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Renner Dupré mocht even sprinten BIZ. 4 Drie getuigen over Romsée BIZ. I O 

Een portret van Agfa Gevaert BIZ. 12 Bensons vredesvogel vertrekt Biz. 28 

De koehandel 
Chooz-Doel 

Even nog op een rijtje zetten. De miljardenstroom naar 
Cockerill-Sambre, het opsluiten van Van den Brande in de 
frigo, de benoeming van Happart, de aankoop van F-16: het 
beleid van Martens-V is één voortdurende bevoordeling van 
Wallonië. De lijst dreigt binnenkort weer langer te worden. 
Het klapstuk is op komst: de affaire van Chooz. 
Chooz is een nietig grensdorpje aan de oevers van de Maas. 
Het ligt in Frankrijk, maar door de grillige Maasbochten 
vormt het in feite een enclave in België. De Franse bewind
voerders zijn reeds jaren bezig uit deze ligging nut te trekken! 
Chooz werd uitverkoren als vestigingsplaats voor een park 
van atoomcentrales. Daarbij heeft de overweging meege
speeld dat de voordelen (de energieproduktie) aan de Franse 
kant bleven, terwijl de riadelen (de belasting van het Maaswa-
ter) grotendeels het buurland treffen. 
Het kernpark van Chooz zal in de onmiddellijke toekomst 
verder uitgebreid worden. De Fransen willen van deze uit
breiding gebruik maken om in en met België een fikse 
industriële slag te slaan. Zij stellen voor, dat België een parti
cipatie zou nemen in Chooz. In ruil daarvoor verklaren ze 
zich bereid, in België bestellingen voor de verdere uitbouw 
van Chooz te plaatsen naar evenredigheid van de participa
tie. En als tegenprestatie verlangen ze, deel te nemen aan het 
toekomstig Belgisch elektronucleair programma. 
Het is nodig, dit Franse voorstel even uit te tekenen op de 
kaart van België. De bestellingen die de Fransen in België 
willen plaatsen, zullen voor 75 t.h. aan Wallonië en nog eens 
voor 12,5 t.h. aan Brussel ten goede komen. De voornaamste 
gegadigden zijn Cockerill-Sambre (ja, ja: nóg eens...!, Acec en 
Fabricom. Vlaanderen krijgt zo goed als niets. 
De Franse deelneming aan het Belgisch kernprogramma 
echter betreft daarentegen wél Vlaanderen. Om de Franse en 
Waalse industrie te believen en te gerieven, zal het kempark 
van Doel verder moeten uitgebouwd worden met een vijfde en 
zelfs een zesde eenheid. Zonder dat daar eigenlijk een 
energetische behoefte aan bestaat! 

Achter de rug van het Belgisch parlement en van de bevol
king om zijn de Waals-Brusselse en Franse industriëlen al 
een paar jaar aan het onderhandelen over deze transactie. 
Dit heeft er toe geleid, dat in de zomer van vorig jaar een pro
tocol over de koehandel Chooz-Doel getekend werd door 
Alsthom-Atlantique aan Franse en Cockerill-Sambre (Aceco) 
aan Belgische kant. Sindsdien is de machtige Waalse lobby 
aan het werk, om dit protocol te doen omzetten in een 
Belgische regeringsbeslissing. Haantje-de-voorste is daarbij 
staatssekretaris voor Energie Etienne Knoops. Daar hoeft 
geen tekeningetje bij: Knoops is, net als de Sambre-helft van 
Cockerill en net als Acec, van Charleroi... 
Terwijl de voordelen van de koehandel Chooz-Doel dus 
hoofdzakelijk naar Wallonië gaan, blijven de nadelen hoofd
zakelijk voor Vlaanderen. Ten eerste krijgt Vlaanderen zo 
goed als niets van de bestellingskoek. Ten tweede zal de over
capaciteit aan elektriciteit, die door de uitbouw van Doel en 
Chooz ontstaan, de bouw van een Limburgse kolencentrale 
beletten. Tijdens heP energiedebat in de Kamer vorig jaar 
werd voor deze Limburgse centrale nochtans alle prioriteit 
beloofd. Ten derde krijgt Vlaanderen moeilijkheden met 
Nederland, dat de uitbreiding van de Antwerpse haven 
afhankelijk maakt van de kwaliteit van het Maaswater. Ten 
vierde zal de Vlaamse elektriciteits-verbruiker mee mogen 
opdraaien voor de Belgische miljarden-participatie in Chooz. 
In de regering Martens-V wordt het dossier-Chooz voorbe
reid door een comité waarin, naast Etienne Knoops, ook de 
minister van Buitenlandse Betrekkingen Leo Tindemans zit. 
Uit de antwoorden van Tindemans tijdens het recente Kamer
debat over Chooz mag de vrees gedistilleerd worden, dat de 
kogel eigenlijk al door de CVP-kerk is en dat de Walen hun 
Franse slag binnen zullen rijven. 
Cockerill-Sambre, F-16, Happart, Chooz... Waar ligt de grens 
van het Vlaamse geduld? (JYOJ 

Foto van de week 

Ondanks de forse greep naar de noodrem vanwege de Nationale Bank, door het opnieuw optrekken van 
de discontovoet tot het krisispeil van 14 procent, blijkt de monetaire wereld hoegenaamd niet te geloven 
in de gezonde kredietwaardigheid van de Belgische frank. Het is trouwens financiënminister De Clercq 
zelf die de spekulatiekoorts aanwakkerde door gewag te maken van een mogelijke loskoppeling van de 
Luxemburgse frank tegenover de pariteit van de Belgische frank! Maar uiteindelijk blijft onze frank ge
kneld in het monetair sukkelstraatje als gevolg van het ook door buitenlandse waarnemers onderkende 
wanbeleid van de regering Martens V. (Lees biz. 5) 

CS is virtueel failliet 
Geen frank meer voor Cockerill-
Sambre, tenzij een biezonder so
ciaal saneringsplan vanuit het 
bedrijf zelf zou aangeboden wor
den en door de regering ook nog 
gedegen zou bevonden worden! 
Aldus minister Mark Eyskens, nu 
reeds ettelijke weken geleden. 
De zoveelste ultimatumverval
dag — eind februari — ging 
desondanks zonder Cockeril l in-
gen voorbij. 

Maar, de Waalse staalreus blijft 
de nationale gemeenschap on
verminderd opzadelen met bijko
mende miljardenschulden. 

Nietes, blijft ekonomieminister 
Eyskens hardnekkig volhouden. 
Hij reikt immers niet openlijk nog 
een nieuwe miljarden-enveloppe 
over aan de Cockerill-beheer-
ders. 

Welles, repliceerde het dagblad 
„De Tijd", ofe kredietkraan die 
door minister van Ekonomische 
Zaken Eyskens werd dichtge
draaid, werd weer opengezet 
door de ministers De Clercq, 
Dehaene en De Croo die Cocke
rill-Sambre de facto een krediet 
hebben toegestaan. 
Het betreft verschuldigde belas
tingen, achterstallige RSZ-beta-
lingen en NMBS-rekeningen 
voor transporten. Wat mij betreft, 
zo reageerde CVP-minister De
haene, geef ik Cockerill-Sambre 
geen extra kredieten. 
Totnogtoe is dat bedrijf zijn ver
plichtingen aan de sociale zeker

heid behoorlijk nagekomen. Een 
bedrijf heeft immerseen kwartaal 
de tijd om zijn RSZ-bijdragen te 
betalen-

De minister van Sociale Zaken 
kon evenwel met verhelen dat hij 
de miserabele positie van Cocke
rill-Sambre oogluikend — mede
plichtig dus — kunstmatig helpt 
verlichten in het besef dat in janua
ri de enorme RSZ-provisie net 
werd gestort En zulks voor fe
bruari evenmin het geval zal blij
ken Eind van deze maand — eind 
van het eerste kwartaal — ver
wacht Dehaene dan blijkbaar het
zij een Lotto-wonder voor het 
Waalse Cockerill, hetzij een met 
de rug tegen de Waals-syndikale 
muur geduwde Eyskens die op
nieuw met de zoveelste drogrede
nen de subsidiekraan wijdopen 
draait De rode cijfers die Cocke
rill-Sambre nu met bekwame 
spoed aan het boeken is bij de fis-
kus, bij de Spoorwegen en bij de 
Sociale Zekerheid illustreren ten 
overvloede dat dit Waals bedrijf 
inderdaad virtueel failliet is Nie
mand wenst zulks, ook in Vlaande
ren met Maar welk ander bedrijf, 
met dusdanige opgestapelde 
schulden ten aanzien van alle 
schuldeisers waaronder de RSZ, 
heeft het kunnen presteren langer 
dan enkele maanden nog het be
zoek van curatoren af te wenden 
Het overleven van Cockerill-Sam
bre IS nog slechts een kwestie van 
weken Tenzij natuurlijk, tenzij Eys
kens en Co met nieuwe envelop-

pes, gehuld in zoveel drogrede
nen, opnieuw komen aanrukken' 
Dit IS de keiharde realiteit Deson
danks IS een mogelijk faillissement 
van Cockenll-Sambre ook nog 
voor de CVP (kamerlid Dupré 
werd flink terechtgewezen) een 
heilig taboe I De handelsrechtelijke 
situatie IS evenwel krampachtig 
zopas kon amper vermeden wor
den dat een belangnjk leverancier 
met een geprotesteerde wissel 
naar de rechtbank liepi 
Er zal de komende dagen en we
ken nog zwaar geschermd wor
den met het argument dat een 
faillissement van Cockenll-Sambre 
de staat meteen 100 miljard dreigt 
te kosten Vlaamse ekonomisten 
hebben inmiddels berekend dat 
het verder injekties geven aan 
Cockenll-Sambre nog méér finan
ciële enormiteiten voor de schat
kist zal betekenen 

Onverstoord gaat de regenng-
Martens evenwel dit weekend al
weer in konklaaf om een zoveelste 
„sociaal" miljarden-bezuimgings-
rondje te lopen (HDS) 

Gent opnieuw 
naar de stembus! 

Lees meer daarover 
op biz. 6 
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mi Brieven 

MET GELIJKE MUNT 
Ik denk dat wij Vlamingen het helemaal 
verkeerd aanpakken als wij altijd maar 
in afweerpositie blijven voortboeren. 
De Walen, deze meesterlijke poker
spelers, geven ons toch sinds een 
eeuw/igheid het beste voorbeeld. Zij 
blijven voortdurend in de aanval en dat 
ze daarmee meestal sukses boeken, 
heeft Vlaanderen reeds meer dan ge
noeg aan den lijve moeten ervaren, 
(zie daarbij maar naar Brussel, Komen, 
Voeren, Cockerill-Sambre, enz.J. 
Zij breken zich nooit het hoofd of ze 
gelijk hebben of niet zij stellen hun ei
sen of vallen aani 
Maar waarom zouden wij hen nu eens 
niet met gelijke munt betalen en het 
spit eens omdraaien?! Dat zouden wij 
stellig even goed kunnen als zij! 

Die voortdurende inmenging in zui
ver Vlaamse aangelegenheden (zie 
o.a. de zaak Happarü moet absoluut 
ophouden — en dat moeten wij hen 
eens en voor goed duidelijk maken 
zonder dralen, want me dunkt dat we 
reeds genoeg klappen gekregen heb
ben! leder baas in eigen huis, de Walen 
in Wallonië en wij in Vlaanderen, basta* 
En als ze dat met willen, laten wij dan 
maar zo gauw mogelijk die unitaire koe 
slachten, want daaraan is dan toch 
maar hoppe en mout verloren! 

G.v.M„ Eupen 

VOER-BEDENKINGEN 

In 1963 was de overheveling van de 
Voerstreek naar Limburg geen ideale 
taalgrensregeling. Het taalelland „Voe
ren" werd toen in grote mate afgesne
den van de streek van Aubel en 
Montzen, waarmee het meer en oude
re banden had dan met zijn nieuwe 
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provincie. Tevens was het te voorzien 
dat de Babelse verwarring in het voort-
durend-in-stukken-gesneden Over
maas zou oplaaien. 
Toch was die overheveling de enig 
politiek-haalbare regeling: een stap 
naar Vlaanderen toe en een officiële 
verruiming en bestendiging van de 
administratieve verbondenheid met 
Limburg, die reeds in 1932 ontstond. 
Nu dreigt dat „50 jaar lang naar mekaar 
toegroeien" tussen Voeren en Lim
burg, vergemakkeijkt door sterke dia-
lektische en folklorische banden, on
der invloed van de Waalse terrorist 
Happart door een heerszuchtige rege-
nng vernietigd te worden. 
Zou men er niet beter gaan aan den
ken Happart en zijn bende (als onge
wenste vreemdelingen) verplichten de 
Vlaamse Voerstreek te verlaten? Hoe
veel Vlamingen moesten in het verte
den Wallonië met verlaten, omdat ze 
voor onze zuiderburen te Vlaams wa
ren? 

J.G„ Moresnet 

EEN ONVERVALST 
SPROOKJE 

Er was eens een jonge advokaat 
op z'n vlaamsgezindheid stond geen 
maat 
hij was vroeger één der leiders van 
de VVB. 
nu IS hij de onmisbare(?) Belgische 
premier. 
Hij voerde te Wezembeek-Oppem 
van op een stoel' 
een krachtig woord, en dat was 
allesbehalve koel: 
hij heeft ook nog twee gezichten, 
en paait het volk met valse 
benchten; 
hij drukte zelfs de harKJ van 
bendeleider Happart 
als z'n beste vriend, voorwaar. 
Hij is misschien wel voor 
federalisme, 
maar verloochent z'n vroeger 
idealisme. 
Omdat het voor dit land zó zou 
moeten 
doet hij de kleine nr»an ervoor 
boeten; 
hij is de held van deze rotte staat 
Vlamingen in 't verweer! of 't is te 
laat 
J.D.D„ Erembodegem 

EEN PAK SLAAG 

De CVP-politiekers die onbeschaamd 
deelnamen aan de vakbondsbetoging 
verdienden slaag. 
Want nadat ze aan Martens V zoveel 
volmachten afstonden, werden ze 
medeplichtig. Onder andere zijn zij 
medeverantwoordelijk voor de vaak 
zeer geniepige anti-sociale maatrege
len die de jongste tijd werden getrof
fen. 
Ter illustratie het voorbeeld van de 
wijze waarop de Kas voor Weduwen 
en Wezen, waann het rijkspersoneel 
jaarlijks miljarden van zijn wedde af
draagt wordt leeggeplunderd en mis
bruikt 
Vroeger ontving de weduwe van een 
rijksambtenaar, leraar of militair enz... 
dank zij de milde stortingen in deze 

kas, een overlevingspensioen. Het was 
wel niet zoveel, want nooit kon het 
meer bedragen dan de helft van wat 
haar man vroeger verdiende. 
Maar nu is dat sedert verleden jaar 
voor de meeste weduwen afgelopen. 
Als ze zelf werken of een pensioentje 
genieten krijgen ze alleen als dat inko
men uit eigen werk nogal bescheiden 
is slechts een deel of zelfs niets. De 
grote sommen die haar man van zijn 
wedde liet afhouden (7 %) tellen niet 
meer. Dit is één van de zuiverste 
vormen van diefstal. Het gaat hier 
immers niet om een voorrecht of een 
geschenk zoals vadertje staat blijft 
betalen aan bv gewezen ministers, 
enz... 
Het gaat om een verzekeringskon-
trakt dat eenzijdig wordt verbroken. In 
het konkreet geval dat ik ken: een 
weduwe met twee kinderen tussen 10 
en 18 jaar, verliest haar man leraar, 
maar ze is zelf lerares. Zij krijgt mets 
terug van de stortingen, die haar man 
20 jaar lang gedaan heeft (zeker meer 
dan 450.000 fr j . 
Ik hoef niet eens te spreken van het 
feit dat zij zelf ook elke maand 7 % be
taalde aan deze „dievenkas". Haar geld 
is in alle geval verloren (ook ± 450.000 
fr j , want tot heden kunnen weduw
naars van vrouwelijke rijksleden geen 
cent overlevingspensioen krijgen. 
En zelfs al zou men nu schijnheilig 
deze discriminatie tussen „weduwen" 
en „weduwnaars" afschaffen, dan is 
het nog verloren geld, want de meeste 
mannen moeten immers ook gaan 
werken. En als ze werken dan verdien
den ze nogal vlug te veel om dat 
overievingspensioen te kunnen trek
ken. 
Dit beste Wij, is slechts één konkreet 
maar schandalig voorbeeld van de 
officiële dieverij van deze regering. 
En daarom moesten de CVP-ers die tij
dens de betoging te Brussel met de 

• Dame, 25 jaar, wonende in het 
Mechelse zoekt werk. Diploma: 
A6/A3 daktylo-steno. Zij wil ook 
werken In de omgeving van 
Brussel. Ref. nr. 457. 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Joos Somers, 
Volksvertegenwoordiger, vla het 
Vlaams Nationaal (Centrum, Ont-
voeringsplaats 1,2800 Mechefen. 
Gelieve steeds het refertenum-
mer te vermekJen. 

• GEZOCHT: Babysit voor vrij
dag-, zaterdag- en zondagavon
den, In Jette. Voor inl. zich wen
den tel. dr. J. Valkeniers Volks
vertegenwoordiger, 02-569.16.04. 

• Ernstige jonge arbeider, door 
omstandigheden werkloos, zoekt 
betrekking. Inlichtingen bij Paul 
Van Grembergen, telefoon 091-
44.67.90. 

• Chauffeur internationaal ver
voer met rijbewijs D en een 
herscholing als metser zoekt een 
passende betrekking. Voor in-
Itehtingen zich wenden tot Vic 
Anciaux, alg. sekr, tel. 219.49.30. 

gefopte werknemers durfden opstap
pen, slaag en veel slaag hebben gekre
gen. 

M.V., Vilvoorde 

EERLIJKER 
GAAN LEVEN 

Dagelijks stelt iedereen vast dat wij 
door de huidige politiek bedrogen wor
den. 
Er wordt geschreven en gepraat over 
knsis. inleveren, werkloosheid — altijd 
maar pessimistische berichten — en 
toch worden er miljarden weggegooid. 
Een staaltje hiervan is de aankoop van 
straaljagers. 
Een nutteloze uitgave. De bevolking 
wordt wijsgemaakt dat het moet die
nen ter verdediging van het Westen. 
(Tegen wie?) 
Iedereen weet echter dat wanneer de 
oorlog uitbreekt en of wij nu over al dat 
kostelijk ooriogstuig beschikken ja of 
neen, West-Europa in korte tijd vernie
tigd wordt 
Politiekei^ die in dienst staan van 
financiële machthebbers zorgen er 
steeds voor dat er onder de bevolking 
een soort vrees ontstaat 
Zo kan de bewpaeningsindustrie (aan 
de andere kant van de oceaan) op vol
le toeren draaien en verdienen diege
nen die het voor het zeggen hebben bij 
de multinationals geweldige fortuinen 
die al maar groter worden. De mensen 
uit de Derde Wereld worden nog 
steeds uitgezogen en de welstand van 
de man uit het westen neemt gestadjg 
af. 

Wanneer zullen wij hier in West-Euro
pa politiekers aan de macht knjgen die 
dit willen inzien en hiertegen zullen 
ingaan ten bate van de volkse gemeen
schap? 

Het wordt hoog tijd dat wij terug 
eeriijker gaan leven en met meer eer
bied voor de gewone natuurwetten. 
Een politieker uit de jaren twintig 
schreef eens: „Mogelijk lacht hier ie
mand, maar hij moge bedenken, dat 
deze planeet reeds miljoenen jaren 
lang zonder mensen door het heelal 
zweefde en misschien wel eens weer 
zo zal kunnen voortzweven wanneer 
de mensen vergeten, dat ze het leven 
op aarde niet aan een paar krankzinni
ge ideologen maar aan het inzicht in en 
de toepassing van ontwrikbare natuur
wetten te danken hebben". 

A.S., Brussel 

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

De redaktie 

MOEDER, 
WAAROM STUDEREN WIJ? 

De tijden zijn veranderd : vroeger was een diploma een 
eindpunt, nu wordt het een vertrekpunt, een toegangs
kaartje tot de kompetitie. André Bonte, de enige Belg die 
zich fulltime zorgen maakt over de tewerkstellingskan
sen van jonge afgestudeerden, kijkt in dë toekomst : 

• « Hoe hoger de scholingsgraad, hoe makkelijker je werk 
vindt. Het verwijt dat universiteiten werklozen kweken is 
ongegrond. » 

• « Probleemnchtingen zijn : (kunst-)geschiedenis, niet-wes-
terse talen, politieke en sociale wetenschappen, biologie, 
aardrijkskunde, geologie en lichamelijke opvoeding. » 

• « Het klinkt misschien brutaal, maar een baan als leraar mag 
je vrijwel vergeten. Het onderwijs is zo goed als volzet, en dat 
zal nog een tijd zo blijven. » 

• « Vrij gunstige richtingen zijn momenteel : toegepaste en 
ekonomische wetenschappen, klassieke en romaanse fi lolo
gie, w is - en natuurkunde, burgerlijk ingenieur en farmaceuti
sche wetenschappen. » 

EEN UITWEG UIT DE KRISIS 
DEZE WEEK IN 

HUMO 
MËÊR DAN HET BESTE TV-BLAD 



Mensen 

De Croo... 

m 

Er komt nogal wat verzet tegen 
de stompzinnige „reorganizatie-
plannen" van de NMBS, geïnspi
reerd (sic) door de wensen van 
verkeersminister De Croo. 
In dit, met veel lawaai, aangekon
digde plan wordt gestreefd naar 
hogere commerciële snelheden, 
naar een eenvoudiger en duidelij
ker gestruktureerd vervoersaan
bod - en — ongeloofli jk — „naar 
een betere dienstverlening aan 
de reizigers"! Konkreet houdt dit 
in, dat tientallen kleine station
netjes overal in het land worden 
gesloten en straks onder de slo
pershamer terechtkomen! 
Behalve het verzet van talrijke 
aktiegroepen ten voordele van 
het openbaar vervoer, protes
teerde nu ook de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) van West-Vlaanderen. In 
deze provincie zouden liefst 18 
stationnetjes definitief gesloten 
worden. Vooral het reeds ekono-

misch zwaar bedreigde zuid
westen van deze provincie krijgt 
klappen van De Croo: verschil
lende stopplaatsen in de West- ' 
hoek worden afgeschaft. En dit 
uitgerekend op een ogenblik dat 
de centrale overheid deze regio 
bedacht heeft met ekonomische 
ontwikkelingssteun. Onlogischer 
kan het niet 

...draaft door 
Nog een andere, treffende illustra
tie van de onzin van De Croo's be
slissingen? Het splinternieuw/e sta
tion van Ezemaal-Landen (nabij 
Tienen), kostprijs 14 nniljoen frank, 
wordt straks gesloten! Dit dure 
station, nog geurend naar de nieu
wigheid, houdt dus in '84 op te be
staan. Tenminste ais De Croo zijn 
zinnetje krijgt. Hij heeft vroeger 
nog eens, toen hij gedurende eni
ge tijd onderwijsminister was, met 
gekke ideeën rondgelopen. Geluk
kig zijn deze toen niet doorge
gaan. Er zal ook dit keer hard 
protest nodig zijn om de doordra-
vende De Croo in zijn „treinaf-
schafwoede" te stoppen. 

Barbaarse 
Poma 
Gemeenschapsminister Poma 
(PNA/) krijgt de (storm)-wind van 
voor. Op een bijna hemeltergen
de manier slaagt deze liberale 
minister erin iedereen uit de kul-
turele sektor tegen zich in het 
harnas te jagen. Behalve bij de 
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mannen uit het openbare biblio-
teekwezen (waar het ongenoe
gen zeer groot is), heeft het ge
meenschappelijk vakbondsfront 
uit de sektor „kulturele aktivitci-
ten" eergisteren, in zeer scherpe 
bewoordingen, de plannen van 
Poma veroordeeld: „Hef is niets 
anders dan een vorm van bar
baarsheid als een land'drastisch 

Deze week dit... 
De Volksunie heeft de wind in 
de zeilen. Volgens alle 
opiniepeilingen groeit onze partij 
gestadig voort. In werkelijkfield 
zijn we reeds de tweede 
grootste partij In Vlaanderen en 
wellicht de derde grootste in 
België. Dit blijkt nog niet uit de 
samenstelling van het parlement. 
Daarvoor wachten we op de 
volgende algemene verkiezingen. 

Allerminst blijkt dit uit de 
machtsposities. Hier loopt de 
demokratle volkomen mis. Het 
Belgisch bestel heeft een 
olifantenhuid. De ware 
besllssingsposten zijn historisch 
In handen van enkele lobby's. 
Zeer vaak van PSC-strekkIng. 
Een aantal nobiljons en 
omhooggevallen 
burgermannetjes. Zij hebben 
zich afgeschermd en weren zich 
als een duivel In een wijwatervat 
om hun bevoorrechte plaatsen 
te behouden. Dat ze 
hoegenaamd niet meer 
reprezentatlef zijn voor wat er 
leeft bij het volk, raakt hun 
koude kleren niet. Cynisch 
heersen zij als feodale 
kasteelheren. 

Wij moeten echter goed weten 
wat zij minachtend vergeten: 
ook hun bolwerk vertoont heel 
wat scheuren. Het moment 
nadert waarop de wind in onze 
zeilen hen van hun voetstuk 
waalt. Al bezitten we nog niet 
de uiterlijke en strukturele macht 
— de macht om de macht 
interesseert ons trouwens niet 
— toch stijgt onze Invloed In 
binnen- en buitenland. Binnen 
het Belgisch politiek gebeuren 
kijkt men angstig en 
verbouwereerd uit naar onze 
opgang. De profiteurs van het 
unitair regime stellen hun grof 

geschut op. Ze zullen zich niet 
zomaar gewonnen geven. Wees 
daarvan overtuigd. Ze begaan 
echter een grove fout. Ze 
hebben gerekend zonder de 
waard. En deze Is het volk. Wat 
de Volksunie al jaren 
vooropstelt, blijkt In de feiten uit 
te komen. Zonder veel 
teoretlsche beschouwingen, 
voelt de doorsnee Vlaming met 
zijn vingertoppen aan dat de 
Vlaams-natlonale standpunten 
juist zijn. We hebben al jaren 
gelijk. Nu krijgen we gelijk! Ook 
In het buitenland is zeer recent 
de aandacht volop gevestigd op 
wat de Volksunie te zeggen 
heeft. Onze Inzichten over de 
staatshervorming worden ernstig 
genomen. Onze Europese visie 
wordt bestudeerd. De Vlaams-
natlonale standpunten Inzake 
buitenlands beleid verdwijnen 
niet zo maar In de scheurmand, 
maar vormen gespreksstof in 
heel wat ambassades. 
Intussen draalt de Volksunie-
machine op volle toeren. Ik prijs 
me gelukkig voorzitter te zijn 
van een partij, waarvan de 
kaderleden en militanten 
beseffen dat het er op aan 
komt. Het Is nu of nooit. De 
mandatarissen in gemeenteraden 
en schepenkolleges rollen de 
mouwen op. De lokale besturen 
roepen alle hens aan dek en 
zoeken naar nieuwe krachten. 
Vooral jongeren en vrouwen 
moeten aangetrokken worden. 
Hun aandeel In de Vlaamse 
samenleving dient uit te stralen 
In de aktleve werking van de 
partij. Meer dan dertig 
afdelingen starten met 
verscheidene projekten. Anderen 
zullen hun spoor volgen. Er 
grijp>en arrondissementele en 

provinciale kaderdagen plaats. 
De strategie wordt besproken. 
Plannen worden gesmeed en In 
uitvoering gebracht. 
Honderdmaal proficiat! 
Mag ik me veroorloven speciaal 
lof te zwaaien naar het kloppend 
hart van ons partijapparaat 
gelegen op de hoek van hpt 
Barrlkadenplein en de 
Omwentellngsstraat. De 
beperkte ploeg van het 
sekretarlaat, de studiedienst en 
de WIJ-redaktle staat inderdaad 
op de barrikaden en bereidt de 
omwenteling voor. Geen werk is 
voor hen te klein of te veel. 
Biezonder gemotiveerd zetten zij 
zich In. Zonder namen te 
noemen wens Ik hen allemaal te 
danken. Toch één naam: de spil 
en het hoofd van dit broeinest, 
de algemeen sekretaris, Willy De 
Saeger. Hij stat niet voor de 
mikro van de radio. Hij zit niet in 
het licht van de schijnwerpers 
van de tv-studlo. Hij wroet 
onverdroten In de schaduw. Als 
een reizende gezant maar vooral 
als eeuwige militant, trekt hij 
Vlaanderen door. Hij neemt er 
ook de onplezierige en nlet-
populalre karweien bij. In hem 
wil Ik alle kaderleden en 
militanten danken en 
gelukwensen. Allen samen 
beuken we het laatste unitair 
bolwerk van zijn steigers. Samen 
IS het Vlaams-natlonallsme 
onstuitbaar. 

snoeit in zijn uitgaven voor kui
tuur en tegelijkertijd voor 
100 miljard oorlogswapens aan
koopt". Het katastrofaal beleid 
van Poma brengt de tewerkstel
ling in deze branche ernstig in 
gevaar en bovendien is het on
zinnig te snoeien in de vri jeti jds-
sektor, op een ogenblik dat 
steeds meer mensen, al dan niet 
gedwongen, over meer vrije ti jd 
gaan beschikken. Of wil de libe
rale Poma de kulturele ontplooi
ing opnieuw reserveren voor de 
beter begoede klasse, zoals t i j 
dens de 19de eeuw? 

