en 
onnodige F-16-gevechtsvliegtui-
gen bewijst andermaal dat het 
Belgisch buitenlands beleid ge-
monopolizeerd wordt door een 
behoudsgezinde, Vlaamsonver-
schillige en zelfs-vijandige PSC-
lobby. Anciaux betreurt dan ook 
dat uitgerekend een „Vlaams mi
nister van Buitenlandse Betrek
kingen als het ware als scherm 
fungeert voor een pseudo-euro-
pees verbalisme dat in niets uit
mondt en slaafs de Amerikaanse 
imperatieven involgt'. 

Over Serge Berten, geen nieuws... 
In de loop van januari 1982 verdween de 
Menense lekenmissionaris Serge Berten op 
een geheimzinnige wijze. 
Sedert enkele jaren was hij, in dienst van de 
paters van Scheut, aktief ontwikkelingshelper 
in Guatemala. Uit gesprekken met zijn omge
ving blijkt dat hij de bedoeling had zich tot 
priester te laten wijden, maar omwille van zijn 
aktiviteiten nog een tijdje wilde wachten. Zijn 
oversten van Scheut waren echter van oor
deel dat hij zijn priesteropleiding best in 
Californië verder zette. Hierover ontstond een 
meningsverschil, in zoverre dat Berten in 
oktober 1981 bij een Guatemalteekse notaris 
een akte liet opstellen waarin hij verklaarde 
niet meer te behoren tot de orde van Scheut 
In januari 1982 ontving zijn familie een laatste 
brief en even later werd vernomen dat Berten 
ontvoerd zou zijn. 

Het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen 
werd ingelicht en door de paters van Scheut 
de verdwijning bevestigd. Even later keren 
ook ABOS-medewerkster Irma Van Papeg-
hem en Scheutist Raf Allaert om veiligheids
redenen terug. Zij zijn de laatsten die Berten 
gezien hebben. 
Over de aktiviteiten van Berten bestaat weinig 
duidelijkheid. Wel zou hij aktief geweest zijn 
in een als subversief beschouwd boerenkomi-
tee. Het vellen van een oordeel over zijn 
optreden behoort echter niet tot onze op
dracht Onze opdracht is het wel klaarheid te 
brengen in deze onverkwikkelijke zaak en 
opheldering te bekomen over het lot van 
Serge Berten. 

Uiteraard is de familie Berten erg bekommerd. 
Twee betogingen te Menen tonen aan dat ook 
de bevolking zich het lot van Serge Berten 
sterk aantrekt 

Slechts beloften 

Kontakten tussen de familie en het ministerie 
leverden tot op heden - ruim één jaar na de 
verdwijning — geen nuttige inlichtingen op. 
Slechts vage beloften en even vage gegevens. 
Voorde familie werkt het stilzwijgen bijzonder 
ontmoedigend. Alle vertrouwen ebt weg. 
En dan kwam de interpellatie van CVP'er M. 
Olivier. Net na een perskonferentie te Brussel 
en een stille optocht naar het kabinet van mi
nister Tindemans, georganizeerd door het 
Menens Komifee voor Ontwikkelingssamen
werking. Een publieke verklaring van de minis
ter kon niet lang meer uitblijven, zodat niet ten 
onrechte het vermoeden leeft dat de interpel
latie in onderling overleg werd opgesteld. 
Onverwacht was wel de VU-tussenkomst, die 
door de minister ongemeen heftig en bitsig 
onthaald werd. 

In zijn antwoord vermeldde Tindemans de 
herhaaldelijke veroordelingen van het Guate-
malteeks regime door België en gaf hij een op
somming van de initiatieven die door zijn 
departement en de diplomatieke diensten in 
Guatemala werden genomen. Daarbij wees hij 
op de moeilijke omstandigheden waarin deze 
diensten moeten opereren. Dat laatste kan 
geenszins ontkend, maar verontschuldigt niet 
blijvend het gebrek aan enig resultaat 

De minister ontkende dat de regering zwijgt 
omwille van kommerciële belangen. Sedert 
jaren worden geen Belgische wapens meer 
geleverd. Maar dat werd vroeger ook beweerd 
in verband met Biafra- tot een vliegtuig op 
weg naar Biafra neerstortte met Belgische 
wapens aan boord. 

Eigen-aardig 
Al bij al blijft het eigenaardig dat alle inspan
ningen nog geen ernstig resultaat opgeleverd 
hebben. Want ondanks de moeilijke werkom
standigheden rijst de vraag waarom onze 
diplomaten niet kunnen wat kollege Willy 
Kuijpers wel kon: doordringen tot in de hoog
ste kringen en druk uitoefenen om de opzoe
kingen naar de vermiste Berten verder te 
zetten. Dat de huidige president Rios Montt 

kandidaat is van de kristen-demokratische 
partij, kan de kontakten enkel vergemakkelij
ken. 
Het resultaat van de beloften die mijn kollege 
wist af te dwingen, werd door Tindemans 
bekend gemaakt: „over het lot van Serge 
Berten weet de regering niets". 

Totaal misplaatst was zijn bewering dat de 
reeds vernoemden Irma Van Papeghem en Raf 
Allaert moedwillig informatie zouden achter
houden, om aldus een hetze te ontketenen te
gen zijn departement en zijn persoon. Enige 
bewijsvoering bracht de minister niet Trou
wens, de beide betrokkenen ontkenden for
meel de geuite beschuldiging. 

Feit is dat het uitblijven van enig nieuws 
onbegrijpelijk overkomt Want welke de aktivi
teiten van Berten ook waren, zijn familie heeft 
recht op een totale inzet vanwege de bevoeg
de diensten om uit te zoeken wat hem overko
men is. 

Heeft de Guatemalteekse overheid er belang 
bij dat de mantel der vergetelheid over deze 
duistere zaak gespreid wordt Of beschikt het 
departement van Buitenlandse Betrekkingen 
over inlichtingen die liever niet aan de grote 
klok gehangen worden! In dat laatste geval 
zou een gemeenschappelijke verklaring, in 
overleg met de familie en de paters van 
Scheut een oplossing kunnen brengen. En de 
ondraaglijke onzekerheid van het gezin Be
rten verzachten. 

Franz Van Steeni<iste, 
VU-kamerlld 
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Wetstraat 

De werklozen aktief begeleiden 
Centraal in de parlementaire werking stond het Kamerdebat over het 
staaldossier. De CVP'er Dupré slaagde er daarbij in om zeer hoge toppen te 
scheren, maar om even nadien al even diep te pletter te storten. Op de rotsen 
van de eigen fraktie en minister Eyskens. 
Het kern-achtigst werd de Vlaamse visie nog verwoord door Willy Desaeyere: 
„ Volgens de huidige unitaire formules is het uitgesloten dat vers geld naar Co-
ckerill-Sambre wordt gedraineerdF 
Door de staalproblemen werd een ander debat wat in de hoek gedrumd. Dat 
over „Tewerkstelling en Arbeid", dat zowel in Kamer als Senaat hoog-gestemd 
verliep. Niet in het minst dank zij de ruime VU-bijdrage: de volksvertegen
woordigers Daan Vervaet, Jaak Gabriels en Jef Valkeniers; hun kollega's Nelly 
Maes, Walter Peeters en Guido Van In van de Hoge Vergadering. 

Spreken over een begroting „Tewerk
stelling en Arbeid" klinkt wat overtrok
ken. Zeker wanneer men weet dat 
ruinn 113 miljard uitgetrokken wordt 
voor de werkloosheid En volgens 
Jaak Gabriels zal zelfs dat bedrag 
ontoereikend blijken. 
De werkloosheid is ongetwijfeld het 
belangrijkste symptoom van de huidi
ge krisis die Walter Peeters ais een 
„beschavingskrisis" kenmerkte: „Wij 
beleven momenteel het einde van de 
industriële samenleving en de op
komst van een nieuwe beschavings-
vorm'. Voor de 500.000 werklozen van 
vandaag en de 700.000 a 800.000 van 
morgen biedt de huidige arbeidsethos 
geen uitkomst En of we nu naar een 
hyper-industriéle dan wel naar een 
trans-industriële maatschappij evolue
ren, de rol en de plaats van de arbeid 
zullen er in beide maatschappijtypes 
volkomen anders uitzien 

Daan Vervaet en Nelly Maes spraken 
in eenzelfde zin: „Deze krisistijd is 
een tijd van diepgaande veranderin
gen. Het wordt niet meer zoals vroe
ger Nu wordt beslist hoe de maat
schappij van morgen er zal uitzien: 
demokratisch, kreatief en vrij, of eli
tair, onderdrukkend en gewelddadig'. 
In dat opzicht is het fenomeen van de 
werkloosheid erg verontrustend. De 

werklozen dreigen geïsoleerd te gera
ken van het produktieapparaat en van 
het snel wisselend maatschappijmodel 
Aldus komen zij terecht in een zinloze 
leegte, een totale demotivering en een 
slepende lusteloosheid Bovendien 
heeft de werkloosheid niet alleen een 
invloed op het fysisch en psychisch 
welzijn van de bevolking, de massale 
werkloosheid kan ook een bedreiging 
inhouden voor de demokratische orde. 
De Vu-sprekers benadrukten dan ook 
dat een werkloosheidsbeleid meer in
houdt dan vervangingsinkomens en 

P-Sprokkels 
• De F-16-interpellaties van de frak-
tievoorzitters Frans Baert en Louis 
Tobback werden door de regerings
partijen eensgezind afgerond met een 
eenvoudige motie: „Er wordt overge
gaan tot de orde van de dag". Zelfs de 
enkele kritische CVP-leden knikten 
braafjes ja tegen de zinloze miljarden
verspilling. 

• Ondanks het aankondigen van een 
goedkeuring door zijn fraktie meende 
Frans Baert toch dat de wijziging van 
de wet tot beperking van de pachtprij-

zogenaamde programma's tot opslor
ping van de werkloosheid. Trouwens, 
de programma's die de huidige rege
ring op getouw zet, zijn volgens Jel 
Valkeniers en Guido Van In tot mis
lukken gedoemd. 
Wprkloosheidsbeleid vergt ook een 
herverdeling van de beschikbare ar
beid, het uitbouwen van de non profit-
sektor en vooral maatregelen die het 
fenomeen van de werkloosheid zelf 
begeleiden 
Walter Peeters pleitte krachtig voor 
een aktief beleid van werkloosheidsbe-
geleiding. „Die begeleiding moet deel 
uitmaken van een integraal oplos
singsmodel dat rationeel en aktiege-
richt is en dat zowel het sociaal--
ekonomisch als het sociaal-psycho

logisch aspekt van het vraagstuk 
omvat Een aktieplan in die zin moet 
uitgaan van integrale doelstellingen. 
Vervolgens moeten een aantal be-
leidsbeginselen worden vastgelegd 
en een aantal konkrete voorstellen 
betreffende programma's en struktu-
ren'. 
Het IS verheugend dat de VU het 
begeleiden en opvangen van werklo
zen op parlementair niveau heeft aan
gebracht Hopen nu maar dat men op 
beleidsvlak uitgroeit boven wat vage 
intentieverklaringen en her en der ver
snipperde initiatieven Daarmoet moet 
onder meer snel klaarheid komen in de 
onduidelijke bevoegdheidsafbakening 
inzake tewerkstellingsbeleid tussen de 
centrale en de Vlaamse regering 

„Meer armslag geven aan de gemeenschappen is niet alleen 
een communautaire eis, maar vooral een sociaal-ekonomische 
noodzaak." Walter Peeters 

zen in zekere zin overbodig is. De 
vifijziging verduidelijkt slechts de huidi
ge wet en laat het fundamentele pro
bleem ten gevolge van de perekwatie 
van de kadastrale inkomens onaange
roerd. 
• Tijdens zijn tussenkomst bij het 
staaldebat citeerde Willy Desaeyere 
een aantal cijfers die aantonen dat een 
uniforme inlevering, zoals de regenng 
voorstelt onlogisch en onrechtvaardig 
is. Een paar voorbeelden: direktie en 
kaders van Charieroi verdienen 17th. 
meer dan elders en de Luikse arbei-

De werkloosheidsstatistieken zijn duizelingwekkend. Straks zal 15 Lh. van de beroepsbevolking zonder werk zitten! 
Maar meer dan duizelingwekkend zijn volgens Jaak Gabriels de cijfers in Limburg. Een ware katastrofe: één Limburger 
op vier is werkloos! Iedereen vindt dat een schande, -maar niemand doet er wat aan. De tijd dringt aldus het VU-
kamerlid, dat de slogans vervangen worden door daden: „Limburg eist een prioritaire behandeling. Op basis van de be
naderde werkloosheidssituatie, de achtergebleven infrastruktuur en de algemene achteruitstelling heeft die provincie 
daar recht op." 

eters 13 tot 16 th. meer dan ariaeiders 
in andere bedrijven. 

• Hetzelfde kameriid tjebtelde de tij
delijke werkloosheid bij de Kempische 
Steenkoolmijnen als je reinste politieke 
koehandel: een kompensatie voor de 
gevraagde inlevering bij Cockerill-
Sambre. Tevens wees hij er op dat ma-
nipulatiemechanismen aan het werk 
zijn met als enig doel het gunstig 
resultaat van de inspanningen van de 
K.S. om het deficit te mikieren, over te 
hevelen naar de staalsektor 

• Nog in vertmnd met Cockerill-
Sambre stelde senator Oswald Van 
Ooteghem een vraag naar de kostprijs 
van de vele studies die tot dusver aan 
de prot>lemen van de Belgische staal-
nijverheid gewijd zijn. Antwoord van 
minister Eyskens: sedert 1977 tot 
1982 betaalde de staat ruim 227 mil
joen voor de vele studieopdrachten. 
Het belangrijkste aandeel daarvan ging 
naar het studiebureau McKinsey. 

• In de Senaat dient vooral de inter
pellatie van Rob Vandezande vermeld. 
Daarin bundelde hij zowat alle Vlaam
se gneven van de jongste maanden: F-
16, Voeren, Komen, Cockenll-Sambre, 
dekreet-Lagasse Een opsomming van 
even zoveel kapitulaties van de Vlaam
se ministers voor Waalse chantage. 
Veel wijzer werd de senator niet met 
het antwoord van minister Nothomb. 
Hij bestempelde deze dan ook als „een 
verdomd i(oppige Ardennees" 

• Het wetsvoorstel van Guido Van 
In om de bevoegdheid van de vrede
rechters uit te tjrekhn en dus de 
achterstand in gerechtszaken wat te 
milderen, vond geen genade in de 
ogen van minister Gol. De VU-senator 
kreeg echter enige steun van een 
aantal kollega's-juristen, zodat zijn 
voorstel opnieuw naar de kommissie 
van Justitie werd verwezen. 

Maskerade 
Oppositie of meerderheid: in de 
grond is niemand tevreden met het 
beleid van PSC'er Hansenne. De 
minister van Tewerkstelling en Ar
beid. 
Zelf nam hij op een bepaald ogen
blik de term „moreel ontslag" in de 
mond. Duidelijker was de taal van 
Guido Van In die hem botweg aan-

- "«Rf-bS-' ̂  lAbi 

raadde om op te stappen. Want wat 
die man allemaal uitkraamt- om 
wanhopig bij te worden. En lang
zaam maar zeker sluipt de mis-
noegdheid langs alle banken. 
Maar driewerf helaas! De sfeer zet 
zich niet om in ook maar één enkel 
initiatief dat de schrijnende werk
loosheid, om op het terrein van 
Hansenne te blijven, een ietwat zou 
indijken. 
Bij voorbeeld. Weinig talrijk zijnde 
geesten die ontkennen dat de ge
westen psychologisch het best uit
gerust zijn om de werkloosheids-
kwaal te bestrijden. Maar belangrij
ker dan de psychologie, er is ook 
de staatshervorming. En die laat 
geen twijfel bestaan: de gewesten 
staan in voor het tewerkstellings
beleid. In die zin dat de normen 
voor het tewerkstellingsbeleid uni
tair opgelegd worden, maar de uit
voering ervan regionaal gebeurt 
Konkreet: de centrale regering be
paalt welke werklozen in aanmer
king komen als BTK'er; het goed
keuren en het financieren van de 
projekten geschiedt gewestelijk. 
Dus zegt Guido van In, laat ons de 
wet naleven. Te meer daar dit de 
Vlamingen zonder werk enkel ten 
goede kan komen. Een begrotings
amendement wordt ingediend. De 
miljarden „ter financiering van pro
gramma's tot opslorping van de 
werkloosheid" worden netjes uitge
splitst over de gewesten. En wat 
zou een objektiever criterium zijn 
dan het aantal werklozen? 
Kortom, Vlaanderen krijgt 56,6 th. 
oftewel 14,6 miljard. Daarmede kan 
het dan zelf, overeenkomstig de 
normen, een passend beleid uitstip
pelen. 

Normaal dat Hansenne dit voorstel 
niet genegen was. De pil verguldde 
hij met wat beloften en veel andere 
vijven en zessen. 
Minder normaal dat vele anderen 
die anders hun mond vol hebben 
over eigen Vlaamse aanpak, zelfs 
de snert-staatshervorming van '80 
geen uitvoering gunden. En daaron
der niet de minsten. Zowel de voor
zitter van de Vlaamse regering, 
Gaston Geens, als de voorzitter 
van de Vlaamse Raad, Jean Pede, 
kelderden mede het voorstel van 
Van In. 
Moet er aan het „Vlaams tewerk
stellingsplan" van Geens nog ge
loof gehecht? 
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Vooral mohammedaanse Noordafrikanen mikpunt 

Racisme steekt steeds meer 
de kop op in Frankrijk 
Van verschillende zijden is de jongste tijd in Frankrijk gewaarschuwd 
dat er uitbarstingen dreigen van vreemdelingenhaat en dat het land 
terecht dreigt te komen in open rassenkonflikten. Eerste minister 
Pierre Mauroy kreeg een paar weken geleden de wind van voor in 
linkse kranten die normaal de socialistisch-kommunistische regering 
steunen omdat hij verklaard had dat stakende gastarbeiders in de 
grote Renault-fabriek in de Parijse voorstad Flins gemanipuleerd wa
ren „door integristisch-religieuze en politieke groepen". Zowel de gro
te vakbonden CGT (kommunistisch gezind) en CFDT (socialistisch) 
als een aantal kranten verweten de premier bij te dragen tot de 
geladen atmosfeer door het te doen voorkomen alsof de arbeidskon-
flikten bij Renault en Citroen waren ingegeven door raciale en kultu-
rele tegenstellingen. „Het racisme steekt steeds meer de kop op in 
Frankrijk en zou één van de grootste problemen voor president Mit-
terrands regering kunnen worden", zo schreef de linkse krant 
„Liberation" in een kommentaar. 

Zoals in alle Westeuropese landen is 
het aantal buitenlandse werknemers 
de afgelopen vijfentwintig jaar snel 
gegroeid in Franknjk De meeste kwa
men in de jaren zestig, en werden 
toen met open armen ontvangen en 
zelfs aangetrokken om goedkope 
werkkrachten te vormen in de snel 
uitbreidende industnalizatie 
Op een bevolking van 54 miljoen telt 
Frankrijk 2,4 miljoen gastarbeiders 
plus nog eens hun gezinnen Dat 
vormt na de Bondsrepubliek de hoog
ste proportie in Europa 
De grootste koncentraties gastarbei
ders bevinden zich in enkele grote 
steden en de daarrond liggende ge
bieden Panjs en vooral de voorste
den, Lyon, Straatsburg, Marseille en 
de rest van de Middellandse Zee
kust Die koncentratie bracht de klas
siek geworden problemen mee get
tovorming, verpaupenng van hele wij
ken of voorsteden (de gastarbeiders 
verrichten immers meestal de laagst 

betaalde jobs en de werkloosheid 
onder hen, vooral bij de jongeren, ligt 
veel hoger dan het nationaal gemid
delde), afwijzende reakties vanwege 
de omwonende Franse bevolking 
Ook de toename van de misdadigheid 
wordt vaak — zonder dat dit door de 
statistieken gestaafd wordt — op 
rekening van de vreemdelingen ge
schreven 

Vietnam-sur-Seine 
Niet alle groepen gastarbeiders staan 
aan dezelfde vijandigheid vanwege 
een deel van de Franse bevolking 
bloot Inzake de grootste groep, de 
Portugezen (meer dan 800000 gast
arbeiders in Frankrijk) worden nooit 
problemen gemeld Ook de integratie 
van de vele inwijkelingen uit Vietnam, 
onlangs nog toegenomen door de 
aankomst van vele duizenden boot
vluchtelingen, verloopt zonder veel 
problemen Dit hoewel ook de Vietna-
mezen en andere inwijkelingen uit 

Indochina het liefst in eikaars buurt 
wonen en zich in dezelfde wijken 
koncentreren Zo heeft het gebied 
rond de Panjse Place d'ltalie de bij
naam „Vietnam-sur-Seine" gekregen 
De meeste ingeweken Vietnamezen 
spreken echter goed Frans, beschik
ken over een behoorlijke of hoge 
graad van scholing, staan bekend als 
goede, nauwgezette arbeidskrachten, 
zijn vaak katoliek (bekeerd onder de 
Franse kolonizatie), en leven, hoewel 
ze gehecht zijn aan hun eigen tradi
ties, op een manier die met opvallend 
verschilt van die van de Fransen 
Allemaal zaken die integratie en aan
vaarding vergemakkelijken 
Het grote mikpunt van de toenemen
de racistische slogans op de muren 
van de grote steden, van disknminatie 
en afwijzing zijn de zwarte Afnkanen 
(ui'i Senegal, Mali en andere voormali
ge Franse kolonies) en vooral de 
Arabieren van wie de grootste groep 
bestaat uit Marokkaanse gastarbei
ders, gevolgd door Algerijnse Zij zijn 
het die het mikpunt zijn van aanvallen 
(de afgelopen tien jaar zijn in Franknjk 
zeker honderd Arabieren vermoord 
door racistisch gezinde Fransen), van 
disknminatie in huisvesting, van pes
terijen door de politie en van de 
beruchte „passages a tabac", afranse
lingen op Franse politiebureaus 

Vraag en wedervraag 
Sociologen sommen een hele reeks 
oorzaken op waarom vooral de 
Noordafnkanen het mikpunt zijn van 
rassen- of vreemdelingenhaat Voor
eerst heeft de Algenjnse oorlog 
(1954-'62) diepe sporen gelaten en 

Fierre Mauroy, wind tegen uit eigen kring. 

werkt nog steeds na in de vorm van 
anti-Arabische gevoelens Daarnaast 
leven de meeste Noordafnkanen — al 
zijn er heel wat uitzondenngen — 
volgens een patroon dat opvallend 
verschilt van dat van de meeste Fran
sen en dat des te meer opvalt daar 
ook de Noordafnkanen, gedwongen 
of omdat ze verkiezen, gekoncen-
treerd in bepaalde wijken of voorste
den wonen Hun mohammedaanse 
godsdienst, hun kledij, voeding, fami
liale strukturen met o m sterke onder
schikking van vrouwen en dochters 
aan het gezag van het gezinshoofd 
wat al tot ettelijke drama's geleid 
heeft in gevallen waar een Noordafn-
kaans meisje wilde trouwen met een 
Franse jongen in plaats van met de 
Noordafnkaanse man die door de 

Op bijeenkomst Nationale Raad in Algiers 

PLO houdt deur open voor onderhandelingen 
Op de vorige week afgelopen 
zitting van de Palestijnse Natio
nale Raad in Algiers is Yasser 
Arafat erin geslaagd zijn leiden
de positie in de Palestijnse Be-
vrijdingsorganizatie PLO te be
houden en de deur open te 
houden voor een akkoord met 
Israël. Geen gemakkelijke op
dracht want de PLO bestaat uit 
een hele reeks Palestijnse orga-
nizaties waarvan sommige 
voorstanders zijn van een harde 
lijn jegens Israël en de VS. De 
inval van Israel in Libanon vorig 
jaar, die leidde tot de verdrij
ving uit Beiroet van de PLO-
strijders, waardoor de rest van 
de Palestijnse bevolking in Li
banon nu onbeschermd is ach
tergebleven en met alle mogelij
ke middelen gediscrimineerd en 
gepest wordt, was uiteraard niet 
van aard om de Palestijnen 
vriendelijker gevoelens jegens 
Israel in te blazen. 
Arafat en zijn medewerkers be
seffen evenwel dat de PLO nu 
meer dan ooit haar strijd op het 
diplomatieke niveau voeren 
Dat houdt in dat zij de steun 
moet krijgen van de Westerse 
wereld en vooral van de Ver
enigde Staten, de enigen die 
voldoende druk op Israel kun
nen oefenen om dat land ertoe 
te brengen de bezette Westelij
ke Jordaanoever, de plaats 
voor een Palestijnse mini-staat, 
te ontruinen. 

Na openlijke debatten en dis-
kussies achter de schermen 
kwam op de Palestijnse Natio
nale Raad in Algiers een slot
communiqué uit de bus dat 
noodzakelijkerwijs nogal ver
ward is omdat alle PLO-organi-
zaties er iets van hun standpun

ten wilden in terugvinden. Maar 
waarin Arafat zijn voet tussen 
de deur kon houden voor onder
handelingen met de VS en Is
raël. 
Weliswaar staat in het commu
niqué dat het in de herfst be
kendgemaakte plan-Reagan 
„geen basis kan vormen voor 
een rechtvaardige en duurzame 
vrede", omdat dit plan geen on
afhankelijke Palestijnse staat 
voorziet en ook de PLO niet 
erkent als enige wettige verte
genwoordiger van de Palestij
nen. Maar wie verder leest kan 
niettemin opmerken dat de 
tekst geen volledige verwer
ping van Reagans plan inhoudt 
De kern van dat plan vormt 
immers een „associatie" tussen 
Jordanië en een autonoom Pa
lestijns thuisland op de weste
lijke Jordaanoever. En de Pales
tijnse Nationale Raad onder
streept juist „de speciale relatie 
tussen de volkeren van Jorda
nië en Palestinie" en zegt dat 
die relatie moet worden geba
seerd op „het principe van een 
konfederatie tussen twee onaf
hankelijke staten" Dat laatste 
vormt weliswaar een contradic
tie in de termen maar toont dat 
de PLO bereid is Reagans „as
sociatie" tussen Jordanië en 
een Palestijns thuisland in over
weging te nemen. 
Ook de Jordaanse koning 

Hoessein is de jongste maan
den in tal van besprekingen, 
o.m. verschillende ontmoetin
gen met Arafat, aan die idee aan 
het werken. En anderzijds heeft 
hij naar verluidt van Reagan een 
paar brieven gekregen waarin 
de Amerikaanse president be
looft dat hij zal doen wat hij kan 
om Israels politiek van joodse 
nederzettingen op de bezette 
Jordaanoever te doen stopzet
ten, en om te maken dat „97 th." 
van de westelijke Jordaanoever 
aan de Palestijnen wordt terug
gegeven. Dat stuit evenwel op 
groot skepticisme bij een groot 
deel van de PLO en de rest van 
de Arabische wereld. Als Was
hington Israel er nog niet kan 
toe brengen om Libanon te ont
ruimen, hoe zal het dat land dan 
tot een ontruiming van de west
elijke Jordaanoever kunnen 
brengen, zo vraagt men zich 
met zonder reden af. Nu Arafat 
bereikt heeft dat de PLO de 
deur voor onderhandelingen, en 
erkenning van Israel, open
houdt IS de bal inderdaad in het 
kamp van Washmgton om te 
bewijzen dat PLO-gematigd-
heid resultaat kan opleveren. 

Als dat niet gebeurt zal de har
de PLO-strekking gemakkelijk 
spel hebben om aan te voeren 
dat alle toegevingen toch tever
geefs zijn. 

HO 

vader gekozen was, leidt tot tal van 
wnjvingen en tegenstellingen Die tot 
op zekere hoogte te vergelijken zijn 
met de problemen die de Bondsrepu
bliek ondervindt inzake opvang en 
integratie van haar vele, eveneens 
mohammedaanse, Turkse gastartjei-
ders 

Aanvaarding van andere godsdien
sten en levenswijzen is in geen enkel 
land ter wereld het sterkste punt van 
de grote meerderheid van de bevol
king, en dat blijkt ook in Franknjk „Ik 
heb mets tegen Noordafnkanen maar 
waarom kunnen zij niet leven zoals 
wip", IS een opmerking die men in 
Frankrijk konstant hoort in de gebie
den waarin zich Noodafnkaanse get
to's bevinden En de Noordafnkanen 
repliceren „Waarom mogen wij onze 
eigen godsdienst en tradities met 
trouw blijven"^ We doen daar nie
mand kwaad mee" 
De problemen inzake de Noordafnka
nen worden nog verzwaard omdat ze 
met alleen geografisch gekoncen-
treerd wonen maar ook overwegend 
in een paar industnesektoren tewerk
gesteld zijn Zo wordt het werk in de 
autofabrieken voor 35 tot 50 th ver
richt door gastarbeiders onder wie 
zeer veel Noordafnkanen Een CGT-
leider in de automobielsektor ver
klaarde vorige maand „Er ontwikkelt 
zich een klimaat dat tot racistische 
reakties kan leiden wegens de zware 
koncentratie van gastarbeiders in get
to's en bepaalde bedrijven" zQa\s bij 
voorbeeld Renault 

Lockout 
Dat broeiende klimaat kwam de afge
lopen maanden tot uitbarsting in de 
stakingen bij Citroen in Aulnay en bij 
Renault-Flins Bij Citroen protesteer
den de gastarbeiders om omdat ze 
volgens hen opgesloten worden in 
het laagst betaalde, ongeschoolde 
werk en geen promotiekansen knj-
gen In het staatsbedrijf Renault leidde 
een staking van een relatief kleine 
groep gastarbeiders tot een lockout 
in het 18000 werknemers tellende 
bednjf Gezien de moeilijkheden 
waarmee de Franse auto-industne 
kampt waren die stakingen en het 
daarmee gepaard gaande produktie-
verlies het mikpunt van heel wat 
kntiek 

Toen het bij Citroen begin februari tot 
een heftig handgemeen kwam tussen 
werkwilligen en stakers (onder wie 
uiteraard heel wat gastarbeiders) lok
te dat Mauroy's fel bekritizeerde kom
mentaar over manipulatie van de gast
arbeiders uit Een zinnetje dat nog 
altijd nazindert en mede toont hoe 
geladen het vreemdelingenprobleem 
in Frankrijk geworden is 

H Oosterhuys 
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PERSpektief 
Afgelopen zaterdag hebben we weer een mooi staaltje van de CVP-
dubbelzinnlgheld en hypokrisie kunnen zien. In de vakbondsmanifes
tatie tegen de patroons, maar ook tegen de regering, stapten CVP-
parlementsleden doodgemoedereerd mee op. Tegen de regering, aan 
wie zij nota bene volmachten hebben gegeven en nog zuilen geven, 
om de koopkracht te verminderen en een uitzichtloos inleveringsbe-
leid te voeren. 

DAT uiteraard de liberalen op 
hun teen getrapt zijn, is te 

begrijpen. Lees maar het liberale 
Het Laatste Nieuws: Parlements
leden van de CVP beweerden 
maandag dat hun aanwezigheid 
tussen de betogers als een steun 
aan het regeringsbeleid moet be
schouwd worden. Het CVP-bu-
reau gewaagde zelfs van een 
spoorslag voor de regering om 
met alle kracht het tewerkstel
lingsbeleid voort te zetten. Duide
lijk is in ieder geval dat sommige 
politici — vooral ACV'ers — niet 
meer weten op welk been te dan
sen. Zij willen in het vooruitzicht 
van de syndikale verkiezingen 
mee op de sociale barrikaden 
staan, de socialistische konkurrent 
de wind uit de zeilen nemen, har
der schreeuwen dan de oppositie. 
Maar om de haverklap herhalen zij 
in het Parlement dat de regering 
Martens V de beste is die wij 
sinds jaren hebben gekend en dat 
zij er niet aan denken met andere 
bondgenoten scheep te gaan. Als 
zij echt geloven wat zij tot de 
ministers zeggen, dan zouden zij 
moeten ophouden uit twee rulven 
te eten." 

Eigenlijk zouden de liberalen toch 
beter moeten weten. Ten slotte 
heeft de PVV in 77 nog een 

formidabele rammeling gekregen, 
na de zoveelste bocht van de 
CVP! Maar ja, wie niet horen wil, 
moet voelen... 

INTUSSEN geeft het ACV volop 
• gas en wil het de regenng 
onder druk zetten met het oog op 
de sociale verkiezingen. Het ACV-
blad Het Volk meent dat de rege
ring nu op de eisen van de vak
bonden moet ingaan: „Het is niet
temin een feit dat uit de massama
nifestatie één grote eensgezinde 
wil van de werknemerswereld tot 
uiting kwam om een einde te 
maken aan een nu reeds jaren 
durende periode van werkonze-
kerheid en van sociale ongerust
heid. De verantwoordelijken, zo
wel de regering als de patroons, 
kunnen aan een dergelijke massa
le waarschuwing niet zomaar 
voorbijgaan. Indien zij er de logi
sche besluiten uit trekken, kunnen 
zij van nu af samen met de vak
bonden, niets anders doen dan 
alle mogelijkheden aanwenden en 
er ook nieuwe scheppen om de 
werkloosheid met alleen in te dij
ken, maar ook terug te dringen. 
Wanneer de betoging van zater
dag tot dat resultaat leidt, heeft zij 
haar doel met gemist" 
Dat is dus éèn CVP-stem. 

m 
I EES daarna eens wat een ande-
^ re CVP-stem zegt. Volgens 
De Standaard zal het ACV trouw 
blijven aan de regering.. 
„ Voor de regering levert de beto
ging geen onmiddellijk gevaar op. 
Dat de ACW-parlementsfraktie 
vertegenwoordigd was door ge
matigde figuren als Chabert en 
Blanckaert wijst erop dat het 
geen pre-revolutionaire demon
stratie was. Aan een syndikale 
stormloop tegen de regering zou
den de ACW-politici op dit ogen
blik zeker niet meedoen, ook 
reeds omdat zij niets voelen voor 
een kabinetswijziging en een 
nieuw samengaan met de socialis
ten. Het ACW wil in de huidige 
koalitie vooral de liberale invloed 
neutralizeren en, in de mate van 
het mogelijke, te drastische ingre
pen in de sociale sektoren verhin
deren. Verder gaat dat niet Minis
ter Dehaene biedt trouwens vol
doende waarborgen aan de arbei
derswereld. " 

En zo zie je maar, dat met de CVP 
alles mogelijk is! 

FEIT IS wel dat de kloof tussen 
liberalen en kristen-demokra-

ten steeds groter wordt. Het enige 
waar ze het over eens zijn, zijn... 
nieuwe volmachten' Dat schrijft 
het Belang van Limburg: „Het 
enige waarover zich min of meer 
een consensus heeft afgetekend, 
is het beroep van de regenng op 
nieuwe volmachten. Deze vol
machten zouden dan vooral aan
gewend worden om de begroting 
en de sociale zekerheid te sane
ren. Maar ook deze optie kan nog 
lang met als een politieke verwor
venheid worden beschouwd. De 
parlementsfrakties van de CVP 
hebben het erg moeilijk om in te 
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stemmen met een nieuwe blanco-
check voor het kabinet Zij vooral 
hebben altijd aangedrongen op 
een herwaardering van het parle
ment Daarenboven zijn de CVP-
frakties nogal getraumatizeerd 
door een aantal ongelukkige be
slissingen van het kabinet De af
faire-Happart en de aankoop van 
nieuwe gevechtsvliegtuigen heeft 
bij de parlementsleden van de 
CVP toch wel een kater gezet 
Maar er is meer; in de CVP is men 
de laatste tijd vooral beducht ge
worden voor de mogelijkheid dat 
de regering het probleem van Co-
ckerill-Sambre ook via volmachten 
zou willen beslechten. Met andere 

At^ 

woorden: nieuwe Vlaamse kon
cessies doen om het Waalse staal
bedrijf van het failliet te redden. 
Ook al staat het parlement daarbij 
buitenspel, dan nog zullen de frak-
tieleden later door de kiezer de re
kening geprezenteerd krijgen. En 
dat doet vele CVP-parlementsle-
den nu reeds rondlopen met knik
kende knieën" 

DAT de kiezer aan die dubbel
zinnige CVP inderdaad de 

rekening zal prezenteren, staat 
vast Wij zullen er niet rouwig om 
zijn, want hoe kleiner de CVP, hoe 
groter de kans op een autonome 
Vlaamse staat! 