Vreven gerold 
Na afloop van de voetbalwedstrijd 
„Paris SG—Waterschei" hebben 
de Parijse zakkenrollers zich niet 
onbetuigd gelaten. Bekendste 

VIc ANCIAUX 

slachtoffers waren twee Thor Wa
terschei-beheerders en... niemand 
minder dan de Belgische minister 
van Landsverdediging, Freddy 
Vreven. In het gedrang na deze 
voetbalkonfrontatle, werd de por
tefeuille van deze PVV-excellentie 
gerold. De gauwdieven zullen 
waarschijnlijk tot laat in de nacht 
(of vroeg in de morgen) gefuifd 
hebben, toen zij vaststelden dat zij 
In het bezit waren van de geldbeu
gel van een defensieminister. Je 
zou voor minder jubelen... Want, 
die portefeuille zal goed gespijsd 
zijn, sinds de ondertekening van 
het F-16-kontrakt 
Misschien Is hij wel bestolen door 
verontwaardigde Vlamingen, die 
hem deze, o.m. voor Vlaanderen, 
schandalige aankoop wilden be-
taald zetten. „Elk zijn beurt Is niks 
teveel". Bovendien liet Vreven 

zich In Parijs „burgemeester van 
Waterschel" noemen, hoogst
waarschijnlijk uit vrees dat de 
Franse overheid hem niet erg 
vriendelijk zou behandeld hebben, 
indien zij wisten dat Vreven de 
verantwoordelijke is voor de aan
koop van Amerikaanse GD-vlleg-
tulgen... (en dus geen Franse Das
sault-machines). 

Bernaerts 
uitgesloten 
De bloedraad van de P W , o.l.v. 
de „e/orsf/ge'partijvoorzitter Guy 
Verhofstadt, heeft vorige week 
een nieuw slachtoffer gevonden: 
gewezen PW-senator Aline Ber
naerts wordt uit de partij geslo
ten. 
Men herinnert zich misschien 
nog dat deze Vlaamsbewuste, 
liberale dame voor de gemeente
raadsverkiezingen op een 
Vlaamse eenheidslijst stond, 
aangevoerd door VÜ-voorzitter 
Vic Anciaux. Op die lijst prijkte 
ook een dissidente CVP-er. Na 
10 oktober werd door mevrouw 
Neyts, die wel een „ortodokse" 
PVV-lijst aanvoerde, een klacht 
ingediend. De procedure, die 
hierop normaal moest volgen, 
werd nooit ingezet Aan Aline 
Bernaerts werd dus nooit de 
kans geboden zich te verdedi
gen. Totaal in strijd met de statu
ten besloot Verhofstadt toch 
Bernaerts eruit te zwieren. 
In een reaktie hierop verklaarde 
mevrouw Bernaerts dat „Verhof
stadt niet eens hel verschil 
schijnt te kennen tussen Brus
sel-stad en de agglomeratie'. 

Nou ja, wij vragen ons al langer 
af waarvan die Verhofstadt wel 
iets kent-
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Eergisteren stapten in Brussel, naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, duizenden vrouwen op 
in een betoging voor de vrede en tegen de kernraketten. Een eindeloze, manifesterende stoet van vrouwen 
afkomstig uit liefst drieëntwintig landen, slingerde zich doorheen de hoofdstad. 
Onder hen een opmerkelijke delegatie van de Volksunie-vrouwen. De vele leeuwevlaggen gaven aan het 
bonte gezelschap nog meer kleur en op een grote spandoek kon men lezen: „Volksunie-vrouwen: nooit 
meer oorlog". 

NCOS versus 
Tindemans 
Het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking 
(NCOS), de vereniging van alle 
niet-goevernementele verenigin
gen voor ontwikkelingssamen
werking (waaronder Broederlijk 
Delen), pakte de Belgische mi
nister van Buitenlandse Betrek
kingen Leo Tindemans hard aan. 
En terecht 
Onder de titel „Het schimmen
spel van Tindemans" wordt het 
„beleid" van de CVP-excellentie 
in mootjes gehakt. Deze „lakei 
van het Witte Huis" die „niet 
altijd goed wordt begrepen" 
houdt het NCOS nu reeds maan
den aan het lijntje. Immers, reeds 
een jaar lang verzoekt deze plu
ralistische organizatie de minis
ter om een gesprek te voeren 
over Zaïre. Telkens weer ver
schuilt Tindemans zich achter 
uitvluchten, voert hij vertragings-
maneuvers uit, stelt voorwaar
den» om toch maar te ontkomen 
aan dit gesprek. Waarom is Tin
demans zo bang? 
Het NCOS besluit krachtig: „Er/s 
nog veel meer ongerijmdheid in 
de politielf van Tindemans L) 
Tindemans heeft ons ontgoo
cheld. Hij zal v^ellicht alleen in 
zijn dromen een groot minister 
zijn en blijven". 

Zo hoor je 't ook eens van een 
ander-

Oppassen 
geblazen 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Nothomb wil het statuut van de 
zes Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel wijzigen. Tot dusver beho
ren deze gemeenten onbetwist
baar tot het Vlaamse land, zij het 
met een biezonder taaistatuut. Dit 
is trouwens reeds herhaalde ma
len uitdrukkelijk bevestigd in diver
se arresten van de Raad van 
State. Het voorstel van de PSC-
excellentie zou tot gevolg hebben 
dat betwistingen aangaande de 
zes randgemeenten niet langer 
door de Vlaamse Kamer van de 

Raad van State zouden behandeld 
worden, maar wel door de ver
enigde kamers van diezelfde raad. 
Met alle konsekwenties vandien... 
die voor Vlaanderen wel erg nega
tief zouden uitdraaien... 
Het Is duidelijk dat Nothomb met 
dit voorstel, eens te meer, de 
Vlaamse Gemeenschap wil bena
delen. 
Het IS dus opletten geblazen... en 
uitkijken naar de houding van de 
Vlaamse ministers in de centrale 
regering Verloochenen zij, weer 
eens de rechtmatige Vlaamse be
langen? Zoals zij recentelijk de
den in de Voerstreek... 

Zaak „Snoeck" 
uitgesteld... 
De zaak „Snoeck" werd opnieuw 
uitgesteld tot 29 maart. Zoals 
men zich zal herinneren schoot 
de frankofone forellenkweker Jo
seph Snoeck op 9 maart 1980, 
vanuit zijn woning, in koelen 
bloede en mét voorbedachten 
rade, twee deelnemers aan een 
TAK-wandeling neer. 
Eén van de slachtoffers, een 
zoon van VU-kamerlid Oktaaf 
Meyntjens, kreeg toen zelfs een 
kogel in zijn been en was — na 
een ernstige heelkundige in
greep — maandenlang werkon
bekwaam. Thans zijn reeds drie 
jaren verstreken- en nog steeds 
weet de raadkamer van Verviers 
niet of zij de zaak zal doorverwij
zen naar de korrektionele recht
bank. Erger zelfs, men overweegt 

in fransdolle, gerechtelijke krin
gen, deze Voerschutter buiten 
vervolging te s te l len, „omdat hij 
handelde uit wettige zelfverdedi
ging"! Deze idiote stelling wordt 
volledig tegengesproken door de 
ooggetuigenverslagen en door 
het fotomateriaal. 

...geklasseerd? 
Trouwens, die andere (bijna 
moorddadige) schutter, cafébaas 
Grosjean, werd indertijd onschul
dig bevonden op deze gronden! 
En de zaak werd geklasseerd... 
Het doet ons terugdenken aan 
19de-eeuwse toestanden, waarbij 
Vlamingen ter dood werden ver
oordeeld (alhoewel later hun on
schuld bleek) omdat zij. Frans
onkundig, geen snars van hun 
proces begrepen hadden. 
Blijven ook in 1983 de Franstallgen 
behandeld worden als „superbur
gers" voor de Belgische recht
bank? 
In de Voerstreek wordt straks 
misschien nog wel een gemeente
lijke verordening op de vrijetijds
besteding van kracht, waardoor 
het neerschieten van wandelende 
Vlamingen wordt toegestaan. Im
mers, deze verordening zal dan 
wel ondertekend worden door dé 
waarborger van de openbare orde 
en veiligheid nl. terrorist Happart! 

CVP samen 
met ...FDF 
Het" was allemaal „onjuist" en 
„dikke nonsens", toen de VU 
reeds van weken vóór de ge
meenteraadsverkiezingen ont
hulde, dat er een geheim be
stuursakkoord bestond tussen 
de PSC, de PS, de CVP_ en het 
FDF, met betrekking tot het be
stuur van de stad Brussel. Na de 
tiende oktober bleek de VU-be-
wering korrekt te zijn. Onder lei

ding van de zwaar in opspraak 
gebrachte pensenkoning Vanden 
Boeynants werden de sjerpen 
verdeeld in een koalitie van PS 
(Franstalige socialisten), PSC 
(Franstalige kristen-demokra-
ten), het FDF (de Vlaamshatende 
Brusselse partij) en_ de Vlaamse 
(?) CVP. Waarbij deze laatsten 
gepaaid worden met twee sche-
penzetels, en aldus gedoemd zijn 
de gegijzelden van de Franstall
gen te blijven. 

De CVP schuwt dus niets, ook 
niet een samengaan met 't FDF 
omwille van die „macht"! 

VU blijft 
stijgen 
Het bureau voor opiniepeiling 
„Dimarso-Gallup" hield kort na 
de regeringsbeslissing in ver
band met de „zaak H'appart" een 
peiling naar de kiesintenties van 
de inwoners van België. 

Daaruit blijkt andermaal dat de 
Vlaamse kiezers het verraad van 
de CVP en PVV niet pikken. Deze 
twee regeringspartijen vallen 
overduidelijk in de hoek van de 
slagen: op nationaal (Belgisch) 
niveau zouden zij respektievelijk 
1,3 en 1,6 0/0 verliezen! De VU 
zou, althans volgens deze natio
nale peiling, duidelijk in de lift zit
ten en ruim 1 "/o winnen. (Voor 
Vlaanderen zou dit resulteren in 
verschillende extra VU-zetels in 
het parlement). 

Met deze peiling wordt de op
waartse trend van de VU ten 
voeten uit bewezen. 

Dupré half-koers 
Gent-Gent, Fons De Wolf en het wordt lente: de 
liefhebbers van het veloke komen weer volop aan 
hun trekken. 
Voor wie de politiek een beetje volgt, staat het 
veloke echter nóóit stil. Het rotst jaar-in jaar-uit 
winter en zomer over de wegen. Er is in de politiek 
zoveel dat aan de wielerpelotons doet denken, dat 
de vergelijkingen zich als het ware vanzelf opdrin
gen. 
Neem nou de knechten. De jongens die zelden of 
nooit de koers winnen. Die water sleuren voor de 
vedetten. Die de kopman uit de wind zetten. Die de 
spurt moeten aantrekken. En de deur dichtgooien 
voor de konkurrentie. 
Halverwege koers, als het tempo gezapig is en de 
jacht nog niet begonnen, slaat het uur van de 
knechten. Zij worden losgelaten, ze mogen enkele 
sekonden uitlopen. En vooral, zij moeten tijdens 
dat dode moment van de wedstri jd er voor zorgen 
dat het merk van hun broodheer in de camera 
komt. 
Knechten hoeven niet slechter te zijn dan kopman
nen. Ze zijn vaak zelfs beter. Sterker en sneller. 
Maar zij missen het tikkeltje — bazigheid of 
leiderschap of lepigheid — dat een renner uitein
delijk tot vedette maakt 
Zo'n toegewijde, efficiënte, bekwame knecht is Jos 
Dupré. Hij rijdt voor het merk CVP, een ploeg 
waarin hij zeker niet de geringste is. Maar knecht, 
nog altijd. 
Aan z'n verstand zal het niet liggen. Van opleiding 
maatschappelijk assistent en doctor in de rechten. 
Een tijdje lang, begin der zestiger jaren, ekono-
misch redakteur bij „De Standaard". Aan die 
periode heeft hij nuttige perskontakten en een 
neus voor publiciteit overgehouden. 
Onbetwistbaar flamingant Afkomstig uit een Kem
pense stam, waarvan menige loot het snoeimes 
der repressie heeft gevoeld. Maar Vlaamsgezind a 
la Martens. Het moet de carrière dienen. En het 
doet geen ondraaglijke pijn, als van het Vlaamse 
hart een moordkuil dient gemaakt 
Sinds '74 volksvertegenwoordiger Sinds '77 tot 
zopas burgemeester. Van Westerlo. Waar hij opge
volgd wordt door de VU-man Jef Thijs. Wat hem 
beslist geen genoegen doet 

Heeft zich dus de jongste dagen, tijdens het dode 
moment van de koers, in de kijker gefietst Kort 
voordien was zijn ploegmaat Luc Van den Brande 
ontsnapt Dupré kreeg de toelating van zijn direk-
teur, de ontsnapte te gaan halen en af te lossen. De 
bloemen worden aan de meet verdeeld en daar zijn 
ze nooit bij. Van den Brande of Dupré. Maar 
onderweg mogen ze even de kleuren van hun 
ploeg tonen. 
Wat maakt de bekwame knecht Dupré ongeschikt 
voor de rol van vfedette? Te koud, zegt men in zijn 
omgeving. Te kil en te berekend. Zijn eigen suppor
ters — de Kempense ACV-ers en NCMV-ers — 
willen of durven niet aandringen ajs er een kopman 
moet worden aangeduid. Minister in de centrale re
gering? Geen Dupré. Minister in de Vlaamse 
regering? Desnoods een veel minder begaafde 
doch lepere Akkermans, maar geen Dupré. 
Zo is de man uit Westerlo gedoemd, het water aan 
te draven voor anderen. Omdat hij echter een kop
pige Kempenaar is, heeft hij nooit verzaakt aan de 
droom om ooit nog eens kopman te worden. Dies 
blijft hem niets anders over dan in iedere ontsnap
ping a fond te gaan. In de hoop dat zijn sportdirek-
teur hem niet zal terugfluiten en dat het peloton 
hem niet zal krijgen. 
Vorige week, in de Grote Omloop van Cockeril l-
Sambre, lag hij een héél stuk voorop. Tot Eyskens 
en Martens hem terugfloten. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Proost, op één jaar wanbeleid 

Met alle middelen Vlaamse krisisaanpak tegenwerken 
Vorige week donderdag heeft 
de VU op een perskonferentie 
de balans opgemaakt van één 
jaar volmachtenbeleid van 
Martens V. Het is een 
vernietigend verslag voor de 
„Vlaamse" ministers in de 
centrale regering. 
Niet alleen wat de sociaal-
ekonomische politiek betreft 
en de bijhorende 
regionalizering van de 
bevoegdheden, maar ook 
inzake kuituur, 
volksgezondheid, onderwijs, 
huisvesting, buitenland beleid 
en toepassing van de 
taalwetten heeft de kristen-
demokratisch-liberale regering 
grote flaters begaan en ook 
flagrante onrechtvaardige en 
asociale maatregelen 
genomen. 

Het fors aangekondigde herstel
beleid heeft er op de eerste 
plaats toe geleid dat vorig jaar 
niet minder dan 106.000 mensen 
bijkomend werkloos vielen. Het 
merendeel daarvan zijn Vlaamse 
werkwilligen. Vlaanderen wordt 
nu duidelijk het hardst door de 
werkloosheid getroffen, en de 
jongste tijd groeit bovendien de 
werkloosheid het snelst in Vlaan
deren. Volgens eerste cijferge
gevens van het ministerie van 
financiën moeten we rekening 
houden met een toename van de 
rijksschuld, vorig jaar, van haast 
640 miljard frank. Alleen reeds 
op basis van de begrotingsra
mingen voor dit jaar ireigt in '83, 
met het gevoerde beleid, de 
rijksschuld andermaal met zo'n 
astronomische som toe te ne
men. 

Precies hieraan is het te wijten 
dat wij ten overstaan van onze 
belangrijkste handelspartners 
moeten werken met intrestvoe
ten die tot 5 procent hoger lig
gen dan bij hen. De twee deva
luatie-ingrepen van vorig jaar 
(één formele en één feitelijke) 
hebben terzake geen soelaas 
kunnen bieden. Dat dinsdag in 
één klap de Nationale Bank de 
discontovoet diende op te trek
ken tot het alweer katastrofaal 
peil van 14 procent blijkt op de 
kapitaalmarkten allesbehalve 
van aard te zijn om het vertrou
wen in onze munt te herstellen. 
Zelfs integendeel. 
We hebben het trouwens aan 
niemand minder te danken dan 
de minister van financiën Y/illy 
De Clercq dat de spekulanten 
rekening houden met een nieu
we devaluatie van onze frank, 
samen met de Franse frank. Was 
hij het niet die — met zijn gezag 
— de spekulatie tegen de Belgi
sche munt op gang Ijracht door 
te gewagen van een mogelijke 
loskoppeling van de Luxemburg
se frank aan de pariteit van de 
Belgische...! 

prachtig 
deflatiebeleid 
De aangestipte alarmerende cij
fers en nog veel andere werden 
door de regering geboekt on
danks de onloochenbare zware 

offers die van werknemers en 
gans de bevolking werden 
geëist En door de devaluatie én 
door de blokkering van wedde-
aanpassingen én door verhoging 
van talrijke belastingen werd de 
koopkracht aanzienlijk aange
tast Inmiddels presteerde men 
het de inflatie te laten toenemen 
tot 9 procent veel hoger dan alle 
ons omringende landen. 
Het is met andere woorden een 
pracht van een deflatiebeleid ge
worden. 

Al deze vaststellingen zijn geen 
elementen in een subjektief poli
tiek traktaat maar betreffen fei
telijke cijfergegevens. 
Intussen is het tot bij het brede 
publiek aan het doordringen dat 
onder meer de eenzijdige miljar
dencadeaus oorzaak zijn van het 
feit dat onvoldoende financiële 
middelen voorhanden blijken om 
zeer dringende en toekomstge
richte perspektieven te nemen. 

Cockerill-Sambre is hierbij on
miskenbaar de blikvanger. Uit 
een woensdag vrijgegeven opi
niepeiling blijkt overduidelijk dat 
een behoorlijke meerderheid in 
Vlaanderen zich kant tegen het 
verstrekken van nieuwe miljar
densubsidies aan Cockerill-Sam
bre. 

Behalve wat betreft de reeds 
uitgekeerde miljardensteun, 
waar het Waalse staal het leeu
weaandeel van opslokt, knippert 
men ook wel even met de ogen 
bij lektuur van de cijfers betref
fende de toegekende staats
waarborg voor leningen die be
drijven van de vijf nationale sek
toren aangingen: haast 80 pro
cent van de staatswaarborg 
werd toegekend aan het Waalse 
gewest! 

Het gaat om meer dan 126 mil
jard frank, waarvan ongeveer 
124 miljard frank (!) voor staalbe

drijven en waarvan 99,5 miljard 
frank aan staalbedrijven in Wal
lonië toegewezen werd... 

valse beloften 
In verband met het opnieuw 
groeiend konflikt bij Cockerill-
Sambre, dient de aandacht erop 
gevestigd te worden dat het hier 
gaat om een vijfde industrieel 
saneringsschema dat in de maak 
is terwijl de vorige niet werden 
uitgevoerd behalve dan wat be
treft de uitgaven en het binnen
rijven van miljardensubsidies. De 
momenteel omstreden extra
loonmatiging was reeds in '81 
een voorwaarde voor het verder 
uitgekeerd krijgen van inmiddels 
opgesoupeerde overheidsgel
den. 

De Vlaamse scheepswerf Co-
ckerill-Yardsdaarentegen liet mi
nister Eyskens prompt failliet 
gaan. 
De Kempische Steenkoolmijnen 

Het VU-dossier, „Na een jaar Martens-V, kan verkregen worden op het Algemeen VU-sekretariaat 

...Disconto... 
De noodgreep van de Nationale 
Bank, door de ophefmakende 
verhoging van de discontovoet 
tot 14 procent (de interbanken-
rente), is voor nagenoeg elkeen 
in de financiële en politieke we
reld zeer verrassend aangeko
men. Behalve voor premier Mar
tens en vooral financiënminister 
Willy De Clercq die duidelijk het 
direktiekomitee daartoe de op
dracht moet gegeven hebben. 
Zonder te wachten op de bijeen
komst van de regentenraad wel
ke wekelijks de woensdag 
plaatsgri jpt. 

...als noodgreep 
Die noodgreep bleek de enige 
kunst- en vlieggreep die nog mo

gelijk was nadat voor het rekord-
peil van meer dan 40 miljard frank 
op één week tijds diende uitgege
ven te worden voor de ondersteu
ning van de positie van de Belgi
sche frank. 

De spekulatie tegen de 
Belgische frank heeft natuurlijk 
ook te maken met internationale 
faktoren: zoals de verkiezingen in 
West-Duitsland en Frankrijk, waar
bij de Mark andermaal steviger is 
geworden, en de Franse frank 
alom genoemd wordt als zwaar 
devaluatiekandidaat 

Maar het is ook zo dat financiënmi
nister De Clercq zélf de spekula-
tiewoede heeft aangewakkerd 
door te kennen te geven dat bij 
een mogelijk spoedige munther-
ëchikking de Belgische frank wel 
eens van de Luxemburgse zou 
kunnen losgekoppeld worden. 

En het gelag... 
Inmiddels is nu reeds zeker dat 
de reeds zwaar inleverde bevol
king andermaal het monetair ge
lag hoe dan ook zal betalen. 
Want gezien onze belabberde 
ekonomische situatie dreigt het
zij de Belgische frank mee te 
devalueren met de Franse, hetzij 
na een Franse devaluatie alweer 
als zwakste munt en dus volgen
de kandidaat voor muntontwaar-
ding, aangeduid te worden. 
En hoe dan ook: zelfs al mag de 
forse discontoverhoging van t i j 
delijke aard blijken, dan is het nu 
reeds zeker dat een nieuwe ren
tedaling slechts met mondjes
maat zal kunnen geschieden. O t 
het rentepeil voor alle mogelijke 
leningen dreigt in de komende 
weken alweer fors de hoogte 
ingejaagd te worden. ! 

zijn het opgelegde herstrukture-
ringsprogramma strikt nageko
men, maar daarbij boeken zij 2,5 
miljard schulden vanwege Co
ckerill-Sambre dat ook hier in 
staking van betaling is. 

Waar momenteel zoveel spel 
wordt gemaakt over noodzakelij
ke afslanking van Cockerill-Sam
bre verzwijgen de Vlaamse mi
nisters van de regering-Martens 
dat op tien jaar tijd niet minder 
dan 100.000 Vlaamse werkne
mers in de textielnijverheid wer
den afgedankt! De recente be
slissing van de Europese Ge
meenschap heeft uitgewezen 
dat het textielplan nooit zal wor
den uitgevoerd en dat het totale 
bedrag dat voorzien was voor 
steun aan textielbedrijven (tot 
'85) met eens voor de helft zal 
worden toegekend. 
Het gevolg van de twee-maten-
en-twee-gewichten-politiek heeft 
als gevolg gehad dat in Vlaande
ren het overgrote deel van de 
faillissementen vong jaar te note
ren viel. 

De alarmerende werkloosheids
cijfers in Vlaanderen vereisen 
een specifieke krisisaanpak. 
Maar de centrale regering wei
gert halsstarrig de Vlaamse re
gering hiertoe de nodige geld
middelen te verschaffen. 
In de kramakkelige staatshervor
ming van '80 staan hoe dan ook 
enkele mogelijkheden vermeld 
voor regionalizenng van belang
wekkende sleutelsektoren, maar 
zelfs in dit verband blijft Martens 
V dwarsliggen. 

Om dan nog te zwijgen over de 
uitdrukkelijke belofte van Wil-
fried Martens dat het voor 
Vlaanderen nadelige systeem 
van dotaties zou afgebouwd 
worden en meer geldmiddelen 
zouden ter beschikking gesteld 
worden via het systeem van 
ristorno's. Het is een valse belof
te van Martens gebleken. 
Het is hier onbegonnen werk alle 
op één jaar tijds gepresteerde 
discriminerende maatregelen 
van de regering-Martens op een 
rijtje te zetten. De bevriezing van 
het Fonds voor Industriële Ver
nieuwing (door de „Vlaming" 
Eyskens!) is een blikvanger. Ook 
wat betreft het KMO-participa-
tiefonds negeerde Martens de 
bevoegdheid van de Vlaamse 
regering. Tegen een streng ne
gatief advies van de Raad van 
State in handhaafde Martens het 
koninklijk besluit nr 50 om hon
derd procent staatswaarborg 
(vooral voor het Waalse staal) te 
kunnen verienen. Het beleid van 
de nationale minister van werk
loosheid laakten we reeds bij 
herhaling en de schandelijke 
overheidsbestellingen (F-16, nu 
de Chooz-affaire..J hebben het 
laatste greintje geloofwaardig
heid van Martens' bezuinigings
intenties volkomen verbrijzeld. 
Bij dit alles hebben we slechts 
een greep genomen uit het ver
nietigend VU-dossier over één 
jaar Martens' volmachtenbeleid. 

(hds) 
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0% - Vrezen zij een pak rammel van de 
Ü 6 n i S 6 Gentse kiezer? 

Uiteraard wensen wij nü reeds de 
| ^ J _ " _ _ _ - _ _ _ Gentse VU een goede verkie-

V 6 r i % l 6 Z I I 1 U 6 i 1 i a i zingsstrijd en een daverend suk-
* * ses toe! 

Eind april of begin mei moeten de 
Gentenaars opnieuw naar ('^ v ^ • - ^ ^ L . I I A 
stembus. De gemeenteraadsver- K r i n i ï T R l l f i K G l T 
kiezingen van de Arteveldestad " • • y W - » - * ' l l ö l ^ U I I . 
werden eergisteren door de 
Raad van State ongeldig ver
klaard. Twee onregelmatigheden, 
waaronder één vastgesteld door 
de Volksunie, leidden tot de nie
tigverklaring. VU-fraktieleider 
Guido Deroo had immers klacht 
neergelegd tegen de hoogst be
denkelijke kiespropaganda-prak-
tijken van een PW-kandidaat. Hij 
toonde zich dan ook verheugd 
met de uitspraak van de Raad 
van State: „Want daardoor wordt 
de partijdige beslissing van de 
bestendige afvaardiging van de 
provincie Oost-Vlaanderen te
niet gedaan'. 

VNOS OP TV 
Vandaag donderdag 10 
maart is er om 19 u. 07 een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending op BRT 1. 

In een uitgebreide reporta
ge, „De stenen inciviek", 
wordt aandacht besteed aan 
de dynamitering van de 
IJzertoren. Daarbij wordt na-
gekaart over de feiten zelf, 

de voorgeschiedenis en de 
verantwoordelijken. Naast 
kamerlid Willy Kuijpers en 
senator Walter Luyten ver
leenden ook de heer R. De 
Ghein, sekretaris van het 
IJzerbedevaartkomitee, de 
heer M. Hillewaere, vriend 
van wijlen CVP-volksverte-
genwoordiger G. Develter, 
en de heer M. Vandenbus-

sche, gewezen CVP-sena-
tor, hun medewerking. 

In de studio zijn senator 
Guido Van In en PB-lid An
dre Geens te gast. Zij han
delen over het eerste rege
ringsjaar van Martens V. Tot 
slot wordt er aandacht be
steed aan de VU-pamflet-
tenaktie aan de fabrieken. 

... moeten 
overgedaan 
Herinneren wij er nog even aan 
dat er in Gent een koaiitie ge
vormd was tussen de CVP en de 
PVV... tussen de verliezers dus. 
Indien men echter weet wie er 
allemaal in Gent woont, dan is dit 
heus niet zo verwonderlijk: op de 
autoweg naar Brussel hadden Wil-
fried Martens en Willy De Clercq 
het reeds lang vóór de verkiezin
gen op een akkoordje gegooid. 
Deze snode plannen worden nu 
(tijdelijk?) gedwarsbomd, tot groot 
ongenoegen van de CVP- en 
PVV-woordvoerders; termen zo
als „met grote spijt" en „wij stellen 
ernstige vragen achter de beslis
sing"., waren bij hen dan ook met 
Uit de lucht. 

Soms krijgen wij, als oppositie, 
steun van onverwachte zijde. Ja 
zelfs, uit een hoogst charmante 
hoek. Weze het dan met omtrent 
de communautaire problemen, 
dan toch betreffende een ander, 
schandalig gebeuren: de verloe
dering van het leefmilieu en de 
dierenmishandeling in ons land. 
In een brief aan minister van Justi
tie Gol hekelt Brigitte Bardot de 
centrale regenng voor het niet 
nakomen van gedane beloften: 
„ Voor enige maanden beloofde U 
mij dat er maatregelen zouden 
getroffen worden om de dieren, 
die in België leven, te beschermen. 
U sprak over een wetsvoorstel 
dat in september '82 van kracht 
zou worden. Sindsdien is er echter 
niets gebeurd. Nochtans hebt u 
meer dan een miljoen handteke
ningen toegestuurd gekregen. 
Mijn ontgoocheling is dus groot." 
Wij kunnen de gewezen filmaktri-
ce troosten met de gedachte dat 
de regering nu al jarenlang aan 
Vlaanderen gedane beloften niet 
nakomt. Ondanks het verzet van 
honderdduizenden Vlamingen... 

Hefbomen boedelscheiding hanteren 
De Vlaamse Personeelsvereniging van de 
ASLK-Spaarkas bracht begin 1982 een rele
vant witboek uit over de „N-F-boedelschei-
ding: van slogan tot koncept' — cijfers inkluis 
— waarop uiteindelijk een reaktie van over
heidswege kwam, met name een cijfermatig 
onderzoek naar de beweringen van de VPV. 
Sindsdien is er een formeel projekt van 
N-F-tweeledig uitgesplitste ASLK-balans uit
gewerkt, die volledig, en ik herhaal „volledig", 
de cijfers van het witboek van de VPV beves
tigt 

Uit het VPV-witboek, zowel als uit het projekt 
van N-F uitgesplitste ASLK-balans (balansto
taal méér dan 800 miljard) waarvan de 
CEPESS-studiedienst nog meer details heeft, 
blijkt dat de globale 60 N-40 F-verhouding 
onbetwistbaar bevestigd en gestaafd wordt 
Dit betekent meteen dat het huidige taaikader 
voor de centrale ASLK-diensten, dat nog 
steeds een 52 N-48 F-verhouding weerspie
gelt, bedrijfskundig onhoudbaar en onverde
digbaar, zelfs onrechtvaardig is. 
Het huidige „administratieve 52 N-48 F-taalka-
der" is een aanfluiting van de werkelijke 
bedrijfsverhoudingen en hypotekeert de be-
drijfsrendabele werking van de centrale dien
sten. De huidige taalkaders betekenen het 
instandhouden van een onzinnige „taaikader-
guerrilla", zo stelt de VPV terecht 
Eén recent voorbeeld: bij de benoemingen tot 
onderdirekteur werden onlangs 6 N- en 
lOF-personeelsleden benoemd, omwille van 
de „pariteitsevenwichten" die — nogmaals 
herhaald — in tegenspraak zijn met de reële 
bedrijfsekonomische N-F-verhouding. 
In de centrale uitvoeringsdiensten is de ver
houding momenteel op 21 F- en 15 N-onderdi-
rekteurs gebracht 

Aldus zouden Franstalige onderdirekteurs te
gelijk baas moeten spelen over Nederlandsta

lige diensten. 
De VPV is dan ook terecht gegriefd over deze 
onrechtmatige N-F-jobverdeling in deze rang. 
In de openbare kredietinstellingen moeten in 
de N-F-jobverdeling de objektieve, bedrijfs-
ekonomisch verantwoorde N-F-verhoudingen 
als vorm gehanteerd worden. Dit is pure 
bedrijfslogika, zoals deze ook in de privé-
sektor geldt De nieuwe taalkaders in de ASLK 
moeten derhalve prioritair gebaseerd worden 
op deobjektieve bedrijfsgegevens (aantal re
keningen, aantal dossiers, kapitaalaanbreng), 
in plaats van op opblaasbare „werkvolumetel-
lingen", dit is tellingen van administratieve 
verrichtingen. Het huidige administratieve 
taalkaderkoncept bestraft in feite het bedrijfs-
rendabele werken, en beloont de administra
tieve aanslibbing. 

Ik wil voor de afwisseling een gelijkaardig 
voorbeeld geven, nl. uit het jaarverslag van de 
NMKN. De situatie is even typisch als bij de 
ASLK. Iedereen weel dat de spaar- en midde-
lenaanbreng van de NMKN globaal genomen 
voor 60 th. N is voor 40 th. F. 
Welnu, de toegekende investeringskredieten 
voor de jaren '80 en '81 zijn als volgt verdeeld: 
voor Vlaanderen 39,73 th. ('80) en 32,99 t.h. 
('81), voor Wallonië 56,48 th. en 59,97 th„ voor 
Brussel 3,79 th. en 7,04 th. 
Hierbij wil ik nog één regel uit het verslag van 
de NMKN voorlezen: „Voor het overige be
staan de kredieten bestemd voor de financie
ring van de door de Belgische staat ten 
voordele van de staalnijverheid aangegane 
verbintenissen, uit voor 51,89 miljard, waarvan 
16.01 t.h. voor Vlaanderen en 83,99 t.h. voor 
Wallonië'. Waarvan akte. 
De regionale cijfers bij het 'Gemeentekrediet 
liggen in dezelfde orde. Ofschoon wettelijk 
verplicht sedert de taalwetten, hebben de 
NMKN, het Gemeentekrediet en ook de Natio

nale Bank, nog steeds géén officiële taalka
ders. Hoelang gaan deze openbare kredietin
stellingen zich nog blijven onttrekken aan hun 
wettelijke verplichtingen terzake? Het wordt 
hoogtijd dat hieraan iets gedaan wordt 
Met betrekking tot de ASLK, stelt zich boven
dien nog steeds het probleem rond de nieuwe 
beheersorganen in het kader van het openba
re bankstatuut Het lijkt dat het nieuwe ASLK-
statuut niet konform is aan de geldende EG-
richtlijnen inzake het gezamenlijk uitoefenen 
van bank- en verzekeringsaktiviteiten in één
zelfde rechtspersoonstruktuur Dit is alleszins 
geen kompliment voor de ontwerpers van het 
nieuwe ASLK-statuut onder de vorige rege
ring. 
Intussen zijn de nieuwe, statutaire beheersor
ganen nog steeds niet samengesteld, die in 
april 1981 reeds dienden te werken. Zodoende 
kan men stilaan spreken van het „wereldre-
kord van de hangende beheersorganen'. 
Nu de diskussie rond de regionalizering van 
de vijf overblijvende ekonomische sektoren 
die in een nieuwe stroomversnelling zit, dient 
men komplementair hieraan ook de regionali
zering van het openbaar kredietwezen in be

handeling te nemen. 
Het lijkt me alleszins konkreet mogelijk in 
eerste faze in elke instelling een boekhoud
kundige en budgettaire N-F-opsplitsing door 
te voeren, en meteen de beheersstrukturen 
gelijklopend regionaal uit te bouwen. Aldus 
zal de financiële verantwoordelijkheid van 
elke gemeenschap voor het beheer van de ei
gen middelen duidelijk tot uiting kunnen ko
men. 
Wanneer wordt er nu eens werk gemaakt van 
een bedrijfskundig verantwoorde tweeledige 
boedelscheiding, zeker nu de gemeenschap
pen zich uitspreken om de hefbomen van het 
ekonomisch beleid zélf in handen te nemen en 
volledig te regionalizeren. 
In dit opzicht is er nog een wezenlijk aspekt 
inzake de organieke vertegenwoordiging van 
de gemeenschappen en gewesten in de nieu
we beheersorganen van de ASLK. 
Zoals in de artikelen 9, 12 en 23 van het KB 
van 24 december 1980 op het nieuwe ASLK-
statuut voorzien dienen de gewest- en ge
meenschapsexecutieven betrokken te worden 
bij de samenstelling van de regionale verte
genwoordiging in de beheersorganen. 
De Vlaamse gemeenschapsregering opteert 
alleszins voor de tweeledige vertegenwoordi
ging van de gemeenschappen in de beheers
organen van de ASLK en de andere openbare 
kredietinstellingen, en dit op basis van hun be
drijfskundig aandeel. 

De regionale uitbouw van de ASLK en ook van 
de NMKN en het Gemeentekrediet is zowel 
sociologisch als politiek onomkeerbaar en 
onafwendbaar In plaats van deze evolutie af 
tejemmen, kan men van verstandige beleids
voerders verwachten dat men eerder de maat
schappelijke evolutie zou anticiperen, om 
struktureel beter gewapend te zijn. 

Dr. J. Valkeniers, Kamerlid 
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Wetstraat 

Een laatste Goede Vrijdag? 
„Politiek onfatsoen", „een schande", een itaaî slag voor de demokratie", „semi-
fascisme",- slechts enkele van de vele krachttermen die in de Senaat — jawel, 
in deze Hoge Vergadering — opgang maakten naar aanleiding van de regulari-
zering van de Goede Vrijdag-benoemingen van minister De Croo. 
En toch- de senatoren hebben de regering blindelings gevolgd en de weg van 
de politieke moraal en van het fatsoen verlaten. 
Het regeringsvoorstel werd goedgekeurd. Meerderheid tegen minderheid. 
Maar op alle banken, vooral bij de ja-knikkers van de meerderheid, was er het 
nodige schaamrood. Alom werd gezworen: „Dit is de laatste keerf Een dure 
eed, vooral voor de traditionele partijen waar politieke benoemingen schering 
en inslag zijn. 

Volgens Rob Vandezande is het alles
zins niet de eerste maal dat een rege
ring van deze afschuwelijke procedure 
gebruik maakt om benoemingen die 
door de Raad van State vernietigd 
werden, toch door het Parlement re
gelmatig te laten verklaren. 
Een eerste maal zou dit gebeurd zijn 
rond 1964. Ondanks de tussenkomst 
van het opperste administratief ge
rechtshof zagen een 50-tal diplomaten 
hun benoeming geregularizeerd. Een 
tweede maal werd er ten tijde van 
minister Grootjans naar gegrepen. En
kele tientallen direkteurs van Rijksmid
delbare scholen werden ondanks alles 
toch maar „politiek" benoemd. 
Vorige week zat de Senaat dus opge
zadeld met de Goede Vrijdag-benoe
mingen van minister De Croo bij het 
Fonds voor schoolgebouwen. 
Tijdens haar tussenkomst herinnerde 
Nelly Maes er aan dat gewezen sena
tor Maurits Coppieters reeds ten tijde 
van de oprichting van dit Fonds ervoor 
waarschuwde dat het wel eens zou 
kunnen funktioneren als een politieke 
benoemingsmachine. Zijn vrees is 
meer dan bewaarheid geworden. Op 
22 mei 1975 gaf minister De Croo 
reeds toe een aantal benoemingsbe
sluiten te hebben ondertekend. Blinde

lings, op aandringen van CVP, PVV en 
SP. Coppieters noemde die benoemin
gen toen een schoolvoorbeeld van 
korruptie en belangenvermenging. Het 
was immers opvallend hoeveel kabi
netsmedewerkers en voormalige pri-
vé-sekretarissen er bij betrokken wa
ren. 
Helaas, er waren ook slachtoffers: 
ambtenaren die ten gevolge van deze 
benoemingen hun promotiekansen in 
de mist zagen opgaan of die zelfs 
gedegradeerd werden. Zij gingen naar 
de Raad van State. Goede Vrijdag 
werd één van de zwartste dagen uit de 
loopbaan van De Croo: al zijn aanstel
lingen en bevorderingen werden onge
daan gemaakt 
Die beslissing van het nochtans opper
ste administratief gerechtshof wil de 

P-Sprokkels 
• Van de begroting van de dotaties 
aan Gemeenschappen en Gewesten 
maakte Hugo Schiltz gebruik om een 
aantal politieke vragen op te werpen. 
Een eerste in verband met het feit dat 

regering dus ongedaan maken. Via het 
pariement alle benoemingen valideren! 
Voor Rob Vandezande duldt het geen 
twijfel dat daarmede zwaar getornd 
wordt aan het grondwettelijk beginsel 
van de scheiding der machten. En dat 
ook door de partij die de grondwet he
lemaal geen vodje papier vindt Er is 
evenwel meer, aldus de Leuvense se
nator: „Geeft u zich rekenschap wat 
het betekent zo maar te pas en te on
pas een uitspraak van de Raad van 
State te vernietigen? Hebt u geen 
ontzag voor de verongelijkte ambte
naren en de door hen opgebrachte 
moed om de eerbied voor de wette
lijkheid af te dwingen? Weet u wel 
wat u ons vraagt: een handeling die 
indruist tegen de rechtsstaat goed te 
keuren?" 

De senatoren hebben die inbreuk toch 
goedgekeurd. Ondanks een laatste op
roep van Nelly Maes: „Wij mogen de 
weg van het politiek fatsoen en van 
de politieke moraal niet verlaten. We 
mogen nie meewerken aan de verde
re afbraak van de rechtsstaat en van 
de instellingen. Wij mogen geen af
breuk doen aan de herwaardering 
van het openbaar ambt en aan de eer
bied voor de demokratische instellin
gen." 
De oproep heeft weinig resultaten 
gekend. Behalve dan dat het nu écht 
de laatste keer zou zijn... Maar ja, in de 
politiek kan een dubbeltje wel eens 
anders rollen. 
Tot slot, weet u wie zich tijdens de ge
hele zitting niet laten zien heeft? De 
Croo. 

„De PW zegt dat ze tegen partij-politieke benoemingen is. 
Waarom belet ze de regering dan niet op die weg verder te 
gaan en de draak te steken met de burgers en vooral met de 
duizenden die aan de eksamens van het Vast Wervingssekre-
tariaat deelnemen?" 

Nelly Maes 

de dotaties berekend worden op t>asis 
van de begrotingscijfers van 1980. 
Deze zijn echter schromelijk onder
schat Wanneer een korrektie hiervan? 
Een tweede betrof de belofte dat de 
ristomo's geleidelijk de dotaties zou
den terugdringen. Daar komt niets van 
in huis De Vlaamse begroting steunt 
slechts voor 5 th. op ristomo's. 
Vglgens het kamerlid is de huidige 

Tegen een deelneming van België aan de kerncentrale van Chooz zijn volgens Willy Desaeyere heel wat 
bezwaren in te brengen. De Limburgse steenkoolcentrale kan vergeten worden. Er zal een enorme 
energetische overkapaciteit ontstaan. Op ekonomisch en ecologisch vlak vindt de participatie al evenmin 
genade bij het Limburgs Kamerlid. Om dan nog te zwijgen over het communautaire luik: eens te meer gaan 
alle kompensaties naar Wallonië. 
Grofst van al is echter dat staatssekretaris Knoops met een deelneming aan Chooz regelrecht zou ingaan 
tegen de resoluties die de Kamer goedkeurde na het energiedebat Gewoon immoreel! 

financiële toestand van de gemeen
schappen dan ook onhoudbaar De lijn 
van de staatshervorming van 1980 
moet veel verder doorgetrokken wor
den. 
• In een interpellatie over het open
baar vervoer wees Oktaaf Meyntjens 
op de keerzijde van De Croo's bespa
ringsmaatregelen bij de NMBS: halve
ring van het aantal stoptreinen, af
schaffing van 288 stopplaatsen en 
1.250 arbeidsplaatsen. 
• Samen met een aantal kollega's 
hekelde Daan Vervaet de ont>enullige 
maatregelen die door de staatssekre-
tans voor landbouw genomen werden 
ter bestrijding van het bakterievuur Hij 
drong aan op een meer doelmatige en 
voor de natuur ongevaaHijke aanpak. 
• Het debat tussen een aantal Frans
talige onderwijsspecialisten over de 
slechte financiële toestand van de 
Luikse universiteit werd Willy Kuij-
pers op een bepaald ogenblik al te gor
tig. Hij wees erop dat deze universiteit 
een van de t>est t>etoelaagde is en 
bovendien alle wettelijke nonnen aan 
de laarzen lapt. op kosten van Vlaan
deren. Tijdens de voorbije 10 jaar ont
ving Vlaanderen slechts 44,8 th. van 
de universitaire kredieten en ontle-
ningsmogelijkheden. 
• Nauwelijks geïnstalleerd verklaar
de Gandois, van Cockerill-Sambre, dat 
het staaldossier verband houdt met de 
eenheid van België. Gaat het wel op 
dat iemand uit Franknjk, ingevoerd als 
deskundige,een dergelijke uitspraak 
doet? Op deze vraag van Hugo 
Schiltz repliceerde Mark Eyskens ge
makshalve met de kwinkslag dat ook 
een deskundige de gevoel'igfieden van 
de Belgische porseleinenkast moet le
ren kennen. 

Voorzitter 
Meyntjens 
Oktaaf Meyntjens. Schilder-behan-
ger van beroep. Sedert jaar en dag 
onverwoestbare steunpilaar van 
Vlaamse beweging en VU. Gewe
zen arrondissementeel voorzitter. 
Gewezen schepen. -Lid van talloze 
verenigingen. 
Als jongere hebben we over „die 
generatie' al te weinig weet 
Slechts van horen zeggen. 
Wat we wél weten: „den laaf doet 
het nog steeds. 
Als volksvertegenwoordiger. Lich
ting 1981. Inrijperiode had hij niet 
nodig. Politicus in hart en nieren 
voelde hij zich de eerste dag reeds 
thuis in de Wetstraat Met een 
maidenspeech wachtte hij niet lang. 
Sedertdien stroomt het vragen, in
terpellaties en tussenkomsten. Ge
tekend: Oktaaf Meyntjens. Na nau
welijks een jaar behoort hij tot het 
kruim van de VU-fraktie. 
Dinsdag 1 maart moet voor hem 
een grote dag geweest zijn. Ons 
was het ontsnapt Dat ene zinnetje 
in het Beknopt Verslag: „De heer 
Meyntjens neemt het voorzitter
schap waar.". Of beter, als een 
ongelovige Thomas ^eden we het 
af als een van de vele lapsussen. 
Het is de fraktievoorzitter, Frans 
Baert, die ons van dat ongeloof 
afhielp. We laten hem dan ook zelf 
aan het woord. 
Dinsdag 1 maart Op de agenda 

staat de begroting van arbeid en te
werkstelling. Een onaangenaam mi
nister. Weinig belangstelling. Maar 
zoals steeds, Oktaaf Meyntjens op 
post 
Het is 5 uur in de namiddag. In de 
zaal zitten nog een paar CVP'ers, 
één enkele liberaal, de minister zelf, 
voorzitter Defraigne en een zestal 
VU-leden. De voorzitter moet drin
gend weg. Voor een of andere eed
aflegging. Hij moet vervangen wor
den. Door de eerste ondervoorzit
ter. Of de tweede. Of de derde- Niet 
één ondervoorzitter valt te bespeu
ren. Dan maar gezocht naar het 
oudste aanwezige lid. Oktaaf 
Meyntjens. 
De Taaf wordt vriendelijk verzocht 
in de voorzitterszetel plaats te ne
men. Hij klimt op de troon. Zit daar 
alsof hij nooit elders gezeten heeft 
Alsof hij nooit anders heeft gedaan. 
Van vader op zoon. Oekoratief. 
Waardig- De zetel kraakt niet eens. 

Aan het woord is kollega Daan 
Vervaet Slotzin en handgeklap bij 
de VU-fraktie. De meerderheid op 
dat ogenblik. Iets minder luid ap
plaus dan even tevoren, bij Jaak 
Gabriels. Maar toen klapte Meyn
tjens mee. Als voorzitter mag dat 
niet Dat zou niet staan. 
Het applaus sterft uit Voorzitter 
Meyntjens geeft het woord aan de 
volgende spreker, Jef Valkeniers. 
Met een ongelooflijke flair en routi
ne. 

Jef Valkeniers spreekt De voorzit
ter komt terug. Dankt Meyntjens. 
Meyntjens neemt zijn gewone zit 
weer in. De VU-fraktie is een man
netje sterker. Jef Valkeniers zal 
luider applaus krijgen-
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Alarmkreten over Duits „neutralisme" overdreven 

Westduitsers kiezen 
voor Kohl en voor stabiliteit 
De Westduitsers hebben gekozen voor Helmut Kohls kristen-demokratische 
CDU/CSU en voor stabiliteit Zoveel is duidelijk uit de met spanning 
afgewachte uitslag van de bondsdagverkiezingen van zondag jl. Kohl, die in 
oktober vorig jaar als kanselier aantrad nadat de liberale FDP in een 
omstreden partnerruil de SPD aan de dijk had gezet om scheep te gaan met de 
CDU/CSU, boekte een aanzienlijk persoonlijk sukses. De tot in zijn eigen 
partij geuite kritiek dat hij te kleurloos en ondoeltreffend was om met sukses 
in een verkiezingscampagne aan te treden heeft hij nu wel voorgoed achter de 
rug. 

Van het verlangen naar stabiliteit ge
tuigt ook het feit dat de enkele weken 
geleden nog als zieltogend beschouw
de FDP in de Bondsdag blijft Met 
enkele percenten verlies weliswaar 
maar in elk geval is Hans-Dietnch 
Genschers partij op nationaal vlak niet 
uitgeteld. En dat des te minder daar de 
kristen-demokraten net niet de absolu
te meerderheid halen en dus een 
koalltiepartner nodig hebtien. Wat een 
hele geruststelling was voor Genscher 
want de Beierse CSU-leider Franz 
Josef Strauss zat op zijn vice-kanse-
lierschap en ministerie van Buitenland
se Zaken te azen en had er geen 
doekjes om gewonden dat hij niets 
voor een voortgezette koalitie met de 
Uberalen voelde als de CDU/CSU 
hen niet meer zouden nodig hebben 
voor een parlementaire meerderheid. 
De FDP heeft zeker en vast geprofi
teerd van de onstabiele situatie die 
vorig jaar in enkele deelstaten, o.m. 
Hessen en Hamburg, ontstond toen na 
verkiezingen de liberalen uit het deel
staat-parlement verdwenen, geen van 
de grote twee partijen de meerderheid 
haalde, de milieupartij van de Groenen 
wel haar intrede deed, en door de 
Groenen „gedoogde" sociaal-demo-
kratische minderheidskabinetten 

slechts met grote moeite konden rege
ren. De Westduitsers hadden duidelijk 
geen zin eenzelfde risico op nationaal 
vlak te lopen. 
Dat de Groenen nu voor het eerst hun 
intrede doen in de Bondsdag, waar 

voor het eerst sinds 25 jaar weer vier 
partijen zetelen, verandert weinig aan 
het beeld. Het is een sukses voor hen 
dat ze net boven de kiesdrempel zijn 
geraakt maar wat ze met dat sukses 
kunnen aanvangen is een andere 
vraag. Want de kiezers hebben juist 
een overduidelijk regeringsmandaat 
gegeven aan een partij en een koalitie 
die totaal andere zienswijzen voor
staat dan de Groenen, van faciliteiten 
voor de industrie en kerncentrales tot 
atoomraketten en een „NAVO-vrien
delijk" beleid. 
Gezien de grote rol die de kwestie van 
de nieuwe NAVO-raketten in de ver
kiezingscampagne gespeeld heeft 
werd de kristen-demokratische over
winning in Washington en op de 
NAVO-hoofdkwartieren op een hoor
bare zucht van opluchting onthaald. 
„De Westduitsers hebben duidelijk 
neutralistische avonturen van de 
hand gewezen', zo klonk het voldaan 
in vele kommentaren. 
Dat soort kommentaren is echter veel 
te scherp gesteld, zoals de jongste tijd 
in de buitenlandse pers nogal vaak met 
de grove borstel is gewerkt inzake de 
Bondsrepubliek. Heel wat journalisten 
en politici schijnt het nog altijd moeilijk 
te vallen zonder clichés of veralgeme
ningen over de Bondsrepubliek en de 
Duitsers te spreken of te schnjven. Zo 
was in verband met de in dat land sterk 
opgekomen vredesbeweging met altijd 
duidelijk of men de Westduitsers nu 
verweet te „links" of te „nationalistisch" 

te zijn. Enerzijds weerklonken vooral in 
Washington en op de NAVO beschul
digingen dat die vredesbeweging, of 
het nu ging om sociaal-demokraten. 
Groenen, protestantse kerken of an
dere groepen, door de Sovjetunie „ge-
desinformeerd" of zelfs ronduit be
taald waren Anderzijds evenwel wer
den de Westduitsers ervan verdacht 
nationalistische doeleinden, met name 
een geleidelijke Duitse hereniging, 
zwaarder te laten wegen dan hun 
loyauteit jegens de NAVO. Daarom 
liepen ze gevaar zich te laten verieiden 
door Russische lokzangen waarbij hen 
een Duitse hereniging op termijn zou 
worden voorgespiegeld in ruil voor 
een neutraler opstelling. Een eerste 
gebaar van goede wil daarbij zou niet-
opstelling van de nieuwe NAVO-raket
ten zijn, aldus dat scenario. Parallel 
daarmee werden alarmkreten geuit 
over het toenemend „anti-Amerikanis
me" in de Bondsrepubliek. 

Muur als waarschuwing 
Al die scenario's van door de Russen 
betaalde, gedesinformeerde of aange
lokte Westduitsers zijn ook sterk over
trokken. Het is zeker zo dat vele 
Westduitsers een Duitse hereniging 
een wenselijke zaak vinden maar niet 
tot tegen om het even welke prijs. Er 
staat in Beriijn een muur die een 
konstante waarschuwing vormt tegen 
naïviteit of lichtzinnigheid in die kwes
tie. En er weze aan hennnerd dat in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog de 
Westduitse leiders die konstant spra
ken over het recht van het Duitse volk 
in een onverdeeld land te leven juist 
het hardst aan de kar duwden om de 
Bondsrepubliek stevig bij het Westen 
en de NAVO te verankeren en te 
bewapenen en aldus de Duitse deling 
onomkeerbaar te maken. Want die 
Westduitse leiders wisten zeer goed 

dat in de naooriogse situatie een een-
gemaakt Duitsland alleen een neutraal 
en gedemilitarizeerd Duitsland kon zijn, 
dat de Sovjetunie net zo min kon 
aanvaarden een verenigd, bewapend 
Duitsland in het vijandelijke kamp te 
zien als de Amerikanen en NAVO 
zouden aanvaarden dat een verenigd 
goed bewapend Duitsland zich met 
pak en zak bij het Pakt van Warschau 
zou aansluiten. Een herenigd Duitsland 
is dus wel iets wenselijks voor de 
Westduitsers, maar niet zo dat ze klaar 
staan om er de NAVO-kap voor over 
de haag te gooien. 

Ook de klachten over anti-Amerikanis
me in de Bondsrepubliek zijn overdre
ven. De uiterst-rechtse en -linkse 
groepjes die aanslagen plegen tegen 
Amerikaanse doelwitten vormen een 
uiterst kleine minderheid. Uit serieuze 
opiniepeilingen blijkt telkens weer dat 
een overgrote meerderheid Westduit
sers de Verenigde Staten een warm 
hart toedraagt en voor loyaal NAVO-
bondgenootschap is. 