Nu extra voordelig 
Balibouwtarie£ 

Kom eens langs tijdens 
Batibouw (Heizel Paleis 5) 
of loop eens binnen in uw 
KB-kantoor. 

Wij tonen u graag aan 
hoe voordelig en veelzijdig 
de KB-Komfortlening is. 

En hebt u bouwplannen 
of wenst u een huis te 
kopen, dan is er goed 
nieuws. 

De KB verlaagt opnieuw 
haar hypothecaire rentevoet 
met 0,50%! En natuurlijk 
krijgt u alle nuttige info 
over het KB-Woningkrediet. 

^ , . r rv •meubelen 

• isolatie . ^ . , badkamer 
, vetbouvrings- • 

werken ^̂  gen 

KREDIETBANK 

Service begint bij het betere onthaal. 
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m Dossier 

Deel 3 

In dit derde deel wil Mr. Frans Van der 
Eist nog verder gaan in zijn poging om te 
bewijzen dat er tussen de inzichten en de 
politiek van de koning en van Romsée 
een niet te miskennen samenhang was. 
Volgende week, in deel vier en slot, 
brengt Frans Van der Eist aan de hand 
van drie getuigenissen (de heren Frans 
Wildiers, Ernest Van den Berghe en 
Willem Melis) aanvullende gegevens om 
de relatie tussen Romsée en Leopold III 
nog meer aan te tonen. 

Begin 1944 geloofde Gerard Romsée vast 
in de zgn. „derde hypotese" — geen 
overwinning meer van Duitsland, doch ook 
geen volledige nederlaag van Duitsland, 
geen onvoorwaardelijke kapitulatie, maar 
een vrede door vergelijk in het Westen. 
Uitgangspunt voor deze redenering was, 
dat men niet kon aannemen dat de Wes
terse geallieerden het zo ver zouden laten 
komen dat Stalin gans Oost-Europa, de 
Balkan en Duitsland in zijn greep zou 
krijgen en er een kommunistisch regime 
vestigen. Men twijfelde er aan, of men ge
loofde niet dat de Westerse geallieerden 
door een ontscheping Duitsland in de rug 
zouden aanvallen en aldus de Duitse weer
stand tegen het oprukkende Russisch 
leger doen ineenstorten. Men hield reke
ning met de mogelijkheid, dat Duitsland 
zijn troepen zou terugtrekken uit het Wes
ten om ze in de strijd te werpen op het 
Oostfront. Aldus kon o.m. in België een ge
vaarlijk vacuum ontstaan, omdat de Duit
sers niet meer zouden instaan voor de or
dehandhaving. Men was er van overtuigd 
dat de Weerstand voor een groot deel in 
handen was van de kommunisten en dat 
men rekening moest houden met het reële 
gevaar van een gewapende opstand en 
een machtsgreep, op deze hypotese wilde 

ROMSEE en de 

Ook volgens Elias was de visie van Leo
pold gelijklopend met deze van Romsée. 

men voorbereid zijn. Men kan „post fac
tum", na afloop van de gebeurtenisse, 
vi/anneer men het werkelijk verloop kent, 
geneigd zijn deze „veroriderstelling" af te 
wijzen als „irrealistisch". Maar men dient 
zich te verplaatsen in de situatie van toen, 
en er rekening mee houden dat ernstige 
mensen er wel degelijk in geloofd hebben. 
In ieder geval heeft dr. Elias mij zeer 
formeel bevestigd dat hij niet alleen zijn po
litiek afgestemd had op deze „derde hypo
tese", maar ook dat zijn visie in deze 
gelijklopend was met de visie van Gerard 
Romsée. 

Dr. Elias schrijft in dit verband: „Ik weet niet 
in hoever en tot op welk tijdstip Romsée 
voor deze politiek nog bondgenoten heeft 
gehad: dat hij ze had en dat men zeer lang 
in deze kringen op hem en op zijn bondge
nootschap met het VNV gerekend heeft 
weet ik beslist". Nog volgens dr. Elias heeft 
hij de kollaboratie voortgezet en de Diet-
sche Militie - Zwarte Brigade en andere 
gewapende formaties die bij het VNV 
aanleunden, zoals de Fabriekswacht, de 
Vlaamse Wacht, het NSKK, het Vlaams 
Legioen, in stand gehouden „om over een 
geoefende en gewapende macht te be
schikken". Hij wijst er nog op dat een 
staatsgreep onder de Duitse bezetting 
geen zin had: met de Duitsers was het on
nodig een staatsgreep te plegen, tegen 
hen had men geen kans. 

Dat ook in gans andere kringen wel dege
lijk met deze mogelijkheid rekening gehou
den werd, blijkt uit het kontakt tussen mgr. 
Carton de Wiart, medewerker van kardi
naal Van Roey, en dr. Ret Wijndaele, 
naaste medewerker van dr. Elias. Dit kon-
takt kwam tot stand op initiatief van mgr. 
Carton de Wiart via de heer L Van de 
Wijngaert die dit na de oorlog heeft 
bevestigd (Dossier Wijndaele). Mgr. Car
ton de Wiart vroeg aan dr. Wijndaele, of 
het VNV bereid was zijn gewapende 
formaties in te zetten om de orde te helpen 
handhaven bij binnenlandse troebelen na 
een eventueel terugtrekken van de Duitse 
troepen. Dr. Wijndale heeft volgens zijn 
verklaring tweemaal een onderhoud ge
had met mgr. Carton de Wiart Het ant
woord dat hij namens dr. Elias mocht 
geven was: ja. 

Ik keer thans terug naar het zgn. „politiek 
testament" van de koning, waarvan de 
aanhef luidt: „Niets laat ons toe te bevesti
gen dat wij nader staan bij het einde van 
de vijandelijkheden in Europa of bij de be-

KONING 
vrijding van het nationale grondgebied. Wij 
kunnen integendeel een zulkdanige omme
keer in de gebeurtenissen tegemoet zien, 
die een plotselinge verandering van het 
bezettingsregime van België zou meebren
gen". 

Deze zinsneden vergen een nadere inter
pretatie. In de eerste zinsnede wordt ge
zegd dat een „bevrijding van het nationale 
grondgebied" niet moet verwacht worden. 
Men kan trouwens moeilijk aannemen, dat 
de koning een bevrijding van het land door 
de geallieerden zou beschouwd hebben 
als een „verandering van het bezettings
regime". 

Het zou kunnen dat de tweede zinsnede 
zou slaan op een vervanging van de 
Militarverwaltung door een Zivilverwal-
tung. Doch dit is weinig waarschijnlijk 
wanneer men gans de zin aandachtig leest 
Er is sprake van „een zulkdanige omme
keer in de gebeurtenissen" dat daardoor 
„een plotselinge verandering van het be
zettingsregime" zou instaan. Men kan zich 
trouwens afvragen of de vervanging van 
de Militarverwaltuing door een Zivilverwal-
tung een zo belangrijke ommekeer bete
kende in de geest van de koning, om dit als 
uitgangspunt te nemen van zijn plechtig 
opgesteld en door hem zelf ondertekend 
„politiek testament". 

Ik geloof dat de koning veeleer de „derde 
hypotese" in het hoofd had, zoals hierbo
ven uitgezet: een terugtrekking van de 
Duitse legers, zonder gelijktijdige ontsche
ping van de geallieerden. In dit geval zou 
dit inderdaad een „plotselinge verandering 
van het bezettingsregime" meegebracht 
hebben. Het probleem van de ordehandha
ving en van de machtsuitoefening zou zich 
gesteld hebben. Nu is er een laatste 
element dat pleit voor deze interpretatie. 
Tijdens de uitzending van de TV-reeks „De 
Nieuwe Orde" van M. De Wilde werd 
aandacht besteed aan de Belgische offi
cieren die in Duitsland in krijgsgevangen
schap verbleven tijdens de oorlog. In de 
loop van deze uitzending werd een Bel
gisch hoger officier, de heer Wanthy, 
ondervraagd over een som geld die hem 
namens de koning zou bezorgd zijn en 
over de bestemming van dit geld. Wanthy 
verklaarde, dat het de bedoeling was om 
op een gegeven ogenblik met de Belgi
sche officieren van het kamp in groep zo 
vlug mogelijk naar België terug te keren 
om zich ter beschiking te stellen van de 
koning. Volgens hem waren alle schikkin

gen getroffen. Hoe en wanneer zou de uit
voering van dit plan mogelijk geweest zijn? 

Wanneer de ontreddering in Duitsland en 
België zo groot zou zijn dat er geen 
noemenswaardig verzet van Duitse zijde 
meer te vrezen was. 

Ik vraag me af of dit plan — blijkbaar door 
de koning aangemoedigd en gesteund — 
niet moet gezien worden in het licht van de 
„derde hypotese", in de veronderstelling 
van een terugtrekking van het Duitse leger 
uit het Westen zonder gelijktijdige ont
scheping en opmars van de geallieerden. 

De aanwezigheid van deze officieren had 
weinig zin, indien de geallieerden ter plaat
se zouden zijn om de orde te handhaven. 

Maar zij konden wél een rol spelen in de 
„derde hypotese", om in naam van de 
koning een kommunistische staatsgreep 
te verhinderen. Ook hier had een staats
greep tegen de geallieerden geen zin en 
met hen was hij overbodig. 

Zo kom ik tot mijn konklusie. 
Ik geloof enerzijds dat Romsée en Elias, in 
onderlinge verstandhouding, een bepaalde 
politiek gevoerd hebben uitgaande van de 
hoger uiteengezette „derde hypotese". 

Is het anderzijds te gewaagd om te veron
derstellen dat de koning tot aan zijn depor
tatie de politiek van Romsée gekend en ge
steund heeft? 

Na de oorlog heeft Romsée gezwegen, om 
de koning niet in het gedrang te brengen 
en omdat het overigens ook niet dienstig 
kon zijn voor zijn verdediging. Hij verkoos 
het standpunt te verdedigen dat hij tijdens 
de oorlog niet aan politiek gedaan had en 
alleen een „ambtenaar" geweest was. Ook 
koning Leopold heeft na de oorlog be
weerd dat hij niet aan politiek gedaan had, 
maar alleen „krijgsgevangene" geweest 
was. Dat is zelfverdediging, in totaal gewij
zigde omstandigheden, maar het is niet de 
historische waarheid. Dr. Elias heeft ge
zwegen omdat het voor zijn verdediging 
niet kon baten en hij geen bewijzen had. 

Ik heb dit neergeschreven omdat het 
belangwekkend genoeg is en omdat het 
een licht kan werpen zowel op de verhou
ding tussen Romsée en Koning Leopold, 
als op de werkelijke houding van deze laat
ste begin 1944 

Kardinaal Van Roey liet zijn medewerker 
kontakt zoeken met de VNV-leidinq... 
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Leefmilieu mt 11 

In de zaak Phillips Petroleum 

Belangrijk advies aan 
de Raad van State! 
BRUSSEL - Op een perskonferentie gisteren lichtte de aktiegroep Beter 
Leefmilieu Tessenderio (BELT) de stand van zaken toe in haar strijd tegen de 
mercaptanenfabriek Phillips Petroleum. Nadat Phillips Petroleum (PP) uitein
delijk via een Koninklijk Besluit een uitbatingsvergunning had gekregen, dien
de BELT bij de Raad van State een gefundeerd verzoekschrift in tot 
nietigverklaring van dit K.B. Het is nu zover dat de auditeur met zijn advies 
klaar is. Op grond van een aantal argumenten van BELT, vraagt hij de Raad van 
State de nietigverklaring van deze uitbatingsvergunning. Voorwaar een flinke 
ruggesteun voor BELT en de bevolking van Tessenderio. 

Op 9 okt. 78 diende de NV Phillips Pe
troleum Chemicals bij de Bestendige 
Deputatie van Limburg een aanvraag 
in tot het bekomen van een vergun
ning voor de exploitatie van een fa
briek voor de produktie van petroche
mische zw/avelverblndingen (mercap-
tanen). De fabriek werd gebouwd op 
het Industriegebied Schoonhees 
naast de chemische fabrieken van 

Tessendelo Chemie en vlakbij het 
Centrum van Tessenderio. Van meet-
af aan werd deze inplanting tel gekon-
testeerd omwille van de reeds aanwe
zige milieu-overlast In het betrokken 
gebied en de bijkomende overlast die 
een mercaptanenfabriek met zich 
meebrengt. 
Enkele maanden later echter besliste 
de Bestendige Deputatie de gevraag-

Ajuin geneest en doet klinken blinken 
Kletsend met de 
buurvrouw over 
het overdadig ge
bruik van chemi
sche poetsmidde-
len verklapte deze 
hoe een zwartge-
bakken alumini-
umpan weer 
schoon te krijgen. 
Met een ui! Met 
een ui? Eenvoudig 
verzekerde ze. 

Men kookt In de pan een ajuin en giet 
na het koken het schuim af. Zo simpel 
is dat En of ze nog andere middeltjes 
achter de hand had? Zeker, met een 
doormidden gesneden ajuin werden 
vroeger ramen en messen schoon 
gemaakt leren tassen en riemen ge
kuist en koperen klinken gepoetst 

Maar een ajuin heeft nog veel meer In 
zijn mars, want bulten zijn voortreffelij
ke rol als smaakmaker bij tal van 
gerechten Is ajuin ook een krachtig 
geneesmiddel. 

In zijn degelijk handboek „Nos grand-
mères savalent.." schrijft de gekende 
Franse kruldenspeciallst Jean Palal-
seul: „Als je uien goed kunt verdragen, 
eet er dan zoveel mogelijk!" Palalseul 
haalde die wijsheid niet alleen bij zijn 
grootmoeder (die hem het boek vertel
de) maar bij de kruidendokters uit de 
Oudheid. 

Reeds lang is geweten dat ui verster
kend en verzachtend werkt grote hoe
veelheden antl-blotica bevat en een 
grote hulp Is voor een goede gezond
heid. 

Bloedarmoede, bronchitis, wormen, 
prostaat- en blaasontsteking, reuma, 
jicht, te veel suiker In het bloed, artritis... 
Al deze kwalen worden door ajuin 

verzacht en na langdurig gebruik weg
gewerkt 

Hoe beginnen? Eerst een uienaftrek-
sel maken. 

Men snijdt vier ajuinen en doet die op 
1 liter water, zo'n 3 uur laten trekken 
en zeven. Van dit goedje tot driemaal 
per dag een stevige tas drinken. Wie 
niet zo tuk Is op de smaak kan een 
uienwijn proberen. 

In een fles 3 fijngesneden uien, 100 gr. 
honing en 600 cc witte wijn, 48 uur la
ten trekken, regelmatig schudden en 
daarvan tot 4 lepels per dag drinken. 
Tegen zware hoest en bronchitis 
wordt een uienafkooksel aangeraden. 
Drie gesneden ajuinen op een halve li
ter water 10 minuten laten koken, 
zeven, zoeten met honing en nog die 
zelfde dag bij beetjes uitdrinken. Uien-
siroop bekomt men door de hoeveel
heden ui en water te verminderen en 
de hoeveelheid honing te vergroten, 
alles laten koken tot een dikke siroop 
overblijft. Het papje met kofflelepeltjes 
nuttigen. 

Een eeuwenoud recept is het stoven 
van ajuin In hete asse en hem met bo
ter oppeuzelen tegen de hese keel of 
tot een zalfje wrijven en warm aan
brengen om zweren, pulsten en abces
sen te doen rijpen. 
Maar het koperpoetsmiddel ajuin heeft 
door de eeuwen een goed verborgen 
geheim met zich meegedragen, wij 
geven het hier aan de openbaarheid 
prijs. Wie sproeten niet aardig vindt 
kan deze snel doen verdwijnen door 
ze dagelijks in te wrijven met een 
fijngeraspte ajuin in azijn. 
Louis Paul Boon, zo vertelde een 
vriend van hem en ons, was dol op 
haas, lekker gestoofd met veel ajuin. 
Hoe kon het anders? Boontje zaliger 
was zelf een Ajuin! 

BELT hoopt nu dat dit advies van de 
auditeur zal gevolgd worden door de 
Raad van State en dat dus ook de be
streden uitbatingsvergunning wordt 
vernietigd. Het zou dan ook de zo
veelste afwijzing zijn van PP (referen
dum, gemeenteraad, provinciale en 
nationale gezondheldsinspektie, de 
Bestendige Deputatie van Limburg en 
een hoop „voorwaardelijk gunstige" 
adviezen). Tevens hoopt BBtT dat de 
overheid geen tweede maal „een si
nistere grap" zal uithalen door zonder 
meer de vernietigde uitbatingsver
gunning te vervangen door een ande
re... Dat zou hemeltergend zijn! 

Dank zij zijn dossierkennis. Inzet en 
ï doorzettingsvermogen heeft de plaat

selijke aktiegroep BELT reeds diep 
gesneden in de kwaal van ons natio
naal „milieutjeleid". Toch lijkt BELT 
nog niet van plan het mes terug te 
trekken. 

de uitbatingsvergunning aan PP te 
weigeren. 

Op 11 sept 79 verscheen dan een 
Koninklijk Besluit waarbij de beslis
sing van de Bestendige Deputatie 
werd opgeheven en waarbij aan PP 
een uitbatingsvergunning voor een 
termijn van 30 jaar werd toegekend! 

Raad van State 
BELT legde zich echter niet neer bij 
deze gang van zaken en vond dat er 
redenen genoeg waren om bij de 
Raad van State een verzoekschrift In 
te dienen tot nietigverklaring van het 

betrokken KB. Dit verzoekschrift 
werd opgesteld door mr Justin Orij uit 
Borgloon en enkele van zijn mede
werkers en werd ingediend in dec. 
79. Een verzoekschrift van PP aan de 
Raad van State om in het aanhangig 
gemaakte geding te mogen tussenko
men werd eveneens ingewilligd. In 
zijn verslag van 12 jan. 83 (een doku-
ment van 50 bIzJ onderschrijft de 
auditeur drie argumenten van BELT 
en meent hij dat op grond daarvan 
„het bestreden KB moet vernietigd 
worden". De uitspraak van de Raad 
van State zelf wordt binnen enkele 
maanden verwacht 

MILIEURAMA 
Het milieutijdschrift van de 
Bond Beter Leefmilieu doet 
een promotiecampagne: de 
eerste 100 nieuwe abonnees 
krijgen gratis het boek: 
„Uitspraken omtrent ver
keer" (192 blz.) 
300 fr. (jaarabonnement) 
overmaken op rek. 427-
9082201-48 van BBL-VI., Aar
lenstraat 25 te 1040 Brussel, 
met vermelding: Milieu-
rama - verkeer. 

Nee, de salamanders zijn niet allen dood 

Uit het klein kruidenboek. 

Kikkers, padden, salamanders... herin
neringen aan vroeger toen deze amfi-
bieën nog talrijk in bosjes, beken en 
velden vertoefden. Stilaan voor ieder
een een vage herinnering... Sterven ze 
uit? Leven ze nog her en der? 

Voor velen van ons een onbelangrijke 
vraag. En toch moesten ze er niet meer 
zijn, ons leefmilieu zou een stuk armer 
zijn, schraler, niet zo aantrekkelijk 
meer 

Stilaan begint de tijd cjat de padden op 
trek gaan... met alle gevolgen vandien, 
want hun trekroutes kruisen vaak 
mensenwegen. Padden worden dood
gereden en wij weten het niet Voor 
hen die het willen weten ging onlangs 
een „paddenavond" door te Kemmel in 
het Heuvelland. Er was volk om te 
luisteren en om opnieuw te ontdekken. 

Voor wie daar enige aandacht mocht 
voor hebben verscheen onlangs „Het 

amfibieënspoor", een vouwblad waar
op salamanders, kikkers, padden op 
ware grootte afgebeeld staan en hun 
uiterlijke eigenschappen vermeld. Een 
aardig stukje natuurstudie, bevattelijk 
voor iedereen en een goede poging 
om een stukje dichter bij de natuur te 
komen. 
Het vouwblad kost 20 fr. en kan 
gekocht worden bij Heuvellands 
Landschapscentrum, Malegijs te 8948 
Kemmel. 
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In vroegere dagen tekle 70/. 't ' I K T pdrouhie onder haar 
gelovigen een klokkenluider. Een door iedereen gekende f i 
guur d(e dagelijks verschillende malen ter kerke schreed om 
de omwonenden, door bet luiden van de ktokCketi), uit te 
nodigen voor de eredienst of om te herinneren aan feestda
gen of andere grote gebeurtenissen. Sommige beroepskate-
gorieen stemden zelfs volledig hün dagindeling af op de 
regelmaat van het klokgelui: het angelusklokje was voor 
boeren zowat als de fabrtekssirene voor latere arbeiders in 
de nijverheidssektor. 
En wanneer de klokken droef en lankmoedig luidden, op een 
ongewoon ti jdstip van de dag, vroeg elke parochiaan zich af 
wie er de jongste tijd ernstig ztek was. Vermoedelijk had een 
dorpeling het ti jdelijke met het eeuwige verwisseld, en de 
familie evenals de omwonenden hulden zich in diepe rouw. 
De klokkenluider was daardoor ook een beetje de plaatseli|-
ke nieuwsbrenger 
fvlaar, ook dit beroep was — begrijpelijk — met tegen de 
modernizerende „tand des ti jds" opgewassen Vandaag is 
dit een objekt voor de studie van de rijke Vlaamse 
volkskultuur. AlhoeweL Dagelijks blijven de klokken overal 
in Vlaanderen luiden, 
Met de automatizering van de kerkklokken is een stukje 
Vlaams volksleven verdwenen, Ingenieuze elektrische, en 
sinds kort ook elektronische apparatuur heeft de klokken
luider vervangen Een naam die in de kiokkenwereld onmid
dellijk in verband wordt gebracht met dsze (r)evotutie is 
<ieze van Germaan Frere uit Herent en met hem zijn bedrijf 
„Ctock-o-Matic". 

Vanuit Reninge 
in de Westhoek 
Door het gebruik van de verwor
venheden uit de mikro-elektronika, 
werd een „horomaf'en een „cario-
mat" Ineengeknutseld. Het eerste 
betreft een elektronische installa
tie die, behalve het lulden van 
klokken en het draaiend houden 
van torenuurwerken, ook feilloos 
de centrale verwarming regelt Het 
tweede bestuurt, met behulp van 
een mikroprocessor, een beiaard: 
melodietjes staan geprogram
meerd en galmen over het vlakke 
land op het gewenste tijdstip, 
maar ook de verandering van win
ter- naar zomeruur en het gelui 
voor de dagelijkse vroegmis zijn 
„Ingeschreven". Nochtans is het 
allemaal vrij eenvoudig en eigenlijk 
biezonder toevallig begonnen. 
We schrijven 1949, een klein 
plaatsje in de Westhoek met een 
ronkende naam: Reninge. De 
toenmalige dorpspastoor zat aar
dig in nesten met zijn torenklok
ken en verzocht elektricien Ger
maan Frère, uit het naburige Lo, 
om „zijn" klokken elektrisch te 
laten luiden. Deze kleine, maar 
pientere Westvlaming antwoord
de: „Mijnheer pastoor, ik ken zo 
veel van klokken als een koe van 
kousen stoppen." Toch ging hij in 
op het verzoek en, samen met een 
Doornikse specialist, zette hij zich 
aan het werk. Met behulp van zeer 
primitieve middelen, werd een eer
ste maar grote stap gezet. Het 
klokkenspel werkte, alhoewel niet 

m Reportage 

Vlaamse „Cariomat" de wereld rond 

Germaan Frère 
bracht 
de computer In de kerktoren 

perfekt en... na verloop van tijd 
volgde het ene defekt op het 
andere „mankement". Germaan 
Frére voelde zich verantwoorde
lijk voor de weinig suksesvolle 
prestatie en, koppig zoals het een 
Westvlaming op het lijf geschre
ven is, toog hij maandenlang, dag 
en nacht aan het experimenteren. 
Zijn systeem van „klokkenautoma-
tizering" zou uiteindelijk en mits 
nors zwoegen, toch eens lukken. 
Bedenk daar eventjes bij dat klok
gelui, zeker nog tijdens de veerti
ger jaren, een speciale betekenis 
had, en men begrijpt best dat»de 
plaatselijke, Reningse bevolking 
zich lichtjes opwond over dit ein
deloos testen en „ge-bim-bam-
bommel" van elektricien Frère. 
Deze werd genoodzaakt de kle
pels met vodden te omwinden om 
de test iets „stiller" te laten verlo
pen. Na maandenlang dokteren en 
telkens opnieuw proberen, was 
het resultaat best het aanhoren 
waard, maar de „finishing touch", 
namelijk het zuivere, harmonisch-
klinkende akkoord bleef uit De 
skeptische reaktie van de plaatse
lijke dorpelingen over die „techni
sche verbetering"\oog er niet om: 
„'t te als appels schudden'..." 

Een „klokkend" sukses 
Maar Germaan Frère gaf het niet 
op, en het aanvankelijk onmogelijk 
geachte probleem van de synkro-
nizatie van klokken-in-zwier slaag
de uiteindelijk toch! 
Dit kleine „Bachten-de-Kupe-won-
der" vond spoedig weerklank en 

deze revolutionaire vernieuwing 
veroverde razendvlug het hele 
land. Ontelbare pastoors wilden 
ook in het bezit raken van zo'n au
tomatisch klokkenspel. Het sukses 
was zo overweldigend dat men 
het werk na enige jaren gewoon
weg niet meer aankon. Ook de 
vele verplaatsingen vanuit „het 
verre Westen" en het gebrek aan 
een echt aangepaste uitrusting, 
begonnen op den duur zwaar 
door te wegen. Men goochelde 
zelfs een tijd met de gedëchte om 
de zaak te stoppen Maar, door 
het zelf opleiden van medewer
kers en de aankoop van allerlei 
tweedehandsmachines, raakte 
men „erdoor". 

Bij een verkenning van4iet klein
schalige bedrijf toont Germaan 
Frère ons een okkazietuig, dat ooit 
precisiewerk verrichte bij de lucht
vaartmaatschappij Sabena. 
In '63 werd definitief besloten te 
verhuizen naar een meer centraal 
gelegen plaats het Brabantse He
rent (je weet wel, het dorp van 
VU-kamerlid Kuijpers; overigens 
een goeie vriend van Frère) De 
vestiging in Herent schonk niet 
alleen méér plaatsruimte, maar 
bood tevens de kans het bedrijf te 
perfektioneren Vandaag bezit de 
firma „Clock-o-Matic" voor ons 
land zowat het monopolie in deze 
sektor. 

„Dan zal de beiaard 
spelen..." 
Behalve klokkenautomatizatie, 
specializeerde dit Vlaams bedrijf 
zich ook op twee andere, aanver
wante vlakken, namelijk torenuur
werken en beiaarden. Een beiaard 
IS een van oudsher Vlaams en 
biezonder edel muziekinstrument. 
Reeds op het einde van de middel
eeuwen, en zeker tijdens de re
naissance, werd de beiaard ge
bruikt om belangrijke gebeurtenis
sen te vieren en op te luisteren. 
Klokken hebben iets warms, iets 
groots, iets feestelijks. Tot in de 
Verenigde Staten hebben onze 
Vlaamse klokkenspelen ver
maardheid verworven, en Meche-
len was de eerste stad in de 
wereld met een echte beiaard
school. 

Het mechanizeren van een bei
aard blijkt geen sinecure te zijn. 
Het eist een ver doorgedreven 
specializatie, gezien elke klok 
moet uitgerust worden met een 
magneethamer die harmonisch en 
synkroon moet kunnen hameren. 
In een automatische beiaard 
wordt de klokkenist of beiaardier 
vervangen door een ronddraaien
de trommel voorzien van pinnen 
die aan draden trekken, en aldus 
de hamer doen kloppen op de 
juiste klok. Zo'n speeltrommel is 
een ingewikkeld systeem, en vergt 
een uitzichtloos geduld om deze 
juist ineen te puzzelen, teneinde 
de gewenste melodie uit de klok
ken te laten luiden. Wie ooit het 

majestatische Brugse belfort be
steeg, heeft ongetwijfeld de grote, 
roterende koperen trommel ge
zien, en om het kwartier draait 
deze eventjes door en galmt het 
heerlijke klokgelui over de Brey-
delstad. 
Het eerste, hoorbare resultaat van 
de firma „Clock-o-Matic" viel in '55 
te beluisteren in het mariale bede
vaartsoord van Oostakker Maar 
ook de recente installatie van een 
beiaard aan de IJzertoren is werk 
van Germaan Frère en Co. Tot in 
Nieuw-Zeeland bimmelen klokken, 
gedirigeerd door Vlaams vernuft. 
Maar ook dit trommelsysteem be
hoort inmiddels tot het verleden. 
De computergestuurde „Carlo-
mat" deed zijn gloneuze intrede 
Een onooglijk klem kastje, voor
zien van een „chip" vervangt de 
trommel en laat de beiaard spelen. 

... de hele wereld rond 
„C/oc/c-o-A4af/c" stelt vandaag zo'n 
zesentwintig personen te werk. 
Onder leiding van Germaan Frère, 
hierin bijgestaan door zoon Hugo 
en Erik Smaege. Want, het is met 
niks om liefst 3.000 kerktorens en 
-klokken in België te onderhouden 
en te restaureren. Om dan nog te 
zwijgen van de nieuwe installaties 
die moeten geplaatst En ook in Ita
lië, Duitsland, Frankrijk en Zwitser

land heeft men reeds werken uit
gevoerd. En een verdere interna
tionale uitbreiding kondigt zich 
aan 
Wanneer je bij Frère aanbelt, dan 
hoor je niet zo'n elektrisch ge
zoem of gekreun, maar word je 
aangenaam verrast door een 
zachte klokklank die doorheen het 
huis zingt Een passie?... 
Het bedrijfje verricht ambachtelij
ke arbeid — zoals het minutieus 
bedekken van torenuurwerkwij-
zerplaten met een laagje echt 
bladgoud, over de metaalafdeling 
en de schrijnwerkerij, maar ook 
een computercentrum ontbreekt 
niet. En een heuse beiaard, vastge
hecht aan de muur van de fa-
brieksloods, dient als test-appa-
raat Zelfs een rondrijdende bei
aard behoort tot de mogelijkhe
den. Zo'n verplaatsbaar klokken
spel vormt overigens een 
biezonder originele en verkwik
kende attraktie op wijkkermissen, 
herdenkingen en andere festijnen. 
Interesse? Bel of schnjf naar 
„ Clock-o-Matic", Wijgmaalsesteen-
weg 168 te 3020 Herent (tel. 016-
22.06.09). De klokken uit Herent 
komen zó naar je toe! 

(pvdd) 
Over „Ontstaan en evolutie van Clock-o-
Matic" schreef S. Top, uitgegeven bij Ge
nootschap voor Heemkunde van Herent en 
Omliggende, november 1980. 

* Germaan Frère, bedrijfsleider van „Clock-o-matic", bij zijn rondrij
dende beiaard. Een^okiinkende" attraktie. 
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Kommentaar m 13 

De Gentse textielarbeider van 
rond 1800 was meestal een 
geboren Gentenaar. Hij werk
te vanaf zijn zesde in de ka-
toenfabriek, waar hij zijn va
der of grote broer hielp bij 
het mechanisch weven of 
spinnen Hij groeide op in de 
fabriek, leerde er een spinster 
of haspelaarster kennen, 
kreeg een kmd en huwde. 

Meestal bleef zijn echtgenote 
na de eerste bevalling nog 
werken. De komst van een 
tweede baby hield haar voor
goed thuis, waar ze nummer 
drie en vier kon verzorgen. 
Ondertussen had ze, wegens 
het zware werk, vermoedelijk 
enkele miskramen gehad. Het 
jonge gezin zag even waar
schijnlijk enkele van zijn kin
deren 4 a 5 dagen leven. Het 
gezin had het zwaar te verdu
ren met de hoge kinderlast. 

De huisvader dacht in een 
andere fabriek betere arbeids
voorwaarden te vinden, terwijl 
zijn echtgenote het gezinsin
komen poogde op te vijzelen 
door het houden van een win
keltje, een herberg of met leu
ren. De man was regelmatig 
werkloos, wat dan weer leid
de tot verhuizingen naar een 
andere kamer of naar een an
der straatje De oudste zoon 
was op z'n zevende sterk ge
noeg om te gaan werken en 
vergezelde zijn vader naar de 
fabriek. Het gezinsinkomen 
vaarde er wel bij. Geleidelijk 
begonnen alle kinderen, meis
jes en jongens, vader te ver
gezellen In bepaalde fabrie
ken waren er overigens meer 
kinderen dan volwassenen 

Het haar van éen van de 
meisjes werd door een spin-
moten gegrepen 
en het kind werd door 
de drijfriem meegesleurd Ze 
overleed in de fabriek. Finan
cieel ging het de familie m-
tussen voor de wind Maar de 
zoons en het overgebleven 
meisje huwden eén voor één, 
en het gezinsinkomen slonk. 

De Oude dag van de fabrieks
arbeider was alles behalve 
rooskleurig Wij volgen de 
oudste zoon nu verder op zijn 
pad 

Wij schrijven 1860. Zijn loop
baan leek in alle opzichten op 
die van zijn vader. Het meisje 
waarmee hij was gehuwd kon 
er een van de „buiten" zijn, 
want de Gentse katoenbedrij-
ven deden geleidelijk een gro
ter beroep op Oostvtaamse 
werkkrachten Hij had boven
dien ruime keuze, omdat er 
steeds meer meisjes van 17-
18 jaar we|:J«raam waren die 
de kmdeTarbeid kwamen ver
vangen. Wegens de katoenkri-
sis van 1860-1864 emigreerde 
hij met zijn echtgenote naar 
de fexttelfabrieken van Rou-
batx in Noord-Frankrijk. Hij 
kwam na enkele jaren in Gent 
terug met drie kinderen. Zi j 
gingen enige tijd naar school 

De oudste zoon werd leerjon
gen in een metaalbedrijf Wel
dra was zijn loon nagenoeg 
even hoog als dat van zijn 
vader Het gezin kon aan be
ter woonomstandigheden den
ken en verhuisde naar de 
nieuwe arbeidswoningen aan 
de land van de stad. De 
dochter verging het minder 
goed. Zi j werd door de polit ie 
opgepakt wegens smaad, dief
stal en prostitutie. De jongste 
zoon stierf op zijn tiende aan 
tuberculose 

Vlaanderen en de Industriële Revolutie (III) 
BIJ de overgang van proto-indus-
trie (de aanwezigheid van indus
triële aktiviteiten op het platteland) 
naar fabrieksnijverheid moeten ei
genlijk twee vragen worden be
antwoord 

Op naar „'t Fabriek" 
Een eerste, belangrijk probleenn 
stelt zich omtrent de korrelatie 
tussen huisnijverheid en fabrieks-
industne Het kan geen louter toe
val zijn dat de regio's die tijdens de 
18de eeuw een wijdverspreide en 
sterk uitgebouwde proto-industrie 
kenden, in de ISde eeuw tot be
langrijke industriële centra uit
groeiden Hiervoor zijn een aantal 
oorzaken aan te duiden 
Als gevolg van die huisnijverheid 
bestond er een uitgebreide groep 
aan arbeidskrachten die een zeke
re technische bekwaamheid ver
worven had, en die niet langer 
volledig op de landbouw was aan
gewezen Het was uit deze groep 
dat een groot deel van de arbei
ders gerekruteerd werden om de 
latere fabrieken te bevolken 
In de huisnijverheid, en dan vooral 
in het type van het putting-out-
systeem, ontstond er een groep 
van mm of meer kapitaalkrachtige 
handelaars die ook enigszins van 
het produktieproces op de hoogte 
waren en daarenboven reeds een 
zekere ervaring hadden kunnen 
opdoen in het leiden van een 
industnele onderneming Uit die 
groep werden in een latere faze 
de groep van de entrepreneurs 
geboren 

Zoals eerder vermeld, schonk de 
proto-industrie de mogelijkheid 
om een voldoende grote kapitaals-
bundeling te realizeren, waarmee 
de industriële vernieuwing ten 
dele gefinancieerd kon worden 
Alhoewel de kosten bij de oprich
ting van een fabriek in het begin 
van die industriële omwenteling 
niet overschat mogen worden, 
veronderstelden ze toch een ze
kere rijkdom vanwege diegenen 
die zich als fabrieksbaas wilden 
lanceren 
Een tweede vraag is uiteraard 
naar het waarom, waarom werd 
op een bepaald moment de stap 
van huisnijverheid naar fabrieksnij
verheid gezet"? 
Er zijn hiervoor verschillende re
denen aan te stippen Belangheb
bend in dit verband is de vaststel
ling dat de proto-industrie een 
hu/snijverheid was, en natuurlijk 
werd het gedragspatroon van de 
arbeiders hierdoor sterk bepaald 
De arbeiders konden zélf hun ar
beidsritme bepalen en bovendien 
was de drang tot winstmaximaliza-

tie bij hen met de belangrijkste 
drijfveer van de produktie Het 
produktientme binnen de huisnij
verheid werd nog grotendeels be
paald door de normen en de ge
dragspatronen van de traditionele 
familiale over/ewngs-ekonomie 
Konkreet betekent dit dat de ar
beider, in eerste instantie, met 
werkte om zoveel mogelijk te ver
dienen, maar wel om voldoende te 
verdienen om te kunnen rondko
men De proto-industrie werd al
dus gekenmerkt door wat men 
een „backward bending labour 
supply" noemt (zowat een arbeid-
extraatje voor slechtere tijden) 
Normaal kan men verwachten dat 
wanneer de prijs van een bepaald 
goed stijgt, dat dan ook het aan
bod zal toenemen — of in dit 
geval wanneer de lonen stijgen 
dan zal ook het arbeidsaanbod 
toenemen In het geval van de 
prdto-industrte, hoe „curieus ook", 
gebeurde echter het omgekeerde i 
Een loonsverhoging had tot ge
volg dat er minder gewerkt werd, 
omdat — zoals gezegd — de 
arbeiders slechts werkten om 
rond te komen 

Wanneer zich nu, als gevolg van 
de gunstige ekonomische kon-
junktuur, in de 18de eeuw nieuwe 
groeiperspektieven voor de nijver
heid openden, betekende die hoge 
leisure preference (de voorkeur 
die gegeven werd aan meer vrije 
tijd, dan aan een hoger inkomen), 
een rem op de echte, industnele 
expansie en doorbraak 
Precies daarom trachtten de on
dernemers na zekere tijd een gro
tere greep op het produktieproces 
te krijgen, waardoor het hen mo
gelijk zou worden de arbeiders 
een meer strikt en streng produk
tientme op te dnngen 
Een van de meest efficiënte mid
delen hiertoe was de arbeiders 
samenbrengen in éen ruimte en ze 

onder een direkte kontrole te laten 
en doen werken de fabriek 
Het IS onmogelijk, in dit korte 
bestek een totaalbeeld te tekenen 
van de arbeidsomstandigheden in 
de fabrieken tijdens de negentien
de eeuw Toch enkele impressies 
van tijdgenoten Met die grote 
konstante het leven in zo'n fabnek 
was een stuk doffe ellende 
Twee getuigenissen over de 
mensonterende toestanden „On
der donderend gedruis en zenuw-
tergend geraas werkten de men
sen met de kleding doortrokken 
van katoenvlokken Opeengepakt 
met honderden in besloten zalen, 
in stof en giftige dampen, in stank 
en vochtigfieid tussen krijsende 
machines, opgejaagd in stukwerk, 
de fabrieken waren pestholen, 
voorboden van het graf" 
„Door de invoering van het entre-
prise-stelsel zijn werklieden elkaar 
onderling beginnen doodwerken 

Behalve de schandalig onhygiëni
sche werkomstandigheden, valt 
ook het zeer vermoeiende en zeer 
gevaarlijke karakter van het werk 
op Arbeiders hielden er voortdu
rend rekening mee dat het „onver
biddelijk Ijzer hun leden afrukt of 
hun lichaam vermale" Arbeidson
gevallen waren dan ook schering 
en inslag, en dit met alleen in 
textielfabrieken. Men denkt hierbij 
maar even aan de talnjke mijnram
pen of de dagelijks dodelijke on
gevallen in de havens 
Het wekt geen verwondering dat 
de arbeider zich letterlijk krom 
werkte, hij was veelvuldig ziek, zat 
met allerlei grote en kleine kwalen, 
kende een afwijkende groei — hij 
was veelal reeds vanaf zijn twaalf
de levensjaar tewerkgesteld in de 
fabnek — en had een kortere 
levensduur dan normaal 

Na de eerste, grote oorlog" verbe
terde de toestand pas drastisch 

Mensonterende arbeidsomstandigheden 

De steeds stijgende produktie van 
een arbeider werd als norm aan
genomen voor de ganse groep 
Dat alles gebeurde voor slechts 
enkele centiemen meer loon" 
De afwezigheid van enige bekom
mernis in zo'n 19de-eeuwse fa
briek om de gezondheid was wel 
het eerste kenmerk dat een bui
tenstaander opviel 

Ter illustratie kan nog dit vermeld 
worden in de Gentse katoenfa-
bneken was er een afdeling waar 
's winters en 's zomers een kon
stante temperatuur van 35° C 
heerste De arbeiders waren er, 
zonder uitzondering, kaalhoofdig 
en ademden de meest verpesten
de lucht in, vermengd met allerlei 
chemische mengsels 

Fabrieksgalmen... u P. Vuyisteke) 

De jongen is op zijn tiende, 
noch lezen, noch schrijven kan hij voorwaar, 
Maar de vader wint weinig en moeder is ziek, 
het kind moet mede naar de fabriek. 
Als draadjesmaker wordt het geplaatst 
te midden van 'f werktuig, dat kronkelt en kraakt 
„Ach vader, 't is hier zo benauwd-" — Let op, 
of anders grijpen de riemen uw kop 
„Mijn oog is zoo moede, mijn hoofd is zoo zwaar_" 
— Let op, of de tanden grijpen uw haar. 
„Ach vader, ik voel mijn armen verlammen" 
— Let op, of ze raken tussen de krammen 
De vader gebiedt, het kind zwijgt stil; 
welhaast klinkt een scherpe gil 
Bloed verft riemen en draden rood. 
Het kind heeft geleden, het kind is dood-

Kinderarbeid in een Gentse katoenspinnerij' op het einde van de 19de eeuw. 
(Foto Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging Genu 

De weerslag van de sociale ont
reddering beperkt zich nochtans 
met enkel tot de materiele sektor, 
ook op het mentale vlak moeten 
de gevolgen aangestipt De moei
zame verheffing van het Vlaamse 
volk, na het historisch dieptepunt 
van het midden van de 19de eeuw, 
IS met uitsluitend vanuit de sociaal-
ekonomische gezichtshoek te be
naderen Even belangrijk was de 
intellektuele en mentale weerbaar
heid van de achterban, die de 
heropstanding moest schragen en 
het streven naar eiger-heid en 
bewustwording helpen uitdiepen 
Al te gemakkelijk worden de initia
tieven — hoe lovenswaardig ook 
— van enkelingen overbelicht, ter
wijl men aan de zeer beperkte 
ontwikkelingskansen voor een 
Vlaams taal- en gemeenschapsbe-
wustzijn voorbijgaat De best be
doelde oproepen tot Vlaamse 
strijd bleven een stenele bedoe
ning, zolang de sociale, ekonomi
sche en kulturele remmingen het 
tot stand komen van een volksbe
weging in de weg stonden Of 
zoals Lodewijk de Raet het uit
drukte „ Taaibelang is stoffelijk be
lang" Dat de matenele leefsituatie 
van de bevolking uitermate be-
langrijk is voor de mate waarin aan 
kultuurschepping en -spreiding ge
daan wordt, lijdt weinig twijfel 

En anno 1850 was de levens
standaard van de „kleine man" in 
Vlaanderen erg laag, deze „kleine 
man"werd door de frankofone en 
beter begoede tijdgenoten, verge
leken met stomme lastdieren En 
zoals het een lastdier past was hij 
in zijn miserie en domheid ook 
heel braaf en volgzaam, zonder 
aspiraties en zich ten volle van zijn 
minderwaardigheid bewust De 
taal van deze miserabelen, het 
Vlaams, werd door de rijke top
klasse en bourgeoisie dan ook als 
achterlijk en verwerpelijk be
schouwd Ooit zouden nog wel 
betere tijden aanbreken, werd hen 
voorgehouden Ook al moest men 
hiervoor wachten tot het hierna
maals 

Albrecht Rodenbach nep het uit 
„Red Vlaanderen uit zijn diepen 
^^1'" (pvdd) 

Bronnen: 
— Kulturele geschiedenis van Vlaanderen 
D e e ^ O Dagelijks leven Sociaal-kulturele 
omstandigheden vroeger en nu Deurne/ 
Ommen, Uitgeverij Baart (verspreiding 
ECl-boekenklub). 1982. 158 biz, 795 fr 
— Drs. J De Visser, De Industriële Revolu
tie, notities voor het seminarie „Nieuwste 
Geschiedenis" van de RUG, o l v prof 
H Balthazar. 1981 
— Chr Vandenbroeke, Sociale geschiede
nis van het Vlaamse volk, Beveren. Orion 
1981 
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14 TV-programma's We 
Zaterdag 

MAART 

BRT 
14.00 Open School. - 14.45 Wiel
rennen: G e n t - G e n t - 16.30 Mo
hawk (western). - 18.00 Tik tak. 
— 18.05 Merlina (jeugdreeks). — 
18.40 Harold Uoyd. - 19.00 EK. 
zaalatletiek vanuit Boedapest — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Eurosong -
Prèselektie. — 21.00 Terloops. — 
21.50 Het ware verhaal van Fran
kenstein (tv-film). - 23.05 Sport 
op zaterdag. — 23.20 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Dallas. -
212Q Televizier Magazine. — 22.00 
De toestand in de wereld. — 22.05 
Avro's sportpanorama. — 22.30 
De derde kamer (drama). — 23 35 
Nieuws. — 23.45 Studio sport ex
tra. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De Frank Kramer show 
(speO - 20.30 Lou Grant - 21.15 
Weens avond. - 22.00 Vasten-
overweging. — 22.30 Nieuws. — 
23.15 De onderwereld van New 
York (politiefilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmag.). — 
20.35 Un meurtre est-il facile? (t\/-
film). — 22.15 Souvenir de bols et 
d'ardoise. — 2245 Nieuws. 

F 1 
1920 Gewestelijk nieuws. — 1945 
S'il vous plait (magJ. - 2000 
Nieuws. - 20.35 Dallas. - 21.25 
Droit de réponse. — 22.50 Etoiles 
et toiles. — 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Champs-Elysèes 
(variété). — 21.50 Theodor Chind-
ler. - 22.50 Atletiek. - 23.25 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Tous ensemble (tv-speD. — 21.40 
Jackie et Sara. — 22.10 Nieuws. — 
22.30 Une minute pour une image. 
— 22.31 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Zur Bun-
destagswahl. - 20.15 Der Lord 
und das Katzchen. — 22.05 
Nieuws. — 22.25 Sugarland Ex-
press (film). — 010 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Ein Abend in 
Dreivierteltakt — 21 55 Nieuws. — 
22.00 Das aktuelle sport-studio. — 
23.15 Des Chnstoffel von Grim-
melshausen abenteuerlicher Sim-
plizissimus (t\/-film) — 0.45 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Hobbythek. 
— 21.00 Gott und die Wel t -
21.30 Rückblende. - 21.45 Einere 
bleibt auf der Strecke (film). — 
2325 Romantik in Musik und Bal-
lett. — 0.15 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Chips (f J. - 21.00 Variétés 
(Patrick Sébastien). - 22.00 Beau 
geste (film). 

Zondag 
MAART 

BRT 
10.00 Eucharistievienng vanuit 
Sint-Amandsberg — 11.00 Kon-

frontatie (debaO. - 14.30 Voor 
boer en tuinder (Open School). — 
15.00 I.Q. (kwis). - 15.25 EK. 
zaalatletiek in Boedapest — 18.00 
Tik tak. — 18.05 Sesamstraat — 
18.20 Leven en laten leven. — 
19.45 Nieuws. - 20.05 Sportweek
end. — 2035 De Nand-funktie (tv-
film). — 21 55 Opties voor Mün-
chen (Eurosong). — 22.30 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws — 20.10 Panoramiek. 
— 20.40 Humanistisch verbond. — 
20.45 Ja, natuurlijk. - 22.15 Ander 
nieuws (waar twee of dne...). — 
22.55 Nieuws. - 23.00 Duitse ver-
kiezingen. — 2350 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. — 19.05 Happy 
Days. — 19.30 The story of the 
Bee Gees. - ,20.10 Dynasty. -
21.00 Not the nine o'clock news. — 
21 15 Tineke Schoutens wan woe-
men sjow — 2200 De hoezo ' 
show. — 2250 Gevangenen in 
Libanon (dok.). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 14.00 Arts magzine. — 
14.30 Palmares (variété). — 15.00 
Visa pour le monde. — 16.50 Aga
tha Christie. — 17.45 Les 
Schtroumpfs. - 18.10 Mobiles. — 
18.40 Sportweekend. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Zygomaticorama 
(tv-shows). - 21.20 Et la tendres-
se?... bordel (film). - 23.00 Nieuws. 

F 1 
1945 Nieuws. - 20.00 Gemeente
raadsverkiezingen. — 20.30 Duos 
sur canapé (film). - 22.00 Resulta-
ten gemeenteraadsverkiezingen. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Franse ge
meenteraadsverkiezingen. — 
23.00 Nieuws. 

F 3 
19.45 Franse gemeenteraadsver
kiezingen. — 21.20 Nieuws. — 
21.30 Franse gemeenteraadsver
kiezingen. — 23.15 Prélude a la 
nuit. 

ARD 
17.55 Nieuws. - 17.58 Wahl '83. -
20.00 Nieuws. - 20.45 Wahl '83. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 20.30 Bundes-
tagsrunde. — 21 30 Musik kennt 
keine Grenzen. — 23.00 Nieuws. 
- 23.15 Bundestagswahl. - 23.45 
Verkiezingsuitslagen. 

D 3 
19.00 Verkiezingen Noordnjnland-
Westfalen. - 20.00 Nieuws. -
20.30 Kolonialmacht venedig. — 
21 15 Auslandsstudio. - 22.00 Et 
dubbelte alibi. - 23.25 Tips fur 
Leser. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-back. 
- 19.55 Le coffre-fort. - 20.00 
Quincy (f). — 21.00 Profession: 
reporter (film). 

Maandag 
MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie — 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Rondomons. - 18.30 
Kopen zonder kater (Open 
School). - 19.00 Funnies. - 19.10 
Het Vrije Woord — 19.45 Nieuws. 
— 20.20 Jezus van Nazareth (tv-
film). — 2155 Fundamenten. — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 
1945 Nieuws. - 20.15 Extra-Time. 
— 22.00 Elektron (magJ. 

NED 1 
2000 Nieuws - 20.28 De weg (f J. 
— 21.30 Brandpunt - 22.15 De al
les IS anders show — 23.15 Vas-

tenoverweging. — 23.35 De paus 
bezoekt Midden-Amerika. — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Vinger aan de pols. — 19.40 
Sportspektakel. - 20.40 Mare Tel
ford - bankier. — 21.30 Opsporing 
verzocht — 22.05 Hier Frankrijk, 
hier Jan Brusse. — 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Teleac (ekonomie). — 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws - 20.00 Malevil 
(film). - 23.15 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Larme a 
gauche (film). — 22.15 Télèthéque 
(het jaar '63) - 23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 2035 Musiques 
au cceur — 21.50 Raison d'amour 
(toneel) — 22.20 Juste une image. 
— 2310 Nieuws. 

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 (spel). — 20.35 
Les giris (film). - 22.30 Nieuws. -
22.50 Thalassa (mag). - 23.20 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 J. Robert 
Oppenheimer, Atomphysiker. — 
21.15 Algarve ohne Sonnenschein 
(dokJ. — 21.45 Eine Frau macht 
Geschichten (show-episoden). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Erbschaft (film). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Vorsicht -
Musik! — 20.15 Aus Forschung 
und Techniek. - 21.00 Heute-jour-
nal. - 21.20 David (tv-film). -
2320 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ich stelle 
Mich. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Die WDF-Spielproduktion. 
Wenn wir zusammen leben... — 
23.55 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fo r t — 20.00 Les lundis au soleil, 
hit-parade. — 21.00 Ursule et Grelu 
(film). — 22.30 Les lundis au soleil 
(spel). — 22.50 La joie de lire. 

Dinsdag 
8 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Er was een keer... — 18.30 Peuters 
en kleuters. — 1900 Tijdrover: 
lieve plantjes. — 19.45 Nieuws.— 
20.15 LQ. (kwis). - 20.40 Verover 
de aarde: de regen is zuur — 21.30 
Smileys prooi. — 22.20 Nieuws 

BRT 2 
19.00 Aktie openbaar vervoer. — 
19.45 Nieuws. — 2015 De Nieuwe 
Orde. — 21.15 Handel en wandel 
(Open School). 

NED 1 
19.02 Matthew Star. - 20.00 
Nieuws — 20 28 Andre's Comedy 
Parade. — 2120 De weg naar 
Péruwelz (f.) - 2210 Tros Aktua 
- 2245 Falcon Crest ( f ) - 23.40 
Nieuws 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal. — 19 00 Nieuws. — 
19.12 D'r kan nog meer bij. — 19 25 
De vlucht van de Kondor — 20 40 
Mijn buurman de psycholoog. — 
21 10 Het evangelie naar Johannes 
(dok). - 21 40 Omnibus. - 22.30 
Nieuws — 22.45 Den Haag van

daag. - 23.00 Socutera. - 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Flamingo 
Road. — 20.50 Der Ring des Nibe-
lungen (opera). — 22.15 Debat — 
22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 N ieuws . - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (mag.). — 20.35 La 
maison bleue (tv-film). — 22.15 
Portret van Agnes Warda. — 23.00 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 

pas d'accord (mag.). — 20.40 
Quand la ville dort (film). - 22.10 
Marci cinéma. — 23.20 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). - 20.30 
D'accord, pas d'accord (mag.). — 
20.35 Guerre et paix (film). - 22.10 
Nieuws. - 22.30 Prélude a la nuit. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Was bin 
ich? - 21.00 Report. - 21.45 
Dallas (f.). - 22.30 Taqesthemen. 

- 23.00 W.K. kunstsche 
23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 E 
alle Falie (f) . - 21.00 H 
nal - 21 20 Alltag in dei 
22.05 Mutter Courage 
Kinder — 0.50 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15. 
Menschen - Abenteuer. 
Klimbim. - 21.45 Lanc 
(kuituur). - 22.15 Themi 
nats. 

Chris Lomme en Ton Lensink zetten twee rollen neer 
waarmee zij weer eens bewijzen de titel „akteur" 
ten volle te mogen dragen. 
(De Weg naar Péruwelz — Tros/Ned I op dinsdag 
8 maart om 21 u. 20). 

Z A T E R D A G (5 maart) - De Amerikaanse W-
thri l ler Het ware verhaal van Frankenstein, w o r d t 
gesch raagd d o o r bekende namen : Leonard Whi t ing , Ni
cola Pagett , Dav id McCa l lum, Michae l Sarrazin, A g n e s 
M o o r e h e a d , e.a. Michae l Sarrazin, een Canadese ak
teur, heef t in de f i lmwere ld zi jn plaats ve rove rd , ech te r 
zonder dat veel poeha rond zi jn naam gemaak t w o r d t 
(o.a. in „They shoot horses, don ' t they?) . In deze 
weekend f i lm waarvan vanavond het eers te deel uitge
zonden wo rd t , speel t hij het mons te r dat onvermi jdel i jk 
aanwez ig moe t zi jn in de Frankenstein- f i lms (BRT). — 
Jan Ter louw mag dan als pol i t icus een zware afgang 
meegemaak t hebben , als schr i jver blijft hij in de aktuali-
t e i t Z i jn roman De Derde Kamer die in pol i t ieke 
m iddens speelt , w e r d doo r de A v r o g o e d bevonden o m 
er een dr iedel ige min i reeks van te maken. Jan Ter louw 
leverde het verhaal , de in Z w e d e n gebo ren Barb ro Thu-
ner reg isseerde en A v r o ze t te het sein o p g roen o m de 
bes te ak teurs van Neder land te huren. Hieruit is een 
ges laagde p roduk t ie gev loeid. Belangr i jks te plaats van 
gebeu ren is „Het B innenhof" in D e n Haag, het pol i t ieke 
hart van Neder land . Hier speel t z ich een polit iek en men
selijk d rama af. Centraa l staat een pol i t ieke parti j met 
Johan D o u w e r s (H idde Maas ) aan het hoo fd van de 
frakt ie. Ne t zoals in België w o r d t ook in Neder land met 
alleen gevoch ten o m de mach t tussen de part i jen 
onder l ing, maar ook b innen de part i jen w o r d t nogal met 
o.a. de e l lebogen gewerk t . Na een o n g e w o o n voors te l 
van een frakt ie l id k o m e n de Kamer leden in si tuat ies die 
met o p het dagel i jkse par lementa i re p rog ramma staan... 
(Ned . 1) — D e Amer i kaanse pol i t iereeks Mad igan w e r d 
gedist i l leerd uit de fi lm Madigan ( D e onde rwere ld van 
N e w York ) , die vanavond op Ned . 2 ( K R O ) u i tgezonden 
w o r d t A a n de basis van het sukses van de film, wa t op 
z'n beur t de reeks tot gevo lg had, ligt zeker de akteur 
Richard Widmark , die in deze polit ief i lm van D o n Siegel 
(1968) een hoog tepun t uit zijn ca rné re bere ik te (met 
ve rder nog Henry Fonda, Inger S tevens , James Whi t -
more) . 

Z O N D A G (6 maart ) — V a n a v o n d gaan w e dus 
w e t e n w ie V laanderen zal ve r t egenwoo rd igen op het 
Eurov is iesongfest iva l in M u n c h e n (Opties voor Mün-
c / i e n K B R T ) — Veron ica (Ned 2) beschr i j f t de carr ière 
van de uit de dr ie broer t jes G ibb bes taande popg roep 
The Bee Gees in de reeks po r t re t ten van legendar ische 
p o p g r o e p e n of -art iesten „The story oL". Er mag 
geste ld w o r d e n dat hun onverge l i j kbare carr ière begon 
in 1965 met hun eers te suksesnummer „Sp icks and 
specks " W a n n e e r zij in 1967 uit Austra l ië te rugkeren 
naar Engeland en kennis maken met de p latenmagnaat 

Rober t S t i g w o o d is hun t o e k o m s t 
maar ook verz i lverd. Na een ti jd 
k o m e n zij me t de fi lm „Saturday 
opn ieuw aan het popster renf i rmar 
als muz ikanten en zangers maken 
dienstel i jk als p roduce rs en teks t 
voo r andere art iesten, onder w ie 
D ionne Warw i ck , en Barbra S t re 
alleen pro f i teerde van hun muzie 
bed jedu ik moch t doen met g o d M 
Neder land 1 ( N O S ) bes teedt uitc 
de Du i tse verk iez ingen. 

M A A N D A G (7 maart ) - 1 
dat A r m a n d Pien z ich leent to t d 
d o m s t e spe l (? )p rog ramma dat oo 
daarenboven voel t hij z ich ge roe 
van V laanderen te ver to lken. Z i jn i 
bedenkel i jk allooi... (Min i M i c ro Mc 
seur Zeferel l i heef t het aangedur f 
Jezus van Nazareth mensel i jk , 
gegeven Jezus te behandelen als: 
een reeks ove r Jezus ' leven wai 
BRT 1 de eers te af lever ing uitgezc 
er ru im drie jaar aan gewerk t , terv 
ten hem voo r t du rend op de 'hand i 
rende situatie... Toen de Br i tse co i 
deze p roduk t ie zeven jaar geled 
zet te, zaten, naar w o r d t b e w e e r d , 
aan het kast je gekluisterd... — Fu 
de mach tsove rname van Hitler in 
soc io log ische en psychologische 
gepaard g ingen (BRT 1) — I 
ge tw i j fe ld of er begonnen zou wc 
verzocht, gebaseerd o p het ii 
„Ak tenze ichen XY... ungelóst" we 
publ iek w o r d t gev raagd bij het oj: 
m e n van misdaden. M e n vreesde 
sensat ie, enz. Die v rees bli jkt nu 
wees t wan t „Opspo r ing verzoet 
p rog ramma g e w o r d e n w a a r o p d 
tuurl i jk reageren. Het p rog ramma 
o p een g ro te k i jkdichtheid, het he 
al v ruch ten a fgeworpen , alhoewe 
o m het eers te pun t zal gaan (A' 

D I N S D A G (8 maart ) - ,, 
begr ip dat v roeger niet bes tond , 
g e m e e n g o e d g e w o r d e n . Echter 
faste kwa l i te i t Hoe nefast de z 
kunnen w o r d e n , w o r d t u i tgelegd 
(BRT 1) — In zi jn helder gesch r 
o p g e b o u w d e roman „De Weg 
schr i j f t de Neder landse ludieke a 
de vi j f t ig jar ige zakenman Gera rd 
ven dat zijn v r o u w zomaar, zone 
bench t na te laten, haar koff( 
spoor loos v e r s c h w u n d e n is Wali 
baar neergezet doo r Ton Lensinl 
dan in andere p roduk t ies die wi j v 
zoek naar zijn v r o u w en on tdek t É 
huwel i jk v e r z w e g e n geheim.. He 
reeks waarvan vanavond de ee 
af lever ing u i tgezonden w o r d t ^ 
het met nodig deze af lever ing ex 
verhaal komt wa t t raag o p gang e 
gehouden bij detai ls die van 
w a r e n Toch is het een ui tzondei 
M e t eervol le vermeld ingen voor 
Chr is L o m m e in een belangr i jke 
een v i j fderangsrol le t je opkalefat i 
ke tussenkomst . Hopel i jk zien 
b innenkor t op de BRT (TROS/ r 

W O E N S D A G (9 maart) 
België —Span je , rech ts t reekse n 
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v& 
K kunstschaatsen — 
ts 

s - 1930EinCol t fu r 
I - 21 00 Heute-jour-
I Alltag in der DDR -
3r Courage und ihre 
150 Nieuws 

VS - 2015 Lander -
• Abenteuer - 21 00 

21 45 Landesspiegel 
2215 Thema des M o 

TV-program ma's 15 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 Le grand-frere 
— 2100 Commando sur Saint-
Nazaire (film) - 22 30 La joie de 
lire - 22 35 Einstein et Cie (mag J 

Woensdag 
MAART 

BRT 1 
1630 Open School - 1730 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch — 18 00 

Tik tak — 1805 Kameleon — 
18 30 Waard om te weten — 18 40 
De Smurfen — 1905 Funnies — 
1910 Kerkwerf (magO - 1945 
Nieuws — 2020 Love verliefd (fJ 

— 2045 Hoger - Lager (spel) — 
21 25 Wie schrijft die blijft — 2215 
Nieuws — 2235 Televox 

BRT 2 

1830 Voetbal België — Spanje — 
2015 Tennis 

NE DJ ^ ^ ^ _ _ 
2000 Nieuws - 2028 Van Kooten 
en De Bie - 21 25 Onze lijken le
ven nog — 2225 Hotel Suburbia 

n t oekoms t met alleen ve rzeke rd 
Ma een t i jdel i jke sti l te rond hen 
1 „Saturday night fever " (1978) 
ter renf i rmament Naast hun w e r k 
jers maken zij z ich eveneens ver-
rs en tekst- en muz iekschr i j vers 
onder w ie n iemand minder dan 

i a rb ra St re isand die daarbi j met 
hun muziek maar daa renboven 
met g o d Maur i ce van het tno — 

esteedt u i tgebre id aandacht aan 

maart ) — Het volstaat zel fs met 
leent to t de prezentat ie van het 

Tima dat ooi t op BRT is gewees t , 
z ich ge roepen o m het g e w e t e n 

'olken Z i jn min i -enquêtes zijn van 
ni M i c ro M a c r o ) (BRT) — Regis-
t aangedur fd o m het verhaal ove r 

mensel i jk voo r te stel len, het 
andelen als een mens Hij maakte 
i' leven waarvan vanavond door 
!nng u i tgezonden w o r d t Hij heef t 
ïwerk t , terwi j l kerkel i jke autonte i -
Dp de 'handen keken , een f rust re-
e Br i tse commerc ië le zender ITV 

jaar ge leden al op het sche rm 
Jt b e w e e r d , der t ig mi l joen Br i t ten 
e rd — Fundamenten gaat over 
'an Hitler in 1933 en de pol i t ieke, 
cholog ische fak to ren die e rmee 
T l ) — D e A v r o heef t lang 
nen zou w o r d e n met Opsporing 

o p het in Dui ts land lopende 
ngelost" waar in de hulp van het 
)d bij het op lossen e n / o f voorko 
len v reesde o n g e z o n d e reakt ies, 
3S bli jkt nu o n g e g r o n d te zijn ge-
ing ve rzoch t " is een vo lwassen 
1 w a a r o p de k i jkers g e w o o n na-
Drogramma kan met alleen bogen 
heid, het heef t daa renboven ook 
en, a lhoewel het bij de A v r o we l 
al gaan ( A v r o / N e d 2) 

naart) — „ Z u r e regen" w a s een 
et bes tond T e g e n w o o r d i g is het 
en Echter g e m e e n g o e d van ne-
lefast de zure regen is en zou 
It u i tgelegd in Verover de aarde 
der gesch reven en overz ichtel i jk 
„De Weg naar Peruwelz" be-

se ludieke auteur Henr i Knap hoe 
lan Gera rd V\/alraaven moet bele-
Dmaar, zonder aanleiding, zonder 

haar ko f fe rs heef t gepakt en 
den IS Wal raaven, hier onnavo lg-
Ton Lensink, die duidel i jker praat 
les die WIJ van hem zagen, gaat o p 
in on tdek t een t i jdens hun 25-jarig 
geheim Het w e r d een dnedel ige 
zond de eerste, een extra lange, 
in w o r d t Naar ons oordee l w a s 
Flevering ext ra lang te maken Het 
g op gang en er w o r d t onnod ig stil 
, die van ondergesch ik t belang 
;n ui tzonderl i jk drieluik g e w o r d e n 
ingen voor onze V laamse akteurs 
belangr i jke rol en Luc Philips die 
3 opkalefater t tot een opmerkel i j -
pelijk zien wi j dit mees te rwerk 
IT ( T R O S / N e d 1) 

(9 maart) — S p o r t d a g voetbal 
ts t reekse repor tage van de in Lier 

te spelen in te r landenweds tn jd in het kader van de voor
ronde voo r de O lymp ische Spe len 1984 in Los Ange les 
en /enn /s ; rech ts t reekse repor tage van de Belg ische in
doo rkamp ioenschappen in V o r s t (BRT 2) — V o o r zijn 
f i lm Onze lijken leven nog (Unsere Le ichen leben 
noch) (1981), b rach t de oprrterkel i jke en besp roken , van 
Russ ische oo rsp rong s tammende , Dui tse regisseur 
Rosa von Praunheim, vijf v rouwe l i j ke f i lmdiva's uit de 
jaren der t ig bij elkaar Lott i Huber , Inka Kolher, Luzi 
K ryn , M a n a Chnst ina Leven en Mad len Lorei V o n 
Praunheim staat b e k e n d voo r zijn sociaal-kr i t ische 
dokumenta i re f i lms 

D O N D E R D A G n o maart ) - 19 u 10 allen 
voor het s c h e r m ' De V U is te gast in Uitzending door 
derden (BRT 1) — Het jongerenmagaz ine Een vinger 
in de pap, gaat over een veel v o o r k o m e n d e jongeren-
z iekte stelen Gas ten A rbe id Ade l t e a (BRT 1) — 
Armoede is aan z'n e inde toe In haar sociale roman 
„A rmoede" , w a a r o p de TV- reeks w e r d g e b o u w d , pro
beerde Ina Boud ier -Bakker aan te tonen hoe arm r i jke 
mensen kunnen zijn NCRV- reg isseu r Peter van Geste l 
heef t de sfeer nauwkeur ig w e t e n w e e r te geven Na 
deze af lever ing volgt een por t re t van de schn j fs ter van 
de roman die nog andere be langwekkende w e r k e n op 
haar naam heef t staan, waa ronde r o a „ D e k lop op de 
deur" eveneens voor TV w e r d b e w e r k t (Ned 1 / N C R V ) 

V R I J D A G (11 maart ) - D e rec /d /Wsf (Stra ight 
t ime) IS een in teressante thnller, een soor t doku-drama 
rond probat ie D e hoo fd ro l w o r d t gespee ld doo r Dust in 
Ho f fman Regie Ulu G r o s b a r d (1978) (BRT 1) - Sport: 
tennis, kwar t f ina les van de Belg ische indoorkampioen
schappen in V o r s t (BRT 2) - N C R V zet t w e e 
interessante p roduk t ies o p het s che rm een e igen TV-
f ilm naar een boek van Kees Hol ierhoek, waa rmee hij de 
V isser Neer landia Pri js 1982 behaalde De schaduw 
van het water, in regie van Fritz Butzelaar Dit TV-spel 
speel t in Zee land (deze N C R V - a v o n d is een Zee land
avond) Het sche ts t het verhaal van een rust ig Z e e u w s 
boerengez in in 1952, dat w o r d t ve rs too rd doorda t een 
jongen uit de s tad hier komt verb l i jven o m „wat aan te 
s te rken" Z i jn ki jk o p het leven is helemaal anders dan 
die van de mensen die hem zo gastvr i j hebben 
opgevangen D e hele p roduk t ie w o r d t v e r z o r g d doo r 
Z e e u w s e amateurs — Laat o p de avond b reng t N C R V 
The Four Feathers, een spannende avonturenf i lm van 
D o n Sharp (1977), met een hele reeks f i lmgoden als 
Beau Br idges, Jane Seymour , Rober t Powel l , S imon 
W a r d , Har ry A n d r e w s e a Beau Bndges , speel t de 
hoofdro l de e legante lui tenant Har ry Feversham die zijn 
un i form in de takken wil hangen maar doo r zijn 
verleidel i jk lief (Jane S e y m o u r ) en door zijn dr ie 
„moed ige" v r ienden en zijn mil i tar ist ische vader voo r laf
aard u i tgemaakt w o r d t Die ve rw i j t en k o m e n hem 't s t ro t 
uit maar hij bezwi jk t hij ve r t rek t incogni to naar het f ron t 
HIJ zal ze daar eens bew i j zen dat hij geen lafaard is 
(Ned 2) 

— 2300 Teleac (ergonomie) — 
2335 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Politieke partijen - 19 22 
Van gewest tot gewest — 2015 
Oogst in beeld (mag) — 2040 Op 
zoek naar Europa — 21 30 Dream 
dances - 2200 Studio sport -
2230 Nieuws - 2245 Den Haag 
vandaag — 2300 Studio sport 
extra — 000 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2005 Risquons-
tout (spel) — 21 05 Videogram — 
2200 Planete des hommes — 
2300 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'mformation — 2140 
WK kunstschaatsen op het ijs — 
2230 Vivre les chemins du corps 
humain — 2330 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le Theatre de Bouvard - 2000 
Nieuws — 2035 Elle voulait faire 
du cinema (tv-film) - 2210 Les 
jours de notre vie — 23 05 Nieuws 

F3 . 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Cadence 3 — 21 35 Nieuws — 
21 55 Au bon coin (film) - 2255 
Prélude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 J Robert 
Oppenheimer, Atomphysiker — 
21 30 WK kunstschaatsen — 
22 30 Tagesthemen - 23 00 Marx, 
Marxismus und die Folgen — 015 
Nieuws 

ZDF 
1900 N i e u w s - 1930 Der Sport-
spiegel — 2015 ZDF Magazin — 
21 00 Heute-journal - 21 25 Die 
Strassen von San Francisco — 
2210 Zuerst bei uns Etwas an-
dern — 2240 Thema nr 1 der 
Wi rschaftmachte — 23 40 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter — 
2215 Eine verheiratete Frau (film) 
— 2345 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coff re-
fort (spel) — 2000 La croisiere 
s'amuse ( f ) — 21 00 Dans la pous-
siere du soleil (film) - 22 20 La 
joie de lire — 22 25 La lanterne ma-
gique (moderne kunst) 

Donderdag 
10 MAART 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak - 1805 Chips (fJ - 1855 
Tijdrover — 1945 Nieuws — 
2015 Cinemanie (filmkwis) — 
21 10 Panorama — 2200 Dallas 
( f ) - 2250 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2015 De vrij-
schutter 

NED 1 
2000 Nieuws - 2028 Armoede 
(f) — 21 25 Kwistig met muziek 
(spelshow) - 2235 Ina Boudier-
Bakker — 2315 Hier en nu — 
2355 Alles heeft zijn tijd - 004 
Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 1900 Nieuws — 
1912 Daar vraag je me wat — 
1952 De KRO komt langs in 
Uithoorn — 20 45 „Vergeet met de 
ketters " (dokJ - 21 30 Maritiem 

TVEkspres 
De dikste vriend 

van üwTV. 