Dat in de Bondsrepubliek heel wat 
vraagtekens worden gezet bij de nieu
we NAVO-raketten is anderzijds be
grijpelijk. Men mag niet vergeten dat 
de Bondsrepubliek in aanmerking 
komt voor de plaatsing van 108 Pers-

De paus en het wespennest van Centraal-Amerika 
Zelden is een reis van paus 
Joannes Paulus zo politiek ge
laden geweest als zijn rondreis 
door Centraal-Amerika. Niet al
leen omdat in verschillende 
Centraal-Amerikaanse landen 
op grote schaal geweld woedt 
(El Salvador, Guatemala waar 
de regering van Rios Montt nog 
net voor het pausbezoek zes 
gevangenen zonder behoorlijk 
proces liet terechtstellen), maar 
ook omdat vele katolieke pries
ters in die landen de zijde van 
het verzet hebben gekozen te
gen diktatoriale regimes die de 
mensenrechten met de voeten 
treden en elke dialoog onmoge
lijk maken, en sommigen in hun 
engagement aan de kant van de 
armen en de misdeelden ook 
mee de wapens hebben opge
nomen. 

De paus heeft in al die landen 
gepleit voor overleg, sociale 
rechtvaardigheid, hervormin
gen ten gunste van de landloze 
boeren en landarbeiders, eer
bied voor de mensenrechten. 
Woorden die ongetwijfeld grote 
waarde hebben in landen als El 
Salvador en Guatemala, waar 
schreeuwende sociale tegen
stellingen de voedingsbodem 
vormen van het huidige geweld 
en waar de regimes op eisen 
voor hervormingen antwoorden 
met repressie en politieke 
moorden. 

Anderzijds heeft hij elke vorm 
van gewapend verzet opnieuw 
veroordeeld en zich ook uitge
sproken tegen de Nicaraguaan
se volkskerk die deelneemt aan 
het sandinistisch bewind. (Dit 
hoewel hij voor zijn geboorte
land Polen wel een dialoog tus
sen staat en kerk en dus een po
litieke rol voor de kerk bepleit) 

In Nicaragua, waar de openbare 
mis en homilie van de paus 
herhaaldelijk door protestkre-
ten werd onderbroken, heeft het 
pausbezoek een ontgoochelde 
nasmaak gelaten, niet alleen bij 
de sandinistische leiders maar 
ook bij vele lagere priesters. Ze 
zegden dat de paus wel de 
tekortkomingen van het regime 

(en die zijn legio) bekritizeerde 
maar weinig oog had voor de 
sociale realizaties (gezond
heidszorg, alfabetizering enzJ, 
het niet had over de doden die 
in Nicaragua gevallen zijn door 
akties van in Honduras geleger
de en door de Amerikanen be
wapende en gesteunde anti
sandinisten en de kloof tussen 
de behoudsgezinde kerkelijk 
hiërarchie en de lagere kierus 
vergroot heeft 
Niettemin lijkt de paus de Nica
raguaanse leiders toch een 
steuntje te hebben gegeven in 
het belang van een verminde
ring van de gewapende strijd in 
Centraal-Amerika. Toen hij in 
zijn vliegtuig uit Nicaragua naar 
Panama vloog, zei hij dat de 
Nicaraguaanse leiders hem ge
vraagd hebben er bij de Ver
enigde Staten op aan te dringen 
niet militair tussenbeide te ko
men in El Salvador. Een dergelij
ke interventie zou volgens de 
Nicaraguanen niet alleen tot 
nog meer bloedvergieten leiden 
maar ongetwijfeld ook een mili
taire aktie tegen Nicaragua 
meebrengen dat er door Reagan 
van beschuldigd wordt het Sal-
vadoriaans verzet te helpen. 
Het feit dat de paus dit verzoek 
openbaar maakte, werd be
schouwd als een vingerwijzing 
aan de Amerikaanse regering. 

H.0. 

hing H-raketten die in enkele minuten 
tijd de Sovjetunie kunnen bereiken en 
dus een wezenlijk destabilizatiegevaar 
meebrengen. Bovendien is het nor
maal dat de Duitsers, gezien hun lig
ging, liever minder dan meer kemra-
ketten in Centraal Europa willen en 
daarom zowel bij Moskou als Wash
ington aandringen op serieuze onder
handelingen in Geneve om het aantal 
nieuwe raketten, als de nul-optie on
haalbaar lijkt ten minste zo laag moge
lijk te houden. De Amerikaanse presi
dent Reagan heeft door zijn duidelijk 
gebrek aan belangstelling voor serieu
ze bewapeningskontrole en door zijn 
onfortuinlijke uitspraken zeker even
veel bijgedragen tot de Westduitse 
vredesbeweging (en ook die elders in 
Europa) als echte of vermeende Sov-
jet-propaganda en -geld. Als een Ame
rikaans president die geen blijk geeft 
van overdonderende feitenkennis 
over internationale fxjiitiek, in een ge
sprek op het Witte Huis openlijk spe-
kuleert over de mogelijkheid van een 
beperkte kernooriog in Europa is het 
niet meer dan normaal dat bij de 
Duitsers alarmbelletjes rinkelen. Want 
een dergelijke oorlog zou onvermijde
lijk op Duitse bodem (zowel DDR als 
Bondsrepubliek) uitgevochten worden 
en wat de Duitsers betreft zouden er 
achteraf geen winnaars of veriiezers 
zijn. Een dergelijke rechtmatige be
zorgdheid afdoen als defaitisme of het 
„liever rood dan dood"-syndroom is 
bepaald unfair jegens de Westduitsers 
die een groot en goed bewapend leger 
op de been houden, en jaarlijks ettelij
ke miljarden bijdragen tot de NAVO 
en de legering van Amerikaanse troe
pen in Europa. Net zoals het unfair is 
de pleidooien van heel wat Duitse 
leiders voor een zo goed mogelijke 
modus Vivendi met de Sovjetunie en 
Oost-Europa verdacht te maken als 
gebrek aan loyauteit jegens de VS die 
voor het ogenblik op een koude-oor-
logkoers zitten. Aan de détente zitten 
voor de Bondsrepubliek zowel serieu
ze ekonomische belangen vast als ook 
vlottere kontakten met de DDR en het 
is normaal dat zij liefst zoveel mogelijk 
bruggen slaan met dat andere Duits
land. 

Net zoals de alarmkreten over een 
Westduits neutralisme of nieuw Duits 
nationalisme overdreven waren zijn 
ook de verschillen tussen CDU/(^U 
en de SDP, de grote veriiezer in de 
verkiezingen, door de retoriek van de 
verkiezingscampagne op de spits ge
dreven. De SPD heeft zo te zien een 
fout gemaakt door van de euroraket-
ten in die mate een strijdtema te 
maken en veel verdergaande stellin
gen in te nemen dan ze in haar rege
ringsperiode deed. Het buitenlandse 
beleid van de ploeg Kohl-Genscher zal 
wel aksentverschuivingen te zien ge
ven maar geen diepgaande verande
ringen. Want de Westduitse belangen 
veranderen niet met een regenngswij-
ziging en het is normaal dat een bonds
kanselier, in het kader van de interna
tionale verplichtingen van zijn land, die 
zo goed mogelijk verdedigt 

H. Oosterhuys 
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Zóboorfhd 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën, 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 

w-»Ü' TAiJJi U 



10 m Dossier 

Slot 

In deze vierde en laatste aflevering laat mr 
Frans Van der Eist drie bevoorrechte getuigen 
over de politieke verhouding Romsée-Leo-
pold III aan het woord. 
Vervolgens publiceert de schrijver van de 
reeks een door Gerard Romsée opgestelde 
nota, „Standpunten" getiteld, waarvan hij 
meent te weten dat het de standpunten van de 
koning waren. 
Wij sluiten deze reeks af met een fotodoku-
ment op 20 augustus 1938 waarop koning 
Leopold en generaal Denis te zien zijn, beiden 
inspekteren de grote legeroefeningen in Ar
dennen. 

Ik ben in de gelegenheid nog enkele 
aanvullende gegevens mee te delen in 
verband met de relaties tussen Gerard 
Romsée en de koning tijdens de oorlog. 
Zeer belangrijk is een getuigenis van de 
heer Frans Wildiers, gew/ezen goevemeur 
van de provincie Antwerpen. 
„Toen Gerard Romsée mij tot goevemeur 
benoemde, vroeg ik hem of deze aanstel
ling de instemming wegdroeg van het 
Hof. Hij antwoordde mij: „Gij kunt U daar 
zelf van vergewissen. Vraag een audiën
tie aan bij graaf Capelle of bij baron Fre-
derlcq'. 

De heer V\/ildiers heeft dan een onderhoud 
aangevraagd bij baron L Fredericq, de 
kabinetschef van de koning en werd op 
het koninklijk paleis te Brussel ontvangen. 

„Ik kreeg alleen maar aanmoedigingen en 
blijken van vertrouwen. De heer Frede
ricq zegde mij: „De Koning is gelukkig 
dat jonge, bekwame mannen zich in deze 
moeilijke omstandigheden willen inzet
ten voor het openbaar welzijn". 

Klaarblijkelijk had Gerard Romsée dus 
voorafgaandelijk de goedkeuring van de 
koning bekomen voor de benoeming van 
de heer Wildiers tot goevemeur. 

De heer Ernest Van den Berghe getuigt zij
nerzijds dat hij toevallig aanwezig was op 
het kabinet van Romsée toen deze terug
kwam van Laken en met een glimlach 
zegde dat hij „de benoeming van Van 
Coppenolle op zak had". Dit is een bevesti
ging dat Romsée wel degelijk de goedkeu
ring van de koning gevraagd en bekomen 
heeft voor de benoeming van kolonel Van 
Coppenolle tot korpsoverste van de Rijks
wacht De heer Van den Berghe schrijft 
mij: „Ik heb steeds de overtuiging gehad 
dat Gerard ROmsée gedurende de oorlog 
geen enkele beslissing van belang ge
troffen heeft zonder voorafgaandelijk 
overleg en instemming van het Hof. 

Dit wordt bevestigd door een getuigenis 
van Mr. Willem Melis („De Standaard", 
25 februan 1983). „Mr. M. Croonenberghs, 
die een paar jaren zijn (d.i. Romsées) 
kabinetschef is geweest, vertelde mij na 
de oorlog dat Romsée hem op een be
paald ogenblik opdracht gaf het ontwerp 
van besluit voor de oprichting van de 
grote agglomeraties te laten uittikken. 
Toen het werk klaar was vertrok, hij naar 
Laken met het ontwerp. Het is pas na zijn 
terugkeer dat hij toelating gaf om de 
tekst aan het Staatsblad te laten bezor
gen, zonder een woord te zeggen over 
zijn onderhoud met de omgeving van de 
Koning". 

ROMSEE en de KONING 
Volgens een verslag in „De Standaard" 
van 24 januari 1948 verklaarde Romsée als 
getuige op het proces-Van Coppenolle: 
„Niet alleen het banditisme hadden wij 
daarbij op het oog, maar ook de moge
lijkheid dat de oorlog zou eindigen op 
een kompromis-vrede, zodat op een ge
geven ogenblik ons land zonder vreemde 
legers zou staan. Dan zou de rijkswacht 
voor de orde moeten zorgen hebben". 
Ik ben ook nog in het bezit van een nota, 
opgesteld na de oorlog, door G. Romsée 
met het oog op zijn verdediging. Zij is geti
teld: „Standpunten". Er wordt niet gespeci-
fieerd van wie. Doch ik meen mij niet te 
vergissen wanneer bedoeld werd: stand
punten van het Hof, van de koning. Ziehier 
de tekst van deze nota: 

1. Ten opzichte van de oorlog. — De Bel
gisch-Duitse oorlog is in feite geëindigd se
dert 28 mei 1940. België heeft geen bond
genoten. De verdere oorlog is voor België 
een „ree inter alios acta". Ahwijzing van de 

oorlogspolitiek van de Londense regering 
als strijdig met het landsbelang. 

2 Ten opzichte van de Londense rege
ring. — Door haar breuk met de koning 
heeft de regering haar legitimiteit ver
beurd. Haar beslissingen hebben niet de 
geringste waarde. In plaats van reken
schap te vorderen, zal hij rekenschap te 
geven hebben. 

3. Ten opzichte van de Sekretarissen-
Generaal. — De Sekretarissen-Generaal 
zijn het hoogste nog fungerende staatsge
zag. Zij bezitten de ruimste bevoegdheid 
om alle maatregelen te treffen die door de 
omstandigheden vereist zijn. Zij mogen 
niet schromen verantwoordelijkheden op 
zich te nemen. Het is vaderlandse plicht 
hen behulpzaam te zijn en volgens hun 
richtlijnen te handelen. 

4. Ten opzichte van de Vlamingen. — Rui
me tegemoetkomingen om de Vlaamse 
Nationalisten in de voor hen gunstige 

konjunktuur af te houden van een separa
tistische antibelgische politiek. 

5. Ten opzichte van de ordehandhaving. 
— Het is van overwegend belang dat de 
ordehandhaving in Belgische handen blijft 
De ordediensten dienen flink georgani-
zeerd te worden om tijdens de bezetting 
en bij het einde van de bezetting de orde 
te kunnen handhaven. De orde dient ge
handhaafd tegenover elke ordestorende 
daad zonder onderscheid. 

6. Ten opzichte van het Verzet — Afwij
zing van elke vorm van ordestorende 
aktieve weerstand als strijdig met het 
volkenrecht en schadelijk voor het lands
belang. 

7. Ten opzichte van het politiek regime. 
— Het voorooriogse politiek regime komt 
niet terug. Bij het einde van de bezetting 
zal de koning een extraparlementaire rege
ring aanstellen, die te'gepasten tijde een 
grondwetsherziening zal voorstellen om 
het politieke regime aan te passen. 
Deze standpunten uit de periode 1940-41 
zijn natuuriijk bij verioop van tijd in hun for
mulering beïnvloed geweest door de af
wisselende en naderhand gewijzigde oor
logskansen. Nochtans werd dientengevol
ge geen enkel van die standpunten opge
geven of essentieel gewijzigd, althans niet 
voor de ontscheping in Normandië." 

Ten slotte nog een rechtzetting. Voort
gaande op mijn geheugen heb ik geschre
ven dat kolonel Rombauts tijdens de oor
log door Romsée zou bevorderd geweest 
zijn. Dit is een vergissing, een naamsver
warring. Het gaat om de kommandant van 
de paleiswacht de heer Corthauts, die wel 
degelijk een bevordering gekregen en 
aanvaard heeft 

Mijn bedoeling met deze bijdrage is niet 
de koningskwestie op te rakelen, maar 
wel het duidelijk te maken dat door de 
repressie en door de koningskwestie de 
geschiedenis vervalst werd en dat men 
er geen rekening mag mee houden indien 
men de historische waarheid op het 
spoor wil komen. 

Frans Van der Eist 

t / 
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Leefmilieu W\ 11 

Toen „Test-Aankoop" begin dit jaar zijn schokkend rapport over de diskutabe-
le kwaliteit van ham publiceerde mocht men er zich aan verwachten dat de 
ham-producenten in de tegenaanval zouden trekken. Het „ham-schandaal"zou 
ook zijn weerklank vinden tot in de Wetstraat Namens de Volksunie 
interpelleerde kamerlid Jan Caudron de staatssekretaris van Volksgezond
heid en Leefmilieu en stelde hem daarbij een aantal scherpe vragen 
Ons kamerlid was daarmee niet aan zijn proefstuk want reeds herhaaldelijk 
kloeg hii, zoals hij zelf zegt, „vanop de spreekstoel van de Kamer de maffia
praktijken van de vlees wereld aan". 

WIJ vroegen Jan Caudron waarom hij 
de klachten van „Test-Aankoop" zo 
ernstig neemt 
Jan Caudron: „Naast de hormonen
zwendel bij de runderen kloeg ik het 
gebruik aan van thynostatica Thynos-
tatica worden door de veekwekers 
massaal toegediend omdat zij door 
waterretentie een rund zo een kleine 
100 kg zwaarder kunnen doen wegen 
Wanneer ik dus weet wat in de fokkerij 
op dat stuk gebeurt, heb ik er geen en
kele moeite mee om de resultaten van 
„Test-Aankoop" te aanvaarden Wan
neer de producenten door toevoeging 
van fosfaten er met voor terugschrik
ken water voor ham te verkopen, wat 
zou ze dan tegenhouden om te over- Kamerlid Jan Caudron 

Hop, het hoofdkussen van gezondheid 

MIJN geboortedorp Teralfene 
had net zoals al de dorpen 
in de streek van Asse-Aalst 

een hopbeurs. Geen gigantisch ge
bouw maar een eerbare herberg die 
van de rest van het jaar evengoed „De 
Trapkes op" had kunnen heten 
Als de tijd daar was om de hoppluk te 
doen was mijn dorp een en al bednjvig-
heid, anders lag het daar te liggen op 
de grens tussen het Pajottenland en 
het Land van Aalst, daar waar Oost-
Vlaanderen en Brabant in de Dender in 
mekaar overvloeien Mijn dorp had als 
grote verdienste dat het tot voor de 
samenvoeging in 76 nog een echt 
dorp was met zijn kleine politieke 
vetes en dat het ooit een dichter als 
pastoor had die m de kerk zijn lijf
spreuk „Omnis Caro Foenum" (alle 
vlees IS hooi J liet aanbrengen naast 
het jaartal 1652 

Mijn dorp, zei ik, rook als de tijd daar 
was naar hop. Die weeè, moeilijk te 
omschrijven zacht bedwelmende geur 
vulde de straten, de keukens, de ach-
tervloeren, de voute-kamers, de zol
ders 
Ik dacht daaraan toen ik hoorde dat 
men deze maand opnieuw de jacht 
heeft ingezet op de jonge hoppe
scheuten die heden ten dage in peper
dure restaurants op de menu's prijken 
In het land tussen Asse en Aalst 
spreekt men van „de plik" als men 
hopplukken bedoelt en in het hoppe-
land rond Popennge heeft men het 
over „de plok" Gwij Mandelinck, een 
van onze huidige betere dichters 
schreef daarover „De plok is ingezet' 
Het klinkt bijna als een zegekreet'" 

HIJ liegt met Toen de tijd daar was, 
eind augustus-begin september was 
het inderdaad feesttijd De mensen 
van mijn dorp zaten erop te wachten 
Iedereen, of hij moeSt doodziek zijn, 
spoedde zich naar de hoplochtingen 
om te plukken 

De burgemeester van Kobbegem, va
der van de huidige staatssekretans 
van Landbouw gooide het met de 
nonnekens op een akkoordje en stel

de het nieuwe schooljaar een week uit 
voor de pluktijd Hop was belangrijk, 
bracht veel geld op, is onontbeerlijk 
voor smakelijk bier, voor een goede 
gezondheid en voor een nacht zonder 
zorgen 
In de Pharmacopea Belgica uit 1747 
staat te lezen dat hop 
„ een pisdnjvende en uitwazemings-
bevorderende kracht wordt toege
schreven De Bellen en Zaden verster
ken de Maag, bevorderen de Maand
stonden en geven aan Bier zijn bitter
heid, ook beletten ze dat het schielyk 
zuur wort" 
Alleen vrouwelijke bloemen komen in 
aanmerking voor de kweek, mannelij
ke worden uitgetrokken Men kan de 
vrouwelijke kennen omdat ze de 
groen-gele bellen ontwikkelen 
Hoe hop gebruiken in de huisapo-
teek? 

De hopbellen worden gedroogd in een 
oven of bij een warme kachel, men ziet 
er dan vlug het hopmeel, de lupuline, 
uitvallen Om een aftreksel te beko
men laat men 15 tot 20 g droge hopbel
len op 1 I water 10 minuten trekken, 
zeeft en dnnkt een waterglas voor de 
maaltijden Dat zuivert het bloed en 
een glas extra na de maaltijd helpt een 
trage spijsvertenng op dreef Een ster
ker afkooksel (40 g tiop op 1 I water 
twee minuten laten koken, 5 minuten 
laten trekken, zeven en tot 3 kopjes 
per dag, het laatste voor het naar bed 
gaan) helpt ongenode seksuele opwin
dingen vermijden Er weze aan toege
voegd dat eenzelfde afkooksel hart
en buikkrampen gladstnjkt en abces
sen aan de milt en de lever geneest 
Mochten al deze middeltjes mets uitha
len, wat WIJ sterk betwijfelen, dan is 
hop zo wonderbaar dat het deze en 
ander kwalen doet oplossen in een 
weldoende slaap De schaarser wor
dende generatie van mijn dorpsgeno
ten geboren voor de eeuwwisseling 
weet nog te vertellen hoe zij op hoofd
kussens met hopbellen gevuld sliepen 
en zo hun kop- en andere zorgen 
vergaten 

Jan Caudron: 

rrHet ham-schandaal 

kan slechts met 

medeplichtigheid 

van de overheid" 

Uit het klein kruidenboek. 

dnjven met allerlei additieven om de 
produkten aantrekkelijk te maken voor 
het oog en langer te doen konserve
ren ?" 

WIJ: „Wat Is er dan allemaal verkeerd 
aan de ham die ons aangeprezen 
wordf Wat voor slechts voegt men 
er aan toe?" 

Jan Caudron: „Nitraten en nitnetzou-
ten (E 250 en E 251) worden toege
voegd om de kleur van het vlees te 
stabilizeren, om de smaak te beïnvloe
den en het vlees kunstmatig te doen 
rijpen Het foefje van botulismebestnj-
ding wordt door de producenten zui
ver als bedrieglijk alibi gebruikt De 
wetenschap leert ons dat nitraten en 
nitrieten in het organisme omgezet 
worden in nitrosaminen die op hun 
beurt kankerverwekkend zijni 

Wat mij bij de studie van „Test-Aan
koop" ook fel heeft geschokt is het vol
gende Ik citeer „Wij hebben welis
waar geen ziekteverwekkende kiemen 
ontdekt, maar de aanwezigheid van 
miljoenen kiemen en/of van gisten en 
schimmels wijzen ontegensprekelijk 
op een gebrek aan hygiene bij de 
bereiding of de bewanng 17 van de 29 
onderzochte stalen voldoen met in 
bakteriologisch opzicht" 

Het kan! 

Opmerkelijk is wel dat de fabnkanten 
wiens produkten naar Frankrijk wor
den uitgevoerd, waar wel een strenge 
wettelijke reglementering bestaat die 
wel konform de normen kunnen afle
veren Het kan dus als men het wi|i 

WIJ. „Omdat er in België geen wette
lijke reglementering bestaat heeft 
Testaankoop zich moeten baseren op 
de Franse wetgeving. Er bestaat wel 
een ontwerp-KB, een stap in de goe
de richting hebt gij dat genoemd, 
maar waar blijft dit KB?" 

Jan Caudron: „Dit ontwerp, lees ik in 
het technisch dossier van Testaan
koop, zit al 3 jaar in de koelkast door 
de invloed van „een met nader bepaal
de drukkingsgroep Deze frigopolitiek 
doet sterk denken aan de Wet tot 
oprichting van een Instituut voor Vete
rinaire Keunng, die midden '81 door de 
beide Kamers werd goedgekeurd 
maar waarvan de uitvoenngsbesluiten 
door dezelfde duistere machten wor
den tegengehouden en dit met de 
schuldige medeplichtigheid van de hui
dige regeringspartijen" 

WIJ' „Maar bestaat er in dit land niet 
iets als een Eetwareninspektie? Kan 
die dienst schandalen als dit van de 
ham niet voorkomen? 

Jan Caudron: „Tijdens de bespreking 
van de begroting 1983 van Volksge
zondheid heb ik de grote onderbezet
ting van de dienst Eetwareninspektie 
aangeklaagd Door het uitblijven van 
een adekwate eetwareninspektie en 
een aangepaste wetgeving kan het 
geknoei in de vleeswereld ontge-
stoord verder gaan Zover zelfs dat 
ook ernstige producenten omwille van 
de oneerlijke konkurrentie verplicht 
zijn het bedrieglijk spelletje mee te 

spelen, willen zij zelf met ten onder 
gaan Hetzelfde geldt voor de rundfok
ker Wie weigert de hormonen toe te 
dienen, veegt zichzelf van de kaart Is 
het met ver gekomen wanneer konsu-
lenten van een grote landbouworgani-
zatie de kwekers op het bednjf komen 
aanleren hoe zij de hormonen moeten 
toedienen?" 

WIJ. „Producenten van ham hebben 
na de publikatie van het Testaan
kooprapport nogal korzelig gerea
geerd. Wat zegt u daarvan''" 
Jan Caudron- „Hun kommentaren 
hebben op mij weinig indruk gemaakt 
ZIJ weren zich als een duivel in een wij-
watervat en betreuren met dat onze 
volksgezondheid geschaad wordt of 

Senator 
Paul Peeters: 

„Wetgeving zegt 
wat niet mag, 
nooit wat 
wel moet." 

In het maandblad „Meat-Clontact" van 
de Vlaamse Slagersgilde kwam eind 
1982 VU-senator Paul Peeters uitge
breid aan het woord Hij behandelt 
daarin naast tal van vakproblemen een 
ander aspekt van de kontrole op de 
vleeskeuring Vanuit een professionele 
hoek maar met minder onbelangrijk 
voor de volksgezondheid i 

„Tot op heden is de wetgeving die ons 
door het ministene van Volksgezond
heid wordt opgelegd een wetgeving 
van „waf niet mag", bij voorbeeld geen 
sulfiet geen mtnet geen hormonen 
maar nooit wat wel moet om aan een 
kwaliteitsnorm te voldoen Zo kan elke 
slager, of fabnkant kalfsgehakt of 
kalf sworst verkopen zonder dat er een 
gram kalfsvlees in verwerkt is, als er 
maar geen sutfiet in zit Dit is een zeer 
negatieve benadenng van kwaliteits
normen " 

dat de verbruikers bedrogen worden 
ZIJ betreuren alleen het eventueel ver
minderde zakencijfer dat de onthullin
gen van Testaankoop zou aangencht 
hebben" 
WIJ: „Gij hebt de staatssekretans 
een achttal vragen gesteld over het 
probleem Tevreden van de antwoor
den?" 
Jan Caudron: „De heer Aerts zegt dat 
de ham die thans verkocht wordt 
voldoet aan de gestelde voorwaarden 
maar dat er kan gediskussieerd wor
den over de kwaliteit van de ham 
— De staatssekretans betreurt het 
dat het reeds twee jaar oude ontwerp 
van Koninklijk Besluit op goedkeunng 
wacht bij de minister van Ekonomische 
Zaken 
— Op de bneven van Test-aankoop 
werd met geantwoord om een openlij
ke polemiek te vermijden 
— De staatssekretaris betreurt het 
dat er te weinig inspekteurs zijn» 
— Ook betreurt de staatssekretaris 
het dat er nog geen datum werd 
vastgesteld voor de oprichting van het 
Instituut voor Vetennaire keunng 
Niet helemaal negatief dus, het blijft 
wel opletten geblazen, de Belgische 
fngo's gaan zelden openi" 

Nu het hamschandaal de vleesver-
loedering weer even in de aktualiteit 
bracht is het afwachten hoe vlug (of 
hoe traag!) de administratieve mo
lens zullen draaien. 

Of het rapport van Test-aankoop nu 
overtrokken was of niet doet er niet 
toe! Over de volksgezondheid gaat 
het en daaromtrent mogen er geen 
twijfels bestaan! 

Slager 
Bartholomeeussen: 

„De kleine slager 
moet zich 
steeds kunnen 
verantwoorden!" 

n 

Haast gelijktijdig met het Test-aan-
kooprapport veroverde de Vlaamse 
slager (Zoersel-Kempen) op een inter
nationale vakbeurs te Utrecht een gou
den onderscheiding voor „zijn" Ken> 
pense boerenham 
Ondervraagd over het ham-schandaal 
door Test-aankoop gepubliceerd ant
woordde hij onomwonden 
„De kleine slager, die ambachtelijk 
werkt moet zich steeds kunnen ver
antwoorden tegenover zijn klanten 
Als hij die zou bedriegen, zou het vlug 
geweten zijn Het is jammer dat de gro
te fabrikanten zulks met moeten" 
Ook de kontroles van het ministerie 
moeten -ernstig genomen worden Er 
zou een certifikaat moeten komen 
vanweg het ministene Dat zou de 
slager aanmoedigen en de klant nog 
meer vertrouwen geven Trouwens de 
inspektie kent na enige jaren zijn pap
penheimers well" 

• 
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AB-Mortsel: 
Vlaamse 
moneymaker 
voor Duitse 
schoonmoeder 

-' i 
MORTSEL — Het is nu ruim 
drie jaar geleden: het Duitse i 
weekblad „Der Spiegel" ; 
pakte uit met het ophefma- ', 
kend bericht dat „vrij spoe- | 
dig NV Agfa-Gevaert voor 
de volle 100 procent in han
den zou belanden van de 
chentiereus Bayer_" Presi
dent André Leysen reageer
de daarop met een verkla
ring in de „Financieel-Eko-
nomische Tijd" dat daar 
geen sprake van is, maar dat 
wel een forse kapitaalverho
ging in het vooruitzicht werd 
gesteld-
Dezelfde dag van die pers
verklaring, 19 februari '80, 
stemde de raad van beheer 
van Gevaert Photoproduk-
ten in met een enorme her
schikking van aandelen 
waardoor het door Lieven 
Gevaert in 1890 opgerichte 
Vlaams bedrijf definitief 
voor 60 procent vanuit Le-
verkusen gekontroleerd 
werd. In 1981 werd „de uit
verkoop" onomkeerbaar be
vestigd, toen de door „Der 
Spiegel" een jaar eerder 
aangekondigde Bayergreep 
op Agfa-Gevaert voor de 
volle honderd procent werd 
verwezenlijkt-
Hoe stelt de Vlaamse vesti
ging in Mortsel het van
daag? 

Volgens de gegevens die nu 
reeds in verband met de 
resultaten voor 1982 gekend 
zijn: 
opperbest In de groep 
Agfa-Gevaert die in het bin
nenkort gepubliceerde jaar
verslag '82 op een omzet 
van meer dan 100 miljardC!) 
zal kunnen terugblikken zal, 
zo mag gevreesd worden, 
niet met zoveel woorden 
vermeld worden dat de 8000 
werknemers van de vesti
gingen AG-Mortsel, Deurne, 
Wilrijk en Aartselaar- uitein
delijk de van gezondheid 
meest blozende dochters 
van schoonmoeder Bayer in 
leven houden. 
Immers, in het jaarverslag 
'81 werd in een voetnoot 
reeds gesteld dat zuivere 
winstcijfers niet worden 
meegedeeld „omdat tussen 
AGFA-AG en Agfa-Gevaert 
AG een overeenkomst tot 
resultaatpooling bestaat." 

Hoewel de kontrole van één der 
belangrijkste Vlaamse bedrijven 
sinds twee jaar volkomen uit 
Vlaamse handen is verdwenen 
wijst alles erop dat ook vandaag 
nog Agfa-Gevaert Mortsel in de 
multinationale groep onvermin
derd de meeste gezonde docfiter-
onderneming blijft en tot in de 
„Aufsichtsrat" van Leverkusen 
als gewaardeerde „moneymaker" 
erkend wordt 

De Vlaamse Gevaert verloor zijn 
zelfstandigheid haast twintig jaar 
geleden (in '64). 

De belangwekkendste transakties 
gebeurden evenwel in '80 en '81. 
Via een ingewikkeld kapitaals-klu
wen versukkelden de Vlaamse 
Gevaert-werknemers in handen 
van de Duitse Bayer-reus. 

Hypermodern 

Evenwel, bij het opslorpen van 
AG-Mortsel in een groots multina
tionaal concern doen de Vlaamse 
werknemers ook ongetwijfeld 
(momenteel) hun voordeel. 

Ze werken mee, en profiteren van, 
een enorm research-budget: mo
menteel nagenoeg 7 miljard. 

De Agfa-Gevaert reus stelt haast 
36.000 mensen tewerk waarvan 
8.000 in Vlaanderen. In 23 landen 
werken dochtermaatschappijen, 
en in niet minder dan 120 landen, 
op de vijf kontinenten, zijn er 
gedegen vertegenwoordigers 
werkzaam. AG telt 30 fabrieken. 
Eén en ander maakt dat de Vlaam
se Gevaert-vestigingen meewer
ken in een onderneming die zich 
zeer sterk aandient bij de drie 
grootste producenten van foto
grafische produkten. Waarbij Ko
dak en het Japanse Fuji dé kon-
kurrenten zijn. 

In tegenstelling tot wat het publiek 
nog vermoedt is de klassieke foto
grafische produktie in Mortsel, en 
nevenvestigingen, het kleinste 
broertje. In Mortsel worden bij
voorbeeld alles behalve fotofilm
pjes vervaardigd. Wél in Leverku
sen. Na de zeer omstreden fusie
operaties van '80 en '81 moeten 
we vandaag vaststellen dat in 
Mortsel nog zeer zwaar wordt 
geïnvesteerd; in spitstechnologi-
sche bedrijvigheid. Een goed te
ken bijvoorbeeld is dat na de 
nieuwbouw van een „gietzaal" 
(overigens uniek in de wereld, en 
goed voor 4 miljard investering) 
andermaal tot de bouw van zo'n 
tweede produktie-eenheid zal 
overgegaan worden. 

In Mortsel is men vooral gespecia-
lizeerd in, om het gemeenzaam te 
omschrijven, niet konsumptie-ge-
richte produktie. Men houdt er 
zich vooral bezig met hypermo
derne uitrustingen voor medische 
en industriële röntgenfotografie, 
produkten voor grafische indus
trie, industriële reprografie... (Ter
loops: het was de Vlaamse Ge
vaert die in 1929 de eerste rönt-
genfilm op de markt bracht!) 

Suksesnummers 
Onverminderd blijft de Agfa-Ge
vaert reus ophefmakende scores 
boeken: zoals met Copycolor 
voor de produktie van kleurko
pieën van hoge kwaliteit met ver

grote of verkleinde afdrukken. In
zake Elektrofotografie, waarbij in 
één enkele bewerking (zonder 
tussennegatief-film) een persklare 
aluminium offset drukplaat wordt 
vervaardigd! 
Ook nog de Officer P 400 is een 
suksesnummer: op gewoon pa
pier worden, zuiver elektronisch, 
beelden en teksten afgedrukt die 
vanuit een computer of tekstver
werker worden geleverd. 12 pagi
na's per minuut! Met de „Copex" 
kan voortaan ook per minuut 
80 meter papierdokumenten ver
filmd worden... Of, zoals PDG-An-
dré Leysen het zelf verwoordde-
Agfa-Gevaert heeft in '82 „zijn 
definitieve stap gezet in het tijd-

Gevaert I slopen 
André Leysen: „Hoe dan ook, Agfa-Gevaert Mortsel is gezond, en we 
kunnen weer méér investeren: bijna twee miljard in '82 en meer dan 
twee miljard in '83. We hebben een tienjarenplan, met het doel de oude 
fabriek Gevaert I, zoals wij dat noemen, volledig door nieuwe 
bedrijfseenheden te vervangen. In 1990 zal er van het oude Gevaert 
allicht geen steen meer overblijven' (HLN, 2 nov. '82). 

Uitverkoop 
Hugo Schiltz in de Kamer: „De overname van het meerderheidsaan
deel van Gevaert door de Duitse multinational Bayer was geen acci
dent maar het gevolg van een weloverwogen strategie. De verhoging 
van de zilverprijs was geen ernstig argument voor de kapitaalsverho
ging. 
De Vlaamse deelregering heeft zich om de hele zaak niet bekommerd. 
Het is nu wel duidelijk wie Vlaanderen uitverkoopt Eén van de be
langrijkste research-centra van Vlaanderen dreigt verloren te gaan. 
Wat met Gevaert gebeurde is een teken aan de wand. Kunnen we wel 
een Vlaamse industriële politiek voeren?" {\2 maart '80) 

perk van de elektronika." Dit is 
onder meer te danken aan het 
researchwerk van 30 Vlaamse 
ingenieurs in Mortsel. 
Een en ander draagt er toe bij dat 
dit bedrijf, zij het schoorvoetend, 
alsmaar meer onafhankelijk wordt 
van het biezonder kostbare zilver 
als grondstof. 
Maar, precies met dat zilver zijn de 
narigheden voor het Vlaams Ge
vaert in Mortsel begonnen. Naar 
verluidt versmelten van het Duitse 
Agfa met de Vlaamse Gevaert-
Mortsel in '64 werd de zilverprijs-
misene reeds als argument te ber
de gehaald. Het werd hét door
slaggevend argument — althans 
publiekelijk vooropgesteld — voor 
de definitieve aanduiding van AG 
Bayer als Duitse schoonmoeder 
van de Vlaamse Gevaertbedrij-
ven. 
Het zal natuurlijk een zware klap 
geweest zijn als in '80 de zilver-
prijs spekulatief werd opgetrok
ken van 4.500 fr. tot 48.000 fr 
Agfa-Gevaert verbruikt jaarlijks 
niet minder dan 700 ton zilver... 
Op een perskonferentie gaf An
dré Leysen te kennen „elke week 
een aanbod te krijgen om een 
zilvermijn te kopen. Maar zulks 
doen we zeker niet" 
Wél is er de permanente betrach
ting om het zilververbruik te ver
minderen: op één jaar tijds 
15 procent minder. Eén en ander 
neemt niet weg dat in het AG-jaar-
verslag ook onverbloemd werd 
toegegeven: het resultaat van '81 
werd nadelig beïnvloed door de 
belangrijke afwaardering van 
onze zilverhoudende voorraden-
Klappen dus voor Agfa-Gevaert, 
zowel bij prijsstijging als prijsda
ling van het zilver! 
Inmiddels werd op markante wijze 
bewezen wat voor een school
voorbeeld van sociale tucht de 
Vlaamse werknemers blijven op
brengen. Toen tot in het parlement 
gewag werd gemaakt van „uitver
koop aan de Duitsers" bleven ar
beiders, bedienden, ingenieurs en 
kaderpersoneel in Mortsel zorgen 
voor onverstoorde produktie. En 
wordt vandaag in de „Aufsichts
rat" stilletjes toegegeven dat zi 
zeer belangrijke „moneymakers" 
in de multinationale groep zijn. 
Zullen hun inspanningen ook nog 
honderd jaar na de oprichting 
van de eerste Gevaertfabrieken, 
in 1990, blijvend beloond worden 
door de Duitse schoonmoeder 
Bayer uit Leverkusen? 
Geen Vlaamse regering of 
Vlaamse kapitaalgroep kan daar 
nog enige waarborg voor bie-

den- (hds) 
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als u echt wilt dat uw jongen de 
ALLERMOOISTE is... 

kom dan voor uw eerste en plechtige kommunikanten 

naar 
de voornaamste specialist van kommuniekleding in Vlaanderen 

\ 
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SUCCES KLEOIIMG MEYERS 

Open : alle werkdagen van 9 tot 18 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur 



14 TV-prog ra mm a's m 
Zaterdag 

12 MAART 

BRT 1 

14.00 Open School. - 15.00 De 
„steek-er-wat-van-op-show" (Open 
School). — 16.00 Een lente in Park 
Lane (film). - 18.00 Tik Tak. -
18.05 ABC - 26 lettertjes. - 18.35 
Boomer (f J. — 19.00 Dit leuke land. 
- 19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-
Zaken. — 20.15 Gaston en Leo '83 
(show). - 21.10 TV-Touché. -
21.35 Het ware verhaal van Fran
kenstein (tv-film). - 23.00 Sport 
op zaterdag. — 23.15 Nieuws. 

BRT 2 
15.00 Sportreportages: Belgisch in
doorkampioenschap tennis te 
Vorst — 20.00 Belgisch indoor
kampioenschap tennis te Vorst 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.20 Dallas (f J. 
— 21.20 Televizier magazine. — 
22.00 De toestand in de wereld. — 
22.05 Avro's sportpanorama. — 
22.30 De derde kamer. - 23.30 
Nieuws. — 23.35 Kijk nu niet (thril
ler). 

NED 2 

19.00 Nieuws. — 19.12 De eerste 
de beste. — 19.50 Kieskeurig. — 
20.10 Showbizzquiz. — 21.20 Der-
riek. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Tros Sport/Studio Sport - 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin 
extraordinaire. — 20.55 The Rei-
vers (film). — 22.20 Souvenirs de 
bois et d'Ardoise. — 22.55 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas. -
21.25 Droit de reponse. - 22.55 
Etoiles et toiles (filmmagazine). — 
23.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 Theodor 
Chindler. - 22.50 WK kunst
schaatsen. — 23.30 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionale programma's. — 
19.55 II était une fois... I'espace. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.33 La minute nécessaire de 
Monsieur Cyclopède. — 20.35 
Tous ensemble (tv-spel). — 21.40 
Jackie et Sara. — 22.10 Nieuws. — 
22.30 Musi-Club. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Auf los 
geht's los (speD. — 22.00 Nieuws. 
— 22.20 Jenseits von Eden (film). 
— 0.10 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Miss Marple: 
16 uhr 50 AB Paddington. - 21.35 
Nieuws. — 21.40 Das aktuelle 
Sport-Studio. - 22.55 Des Chris-
toffel von Grimmelshausen aben-
teueriicher Simplizissimus (tv-film). 
- 035 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Patiënten 
an der Strippe. — 21.00 Gott und 
die Welt - 21.30 Rückblende (De 
ontvoering van president Aldo 
Moro). - 21.45 Die 42. Strasse 
(film). — 23.10 Musik von Claus 
Ogermann. — 0.00 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. - 20.00 Chips. - 21.00 
Un Hold-up extraordinaire (film). — 
22.30 Ls fraises sauvages (film). 

Zondag 
13 MAART 

BRT 1 

11.00 Konfrontatie. — 12.00 Voor 
boer en tuinder (open school). — 
14.00 Promenadekoncert Tsjecho-
slovakije. — 14.40 Handel en wan
del (open school). — 15.10 I.Q. 
(kwis). — 15.35. Oepe Alaaf een 
stad viert karnaval. — 16.10 Karis-
son op het dak (jeugdfilm). — 
17.45 Tamil Nadu. - 17.55 Voet
baluitslagen. — 18.00 Tik tak. -
18.05 Sesamstraat — 18.20 Van 
pool tot evenaar. — 19.45 Nieuws. 
— 20.05 Sportweekend. — 20.35 
Het souper (tv-spel). - 22.00 De 
wereld van de barok. — 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 

15.00 Tennis; Belgisch indoorkam
pioenschap te Vorst 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch ver
bond. — 20.45 De achterkant van 
het gelijk. - 21.40 De witte raaf 
(Bram Vermeulen). — 2225 De 
verbeelding (kunsO. — 23.15 
Nieuws. 

NED 2 

19.30 Nieuws. - 19.05 Mr. Meriin. 
— 19.30 Countdown (popmuziek). 
— 20.10 Dynasty. — 21.00 Not the 
nine o'clock news. — 21.15 The 
invasion of the body snatchers 
(film). - 23.10 Agenda. - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 

20.05 A qui le gant? (spelprogram-
ma). — 21.30 Pour I'amour de Marc 
(tv-film). — 23.10 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Operation 
lady Mariene. — 21.55 Franse ge
meenteraadsverkiezingen. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Franse ge
meenteraadsverkiezingen. — 
23.00 Nieuws. 

F 3 

19.45 Franse gemeenteraadsver
kiezingen. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Gemeenteraadsverkiezin
gen. — 23.15 The brascher Dou
bloon (fHm). — 0.30 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.30 J. Robert 
Oppenheimer, Atomphysiker — 
21.30 Verkiezingen in Sleeswijk-
Holstein. — 21.50 Tiere vor der 
Kamera — 22.35 Nieuws. - 22.50 
Heimat (De goede ouwe tijd). — 
23.35 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 20.15 Bundes-
tagsrunde. — 20.30 WK. Kunst
schaatsen. — 21.35 Nieuws. — 
21.55 Shall we dance (film). — 
23.40 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Kolonial-
macht Venedig. — 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Musikszene '83. — 
22.30 Show des Auslands (Dionne 
Warwick). — 23.15 Experimente. 
- 23.45 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws en weerbericht — 
19.30 Flash-back. - 19.55 Le cof-
fre-fort: spel. — 20.00 Ou'ncy. — 
21.00 Le témoin (film). 

Maandag 
14 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Rondomons. (Kinde
ren van het eiland). — 18.30 Take it 
Easy. — 18.55 Aubrey. De radio. — 
19.05 Het vrije woord. - 19.45 
Nieuws. — 20.20 Jezus van Naza
reth, (tv-film). - 22.00 Ommekaar. 
- 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 Extra time. 
— 22.00 Elektron live (magJ 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 De weg. — 
21.30 Brandpunt in de markt — 
22.25 Onder vaders vleugels. — 
22.50 Vastenoverweging. - 23.10 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjonrnaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Slakkie en puntmuts. — 
19.15 Zo moeder, zo zoon. (Spel). 
— 19.40 Love Canal, (televisiefilm). 
— 21.15 Praten in het voorhuis 
over... — 21.30 Rondom tien. — 
22.30 Nieuws. — 22.45 Teleac. 
(ekonomie). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 L'avare. 
(film). — 23.15 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Un amour 
de pluie. (film). — 22.15 Santé. -
23.15 Nieuws. 

A2 

19.10 D'accord, pas d'accord. 
(MagJ. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Le théStre de 
Bouvard. (MagJ. — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 L'éléphant d'or. (Toneel
stuk). — 22.35 Nieuws. 

FR3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
19.40 Regionale programma's. — 
19.55 II était une fois... I'espace. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. 
(SpeU. — 22.33 La minute necet, 
saire de monsieur cyclopède. — 
20.35 Judex. (filnrO. - 22.10 
Nieuws. — 22.30 Thalassa — 
23.10 Prelude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 J. Robert 
Oppenheimer. — 21.15 Al Azhar -
die Blühende. (Reportage). — 
21.45 Fast wie im richtigen Leben. 
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00 
Kleine Ida (Film). - 0.15 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ronny's 
pop-show. (Hitparade). — 20.15 
Gesundheitsmagazin Praxis. (Ge-
zondheidsmagJ. — 21.00 Heute-
joumal. — 21.20 Notsignale. CTV-
spelen). — 22.55 Was bleibt von 
Kari Marx?. - 23.55 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 2015 Gesucht -
gefunden. — 21.45 Landesspiegel. 
— 22.15 Der Revisor. (Toneel). — 
0.45 Nieuws. 

LUX 

19,15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Les lundis au soleil -
Hit-parade. — 21.00 Smic. smac, 
smoc (film). — 22.30 Le lundi au so
leil (spel). — 22.50 La joie de lire. 

Dinsdag 
15 MAART 

BRT 1 
18.00 Tik-tak. - 18.05 Sesam
straat — 18.20 Er was een keer... 
— 18.30 Peuters en kleuters (open 
school). — 19.00 Tijdrover: lieve 

plantjes (kruiden). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 1.0- - 20.45 Kijk mensen: 
mensenmakers. — 21.35 Smileys 
prooi (fJ. - 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 De nieuwe 
orde. — 21.15 Internationale mu-
ziekwedstrijd te Geneve. — 22.05 
Handel en wandel (open school). 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 De TV-
show. — 21.30 De weg naar Peru-
welz (f.). - 22.10 Aktua TV. -
22.45 Falcon Crest - 23.40 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 EO Kinderkrant - 19.40 De 
Waltons (f J. — 20.30 Met Gert en 
Hermien te gast in Israël. — 21.10 
EO-Metterdaad. - 21.35 Ten slot
te. - 21.40 Omnibus. - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. - 23.00 Nieuws. - 23.05 

AVRO's sportpanorama prezen-
teert: tennis. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Flamingo 
Road. — 20.50 Minute papillon. — 
21.50 Grace a la musique. — 22.55 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord (mag.). — 20.35 Flock 
(toneelstuk). — 22.30 Familie, je 
vous aime (een korte film). — 23.00 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord (mag.). — 20.40 Le 
mouton noir (film). — 22.20 Lire 
c'est vivre (boekenmagJ. — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois I'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.30 
D'accord, pas d'accord. — 20.35 La 

derniére séance. — 20.50 
aux trousses (film). — 2 
derniére séance. — 23.45 
(film). - 1.25 Prélude è I, 

ARD 

20.00 Nieuws. - 2015 Al 
nichts (spel). - 21 00 Pe 
-21.45 Dallas (f.).-22.3 
themen. - 23.00 Heimat-h 
23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 1930 C. 
(film). - 21.00 Heute-Joi 
21.20 „Seid realistisch - For 
unmögliche..." — 22.15 5 

D 3 
20.00 Nieuws. - 2015 Tie 
(Arche2000). - 21.00 Klir 
21.45 Landesspiegel. — 2! 
vor Mitternacht 

LUX 
19.15 Nieuwa - 19.52 ü 
fort: spel. - 20.00 Le grs 
(fj. - 21.00 Les hors la 

M A A N D A G (14 maarü - Het is eigenlijk 
contradiktorisch dat Olivia Hussey de rol speelt van Ma
ria in Jezus van Nazareth. De aktrice met het turbulente 
leven trok al heel jong de aandacht op haar aantrekkelij
ke verschijning (15 jaar) toen zij.in „Romeo en Julia" 
(ook van Franco Zeffirelli) naast Leonard Whiting een 
naaktscène speelde. Vanaf dat moment kw/amen de 
„heren" als vliegen op haar af en werd zij overladen met 
o.a. filmaanbiedingen. Dat resulteerde in verhoudingen, 
schandalen, huwelijken, scheidingen, enz. Anne Ban
croft die een minder spannend, een eerder voorbeeldig 
leven leidt, speelt de rol van de „gevallen vrouw" 
Magdalena. De wegen van de filmmakers zijn ondoor
grondelijk. (BRT 1) — Het sociaal-maatschappelijk ma
gazine Ommekaar (BRT 1) heeft als ondertitel „Tussen 
thuis en instelling" en gaat over kinderen uit probleem
gezinnen die uit het thuismilieu verwijderd worden en in 
instellingen opgenomen worden. — De film Love Canal 
heeft een uiterst aktueel probleem tot onderwerp: de 
bodemvervuiling. Het is het verhaal van de huisvrouw 
Leus Gibbs die de strijd aanbindt met de autoriteiten 
wanneer blijkt dat haar eigen kind en vele kinderen in de 
buurt aan ziektes lijden ten gevolge van de vergiftigde 
grond. (Ned. 2/NCRV) — Eén van Louis de Funés' bes
te prestaties vinden wij zijn realizatie van L'avare. En 
blijkbaar niet alleen wij. Want RTBF 1 zet deze film van
avond op het scherm in de reeks Ecran-témoin waarin 
merkwaardige films vertoond worden. De film is (uiter
aard) gebaseerd op het beroemde toneelstuk van 
Molière. RTBF schijnt ook te lijden aan het debat-syn
droom. Waarom deze film gevolgd moet worden door 
een debat over geld en sparen, is ons een raadsel. 

D I N S D A G (15 maart) - Het populair-weten
schappelijk magazine Kijk mensen (BRT 1) gaat over 
uitwendige bevruchting. Het is een vulgarizerende 
dokumentalre over de algemeen menselijke, etische en 
juridische problemen rond dit fenomeen en over de mo
gelijke toepassingen ervan in de toekomst — Fans van 
de Shadows mogen hun vrees, dat zij de Shadows nooit 
meer op TV zouden zien, opzij zetten. Zij zijn er. In 
levenden lijve. In Ivo Niehes programma De TV-show. 
De Shadows vieren dit jaar hun 25-jarig bestaan. Na een 
special onlangs rond deze groep op Veronica bleek uit 
de reakties van het publiek hoe populair Cliffs vroegere 
begeleidingsband nog steeds is. Op 24 april komen de 
Shadows voor een jubileum-optreden naar Nederland. 
Misschien komen zij dan opnieuw op het scherm. Dus 
voor de Shadow-fans ziet het er goed uit (Tros/N 1.) 

W O E N S D A G (16 maart) - Voetbal: terug
wedstrijden van de kwartfinales van de drie Europese 
Bekers. Voor ons zijn belangrijk: Anderlecht—Valencia 
(UEFA-beker) en Waterschei — Paris St-Germain (Be
kerhouders). — Wij zijn benieuwd wat Rigoletto ons te 
bieden heeft. In deze aflevering zou de aandacht gaan 
naar vooral de Britse komiek/entertainer-van-het-platte-
genre Benny Hill. Maar ook in dat genre blijven de En
gelsen en zeker Benny Hill, meesters. (BRT 1) — VPRO 
brengt een eigen produktie over de Duitse wijsgeer 
K.H. Marx. De titel Oponthoud in Zaltbommel is ont
leend aan het feit dat Marx indertijd als ziekelijke jonge 
man kwam logeren bij zijn oom, een bankier in het Ne
derlandse plaatsje Zaltbommel. (Ned. 2) — Al vaker 
werden wij op TV via films, dokumentaires, dokudra-

ma's enz. gekonfronteerd met de he 
van de religieuze sekten, Blind Faith, 
(NOS) gaat eveneens daarover: hoe 
kelijke huisvrouw in de ban komt var 
via TV, net als de Jan Theyssen van c 
produkt aanprijst... 

D O N D E R D A G (17maart) 
gazine Een vinger in de pap (BRT 2 
zie". Muzikale gasten: Pierre Rapsat 
zijn Dallas, Dynasty, The Moneychar 
enz., allemaal reeksen die spelen ii 
waar alles draait rond macht en g( 
steentje bij. De BBC-reeks King's Re 
van Schotse whisky-brouwers. De t 
trouwens genoemd naar het Whisk) 
familie King op de markt wordt g 
speelt in het Victoriaans tijdperk (ii 
heeft de BBC zich altijd al mei 
Glasgow, het centrum van indusl 
haven (scheepsbouw), kolen, staal« 
Ned. 1) — Vanavond start Duitslanc 
politiereeks „Gentle Touche" die al € 
land (NCRV) loopt onder de titel „N 
Duitsland heet de reeks Auf die s. 

V R I J D A G (18 maart) - De 
great Santini), een Amerikaanse filr 
(1979) is een psychologische film v 
men naar voren komen: de drang v. 
zijn militaristische opvattingen op zi 
ren over te brengen en de o.a. daar 
generatiekloof. De bescheiden aki 
brengt een opmerkelijk portret van 
vader en tilt meteen de film op tot ei 
gerust van een „meersterrenfilm' 
(BRT 1) - Heidelberg heeft altijd al i 
dentikoze gevoelens opgeroepen, 
van „Ich hab" mein Herz in Heidelbe 
feit dat het studentenstadje in vele 
en -verhalen vereeuwigd werd, zulk 
vreemd zijn. Wat daarvan zoal 
beoordelen in de film Een lente 

,9m' 4^ 

4' 

Robert Duval! als de militaristiscli 
der in „De Grote Santini", een filr 
generatiekonflikten (BRT I op vr 
20 u. 20). 
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Kr TV-programma's 15 

ice. - 20.50 La mort 
i (film). - 23.05 La 
ice. - 23.45 Lifeboat 
) Prélude a la nuit 

i. — 20.15 Alles Oder 
— 2100 Panorama. 

is (f.). - 22.30 Tages-
3.00 Heimat-Heute. -

i. - 1930 Cat Ballou 
00 Heute-Journal. — 
sallstisch - Fordert das 
' - 22.15 5 nach 10. 

I. - 2015 Tier-Report 
. - 21.00 Klimbim. -
spiegel. — 22.15 Drei 
;ht. 

I. - 19.52 Le coffre-
20.00 Le grand-frère 
Les hors la loi de la 

Casa Grande (film). - 22.45 La 
joie de lire. — 22.50 Paris si tu veux. 