- 2230 Nieuws - 22 45 Den 
Haag vandaag — 2300 Studio 
sport-extra (WK schaatsen) — 
2345 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Der Frei-
schutz (opera) — 2300 Nieuws 

RTB 2 
1930 Nieuws - 2000 Cause 
toujours, tu m'interesses (film) 

F 1 

20 00 Nieuws — 20 35 La chambre 
(tv-film) — 2215 Un continent per-
du les Pique-Talosse (dok) — 
2310 Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 L'heure de 
verite — 21 40 Le enfants du rock 
(popmag) - 2240 WK kunst
schaatsen — 2320 Nieuws 

F 3 
21 30 Nieuws — 21 50 Les demoi
selles de Wilko (film) - 2320 
Agenda 3 — 2325 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Die Fern-
seh-Diskussion - 21 30 Bei Bio 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Pnma la Musical (portret van Artu-
ro ToscaninO — 035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(spel) - 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Sport Aktuell - 22 30 Tage 
im Hotel (tv-spel) — 000 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Zwei von 
einer Sorte (film) - 21 25 Dem-
nachsL — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Karl Marx - 23 30 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws — 1952 Le coff re-
fort (spel) - 2000 Dallas (fJ -
21 00 A vous de choisir Filmver-
zoekprogramma La veuve Cou-
derc of Au fond de mon coeur — 
22 45 La joie de lire - 22 50 Essais 
(automag) 

BRT 1 
12 30 Televox - 1400 Schooltele
visie - 1800 Tik tak - 1805 
Klem, klem kleutertje - 1820 Er 
was een keer — 18 30 Veiligheid 
op het werk (Open School) — 
19 00 Uit en thuis (minder bekende 
musea m Brussel) — 1910 Libra-
do - 1945 Nieuws - 2020 De 
recidivist (film) — 2215 Premiere 
— 2240 Nieuws 

BRT 2 
1900 Elektron hve (mag J — 1945 
Nieuws — 2015 Tennis 

NED 1 
2000 Nieuws - 21 10 Fame -
21 58 Pisa - 2213 Sonja op vnj-
dag - 2318 Nieuws - 2328 
Studio sport extra 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Ted show (speO - 20 40 De 
schaduw van het water (televisie
film) - 21 55 In stemming - 22 30 
Nieuws — 2245 Humanistisch 
verbond — 2320 Praten met de 
minister president — 2330 The 
four feathers (film) 

RTB 1 

1930 Nieuws — 21 05 Openings-
koncert van het Festival van de 
Gitaar te Luik — 2205 Le carrou
sel aux images - 2250 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 L'ame des 
poètes — 21 40 Quelques hom
mes de bonne volonté — 2245 
W K kunstschaatsen op het ijs — 
23 30 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Medecins 
de nuit — 21 40 Apostrophes — 
2255 Nieuws - 2305 Coconco 
monsieur Pouleti (film) 

F 3 
19-20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
leux de 20 heures (spel) - 2030 
D'accord, pas d'accord (magJ — 
2035 Vendredi - 21 35 f lash 3 
(fotomagJ - 2230 Nieuws -
2250 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Gilda (film) 
- 2200 Plusmmus - 2230 Ta
gesthemen - 2300Tator t ( f ) -
035 Nieuws 

ZDF 
1900 N i e u w s - 1930 Auslands-
journal — 2015 Ein Fall fur zwei 
( f ) - 21 15 Die Pyramide (spel) 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Aspekte — 2250 Sport am Frei-
tag — 015 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Gut ge-
fragt — 21 45 Landesspiegel — 
22 15 Poldark (f J - 23 05 Rockpa-
last — 005 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) - 20 00 Vegas (detecb-
vereeks) — 2100 Pain, amour, 
ainsi soit-il (film) — 2230 Bourse 
hebdo 

3 MAART 1983 



14 TV-programma's HI 
Zaterdag 

MAART 

BRT 

14.00 Open School. - 14.45 Wiel
rennen: G e n t - G e n t - 16.30 Mo
hawk (western). - 18,00 Tik tak. 
— 18.05 Merlins (jeugdreeks). — 
18.40 Harold Uoyd. - 19.00 EK. 
zaalatletiek vanuit Boedapest. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Eurosong -
Préselektie. — 21.00 Terloops. — 
21.50 Het ware verhaal van Fran
kenstein (tv-film). - 23.05 Sport 
op zaterdag. — 23.20 Nieuws. 

NED 1 
20.00 Nieuws, - 20.28 Dallas. -
2120 Televizier Magazine —22,00 
De toestand in de wereld, — 22,05 
Avro's sportpanorama, — 22,30 
De derde kamer (drama). — 23.35 
Nieuws. — 23.45 Studio sport ex
tra. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat. - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 De Frank Kramer show 
(spel), - 2030 Lou Grant. - 21.15 
Weens avond. — 22.00 Vasten-
overweging. — 22.30 Nieuws. — 
23.15 De onderwereld van New 
York (politiefilm). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmag.). — 
20.35 Un meurtre est-il facile? (tv-
film). — 22.15 Souvenir de bois et 
d'ardoise. — 22.45 Nieuws. 

F 1 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ. — 20.00 
Nieuws. - 20.35 Dallas. - 21.25 
Droit de rèponse. — 22.50 Etoiles 
et tolles. - 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Champs-Elysées 
(variété). — 21.50 Theodor Chind-
ler. - 22.50 Atletiek. - 23.25 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
ètait une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Tous ensemble (tv-spel). — 21.40 
Jackie et Sara. — 22.10 Nieuws. — 
22.30 Une minute pour une image. 
- 22.31 Musi-club. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Zur Bun-
destagswahl. — 20.15 Der Lord 
und das Katzchen. - 22.05 
Nieuws. — 22.25 Sugarland Ex
press (film). — 0.10 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 2015 Ein Abend in 
Dreivierteltakt. — 21.55 Nieuws. — 
22.00 Das aktuelle sport-studio. — 
23,15 Des Christoffel von Grim-
melshausen abenteuerlicher Sim-
plizissimus (tv-film), — 0.45 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Hobbythek 
— 21.00 Gott und die Welt. -
21.30 Rückblende. - 21 45 Einere 
bleibt auf der Strecke (film). — 
23.25 Romantik in Musik und Bal-
lett — 0.15 Nieuws, 

LUX. 
20.00 Chips (fJ. - 21.00 Variétés 
(Patrick Sébastien). - 22.00 Beau 
geste (film). 

Zondag 
MAART 

BRT 
10.00 Eucharistievienng vanuit 
Sint-Amandsberg. — 11.00 Kon-

frontatie (debaü. - 14.30 Voor 
boer en tuinder (Open School). — 
15.00 IQ. (kwis). - 15.25 EK. 
zaalatletiek in Boedapest — 18.00 
Tik tak. — 18.05 Sesamstraat — 
18.20 Leven en laten leven. — 
19.45 Nieuws. - 20.05 Sportweek
end. - 20.35 De Nand-funktie (tv-
film). — 21.55 Opties voor Mün-
chen (Eurosong). — 22.30 Nieuws. 

NED 1 

20.00 N i e u w s - 20.10 Panoramiek. 
— 20.40 Humanistisch verbond. — 
20.45 Ja, natuurlijk. - 22.15 Ander 
nieuws (waar twee of drie...). — 
22.55 Nieuws. - 23.00 Duitse ver
kiezingen. — 23.50 Nieuws. 

NED 2 

19,00 Nieuws, - 19,05 Happy 
Days, - 19,30 The story of the 
Bee Gees - .20,10 Dynasty, -
21.00 Not the nine o'clock news. — 
21.15 Tineke Schoutens wan woe-
men sjow. — 22.00 De hoezo? 
show. — 22.50 Gevangenen in 
Libanon (dok). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire le point (debaÜ. -
13.00 Nieuws. - 13.05 Concertis-
simo. — 14.00 Arts magzine. — 
14.30 Palmares (vanéte). - 15.00 
Visa pour le monde. — 16.50 Aga
tha Christie. — 17.45 Les 
Schtroumpfs. — 18.10 Mobiles. — 
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Zygomaticorama 
(tv-shows). — 21.20 Et la tendres-
se?... bordel (film). — 23.00 Nieuws. 

F 1 
19.45 Nieuws. — 20.00 Gemeente
raadsverkiezingen. — 20.30 Duos 
sur canapé (film), — 22,00 Resulta
ten gemeenteraadsverkiezingen. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Franse ge
meenteraadsverkiezingen. — 
23.00 Nieuws. 

F 3 
19.45 Franse gemeenteraadsver
kiezingen. — 21.20 Nieuws. — 
21.30 Franse gemeenteraadsver
kiezingen. — 23.15 Prélude a la 
nuit 

ARD 
17.55 Nieuws. - 17.58 Wahl '83. -
20.00 Nieuws. - 20.45 Wahl '83. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 20.30 Bundes-
tagsrunde. — 21.30 Musik kennt 
keine Grenzen. — 23.00 Nieuws. 
- 23.15 Bundestagswahl. — 23.45 
Verkiezingsuitslagen. 

D 3 
19.00 Verkiezingen Noordnjnland-
Westfalen. - 20.00 Nieuws. -
20.30 Kolonialmacht venedig. — 
21.15 Auslandsstudio. - 22.00 Et 
dubbelte alibi. - 23.25 Tips fur 
Leser. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-back. 
- 19.55 Le coffre-fort. - 20.00 
Quincy (fO. - 21.00 Profession: 
reporter (film). 

Maandag 
MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Rondomons. — 18.30 
Kopen zonder kater (Open 
School). - 19.00 Funnies. - 19.10 
Het Vrije Woord. — 19.45 Nieuws. 
- 20.20 Jezus van Nazareth (tv-
film). — 2155 Fundamenten. — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 20.15 Extra-Time. 
- 22.00 Elektron (mag.).. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 De weg (fJ. 
- 21.30 Brandpunt - 22.15 De al
les IS anders show — 23.15 Vas-

tenoverweging. — 23.35 De paus 
bezoekt Midden-Amerika. — 23.50 
Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Vinger aan de pols. - 19.40 
Sportspektakel. — 20,40 Mare Tel
ford - bankier, — 21.30 Opsponng 
verzocht — 22.05 Hier Franknjk, 
hier Jan Brusse. — 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Teleac (ekonomie) — 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20,00 Malevil 
(film). - 2315 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws, - 20,35 L'arme a 
gauche (film), — 22,15 Téléthêque 
(het jaar '63), - 2315 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Musiques 
au coeur. — 21.50 Raison d'amour 
(toneel). — 22.20 Juste une image 
- 23.10 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Les girls (film). - 22.30 Nieuws. -
22.50 Thalassa (mag.). - 23.20 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 J. Robert 
Oppenheimer, Atomphysiker. — 
21.15 Algarve ohne Sonnenschein 
(dokJ. — 21.45 Eine Frau macht 
Geschichten (show-episoden). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
Erbschaft (film). — 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Vorsicht -
Musik! — 20.15 Aus Forschung 
und Techniek. — 21.00 Heute-jour-
nal. - 21.20 David (t^^-film). -
23.20 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20,15 Ich stelle 
Mich. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Die WDF-Spielproduktion. 
Wenn wir zusammen leben... — 
23.55 Nieuws, 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fo r t — 20.00 Les lundis au soleil, 
hit-parade. - 21.00 Ursule et Grelu 
(film). - 22,30 Les lundis au soleil 
(spel). — 22.50 La joie de lire. 

Dinsdag 
8 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Sesamstraat — 18.20 
Er was een keer... — 18.30 Peuters 
en kleuters. — 19.00 Tijdrover: 
lieve plantjes. — 19.45 Nieuws.— 
20.15 IQ. (kwis), - 20,40 Verover 
de aarde, de regen is zuur. — 21.30 
Smileys prooi. — 22.20 Nieuws 

BRT 2 
19.00 Aktie openbaar vervoer. — 
19.45 Nieuws. - 20.15 De Nieuwe 
Orde. — 21.15 Handel en wandel 
(Open School). 

NED 1 
19.02 Matthew Star. - 20.00 
Nieuws. — 20 28 Andre's Comedy 
Parade. — 2120 De weg naar 
Péruwelz (f.) - 22.10 Tros Aktua 
- 2245 Falcon Crest (f.). - 23.40 
Nieuws 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws. — 
1912 D'r kan nog meer bij - 19 25 
De vlucht van de Kondor. — 20.40 
Mijn buurman de psycholoog. — 
21 10 Het evangelie naar Johannes 
(dokJ. - 21 40 Omnibus. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van

daag. - 23.00 Socutera. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Flamingo 
Road. - 20.50 Der Ring des Nibe-
lungen (opera). — 22.15 Debat — 
22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 N ieuws . - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (mag,). — 20.35 La 
maison bleue (tv-film). — 22.15 
Portret van Agnes Warda. - 23.00 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 

pas d'accord (magJ. — 20.40 
Ouand la ville dort (film). - 22.10 
Marci cinéma. — 23,20 Nieuws, 

F~3 

19,20 Gewestelijk nieuws, — 19,40 
Regionaal programma, — 19,55 II 
était une fois l'espace, — 20,00 Les 
jeux de 20 heures (spel), — 20,30 
D'accord, pas d'accord (mag). — 
20.35 Guerre et paix (film). - 22.10 
Nieuws. — 22.30 Prélude a la nuit. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Was bin 
ich? - 21.00 Report. - 21.45 
Dallas (f) , - 22.30 Taqesthemen. 

- 23.00 W K . kunstscl 
23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 
alle Falie (f.). - 21.00 
nal. - 21.20 Alltag in d 
22.05 Mutter Courags 
Kinder. — 0.50 Nieuws 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.1 
Menschen - Abenteue 
Klimbim. - 21.45 Lar 
(kuituur). - 22.15 Ther 
nats. 

Chris Lomme en Ton Lensink zetten twee rollen neer 
waarmee zij weer eens bewijzen de titel „akteur" 
tenvolle te mogen dragen. 
(De Weg naar Péruwelz — Tros/Ned I op dinsdag 
8 maart om 21 u. 20). 

Z A T E R D A G (5 maart) - De Amerikaanse TV -̂
thri l ler Het ware verhaal van Frankenstein, w o r d t 
gesch raagd d o o r bekende namen : Leonard Whi t ing , Ni
cola Pagett, Dav id McCa l lum, Michae l Sarrazin, A g n e s 
M o o r e h e a d , e.a. Michae l Sarrazin, een Canadese ak
teur, heef t in de f i lmwere ld zi jn plaats ve rove rd , ech te r 
zonde r dat veel poeha rond zijn naam gemaak t w o r d t 
(o.a. in „They shoo t horses, don ' t they?) . In deze 
weekend f l lm waa rvan vanavond het eers te deel uitge
zonden w o r d t speel t hij het mons te r dat onvermi jdel i jk 
aanwez ig m o e t zijn in de Frankenstein- f i lms (BRT). — 
Jan Ter louw mag dan als pol i t icus een z w a r e afgang 
meegemaak t hebben , als schr i jver blijft hij in de aktuali-
teit. Z i jn roman De Derde Kamer die in pol i t ieke 
m iddens speelt , w e r d d o o r de A v r o g o e d b e v o n d e n o m 
er een dr iedel ige min i reeks van te maken. Jan Ter louw 
leverde het verhaal , de in Z w e d e n gebo ren Barbro Thu-
ner reg isseerde en A v r o ze t te het sein o p g roen o m de 
bes te ak teurs van Neder land te huren. Hieruit is een 
ges laagde p roduk t ie gev loeid. Belangr i jkste plaats van 
gebeuren is „Het B innenhof" in D e n Haag, het pol i t ieke 
hart van Neder land . Hier speel t z ich een polit iek en men
seli jk d rama af. Cent raa l staat een pol i t ieke part i j met 
Johan D o u w e r s (H idde Maas) aan het hoo fd van de 
frakt ie. Ne t zoals in Belglè w o r d t ook in Neder land niet 
al leen gevoch ten o m de macht tussen de part i jen 
onder l ing, maar ook b innen de part i jen w o r d t nogal met 
o.a. de e l lebogen g e w e r k t Na een o n g e w o o n voors te l 
van een frakt iel id k o m e n de Kamer leden in si tuat ies die 
niet o p het dagel i jkse par lementa i re p rog ramma staan... 
(Ned . 1). — D e A m e n k a a n s e pol i t iereeks Mad igan w e r d 
gedist i l leerd uit de fi lm Madigan ( D e onde rwere ld van 
N e w York ) , die vanavond o p Ned . 2 ( K R O ) u i tgezonden 
w o r d t Aan de basis van het sukses van de fi lm, wa t op 
z'n beur t de reeks tot gevo lg had, ligt zeker de akteur 
Richard Widmark , die in deze polit ief i lm van D o n Siegel 
(1968) een hoog tepun t uit zijn ca rné re bere ik te (met 
ve rde r nog Henry Fonda, Inger Stevens, James Whi t -
more) . 

B O N D A G (6 maart) — V a n a v o n d gaan w e dus 
w e t e n w ie V laanderen zal ve r t egenwoo rd igen op het 
Eurov is iesongfest iva l in M u n c h e n (Opties voor Mün-
chen) iBRT). — Ve ron ica (Ned. 2) beschr i j f t de carr ière 
van de uit de dr ie b roer t jes G ibb bes taande popg roep 
The Bee Gees in de reeks po r t re t ten van legendansche 
p o p g r o e p e n of -art iesten „The story of...". Er mag 
geste ld w o r d e n dat hun onverge l i j kbare carr ière begon 
in 1965 met hun eers te suksesnummer „Sp icks and 
s p e c k s " W a n n e e r zij in 1967 uit Aust ra l ië te rugkeren 
naar Engeland en kennis maken met de p latenmagnaat 

Rober t S t i g w o o d is hun t o e k o m s 
maar ook verz i lverd. Na een tij( 
k o m e n zij met de fi lm „Saturda 
opn ieuw aan het popster renf i rme 
als muz ikanten en zangers maker 
dienstel i jk als p roduce rs en teks 
voo r andere ar t iesten, onder wie 
D ionne Warw i ck , en Barbra Strt 
alleen pro f i teerde van hun muzK 
bed jedu ik m o c h t doen met god K 
Neder land 1 ( N O S ) bes teedt uit 
de Dui tse verk iez ingen. 

M A A N D A G (7 m a a r t ) -
dat A r m a n d Pien z ich leent to t c 
d o m s t e spe l (? )p rog ramma dat oc 
daa renboven voel t hij z ich gero« 
van V laanderen te ver to lken. Z i j n 
bedenkel i jk allooi... (Min i M i c r o M 
seur Zefere l l i heef t het aangeduH 
Jezus van Nazareth mensel i jk 
gegeven Jezus te behandelen als 
een reeks ove r Jezus ' leven w a 
BRT 1 de eers te a f levenng uitgezi 
er ru im dr ie jaar aan g e w e r k t terv 
ten hem voo r t du rend op de hand 
rende situatie... Toen de Bntse coi 
deze p roduk t ie zeven jaar gelee 
zet te, zaten, naar w o r d t b e w e e r d 
aan het kast je gekluisterd... — Fu 
de mach tsove rname van Hitler in 
soc io log ische en psychologische 
gepaard g ingen (BRT 1). — I 
ge tw i j fe ld of er begonnen zou wc 
verzocht, gebaseerd o p het ii 
„Ak tenze ichen XY... ungelöst" w j 
publ iek w o r d t gev raagd bij het op 
m e n van misdaden M e n vreesde 
sensat ie, enz. Die v rees blijkt nu 
wees t wan t „Opspo r ing verzoc f 
p rog ramma g e w o r d e n waa rop d' 
tuurl i jk reageren. Het p rog ramma 
o p een g ro te k i jkd ichtheid, het he 
al v ruch ten a fgeworpen , a lhoewe 
o m het eers te punt zal gaan (A\ 

D I N S D A G (8 maart ) - : 
begnp dat v roeger niet bes tond , 
g e m e e n g o e d g e w o r d e n . Echter i 
faste kwaliteit. Hoe nefast de z 
kunnen w o r d e n , w o r d t u i tgelegd 
(BRT 1). — In zi jn helder geschrc 
o p g e b o u w d e roman „De Weg 
schn j f t de Neder landse ludieke ai 
de vi j f t igjar ige zakenman Gera rd ' 
ven dat zi jn v r o u w zomaar, zond 
bench t na te laten, haar koffe 
spoor loos v e r s c h w u n d e n is Wal r 
baar neergezet doo r Ton Lensink 
dan in andere p roduk t ies die wi j v; 
zoek naar zijn v r o u w en on tdek t e 
huwel i jk v e r z w e g e n geheim.. Hel 
reeks waarvan vanavond de eei 
a f levenng u i tgezonden w o r d t N, 
het met nod ig deze af levenng ext 
verhaal komt wa t t raag op gang er 
gehouden bij detai ls die van c 
w a r e n Toch is het een ui tzonder i 
M e t eervol le vermeld ingen voor c 
Chr is L o m m e in een belangr i jke 
een v i j fderangsrol let je opkale fa te 
ke tussenkomst Hopel i jk zien 
b innenkor t op de BRT ( T R O S / N 

W O E N S D A G (9 maart) 
België —Span je , rech ts t reekse ref 
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m\ TV-prog ra mm a's 15 

V K kunstschaatsen 
iws 

ws - 19 30 Em Colt fur 
f ) - 2100 Heute-jour-
10 Alltag in der DDR -
tter Courage und ihre 
050 Nieuws 

jws — 2015 Lander -
- Abenteuer — 21 00 

- 21 45 Landesspiegel 
- 2215 Thema des Mo-

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 20 00 Le grand-frere 
— 2100 Commando sur Saint-
Nazaire (film) - 2230 La joie de 
lire — 22 35 Einstein et Cie (mag J 

Woensdag 
MAART 

BRT 1 

1630 Open School - 1730 
Nieuwtjes uit Uhlenbusch — 18 00 

Tik tak - 1805 Kameleon — 
1830 Waard om te weten - 1840 
De Smurfen — 1905 Funnies — 
1910 Kerkwerf (mag) - 1945 
Nieuws - 2020 Love verliefd (fJ 

— 2045 Hoger - Lager (spel) — 
21 25 Wie schrijft die blijft ^ 2215 
Nieuws — 2235 Televox 

BRT 2 

1830 Voetbal België - Spanje -
2015 Tennis 

NED 1 

20 00 Nieuws - 20 28 Van Kooten 
en De Bie - 21 25 Onze lijken le
ven nog - 22 25 Hotel Suburbia 

l.:1:H^M!B 
j n toekonnst met alleen ve rzeke rd 
Na een t i jdel i jke sti l te r ond hen 

m „Saturday night fever " (1978) 
sterrenf i rmament Naast hun w e r k 
gers maken zij z ich eveneens ver-
srs en tekst- en muz iekschn jve rs 
1, onder w ie n iemand minder dan 
Barbra St re isand die daarbi j met 
1 hun muziek maar daa renboven 
1 met god M a u n c e van het tr io — 
)esteedt u i tgebre id aandacht aan 

' maart ) — Het volstaat zel fs met 
I leent to t de prezentat ie van het 
m m a dat ooi t o p BRT is gewees t , 
I z ich ge roepen o m het g e w e t e n 
to lken Z i jn min i -enquêtes zi jn van 
ini M i c r o M a c r o ) (BRT) — Regis-
t aangedur fd o m het verhaal ove r 
I mensel i jk voo r te stel len, het 
landelen als een mens Hij maak te 
3' leven waarvan vanavond door 
sring u i tgezonden w o r d t Hij heef t 
ewerkt , terwi j l kerkel i jke autori tei-
op de handen keken , een f rust re-
le Bntse commerc ië le zender ITV 
1 jaar ge leden al op het s che rm 
dt beweerd , der t ig mi l joen Br i t ten 
terd — Fundamenten gaat ove r 
^an Hitler in 1933 en d e pol i t ieke, 
cho log ische fak to ren die e rmee 
T l ) — D e A v r o heef t lang 
nen zou w o r d e n met Opsporing 

o p het in Dui ts land lopende 
ngelost" waann de hulp van het 
|d bij het op lossen e n / o f voo rko 
len v reesde o n g e z o n d e reakt ies, 
3S blijkt nu o n g e g r o n d te zijn ge-
ng ve rzoch t " is een vo lwassen 
1 waa rop de k i jkers g e w o o n na-
j r o g r a m m a kan met alleen bogen 
heid, het heef t daa renboven ook 
3n, a lhoewel het bij de A v r o we l 
al gaan ( A v r o / N e d 2) 

naart) — „ Z u r e r e g e n " w a s een 
3t bes tond T e g e n w o o r d i g is het 
3n Echter g e m e e n g o e d van ne
efast de zure regen is en zou 
t u i tgelegd in Verover de aarde 
der gesch reven en overz ichtel i jk 
„De Weg naar Peruwelz" be-
e ludieke auteur Henn Knap hoe 
an Gera rd Wa l raaven moet bele-
imaar zonder aanleiding zonder 

haar ko f fe rs heef t gepakt en 
den IS Wal raaven, hier onnavo lg-
fon Lensink die duidel i jker praat 
es die WIJ van hem zagen, gaat op 
n on tdek t een t i jdens hun 25-jang 
eheim Het w e r d een dnedel ige 
ond de eers te een extra lange, 
n w o r d t Naar ons oordee l w a s 
evenng ext ra lang te maken Het 
I op gang en er w o r d t onnod ig stil 

die van ondergesch ik t belang 
1 ui tzonderl i jk dneluik g e w o r d e n 
i g e n voor onze V laamse akteurs 
belangrijke rol en Luc Philips die 
opkalefater t tot een opmerkel i j -

)elijk zien wi j dit mees te rwe rk 
r ( T R O S / N e d 1) 

(9 maart) — Spo r tdag voetbal 
streekse repor tage van de in Lier 

te spe len in te r landenwedstn jd in het kader van de voor
ronde voo r de O lymp ische Spe len 1984 in Los Ange les 
en fenn /s ; rech ts t reekse repor tage van de Belg ische in
doo rkamp ioenschappen in V o r s t (BRT 2) — V o o r zijn 
f i lm Onze lijken leven nog (Unsere Le ichen leben 
noch) (1981), b rach t de opn lerke l i j ke en besp roken van 
Russische oo rsp rong s tammende , Dui tse regisseur 
Rosa v o n Praunheim, vijf v rouwe l i j ke f i lmdiva's uit de 
jaren der t ig bij elkaar Lot t i Huber, Inka Ko lher Luzi 
K ryn , M a n a Chr ist ina Leven en Mad len Lorei V o n 
Praunheim staat b e k e n d voo r zijn sociaal-knt ische 
dokumenta i re f i lms 

D O N D E R D A G (10 maart ) - 19 u 10 allen 
voo r het s che rm 1 De V U is te gast in Uitzending door 
derden (BRT 1) — Het jongerenmagaz ine Een vinger 
in de pap, gaat ove r een veel v o o r k o m e n d e jongeren-
z iekte ste len Gas ten A r b e i d Ade l t e a (BRT 1) — 
Armoede is aan z'n e inde toe In haar sociale roman 
.A rmoede ' , waa rop de TV- reeks w e r d g e b o u w d , pro
beerde Ina Boud ier -Bakker aan te tonen hoe arm r i jke 
mensen kunnen zijn NCRV- reg isseu r Peter van Geste l 
heef t de sfeer nauwkeur ig w e t e n weer te geven Na 
deze af lever ing volgt een por t re t van de schn j fs ter van 
de roman die nog andere be langwekkende w e r k e n op 
haar naam heef t staan waa ronde r o a „ D e k lop op de 
deur" eveneens voo r T V w e r d b e w e r k t (Ned 1 / N C R V ) 

V R I J D A G (11 maart ) — D e rec/d/V/sf (Stra ight 
t ime) IS een interessante thnller, een soor t doku-drama 
rond probat ie D e hoo fd ro l w o r d t gespee ld doo r Dust in 
Ho f fman Regie Ulu G r o s b a r d (1978) (BRT 1) - Sport 
tennis, kwar t f ina les van de Belg ische indoorkampioen
schappen in V o r s t (BRT 2) - N C R V zet t w e e 
in teressante p roduk t ies op het s che rm een eigen TV-
film naar een boek van Kees Hol ierhoek, waa rmee hij de 
V isser Neer landia Pnjs 1982 behaalde De schaduw 
van het water, in regie van Fritz Butzelaar Dit TV-spe l 
speel t in Zee land (deze N C R V - a v o n d is een Zee land
avond) Het sche ts t het verhaal van een rust ig Z e e u w s 
boerengez in in 1952, dat w o r d t ve rs too rd doorda t een 
jongen uit de s tad hier komt verb l i jven o m „wat aan te 
s te rken" Z i jn ki jk o p het leven is helemaal anders dan 
die van de mensen die hem zo gastvr i j hebben 
opgevangen D e hele p roduk t ie w o r d t ve rzo rgd doo r 
Z e e u w s e amateurs — Laat o p de avond brengt N C R V 
The Four Feathers, een spannende avonturenf i lm van 
D o n Sharp (1977), met een hele reeks f i lmgoden als 
Beau Br idges, Jane Seymour , Rober t Powel l , S imon 
W a r d , Har ry A n d r e w s e a Beau Bndges, speel t de 
hoo fd ro l de e legante lui tenant Har ry Feversham die zijn 
un i form in de takken wil hangen, maar door zijn 
verleidel i jk lief (Jane S e y m o u r ) en doo r zijn dne 
„moed ige" vnenden en zijn mil i tar ist ische vader voor laf
aard u i tgemaakt w o r d t Die ve rw i j t en k o m e n hem 't s t ro t 
uit maar hij bezw i j k t hij ve r t rek t incogni to naar het f ront 
HIJ zal ze daar eens bew i j zen dat hij geen lafaard is 
(Ned 2) 

— 2300 Teleac (ergonomie) — 
2335 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Politieke partijen - 1922 
Van gewest tot gewest — 2015 
Oogst in beeld (mag) - 2040 Op 
zoek naar Europa — 21 30 Dream 
dances — 2200 Studio sport — 
22 30 Nieuws - 22 45 Den Haag 
vandaag — 2300 Studio sport 
extra — 000 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2005 Risquons-
tout (spel) — 21 05 Videogram — 
2200 Planete des hommes — 
2300 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'information — 2140 
WK kunstschaatsen op het ijs — 
2230 Vivre les chemins du corps 
humain — 2330 Nieuws 

A 2 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le Theatre de Bouvard - 2000 
Nieuws — 2035 Elle voulait faire 
du cinema (tv-film) — 2210 Les 
jours de notre vie — 23 05 Nieuws 

F 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
était une f ois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Cadence 3 - 21 35 Nieuws -
21 55 Au bon com (film) - 2255 
Prélude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 J Robert 
Oppenheimer, Atomphysiker — 
21 30 WK kunstschaatsen — 
22 30 Tagesthemen - 23 00 Marx, 
Marxismus und die Folgen — 015 
Nieuws 

ZDF 

1900 N i e u w s - 1930 Der Sport-
spiegel — 2015 ZDF Magazin — 
21 00 Heute-journal - 21 25 Die 
Strassen von San Francisco — 
2210 Zuerst bei uns Etwas an-
dern — 2240 Thema nr 1 der 
Wirschaftmachte — 23 40 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter — 
2215 Eine verheiratete Frau (film) 
- 2345 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 La croisiere 
s'amuse (f) — 21 00 Dans la pous-
siere du soleil (film) - 22 20 La 
joie de lire — 22 25 La lanterne ma-
gique (moderne kunst) 

Donderdag 
10 MAART 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak - 1805 Chips ( f) - 1855 
Tijdrover — 1945 Nieuws — 
2015 Cinemanie (filmkwis) — 
21 10 Panorama - 2200 Dallas 
(fJ - 2250 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2015 De vrij-
schutter 

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Armoede 
( f ) — 21 25 Kwistig met muziek 
(spelshow) — 2235 Ina Boudier-
Bakker — 2315 Hier en nu — 
2355 Alles heeft zijn tijd - 004 
Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Daar vraag je me wat — 
1952 De KRO komt langs in 
Uithoorn — 20 45 Vergeet met de 
ketters ' (dok) - 21 30 Maritiem 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanüwTV. 

- 2230 Nieuws - 22 45 Den 
Haag vandaag — 2300 Studio 
sport-extra (WK schaatsen) — 
2345 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Der Frei-
schutz (opera) — 2300 Nieuws 

RTB 2 

1930 Nieuws — 2000 Cause 
toujours. tu m'interesses (film) 

F 1 

20 00 Nieuws - 20 35 La chambre 
(tv-film) — 2215 Un continent per-
du les Pique-Talosse (dok) — 
2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Lheure de 
vente — 21 40 Le enfants du rock 
(popmagJ - 2240 WK kunst
schaatsen — 2320 Nieuws 

F 3 
21 30 Nieuws — 21 50 Les demoi
selles de Wilko (film) - 2320 
Agenda 3 — 2325 Prelude a la 
nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2018 Die Fem-
seh-Diskussion — 21 30 Bei Bio 
— 2230 Tagesthemen - 2300 
Pnma la Musical (portret van Artu-
ro Toscanini) — 035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(spel) - 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Sport Aktuell - 2230 Tage 
im Hotel (tv-spel) — 000 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws — 2015 Zwei von 
einer Sorte (film) - 21 25 Dem-
nachst — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Kar! Marx - 2330 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) - 2000 Dallas ( f ) -
21 00 A vous de choisir Filmver-
zoekprogramma La veuve Cou-
derc of Au fond de mon coeur — 
22 45 La joie de lire - 22 50 Essais 
(automag) 

Vrijdag 
MAART 

BRT 1 
12 30 Televox - 14 00 Schooltele
visie - 1800 Tik tak - 1805 
Klem klem kleutertje — 1820 Er 
was een keer — 18 30 Veiligheid 
op het werk (Open School) — 
1900 Uit en thuis (minder bekende 
musea m Brussel) — 1910 Libra-
do - 1945 Nieuws - 2020 De 
recidivist (film) — 2215 Premiere 
- 2240 Nieuws 

BRT 2 
1900 Elektron live (mag) — 1945 
Nieuws — 2015 Tennis 

NED 1 
2000 Nieuws - 21 10 Fame — 
21 58 Pisa — 2213 Sonja op vnj-
dag - 2318 Nieuws - 2328 
Studio sport extra 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 Ted show (spel) - 20 40 De 
schaduw van het water (televisie
film) - 21 55 In stemming - 22 30 
Nieuws — 2245 Humanistisch 
verbond - 2320 Praten met de 
minister president — 2330 The 
four feathers (film) 

RTB 1 

1930 Nieuws — 21 05 Openmgs-
koncert van het Festival van de 
Gitaar te Luik — 22 05 Le carrou
sel aux images — 2250 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 L'ame des 
poetes — 21 40 Quelques hom
mes de bonne volonte — 2245 
WK kunstschaatsen op het ijs — 
2330 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuwa — 2035 Medecins 
de nuit — 21 40 Apostrophes — 
2255 Nieuws - 2305 Coconco 
monsieur Pouleti (film) 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
leux de 20 heures (spel) - 20 30 
D'accord, pas d'accord (magJ — 
2035 Vendredi - 21 35 Flash 3 
(fotomag) — 2230 Nieuws -
2250 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Gilda (film) 
- 2200 Plusminus - 2230 Ta
gesthemen - 2300 Tatort (fJ -
035 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws— 1930 Auslands-
journal — 20 15 Ein Fall fur zwei 
( f ) - 21 15 Die Pyramide (speO 
- 2200 Heute-Journal - 2220 
Aspekte — 2250 Sport am Frei-
tag — 015 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Gut ge-
fragt — 21 45 Landesspiegel — 
22 15 Poldark (f J - 23 05 Rockpa-
last — 005 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (spel) - 20 00 Vegas (detecti
vereeks) — 21 00 Pain, amour, 
ainsi soit-il (film) — 2230 Bourse 
hebdo 

3 MAART 1983 
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Bocari literair jaarboek '82: 

Kans voor debutanten 
Bocari hoef je niet te verwarren met Baccardi maar hopelijk wordt de 
eerste naam even beroemd als de tweede, en wei omdat het Vlaams 
literair wereldje zijn Bocari broodnodig heeft. Die bundel staat nl 
open voor alle literair debuut. Het literair debuut is in de Vlaamse re
publiek der letteren nog steeds de hoofdzakelijke steen des aan
stoots. Het is nl. zo, dat m ons ingekrompen Vlaams uitgeversbedrijf 
publikatiemogelijkheden voor jonge en debuterende auteurs erg 
beperkt zijn. Het aantal literaire uitgevers is angstvallend klein 
geworden en een deel daarvan is bovendien verknecht aan Neder
landse concerns. Reken daarbij de moeilijkheden om Vlaamse boeken 
boven de Moerdijk kwijt te raken en je hebt meteen een ruw beeld van 
ons uitgeversbedrijf. 