Woensdag 
16 MAART 

BRT 1 
16.30 Peuters en kleuters (Open 
School). — 17.30 Tekenfilms voor 
de kleinsten. — 18.00 Tik Tak. — 
18.05 Denken en doen. — 18.30 
Waard om te weten. Komende tv-
programma's voor kinderen. — 
18.40 De smurfen. — 19.05 Ge-
zondheidsmagazine. — 19.40 
Mededelingen. — 19.45 Nieuws. — 
20.20 Love verliefd (fJ. - 20.45 
Rigoletto. — 21.45 IJsbreker: 
dwars-fluitend. — 22.30 Nieuws. — 
22.50 Televox magazine. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 Een zondag 

in augustus. — 21.30 Het aards 
paradijs. 

NED. 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 BGTV. -
21.00 Oponthoud in Zalttx)mmel 
(film). — 22.10 Hier is... Adriaan van 
Dis (praatshow). — 23.00 Teleac. 
Ergonomie. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen. — 19.22 
Van gewest tot gewest. — 20.10 
Blind geloof (televisiefilm). - 21.07 
Cinévisie (filmmagj. - 22.00 Stu
dio sport — 22.30 Nieuws. — 
22.4&Den Haag vandaag. - 23.00 
Studio Sport extra. - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Risquons-
tout — 21.10 Chansons a la carte 

i met de hedendaagsed kwaal 
Blind Faith, een film op Ned. 2 

arover: hoe een jonge aantrek-
an komt van een evangelist die 
iyssen van de waspoeders, zijn 

(17 maart) — Het jongerenma-
pap (BRT 2) gaat over „fanta-
erre Rapsat en Mecano. — Er 
Moneychangers, Falcon Crest 
lie spelen in bepaalde milieus 
nacht en geld. BC draagt zijn 
CS K/ng's floya/speelt in milieus 
uwers. De titel van de reeks is 
het Whisky-merk dat door de 

kt wordt gebracht. De reeks 
i tijdperk (in kostuum-reeksen 
Itijd al meester getoond) in 
van industriële bedrijvigheid: 

.olen, staal én whisky. (NCRV/ 
art Duitsland 1 met de „zachte" 
:he" die al een tijdje op Neder-
tr de titel „Maggie Forbes". Op 
i Auf die sanfte Tour. 

arö — De grote Santini CThe 
rikaanse film van John Carlino 
ische film waarin twee proble-
de drang van een militarist om 
tingen op zijn vrouw en kinde
de o.a. daaruit voortspruitende 
;heiden akteur Robert Duvall 
portret van een militaristische 
ilm op tot een niveau zodat we 
'Sterrenfilm" mogen spreken. 
3eft altijd al romantische en stu-
igeroepen. Presleys vertolking 
in Heidelberg verloren" en het 

adje in vele studentenliederen 
i werd, zullen daaraan wel niet 
rvan zoal waar is kan men 

Een lentedag in Heidelberg 

lilitaristische en autoritaire va-
ini", een film over autoriteit en 
RT I op vrijdag 18 maart om 

(BRT 2). Wat van dat romantische beeld nog overblijft 
na de veramerikanizering van Heidelberg en omgeving, 
zal voor velen een ontgoocheling zijn. — Gooi een 
atoombom op de Palestijnen is de schrijnende titel voor 
een Nederlandse dokumentaire over het leven van 
twee Palestijnse gezinnen in Beiroet gedurende acht 
bewogen jaren (KRO/Ned. 2) — In KRO's laatavond-
film Twee vliegen in een klap (Double indemnity) wordt 
de verzekeringszwendel aangepakt. Regie: Billy Wilder 
(1944/ZW.-W.) 

Z A T E R D A G (12 maan) - Een lente in Park 
Lane (Spring in Park Lane), een film van Herbert Wilcox 
(1948) is een romantisch tussendoortje dat speelt in de 
„betere-klasse-zonder-zorgen", net waar het publiek 
naar vroeg na de voorbije oorlogsellende. De hoofdrol 
wordt gespeeld door de Britse akteur Michael Wilding, 
ooit eventjes echtgenoot van Elizabeth Taylor geweest. 
(BRT 1) — De onbeschaamdheid van de BRT-direktie 
tegenover het kijkerspubliek neemt steeds maar grote
re vormen aan. Dat uit zich o.a. in het wansmakelijke 
initiatief om de Oudejaarsavondshow van Gaston en 
Leo te herhalen. Een afgang van een duo dat al beter ge
presteerd heeft. De BRT bewijst ook Gaston en Leo 
met deze herhaling geen dienst: mislukkingen worden 
het best opgeborgen in een la met een zwaar slot erop. 

— Filmliefhebbers krijgen vanavond door Avro (Ned. 1) 
een delikatesse voorgeschoteld: Kijk niet nu (Don't look 
now), een Engels-Italiaanse thriller van Nicholas Roeg 
(1974). De film speelt tegen de achtergrond van een 
kaal, winters Venetië, met fotogenieke beelden, en is 
gebaseerd op een kort verhaal van Daphne du Maurier. 
Julie Christie en Donald Sutherland maken in Venetië 
als het echtpaar Baxter dat kort geleden z'n enige kind 
door verdrinking verloren heeft, bizarre toestanden 
mee. Deze film is niet alleen bekend om het fascineren
de verhaal, maar ook om de uitzonderlijke akteerspres-
taties van Julie Christie en Donald Sutherland die in 
deze Hitchcock-achtige film voor 't eerst samen speel
den. 

Z O N D A G (13 maart) - fenn/s: finale van het 
tornooi in Vorst — (BRT). Wat zoal mis kan lopen waar
van zij beiden veel verwachten, heeft Rudy Geldhof 
verwerkt in zijn TV-spel Het souper Agnes, een rustige, 
eerder bedeesde, vrouw en Bernard, een goedhartige 
schreeuwlelijk, komen samen om het afscheidsfeestje 
van hun chef voor te bereiden. Beiden hebben veel 
verwachtingen van deze samenkomst voor hun verdere 
leven. Maar het loopt niet zoals verwacht Het werd een 
rustig stuk, zonder veel aktie. dat kan moeilijk anders 
wanneer je de eenzaamheid, het niet kunnen kommuni-
ceren, als tema neemt (BRT) — Bijna gelijktijdig vuurt 
Marcel van Dam zijn homerische vragen af op zijn gas
ten die hij heeft verzameld rond het tema: De grenzen 
van de gelijkheid. In dit serieuze gezelschap van politici, 
wetenschappers en persmensen, staat de schrijfster 
van kinderboeken, musicals, kabaretteksten enz., Annie 
M.G. Schmidt borg voor het spontane en humoristische 
element. (De achterkant van het gelijk) (Vara/Ned. 1) 

— Wie Donald Sutherland nogmaals aan de slag wil 
zien, kan terecht op Ned. 2 (Veronica), waar de horror
film 77ie invasion of the Body Snatchers gedraaid wordt 
De film was onlangs op BRT. Ook in deze film brengt 
Sutherland een merkwaardige akteerprestatie. 

(show). — 21.55 Ecritures Oiterair 
mag.). — 22.50 Joannes-Paulus II in 
Centraal-Amerika — 23.30 
Nieuws. 

F l 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les mer-
credis de l'information (psychiatri
sche instellingen). — 21.40 Kon-
cert. — 22.25 Nieuws in het kort — 
22.30 Balie de match. - 23.00 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.25 Voetbal: 
Waterschei —Paris St-Germain. — 
22.20 Moi... je (mag). - 23.10 
Nieuws. 

F3 
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 
Cadence 3. - 21.35 Nieuws. -
21.55 Les ch^sons de la colline 
(tv-spel). - 22.51 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Porridge 
(gevangeniskomedie). — 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft — 22.30 
Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Spielregeln. 
Jeugd tegen justitie. — 20.15 Bi-
lanz. — 21.00 Heute-Journal. — 
21.25 Die Strassen von San Fran
cisco (fJ. - 22.15 Notwehr (tv-
film). - 23.45 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs 
in... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Lemmy Caution gegen Alpha 
60. - 23.45 Nieuws. 

LUX 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 La croisière 
s'amuse. — 21.00 Danger, planéte 
inconnue (film). — 22.40 La joie de 
lire. - 22.45 RTL-théatre. 

Donderdag 
17 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
Tak. - 18.05 Chips (f). - 18.50 
Jukebox. — 18.55 Tijdrover Brid
ge, stap voor stap. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunstzaken. — 
20.15 Cinémanie (filmkwis). — 
21.10 Panorama. - 22.00 Dallas 
(fJ. - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunstza
ken. - 20.15 Maya. - 21.35 
Schooltelevisie. 

NED. 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Hier en nu. 
- 21.10 King's Royal ( f l - 22.45 
Kerk vandaag. — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Op volle toeren. - 20.00 
Onze ouwe (krimiserie). — 21.00 
Simavi en de derde wereld. — 
21.30 Maritiem (f). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir. — 20.25 Les quatre malfrats 
(film). — 22.05 Le carrousel aux 
images. 

F l 

20.00 Nieuwss. - 20.35 Tante 
Blandine (tv-film). - 22.10 Un con
tinent perdu: les pique-talosse 
(dokJ. — 23.10 Nieuws. 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Basketbal. 
— 22.10 Les enfants du rock (pop
mag J. — 23.40 Nieuws. 

F3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionale programma's. — 
19.55 II était une foiS-. l'espace. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La minute nécessaire de 
monsieur cyclopéde. — 20.40 La 
marquise d'O (film). - 22.20 
Nieuws. — 22.40 Mémoires de 
France. - 23.30 Agenda 3. — 
23.35 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 Einsteiger. 
- 21.00 Musikladen (tv-disko-
teek). — 21.45 Scheibenwischer 
(kabareO. — 22.30 Tagesthemen. 
- 23.00 Das ende der Angst — 
0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis. - 20.50 Die grosse Hilfe. — 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Kenn-
zeichen D. — 22.05 Dazwischen 
liegt nur der Atlantik (tv-spel). — 
23.30 Nieuws. 

D3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Todesfahrt 
im Regen (film). — 21.30 Filmtip. — 
21.45 Landesspiegel. — 22.15 
Nachtschalter. - 23.30 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: slot van het spel. — 20.00 
Dallas (fJ. — 21.00 Filmkeuzepro-
gramma. On a retrouvé la 7ème 
compagnie; Que vienne la nuit — 
22.30 La joie de lire. 

Vrijdag 
1» MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
Tak. — 18.05 Klein, klein kleutertje. 
- 18.25 Er was een keer.. — 18.35 
Leven met suikerziekte (Open 
School). — 19.05 Vrije tijd vrijdag 
(De Haute-Savoie). - 19.45 
Nieuws. — 20.00 De grote Santini 
(film). - 22.20 Première. - 23.10 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Gezond-
heidsmagazine. — 20.50 Een lente
dag in Heidelberg (dok). - 21.30 
Librado. — 22.10 Tussen hemel en 
aarde (Weltschmerz). 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Achter het 

nieuws. - 21.10 Fame. — 2159 
Rsa. — 22.13 De Ombudsman. — 
22.43 Sonja op vrijdag. - 23.48 
Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Bugs 
Bunny. — 19.20 Klassewerk (speD. 
- 20.35 Lou Grant - 21.25 
„...Gooi een atoombom op de Pa-
lestijnen"^ — 22.10 Praten met de 
minister-president - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Hoepel op. — 
2355 Twee vliegen in een klap 
(film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 A suivre... 
- 21 05 Kamikaze 1989 (SF-film). 
- 22.55 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Formule 1 
(vanété). — 21.40 Quelques hom
mes de bonne volonté. — 22.40 
Histoires naturelles (dokJ. Zwij-
nenjacht op Corsica — 23.10 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Medecins 
de nuit (doktersfeuilleton). — 21.30 
Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 
22.55 La complainte du sentier 
(film). 

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. — 20.35 
Vendredi. - 21.35 Flash 3. -
2220 Nieuws. — 22.40 Une minute 
pour une image. — 22.41 Prelude a 
ia nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Zur Sache, 
Schatzchen. — 21.35 Kriegsver-
brechen (dok). — 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Die Sportschau. — 
23.25 Die Spezialisten. — 0.10 
Nieuws 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 1930 Auslands-
joumal. - 20J25 Der Alte. - 21.10 
Welt der Mode. - 22.00 Heute-
Joumal. — 22.20 Aspekte-Litera-
tur. — 23.35 Rosemaries Baby 
(film). — 1.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Freitagsfo-
rum. — 21 45 Landesspiegel. — 
22.15 Poldark. - 23.05 Rockpalast 
— 0.05 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort — 20.00 Les barbouzes (film). 
- 21.45 Dynastie. - 2245 Bourse 
Hebdo. 
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16 Mi Kritisch bekeken 

Vlaanderen, 
te mooi om 
helemaal 
waar te zijn! 

ANlXyn VAN WILDERÜDE 
}AN DECRETON 

DAAR IS MAAR EEN LAND 
DAT MIJN LAND KftN ZIJN 

In 1926 verscheen bij vader Jons 
Lannoo te Tielt „De Noodhoorn, 
Vaderlandsche Liederen" van de 
dichter René De Clercq. 

Daarin stond het gedicht te lezen 
„Daar is maar één Vlaanderen" 
met de welgekende beginregel 
„Daar is maar één land dat mijn 
land kan zijn..." Een gedicht dat 
later door Jef Van Hoof op muziek 
werd gezet 

57 jaar later is dezelfde beginregel 
de titel van een poëzie- en foto
boek door zoon Godfried Lannoo 
uitgegeven. De gedichten zijn van 
Anton van Wilderode en de foto's 
van de Pajottenlander van West-
vlaamse afkomst Jan Decreten. 
Ruim twee jaar werkten beiden 
aan dit boek dat een vrij logische 
maar ons inziens onvolledige op
bouw meekreeg. 

Het boek begint met „De Zeven 
Dagen of de zeven scheppings
momenten van Genesis 1" en 
daarin komen licht en duisternis, 
water en hemel, de gewassen, zon 
en maan, de dieren, de mens en de 
rustdag aan bod. Inderdaad de 
zeven dagen van het scheppings
verhaal, de zeven evoluties. 
In deze schepping hoort eveneens 
het landschap Vlaanderen thuis, 
samengebald in niet zeven maar 
zes begrippen: het waterland, het 
weideland, het akkerland, het hout-
land, het heuvelland en ten slotte 
het heideland. 

In meer dan honderd foto's legt fo
tograaf Jan Decreton (geb. Veur-
ne 1948) dit natuurlijke landschap 
vast en vertrekkend van deze 
visuele indrukken schreef Anton 
van Wilderode er evenveel ge
dichten bij. Van Wilderode doet 
dat op de hem gekende wijze, 
vanuit een groot hart voor zijn land 
en zijn volk, met veel verbeelding 
en durf. Zo leest men b.v. bij een 
foto met een hoeve in een Bra
bants winterlandschap: 

„De havezate op de sneeuw 
gezeten. 

Brabant van Brueghel 
overwegend wit 

bijna een visioen van bijna vrede. 
Is hier een hertog op zijn hors 

van git 
of in een arrestee voorbijgereden 
terug van een verrukkelijke rit? 
De volksstam van de bomen 

aangetreden 
voor een volmaakt onordelijk 

gelid 
blijft even nog rechtopstaan 

zonder reden. 
De zuivel van de heuvel komt op 

dit 
gezuiverd landschap zwevend 

naar beneden 
alsof een engel in de melkweg 

zit' 

De foto's uit het kijkboek zijn 
deskundig gekozen en getuigen 
van een biezondere vakkennis al-

4 i ^ •»1^ ^«':r sH ^ 

hoewel de weergave van de kleu
ren niet altijd de meest natuurlijke 
is, maar dat zal waarschijnlijk iets 
te maken hebben met de techni
sche eigenschappen van de film. 

Men staat er van te kijken hoe 
mooi Vlaanderen van de zee tot 
de hei wel is. De teksten van de 
dichter maken het nog mooier. 
Een vroege ochtend in De Moeren 
beschrijft van Wilderode als „een 
morgen van frambozen in de Moe
ren" en „Een haneschrei (de schal 

van een trompet 
maar met een rist van keelklanken 

gerekt), 

gerink van emmers bij de vroegste 
boeren, 

en slaande deuren, en een kind dat 
met 

een zilverstemmetje roep vanuit 
een bed." 

Het slotgedicht van deze merk
waardige kombinatie beeld en 
woord is het gedicht „Daar is maar 
één land". Het zou een testament 
van de dichter kunnen zijn, na drie 
strofen van telkens zes regels 
wordt in drie regels samengevat 
wat de dichter (en ongetwijfeld 
ook de fotograaO heeft bezield om 
dit prachtwerk te maken: 

Kan de 
demokratie 
nog gered 
worden? 
De uitgeverijen Orion te Brugge 
en B. Gottmer te Nijmegen brach
ten tijdens de jongste jaren ver
scheidene interessante publikaties 
op de markt. In de reeks „Orions 
Wetenschappelijke Bibliotheek: 
Controverse" verscheen in 1980 
een werk van Arnold Brecht 
(1884-1977) onder de veelbeteke
nende titel: „Kan de democratie 
nog gered worden?". De auteur, 
een overtuigd demokraat begon 
zijn loopbaan als hoog ambtenaar 
ten tijde van het Duitse Keizerrijk. 
Hij bleef dit ook onder de Repu
bliek van Weimar. Na de machts
overname door Hitler week hij uit 
naar Amerika waar hij politieke 
wetenschappen doceerde en er 
een standaardwerk voltooide on
der de titel „Political Theory". 
In „Kan de demokratie nog gered 
worden?" onderzoekt A. Brecht 
de verschillende regeringsvor
men: demokratie, monarchie, dik-
tatuur en het humaan socialisme 
en wijst op hun sterke en zwakke 

punten. Ook gaat hij nader in op 
de tegenstrijdige ekonomische sy
stemen in de Westerse demokra-
tieën en in de Sovjetunie. Om het 
hoofd te bieden aan de problemen 
van onze tijd zoals energievoorzie
ning, milieuverontreiniging en an
dere zijn volgens A. Brecht ingrij
pende wijzigingen vereist Onge
twijfeld zal niet iedereen het eens 
zijn met de voorgestelde oplossin
gen. Toch kan deze publikatie zo
wel politici als bewuste burgers 
aanzetten tot denkwerk en diskus-
sie. 

De 

historische 
twee-eenheid 
der 

Nederlanden 
In „Orions Historische Bibliotheek" 
verscheen in 1979 een studie van 
dr. J. Demey over „De historische 
twee-eenheid der Nederlanden". 

De auteur schetst hoe de middel
eeuwse vorstendommen der Ne
derlanden geleidelijk naar elkaar 
zijn toegegroeid en door de Boer-
gondiërs en de Habsburgers in 
een organisch hoewel niet unitair 
geheel werden verenigd. Tijdens 
de zestiende eeuw verbrokkelde 
dat rijke kultuurgebied onder meer 
tengevolge van godsdienstig fana
tisme. De auteur beschrijft vervol
gens de desintegratie zowel op 
politiek, sociaal-ekonomisch als 
kultureel vlak tijdens de periode 
1555-1814 maar wijst er tevens op 
dat steeds een eenheidsbesef le
vendig bleef. 

Vervolgens wordt bestudeerd 
waarom de hereniging der Neder

landen onder Willem I mislukte en 
hoe de integratiegedachte verder 
leefde vooral op kultureel vlak 
onder invloed van de Vlaamse 
Beweging. In de periode 1914-
1940 bracht de internationale toe
stand ook een zekere officiële 
toenadering. Na W.0. II groeide 
hieruit een meer realistische en 
zakelijke aanpak die leidde tot een 
reeks konkrete verwezenlijkingen. 
Dit passend geïllustreerde werk 
biedt een zeer degelijk maar te
vens vlot leesbaar overzicht van 
de kultuurhistorische en politieke 
ontwikkeling der Nederlanden. 
Daarom ook mag het in de biblio-
teek van geen enkel nationalist 
ontbreken. 

M.V.L 

— Kan de demokratie nog gered worden? 
door Arnold Brecht, uitg. bij Orion (Brugge) 
en B. Gottmer (Nijmegen) 400 fr. 
— De historische twee-eenheid der Neder
landen, door J. Demey, uitg. bij Orion 
695 fr. 

Voerstreek 
„Kampeerplaats Zonne
dauw" St.-Martens-Voeren 
voor groepen (tot 50 pers.), 
nog vrij augustus '83. Tel. 
041-76.65.08. 

(Adv. 46) 

„Zolang de Heer mij adem wil 
verlenen 

zeg ik en zing dat Vlaanderen het 
éne 

énige land is dat mijn land kan zijn." 

En toch moet er ons na het dicht
klappen van dit werk iets van het 
hart. In de promotiefolder schrijft 
de uitgever. „Om het met een 
parafraze op het slot van Paul de 
Wispelaere's bekroonde roman 
(Tussen Tuin en Wereld, n.v.d.r.) te 
zeggen: „Aanschouw dit land en 
vergeet niet hoe mooi het nog 
steeds is." Terwijl Paul de Wispe-
laere in zijn boek schrijft „Aan
schouw dit land en vergeet niet 
hoe mooi het is geweest." En dat 
brengt ons bij de kommentaar die 
wij bij dit boek hebben. Van Wilde
rode en Decreton hebben gelijk 
wanneer ze in woord en beeld 
bewijzen dat Vlaanderen mooi is, 
maar ze doen de waarheid geweld 
aan wanneer ze met geen woord/ 
beeld reppen over het door de 
industrie gemartelde Vlaanderen, 
over het dodr buildings en storten 
verminkte Vlaanderen, over het 
door koeltorens gepijnigde Vlaan
deren. Of behoren deze littekens 
niet tot het Vlaanderen van van
daag? Nee, die vinden wij in boek 
niet terug. Het kon toch niet de be
doeling zijn van de auteurs te 
doen alsof... 

Hoe graag wij het ook zouden 
hebben, maar naast het Vlaande
ren van de windmolens in de 
Moeren, de Polders, de lieftallige 
hoevetjes, de statige boerderijen, 
de ploegende boeren, de rustige 
dorpjes, de heide... is er — of we 
het nu betreuren of niet — het 
Vlaanderen waarin Phillips Petro
leum stinkt... 

Even verwijst de dichter (en de fo
tograaf) naar de wanklank in het 
landschap. Bij een foto van de 
oprukkende buildings in en rond 
Neerpede het gedicht: „De stad 
bestaat" met de overigens prachti
ge tekst: 

„De stad bestaat en wandelt 
onbesteld 

met stapelkubussen van staal en 
stenen 

en overweldigt over alles henen 
de vrijheid van het 

aangevochten veld. 
Het laatste vee nog even niet 

verdwenen 
boven het laatste buntgras 

uitgeteld. 

Toch is dit statige „beeldverhaal' 
ondanks zijn niet geringe kostprijs, 
1.980 fr., een waardevol geschenk. 
Wie het zich kan aanschaffen ra
den wij het aan, om te aanschou
wen hoe schoon Vlaanderen nog 
echt wel is. Maar ook om het 
gevangen te houden binnen de 
stevige kaft van dit kijkboek want 
alle wetten en dekreten ten spijt 
wordt dit land onophoudelijk ver
kaveld, volgestort, verminkt en 
ruimtelijk gewanordend. Zij die na 
ons komen zullen er met grote 
ogen naar kijken net zoals wij nu 
naar de oude briefkaarten van 
Nels... 

Daar is maar één land dat mijn land kan 
zijn, gedichten Van Anton van Wilderode. 
foto's van Jan Decreton in groot albumfor
maat, 251 biz.. 1S80 fr. Uitg. Lannoo te Tielt 
in samenwerking met Davidsfonds te Leu
ven. 
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''Vlaams-Nationale Standpunten'' 

Neem nu een abonnement '83 
en bespaar 150 f r. 

^ \ ^ > ^ 

**ar«|J^Mi^|ars,' ' \ /an Kanaal tot Kanaltal" 
Sf tk t i^Mewal le , Trans-Vlaanderen" 
Maurits Coppieters, "Welk Vlaanderen" 
Mark Vandommele, "Vlaanderen en de 
Derde Wereld" 
Jaak Vandemeulebroucke, "Een Vlaams 
Onderwijsplan" 
Maurits Coppieters, "IK was een Europees 
parlementslid" 
Lieven Oehandschutter, "nationalisme in 
Wales" 
Raf Declercq, "Een nummer worden " 
Josef Dries, "Duitse Be lgen ' Ken iK met '" 
Mark Heirman, "Mooit meer oorlog" 

"Vlaams-tlationale Standpunten" biedt 
u maandelyKs, tienmaal perjaar, waarde
volle informatie, behandelt een waaier van 
onderwerpen vanuit volksnationale hoeK, 
bezorgt u dus andere informatie, vanuit 
een politieke en maatschappelijke overtui
ging die in de traditionele pers haast nooit 
aan bod komt 

Wie nü abonneert opjaargang '83 kan 
dat tegen gunstprijs van 350 F By nabe
stelling of verkoop van losse nummers 
bedraagt de prys 50 F per exemplaar 

De nieuwe abonnee ontvangt uiteraard 
het reeds verschenen "Advokaat in som
bere tyden" van mr Frans Van der Eist 

Andere geplande onderwerpen zyn 

Vlaai I I 3 C 

pulpliteratuur, 
gastarbeid. Polen en 
Midden-Amenka, Vlaamse ekonomie in 
krisis, energiebeleid 

Wie evenwel abonneert voor 1983, kan 
óók de jaargang 1982 aan een voordeel-
prys betrekken Voor de twee jaargangen 
700 F in de plaats van 850 F Bovendien 
ontvangt u een verzamelband waann de 
tien nummers van 1982 handig kunnen 
opgeborgen worden 

Een blik op diejaargang zal u zeker 
overtuigen 

BOM 
MevryDhr 

Adres 

D abonneert zich op de jaargang 1983 
•abonneert zich op dejaargang 1983 en 
wenst eveneens jaargang 1982 in een 
handige verzamelband 
De nieuwe abonnee 
D schryft 350 F/700 F over op rekening 
435-0259801-18 van het Vlaams 
Mationaal Studiecentrum 
• voegt een check by ter waarde van 
350 F/700 F 

Zenden naar: 
Vlaams-Nationale Standpunten 
Barrikadenplein 12 - 1 0 0 0 Brussel 
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Het antwoord van 
Fons De Wolf 
Het wielerseizoen 1983 nam in 
het voorbije weekeinde een 
triomfantelijke start. Er stond zo
wel zaterdag (Gent-Gent) als 
zondag (Kuurne-Brussel-Kuurne 
en de Ronde van Limburg) zeer 
veel volk langs de Vlaamse we
gen en de openingswedstri jd 
bracht stri jd op hoog niveau. 
Vlaanderen, de renners en het 
publiek, heeft het duidelijk ge
steld: ondanks de systematische 
campagnes van de media (en 
inzonder van de elektronische) is 
de wielersport nog niet dood. 
Integendeel zelfs. De massa 
voelt zich nog steeds betrokken 
bij de avonturen van de wielren
ners die dan nog bezwaarlijk „de 
dwangarbeiders van de weg" 
kunnen worden genoemd maar 
die toch nog steeds grote atleti
sche prestaties leveren. Wielren
ners zijn grotere sportmannen 
dan voetballers — die op sterven 
na dood zijn wanneer ze twee 
moeilijke wedstrijden in één 
week moeten spelen — en ten
nisspelers die zich optrekken 
aan de harde dollars en het gekir 
van kwijlende dames en bekakte 
„decision-makers". De wieler
sport behoort het volk toe en dat 
is maar goed ook. 
Vlaanderen heeft heus nog „ech
te" coureurs. In de voorbije jaren 
was men daaraan gaan twijfelen. 
Het post-Merckxiaanse tijdperk 
noemde men dat. Naar analogie 
m e t de frustraties die de Italia
nen jarenlang „kultiveerden" na 
het verdwijnen van Fausto Cop-
pi, in hun ogen ook vandaag nog 
de absolute „campionissimo". 

Laten we mekaar wel verstaan: 
Merckx was wellicht de grootste 
uit de geschiedenis — méér nog 
door zijn ambitie en ingesteldheid 
dan door zijn natuurlijke aanleg — 
en precies daarom is het onrecht
vaardig de huidige generatie toprij-
ders voortdurend met hem te wil

len vergelijken. Indien die kwalijke 
gewoonte niet spoedig wordt af
geleerd zal het onbehagen onver
antwoord groot blijven. Voor ons 
staat het vast dat Vlaanderen nog 
renners genoeg bezit die in de 
grote éèndagswedstnjden een 
toonaangevende en zelfs beslis
sende rol aankunnen. 

Fons De Wolf is het prototype en 
wellicht ook het boegbeeld van de 
nieuwe generatie. Hij is een klas-
bak die gelijk wanneer gelijk welke 
wedstrijd kan winnen. Maar zijn 
atletisch vermogen is waarschijn
lijk met groot genoeg om een 
seizoen lang onafgebroken in de 
vuurlijn te strijden. Bijgevolg 
„kiest" hij zijn wedstrijden. De 
Wolf rijdt altijd sterk in de voor
jaarsklassiekers, daarna volgt eni
ge terugval Het was met Van 
Steenbergen, Van Looy en andere 
De Vlaemincks niet anders. Enkel 
Merckx was de uitzondering op 
de regel. Het volstaat overigens te 
verwijzen naar Bernard Hinault. 
De Franse kampioen wordt aan
gezien als 's werelds beste renner. 
Maar wie rijdt „voorzichtiger" door 
het wielerjaar? 

Ovengens vergeet men nogal ge
makkelijk dat de krachtsverhou
dingen in alle sporten genivelleerd 
werden. De ontwikkeling (tech
nisch, mechanisch, taktisch en or-
ganizatorisch) staat niet stil en 
leidt naar gelijkschakeling. Het 
wordt almaar moeilijk om „de eer
ste" te zijn en te blijven. Ook al om
dat de prestatiedruk door de puur 
commercieel ingestelde sponsors 
almaar wordt verhoogd. 
Fons De Wolfs carrière is wellicht 
in een nieuwe en beslissende faze 
getreden. Hij is in de voorbije 
winter overgestapt naar een Ita
liaanse ploeg. Men moet zich geen 
illuzies maken: de Belgische wie-
lergroepen liggen kwa organizatie 
en mentaliteit nog een stuk achter 
bij de door en door „geprofessio-

3U VOETBAL 
BRENGT 

SAMENSPEL 
HET MEESTE on 

iN DE TOTO OOK. 

SPEEL MEE MET TOTO, 
HET TERREIN VAN DE WINNAARS. j^By 

nalizeerde" ploegen van het Apen-
nijns schiereiland. Gewoon maar 
ter herinnering: Van Steenbergen, 
De Bruyne, Van Looy, Merckx en 
De Vlaeminck haalden de piek van 
hun loopbaan toen zij in Italiaanse 
loondienst reden. Dat kan geen 
toeval zijn. 

We geloven dan ook dat De Wolf 
in de komende maanden sterk zal 
rijden. Regelmatiger dan vorig jaar. 
Alhoewel men nogal gemakkelijk 

vergeet dat de lange uit Breen-
donk vorig seizoen ook Gent-Gent 
won, dat hij eerste eindigde in 
Sassari-Cagliari en dat hij Luik-
Bastenaken-Luik van start tot aan
komst domineerde alvorens in de 
sprint geklopt te worden. Wint hij 
de Ardeense klassieker, wat maar 
logisch zou zijn geweest, dan pro
moveert men hem tot de toprijder 
van het klassieke voorseizoen... 
Overigens zegde ons zondag een 

„kenner" — en wij bedoelen het 
deze keer met pejoratief — uit de 
omgeving van Eddy Merckx: „In 
klassieke ééndagskoersen is De 
Wolf even bekwaam als Merckx. 
HIJ kan gelijk welke klassieker win
nen. Voor de ronden ligt het an
ders. Ik vrees dat hij in die wed
strijden vasthoudendheid en ka
rakter zal missen om naar een 
eindzege te mikken. Maar intrin
siek is ook daartoe de aanleg 
aanwezig. Indien De Wolf zijn 
draai vindt in zo'n Italiaanse ploeg 
is zijn carrière eigenlijk nog maar 
voorgoed begonnen Hij zal beter 
begeleid worden dan ooit voor
dien. Hij dient er enkel voor te wa
ken niet verstrikt te geraken in de 
traditionele onderlinge rivalitei
ten... " 

Er bestaat dus een redelijke kans 
dat De Wolf de hoge verwachtin
gen die al een paar jaar op hem 
worden gebouwd eindelijk gaat 
inlossen. Hij is overigens niet de 
enige naar wie met aandacht zal 
worden uitgekeken. Ook de jonge 
debutant Eric Vanderaerden heeft 
zijn „entree" niet gemist. In Gent-
Gent streed hij lange tijd mee op 
het voorplan alvorens door pech 
uit de spits van het gebeuren te 
verdwijnen. Ook Luc Colijn en 
Etienne De Wilde lieten zich in de 
openingskoers gunstig opmerken. 
De toegenomen „binnenlandse" 
konkurrentie moet normaal als 
een prikkel worden ervaren door 
de betere renners. Wie konstant in 
de belangstelling („de publiciteit") 
wil blijven zal moeten presteren. 
Tot wat zoiets kan leiden heeft Jan 
Raas alvast aan den lijve onder
vonden. „De Zeeuw" werd zelden 
met „meer overmacht" geklopt in 
de beslissende meters van -een 
topkoers. Hij kon er dan ook maar 
moeilijk mee lachen. Al mocht Jan 
's anderendaags weerwraak ne
men in Kuurne-Brussel-Kuurne. 

Kampioen zonder glans 
De sportaktualiteit bood zaterdag 
en zondag ruim stof tot nakaarten. 
Kortrijk werd andermaal nationaal 
volleybalkampioen. Ingrid Bergh-
mans won tweemaal goud op de 
Europese judokampioenschap
pen. Leo Corin werd wereldkam
pioen kunststoten (biljart) met een 
rekordscore. Jacques Borlée won 
zilver op de 200 meter tijdens de 
Europese zaalkampioenschappen 
atletiek. De jonge Eric Geboers 
onderstreepte zijn grote mogelijk
heden tijdens de eerste motor
cross voor het Belgisch kampioen
schap in de halfliterklasse. Dirk 
Verliofstadt werd in een „sukkel-
ploeg" topschutter op de wereld
kampioenschappen handbal 
(groep B) en in de voetbalkompe
titie verzuimde scheidsrechter De 
Bleeckere een strafschop te flui
ten na een overtreding die men 
leert bestraffen tijdens de inlei-
dingsles voor kandidaat-scheids
rechters beneden de achttien jaar 
Daarnaast won de Schotse rugby-
ploeg in het vijflandentornooi in 
Londen (Twickenham) tegen de 
Engelsen. Tienduizend meegereis
de Schotse supporters bereikten 
„het delirium tremens". Voor een 
Schot is geen sukses — zelfs 
geen wereldtitel — vergelijkbaar 
met een overwinning tegen de 
Engelsen in Londen... 
I. Kortrijk is dus opnieuw Belgisch 
volleybalkampioen geworden. Een 
verrassing was dat geenszins. De 
Westvlamingen bezitten ongetwij
feld de klasrijkste ploeg en met de 
Nederlander Pierre Mathieu trok
ken zij ook een bekwaam trainer 
naar zich toe. Het is eigenlijk jam
mer dat Kortrijk in de loop van het 
seizoen niet meer weerstanden 

heeft ondervonden. Daardoor 
konden de Westvlamingen hun 
titel maar weinig glans geven. Het 
volstaat er op te wijzen dat ze al 
op de vijfentwintigste speeldag (er 
zijn er achtentwintig voorzien) 
kampioen worden en dat ze in 
vijfentwintig matchen amper 21 
sets uit handen gaven. Daarmee is 
eigenlijk alles gezegd. Alhoewel 
we nog maar eens willen bena
drukken dat de „play-offs" non
sens zijn. 
In een kompetitie moet de beste, 
niet de gelukkigste, bekroond wor
den. Indien een ploeg het normale 
kampioenschap beheerst moet zij 
de titel krijgen. De logische over
winning mag niet in een aange
breid verlengstuk bedreigd wor
den door mogelijke toevalsfakto-
ren. Die hebben in het volleybal nu 
gelukkig geen rol gespeeld. Er 
geraakten geen topspelers ge
kwetst zodat het verloop niet ver
valst werd. Overigens gaat men in 
het volleybal toch nog wat logi
scher te werk dan in het basketbal 
waar men eigenlijk van nul herbe
gint Oostende bijvoorbeeld be
heerst de basketbalkompetitie 
met onwaarschijnlijk overwicht 
maar indien John Heath of Rik 
Samaey voor aanvang van of tij
dens de play-offs wegens kwet
suur uitvallen — wat niet onmoge
lijk is — wordt de kustploeg niet 
eens kampioen... 

Dat is dan gewoon „oneerlijk"! 
Maar de klubs staan blijkbaar ach
ter deze Amerikaanse formule. 
Omwille van de duiten die in de na-
kompetitie naar de kas „zouden" 
vloeien... De ervaring heeft intus
sen al geleerd dat dit slechts uit
zonderlijk het geval is... Tot slot 

nog één bedenking: onze hand-
balploeg is op de wereldkam
pioenschappen in Nederland als 
laatste geëindigd. Bijgevolg tuime
len onze handballers opnieuw 
naar de C-groep. We zijn dus 
opnieuw een klein (of zwak) hand-
balland geworden. Het is niet ab
normaal en niet eens onrustwek
kend. De verschillen zijn nu één
maal groot in de handbalwereld. 
Onze ploeg won één wedstrijd: 
tegen gastland Nederland. Of 
waarin een klein land groot kan 
zijn. Ander opvallend verschijnsel: 
Dirk Verhofstadt werd de top
schutter van het kampioenschap. 
Een hele prestatie en het zoveel
ste bewijs dat de „goalmachine" 
uit Lebbeke inderdaad een speler 
is met internationale klasse. Van 
dat soort bezitten we er evenwel 
te weinig om echt mee te kunnen 
tellen... 

Leo Corin 
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Ook Staatsraad geeft 

VU-Boutersem gelijk 
Dinsdagvoormiddag heeft de vierde 
Kamer van de Raad van State, zoals 
gepland, de klacht van de VU-Bouter
sem inzake het weigeren van de 
kandidatenlijst bij de jongste ge
meenteraadsverkiezingen in openba
re terechtzitting behandeld. 
Staatsraad professor Vermeulen 
bracht de zaak aan met te stellen dat 
uiteindelijk een en ander zeer een
voudig ligt 
Staatsraad Vermeulen stelde dat de 
VU-kandidaten niet door het hoofd
bureau konden geweigerd worden 
omdat ze niet zouden beantwoorden 
aan de vereisten voor verkiesbaar
heid, maar simpelweg op grond van 
het feit dat bij de lijstindiening onre
gelmatigheden zouden gebeurd zijn. 
(Namelijk, laattijdige indiening van 
nationaliteitsattesten). 

Voorzitter Vermeulen van de Vierde 
Kamer vervolgde „dat de Brabantse 
Bestendige Deputatie zich met een 
zeer simpele reden van het VU-beroep 
heeft afgemaakt" Heeft de Deputatie 
inderdaad de VU-verzoekers Jans-
sens en Noe terecht afgevi/ezen op 
basis van niet-ontvankelijkheid van 
hun beroep' 
Terloops stipte staatsraad Vermeulen 
aan „dat een hoofdstembureau 
slechts een tijdelijke administratieve 
overheid uitmaakt" 
Wat de telkens onontvankelijkheid-
verklanng van de VU-klacht betreft 
(vooral bij de Deputatie) gaf de Staats
raad als zijn mening te kennen „dat af
gewezen kandidaten in het geval als 
dat van de VU'ers in Boutersem) ook 
als kandidaten dienen aanzien te wor
den" Allereerst was de VU-klacht vol
gens hem ontvankelijk te verklaren bij 
de Brabantse Deputatie en bijgevolg is 
het verzoek bij de Raad van State 
volgens hem ook terecht 
Wat de grond van de zaak betreft 
stelde professor Vermeulen dat het 
hoofdbureau bij gemeenteraadsver
kiezingen — in het geval van de 
kandidaten — slechts kon afwijzen 
diegenen waarvan wordt aangetoond 
dat ZIJ inderdaad de Belgische nationa
liteit niet bezitten op het door de wet 
vereiste moment 

Kandidaat 
kand ida ten 

De advokaat van de CVP-tegenpartij, 
Mr Hugo Vandenberghe, hield in aan
wezigheid van zijn klienten (waaronder 
burgemeester Pelegrin) een stevig en 
boeiend pleidooi 
Maar, dat hij een verloren zaak pleitte 
gaf hij in met mis te verstane bewoor
dingen toe bij de aanhef van zijn 
uiteenzetting „Nadat ik het verslag van 
de auditeur heb gelezen en nu ook het 
verslag van Staatsraad Vermeulen 
heb aanhoord zou men op het eerste 
gezicht kunnen stellen is er nog enige 
reden om mijn argumenten te ontwik-
kelen''" 
Advokaat Vandenberghe — befaamd 
om zijn gewiekste jundische spitsvon

digheden — bleek uiteindelijk slechts 
te kunnen herhalen dat de VU-kandi-
daten volgens hem slechts kandidaat-

VU 
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kandidaten waren omdat zij met aan de 
kiesvemchtingen hebben deelgeno
men 
Bijkomend stelde hij dat het Hof van 
Beroep, bij het nemen van zijn onher
roepelijke beslissing, zich „vergist" 
heeft Dat Hof stelde inderdaad dat er 
geen betwisbng rees over de nationali
teit van de VU-kandidaten Om zijn 
pleidooi te stofferen weidde hij nog uit 
over de „filozofie van de wetgever" 
Ten slotte poogde hij ook nog de 
fouten van de voorzitter van het 
Hoofdbureau goed te praten met de 
bemerking dat deze geen kennis kreeg 
van het arrest van het Hof van Beroep, 
maar slechts een kort telegram aan 
huis besteld kreeg Dit zwak argument 
geldt hoe dan ook voor de VU-verzoe
kers bij de Raad van State Auditeur 
Jacquemijn vond. ondanks het geani
meerde pleidooi van advokaat Van
denberghe van de CVP-partij, dienst 
argumenten zo zwak dat hij zich ver
genoegde met een zeer korte repliek 
„de ontvankelijkheid van het VU-t>e-
roep bij Bestendige Deputatie en dus 
ook bij de Raad van State ligt voor de 
hand De VU-lijst werd zonder ge
grondheid afgewezen en de gehouden 
verkiezingen in Boutersem dienen ver
nietigd te worden" De uitspraak van 
de Raad van State volgt nu eerst
daags (hds) 

FVV-ontmoetingsdag 
De FEDERATIE van VLAAMSE 

VROUWENGROEPEN 
organizeert op ZONDAG 13 MAART haar 

NATIONALE ONTMOETINGSDAG 

PROGRAMMA 

lOu.: STANDEN- en INFORMATIEBEURS door F W -
groepen en Vlaamse sociaal-kulturele verenigingen. 
Doorlopend tot 17 u 

12-13 u MIDDAGPAUZE. 

14 u . TOESPRAAK door Huguette Ingelaere, Nationale 
Voorzitster F W 

15 u. GASTSPREKER: LILY BOEYKENS, voorzitster van 
de Nationale Vrouwenraad over „De toekomst van 
de vrouwenbeweging in een krisistijd". 

Er IS kinderopvang voorzien en 's nniddags zijn er lekkere sand
wiches te verknjgen Ook de bar is de ganse dag open 

Plaats: Dienstencentrum, Kasteelstraat 35-39, Gentbrugge. 
Tel 091/302020 

Inlichtingen FVV-sekretanaat 
Bennesteeg 2 
9000 Gent 
Tel 091/2338.83 

FRIS MET EiB LENTE UW 6 B Z I N A > ^ W . 
EENS OP. IödvooreenKarte^Mcaiitie.1 
Lente Grote schoonmaak Ook voor longen en 
levenslust. Ja, geef in de lente uw gezin maar eens 
een frisse beurt In vakantiekledij én m vakantie
stemming, het kan dichtbij. in uw eigen Vlaamse 
land Eén dag of een weekje Met twee briefjes van 
honderd of twee van duizend geniet u al volop 
Van ,,Brussels is Love" bijvoorbeeld Een week
end kuieren langs markten, winkelstraten, musea 
Met kortingen op openbaar vervoer, in winkels tot 
gratis toegangstickets toe En overnachten met 
ontbijt in een viersterrenhotel voor slechts 1 700 fr 
voor twee per
sonen 

Of ga eens in op de uitnodiging 
,, Welkom in Gent'', tussen Leie en 
Schelde, gedurende een mini of maxi 
weekend in een prima hotel met kamer en 
ontbijt voor amper 900 tot 1 500 fr per persoon 
En wat denkt u van volgende kustsuggestie*? Een 
week zeelucht ademen voor de voorseizoense prijs 
van 3 500 fr in een 4-persoonsappartement met 
alle komfort, of voor 2 300 fr in een gezelhge 
studio 
Ideetjes genoeg, maiar waar vindt u ze*? In de 
brochure , ,Uit en Thuis m het Vlaamse land'' die 
gratis te verkrijgen is bij alle VW's , de informa

tiebureaus in de stations, 
ASLK-kantoren 

Vlaanderen en in 
y u kan ook deze *—| _ Brussel 

bon opsturen naar het ^ ^ | 
Commissariaat Generaal voor 

tiebureaus in d( 
^ " \ / * " / y^Ê bijalleA 

^ l ••^ 1 — ' f mVlaani 
I U kan ook deze ^ | 

Toerisme, Grasmarkt 61, 1000 Brussel 

_Nr 
Plaats 

UIT EN THUIS IN HET VLAAMSE LAND. 
Een initiatief van het Commissariaat Generaal voor Toerisme 

1 

H 
Adv 27 
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PERSpektief 
m Wij in de Volksunie 

Tussen de regeringspartijen botert het niet meer. De „aktualizering" 
van het regeerakkoord — lees nieuwe besparingen en nieuwe lasten 
— is daarvan de oorzaak. De P W wil op de eerste plaats snoeien, 
terwijl de CVP al was het maar om de liberalen een pad in de korf te 
zetten aanstuurt op nieuwe belastingen. Er zijn al ettelijke „konklaven" 
geweest, maar tot nog toe zonder sukses. 

OK het liberale Het Laatste 
^J Nieuws geeft de strubbe

lingen toe: „Het rommelt in 
de politieke wereld, ook tussen de 
meerderheidspartijen en in de 
schoot van de regering. Recente 
uitlatingen van partijvoorzitters en 
van ministers hebben de jongste 
dagen in ieder geval de indruk 
gewekt, dat er zware wolken bo
ven de bewindsploeg van Martens 
V hangen. De opwinding hoeft 
echter niemand te verbazen. De 
regering staat voor een reeks fun
damentele beleidsopties, in het 
biezonder in verband met de sane
ring van de overheidsfinanciën. 
Elke politieke familie tracht hierbij 
haar eigen programma zo goed en 
zo kwaad als het kan in het rege
ringsbeleid te schrijven. In feite 
beleeft men thans dezelfde politie
ke zenuwachtigheid als in de da
gen waarop tussen koalitie-part-
ners onderhandeld wordt over 
een regeerakkoord. 
Een waterdicht vertrouwen is op 
zo'n momenten vrijwel uitgesloten. 
De partijen benaderen elkaar bijna 
altijd van uit een bepaald wantrou
wen. Het komt er immers op aan 
een kompromis te bereiken, waar

in elkeen zoveel mogelijk van het 
eigen standpunt wil terugvinden". 
Niet alleen zijn er spanningen tus
sen CVP en PVV, maar ook bin
nen de CVP zelf is er onenigheid. 
Hoe kan het anders met een der
gelijke partij? 

ZO is het vakbondsblad Het 
Volk niet te spreken over de 
plannen van minister May-

stadt (nochtans een vakbonds
man!) om te snoeien in de werk
loosheid. Lees maar: „Indien de 
regering overweegt om een aantal 
onrechtvaardigheden weg te wer
ken inzake werkloosheidsuitkerin
gen en tegelijkertijd de uitgaven 
voor werkloosheid te beperken, 
dan is de enige en meest eenvou
dige weg deze van de samenvoe
ging van het vervangingsinkomen 
bij de andere inkomens en het 
globale gezinsinkomen te onder
werpen aan de normale regels van 
de fiskaliteit Wie al te veel inko
men heeft zal zwaarder worden 
belast en dus veel van zijn vervan
gingsinkomen via de fiskaliteit te
rug in de Schatkist storten. Wie 
weinig inkomen heeft zal niets of 
slechts een gering bedrag dienen 

terug te storten. Verkeerd zou 
alleszins zijn dat de werklozen
steun extra zou worden belast, 
want dit zou uiteindelijk neerko
men op het bestraffen van de 
werkloosheid, wat zeker niet de 
bedoeling kan zijn. Maystadt moet 
alleszins zijn ideeën herzien zodat 
de grondregels van de Sociale 
Zekerheid geëerbiedigd blijven". 
Maystadt moet zijn huiswerk van 
het ACV dus overdoen. 

MAAR aan de andere kant 
pleit de CVP-kommenta-
tor van Gazet van Ant

werpen voor harde bezuinigingen, 
ook in de sociale zekerheid: „Ook 
de sociale zekerheid zelf zal onder 
het mes moeten. Het stelsel kost 
te veel en dus moeten de uitgaven 
omlaag. Dat dwingt de regering 
ertoe het beginsel onder ogen te 
nemen om slechts toelagen of 
vergoedingen toe te kennen, wan
neer daar echt behoefte voor be
staat Hier raakt de regering de 
grens van het aanvaardbare. Ze 
mag er geen stelsel van openbare 
onderstand van maken. Het sober-
heidsbeleid van de regering zal 
hard aankomen. En het is nog 
maar een begin. Om de staatsfi-
nancies weer gezond te maken, is 
het tweejarenplan van Martens 
onmisbaar Dit houdt in dat er 
200 miljard dient geschrapt uit de 
overheidsuitgaven, en dat nadien 
de soberheid aangehouden wordt, 

Deze week in 

EEN POMA 
AFFAIRE? 

De manier waarop Karel Poma 
aan kultuurpolitiek doet, stuit her en 
der op hoe langer hoe meer kritiek. 
Knack legt alle stukjes van de puzzel bij 
elkaar, ontleedt de begroting van kuituur 
en komt tot een ontstellende vraag: te 
weten of de kultuurminister zich wel 
voor kuituur interesseert? 
Mathot: Het vervolg 

Het gerecht heeft de Kamer vorige 
week gevraagd om de parlementaire 
onschendbaarheid van PS-fraktieleider 
Guy Mathot op te heffen. Mathot zou 
ondervraagd moeten worden in een 
zaak van kunstzwendel. Knack bracht 
die zaak aan het rollen, nu het vervolg. 
De menselijke r 
computer \ 

Zolang de mens het brein niet \ 
helemaal kan doorgronden, zal hij nooit ^ 
begrijpen waarom hij in feite begrijpt. 
Toch weten we al vrij veel over de men
selijke computer. Zo zou de werking 
van ons verstand te maken hebben met 
de wisselwerking tussen chemische 
stoffen en elektriciteit. 

Paus op reis 
Paus Johannes Paulus II maakte 

de voorbije week een reis door acht 
landen in Midden-Amerika. Een om
streden reis door een woelig gebied, 
waar de paus ook een verscheurde kerk 
heeft ontmoet. Of: de paus tussen 
goede en kwade moordenaars. 
Bovendien 

Een bericht over de Duitse ver
kiezingen, het poppenfestival van 
Neerpelt en een portret van Jos Dupré. 

voo»9»**fp 
een 

opdat men eindelijk zou kunnen 
beginnen met het versneld afbeta
len van de thans ontzettend opge
lopen schulden. Er staan ons der
halve nog magere jaren te wach
ten". 
Er zal bijgevolg binnen de CVP 
een hartig woordje gepraat wor
den! Inleveren: allemaal goed en 
wel, maar wat doet de regering 
met dat geld? Er is geen enkel so
ciaal korrektief op de heilloze poli
tiek van alleen maar geld afstaan. 
Of dient dat geld uitsluitend voor 
de bodemloze putten in Wallonië? 

INTUSSEN raken CVP en PVV 
het ook niet eens over het 
mediabeleid. Komt er nu rekla-

me? Welk is de rol van de kranten 
en weekbladen? Wil de CVP haar 
greep op de media nog verster
ken? 
Het Belang van Limburg klaagt 
het gebrek van een degelijk me
diabeleid aan: „Kennelijk weet nie
mand precies hoe en waarheen 
het met die eter-reklame moet Dat 
vooral baart grote onrust Want bij 
gebrek aan klare inzichten zijn het 
meestal de tafelspringers en avon
turiers die het gelijk naar hun kant 
halen. En vermits de inspraak van 
de geschreven pers een ijle belof
te blijkt te zijn, is het risico dat de 

informatie-industrie straks in de 
handen van charlatans wordt ge
geven toch wel biezonder groot 
Dat is dan een bedreiging voor de 
demokratie zelf en dus voor iede
re burger van dit land. Vandaar dat 
de bevolking uiteindelijk ook niet 
ongevoelig mag blijven voor de 
dreigende chaotizering van het 
mediabeleid. De dagbladen zijn in 
ons bestel de meest geëigende 
waarborg voor een pluriforme sa
menleving. Meer nog dan het uit
gebluste parlement waken zij over 
het soortelijk gewicht van onze 
demokratie. Zolang we hier nog 
niet in een autoritair regime leven, 
moet deze opiniewaaier dus intakt 
worden gelaten. Dit veronderstelt 
op z'n minst dat de regering de 
dagbladen niet aan de wurggreep 
blootstelt van het publicitair eter
opbod. Bovendien zijn de persbe
drijven — ofschoon modern van 
infrastruktuur — biezonder ar
beidsintensief Op een ogenblik 
dat de natie schreeuwt om te
werkstelling moet men deze hui
zen dus niet komen platmokeren 
voor een pure commercie zonder 
veel arbeidsgerichtheid. 
Ook inzake de media klungelt de 
regering aan, zonder duidelijke 
tofekomstvisie. Tekenend voor dit 
kabinet! 

VU-raadsleden aktief op 
Meerhoutse raad 
Tijdens de gemeenteraad van februari werden heel wat zaken op een drafje af
gehandeld (PW-schepen Mertens was afwezig en kwam later flink boven zijn 
teewater de geheime zitting binnen laveren). Speciale VU-punten aan de agen
da waren o.a. de aanleg van de hoogspanningslijn Heze-Maaseik door 
Meerhout en een kennismakingsronde met het gemeentepersoneel en de ge
meentelijke werking. Ook had de VU voorstellen in verband met de gemeente
lijke biblioteek-

De VU kon akkoord gaan met heel wat 
technische beslissingen zoals de 
goedkeuring van het gemeentelijk kas-
verslag 4de trimester '82, de samen
werking van de politiediensten met 
nabijgelegen gemeenten, de aanleg 
van nutsvoorzieningen op de lOK-
verkaveling In Zittaart en de goedkeu
ring van dringende herstellingswerken 
aan het gemeentehuis. 
Nieuwe hoogspanningslijn 
Evenwijdig met het Albertkanaal zal In 
Zittaart een hoogspanningslijn aange
legd worden als tussenstuk In de lijn 
Heze-Maaselk. De VU Is akkoord met 
het schepenkollege dat geen enkele 
woning hiervan hinder mag ondervin
den, maar vraagt zich ook af hoeveel 
oppervlakte bos zal gerooid worden. 
Bij monde van Lucien Beyens stelde 
de Volksunie dan ook voor om bij de 
aanvrager voor de hoogspanningslijn, 
de firma Tractionel, aan te dringen om 
te onderzoeken of de voorziene rooi-
strook van 60 m onder de kabels niet 
wat kan ingeperkt worden, zodat zo
veel mogelijk bosoppervlakte kan ge
spaard worden. 

Kennismaken 
Lucien Beyens stelde eveneens voor 
om met alle gemeente- en OCMW-
raadsleden een rondgang door de 
gemeente te organizeren, zodat van 
nabij kennis kan gemaakt worden met 
het funktloneren van de gemeente
diensten, met de gemeenteperso
neelsleden en hun werktaak, met het 
vast en rollend materieel van de ge
meente en met een aantal gemeentelij
ke projekten. Dit voorstel werd aange
nomen. Terzelfder tijd pleitte Lucien 
Beyens ook voor het publiceren van 
de namenlijst van het gemeenteperso
neel met hun specifieke taken en 
opdrachten In het gemeentelijk Inlich-
tingenblad. Dit VU-voorstel zou aldus 
tegemoet komen aan het streven naar 
een optimale dienstverlening aan de 
bevolking en naar een zo degelijk 
mogelijke wisselwerking tussen de 
Meerhoutse mensen en de gemeente
diensten. 
Afwachten of de CD en PVV dit VU-
voorstel zullen ter harte nemen... 