In Nederland daarentegen 
schenkt men meer aandacht aan 
literaire debuten Elk jaar komt 
daar wel een nieuwe frontlijn jon
ge auteurs opdagen Dat zou ook 
in Vlaanderen het geval zijn, moes
ten de uitgevers te lande meer 
commerciële armslag krijgen en 
met met de daver op het lijf lopen 
omdat elk nieuw uitgegeven boek 
— op enkele schaarse, gevestigde 
waarden na — met een minimum-
oplage een fameus ekonomisch 
nsico inhoudt De schuld ligt hem 
bovendien bij de zogenaamde „kri

tiek" die weinig of geen oog heeft 
voor literair debuut Voor zover 
bekend bestaat er nog steeds 
geen enkele rubriek noch in dag-
noch in weekblad, noch in literair 
tijdschrift dat open staat voor 
„debutanten" Kortom, het grote 
probleem van de Vlaamse litera
tuur ligt in de eerste plaats op het 
vlak van de uitgeverijen Hoe kan 
je anders verklaren dat Enk Van 
Malden barstend van talent na zijn 
debuut bij Walter Soethoudt ge
woon het vergeetboek wordt in-
gekeild dan wanneer zijn schnjfta-

m Kritisch bekel<en 

T S ^ " - -

fel bezwijkt onder de manuskrip-
ten? Hoe kan je anders uitleggen 
dat Mark J Ruyffelaert na een wel 
biezondere opgemerkte bundel 
korte verhalen, plots aan zwijgen 
toe i s ' Hoe verklaren dat John 
Vermeulen na alle Vlaamse uitge-
venjen te hebben platgelopen 

plots zijn draai vindt in Nederland' 
Hoe verklaren dat Julien C Roos-
veld nog maar één boek uitgaf en 
dan nog wel in Nederland' En zo 
kunnen we voorbeelden blijven 
opstapelen Best mogelijk dat de 
hier geciteerde namen de lezer 
hoegenaamd mets zeggen Hoe 
zou het ook anders in een land 
waar het brandmerk „debuut" de 
desbetreffende auteur onmiddel
lijk een soort minderwaardigheids
complex meegeeft En dit zijn dan 
voorbeelden van mensen die er 
wel in geslaagd zijn een eerste 
boek op de markt te brengen Na 
hen lopen er wel tientallen in de rij 
die nog aan de bak moeten ko
men 
Het Bocari-jaarboek wil dit euvel 
enigszins verhelpen door enkel en 
alleen debutantenwerk op te ne
men Dit meer dan lovenswaardig 
initiatief loopt uiteraard meteen 
gevaar te bezwijken onder een 
berg manuskripten van amateurs 
van allerlei slag en aard We moe
ten dus wel voortgaan op de cri
teria die uitgever en samensteller 
Dirk Bocklandt handhaaft We ho
pen ook dat hij er strenge selektie-
normen op nahoudt want anders 
zal zijn jaarboek slechts een sa
menraapsel bieden van alle waar
deloze prullaria van schrijfmamak-

ken en literatureluurders van 
Vlaamse bodem 
Zo zie je meteen aan de opgeno
men poëzie dat een nieuwe Claus 
of Jotie T'Hooft nog op zich zullen 
laten wachten Beter is alleszins 
de prozabijdrage waar ons vooral 
de teksten opvallen van Franane 
Verschaeren en Guy Didelez, we 
kunnen ze als met onverdienstelijk 
omschrijven, maar het meest inte
ressante uit heel het jaarboek lijkt 
ons de bijdrage van Dirk Biddeloo, 
nl een fragment uit „De Grensge
vallen" Voor de lezer en uitgever 
eigenlijk een mager stukje uit een 
kolossaal meeslepend verhaal dat 
men ergens situeren moet tussen 
Timmermans en Louis Paul Boon, 
ZIJ het (gelukkig maar) in een 
modern kleedje gestoken Zowel 
naar vindingrijkheid en souplesse 
van taal als naar onderwerp en 
tematiek lijkt dirk Biddeloo me de 
meest originele aanwinst van de 
Vlaamse letteren uit deze vage 
jaren tachtig Kan een fragment 
echter voldoende indruk maken, 
kan zulk een alleszins aanbevolen 
jaarboek voldoende aandacht vra
gen om uitgevers te st r ikken' 

Afwachten Ko Th urn 

— Bocari, Literair jaarboek, uitg 
landt, Groendreef 107 te Gent 

Bock-

Staatsprijzen 
Aan de Antwerpse Meir is het Osternethhuis 
(1745 JP van Baurscheit Jr) een van de 
zeldzame rococopareltjes die de stad nog res
ten Nu heeft de Bank van Parijs en de Neder
landen er haar metropoolzetel, en de statige sa
lons op de eerste verdieping worden vaak 
ingeruimd voor enig kultureel of mondain ver
toon Op 17 februan betrof dat de plechtige uit
reiking met feestmaal van een aantal .pnjzen 
van de Vlaamse gemeenschap", kortom staats
prijzen Deze gingen naar Willy Roggeman 
(essay), Walter Van den Broeck (toneel), Mark 
Séverin (prentkunst) Filip Tas (fotografie) 
Pierre Vlerick (schilderkunst) en José Ver-
meersch (beeldkeramiek), terwijl Theo Her
mans, docent aan het Bedford College van de 
University of London, de Koopal-beurs kreeg 
voor zijn vertalingen van Latijns-Amenkaanse 
poëzie Twee feiten waren tijdens deze uitrei
king merkwaardig Allereerst de afwezigheid 
van laureaat Willy Roggeman die wel de met on
aanzienlijke check aanvaardde maar met de 
beleefdheid kon opbrengen om even met de ju
ryleden, kultuurminister Poma en andere geno
digden aan te zitten Nog merkwaardiger was 
de toespraak van Fernand Handpoorter, die de 
toewijzing van de prijs voor toneel toelichtte In 
bittere details schetste hij waarom geen van de 
weerhouden werken eigenlijk voor de pnjs in 
aanmerking kon komen, ook deze van Walter 
Van den Broeck met die de onderscheiding uit
eindelijk als een soort troostprijs voor vroegere 
verdiensten toegewezen kreeg In aanwezig
heid van de laureaat was deze uiteenzetting een 
hoogst pijnlijke onnodige bedoening en dat 
Kempense Walter wel aanwezig bleef was 
meer dan beleefdheid Op een plechtige prijsuit
reiking mag het huldebetoon desnoods gereser
veerd klinken maar het mag geen ontluisteren
de detailkritiek zijn Zo kompromitteert de prijs 
met alleen de jury onze toneelliteratuur en de 
laureaat maar ook zichzelf 

Bloemlezingen 
Hoewel ik er nogal wat thuis gestuurd krijg, ik 
kan het ook met helpen, maar er verschijnen 
vandaag de dag te veel poeziebloemlezingen 
En, wat erger is zelden goede Misschien zien 
de samenstellers er 'n gemakkelijk verdiend 

Notities uit het kunstleven voor u bij Alkaar geschreven door Nic van Bruggen 

brokje geld in of willen ze zo graag op een 
boekomslag maar doorgaans missen de afgele
verde werkstukken elke wezenlijke noodzaak 
Ofwel zijn de tijdsgebonden of regionale ver
banden met of nauwelijks gegrond, ofwel zijn de 
tematische onderwerpen te schriel, ofwel is de 
geselekteerde kwaliteit ontoereikend Waar is 
de tijd van de histonsch baanbrekende, soms 
kombattieve bloemlezingen die een nieuw poe-
zietijdperk openden of van de inderdaad gran
dioze en met in anekdotiek verzinkende over
zichten Misschien is het onze hedendaagse 
poëzie zelf die te kort schiet of te weinig gezicht 
vertoont, maar dat geloof ik met Ik zie het eer
der als een gebrek aan visie bij een aantal 
bloemlezers 
Eerder schreef ik in deze rubnek woorden van 

Uit het geniale Perpetuum Mobile-schets
boek van Dl Wesselli 

lof bij Komrijs recente bloemlezing uit de roman
tische poëzie En graag akkoord als ze er met 
was, zou memand daarvan wakker liggen Maar 
nu ze er is ligt ze op het nachtkastje Bij geen 
enkele andere bloemlezing van de jongste jaren 
voelde ik een aandrift om ze zo nabij te houden, 
eerder was er die zucht alweer een Wat met 
wegneemt dat na het welbekende Brevanum de 
grote Vlaamse bloemlezing misschien nog moet 
komen 

Letterenbeleid 
Knsis of geen, de Vlaamse letteren zien met op 
een hap want amper drie dagen na de gastrono
mie der staatsprijzen zaten wij alweer kulinair te 
wezen Immers, de VVL (Vereniging van 
Vlaamse Letterkundigen) hield naar statutaire 
normen op zondag 20 februari haar jaarverga
dering en na de ernst daarvan mocht er dus 
best getafeld worden Dat bij een opkomst van 
amper een tiende van de 357 leden, maar met 
een mild volmachtensysteem, de vier uittreden
de bestuursleden ruimschoots herkozen wer
den spreekt vanzelf Dat de raad van beheer 
zichzelf in de bloempjes zette voor haar „demo-
kratie, openheid en eensgezindheid" ook Echt 
serieus werd het pas toen voorzitter Henri-
Flons Jespers het woord nam en nogal strie
mend trouwens Wij citeren nagenoeg letterlijk 
„Ondanks de kulturele autonomie en de eerste 
Vlaamse regenng is er in het letterenbeleid 
mets essentieel verbeterd Geen enkel Euro
pees land doet zo weinig voor zijn letteren als 
Vlaanderen" Kortom de voorzitter hield een 
gemotiveerd pleidooi voor de oprichting van 
een volwaardig Fonds der Letteren' dat het ge
hele literatuurbeleid zou dirigeren Eerlang zal 
die zaak overigens met minister Poma uitge
praat worden en dan zal er een duidelijk 
antwoord moeten komen „Of het Fonds der 
Letteren er komt of met zal dan een wezenlij
ke optie zijn van de Vlaamse regenng, een ba
rometer voor de reële belangstelling van 
overheidswege voor het letterenbeleid" Een 
standpunt waar wij ronduit achter staan maar 
en dat heeft daar mets m e ^ e maken waarom 
houdt de VVL haar jaarvergadering en lunch in 
een wat value for money' betreft te duur Royal 
Windsor Hotel eigendom van de Wanwick 
Group uit Hongkong Zelfs in Brussel moet het 
toch iets aangenamer en Vlaamser kunnen 

Poenscheppen 
De lijnen van deze paragraaf kunnen u gewoon 
rijk (= weerleggen) of steenrijk ( = investeren) 
maken De in Antwerpen verblijvende, van 
afkomst Nederlandse „Kunstenaar Uitvinder" 
Wessel Ganzevoort heeft zichzelf de kleurrijke 
naam Di Wesselli toebedacht Nu mag in de 
15de en 16de eeuw het ventaliaansen van flinke 
vaderlandse eigennamen een veelvuldig voor
komende gewoonte geweest zijn, vandaag de 
dag komt het enigszins archaïsch over En toch 
heeft Dl Wesselli met helemaal ongelijk Hij is in
derdaad een Artist Inventor wat ook in deze 
eeuw met uitzonderlijk is, maar wat qua imago 
eigenlijk meer past in de renaissance met zijn 
meer universele geesten (denken we maar aan 
Leonardo) Evenmin is het uitzonderlijk dat Di 
Wesselli beweert het Perpetuum Mobile uitge
vonden te hebben Wel is het uitzonderlijk dat 
de uitvinder een pnjs ter waarde van liefst 
100000 dollar dn werken van „recognised" 
kunstenaars) uitlooft aan eenieder in de wereld 
die kan aantonen dat er in de , eeuwig durende 
beweging"-teorie van hem een fout schuilt 
Deze teorie beweert dat er onuitputtelijke hoe
veelheden energie kunnen gewonnen worden 
uit de in vloeistoffen aanwezige drukken (zie 
desbetreffend door Archimedes en Pascal ge
formuleerde wetten) en dat deze energie be
houdens de kosten van invdBering en ontwik
keling gratis voor het gnjpen ligt Di Wesselli is 
biezonder zeker van zijn stuk en heeft zijn teorie 
uitgewerkt in tekeningen, rapporten en maket-
tes Kortom hier werd met over een nacht ijs 
gegaan Met zijn Perpetuum Mobile biedt de 
kunstenaar met enkel de oplossing voor onze 
steeds groter wordende energienoden, maar 
meteen ook voor de milieuproblematiek en voor 
de wereldvrede (immers, wie gaat er nog oorlog 
voeren als de wereld zelf een onuitputtelijke 
energievoorraad voor elk gebruik zomaar in 
petto heeft') Als er een durvende Vlaamse on
dernemer tijdens Flanders Technology met iets 
echt wereldschokkends voor de dag wil komen 
dat hl] dan vlug even aanbelt bij Wessel Ganze
voort Kipdorp 9 Antwerpen, of telefonisch 
kontakt opneemt via 03/3830543 
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Wim De Craene 
op stap naar het muziekteater? 

Toen ex-kleinkunstenaar Wim De 
Craene eind oktober '80 met zijn 
elpee en groep „Perte totale" uit
pakte, waanden velen hem voor 
het Vlaamse chanson verloren. 
Het uitblijven van „waar" sukses 
gaf deze gedachte voedsel en tot 
ontzetting van vroegere fans 
bracht Wim zonder verpinken een 
eigen versie uit van de Hollandse 
meestamper „Ik kan geen kikker...", 
prompt gevolgd door een farando-
ie van kampvuurliedjes op de kar-
navaltoer... En toch bleven velen 
De Craene trouw, en kozen hem 
uit als vierde kandidaat voor het 
Festival van het Vlaamse Chanson 
in het Mecheis Miniatuurteater. In 
de hoop wellicht nog een keer die 
prachtige liedjes als „Rozanne" en 
„Tim" en „Boudewijn de Eerste
straat" nog eens te kunnen beluis
teren. En Wim gaf meer dan waar 
ze voor kwamen: een fijne one-
man show waarin zijn mooiste 
liedjes ruim aan bod kwamen, een 
zelfkritisch, vlot, en zacht cynisch 
overzicht van wat tien jaar zingen 
betekenen. En naar het einde toe 
een kinderliedje als meezinger en 
enkele rocknummers waarmee hij 
bewees heel wat aan te kunnen. 
Een neergutsende regen, met don
derslagen tussendoor, was het 
klankdecor waarin de aanwezigen 
de zaal binnenkwamen en waar
mee De Craene even later — 
samen met Peter en Mark aan 
syntesisers en elektronische per-
kussie — het prachtige hummer 
„Christine" inzette. Nummer dat 
Wim volgende zaterdag (26 feb.) 
zingt op de tweede Eurosong-
selektie en waarmee hij dan ook 
zijn deelneming relativeert omdat 
het een der prachtigste luister-
nummers is die hij ooit schreef en 
zong. 

Voor Wim is Eurosong duidelijk 
een goede grap die centen in de 
lade brengt. Het eerste deel van 

zijn show was door de afwisseling 
van liedjes en bindteksten die zijn 
levensverhaal sfeervol opriepen, 
een verrassing. De poppen in zijn 
armen en de vlag en de toorts, die 
samen het NQwyorks beeld evo
ceerden, waren enkele ingrediën
ten die samen met de woordspe
lingen tussendoor aanzetten tot 
meer dan een glimlach. Wim De 
Craene pakte even later ludiek uit 
met een selektie uit het repertoire 
van kleinkunstpionier Louis Da
vids in Drs. P-stijl, in afwisseling 
met fijne luisternummers zoals 
„Sarah" en „Sylvia". Een „komplete 
ravage" was er — voor een man in 
die toestand — het logische ge
volg op. Maar vrij onverwacht ging 
het dan weer de ludieke toer op 
met het Latijns getinte „Bongo 
boetiek" (uit zijn vonge elpee) en 
de sketch rond „Er zat een 
sneeuwwit vogeltje", het eerste 
lied dat hij ooit voor publiek zong, 
en dat hij door zijn toehoorders in 
het MMT liet meezingen. De 
MMT-show is voor De Craene 
een eerste stap in de richting van 
het muziekteater en tevens zijn 
grootste probleem. Na het uitdei-
nen van de kleinkunst in 77 was 
hij steeds maar op zoek, eerst 
langs jazzpop en dan rockklanken 
om... Met het anderhalf uur durend 
optreden sloeg De Craene een 
nieuwe en hem passende richting 
in, met een heuse regisseur, om de 
schoonheidsfouten te vermijden, 
en een manager voor zijn zakelijke 
problemen is Wim De Craene 
voor volgend seizoen misschien 
het antwoord waar Vlaanderen 
reeds lang op wacht. De nieuwe 
generatie die van Paul van Vliet en 
Toon Hermans de vlag zal overne
men, treedt aan? 

Eurosong 
Na twee aflevenngen van Eurosong 
staan onze verwachtingen op een 

DE LEEUW VAN VLAANDEREN 
"Gi j Vlaming, die dit boek ge
lezen hebt, overweeg bij de 
roemrijke daden, welke het be
vat, wat Vlaanderen eertijds 
was, — wat het nu is, — en 
nog meer wat het worden zal, 
indien gij de heilige voorbeel-

_den uwer vaderen vergeet!" 
(slotwoorden van H. Conscience) 

426 biz. - gebonden - originele versie -
595 Fr. 

Voer voor Po l i t i c i ! 

Verkri jgbaar bij alle erkende boek
handels of door toezending van 
eurocheque ten bedrage van 595 F 
+ 45 F portkosten aan: p.v.b.a. 

Dimensie 
Kare l O o m s s t r a a t 1 bus 33 

2018 A n t w e r p e n 

(Adv. 36) 

Poëzieprijs 

„Zuidvlaamsé 

Kultuurkrant" 

De Zuidvlaamse Kultuurkrant 
start met een jaarlijks wisselende 
prijs voor literatuur. Op onpare 
jaren gaat de prijs uit naar poëzie, 
op pare jaren naar proza, meer be
paald naar het korte verhaal. 

De wedstrijd staat open voor alle 
jongelui geboren tussen '66 en '57. 
De deelnemers worden opge
splitst in twee leeftijdskategorieén, 
nl. een jongere groep ('66-'62) en 
een oudere ('61-'57). 

Elke deelnemer mag voor de prijs 
maximaal drie gedichten opsturen 
in vijfvoud getypt op dm- of kwar
toformaat naar het Zuidvlaams 
Trefsenter, Hoogstraat 13, 9600 
Ronse, waar ook alle inlichtingen 
kunnen bekomen worden. 

De gedichten dienen uiterlijk op 15 
april '83 bij de innchters aan te ko-
frien 

Het volledige deelnemingsregle
ment en alle bijkomende inlichtin
gen bij: Het Zuidvlaams Trefsen
ter, Hoogstraat 13 te 9600 Ronse, 
tel. 055-21.6543. 

zeer laag pitje De dames noch de he
ren konden overtuigen, en de grote 
vraag is of de drie groepen volgende 
zaterdag daar iets aan kunnen verhel
pen De jongste aflevenng heeft ons 
ervan overtuigd dat Wim De Craene 
duidelijk met geïnteresseerd is in het 
gebeuren en zijn deelname enkel een 
goede zet was om een keuze liedjes 
uit zijn nieuwe repertoire voor te 
stellen. En hij had gelijk, want een 
dergelijk programma missen wij op de 
Vlaamse televisie Of een formule 
zoals vroeger „Andere Koek", waarbij 
zowel „live" als in playback het betere 
lied een televisiekans krijgt Gene 
„Matches" Summer is goed „binnen" 
bij de BRT, maar hij mist voor ons de 
charme én het melodieuse nummer 
om er in Munchen iets van terecht te 
brengen. Nieuwkomer Bart lijkt het 
jongere broertje van Willy Sommers 
te worden, en hopelijk houdt hij het 
met bij deze voorbijgestreefde stijl 
van de zeventiger jaren 

Sergius 

Politiek 
Journaa 

De kern van deze nieuwsbrief 
bestaat uit een overzicht 
van alle aktiviteiten en gebeurtenissen 
uit de voorafgaande twee weken in de 

officiële politieke organen. 
De rubrieken "Partijen" en "Sociale gesprekspartners" 

belichten de betrokkenheid van de "feitelijke machten" in de politieke 
besluitvorming. 

• In het"openingsartikervindt u telkens een scherpe analyse van een 
actueel "politicologisch"onderwerp. 

• De rubrieken "Portret" en "Mensen" besteden uitgebreid aandacht 
aan het politieke schaakbord. 

• Cartoonist lan bezorgt de "gefrustreerde politicus" een eigen plaatsje 
in het geheel.' 

^Bestelbon 
D Noteer mij tot we(Jeropzegging v(X)r een abonnement op het Politiek Jour

naal. Mijn abonnement gaat in vanaf het eerst volgencj te verschijnen nummer. 

(1 nstel 1 i ng/bedri jf s)naam: 

T.a.v.: 

Adres: 

Woonplaats: 

Datum: Handtekening: 
Een jaargang van Politiek Journaal valt samen met 
een "politieke jaargang" (van 15 september tot 15 
lull) Het Politiek Journaal verschijnt tweewekelijks 
en telt dus 22 nummers van maximaal 12 pagina 's 
Voor de eerste jaargang (1 januan tot 15 september, 
14 nummers) betaalt u slechts 1 750 fr De prijs van 
de volgende jaargang (1983-1984, 22 nummers) 
bedraagt 2850 Ir 
Opzegging is mogelijk tot één maand vóór einde 
abonnementsjaar Gelieve met de betaling te wach
ten op onze laktuur 

Bestelbon in open ongefrankeerde omslag sturen 

"^^' Uitgeverij KLUWER 
Santvoortbeeklaan 21-23 
2100 Deurne 

Politiek Journaal 
Een overzichtelijke kijk op het politieke spel 

(Adv. 34) 
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Walen zonder renners 
maar met voorzitter! 
De Algemene Raad van de Belgische Wielrijdersbond heeft de Waal 
Hector Gallée aangewezen tot nieuwe voorzitter in opvolging van de 
overleden Albert Van Mossevelde. Daarmee zijn we dan weer 
helemaal „terug naar af . Want het is toch ongelooflijk dat een Waal 
de sportbond moet leiden die voor minstens vijfentachtig procent uit 
Vlamingen bestaat België is nog heus niet dood en de weer 
schuchter de kop opstekende voorstanders van „unitaire" sportbon
den moeten het voorval als een „aanmoediging" (indien zij werkelijk 
van kwade trouw zijn) of als een „definitieve terugwijzing" (indien zij 
het ondanks alles goed meenden) ervaren. 

Wij hebben heus niets tegen de 
persoon van de 67-jarige bierste
ker uit Tertre die, indien we zijn 
Vlaamse „ondergeschikten" mo
gen geloven, onwaarschijnlijke 
bekwaamheden zou bundelen.. 
Over die bekwaamheden van 
wielerleiders hebben we ons zo 
langzaam aan een eigen mening 
gevormd. Ook voor Albert Van 
Mossevelde werd bij zijn afster
ven een monument van kunde en 
kennis opgericht Het belette niet 
dat de voorzitter desnoods twee 
koersen op dezelfde dag in de

zelfde straat liet organizeren en 
enkel eiste dat de renners niet in 
tegengestelde richting zouden 
rijden... Maar Hector Gallée zal 
daar dus verandering in brengen. 
De man heeft overigens rondbor
stig verklaard dat hij zich met 
een paar tolken behoorlijk uit de 
slag zal weten te trekken-
We willen Hector Gallée geen 
steen gooien. De man is immers 
nog zo gek niet. De flurken zijn 
de Vlamingen die hem aan de 
macht hebben gebracht Hun eer
gierigheid IS grenzeloos en 

schaamteloos. Want laten we 
mekaar wel verstaan: voor de 
zoveelste keer profiteert een 
Waal van de machtshonger van 
Vlamingen die onderling geen 
akkoord kunnen of willen sluiten. 
Omdat de een niet voor de ander 
wil buigen. 
De wielerbond wordt bevolkt 
door een legertje potentaten die 
belust zijn op eerbetuigingen en 
gunsten. Een reisje naar hier en 
een reisje naar ginder. Het kan 
best want geen sportfederatie 
heeft meer geld m kas.„ 

De besten kampioen 
De nationale veldloopkampioen-
schappen zijn dit jaar normaal 
verlopen Daarmee willen we zeg
gen dat de besten kampioen wer
den BIJ de dames was dat Franci-
ne Peeters Voor een tiental dagen 
was ze afgetekend de betere van 
haar konkurrenten in de titelkoers 
Haar overwinning lag in het ver
lengde van haar meesterschap tij
dens het seizoen Bij de heren was 
het niet anders In Hechtel werd 
Leon Schots, voordien reeds win
naar van de Cross Cup, voor de 
derde keer nationaal kampioen 
De wedstrijd zelf kende een 
boeiend verloop Vijf atleten kleur
den de koers Schots, Lismont, De 
Beek, Agten en Hagelsteens Het 
werd een afvallingswedstrijd Uit
eindelijk bleven nog enkel Schots 
en Lismont over 

In Hechtel kon men zich ook een 
goed beeld vormen over de waar
de van onze huidige veldlooptop 
Op het podium stonden enkel atle
ten van meer dan dertig jaar Dat 
zegt veel maar nog met alles 
Omdat Schots en Lismont, en in 
zekere mate ook nog De Beek, bij 
de internationale elite horen 
Schots loopt dit seizoen verstandi
ger en beheerster dan in het verle
den HIJ laat zich met meer verlei
den tot spectaculaire maar nutte
loze krachtpatserijen Daardoor 
zal hij met meer reserves dan 
voordien in het wereldkampioen
schap dn het Engelse Gateshead) 
aanzetten Karel Lismont van zijn 
kant IS een fenomeen Hij is éen 
der grootsten uit onze atletiekge-
schiedenis Wat hij in Hechtel op 
vierendertigjarige leeftijd pres
teerde was ongelooflijk De week 
voordien was hij in de Amerikaan
se staat Arizona nog tweede ge
ëindigd in een maraton Lismont is 
van uitzonderlijk gehalte omdat hij 

meer dan wie ook een echte „wed
strijdloper" IS HIJ droomt met van 
scherpe tijden of rekords Hij wil 
vooral winnen of vooraan eindi
gen HIJ loopt met tegen het uur
werk maar tegen de konkurren
ten Bovendien verblijft hij nu al 
ruim tien jaren aan de top Hij 
levert slag in de winter en de 
zomer Eigenlijk bewijst Lismont 
dat Gaston Roelants gelijk heeft 
wanneer deze beweert dat veldlo
pen en pistelopen met tegenstnj-
dig zijn Gaston gelooft, en hij 
heeft het zelf jarenlang bewezen, 
dat topprestaties in de winter en in 
de zomer best met mekaar kun
nen worden verzoend Het komt 
er vooral op aan, aldus de grootste 
atleet die Vlaanderen ooit voort
bracht, de wedstrijden te kiezen 
en de inspanningen evenwichtig te 
verdelen Hij verwijt de huidige 
generatie dat zij teveel rekent, dat 
ZIJ zich laat leiden door de start-
premies en blind blijft voor een 
gelijkmatige seizoenopbouw Roe
lants' veronderstellingen zullen 
wel met helemaal verkeerd zijn Al 
mag de crack uit Leuven met 
vergeten dat de kontekst veran
derd IS, dat de atletiek nu volledig 
IS opgenomen in het „commerciële 
sportcircuit" en dat de gevolgen 
daarvan fataal zichtbaar moeten 
worden in het denken en het 
handelen van de atleten 
Desondanks schijnt de „aflossing" 
inderdaad problemen op te leve
ren In Hechtel liep enkel Ronny 
Agten, de belofte van de plaatselij
ke klub, voortreffelijk Hij eindigde 
mooi vierde Een bewijs te meer 
dat van de seizoenopbouw veel 
a fhangf De lichte brigade van 
Zova, die in de eerste wedstrijden 
om de Cross Cup zo veelbelo
vend presteerde was in Limburg 
onzichtbaar 

Daartoe moet voortdurend „ver
deeld" worden. Wel, Hector Gal
lée krijgt de uitgelezen kans ja
renlang te verdelen en te heer
sen. Zijn vazallen zullen hem dul
den zolang zij daar voordeel uit 
halen-
Maar het hele verhaal getuigt wel 
van de minachting van de bonds
bestuurders voor de wielrenners. 
Wij hebben het al vaker gezegd: 
in wezen zijn de coureurs „bij
komstig". Want in geen enkel 
ander beschaafd land zou men 
85 procent van de sportbeoefe
naars durven laten besturen door 
iemand die hun taal onmachtig is. 
De legendarische Karel Van Wij-
nendaele zal zich wellicht in zijn 
graf omkeren. Aan de grote weg
bereider van de moderne wieler
sport dachten wij terug toen we 

zijn stem „rechtstreeks" hulde 
hoorden brengen aan Romain 
Maes. Vorige week dinsdag 
overleed in Groot-Bijgaarden im
mers de 69-jarige Tourwinnaar 
van 1935. In het tv-journaal werd 
die overwinning met beelden en 
muziek geëvoceerd. Het was 
zonder meer ontroerend. Wie het 
niet meer moest weten kon er 
zich nog eens rekenschap van 
geven: de wielersport vormt een 
wezenlijk bestanddeel van de So
ciale ontvoogdingsstrijd van ons 
volk. Decennia lang al beroert zij 
het gemoed van de man met de 
pet op. Precies daarom is het zo 
wraakroepend dat een man die 
de taal van dat volk niet machtig 
is de wielerbond mag leiden. Het 
getuigt van grote minachting 
voor de basis.. 

Fred Delcourt: 
de logische keuze 
Het Uitvoerend Komitee van de 
Belgische Voetbalbond heeft de 
Oostvlaming Fred Delcourt voor
zitter van het Centraal Scheids-
rechterskomitee benoemd Del
court kreeg terecht de voorkeur 
op de Gentenaar Van Melkebeke 

Terecht omdat Delcourt destijds, 
en dit in tegenstelling tot Van 
Melkebeke, een uitstekende 
scheidsrechter was Een man van 
weinig woorden en weinig geba
ren weliswaar, maar wel iemand 
die een moeilijke wedstrijd naar 
een rustig einde kon fluiten Waar
mee we niet willen zeggen dat 
Delcourt nooit moeilijkheden on
dervond Integendeel Maar we 
gaan er vanuit dat de bescheiden 
Slijdingenaar beter dan wie ook 
begrip zal kunnen opbrengen voor 
de delikate situatie waarin de ama
teur-scheidsrechter zich bevindt in 
het hedendaagse profvoetbal Del
court IS ongetwijfeld een man van 
de dialoog Hij poneert geen stel
lingen of wijsheden In zijn nieuwe 
funktie kan dit een troef zijn Hij zal 
immers vaak scherpe hoeken 
moeten afronden en tegelijk toch 
ook kleur moeten bekennen In dit 
verband herinneren we ons zijn 
duidelijke uitspraak tijdens de 
jongste Mundial Hij verklaarde on
omwonden dat een aantal (om niet 
te zeggen de meeste) scheids
rechters te verdraagzaam floten, 

dat de betere, technisch bekwa
me, spelers met genoeg werden 
beschermd Zondag jongstleden 
zegde hij in een radiointerview dat 
het topvoetbal „clean" moet blij
ven Daarin schuilt de enige over
levingskans voor 's lands populair
ste sport Het is verheugend dat 
Delcourt de ernst van de situatie 
— WIJ verwijzen naar de open 
beenbreuk van De Schrijver van 
Lokeren na een „klassiek" kontakt 
(zo omschreven de betrokken trai
ners Dockx en Waseige immers 
„de" tussenkomst) met Dewolf — 
juist inschat 

Fred Delcourt moet de ontwikke
lingen in ons voetbal mee in juiste 
banen leiden Hij zal spoedig erva
ren dat hij opnieuw, en precies 
zoals in zijn aktieve scheidsrech-
tersloopbaan, alleen staat Hij 
hoeft immers met op de medewer
king van de klubleiders m het 
Uitvoerend Komitee te rekenen 
Hun oordeel over de gang van 
zaken is puur en alleen afhankelijk 
van de resultaten Wij zijn be
nieuwd of Fred er zal in slagen de 
scheidsrechters een „eigen auto
nome en onafhankelijke" positie 
binnen ons voetbalbestel te waar
borgen Het wordt de uitdaging 
van zijn leven Maar Delcourt 
heeft ons destijds wel vaker ver
baasd Misschien klaart hij het 
opnieuw! 
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Met „WIJ" op zee, 
een dag als geen ander! 
OOSTENDE - Op uitnodiging van het weekblad „WIJ,, was het zaterdag LI. de 
grote dag voor zo 'n 35 stoere zeebonken. 
Vanaf 7 u. 30 werd aan de Vismijn te Oostende aangemonsterd voor de Anna I, 
een omgebouwd vissersvaartuig dat op de zeebodem In de haven van Dieppe 
op het einde van de Tweede Wereldoorlog had liggen wachten. 
Even na acht uur werd de steven pal noordwaarts gewend en een tocht van om 
en bij de 25 km aangevat om ergens boven Noordzeewrakken de zeehengels 
uit te gooien en de kabeljauw aan boord te hijsen. 

Eens van wal begroette Stan Philips 
(provincieraadslid en voorzitter van de 
VU-sportkommissie) de visgrage 
vnenden en konden de eerste verras
singen uitgeloofd. 
Albert Van der Hallen omdat hij uit het 
verre Genk was gekomen en Mark 
Van Bergen (uit Kessel-Lo) als jongste 
deelnemer. 
Na anderhalf uur varen konden anker 
en lijnen worden uitgegooid. Er werd 
een lichte regenneerslag bij een mati
ge wind genoteerd . en alles was rus
tig. 
Tot halverwege de voormiddag gejoel 
de eerste vis aankondigde. 
Theo Vercauteren (Hoboken), een er
varen Westerscheldevisser, haalde de 
eerste kabeljauw, een eerder schraal 
eksemplaar, aan boord. 
Ondertussen schoot een naarstige ge-
legenheidsfotograaf het ene kiekje na 
het andere... 
Omdat de koude meer en meer aan
sloeg werden regelmatig hart en nie

ren met „een kleintje" verwarmd, zoals 
dat zeelui past 
Rond het middaguur kon in de Anna-
kantine het middagmaal aangesproken 
en de voortreffelijke soep van de 
schippersvrouw geproefd. Zonder 
verpozen werd de tweede ronde aan
gevat Ondertussen werden knapen-
van-zo-lang bovengehaald maar een 
steeds sterker wordende stroming 
maakte het vissen langs de boorden 
niet gemakkelijk, tegen het einde toe 
haast onmogeijk. 
Eens de namiddag daar kwam de zon 
opzetten tot grote vreugde van de 
gelegenheldsfotograaf die maar knipte 
en knipte... 
Rond 16 u. oordeelde de schipper dat 
het welletjes was, werden de hengels 
opgehaald, de vissen verzameld en 
rechtsomkeer geblazen 
Tijd dus voor de jury om met strenge 
blik een oordeel te vellen en de vis te 
verdelen. 
In de kajuit greep dan de plechtige pro-

klamabe plaats. Spanning alom, foto
graaf in de weer... 

Prijzen bij de vleet 
De gouden medaille van het weekblad 
„WIJ" werd toegekend aan Albert Van 
der Hallen (Genk) en aan Bob De Wit 
(Lede) die — ex-aequo — de zilveren 
medaille in ontvangst mocht nemen. 
Paul Puttemans (Bomem) sleepte de 
bronzen medaille in de wacht 
Toen kwamen de speciale prijzen. 
Greet Hendryckx (Koekelare), de pnjs 
voor de vrouwelijke aanwezigheid... 
Koen Van Overstraeten (Affligem) 
ontving de speciale Stan Philips-pnjs 
omdat hij „zoveel had afgezien" (zee
ziek)... 
William Schotsaert (Zellik) als hard
nekkigste bart)ezoeker.. 
Theo Vercauteren (Hoboken) als van
ger van de eerste vis.. 
Koen Anciaux (Oppem), de grootste 
pechvogel (meest in de war met kno
pen, aas en haken)... 
Wie toen nog geen prijs had gekregen 
diende het maar te zeggen, de jury 
was mild en vrijgevig, de spelers spor
tief en met verlegen om een grap 
Rond 17 u. werd aangemeerd en in de 
herberg van de schipper een zee
manspint gedronken op de goede af
loop en de vnendschap. 
De dag op de Noordzee was voor 
deze groep „WIJ"-lezers een enige 
ervaring. 
Dag vrienden! 
En de foto's bij dit verslagje zult u te
recht vragen, beste lezer. Ach, de 
gelegenheldsfotograaf verontschuldig
de zk;h maandagmorgen op de redak-
tie. (Seen film op het toestel. Toch 
achter het net gevist? 

5 mei te Dilbeelc VU-SpOltClag 
Zoals reeds eerder aangekondigd 
organizeert de VU op 15 mei a.s. in 
Westrand Dilbeek een nnassa-
sportdag voor al haar mandataris
sen, kaderleden, leden, sympati-
zanten... 
Het programma, waarbij gezorgd 
werd dat werkelijk iedereen aan 
bod kan komen, ligt reeds vast: 
Voormiddag (9u.30 tot 13 u.): 
• Teoretisch gedeelte over „Het 
gemeentelijke sportbeleid", vooral 
bedoeld voor onze schepenen 

van Sport en andere geïnteres
seerde mandatarissen, bestuursle
den en leden Een panel met des
kundigen zal dit gedeelte inleiden 
en antwoorden op vragen van de 
aanwezigen. 

• Sportief gedeelte; 
— Voetbalkompetitie met ploe
gen samengesteld door VU-afde-
lingen, parlementairen, gemeente
mandatarissen... 

— Volleykompetitie: eveneens 

E 

o 

co 

co 
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Uit te knippen en zo spoedig mogelijk op te sturen naar de VU-
kommissie Sport p.a. Gilbert Vanoverschelde, Vlaams Nationaal 
Studiecentrum, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

Ondergetekende 

Afdeling 

schrijft In voor de nationale sportdag te Dilbeek van 15 mei 1983. 

Teoretisch gedeelte 
Roegsporten. — voetbal 
volley 

personen 
ploeg(en) 
ploeg(en) 

en stort hierbij terzelfder tijd op rekeningnummer 435-0259801 -18 van 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel, met vermelding „Sportdag 15 mei" of voor degene die ook naar het 
teoretisch gedeelte komen in de voormiddag vermelding „Sportdag 
15 mei, voormiddag", de som van fr. 

Naam en handtekening en adres van de verantwoordelijke. 

samengesteld door afdelingen en 
mandatarissen 
— Rekreatiezwemmen. 

— Volks- en rekreatiesporten 
— Fietstocht 
— Wandeltocht — Jogging. 

Voor de afdeling ligt hier een 
unieke kans om samen met de 
leden een gezellige uitstap te ma
ken en ook de band tussen de be
stuursleden wat hechter te maken. 
Daarom verzoeken wij de afdelin
gen nu reeds de nodige prakti
sche schikkingen te treffen om de 
verplaatsing naar Dilbeek te ma
ken (bijvoorbeeld per bus) en in 
elk geval uit te kijken naar de 
mogelijkheid zelf één of meer 
ploegen met supporters (voetbal, 
volley) in te schrijven voor de 
kompetitie 

Om de organizatiekosten ietwat te 
beperken, vragen wij bij de in
schrijving van een voetbalploeg 
een bedrag van 500fr , van een 
volleyploeg 250 fr 
Voor het bijwonen van het teore
tisch gedeelte wordt per persoon 
het bedrag van 50 fr gevraagd 
Dat zal ook gebeuren bij ieder die 
de dag zelf deelneemt aan één 
van de individuele sporten. 

Abonnementenslag '82-'83 

Misschien werd het hen 
nog nooit gevraagd? 

Deze week opnieuw een Top 50. Niet met de bedoeling om 
het verschil tussen de Top 20 en de rest aan te tonen, maar 
om de minder vlotte wervers de eer te geven waar ze recht 
op hebben. Het kan voor de tweeënveertigste geklasseerde 
misschien moeilijker zijn om een abonnement te werven dan 
voor de eerste, maar toch is hij/zij ons even lief! 
Nu maart pas begonnen is, de lente voor de deur staat, een 
nieuwe aanpak voor de hand ligt is dit misschien wel het 
ogenblik om de niet-geabonneerde leden van ons afdelings
bestuur te overtuigen „WlJ'-abonnee te worden. Misschien 
werd het hen nog nooit gevraagd? Probeer het eens! 

Top 50 
Jan Caudron (Aalst) 1 
Erik Vandewalle (Izegem) 
Anny Lenaerts (Wilrijk) 
Jan Van Dooren (St-Martens-Latem) 
Paul Cresens (Diest) 

6. VU-Wommelgem 
7. VU-Zwijndrecht-Burcht 
8. Lieve Favoreel (Lauwe) 

Firmin De Blieck (Brussel) 
VU-Zedelgem 
Rik Haelterman (Denderwindeke) 
Willy Kuijpers (Herent) 
Georges Raes (Ledegem) 
VU-Antwerpen 

15. Maurice Passchyn (Meise) 
16. Freddy Baert (De Haan) 

VU-Essen 
Guido Dornez (Ingelmunster) 
Veerie Thijssens (Ekeren) 
VU-Kruibeke 
VU-Kapelle-o/d-Bos 
Hilaire Govaert (St-Niklaas) 
Frans Kuijpers (ZoerseD 
Jozef Verhaeghe (Oostende) 
VU-Neeroeteren 
VU-Vilvoorde 

27. VU-Kortenberg 
VU-Lint 
Walter Van den Branden (Desselgem) 
Clem De Ranter (Hoboken) 
Lieven Duprez (Bellegem) 
Giel Seynaeve (Heule) 
Johan Van Coppenolle (St-Truiden) 
VU-Lokeren 
Roos Lernout (Geluwe) 
Eddy Sannen (Mol) 
Willy Serpieters (Oostende) 
Frans Van Dessel (Nijlen) 
Herman Verachtert (Oud-TurnhouO 
VU-Lennik . .. 
VU-Stabroek-Hoevenen 
VU-Hekelgem 
Stephane Rummens (Grimbergen) 
Albert Huyghe (Veurne) 
Renée Nickmans (Herk-de-Stad) 
Fred Stevens (Duffel) 
VU-Assebroek 
VU-Borgerhout 
VU-Gentbrugge 
VU-Kontich 

1. 
2 
3. 

5. 

9. 

11. 

14. 

18. 

21. 
22. 

24. 

29. 
30 

35 

42. 
43. 
44. 

.056 
684 
456 
456 
384 
312 
264 
252 
228 
228 
216 
216 
216 
186 
156 
132 
132 
120 
120 
120 
108 
96 
96 
84 
84 
84 
72 
72 
66 
60 
60 
60 
60 
60 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
42 
39 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
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20 WA Wij in de Voll(sunie 

Ook ACW-mandatarissen achter forse 

belastingverhogingen in Brasschaat 
ANTWERPEN 

T i j d e n s de g e m e e n t e r a a d van m a a n d a g 24 j anuar i w e r d e n de leden 
v a n het O C M W v e r k o z e n . V o o r de V U w e r d d i t Jaak D e c r u a ls 
w e r k e n d l i d , me t a ls o p v o l g e r s Ne le Pauwe l s en Rosa Geer t s . 
V U - r a a d s l i d Pe te r Renard k w a m tussen o v e r de m e r k w a a r d i g e 
p r o c e d u r e d ie d o o r de C V P w e r d g e v o l g d be t re f f ende het pa roch iaa l 
c e n t r u m „Foye r M a r t h e Rob in" . B i j g a a n d e f o t o van het e l i ta i r c e n t r u m 
w e r d v ó ó r de g e m e e n t e r a a d aan de ganse pe rs g e z o n d e n . B e d o e l i n g 
w a s te b e w i j z e n da t het c e n t r u m reeds w a s g e b o u w d , ze l f s reeds 
w e r d i n g e h u l d i g d v ó ó r de g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n . Nu pas w e r d 
aan de g e m e e n t e r a a d g e v r a a g d de g r o n d w a a r o p d i t c e n t r u m w e r d 
g e b o u w d g ra t i s af te s taan aan de V Z W . 

Peter Renard: „In het geval van de be
wuste Foyer hebben we in de eerste 
plaats te maken met een mooi voor
beeld van een bouwovertreding 
In al onze naïviteit dachten wij dat het 
logisch was dat je eerst een gemeen
telijke grond ter beschikking stelde 
van een VZW die dan de normale 
procedures voor het verkrijgen van 
een bouwvergunning kan inzetten In 
Brasschaat liggen de zaken anders- de 
Foyer wordt gebouwd, en dan mag de 
gemeenteraad oordelen of het nuttig 
zou kunnen zijn een gemeentelijke 
grond ter beschikking te stellen 
Een tweede tjemerking Wij krijgen 
stellig de indruk dat de gemeenteraad 
een weliswaar getolereerd maar mach
teloos te houden decor vormt, een 
maandelijks opsmukje van de raads
zaal WIJ dachten dat de gemeenteraad 
het hoogste demokratische orgaan op 
lokaal vlak was Dat blijkt hier met zo te 
zijn' 

WIJ vragen ons ook af waarvoor die 
Foyer gaat dienen Gaat het hier over 
een jongerencentrum of om een elitai
re ontmoetingsruimte"^ 

WIJ vrezen dat de Foyer dankzij de 
CVP-meerderheid „haar" grond zal 
toegewezen krijgen Nochtans ver
moeden WIJ dat er ook binnen die 
CVP-meerderheid mensen zetelen die 
met kunnen akkoord gaan met de 
praktijken die zich hier voordoen Wij 
menen dat ook bij hen een zekere 
verontwaardiging over de gevolgde 
procedure moet groeien Maar wij vre
zen dat in de CVP de opgelegde 
partijtucht het zal halen op de indivi
duele overtuiging En misschien zitten 
we hier op die manier met met 15 maar 
met 23 mensen die het kollege-met-
„volmachten" dienen te volgen 

Het zal ondertussen wel duidelijk zijn 
dat WIJ deze terbeschikkingstelling met 
zullen goedkeuren" 

Verder analyzeerde fraktieleider Ro
ger Vanthillo uitgebreid de gemeente
begroting 1983 en bracht hierover de 
Vu-viSie naar voor 
Namens de VU-fraktie deelde Roger 
Vanthillo het volgende mee „De VU is 
geen tegenstander van belastingen 
Ze vindt zelfs dat sommige belastin
gen (b V op de onbebouwde percelen, 
op ongezonde inrichtingen ) een regu-
larizerende funktie kunnen hebben 
Gezien echter de huidige daling van de 
koopkracht door het beleid van de 
volmachtenregering Martens V, zijn 
WIJ wel tegenstander van een verho
ging van de opcentiemen op de onroe
rende voorheffing met 30 % en van 
een verhoging van de belasting op het 
huisvuil met 170 % 
De VU vindt het trouwens ongepast 
dat dit gebeurt enkele maanden na de 
gemeenteraadsverkiezingen zonder 
dat de kiezer in het programma hier
over werd ingelicht Liever houden wij 
het bij de ACV-visie uit haar nota 
„Krachtlijnen voor het sociaal-ekono-
misch beleid" dat stelt dat eventuele 
fiskale lastenverzwaring niet mag 
drukken op de bescheiden inkomens 
Gezien de huidige, werkloosheid is de 
VU wel voorstander van een betere 
funktieverdeling binnen het personeel 
maar wijst besparingen op het perso-
neelsvlak van de hand 
De VU wenst te besparen op nieuwe 
prestige-projekten die de schuldenlast 
voor een lange periode doen toene
men" 
Daar de VU-raadsleden binnen deze 
begroting deze krachtlijnen met terug
vonden keurden ze de begroting '83 
met goed 

MAART 

3 ANTWERPEN: Coremansknng - debat over Brussel, met als 
sprekers Lydia De Pauw, Vic Anciaux Inleider Hugo Schiltz Om 
20 u 30 in de kleine zaal, Singel 

3 E D E G E M : Gespreksavond met Bart Vandermoere om 20 u 15 in 
lokaal Drie Eiken Inr VUJO 

4 GEEL' VUJO-cantus in café „De Campus", Larumseweg 99 
5 LEEST: Gastronomische Italiaanse avond in huize 't Steel, bij 

Tony Baarendse, Jumorslaan ' 1 4 Vanaf 19 uur Inr VU-Hom-
beek-Leest 

5 EDEGEM: poppenkast voor kinderen vanaf 5 jaar, om 14 u 30 in 
lokaal De Drie Eiken Inschrijving gewenst Info bij Roos Stoffelen 
op het nr 4400938 Org FVV 

5 MIJLEN: groots bal om 20 u in Nilania Org het Sint-Maartens-
fonds Dus niet op 12 maart 

7 EDEGEM: Sociaal dienstbetoon van 19 u tot 20 u in lokaal Drie 
Eiken 

10 NIJLEN: VU-bestuursvergadenng gewest Neteland in lokaal 
Kempenland om 20 u 30 

11 RANST: Voordracht door adj Thys, chef van de antidrugbngade, 
over Drugs, om 20 u 15 in Taverne De Wachtzaal Org VU 

11 KAPELLEN: Vienng 20-jarig bestaan van de afdeling Om 20 u in 
zaal Muysbroeck, Binnenweg 600 fr per persoon Open deur 
vanaf 22 uur 

12 GROOT-ZANDHOVEN: 1ste Leeuwkensbal in zaal De Linde-
kens vanaf 20 u 30 Muziek Union Servet Inkom 50 fr 

12 MERKSEM: Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Werminval, Winterlin 3 
(nabij Groenendaallaan). Vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr 

12 MOL: Grote zettersprijskamp ingencht door Vlaams Kruis-Mol 
Om 20 u in lokaal zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 10 

17 EDEGEM: spreekbeurt door Joos Somers over „Vlaanderen tus
sen droom en werkelijkheid" om 20 uur in lokaal Dne Eiken Inr 
Kulturele Kring 

18 BORGERHOUT: FVV-kaasavond in zaal Pax, Sterlingerstraat 80, 
om 20 u 30 Prijs 220 fr 

19 SCHELLE: derde VU-bal in zaal Ravenstein, Provinciale Steen
weg 55, om 20 u 30 Inkom 59 fr 

19 EKEREN: VU-lentebal in zaal Den Boterham, Veltwijklaan 23, om 
20 uur Inkom 80 fr DJ Benny Bastiaens 

19 HOVE: VU-lentebal met diskobar Radio Flash in zaal Prinsenhof 
om 20 u 30 Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

19 NIJLEN: teerfeest van 'tSpaarkaske om 19 u in Kempenland 
Vooraf inschrijven 

23 GROBBENDONK: gespreksavond met als tema „Welke uitweg 
uit de krisis''" door algemeen voorzitter Vic Anciaux Om 20 uur in 
zaal van het Diamantmuseum, Bovenpad 

De afdeling Mortsel nogmaals in rouw 

Het bewuste foyer Marthe Robin op de hoek Kapelsesteenweg-St-Hui-
brechtlei 

Op 21 februari 1983 is Jos Debacke-
re overleden. Op zijn doodsberlcht 
en op zijn bidprentje konden wij 
lezen: gewezen gemeenteraadslid 
van Mortsel, kaderlid van Agfa-Ge-
vaert op rust, lid van de Volksunie-af
deling Mortsel, Vlaams Oudstri jder, 
oorlogsinvalide en erkend weerstan
der van de oorlog 1940-1945, vereerd 
met verscheidene militaire en burger
lijke eretekens. 
Dat is voor velen uit de Vlaams-

CVP-burgemeester 
weigert VU-interpellaties 

Het open beleid ondergebracht 
onder de noemer „Meedoen -
meebesl issen' werd reeds voor 
de derde maal op 2 maanden 
ti jd door de nieuwe CVP-meer
derheid in Brasschaat naar het 
land der fabeltjes verzonden. 
Oud VU-schepen Gert Van Op
stal, die ti jdens de vorige legis
latuur als verantwoordeli jke 
voor Ruimtelijke Ordening een 
struktuurplan liet opmaken, 
wenste te weten wat de plannen 
waren voor het woonuitbrel-
dingsgebied „Neervelden", ooit 
eens natuurgebied, nu met het 
nieuwe CVP-bestuur duidelijk 
bestemd voor verkaveling. 
Als gevolg van verschil lende 
aanleidingen, die alle iets met 
het informatiebeleid te maken 
hadden, wenste gemeente
raadslid Peter Renard een dui
deli jk standpunt van het be
stuur, over hun informatiebeleid 
in 't algemeen. 

Zonder mogeli jkheid zich te 
verdedigen en ondanks het pro
test van fraktieleider Roger 
Vanthillo, liet de nog niet herbe
noemde burgemeester zijn 
meerderheid stemmen over de 
verdaging en sloot de vergade
ring. Uit protest verliet de ganse 
opposit ie, op uitzondering van 

SP-raadslid Louis Heyrman de 
besloten vergadering. 
De spanningen ti jdens deze ge
meenteraad waren echter reeds 
voordien gegroeid door de her
haalde tussenkomsten van VU-
fraktieleider Roger Vanthil lo 
over strukturele aanpassingen 
i.p.v. snelheidsbeperltingen op 
de parallelweg St-Jobsesteen-
weg om de veil igheid voor deze 
kinderrijke buurt te verhogen. 
Over een globale verkeersop-
lossing rond de Katerheidemo-
len i.p.v. een gedeeltelijk één
richtingsverkeer in de Molen
weg 

Over de verminderde veil igheid 
voor voetgangers In het woon-
en winkelgebied op de Hoog-
boomsesteenweg door de aan
leg van een 6-meter brede be-
tonverharding. 

Over de onderhandse overeen
komst met de door de meerder
heid gekontroleerde vzw Ara-
lea. 

De VU stelde duidelijk dat zij 
grote voorstander was van een 
ver doorgedreven integratie 
van minder-validen in de gewo
ne maatschappij, dat meerwer-
ken aan de uitvoering van kon-
krete en nuttige taken hiervoor 

de beste oplossing is, maar dat 
zij op het Brasschaatse vlak 
deze taken wil toewijzen via een 
beperkte aanbesteding zowel 
aan Aralea als aan de andere 
Brasschaatse beschuttende 
werkplaats Noordheuvel, die 
reeds 40 jaar in Brasschaat 
werkt en op dit ogenblik ook 
met werkloosheid kampL 
Een nieuwe koncessieovereen-
komst met de hockey- en ten-
nlsklub Dragons, waarbij vooral 
de provocerende houding van 
een aantal franstalige leden 
werd gehekeld. Door de VU-
tussenkomst zal de overeen
komst worden aangepast 
De spekulatieve verkrott ing 
van een pand van de kerkfa
briek van St.-Antonius. 

De gezinsonvriendelijke verho
gingen van de tarieven van het 
sport- en rekreatiecentrum 

En over de superbeperkte inter
pretatie van het CVP-bestuur 
betreffende het inzagerecht 
voor de gemeenteraadsleden, 
zodat onder druk van de oppo
sitie dit punt ten slotte werd 
uitgesteld En zo eindigde een 
avondje demokratie op CVP-
niveau, en een gemeenteraad 
die zeker nog een staart kr i jg t 

nationale middens een ongewone op
somming! 

Toen sommige bestuursleden van de 
afdeling Mortsel bemerkt hadden dat 
op 11 juli een leeuwevlag de gevel 
van het huis, Dewinestraat 315, sier
de, besloten ze een bezoek te bren
gen aan de voor hen onbekende 
bewoners. Dat moet het einde van de 
jaren vijft ig of het begin van de jaren 
zestig geweest zijn. Ze werden er 
goed ontvangen en konden Jos De-
backere en zijn vrouw Tine inschrij
ven als lid. Toen ze vernamen dat Jos 
in de oorlogsjaren een vurig weer
stander was geweest, gevangen ge
nomen en in Duitsland de verschrik
king van de koncentratiekampen had 
meegemaakt, waren ze toch wel ver
baasd. Het was immers een periode, 
waarin het scheldwoord „zwarten" 
voor de Volksuniemensen nog af en 
toe gebruikt werd. 

Jos sprak niet graag over het verle
den, maar het gebeurde toch dat hij 
helemaal loskwam. Daaruit konden 
we opmaken dat hij zich met overtui-
.ging had ingezet als weerstander, als 
een menselijk wrak in 1945 in ons 
land terugkeerde, en diep ontgoo
cheld was over de toestanden die hij 
er aantrof. Gedurende zijn herstelpe
riode had hij t i jd om na te denken en 
zonder enige invloed van buitenaf is 
hij tot het besluit gekomen dat er een 
harde Vlaams-nationale stri jd moest 
gevoerd worden. 

Toen de Volksunie te Mortsel in 1964 
voor de eerste maal deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen was hij 
bereid om een plaats op de lijst te be
kleden Dat was een enorme steun 
Een weerstander op de Volksunie
l i jst! Daarmee kon men verdachtma
kingen opvangen. Daarmee konden 
we bewijzen, dat iedereen die het 
goed meent met Vlaanderen bij de 
Volkunsie welkom is. 

Jos Debackere werd in 1964 niet 
verkozen, maar zes jaar later werd hij 
wel gemeenteraadslid. Vastberaden, 
met het hart op de tong, heeft hij er 
het werk gedaan dat we van hem 
verlangden. 

Hij was hevig in zijn overtuiging. En 
hij kon buitengewoon heftig reageren 
wanneer het ging om de eis voor 
amnestie. 

**f^' 

Op zijn bidprentje stonden ook de 
aanhefverzen van de Van Rijswijck-
mars afgedrukt. 

„Hij vleide geen groten der wereld. 
Wat recht was en schoon 

joeg zijn boezem in brand. 
Hij duldde geen vreemden 

tot meesters in 't land." 
Deze tekst was op hem ten zeerste 
toepasselijk. 
Veel tegenslagen hebben zijn leven 
doorkruist. Niet in het minst zijn 
pijnlijke ziekte gedurende zijn laatste 
levensjaren. Maar kenmerkend voor 
hem was zijn onvermoeibaar optimis
me. 

Zi jn Tine heeft hem met mateloze 
liefde bijgestaan en verzorgd. Die 
liefde van haar en van zijn kinderen 
en kleinkinderen maakte hem zeer 
gelukkig. 

De afdeling Mortsel biedt hiermee 
nogmaals haar innige deelneming 
aan, aan Tine, de kinderen en gans de 
familie Debackere. 

JVDW 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIcht ingswerken) 

Eikenstraat 212, R e e t 

Tel. 03-888.64.68 

O o k ruwbouw & 
s leu te l op de deur 
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VU-Laakdal draait op volle toeren 
De VU-afdeling Laakdal beleefde bij 
de voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen een grote triomf: ze behaalde 
26 % en zes verkozenen, tegenover 
19 % en vier verkozenen in 1976. Rob 
Geeraerts, onze lijstaanvoerder, be
haalde 1043 voorkeurstemmen, met
een ook het hoogste aantal van alle 
VU-kandidaten uit de Kempen. Rob 
w/erd tevens voorgedragen als burge
meester. Jammer genoeg kwam er 
nadien een spijtig omkoop-schandaal, 
waardoor de burgemeesters-sjerp en 
twee schepenzetels voor de Laakdal-
se VU verloren gingen. Wie gedacht 
had de Laakdalse VU daardoor een 
opdoffer toe te brengen, is wel zeer 
bedrogen uitgekomen; onze aktiviteit 
is zo mogelijk nog verdubbeld. 

Gesteund door een vrij algemene sym-
patie van de bevolking, die zich fel 
afzet tegen de overloperij en de omko
perij gepleegd door de CVP, draait 
onze afdeling momenteel op volle toe
ren. Na de verkiezingen werden er 
reeds zeven pamfletten huis aan huis 
bedeeld, naast nog drie ledenblaadjes. 
Tevens werd een informatie-avond 
over de plaatselijke politieke toestand 
georganizeerd. Ons bestuurskader 
werd zeer sterk verruimd. We tellen 
momenteel niet minder dan 35 be
stuursleden, wat een rekord mag ge
noemd worden. Het ledenaantal volgt 
dezelfde groeikurve: vorig jaar vierden 
wij het driehonderdste lid, in de waan 
dat dit een voorlopige rekordhoogte 
zou zijn. De werving van de nieuwe le
den voor 1983 is echter nog lang niet 
achter de rug en we zitten reeds op 
405 leden. Ook hiermee breekt Laak
dal alle Kempense rekords. Wie volgt 
ons? 

Pilootafdeling 
Onze afdeling zal zich gedurende de 
volgende maanden ook inspannen om 
de titel van pilootafdeling inzake pro-
jektwerking eer aan te doen. Minstens 
twee projekten zullen door de be
stuursleden en sympatisanten af-
gewerj^t worden tegen de herfst 1983. 
Daarnaast zullen ook de „plezante" 
aktiviteiten blijven doorgaan. In het 
voorjaar heeft er nog een ledenfeest 
plaats en op 1 oktober natuurlijk ons 
jaarlijks reuze-bal. We denken ook nog 
aan een gezellige „Italiaanse avond" 
voor het bestuur. 

Onze Vlaamse Kring denkt zowel aan 
kulturele aktiviteiten als aan sportieve 
organizaties, zoals fietstochten in de 
zomer en voetbal in het voorjaar. Di
verse aktiviteiten liggen reeds vast 
teveel om hier op te noemen. 

Onze afdeling maakt sinds kort ook 
werk van de uitbouw van een Vlaams 
Ziekenfonds. In samenwerking met 
een professionele medewerker van 
het ziekenfonds VLamat pogen wij 
volgend jaar het honderdste lid te 
vieren. 

Naturlijk is dit alles slechts een korte 
opsomming van onze werking, er zou 
bijvoorbeeld nog veel kunnen gezegd 
worden over onze sociale werkgroep 
ter begeleiding van de twee OCMW-
mandatarissen en over de politieke 
komitees per deelgemeente ter onder
steuning van de gemeenteraadsleden. 
Tot slot vermelden we nog één van 

onze problemen: indien ons bestuurs
kader zo uitgebrerd blijft krijgen wij 
technische moeilijkheden in verband 

met vergadertechniek en vergaderlo
kalen. De tijd van de gemoedelijke 
onderonsjes in een hoek van een café 

lijkt wel definitief voorbij, alhoewel 
sommige oude getrouwen daaraan 
wel eens met weemoed terugdenken 

VU-vrouwendag 
te Berchem 

Op zaterdag 19 maart van 14 tot 
18 uur gaat er een nationale ontmoe
tingsnamiddag door voor VU-vrou-
wen Gewoon lid, ex-kandidaat manda
taris of bestuurslid. Allen worden ver
wacht in het kultureel centrum van 
Berchem, Driekoningenstraat 126 te 
Berchem 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V.V.Z.-doelstel l ingen: 
— u i tbouw van een Vlaams, niet part i j -pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ront 

.Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z.. 
1. Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Frederik de Mero-
destraat 30, 2800 Mechelen (Tel. 015-20 66 13) 
2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout -
Vlamat, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Tel. 03- 234.20.02) 
3. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 

(Tel. 016- 81.34.35) 
4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda, Kroonstraat 
1, 1680 Lennik (Tel. 02-532.01.72) 
5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofsesteen-
weg 288, 1080 Brussel (Tel. 02-523.87.77) 
6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, Cen
trumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (Tel. 011-35.67.53) 
7. Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 

(Tel. 091-23.52.27) 
8. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme, 
Em. Winckellaan 5, 9330 Dendermonde (Tel. 052-
21.75.45) 

9. Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johan-
nalaan 8, 9900 Eekio (Tel. 091-77 23.51) 

10. Ziekenfonds Flandria Land van Rode, Poelstraat 
40, 9220 Merelbeke (Tel. 091-30.79.09) 
11. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Veldeman 1, 
9660 Brakel (Tel 055-42.50 30). 

12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvee-
straat 2, 8000 Brugge (Tel. 050-33.22.24) 
13. Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf Gwlj-
de van Namenstraat 7,8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 

14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid
straat 18, 8800 Roeselare (Tel. 051-20.83 45) 

15. Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand 
straat 14, 2750 Beveren-Waas (Tel. 03-775.66.66) 

16. Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 1900 
Overijse (Tel. 02-687.95.42) 

Vereniging van Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 

Het lijkt wel 
Voeren... 
In de Laakdalse gemeenteraad gaat 
het er soms zeer hard aan toe. Hon
derden toeschouwers steken hun 
sympatic voor de oppositie en hun 
afkeer tegen de CVP niet onder stoe
len of banken. Gevolg is dat soms po
litie en rijkswacht de zaak moeten 
komen klaren. Bijgaande foto toont 
een beeld van een onderbreking van 
de Laakdalse gemeenteraad. Het lijkt 
Voeren weL 

De Laakdalse oppositie, die 56 % 
van de kiezers vertegenwoordigt, is 
niet van plan de CVP als wettelijke 
meerderheid te aanvaarden. Het poli
tieke spel wordt dan ook keihard 
gespeeld. 

Door de oppositie werd ook reeds 
een gemeenteraad samengeroepen, 
die op onwettelijke wijze door de 
burgemeester onderbroken werd. 
Een andere zitting werd zelfs gewei
gerd door de burgemeester. Een en 
ander is voorwerp van een klacht van 
de oppositie tegen de burgemeester. 
Tevens loopt er reeds een andere 
klacht inzake onvoldoende inzage-
en informatierechten van de gemeen
teraadsleden. Daarnaast loopt nog 
een derde klacht inzake misbruik van 
vertrouwen tegen een schepen van 
de CVP. Hef is politiek echt „heet" in 
Laakdal. (R.G.) 

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940 - 1945 
door Jan Vinex 

DEEL 5 
INHOUD DEEL 5: WAFFEN-SS 

420 bladzijden tekst -l- embleem -(- tekeningen 

112 bladzijden foto's (total 400 foto's) 
16 bladzijden kleurdruk affiches. 

Verschijnt in juni. 
Officiële verkoopprijs: 850 fr. 
Bij vóórintekening tot 1 mei 1983 slechts 675 fr. 
REEDS VERSCHENEN: 
DEEL 1: uitveri^ocht 
DEEL 2: uitveri^ocht 
DEEL 3: Fabriekswacht - Vlaamse Wachtbrigade - Flam. Flakbngade - Vlaams Jongerenkorps - A.V.NJ. -

N.S.J.V. - Weersportkampen - Dietse Marinejeugd - vJonvliegerkorps -Dietse Studentenaktie - V.N.V. 
Studentenfront - V.I.V.O. - V J.H.C. - D.M.S. - K.LV. - Vlaamse Jeugd - Hitlerjeugd Vlaanderen 480 
bladzijden tekst - 144 bladzijden foto's (300 foto's) - FVijs: 825 fr. 

DEEL 4 V N V - V.N.V.V. - D.M./Z.B. - Hulpbrigade - Dietse Militiepolitie - Kriegsmarine - Luftwaffe - Heer -
Hilfsfeldgendarmerie - Zivilfahndungsdienst der Feldgendarmerie - P O A - Germaanse SS - Veilig-
heidskorps De Vlag - SS Wacht St.-Truiden - S.D Wacht - Nordlandwacht - Erlawacht - Werkschutz 
Cockerill - Reitzwer1<schutz - De Windekring - Algemene Rijkspolitie - Rijkswacht - Territoriale Bur
gerwacht - Het Belgische Rode Kruis. 530 bladzijden tekst -144 bladzijden foto's (300 foto's) - Prijs. 
825 fr. 

IN VOORBEREIDING: DEEL 6 - DEEL 7 WAFFEN-SS 

Het zijn ETNIKA-uitgaven. V.Z.W. identifikatienummer 3654/66. 
Uitgevenj van het S.M.F, en Vriendenknng Sneyssens. 
Postadres. Postbus 298 - 2000 ANTWERPEN 1 
Administratie en Beheer: Bert De Prijcker, Rob Verbelenstraat 6, 2670 PUURS, tel 03/889.09.48 of 014/ 

22.17.09. 

Bankrekening nr 930-0020636-39 - Postrekening nr 000-0430363-71 voor Etnika v z w Antwerpen. 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK. 

Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het Sint Maartensfonds 
Vriendenknng Sneyssens - en bij de boekhandel. 

de 

Ondergetekende: 

Straat Nr 

Gemeente Postnummer 

Aantal Titel 
Vlamingen aan het Oostfront - Deel 1 
Liederboek „Een liedi Dnel... Vier!" 
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 

tot 1 mei 1983 voor Deel 5 
Verzendingskosten voor het buitenland 

Te 

(Adv. 31) 

de 
Handtekening 
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Naar nieuwe verkiezingen 

M^ in de Volksunie 

VU-Boutersem zal 
CVP-kosten niet betalen 

BRABANT 

„Hel hoofdstembureau te Boutersem heeft de VU-h/st bij de gemeenteraads
verkiezingen afgewezen enkel omdat de nationaliteitsattesten niet bij de voor
drachtsakte waren gevoegd, zonder dat — wat wettelijk was vereist — was 
aangetoond dat de betrokken kandidaten de hoedanigheid van Belg met beza
ten Het IS duidelijk dat de wederrechtelijke afwijzing van een kandidatenlijst 
tot de nietigverklaring moet leiden ' 
Uitspraak door de vierde kamer van de Raad van State, voorgezeten door 
Staatsraad professor P Vermeulen, op dinsdag 8 maart ek 

De auditeur is in het verslag van zijn 
onderzoek zeer streng wat betreft de 
houding van de voorzitter van het 
hoofdbureau de heer Brams, tijdens 
de voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen Ook het niet-ontvankelijk verkla
ren door de Bestendige Deputatie van 
Brabant van het VU-beroep noemt de 
auditeur onverantwoord 
Het ziet er dus sterk naar uit dat de 
VU-Boutersem eindelijk het pleit wint 
en er nieuwe gemeenteraadsverkiezin 
gen (allicht in mei) moeten plaatsgrij
pen 
Even herinneren de VU-lijst werd 
door de voorzitter van het hoofdbu
reau eerst in ontvangst genomen (en 
tijdig ingediend) waarna de lijst werd 
verworpen omdat voorzitter Brams 
van oordeel was dat de nationaliteitsat 
testen op het moment zelf van de 
lijstindiening dienden overhandigd te 
worden 
De VU deed dit met de betrokken 
zaterdag maar wel de maandag even
wel nog voor het hoofdbureau verga
derde om de voorlopige afsluiting van 
de kiezerslijsten te verrichten De 
voorzitter verzuimde ovengens de 
zondag te zetelen Dan begon de 
lijdensweg voor de Boutersemse VU 
Hel Hof van Beroep en nadien de 
Bestendige Deputatie wezen het be 
roep af De argumentatie van de Depu
tatie was werkwaardig de VU-kandi-
daten konden bij de Deputatie geen 
beroep indienen omdat zij met als 

kandidaten door het hoofdbureau wer
den aanvaard Maar precies daarom
trent handelde het VU-beroep i 
De auditeur van de Raad van State 
stelt nu duidelijk de opvatting van de 
bestendige deputatie kan niet worden 
bijgetreden 

Ook „goede Belgen"? 
Ook de argumenten van onder meer 
CVP-burgemeester Pelegrin die mid
dels een memorie van antwoord 
trachtte het VU-beroep te doorkrui
sen worden nu juridisch weggeveegd 
(Een pikant detail in die CVP-memone 
wordt benevens de vraag het VU-
beroep andermaal onontvankelijk te 
verklaren uitdrukkelijk verzocht de 
VU-verzoekers te veroordelen tot de 
kosten O 
Om verschillende redenen stelt de 
auditeur dat vooral de voorzitter van 
het hoofdbureau zware fouten beging 
Alleszins moet worden vastgesteld 

dat de door de voorzitter aan verzoe
kers geboden mogelijkheid met met de 
door de wet voorgeschreven waarbor
gen was omringd 
Luidens artikel 30bis van de genieen-
tekieswet diende het hoofdbureau op
nieuw te vergaderen om kennis te 
nemen van de uitspraak van het Hof 
van Beroep Terzake is zulks niet ge
beurd 
Wat de grond van het dispuut betreft 
stelt de auditeur ten slotte het hoofd
bureau diende zich te schikken naar 

de door het Hof van Beroep gedane 
onherroepelijke vaststelling luidens 
welke er onder meer betreffende de 
Belgische nationaliteit van die kandida
ten geen twijfel bestond ' 
Na het arrest van de Raad van State 
volgende week en de hoogstwaar
schijnlijke metigverkianng van de ver
kiezingen in Boutersem zal allicht de 
plaatselijke CVP sterk blijven betwis
ten of de VU-ers in dit stukje Hageland 
wel goede Belgen zijn (hds ) 

Inspraak over 
herstelling 
Bosweg 
te Lennik 
Het gemeen tebes tuu r van 
Lennik zal eer lang overgaan 
tot het u i tvoeren van de her
s te l l ingswerken aan de Bos
w e g te S t -Martens-Lennik , 
waa rvoo r het bes tuur staats-
toe lagen zal on tvangen 
Het bes tuur w e n s t de b e w o 
ners van de R o s w e g uit leg te 
versc f ia f fen qua r ioler ing 
b reed te en herstel l ingen van 
bedoe lde w e g 
Daa rom zal er een vergade
r ing p laatshebben in de 
raadszaal van het gemeente 
huis o p 10 maar t 1983 o m 
20 u 
D e nod ige uit leg zal ve rscha f t 
w o r d e n enerz i jds d o o r de 
bu rgemees te r en schepenen 
e n anderz i jds d o o r de ont
w e r p e r van hèt plan 

ASTORIA „ALL I N " MENU 
aan 990 fr. 

Aperitief - Voorgerecht - Hoofdgerecht - Dessert - Koffie 
Wijn naar believen 

16% bediening en 1 7 % BTW inbegrepen 

ÖOO^t pp. 
iilndmn ix^ 12paa^: 11 jftpe^ ka. J/cJiaam^imdcJvt/ 

\fk7(jnjclnQMljdd mn 12 tot 15 u 
^mcMtvtiey ami/anA-t 02/21762 QO 

Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.90) 
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen 

MAART 
3 HALLE Tweede Halse gespreksavond" De werkloosheid' Een 

u i tweg ' door Alain De Smet tecR advizeur aan de RVA Leiding 
voorzitter J C Cornells ingencht door de Vlaamse Studiekring 
Vlaanderen Morgen van Groot-Halle Om 20 uur in de boven

zaal van cafe Het Park' Parklaan 1 
Lijsten met openstaande betrekkingen liggen ter inzage en 
personen staan ter beschikking om alle uitleg dienaangaande te 
verschaffen 

4 OVERUSE Vlaams nationale gespreksavond om 20 uur in zaal 
Ter Yse Stationsstraat Tema De opeenvolgende voor Vlaan

deren slechte kompromissen in de Belgische politiek' Spreker 
senator Bob Maes 

4 EIZERINGEN. Jaarlijks mosselfesbjn in feestzaal „Stella", vanaf 
18 uur Ook op zaterdag 5 maart vanaf 18 uur, zondag 6 maart 
vanaf 12 uur en maandag 7 maart vanaf 17 uur 

5 OPWIJK-MAZENZELE VUJO-TD in de St-Pauluszaal te Op
wijk vanaf 20 uur 

5 MACHELEN smulpartij vanaf 12 u in Wijkcentrum Maria-Moe
der Jan Veltmansstraat (hulpkerk) 

5 HULDENBERG Vierde jongerenbal in zaal Vana met discobar 
80 Om 20 uur 

5 DILBEEK voorjaarsetentje 1983 in zaal Centrum Roelandsveld-
straat 40 van 18 uur af Ook zondag 6 maart van 11 u 30 tot 
20 uur Org Volksbelangen Dilbeek 

6 BRUSSEL TAK-filmvoorstelling om 14 u 30 in zaal Egmont Toe
lichting door Ene Crommelynck omtrent standpunten van TAK en 
nieuwe houding betreffende de Voerstreek Delegatie uit Voeren 
aanwezig 

6 KAMPENHOUT VOS-filmvoorstelling „De IJzertragedie 1914", 
levensverhaal van Renaat De Rudder Verleden, heden en 
toekomst Verbond VOS Toespraak door algemeen voorzitter 
Herman Vandezande In zaal „De zes linden" bij De Ben, Kerk te 
Nederokkerzeel Om 14 uur m m v Dienst Volksontw v /d Vlaam
se (jïemeenschap Inr V V V G 

6 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM Spagetti-festijn van 12 tot 
24 uur in Ontmoetingscentrum De Lijsterbes Lijsterbessenbo-
menlaan te Kraainem Org VUJO 

9 LEUVEN stichtingsvergadering WIS-kern Leuven om 20 uur in 
het Centrum voor Mensen met Vragen Kiekenstraat 1 
MEISE-WOLVERTEM vijfde kaas- en wijnavond met zang in het 
restaurant van het sport- en rekreatiecentrum Brusselsesteen
weg 65 A te Meise Van 18 uur af 
SCHEPDAAL haantjes- en biefstukkenfestijn van 18 uur af in 
zaal Select Ninoofsesteenweg Schepdaal-station Ook zondag 
13 maart van 12 uur af 
ALSEMBERG tiende pensenkermis van 18 uur af in Gildenhuis 
in Dworp Ook op 13-3 van 12 uur af 
OVERUSE Stoverij met frietjes om 20 uur in zaal Ter Yse', Sta
tionsstraat Iedereen welkom 
GRIMBERGEN Lente-eetmaal ir» de ,Singel te Strombeek-
Bever vanaf 18 uur Ook op zondag 13 maart van 11 u 30 tot 
16 uur 
ST-KWINTENS-LENNIK- Mis ter gelegenheid van Staf De 
Clercq om 11 u 15 in de dekanale kerk Celebrant e p Adr Aer-
noudts Koorzang 't Snoerke uit Aalst Orgel J Schoukens Inge
richt door Broederband Brussel-Pajottenland 
BRUSSEL Arr Bab in de Meli. Heizel te Brussel (zaal Pergola) 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE arr bal in de Meli, Heizel te 
Bru«!sel (zaal Pergola) om 20 u 30 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

19 
19 

VU-werking te Bekkevoort 
Onlangs werd ook in Bekkevoort-Mo-
lenbeek-Wersbeek-Assent gestart 
met een VU-afdeling 

Roel Baets, Staatsbaan 96 (013/ 
33 68 83) werd als voorzitter verkozen 
Het sekretanaatswerk zal door Antoi-
ne Gordens, Doktorenberg 17 (tel 
013/3331 33) worden opgeknapt 

De andere leden van het bestuur zijn 
Mieke Peeters, penningmeester (Bek-
kevoorO, Roel Claes, propaganda 
(Molenbeek-Wersbeek) Jan Reyn-
ders, organizatie (Bekkevoort) Geor
ges Jonckers, VUJO (Bekkevoort) 
Paul Delvaux, persverantwoordelijke 
(Assenü, Leon Laeremans politiek kol
lege (BekkevoorO 

Naast dit bestuur zullen wij trachten 
een werkgroep op te nchten met leden 
van de 3 deelgemeenten 
In eerste instantie gaan we de leden
werving aanpakken samen met de 
abonnementen op ,WIJ" 
Het speciaal knsispamftet werd op 
1700 eksemplaren verspreid 
In samenwerking met het kanton Diest 
zal ( nze info naar 250 adressen ver
stuurd worden 
Mogen wiJ vragen aan onze leden ons 
adressen van simpatizanten door te 
spelen Wij gaan ze dan wel opzoeken 
Even bellen naar 013/336883 Roel 
016/779145 Jos 013/336013 Leon, 
013/333133 Antoine en 013/ 
333625 Paul 

VU-arr. Brussel en 
Halle-Vilvoorde ten dans 
Het bal van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Brussel gaat door 
op zaterdag 19 maart 1983 om 20 u 30 in de zaal Pergola Heizel (Meli) 
te 1020 Brussel 
Ten dans speelt de grote formatie van Kns Berry Aan de danslustigen 
en de muziekliefhebbers kunnen we mededelen dat dit orkest reeds 
vergeleken werd met het orkest van James Lasti 
Tijdens dit bal zullen verschillende afdelingen van het arr Halle-Vilvoor-
de gehuldigd worden Welke het zijn weten we nog met maar volgen
de kritena werden gesteld grootste afdeling qua leden en/of 
abonnementen en de afdelingen met de hoogste score van nieuwe 
leden en/of abonnementen Om ook de afdelingen van kleine 
gemeenten een kans te geven, zal ditmaal rekening gehouden worden 
met het inwonersaantal 
Verder wordt een mini-tnp verloot onder de aanwezige afdelingen die 
hun afdelingsvlag meebrengen 
Een gratis drink wordt aangeboden aan de grootste afdelingsdelegatie 
die toekomt tussen 21 u en 22 u 
W I J wensen tevens uw aandacht te vestigen op het feit dat er geen 
tombolaverkoop tijdens het bal zal plaatsvinden 
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Een nieuw geluid in de Herentse politiek... 

Inspraakvergadering besprak gemeentebegroting 
O p 22, 23 en 24 februari ging er in de respektieveli jke deelgemeenten 
Herent, Winksele en Vel tem een inspraakvergadering door. Onder im
puls van de VU-frakt ie besprak het Herentse schepenkollege de be
groting, die, zoals zowat overal in Vlaanderen, reeds een lange tijd 
struktureel ziek is. Een hard financieel beleid lijkt dan ook wel de eni
ge mogeli jkheid om uit de impasse te geraken en de aanwezigen — 
hoewel met minder prettige vooruitzichten gekonfronteerd — gaven 
toch blijk van nuchtere burgerzin en reageerden gepast en ter zake 
met vragen, adviezen en voorstel len. 

Eerste schepen W Kuijpers onder
streepte in zijn inleiding het belang van 
zo'n inspraak- en voorlichtingsverga-
denng Meer en meer hoopt de VU 
„mede" te besturen met een tweede-
knngbeleid van de bevolking Zo wees 
Willy in dit verband op de pas opge
richte bestuurskommissies die uit de 
startblokken vertrokken en reeds een 
hoop denkwerk vernchtten Verder 
gaf onze VU-voorman een kort over
zicht over anderhalve maand politieke 
werking Voor iedere partij (dus ook 
voor de oppositie - CVP) werd een 
fraktielokaal binnen de muren van het 
Herents gemeentehuis ter beschikking 
gesteld, zodat de bevolking heel wat 
gemakkelijker haar gemeentelijke ge
mandateerden kan bereiken en zo
doende optimaal aan het bestuur kan 
participeren 
Schepen van Financien M Hensmans 
(SP) gaf daarna een overzicht van de 
begrotingswerking en stelde dan het 
ontwerp van begroting voor 1983 
voor Hieruit onthouden wij dat door 
de nul-optie en de financiële beperken
de maatregelen het dienstjaar zou kun
nen afsluiten met een batig saldo van 
3,8 miljoen' De schuld van de vonge 
dienstjaren blijft dan 9 miljoen, weg te 
vlakken in de volgende dienstjaren 
Om deze operatie tot een goed eind te 
kunnen brengen, zal echter de 6 % op 
het belastbaar loon naar 7 % omhoog 
dienen getrokken te worden In een 
tussenkomst vermeldde schepen Kuij
pers dat het hier om een verhoging 
gaat die door de centrale overheid 
toegelaten werd Verder kondigde M 
Hensmans aan dat er terug een selek-
tieve belasting op de onbebouwde 
kavels zal gelegd worden 
Dienstdoende voorzitter W Kuijpers 
nep vervolgens op tot een geest van 
soberheid en kreativiteit ledere sche
pen stelde dan kort geschetst zijn 
beleidsopties voor Hieruit belichten 
WIJ de bijzonderste punten 
VU-schepen A Van Laer denkt vooral 
bespanngen te kunnen doordrukken 
met bijvoorbeeld een verkleining van 
de huisvuil-tonnemaat door selektieve 
huisvuilophaling Onze 2de VU-sche
pen hoopte ook dat de omliggende 
gemeenten eveneens containers voor 
grof huisvuil zouden plaatsen, zodat 
sluikstorters — voor wie de Herente
naren nu moeten opdraaien — uit 
deze gemeenten zouden kunnen ge
weerd worden Armand beloofde 
rondom deze problematiek een diep
gaand onderzoek en werking Wat de 
besparing in de sociale sektor betreft, 
was Van Laer heel wat somberder Hij 
stelde dat — m deze, vooral voor de 
kleine man moeilijke tijden — het 
moeilijk of zelfs onmogelijk is in deze 
sektor in te leveren' 
VU-schepen Kuijpers bepleitte het sa
menbundelen van het leerlingenver
voer Cvrije en gemeentelijke en rijks
scholen) in onze gemeente Verder is 
het evident dat de 164 verenigingen 
binnen de Kulturele Raad e a zelf 
kunnen beslissen waar kan bespaard 
worden Het gemeentelijk info-blad zal 
samen met het publiciteitsblad van de 
Herentse Middenstand uitgegeven 
worden Praktisch en onmiddellijk re
sultaat van deze operatie frekwentere 
verschijningsvorm (6 ipv 3) en lagere 
kostprijs (30 000) Het financieel over
schot zal ten goede komen aan de ont
wikkelingssamenwerking Vermits de 
gemeentelijke biblioteek (kostprijs 1 
miljoen) er — volgens het dekreet — 
moet komen, wordt druk gewerkt aan 
de versmeltingsprocedure van de be
staande bibiioteken Grote werken die
nen naar later verschoven te worden 
Gedacht wordt aan onderhoud door 
stempeiaars met vrijstelling van stem-
pelkontrole Prestigieuze miljoenen-
projekten, zoals het reeds getekende 
(en duur betaalde) Kultureel Centrum, 
worden naar de diepvnezer verwezen 
De Gemeente zal echter bestaande 
panden voor kulturele doeleinden ter 

beschikking stellen Schepen W Kuij
pers eindigde met een fnsse „noot" 
voor de kinderen zullen in de diverse 

wijken speelpleintjes aangelegd wor
den en voor de realizatie hiervan zal de 
Gemeente met de plaatselijke wijkbe-
sturen samenwerken 
Schepen A Devue (GembeO nep de 
Herentenaren op om zelf mee in te 
staan voor het onderhoud van bv 
landbouwwegen daar ook hij wegens 
een te krappe kas geen hoge ogen kan 
gooien 

Tot slot diende ook schepen M Sae-
lens (SP) noodgedwongen het lied van 
beperking mee te zingen en kondigde 

zwaardere financiële lasten voor huur 
van sportzalen en sportinfrastruktuur 
aan 

In het hierop volgend vragenuurtje 
wezen de suggesties, vragen en zelfs 
dank vanuit het publiek erop dat de 
door de VU ingevoerde inspraakver-
gadenng een noodzaak was en erg 
geapprecieerd werd ' Wij onthouden 
vooral het bestaan van de wil bij de 
aanwezigen om samen te werken Het 
spontane aanbieden van advies, hulp 
en positief kntische vragen zullen het 

gemeentebeleid inderdaad naar de be 
volking toe opentrekken 
Deze nieuwe trend in de Herentse 
gemeentepolitiek, door de VU-frakbe 
dn overleg met het VU-bestuur) bij dt 
koalitie-partners bedongen, opent ir 
Herent een nst nieuwe perspektieven 
ondanks dreigende, financiële on 
weerswolken Dit alles bleek duidelijk 
uit de kontakten van en met de tainjke 
aanwezigen 
Normaals een proficiat aan de VU-
mandatanssen 

w.v 

' ?!ê e ^. ^ " e o y 

LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als Iclienc. 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meester-kleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parl<ing voor 
200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches 
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie
shop iets drinkt. 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

ook 
voor 

dames 

Aartselaar Boomsesteenweg 35 

SUCCES KLEDING M E Y E R S 
/ ^ n c K I . ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
V j r t I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

3 MAART 1983 



24 m\ Wij in de Volksunie 

Gentse raad bespreekt 
te krappe stempellokalen 
Kort en bondig was de Gentse 
gemeenteraad van 14 februari. 
De raadsleden bespraken 37 
punten en één interpellatie in 
minder dan twee uur tijd. Als 
voornaamste punten onthouden 
we de uitbetaling van vergoedin
gen in het stedelijk en vrij kleu
ter- en basisonderwijs en de situ
atie van de stempellokalen in de 
kernstad. 

VU-raadslid Willy Storms had nogal 
wat bedenkingen bij de betaling van 
vergoedingen voor taallessen, avond
studie, middagbewaking, socio-kulture-
le aktiviteiten en voor- en nabewaking 
voor november/december 1982 en 
januari/februan 1983. Deze vergoedin
gen worden betaald uit de kredieten 
voor fakultatieve uitgaven. Op de be
groting '82 is deze post verminderd 
met 10 % zodat er onvoldoende mid
delen waren om al de vergoedingen uit 
te betalen. Nu t)etaalt men met voorlo
pige twaalfden, op de kredieten van 
1983. Op het einde van het jaar zal 
echter weer een tekort optreden. Het 
personeel en de gemeenteraad wor
den onvoldoende geïnformeerd en 
voelen zich gedup>eerd. 

Schepen Van Eeckhout vond het jam
mer dat deze bijkomende vergoedin
gen als fakultatieve uitgaven moeten 
beschouwd worden, het zouden wed-
deposten moeten zijn. De prestaties 
zijn geleverd en moeten vergoed wor
den. Het is hier geen luxe-uitgave! De 
lineaire bespanng van 10 % verhindert 
trouwens een werkelijke bespanng ge
fundeerd op inhoudelijke argumenten. 

Raadslid Cornelis (SP) ondervroeg 
schepen Van de WInckel over de 
slechte toestand van de stempelloka
len in de binnenstad. Vooral het lokaal 
in de Kammerstraat, dat in gebruik 
werd genomen ter vervanging van het 
lokaal in de Nieuwpoortstraat heeft 
recentelijk aanleiding gegeven tot heel 
wat kommentaren en protesten. Er is 
immers slechts plaats voor een 50-tal 
wachtenden terwijl er circa 3.000 
werklozen per dag zich aanmelden, 
verdeeld in vier groepen. Heel wat 
werklozen staan in weer en wind bui
ten te wachten. Ook andere lokalen 
verkeren in dezelfde situatie. (Senator 
Oswald Van Ooteghem wees hierom
trent op de situatie in de Ottergemse 
Steenweg). Kan er geen BTK-ploeg 

AUTOBOX-BOOTBOX 
CARAVANBOX 

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

FERYN 
FABRIKANT-INVOERDER 

87 Meche lseweg 
2920 KAPELLE O /D BOS 

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

VU-Belsele aktief Zondag 6 maart a.s. 

Derde arr. Zangfeest 
te Dendermonde 

De Volksunie-afdeling Belsele heeft in 
opvolging van Lutgard Verstraete 
Pons Lambrechts aangeduid als tijde
lijk voorzitter tot de volgende verkie
zingen. 
Met ingang van 1 april zal Arnold 
Vandermeulen de taak waarnemen 
van OCMW-raadslid. 

Protesten 
De afdeling protesteert tegen de ge
troffen regeringsbeslissing i.v.m. Hap
part en meent dat hiermee aan de 
Vlaamse gemeenschap de zoveelste 
kaakslag toegebracht word t 
Eveneens vraagt de afdeling dat alle 
politieke mandatarissen de aankoop 
van 44 F-16-vliegtuigen en ander leger
materiaal zouden veroordelen. De VU-
afdeling Belsele is van mening dat de 
geplande miljardenuitgaven op een 
nuttiger wijze kunnen besteed worden. 

Dienstbetoon 
Voor allerhande problemen kan de 
bevolking van Belsele en Puivelde zich 
wenden tot: Pons Lambrechts, Markt
straat 141, Belsele, tel. 772.56.12; Ar
nold Vandermeulen, Belseledorp 91, 
Belsele, tel. 772.40.60; Lut Verstraete, 
Amhoutstraat 6, Belsele, tel. 772.43.70; 
Kris Verguit, Isegrimlaan 13, Belsele, 
tel. 772.38.38; Greet De Witte, Molen-
wijk 7, Belsele; Nelly Maes, eerste 
maandag van de maand vanaf 18 u. 30 
ten huize van Arnold Vandermeulen. 

^of ten C'cnljoorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Onder het motto „Vlaanderen staat!" 
gaat zondag as. het derde arr. zang
feest door te Dendermonde. Raats 
van samenkomst „Koningshof', start 
om 14u. 30 
Na de vorige suksessen wordt dit 
zangfeest opnieuw een groots gebeu
ren waar jong en oud verenigd de 
eigen liederen zingt 
Dit jaar wordt naast het traditionele 
woord van de voorzitter M. Verschel
den de toespraak gehouden door 
kamerlid Paul Van Grembergen. 
Meer inlichtingen in 't Vestje, 
052-22.06.06. 

ingezet worden om de problemen te 
onderzoeken? 
Schepen Van de Winckel schetste de 
evolutie van de werkloosheid in de 
binnenstad, in jan. '79 waren er onge
veer 8.500 werklozen, in jan. '83 reeds 
13 000! Voor het gebouw in de Nieuw
poortstraat waar ongeveer 2.500 
werklozen stempelen, was het huur-
kontrakt afgelopen eind augustus 
1982 Aangezien de minister eraan 
dacht het systeem vanaf 1 januari '83 
te veranderen dacht men de situatie in 
Nieuwpoort nog even te kunnen rek
ken. Van de ministrièle intenties kwam 
echter niets in huis, zodat dringend 
naar een andere huisvesting moest 
worden uitgekeken. Uiteindelijk bleek 
de Kammerstraat de enige (voorlopi
ge) oplossing. Binnenkort verhuist het 
stempelbureau naar een huis aan de 
Steendam, waar reeds bepaalde 
stadsdiensten gevestigd zijn. Ook naar 
de toestand van de andere kontrole-
posten zal een onderzoek ingesteld 
worden. 

Publicitaire wirwar 
De gemeenteraad sprak zrch ook nog 
uit over publiciteit op schuilhuisjes en 
het plaatsen van verkeersborden, 
meer bepaald voor de parkeergarage 
Vrijdagmarkt VU-fraktieleider De Roo 
wees op het gevaar dat de stad een 
wirwar gaat worden van publlciteits-
borden enerzijds en allerhande ver
keersborden anderzijds. Men moet be
kijken hoe men dit op een historisch 
verantwoorde wijze kan organizeren. 
Het schepenkollege was hiermee ak
koord. De publiciteit op schuilhuisjes 
wordt dan ook in een aparte beslissing 
genomen, los van deze over de bouw 
van de schuilhuisjes. Verkeersborden 
zijn evenwel noodzakelijk, zo ook de 
aanwijzingen naar de parkeergarage. 
Men zal echter zoeken naar een pas-
sende oplossing. ^arla Brion 

Voer-avond 
te Temse 
Op zaterdag 12 maart eerstkomende 
organizeert de kulturele afdeling van 
de VU te Temse een avond onder het 
tema: „Voeren, ook een stukje Vlaan
deren!". Deze manifestatie gaat door in 
zaal „Reinaert", Markt 29 te Temse en 
vangt aan om 20 uur stipt Toegang 
kosteloos. 
Organizator is Koen Troubleyn, VU-
bestuurslid te Temse, de plaatselijke 
VU-afdeling, Amedee Verbruggen-
kring en andere kultuurverenigingen. 
Het programma van deze avond ziet er 
als volgt uit: 
— verwelkoming van de aanwezigen 
door de voorzitter van de VU-afdeling 
Temse, 
— korte inleiding en schets door se
nator mevrouw Nelly Maes, 
— film van TAK over hun akties in de 
Voerstreek van de voorbije jaren, 
— een korte pauze om de dorstigen 
te laven, 
— toespraak en uiteenzetting door 
Leo Banken, voorzitter van de Harde 
Vlaamse Voerkem ( H W K ) . 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 
1 GERAARDSBERGEN: 1ste Toog-opendeurdag-tentoonstelling 

en pannekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlopend. 
4 GENT-EEKLO: arr. raad om 20 uur in Roeland. Spreker; Daan 

Vervaet kamerlid, over Brussel. 
4 BEVEREN: debat „Macht en politiek beleid" om 20 uur op het 

kasteel Cortewalle om 20 uur V. Anciaux (VU), G. Verhofstadt 
(PVV), M. Smet (CVP) en P. Willockx (SP). Org. Amedée 
Verbruggenkring. 

4 AALTER: Jaarlijks VU-ledenfeest om 19 u, 30 in restaurant 't Bie-
zenhof. Eregast; Paul Van Grembergen. Muzikale begeleiding: 
Studio Dust 

4 2ELZATE: Vlaams bal in zaal „Summertime", G. Naudtslaan 2 te 
Wachtebeke, vanaf 20 uur. Inkom: lOOfr. Werklozen; 80 fr. 

4 ZELZATE: 1 ste VU-bal in zaal „Summertime", te Wachtebeke om 
20 uur. Inkom: lOOfr. 

4 BELSELE: Ijzerbedevaartavond in het oud-gemeentehuis om 
20 u. met vertoning van de bedevaartfilm van 1982 en voordracht 
door Paul Daels, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee. Org.: 
Wase Jonge Leeuwen i.s.m. Verbond VOS en Amedée Verbrug
genkring. 

5 GENT: Het beroemd en berucht Kameradenbal van Vrienden
kring Sneyssens in Roeland om 20u . 30. Inkom: lOOfr. 

5 DENDERLEEUW: nachtbal om 21 u. 30 in zaal Verbroedering. 
Org.: VU-Groot-Denderleeuw en de eigen mandatarissen. 

5 WONDELGEM: jaarlijks breugelmaal in zaal De Nachtegaal, 
Westergemstraat 96 om 20 uur. Muziek; Piet De Raedt Tijdig 
inschrijven bij een der bestuursleden. 

11 NINOVE: hypnose-avond door de heren Didier Delattre en Mon 
Van Rentergem. Praktische voorbeelden en gebeurlijk demonstra
ties. Video-opname door Roland Meesschaert Om 20 uur in zaal 
Roxy, Geraardsbergsestraat 2. Organizatie PVV. 

12 GENTBRUGGE: Vü-lentefeest Gentbrugge-Ledeberg om 20 uur 
in de stedelijke feestzaal. Kerkstraat te Gentbrugge. Koud buffet: 
325 fr. 

12 LOKEREN: jaarlijks VU-bal in parochiezaal Heirbrug. Inkom: 
120 fr. Voorverkoop: 100 fr. 

12 GERAARDSBERGEN: Betoging om 15 u.; „Taalgrensgemeenten 
en Voeren Vlaams". Spreker: Leon Banken. 

12 MARIAKERKE: Mosselfestijn in zaal Kwalidra, Mimosastraat te 
Gent om 20 u. Inr; V U en Vlaamse Vriendenkring Mariakerke. 

13 GENTBRUGGE: Nationale FVV-ontmoetingsdag in het Diensten
centrum, Kasteelstraat 35-39. Doorlopende standenbeurs van 
FVV-groepen en sociaal-kulturele verenigingen. Gastspreker; Lily 
Boeykens. 

17 DE PINTE-ZEVERGEM: twaalfde VU-bal in zaal Sanderling, De 
Ptnte, met Studio Pallieter om 2 uur. Inkom; 100 fr. 

19 GROOT-EVERGEM: tiende VU-lentefeest in zaal Recta te Ertvel-
de om 20 uur. Voorverkoop: 100 fr. Inkom; 125 fr. 

19 KRUIBEKE: AVK-lentebal in zaal Sint-Cecilia, Langestraat 16, om 
20 u. 30. DJ Studio Cupido, Erwin en Luc. Inkom: 50 fr. Halve prijs 
voor groepen van 5 personen. 

LIMBURG 

MAART 
4 HEUSDEN-ZOLDER: Spreekbeurt door J. Vandemeulebroucke 

over „Het Europees Parlement en het VU-initiatief - De Europese 
Vrije Alliantie". Om 20 uur in lokaal Bovenzaal „De Oude Kring", 
St-Willebrordusplein 24 te Heusden-Zolder. 

12 SCHULEN: VU-Schepenbal in zaal 't Reehof te Schulen om 
20u . 30. Inkom; 80 fr. Met medewerking van radio „Speedy". 

18 GENK: spreekbeurt over Limburgse groten en humor in de 
Vlaamse Beweging door Arthur de Bruyne (EDV) en LH. 
Cotvooghel (H. Geerts) van „'t Pallieterke". Om 20 uur in zaal 
Albe, Volmolen 1. Inkom; 49 fr. 

19 SINT-TRUIDEN: VU-lentebal om 20 uur in zaal Veemarkt Speel-
hoflaan. Inkom; 99 fr. 

19 EIGENBILZEN: jaariijkse VU-feestavond in de gemeentezaal, 
Hartenberg. Toespraken door kamertid Jaak Gabriels en burge
meester Johan Sauwens. Na eten gezellig samenzijn met DJ An
tonio. Inkom: 500 fr. 

SIEMENS 

/^2>.. 
Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de rubriek 
"Elektnsche 
huishoudtoestellen-
kleinh ' 

Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
ver t rouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo 'n machine biedt Siemens u • 
• Interval-centnfugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• p rogramma's en aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvnj staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 
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lepel & vork... 
^ 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-797084 
Kom es pinnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014 54 40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 22 86 72 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031 573032 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 
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 vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • fU 1910-1980 -^f^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familiezaak mal traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Koffiebranderi) 
SANO 

E-iiel Wilmdnnbtradt 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Leveit kwdliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Gcraardsbergsestraat 38 Dr Van De Pef<"lei 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Maur i l s GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

C'afe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tol 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
tlinsdcig 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 25 64 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Voor een lekker etentje 
m een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A(tnn( mor van alle foest(^n 
Ook verhunnc) v.in tafckjericf 

St hilderslriUit 33 
2000 Antwi-rpen 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel 015-5166 54 
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 

Verkiezing OCMW-leden en 
motie Happart te Neerpelt 
Tijdens de zitting van 24 januan II van 
de Neerpeltse gemeenteraad stond 
als bijkomend punt op de dagorde 
(geplaatst door de VU) .Motie inge
diend in verband met de benoeming 
van burgemeester Happart in de 
Vlaamse gemeente Voeren' 
De burgemeester (CVP) verklaarde 
de motie vaag, onduidelijk en gevaar
lijk HIJ vervolgde dat dit een materie 
betrof die met tot de gemeentelijke 
bevoegdheid befioorde De VU pro
testeerde tegen deze afwijzing On
middellijk volgde een venijnig debat 
tussen de VU-fraktie (gesteund door 
de SP) en de meerderheidspartij CVP 
Na gedurende een geruime tijd heen 
en weer gepraat kwam de CVP zelf 

met een geschreven tekst voor de 
dag 
Onze motie werd weggestemd door 
de meerderheid Na dit gebeuren 
kreeg de oppositie (VU-SP) een af
schrift van de geschreven tekst die de 
CVP naar voren bracht Opnieuw pro
testeerde VU-woordvoerder Paul Co-
ninx omdat die motie met ter inzage 
aan de gemeenteraadsleden voorge
dragen was en dat deze geschreven 
tekst onmiddellijk diende te ontleden 
om voor of tegen te stemmen Na 
geruime tijd en heel wat overleg keur
den de oppositie (VU-SP) deze motie 
goed 
Als laatste punt op de agenda stond de 
verkiezing van de OCMW-raadsleden 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Salons - Kl.liun«ub«l«« - LusMr. - C«Kh*nkartlk*l» 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

13 tot I t u. 3* 
Do-, zat. van lO tot l»u.30 
Zondac "van 14 tot I t u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

In geheime zitting werd deze klus 
betrekkijk vlug afgehandeld We die
nen wel te vermelden dat de CVP in 
deze verkiezing uiterst voorzichtig 
diende te werk te gaan Haar leden 
hadden stuk voor stuk hun lesje goed 
ingestudeerd De uitslag VU Boude-
wijn Leyssens (St -H -Lille) 2de kandi
daat Jos Veraa (Neerpelt) staking van 
stemmen (11 VU-11 CVP) (de 
11 stemmen die bovenvernoemde 
persoon behaalde kwamen tot stand 
door duidelijke afspraak met de SP) 
3de Flor Claesen Neerpelt Centrum 
(reserve) 
Daar de CVP een kandidaat naar voor 
had gebracht die reeds in het O C M W 
had gezeteld ging deze zetel naar de 
CVP 
WIJ wensen Boudewijn Leyssens (ge
kozen) Jos Veraa en Flor Claesen 
(reserves) een vruchtbare legislatuur 
toe Het zal de eerste maal in de 
geschiedenis van Neerpelt zijn dat de 
VU hier te horen zal zijn 
Onze kandidaten hebben zich al duch
tig voorbereid op deze belangrijke 
taak die zeker in deze krisistijd van ka
pitaal belang is Te gepasten tijde 
komen wij met nog meer nieuws uit 
Neerpelt waar de VU met op haar 
lauweren gaat rusten na deze gemeen
teraadsverkiezingen WIJ hebben als 
eerste punt voor de volgende verga 
denng o a de verkiezing van een defi
nitief bestuur op de agenda staan 
WIJ zullen u langs ons weekblad Wij 
op de hoogte houden Voor een vnjwil-
lige bijdrage rek nr 453-5083061 60 
VU Neerpelt Paul Coninx Nobertines-
senlaan 4 3580 Neerpelt 

ZuJvelgroothandel J. HERREMANS 
Boslaan 193. 1520 LEMBEEK Tel. 355.76.61 

— Melk-choco 
— Joghurt 
— Diverse kaassoorten 
— Smeerboter 
— Bakboter 
— Eieren 

Distributlesektor. Halle-Vllvoorde. 
Biezonder voordelige voorwaarden voor bakkers, Ijsboeren, 
restaurants, scholen en gemeenschappelijke keukens. 
Versheid en kwaliteit gegarandeerd! ^̂ ^̂  39, 

Maaseiker raad 

keurt moties goed 
Op voorstel van onze VU-fraktie in de 
gemeenteraad werd op de jongste 
zitting van 21 februan jl een motie 
goedgekeurd waarin krachtig wordt 
geprotesteerd tegen de benoeming 
van een Nederlandsonkundige en 
Vlaamsvijandige burgemeester te 
Voeren 

De motie werd vooraf toegelicht door 
het VU-raadslid Jaklien Deben 
De CVP-woordvoerder vond de motie 
achterhaald en vond de nieuwe wen

ding de Voer terug naar Limburg, een 
overwinning van de CVP De VU-
schepen Jaak Cuppens reageerde 
kort maar raak Wet de CVP vroeg en 
met kreeg wordt nu nog uitgelegd als 
een overwinning' 
De mosselpolitiek van de CVP bij de 
stemming was dan ook unaniem tegen 
de motie Ze zullen het nooit leren bij 
de CVPi 
Naderhand werd ook nog een motie 
over een Kernvnj Maaseik" eveneens 
goedgekeurd 
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Erfden doodzieke schatkist 

Wervik-Geluwe: VU-schepenen 
volop aan het werk 

WEST-VUtANDEREN 

Koken kost geld. Een goed stedelijk beleid vergt een gezonde finan
ciële toestand. Z iedaar de bijna onmogeli jke opdracht van onze sche
pen voor Financiën, mevr. Roza Lernout-Martens. Toch is zij vastbe
sloten de Werv ikse schatkist weer gezond te maken. Het is echter 
noodzakeli jk de huidige toestand volledig te kennen teneinde de ge
paste maatregelen te treffen. De huidige toestand: ronduit een 
schandalige katastrofe! Dagel i jks worden nieuwe verkwistingen en 
onbetaalde rekeningen ontdekt. Eén ernstig voorbeeld ter illustratie. 
Er moeten nog voor vierendertig miljoen (34.000.000!) frank betaald 
worden voor uitgevoerde werken_ 

Welnu, veel van deze werken zijn 
uitgevoerd zonder dat er een lening 
aangevraagd werdi Komt daar nog bij 
dat Wervik voor 1983 slechts voor 18 
miljoen kan lenen Een haast onmogelij
ke opdracht, zo te zien Toch moet er 
gewerkt worden, er is maar eén mid
del En dat is bezuinigen i Hier een paar 
voorbeelden en de remedies 
• Te dure huurkontrakten worden 
herzien of niet meer hernieuwd (voor
beeld „Forum", huur, elektriciteit, ver
warming en onderhoud jaarlijks bijna 
een half miljoen O 
9 Ernstige studie omtrent kostprijs 
huisvuilverwerking De ontvangen tak
sen en verkochte vuilniszakken voor 
de jaren 79, '81 en '82, werden nog niet 
betaald aan de interkommunaie Be
drag acht miljoen frank i Voeg daarbij 
nog het te betalen aandeel van negen 
miljoen en u weet dat Wervik daar met 
zeventien miljoen frank in het krijt 
staat I Wat is er echter gebeurd met 
het geld van de belastingbetaler' Wat 
werd daarmee be taaW Niemand 
schijnt hiervan op de hoogte te zijni 
• Ernstig toezicht op de aankopen 
Geen enkele levering, hoe gering ook 
wordt betaald zonder visum van de 
schepen van Financien Bij nazicht van 
de eerste vijftig bestelbons kon reeds 
een besparing bekomen worden van 
een kwart miljoen i Bij levering wordt 
thans telkens een aanbesteding uitge
voerd 
• BIJ gebruik van de stedelijke akkom-
modaties dient thans een (gering) 
huurgeld betaald Ten eerste wordt 
zulks opgelegd door de provinciale 
overheid aan deficitaire gemeenten 
(anders wordt de begroting met meer 
goedgekeurd) en ten tweede lijkt ons 
dat heel normaal Het gaat immers met 
op dat een ganse gemeenschap het 
gelag dient te tietalen voor het onder
houd van sportzalen en andere zaken, 
terwijl slechts een minderheid van de 
bevolking hiervan gebruik maakt 
• Een gezond pnnciep is het vragen 
van een prijsopgave voor alle aanko
pen, ook bij de plaatselijke midden
stand Leveranciers worden thans bin
nen een zeer redelijke termijn betaald 
Men vond nog fakturen terug die 
zeven jaar oud waren' Alle oude schul
den werden betaald, wat door de 
middenstand duidelijk geapprecieerd 
wordt I 

Wanbeheer 
We menen dat bovenstaande voor
beelden een duidelijk beeld scheppen 
van de belabberde stedelijke financiën 
Stippen we nog aan dat de samenwer
king tussen onze schepen van Finan
cien, de ontvangenj en de rekendienst 
uitstekend is Het is voor de bedienden 
een opluchting dat er eindelijk, na 
twaalf jaar, een ernstig financieel be
leid gevoerd wordt De voormalige 
ACW-bewindvoerders moeten zwij
gen over de arbeidersbelangen Te 
Wervik-Geluwe hebben ze er gran
dioos de vloer mee aangeveegd 
Werknemersbelangen, daarvoor heeft 
onze financieschepen gezorgd, want 
dank zij haar berekeningen kon de 
eindejaarsvergoeding '82 van het 
stadspersoneel uitbetaald worden' De 
ACW'ers hadden eenvoudigweg hier
voor geen geld voorzien 
Dit zijn de sektoren van schepen Jef 
Claeys Reeds twee vergaderingen 
gingen door met de Milieuraad waaruit 
verschillende konkrete punten naar 
voor kwamen, ondermeer de herstruk-
turenng van Oosthove (speelplein, 
groenvoorziening enz) Oosthove 
moet terug de pleisterplaats worden 
voor alle Werviknaren in plaats van 
vreemden van over de grens die er 
onze kinderen buiten werken Volgen
de kontakten werden gelegd Inspraak 
kwam daarbij aan bod 

— Wijkkomitee „Riemeers". Eindelijk 
eens voortdoen met de begonnen 
werken aan minivoetbal- en voetbalter
rein Dat IS méér dan nodig want de 
Wervikse liefhebbersvoetballers kun
nen te Wervik zelf hun thuismatchen 
niet spelen Ook de speelweide zal een 
beurt krijgen Verder dient er een 
gezonde groenpolitiek gevoerd (regel
matig onderhoud, nazicht en herschik
king hoogstammige aanplantingen) 
Ook zijn er probleméh van sluikstor-
ting Aan dit laatste heeft het vroegere 
stadsbestuur veel schuld, door het 
terrein met allerhande vuil op te voe
ren, terwijl er honderdduizenden kilo's 
goede Wervikse grond naar Komen 
werden vervoerd voor de aanleg van 
Pecq-Armentieres' 
— Geerbodewijk en 't Park: het stads
bestuur werd er uitgenodigd bij de 
stichting van het nieuwe wijkkomitee 
aldaar Als vertegenwoordigers van de 
stad, waren de schepenen Jef Claeys 
en Gilbert Berten aanwezig Volgende 
grieven en wensen werden er verno
men 
— geen zwaar verkeer door deze 
wijken (zal besproken worden in de 
verkeerskommissie), 
— reinigen van braakliggend terrein en 
verbieden van sluikstorten Het be
doelde terrein is gevaarlijk voor spe
lende kinderen wegens de hoeveel
heid gebroken glas die er ligt Kleinere 
afval- en glascontainers waarborgen 
een betere spreiding zodat sluikstor
ten kan verminderd of weggewerkt 
worden 
BIJ het snoeien van bomen, dienen de 
takken onmiddellijk opgeruimd te wor
den 
Een ernstige kontrole van de oudere 
sociale woningen dringt zich op Dit 
kan gebeuren nadat er een nieuwe 
raad van beheer van de maatschappij 
„De Leie" het roer in handen zal ne
men 
Het toekennen van de bestemming 
van de geklasseerde houten molen in 
de Kruisekestraat 
— Wijk Hoogland, Kruiseke Kontakt 
werd reeds genomen met bestuursle
den van het komitee aldaar Het stads
bestuur zal uitgenodigd worden tijdens 
een vergadering om er allerhande 
voorstellen te aanhoren 

Jeugdpolitiek 
De stad zal haar medewerking verle
nen aan de jeugdbeurs Er zal een 
tentoonstelling plaatshebben te Wer
vik en te Geluwe 

Gezinspolitiek 
Vanaf deze week begint er een studie 
over bejaardenzorg door twee RUG-
studenten in samenwerking met sche
pen Claeys Een werkgroep werd 
reeds samengesteld en kwam bijeen 
op vnjdag 25 februari jl 

Zitdagen van de schepenen 
Roza Lernout-Martens. elke vrijdag 
van 17 tot 18 uur op het Geluwse stad
huis, en elke maandag, op dezelfde 

uren bij haar thuis, Beselarestraat 10 
Geluwe 
Jef Claeys: elke maandag van 17 tot 
18 uur, in het Wervikse stadhuis (voor
lopig in de schepenzaal) 
Onze twee schepenen zijn zich flink 
aan het inwerken Ze zijn er zich 
terdege van bewust dat de bevolking 
hen nauwlettend volgt De mensen te 
Wervik-Geluwe willen eindelijk eens 
een echt stadsbestuur aan het werk 
zien en geen ja-knikkers die met milde 
hand andermans geld verkwisten' 
Veel kleine projekten kunnen onze 
stad een totaal ander beeld bezorgen, 
dit zonder miljoenenverspillingen' 

MAART 

12 

12 

15 

19 
21 

DAMME- 5de mosselmaal in het Vissershuis te Moerkerke om 
20 u Deelname in de onkosten 175fr 
ALVERINGEM jaarlijks avondfeest om 20 uur in het gasthof De 
Drie Ridders, Weegschede 1, Gijvennkhove Pnjs 430 fr 
KORTRIJK: „Erfrecht van de langstlevende echtgenoot" door Rik 
Honore, om 20 uur in West Flandna, Van Namenstraat 7 
Orgamzatie FVV 
WEVELGEM: Vlaams Nationale Gezondheidszorg door West-
Flandna om 20 uur 
WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM: Traditio
neel lentebal met orkest Ronny Roland in het kultuurcentrum 
„Hondiuspark", Oostdreef te Wakken 
DE PANNE-ADINKERKE: VU-ledenfeest om 20 u in het paro
chiaal Centrum te Adinkerke, Kerkweg 5 Bert Hendryckx, 
voorzitter en kersverse schepen zal er in de bloemetjes worden 
gezet Koud buffet met fritjes, taart en koffie voor 400 fr 
KORTRIJK: AVVS en NVOS „De opdracht van een syndikaat-
bestuursverkiezing" In West-Flandria, Van Namenstraat 7 
ICHTEGEM: VU-lentebal om 20 uur in feestpaleis De Engel 
KORTRIJK: FVV-kookdemonstraties „(Waals) haantje met wijn" 
Om 19 u 30 in West Flandna Vooraf'inschrijven tel 21 2699 

Waregemse gemeenteraad steunt 
VU-motie tegen benoeming van Happart 
Tijdens de jongste gemeenteraad van 
22 februari II stemde de Waregemse 
gemeenteraad eenparig de VU-motie 
tegen de benoeming van Happart 
Deze motie werd namens de VU-
verkozenen ingediend door raadslid A 
Vandenhende De tekst luidde als 
volgt „De gemeenteraad van Ware-
gem verzet zich tegen de benoeming 
in om het even welke Vlaamse ge
meente — dus ook in Voeren — van 
een Nederlands-onkundige burge
meester en wenst voor die funktie een 
onbesproken persoon die grondig Ne
derlands kent en spreekt" 

Diezelfde A Vandenhende richtte tot 
de burgemeester nog de volgende 
vraag ,0p een reeks dagen moet, bij 
openbare herdenking in de gemeente, 
het nationaal volkslied C ) gespeeld 
worden en mag daarop het volkslied 
van de Nederlandstalige Kultuurge-
meenschap volgen Mogen wij vragen 
dat het volkslied van de Nederlandsta
lige Kultuurgemeenschap altijd wordt 
uitgevoerd bij die gelegenheden''" 

Antwoord van de burgemeester dat 
zal in het vervolg gebeuren' 
Ander punt op de agenda goedkeu
ring van de begroting voor 1983 van 
de begroting van de v z w ' s Sportbe-
heer en het Kuituur en Ontspannings
centrum Nieuwenhove (KOCN) Uit de 
nota, opgemaakt door de Kommissie 
van Financien in verband met deze 
begrotingen, leren we dat de gemeen
te voor de eerste v z w een toelage zal 
verlenen van 11 738 644 fr en voor de 
tweede een toelage van 540 000 fr 
Ene Deroose (VU) verklaarde in naam 
van de volledige ED-oppositie dat de 
ED zich bij de stemming over de 
goedkeuring zal onthouden Reden 
Daar iedereen aan inleveren toe is, ook 
en zeker de gemeente, wil de ED-
fraktie die begrotingen bekijken samen 
met de globale begroting en eventueel 
ook hier bezuinigen Vergeten we met, 
zei A Dejaeghere, dat Waregem een 
schuldenlast heeft per inwoner, die na 
Brugge, het hoogst van het land is We 
houden ons hart vast voor de komen
de belastingsregen 

VU-Brugge-Torhout (arr.): 
neen aan Chooz 
Het VU-bestuur arrondissement Brug
ge-Torhout waarschuwt voor een nieu
we Vlaamse nederlaag, deze keer in
zake het dossier Chooz 
ZIJ stelt een uitdrukkelijk veto tegen de 
plannen van energiestaatssekretaris 
Etienne Knoops voor een Frans-Belgi
sche nucleaire samenwerking Het 
bouwen van een vijfde kerncentrale te 
Doel, aan de rand van Vlaanderens 
tweede groot-stad Antwerpen is van
uit ekologisch standpunt waanzinnig 
Andermaal blijkt dat het verder uitbou
wen van het kerncentralepark wordt 
opgedrongen door belangengroepen, 
die ontsnappen aan de demokratische 
kontrole en op die manier de gemeen
schap voor voldongen feiten willen 
stellen 

Overigens verzet het VU-bestuur ar
rondissement Brugge-Torhout zich te
gen het verder uitbouwen van kern
centrales en eist zij een moratorium 

zolang er geen duidelijke oplossing 
inzake de kernafvalverwerking tot 
stand komt 

Er dient absolute voorrang gegeven te 
worden aan de kolencentrale in Lim
burg, waardoor duizenden jobs in de 
sociaal-ekonomisch al erg getroffen 
provincie gevrijwaard zouden kunnen 
worden 

ZO€K€RCl€ 
Zoek albums Artis, Historia, Lie-
big. Nestle, Martougm enz 
Tel 03-457 59 45 (Adv. 40) 

• Te huur, landelijk buitenhuisje 
(Damme) met gr tuin, 2 sipk, vr 
vakantie of weekends Inl na 
19 u 059-3004 34 Adv. 38 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
911 O Gent (St.-Amandsberg 
Tel. 091 /28 .28 .32 en 28.36.23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
(Adv. 23) 

Onthouden we dat de volgende raad 
doorgaat op 15 maart '83 om 19 u De 
burgemeester beloofde dat de begro
ting '83 dan zou klaar zijn Dan zullen 
we waarschijnlijk meer weten over de 
belastingen waarmee de meerderheid 
de enorme schuldenlast van de ge
meente zal proberen weg te werken 

J.V. 

VU-Veurne heeft 

nieuwe voorzitter 
In de schoot van het bestuur werd Wil-
fned Maerten tot nieuwe VU-voorzit-
ter voor de afdeling Veurne verkozen 
Deze 44-jarige onderwijzer werd ge
boren in De Panne, maar woont sinds 
20 jaar te Veurne Hij geeft les aan het 
BLO, Lindendreef te Veurne 
Wilfned Maerten volgt als voorzitter 
Claude De Beuckelaere op, die nu 
zetelt als gemeenteraadslid. 
In zijn openingsrede, de nieuwe voor
zitter houdt eigenlijk niet zoveel van re
devoeringen, brak hij een lans voor 
verdere uitbouw van de VU-afdeling 
Veurne maar dan in een eerste faze 
een naar de jeugd toegespitste poli
tiek 
HIJ wil ook om tot een aktiever be-
stuurswerking te komen, het bestuur 
opsplitsen in werkgroepen die elk een 
departement onder hun tjevoegdheid 
zouden knjgen Ten slotte wil de nieu
we voorzitter het ledenaantal in Veur
ne opvoeren 
Wij wensen hem een vruchtbare 
werking. 

(vd) 

Tentoonstelling 

te Kortrijk 
De Vereniging „Vlaamse gepensio
neerden" van het gewest Kortrijk stelt 
werk tentoon van eigen leden De 
tentoonstelling bevat ook een aantal 
foto's en dokumenten over Vlaams-
Nederlandse figuren die een rol ge
speeld hebben in de strijd voor de 
zelfstandigheid van ons volk 
Zaterdag 5 maart tot en met dinsdag 8 
maart in het „Vlaams huis" Groenin-
gestraat te Kortnjk 
Openingsuren Zaterdag 5 maart om 
18 u opening door J Buyse schepen 
der stad Kortnjk Zondag 6 maart van 
14 tot 19 u Maandag 7 maart van 10 
tot 12 u en van 14 tot 19 u Dinsdag 8 
maart van 14 tnt 19 u 

Rouw te 
Ardooie-Koolskamp 
Op 16 februari II. ontviel ons na een 
zwaar verkeersongeval Marcel Pope
lier. 
Wij maken van de gelegenheid ge
bruik om de bedroefde familie, echt
genote en beide kinderen, onze blij
ken van rouw en diep medeleven te 
betuigen bij dit pijnlijk afsterven. 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN -

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

<3evraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 Bfr 
Inl Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

[ffijl 
Littoral 

urtgebreide keus bemeubelde villa s - apparl - en studio's 
>n alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD I I I D A N ; 205 
8451 OOSTOUINKERKE 
TEl 05B/ I I 2e 29 
WOENSOAG 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 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 tol 19 u 30 Zondag en m.i.indng gesloten 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

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 4600410 

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 50 8Cr 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en - zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamn-,e 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

PVBA SIMILLON 
Tu l t enbe rgs t raa t 1 3 0 . 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - elektr i 
sche verwarnning. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
schouw^vegen en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426.19.39 

C C ^ STUDIO 
"^-*^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukken) t ypo - o f fse t 
fabnkat ie oms lagen - zakoms lagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde: 

tel 052-42 3 3 0 4 - 42 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

^ S S o ^ ^ ^ ' 

KoH, 
egestraat 33 

2400 M O L 

° ' ' ' - 3 M 3 7 e 

EN MOEKEN 
moeilijke maten,/ 

rakkundige retouche ' 
. aMnterktecrnalur / 1 > 

^ . Vermees C:*-
D 

•TtENHOin«««VE»T i l WTWnvCN Tl. 1I.3U3 

P.V.B.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land. 

lustrerje 

mare 
de vrièsè 
bar. ruzeltelcidn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge-kortr i |k 

ZO€K€RCl€ 
• Regentes L O zoekt werk, 
25 jaar en 5 jaar ervanng Zw/em-
lessen, turnlessen (219) 

• Sociaal Assistente, 23 jaar 
met 2 jaar ervanng in O C M W en 
KAJ zoekt gepast vŝ erk (229) 

• Regentes NE Go, 23 jaar, 
met ervanng op verschillende 
vlakken, zoals onderwijs en pro-
jektleiding, zoekt werk (235) 

• Schoolhygieniste in opleiding 
zoekt part-time werk in schoolge-
neeskundige dienst Brussel of 
Vlaams-Brabant (248) 

• Regentes W F E zoekt werk, 
IS 24 jaar en heeft reeds enige er
vanng (191) 

• Vrouw zoekt werk 41 jaar 
Heeft jaren ervaring in monteren 
van elektronische apparatuur 
volgens plan (199) 

• Jonge dame zoekt werk als 
daktylo (Ned-Frans-Engels) 
liefst full-time, in de omgeving van 
Antwerpen 
• Jonge dame met ervaring als 
kassierster en vlotte kennis Ne
derlands, Engels en noties van 
Frans en Duits, goede kennis 
steno-daktylo in Nederlands en 
Frans zoekt passende betrek
king in de omgeving van Temse 
of Sint-Niklaas 
• Jonge heer zoekt werk als 
magazijnier in de omgeving van 
St-Niklaas 

Voor verdere inlichtingen sena
tor Nelly Maes Gentse Baan 50 
2700 Sint-Niklaas tel 
03-77649 74 

• 23-jarige A2-technicus elek 
(te Halle) zoekt betrekking als 
magazijnier, technisch bediende, 
verkoper aan toonbank, handel-
safgev elek toestellen of andere 
produkten Kontakt 02-36611 65 
of 5691851 

• Jonge bejaarden- en familiale 
helpster zoekt betrekking in Bra
bant Voor ml dr J Valkeniers, 
Volksvertegenwoordiger, tel 
5691604/02 

• Elektro-technikus, 47 jaar en 
vader van vijf kinderen, ruim 28 
jaar ervanng zoekt werk in de 
omgeving van Antwerpen Ge-
specializeerd in meet- en regel
techniek Schnjven naar ge
meenteraadslid Roger Vanthillo, 
Martouginlei 144 te 2130 Bras-
schaat 

• Laatstejaarsstudente A2-ver-
pleegkunde zoekt tegen augus
tus van dit jaar betrekking in 
Brabant Voor ml tel Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers 
5691604/02 

• 21 j ongehuwde met diploma 
A2 bureelwerken en 14 m 
gewerkt als tiediende zoekt een 
betrekking m de dnehoek Nino-
ve-Aalst-Brussel 

• Vrouw, 32 jaar. woonachtig m 
Veldegem (Zedelgem) zoekt 
werk m winkel (heeft reeds erva
ring) m Brugge of ruime omge
ving Beschikt over wagen Te 
bereiken op tel 050/27 8905 of 
zich wenden tot G Vanover-
schelde 050/8252 02 of tijdens 
kantooruren op 02/219 49 30 bin-
nenpost 28 

• Juffrouw, 22 jaar en wonen
de te Duffel zoekt werk Diploma 
geaggregeerde voor het lager 
onderwijs - afdeling handel ref 
389 Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Ont-
voermgsplaats 1 te 2800 Meche-
len (015/209514) Gelieve 
steeds het ref nr te vermelden 

• -Vrouw, 27 jaar en wonende 
in het Mechelse zoekt een be
trekking Diploma brevet van de 
beroepsschool van de Hoger Se
cundaire Cyclus, afdeling bureel-
werken Ref nr 398 

• Vrouw, 22 jaar en wonende 
m het Mechelse zoekt werk als 
verpleegster Ref nr 440 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nabonaal Centrum, 
Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209415 Gelieve 
steeds het referentienummer te 
vermelden 

• 26-jarige jonge dame, onge
huwd, zoekt werk als klinische 
lab)orante Diploma van laborante 
A2 en 3 jaar ervanng Voor inlich
tingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator, A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge tel 
091-307287 

• GEVRAAGD: voor Vilvoor
de-Grimbergen een werkvrouw -
2 halve dagen m de week Tel 
naar 02-251 0467 HaarkapperG 
De Nutte, Lange Molensstraat 
22, 1800 Vilvoorde 
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90-jarige Frans Beirens 

mt Mensen van bij ons 

Jk geef fakkel van Frontsoldaten door..." 
Adieu Belgikske 
Frans Beirens heeft nagenoeg al 
zijn strijdmakkers van de Front
partij overleefd. Hijze|f Is nog 
(zelfs na een recente operatie) 
behoorlijk kranig. Wat die man in 
zijn leven gepresteerd heeft Is 
enorm. We kunnen hier slechts 
een kleine echo aan geven; zijn 
relaas is goed voor meer dan één 
boeiend boek. 
— U heeft geen spijt uw leven 
aan politiek geofferd te hebben? 
Frans Beirens: Jk heb nooit spijt 
gehad, tot op vandaag niet Ik ben 
een gelukkig man veel voor ons 
volk gedaan te hebben. Maar het 
is wel verscheidene jaren een 
lijdensverhaal geworden. Ook 
voor mijn vrouw Maria Bal die mij 
na zestig jaar huwelijk nog onder
steunt 

„P.W. Segers vroeg mij 
wie wel en wie niet 
moctit gefusilleerd 
worden-" 

Het doet mij deugd te zien dat 
Vlaanderen er op vooruit is ge
gaan, dat de toekomst van de VU 
vandaag bemoedigend is. Want, 
van andere Vlaamse politici heb
ben we niet veel in onze ontvoog-
dingsstrijd te verwachten. Jammer 
genoeg zal ik het misschien niet 
meer meemaken dat het Belgiks
ke eindelijk ter ziele gaat Alhoe
wel met die Cockerill-affaire, nu 
de Walen op hun achterste poten 
staan, zijn we in een enorme 
stroomversnelling beland. Ook 
met de ekonomische krisis. Wat 
doen ze ons toch aan 7 Die enor
me massa (jonge) doppers. Ook 
de pensioenkassen zijn leeg. En 
noem maar op. Nu beseft gans het 
Vlaamse volk wat voor averij het 
Belgisch beleid heeft aangericht..." 

— Uw Vlaamse strijd is begon
nen bij de Frontsoldaten? 
Frans Beirens: „Ik smokkelde 
brieven tussen onze frontsoldaten 
en hun familie. Daarvoor werd ik 
door de Duitse bezetter opgepakt 
en in februari '16, na zes maanden 
gevangenschap in Duitsland vrij
gelaten. Bij de bevrijding werd ik 
door de minister van defensie be
dankt voor de diensten aan het va
derland, maar ik bedankte voor de 
ontvangst van een ereteken om-

WILRIJK — „Mijnheer Beirens, wij zijn het er over 
eens dat in opzicht van liquidatie van de repressie 
moet overgegaan tot een ruim teruggeven van de 
burger- en politieke rechten aan diegenen aan wie 
zij onthouden werden. Het leven in het land moet 
genormalizeerd worden. Het valt ons niet moeilijk 
ons (onder meer) akkoord te verklaren om: 

1. onze aktie voor het vrijlaten van Borginon en 
Grammens krachtdadig voort te zetten; 

2. om er voor te zorgen dat geen uitgesproken 
doodstraffen meer worden uitgevoerd. 

Ondertekend: minister P.W. Segers en Jan Valve-
kens, arrondissementeel voorzitter Katolieke Par
tij." Gedateerd: 11 juli 1949. 

Deze brief behelsde een akkoord van de Vlaamse 
Concentrie om de koöptatie van de Mechelse 
kandidaat, Neefs, van de katolieke partij mogelijk te 
maken. Het was Frans Beirens die, met als tussen
persoon Victor Leemans, bij deze gelegenheid zwa
re eisen stelde waaronder ook nog het onmiddellijk 

vrijlaten van de „politieke delinquenten" die in 1944 
geen 20 jaar waren." 
Dank zij dit politiek akkoord heeft Frans Beirens 
even later het leven kunnen redden van 23 gevange
nen die men wilde fusilleren. Zelf heeft hij de 
kwellingen van twee oorlogen en de repressieperio
den moeten torsen. In '15 werd hij zes maanden in 
Duitsland gevangen gehouden en na de tweede we
reldoorlog werd hij 15 maanden geïnterneerd. 21 
maanden gevangenschap dus. 
Terwijl hij bovendien in '44, op dat moment waarne
mend voorzitter van de Antwerpse provincieraad, 
als bij wonder een drievoudige moordaanslag over
leefde. Zelfs deze aanslagen hebben niet kunnen be
letten dat Frans Beirens zo lang hij ertoe de kracht 
had zich in de politiek en in tientallen verenigingen 
heeft blijven inzetten voor de ontvoogding van het 
Vlaamse volk. 
Deze nestor van de Vlaamse beweging, wiens naam 
men hardnekkig is vergeten in welke encyclopedie 
dan ook, wordt deze week, op 4 maart, 90 jaar. Hij 
wordt door de VU in Wilrijk gevierd op vrijdag 29 
april. 

- ^ o i i l j k hot vrl.Heiten t e voroni-t». 
-iO In 1944 Roen 20 .Innr wnron» 

Bij Bljn hot e r over eane dat In opzicht vnn llqnlr 'ntl© 
vfin/ do r ep re s s i e r-»ot ovorRepann t o t oen rulra terii^Revon van r!e burp^or— 
en p o l i t i e k e rechten aan dlof?enen anji wie z i j onthonilon wor<5Gn.Ret leven 
1P. het Ion'' neet c;©noiT3allee«rd wor<5en« 

Gelieve t» aanvaard an. Geachte Heer.fle betulprlni? van on?,e 
-veorriaae hoorr.chtlag. 

Jan ValTOkens P.W, SeRera 

De Heer Beirens 

Provincieraadslid 

W i 1 r ij k 

dat ik niet in Brussel in de rij wou 
gaan staan „samen met hoge pie
ten die niets presteerden maar wel 
de eer wilden opstrijken." 
Toen ik door de Duitser werd 
vrijgelaten ben ik toegetreden tot 
wat gemeenzaam „het Aktivisme" 
wordt genoemd. 
Het heeft me ook lijfelijk geweld 
opgeleverd. Zo werd ik aan de 
Antwerpse Beurs, in febrauri '18 
toen Dr Borms de zelfstandigheid 
van Vlaanderen uitriep, door frans
kiljonse betogers zwaar toegeta
keld 
Maar dat heeft me niet afge
schrikt 
Wat later ontsnapte ik aan de 
dood. Niet de laatste keer trou
wens. Ik stond vlak bij Herman 
Van den Reeck toen die op 11 juli 
1920 op de Antwerpse grote 
markt werd doodgeschoten. 
Het betrof een manifestatie van de 
Frontpartij om de door koning 
Albert beloofde rechten af te 
dwingen. 
Toen ik in '30 verhuisde naar Wil
rijk werd ik kantonnaal voorzitter 
van de Frontpartij Ondertussen 
waren we natuurlijk bedrijvig met 
zoveel flaminganten in sociale kul-
turele en sportorganizaties. Zo 
richtten wij naast de Belgische 
voetbalbond een Vlaamse bond 
op. In de jaren '20!" 
— In die periode moeten vooral 
de verkiezingsmomenten bijzon
der veel energie opgeslorpt heb
ben-? 

if' '^ 

Frans Beirens: „Och, daar is toch 
al veel over geschreven. Een hard 
moment was zeer zeker de strijd 
in 1932, het jaar van de ziel van het 
kind. Ik fungeerde als kantonnaal 
kopman voor de Frontpartij We 
stonden nog erg zwak, maar we 
behaalden een bemoedigend suk-
ses. En in '36 waren er weer 
verkiezingen. Een pijnlijk moment 
Staf De Clercq had pas het VNV 
opgericht Zouden we nu echt 
verdeeld opkomen? Met Arseen 
Kennes en dr Picard hebben we 
een eenheidslijst bepleit, en het 
pleit ook nog gewonnen. 

Toen werd ik provincieraadslid. 
En wat later brak weer oorlogsge
weld uit 

De Frontpartij besliste wijselijk alle 
politieke aktiviteit stop te zetten 
tijdens de oorlog. Ik beperkte me
zelf tot de Vlaamse Voetbalbond. 
Desondanks werden we „ge
zocht" In '44 ontving ik een brief 
van de Witte Brigade met doods
bedreigingen. 

Ik vond het een weinig geestige 
grap. Maar even later werd ik 
's avonds bij herhaling, drie keer, 
beschoten. Ik heb een hemels 
geluk gehad want mijn „malet" 
werd door een kogel doorboord. 
En na de bevrijding werd ik dan 
aangehouden, op beschuldiging 
van verklikking. Het werden 
15 maanden internering totdat 
men erkende dat ik onschuldig 
was 

In '48 werd ik door de krijgsraad 
uiteindelijk vrijgesproken. Maar in
middels werd mijn gezin toch maar 
door 21 maanden gevangenis ge
troffen: een eerste keer door de 
Duitsers en een tweede keer door 
toedoen van de Witte Brigade..." 
— Alle tegenkantingen, tot aan
slagen en gevangenis, hebben U 
blijkbaar nimmer ontmoedigd om 
mee te blijven duwen aan de kar 
van de Vlaamse beweging? 
Frans Beirens: „Ik zag teveel an
dere mensen met nog zwaarder 
leed om te versagen. 
In '49 werkte ik mee om met de 
Vlaamse Concentratie, ondanks 
de minieme middelen, aan dê kies-
strijd deel te nemen. 
Ik werd er propagandaleider Hoe
wel de uitslag mager was, bereik
ten we toch een doorbraak. We 
waren, afgezien van de financiële 
perikelen en het gebrek aan pers-
steun, vooral gehandicapt door 
het feit dat veel waardevolle 
krachten nog niet over hun bur
gerrechten beschikten: zoals Hec
tor De Bruyne, Dr Ballet, Walter 
Boucherie. 

Rik Balthazar en ikzelf werden 
verkozen. 
En dan kwam er een bijzonder 
belangrijk politiek evenement 
Ten huize van Victor Leemans 
werd ons gevraagd voor de koöp
tatie van een katoliek provincie
raadslid in Mechelen, de heer 
Neefs, onze steun te geven. Men 
beloofde in ruil enkele mandaten in 

kommissies; zitpenningen be
greep ik. 
We hebben dan politiek zware 
eisen gesteld: onder meer de on
middellijke invrijheidstelling van 
Hendrik Borgignon en Flor Gram
mens. 
En vooral ook, het stopzetten van 
de fusilleringen. 
Het akkoord werd mede door 
minister P.W. Segers onderte
kend. Ik mag niet onvermeld laiè 
dat van onze kant mede de eis 
werd gesteund door meester Mat-
teesens. Valeer Portier, Dr Pee-
ters en Spincemaille. 
Al onze eisen werden, na de ver
kiezing van de katoliek Neefs, 
prompt ingewilligd... Tot ik enkele 
maanden later een telefonisch be
richt kreeg van brouwer Moort-
gat: in de komende dagen zouden 
nog 23 gevangenen doodgescho
ten worden! 

Via Leemans vernamen we van 
Segers dat zulks inderdaad werd 
voorbereid. Ik heb gewacht tot 
vandaag om hier ruchtbaarheid 
aan te geven: PW Segers liet me 
weten wie er eventueel niet gefu
silleerd mocht worden. Ik heb lako-
niek geantwoord dat die 23 men
sen voor mij onbekenden waren 
en dat geeneen mocht gedood 
worden. In het tegengestelde ge
val zouden we een schandaal ma
ken van het verbreken van onze 
getekende overeenkomst Het 
was definitief gedaan met de fusil
lades... " 

Doorbijten 
Mettertijd is U minder echt poli
tiek aktief geworden, het omwille 
van de leeftijd wat rustiger aan 
gaan doen_ 
Frans Beirens: „Ge blijft jammer 
genoeg niet eeuwig jong. Maar ik 
heb er toch aan gehouden me in 
talrijke verenigingen te blijven in
zetten, als voorzitter, sekretaris, 
penningmeester..." 
In Malpertuus, Volksheil, de 
Vlaamse Voetbalbond, de Vlaam
se Hoveniersbond, de korfbalklub, 
en in het Vlaams Verbond voor 
gepensioneerden. 
Jammer genoeg „is mijn tijd voor-
bij-
Maar ik neem genoegen met de 
vaststelling dat sinds de eerste 
wereldooriog ons Vlaamse volk er 
toch is op vooruitgegaan. 
En dat er ook vandaag nog enkele 
kranige Vlaamsnationale staats
mannen pionierswerk verrichten 
en zich niet laten ontmoedigen 
door eendags-tegenslagen. Nu de 
ontbinding van het unitaire België 
een feit wordt zal nog hard moe
ten doorgebeten worden om te 
verhinderen dat de Vlaamse ge
meenschap ook nog de brokstuk
ken op zijn kop krijgt Denk maar 
aan de grote splijtzwam: de Co
ckerill-affaire." 

(hds) 
Frans Beirens wordt gehuldigd in 
Wilrijk op vrijdag 29 april In het 
Kultureel Centrum. Tijdens de 
pauze van een toneelvoorstelling 
„Een plaatsje onder de zon" door 
het Mechels miniatuurteater Toe
gang: 200 frank. 

A1ENSEN 
'«IONS BU^ 
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