Humor? 
Toen Lucien Beyens schalks en glimla
chend suggereerde dat, aan het einde 
van de door hem voorgestelde rond
gang door de gemeente, de burge

meester misschien een pintje zou kun
nen aanbieden, vond een CD-raadslid 
het nodig hierop onmiddellijk azijnzuur 
te keffen: „In het kanaal is water 
genoeg te drinken!" 

Biblioteek 
Naar aanleiding van de nakende instal
latie van de vernieuwde beheersorga
nen voor de biblioteek stelde Elviane 
Jorissen namens de VU voor om 
eerst eens een gesprek te hebben 
tussen de uittredende advieskommis
sie en de nieuwe gemeenteraad. 
In zo'n gesprek zouden dan, aldus het 
vrouwelijke VU-raadslld, de problemen 
die deze advieskommissie ervaren 
heeft in haar werking en in haar ver
houding tot het gemeentebestuur 
eerst kunnen uitgepraat worden. Bo
vendien zou ook naar wegen kunnen 
gezocht worden om deze advieskom
missie meer gewicht te geven. De CD 
en PVV hadden heel wat gepalaver 
nodig, maar konden uiteindelijk niet 
anders dan met het VU-voorstel ak
koord te gaan. 
Daarnaast drong Elviane Jorissen er 
echter ook op aan om de nieuwe 
beheerskommissie voor de biblioteek, 
met Inachtneming van de politieke ver
houdingen, voortaan samen te stellen 
uit gemeenteraadsleden die echt geïn
teresseerd zijn in de openbare biblio-
teekwerking. Dit zou de efficiëntie en 
de kwaliteit van het biblloteekbeheer 
ongetwijfeld ten goede komen, maar 
toch vonden de CD en PVV het niet 
nodig op dit voorstel in te gaan. 

Mechelen: 

dienstbetoon 

schepen Renard 
Aanwerving 
werkstudenten 1983 

Sedert verscheidene jaren worden ge
durende de maanden juli, augustus en 
septemt)er werkstudenten gevraagd 
in de verschillende stadsdiensten. 
Eventuele kandidaten voor een vakan-
tiejob kunnen zich aanbieden op mijn 
kabinet. Spiegelstraat 8-10, tel. 
41.8951-41.89.22, en dit op één van 
mijn zitdagen, namelijk iedere dinsdag 
tussen 17 en 19 uur. 
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VU vraagt minuut stilte voor zwembad 

Wijnegemse begroting op amateuristische 
wijze verdedigd door CVP-meerderheid 
Tijdens de jongste gemeenteraadszit
ting stond een nieuw belastingregle
ment en ook de begroting '83 als 
hoofdschotel geprogrammeerd Enke
le punten van dit nieuwe reglement 
lokten felle diskussies uit tussen oppo
sitie en meerderheid 
Zo viel bijvoorbeeld de verhoging van 
de personenbelasting met 2 % in zeer 
slechte aarde De VU vond het onaan
vaardbaar om de belasting te verho
gen op een moment dat alle mensen 
nog opgescheept zitten met de gevol
gen van de loonstop Als de vergelij
king gemaakt wordt tussen de belas

tingverhogingen en de loonsverhogin
gen over een periode van 10 jaar, dan 
komen de loonsverhogingen er maar 
slecht uit 

Een ander aanvechtbaar punt in dtl 
reglement is de verdubbeling van de 
belasting op het weghalen van huisvuil 
De VU wees erop dat dit bij gepensio
neerden en alleenstaanden hard zal 
aankomen en weigerden natuurlijk zo
iets goed te keuren 

In verband met de belastingverhoging 
op brandstofverdelingsapparaten 
vroeg de V U of het de grote oliemaat-

Eigenaardig oppositie 
optreden te Aartselaar 
In de gemeenteraad van 24 februan 
diende schepen voor het Leefmilieu, 
Bells CVU) een mobe in tegen het 
storten van Nederlands afval in Vlaan
deren Alhoewel hieromtrent een de
kreet in de maak is, achtte schepen 
Belis het toch nuttig de aandacht van 
de overheid op deze zaak te trekken 
PVV-fraktieleider C Paulus vond dat 
deze motie mets voor Aartselaar was 
vermits hier geen stortplaats is De 
repliek dat wij tot de Rujielstreek 
behorend, wel wat solidanteit mogen 
opbrengen met onze buren, legt Pau-
lus terzijde Voor C Paulus is dit geen 
abnormale houding, zolang zijn bleek 
proper blijft, heeft de ander hem nooit 
geïnteresseerd 

Raadslid Mertens (VBA) gunt de ande
ren geen zuiver leefmilieu op basis van 
het feit dat de gemeente Aartselaar 
zelf te weinig voor het leefmilieu doet 
Iets wat door burgemeester Van den 
Eynde (CVP) terecht met genomen 
werd Aartselaar heeft als eerste ge
meente uit de omstreken, metingen 
laten vemchten i v m de luchtvervui
ling van de verbrandingsoven 

De SP stemde ook tegen zonder zelfs 
te motiveren waarom Een zeer eigen
aardige reaküe omdat even later SP-
f raktieleider Van den Brande een voor
stel indiende om op gemeentelijk vlak 
kwikbatterijen te rekupereren Via ver
branding en stort betekenen zij een 
reële vervuiling Gelukkig voor ons 
leefmilieu vertoont de meerderheid 
met dezelfde kortzichtigheid als de 
oppositae 

In zijn antwoord verbaasde schejDen 
Marcel Belis zich wel over de SP-r^ 
aktie, maar voegde eraan toe dat Aart
selaar wel degelijk van plan is om de 

Antwerpse bussen 

voor Hasselt 
Naar de nationale Vlaamse betoging 
van 27 maart as te Hasselt worden 
vanuit Antwerpen een aantal bussen 
ingelegd 

Vertrek in Antwerpen om 9 u 10 op 
het sekretanaat van het Davidsfonds 
en A N Z (Vrijheidstraat 30, omgeving 
gerechtshof) en in Mortsel om 9 u 30 
aan het gemeentehuis 
Pnjs per persoon 140 f r , gezinnen 
vanaf 4 personen betalen slechts 
100 fr per persoon 
Inschnjvingen en (nadere inlichtingen) 
zijn te bekomen op 
— ANZ-sekretanaat Vrijheidstraat 30-
32, bus 14 te Antwerpen, tel 
03-2379392, 
— het Davidsfonds, Vnjheidstraat 30-
32, bus 16 te Antwerpen, tel 
03-2379056, 
— de heer Lode Van Kerkhoven, 
Speeltuinlaan 29 te Mortsel, tel 
03-4498600, 
— de heer August Wauters, Ossen-
blokstraat 18 te Borgerhout tel 
03-2368691, 
— de heer Alfred Haling, J Embrechts-
straat 13 te Deume, tel 03-231 6605 

campagne en aktie voor de rekupera-
tie van kwikbattenjen te steunen 
HIJ vertelde dat het O V A M , de innch-
tende orgamzabe was die de zaak 
afremde om orde op zaken te stellen 
Schepen Marcel Belis verwacht dat 
binnen enkele maanden deze akbe zal 
kunnen starten 
Dit voorstel werd met algemeenheid 
van stemmen goedgekeurd Voor 
schepen Belis zal het nu wel duidelijk 
zijn, de mobe had moeten luiden „Er 
zitten misschien wel kwikpillen in het 
Nederlandse afval" 

K.H. 

Wie is wie 

en wie 

doet wat 

bij vu-Mol? 
Zoals reeds eerder vermeld, diende 
onze voorzitter Mark Loos kort na de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn ont
slag in als voorzitter en werd hij opge
volgd door Jan Bollen Ook deden 
enkele nieuwe mensen hun intrede in 
de Molse Volksunie, waarvan enkelen 
flinke resultaten behaalden bij de ge
meenteraadsverkiezingen Dit alles 
bracht wijzigingen met zich mee in het 
afdelingsbestuur, maar wie is nu wie 
en wie doet nu w a t ' 
Voorzitter Mark Loos, H 0)nscience-
straat 29, sekretans Eddy Sannen, 
Molderdijk 124/1 , penningmeester 
Fernanda Philipsen, O-L-Vrouwstraat 
89, propaganda Mark Van Roy, Vre-
delaan 3/34, orgamzabe Ludo Ver 
Heyen, St-Pieterstraat 46/3, pers 
Herman Jansen, St-Willebrordusstraat 
30, wijk werking Carlo Van Eisen, 
Turnhoutsebaan 137, Rene Van Hoof, 
St-Theresiastr 24, Roza Goelen, 
Rauwdreef 74, Leo Verbist Kapellestr 
37, Mia Smeyers, Diepestr 15, August 
Sas, Gompelbaan 101, Leo Belien St-
Paulusstr 53, Marcel Berghmans, Hes-
sie 55, Rene Bubbe, Zandputlaan 62, 
Liliane Hooyberghs, St-Teresiastr 80, 
Eddy Colebunders, St-Odradastr 45, 
Rik Cunnckx, Feynend 11, Raf Ge-
boers, Ezaart 295, Mit Van Herck, 
Turnhoutsebaan 15, Rik Geyzen 
Beekstr 22, Stanny Heylen, Bergsfr 
15, Gustaaf Kog Zandstr 6 1 , Louis 
Luyckx, St-Paulusstr 63, Georges 
Raymaeckers, Hemeinjkstr 143, Karel 
Vaes, Oude Beleken 35, Jo Valgaeren, 
Turnhoutsebaan 112, Karel Van Ge
stel, Olburn le i 28, Paul Van Gneken, 
St -Jozefslaan 70, Leon Van Roy, Stokt 
110, August Vos, Middenstraat 24 

Herman Jansen 

schappijen waren die deze belasting 
betaalden of dat de kleine pomphou
der de dupe is Hier bleef men het ant
woord schuldig 

Naast die pomphouders zullen ook de 
eigenaars van een frituur op de open
bare weg ontevreden zijn Zij krijgen 
een verhoging van zomaar eventjes 
50 % op hun standgeldbelasbng 
Na nog enkele minder belangnjke ver
hogingen kwamen de tanefverhogin-
gen van het gemeentelijke zwembad 
aan de beurt De VU protesteerde 
tegen deze verhogingen die de bo
demloze financiële put die deze presb-
gieuze instelling heeft met gaan vullen 
maar wel van het zwemmen een elite-
sport gaan maken Welk kroostnjk 
gezin kan nog in deze knsisbjd elke 
week gaan zwemmen tegen zulke 
tar ieven' 

De VU vroeg dan ook symbolisch 
1 minuut st i te voor de begrafenis van 
het gemeentelijke zwembad 
Wel kon de VU een beter tarief af
dwingen voor de Wijnegemse zwem-
klub die anders haar deuren wel moest 
sluiten 

Wat de begrobng beb-eft heeft de V U 
haar les reeds geleerd De CVP-meer-
derheid levert deze af zonder enig 
kommentaar, laat deze zogezegd „be
spreken" en keurt ze dan goed zonder 
de minste verbetenng te willen aan
brengen Over sommige punten moest 
de VU toch enkele vragen en bemer
kingen kwi j t 

Het kollege reageerde dan door te 
lachen, te fluisteren, geen antwoord te 
geven of volledig naast de kwesbe te 
antwoorden Wat nog eens duidelijk 
maakte hoe goed de CVP deze begro
bng voorbereidde 

Geschenk voor 
Halle-Vilvoorde 

BIJ de aanvang van de gemeenteraad 
vroeg VU-frakbeleider De Smet een 
punt bij hoogdnngendhad aan de 
agenda toe te voegea Hij stelde name
lijk voor om een stukje grond, eigen
dom van de gemeente Schilde, maar 
waarvan Wijnegem alle hinder onder
vindt over te hevelen naar het arron
dissement Halle-Vilvoorde om alzo een 
degelijke oplossing te kunnen beko
men 

Het zou dan onder rechtsb-eeks toe
zicht van minister Nothomb komen 
De reuk- en geluidshinder zijn eigenlijk 
afkomsbg van een fabnek aldaar gele
gen En vergeten we dan nog met de 
vermebgende uitwerking op Wijne
gemse wegen van de vele zware 
vrachtwagens die enkel langs Wijne
gem de fabnek kunnen bereiken De 
heer De Smet stelde echter wel voor 
dat de minister deze fabnek mocht 
laten staan 

Het voorstel werd afgekeurd 
Piet Bellens 

ANTWERPEN 
MAART 
10 NIJLEN: VU-bestuursvergadenng gewest Neteland in lokaal 

Kempenland om 20 u 30 
11 RANST. Voordracht door adj Thys, chef van de anbdrugbngade, 

over Drugs, om 20 u 15 in Taverne De Wachtzaal Org V U 
11 KAPELLEN. Vienng 20-jang bestaan van de afdeling Om 20 u in 

zaal Muysbroeck, Binnenweg 600 fr per persoon Open deur 
vanaf 22 uur 

11 GEEL Debatavond met Vic Anciaux, Jef Sleeckx (SP), Hugo Van 
Rompaey (CVP) en Pab-ick Dewael ( P W ) in cafe De Campus, 
Larumseweg 99 Org VUJO 

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

12 MERKSEM Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Werminval, Winteriin 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, Tumfioutsebaan 10 

12 EDEGEM Klubavond met amusement gezelligheid, een babbel
tje, een pintje en een boterhammeke in lokaal Drie Eiken 
Orgamzabe VNSE 

13 TURNHOUT Wandeling in omgeving van en geleid bezoek aan 
de pnonj „Corsendonck" te Oud-Tumhout ingencht door de 
Vlaamse Knng Turnhout Verzamelen om 9 u 45 aan gemeente
huis te Oud-Tumhout Broodmaalbjd meebrengen Voor kinder
wagens en gehandicapten is een alternabef wandelparkoers op 
betonwegen voorzien 

17 MORTSEL Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
spreekt over het Europese parlement in het Mark üebrechtcen-
b-um te Mortsel om 20 u Org VVB-Mortsel 

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

18 BORGERHOUT: FW-kaasavond in zaal Pax, Steriingersb-aat 80, 
om 20 u 30 Pnjs 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 Basbaens 

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

19 NIJLEN teerfeest van 'tSpaarkaske om 19 u in Kemjjenland 
Vooraf inschnjven 

19 MEERHOUT. 9de Vlaams bal om 20 u 30 in Parochiezaal Zittaart 
te Meerhout 

19 AARTSELAAR. „Sakrale mensenoffers sterven om te overleven" 
door Guy Stevens Om 20 uur in lokaal Rodenbach Inr AVK. 

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

23 EDEGEM: Gezichtsverzorging ingericht door F W om 20 uur m 
lokaal Dne Eiken • 

23 BERCHEM Voordracht over „Verzekenngeni Kan een huis
vrouw een verzekenng aangaan'" om 20 u in het Kultureel Cen
trum, Dnekomngensb-aat 126 Door mevr Raymonda Van Goid-
senhoven Org F^W 

24 NOORDERWIJK-MORKHOVEN-OLEN Heroprichbng van de 
afdeling in cafe „Nieuwe Vlier" Hazewijk, om 20 uur 

24 ANTWERPEN Spreekbeurt over „20 eeuwen Vlaanderen" en 
dia-voorstelling „Vlaanderen in Europa" in zaal Bnstol, Franknjklei 
19 Inkom grabs Inr Vlaamse Akbe- en Kultuurgemeenschap 

25 ANTWERPEN: Spreekbeurt en debatavond Jo r i s Van Severen 
en het Verdinaso" door Enk Defoort om 20 u 30 in zaal Bnstol, 
Franknjklei 19 Inkom 50 fr 

25 WOMMELGEM: Kaasavond met wijn in lokaal Den Klauwaert. 
Dasstraat 23 Inschnjven in lokaal en bij bestuursleden 250 fr 

26 EDEGEM Poppen maken voor de kinderen om 14 u 30 in lokaal 
Dne Eiken Inschnjven bij Roos Stoffelen, tel 031-4400938 

26 AARTSELAAR „Wij en Brussel" gespreksavond door nationaal 
VU-voorzitter Vic Anaaux, om 20 uur in lokaal Rodenbach, 
Kapellestraat 19 Inr VU-Aartselaar 

26 EKEREN- 2de Lentebal Vlaamse Jongeren Knng om 20 uur in 
zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 

26 NIJLEN „Op safan met 't Pallieterke" door het F W om 20 uur in 
lokaal Kempenland 

26 MOL VU-mosseldag in lokaal zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 Porbes kookklare mosselen, voorzien van de nodige groenten 
en kruiden kunnen afgehaald worden tegen gunsbge pnjzea 

26 MOL- Zetterspnjskamp VU-Mol in bkaal zaal Malpertuus, Turrv 
houtsebaan 15 Om 20 uur Er zijn mooie fjnjzen voorzien 

VU-vrouwendag te Berchem 
Alle vrouwelijke verkozenen en 
kandidaten 
Alle vrouwelijke bestuursleden 
Alle aanwezigen op de Lente-
ontmoeting van 1982 
Alle vrouwelijke geïnteresseer
den 
worden verwacht op de tweede 
nationale ontmoetingsdag op 
zaterdag 19 maart om 14 uur in 
het Kultureel Centrum, Drieko
ningenstraat 126 te Berchem. 

PROGRAMMA: 
14.00: Aankomst van de deel-

14.15 Welkomstgroet door Jo-
sée Van Thillo, arrondissemen
teels bestuurslid en door Nimia 
Van Veerssen, voorzitter van de 
VU-vrouwen. 
15.00: Uitslag gemeenteraads
verkiezingen door Nora Tom-
melein Diskussie in plenum, uit
stippelen en bespreken van 
nieuwe strategie. 

1545 Koffiepauze 
16.15. Konklusies van de ple-
numzitting door Nelly Maes en 
vraagstelling aan het VU-partij-
bestuur. 1700; Einde. 

WIJ ZOEKEN: 
Zelfstandig uitbater voor Volksunie- lokaal te Wommelgem. 
Afspraak: W K W vzw 

Terhagelaan 8 
2220 W o m m e l g e m 
Tel. 353.79.50 

Kandidaturen tot 30 april 1983. (Adv. 45) 

Vlaamse Kring 
Wommelgem 
naar Hasselt 
Vlaamse Vnendenknng Wommelgem,. 
legt samen met de plaatselijke V U een 
autocar in naar Hasselt 

Het Davidsfonds samen met alle 
Vlaamse stnjd- en kultuurverenigingen 
ncht op zondag 27 maart a s. een grote 
nabonale betoging in onder het motto 
„Onze toekomst zelfbestuur" 
Vooral de rechtmabge eisen van de 
Vlaamse Beweging op sociaal en eko-
nomisch vlak, en dit zeker in het licht 
van de fujidige knsis zuHen op deze 
mamfestabe kracht worden bijgezet 
Vertrek van de autocar om 9 u 30 aan 
lokaal Den Klauwaert Terug thuis om
streeks 14u 30 Pnjs 150fr Inschnj
ven in lokaal Den Klauwaert Ward 
Hertx)sch, Kastanjelaan 4, te l 
3536894 Sekretanaat Welkomsb-aat 
116. tel 3538668 Bestuursleden en 
mandatanssen. 
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VUJO-Mortsel in de kijker, maar net buiten de prijzen 

„De Leeuwkes" suksesrijk 
in karnavalstoet 
Op 26 februari jl. ging in Mortsel voor 
de elfde keer de Lobbeskarnavalstoet, 
een jubileumstoet dus. 
En voor de eerste keer deden we met 
onze plaatselijke VUJO-kern mee on
der naam „De Leeuwkes" 
Als politieke jongerenvereniging lag 
het voor de hand dat vî e voor een on
derwerp gingen putten uit de plaatselij
ke politieke toestand. 
Aan de Krijgsbaan heeft de gemeente 
drie voetbalterreinen aangelegd, waa
rin liefst 24 Mortselse ploegen geïnte
resseerd zijn In november werd door 
de meerderheid (VU-PW-afgescheur-
de CVP) een voorstel tot lezing van 
6.000.000 fr. voor kleedkamers voor
gelegd aan de gemeenteraad Door 
een toevallige samenloop van omstan
digheden had de oppositie (CVP-SP) 
echter de feitelijke meerderheid ver
kregen. En die oppositie vond die 6 mil
joen te veel Het mocht maximum 4 mil
joen worden. 
In een volgende gemeenteraadszitting 
werd een voorstel van 4,5 miljoen 
voorgelegd, maar ook dat vond geen 
genade bij de CVP-SP. 
Dupe van heel deze histone zijn uitein
delijk de 24 voetbalploegen die nu 
letterlijk in de kou blijven staan. 
Op vnj korte tijd, slechts enkele we
ken, zijn we met VUJO daaraan gaan 
werken: ineentimmeren van een wa
gen, een maquette opbouwen, mensen 
bijeentrommelen 
Van een boer uit een buurgemeente 
kregen we een platte wagen ter be
schikking. Daarop timmerden we een 
„barak" meen die het voorstel van 
4 miljoen moest symbolizeren (zie 
foto). Op een bakfiets werd een rond
draaiende maquette gemonteerd die 
het „complex" van 6 miljoen voorstel
de Dank zij het in ons midden hebben 
van enkele technische tekenaars werd 
deze maquette gewoonweg een 
meesterwerk. Vol9ens de kranten 
vormden we een opgemerkte groep 
Spijtig genoeg vielen we net buiten de 
pnjzen Die gingen naar de traditionele 
karnavalgroepen 
Dit was echter geen ontmoediging. 
Integendeel, dit is voor ons een stimu
lans om voort te werken -en zeker 
zullen we met nieuwe moed gaan 
werken aan onze deelneming aan de 
twaalfde Mortselse karnavalstoet 

Winfried Vangramberen 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolatles 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel.|P3-888.64.6è / 
Ook ruwbouw & 

sleutel op de deur 

• Jonge chauffeur met rijbe
wijs D, vrij van legerdienst met 
een diploma metaalbewerking 
A 3, zoekt een passende betrek
king. Voor inlichtingen zich wen
den tot Vic Anciaux, alg. sekreta-
riaat tel. 219.49.30. 

• Jongeman met een diploma 
van hoger kunstonderwijs (alge
mene en artistieke vorming, spe-
cializatie schilderen), zoekt een 
betrekking in het onderwijs of 
elders. Voor inlichtingen zich 
wenden tot Vic Anciaux, alg. 
sekr, tel. 219.49.30. 

• 42-jarige man zoekt een l>e-
trekking. Hij is in het bezit van 
een diploma mechanika A 2. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Vic Anciaux, alg. sekr, tel. 
219.49.30. 

De VU-groep in volle aktle! (foto Luc Peeters, Lier) 

Kamerlid Jaak Gabriels 
in de ring met 

minister Hansenne 
Ons Limburgs kamerlid Jaak 
Gabriels neemt met veront
waardiging kennis van de hou
ding van de regering n.a.v. zijn 
tussenkomst over het gebrek 
aan beleid inzake werkgelegen
heid op een ogenblik dat meer 
dan 500.000 mensen werkloos 
geworden zi jn! 

Jaak Gabriels laakt vooral de 
houding van de minister van 
Tewerkstell ing en Arbeid Han
senne die het klaarspeelde op 
zijn interpellatie in de Kamer 
anderhalf uur te antwoorden en 
niets te zeggen. Op heel kon-
krete vragen b.v. over de aan
pak van de werkloosheid in 
Limburg, toch de meest geteis
terde provincie met 25,3 % 
werkloosheid La. 1 3 % van het 
Rijk heeft de minister geen en
kel antwoord gegeven. 
Daarom zal volksvertegen

woordiger Jaak Gabriels een 
interpellatieverzoek indienen 
over de dramatische toestand 
inzake werkgelegenheid in Lim
burg. 

Hij zal de minister verplichten 
op heel konkrete vragen even 
konkrete antwoorden te geven! 
Volksvertegenwoordiger Jaak 
Gabriels roept de Limburgse 
bevolking op het CVP-PW-be-
leid inzake tewerkstell ing in 
Limburg te veroordelen en via 
een breed front maatregelen te 
eisen die aan Limburg de lang 
beloofde prioriteit ook met da
den zullen waarmaken-
Vooral voor de talloze jonge 
mensen die nu zonder uitzicht 
naar de stempellokalen verwe
zen worden dient dringend een 
halt toegeroepen aan het voor 
Limburg rampzalig beleid. 

Voeren, 

hoe benaderen 

als Vlaming? 
Deze kursus wordt georganizeerd 

• te Sint-Truiden: in het kultureel 
centrum, Capucienessenplein te Sint-
Truiden op woensdagavond 16, 23, 30 
maart 1983 telkens van 20 u. tot 23 u. 
Deelnemersbijdrage: 450 fr. per deel
nemers per kursus 

Voor inschrijving of inlichtingen aan
gaande deze kursussen kan u terecht 
op volgend adres of telefoonnummer 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent tel. 
091-25.75.27. 

• Jonge dame, ergoterapeute, 
zoekt dringend een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich 
wenden. O. Van Ooteghem, se
nator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.7287 
• Dame, 22 jaar, wonende in 
het Mechelse zoekt werk. Diplo
ma A l verpleegkundige. Ref. nr. 
477. Belangstellenden kunnen 
kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Bomers, 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum voor Mensen met Vragen, 
Ontvoeringsplaats 1 te 2800 Me-
chelen, tel. 015-20.95.14 Gelieve 
steeds het referentienummer te 
vermelden. 

LIMBURG 
MAART 

12 

12 

15 

17 

18 

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

GENK: Jeugdinfobeurs met deelneming van VUJO-Limburg van 
10 tot 21 uur in Hal, Genk. Ook op 13-3 van 10 tot 19 uur. 
TESSENDERLO: „Leven met angsten" door Bob Van Sant om 
20 uur in zaal Belvedere. Inkom 50 fr. Org.: FVV 
TESSENDERLO: Lessenreeks „Jazz-gymnastiek" door Hilde 
Broos, van 1 9 u 3 0 tot 20 u. 30 in turnzaal van de Lagere 
Meisjesschool. Telkens de donderdag. 

GENK: spreekbeurt over Limburgse groten en humor in de 
Vlaamse Beweging door Arthur de Bruyne (EDV) en L H 
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: jaarlijkse VU-feestaVond in de gemeentezaal, 
Hartenberg. Toespraken door kameriid Jaak Gabriels en burge
meester Johan Sauwens. Na eten gezellig samenzijn met DJ An
tonio. Inkom: 500 fr. 

30 TESSENDERLO: „Bloemenschikken" door mevr Moens-Hore-
mans. Om 20 uur in zaal Belvedere. Org.: FVV. 

VU-Limburg neemt CVP-
schijnheiligheid niet langer 
Volksunie Limburg hekelt de schijnhei
ligheid van CVP-Limburg die wel mo
ties uitgeeft maar in de politieke prak
tijk juist omgekeerd handelt 
• Naar aanleiding van eerder gepu
bliceerde moties van de CVP Noord-
Limburg en eerder verschenen krante-
berichten stelt VU-Limburg dat het 
voorstel van de aparte cel binnen de 
Vlaamse regenng op te richten, uitslui
tend kwam van VU-gemeenschapsmi-
nister Hugo Schiltz 
Het kontakt met de Bestendige Depu
tatie van de provincie Limburg was 
trouwens een initiatief van hem. 
VU-Limburg betreurt dat de CVP-Lim
burg in het parlement volledig heeft 
gekapituleerd en haar eisen om Hap)-

Kaderdag van 
VUJO-Limburg 
Op zaterdag 19 maart zal te Bilzen de 
jaariijkse kaderdag van VUJO-Lim
burg doorgaan. 
Deze zal plaatsvinden in de PABILO-
lokalen nabij de Markt in Bilzen-cen
trum. 

Programma 
Start om 
10.00 met een inleiding door Wilfried 

Remy, provinciaal voorzitter 
12.00 Eten (zelf meebrengen) 
13.30 Gesprek in werkgroepjes 

Hier zal gewerkt worden rond 
aktie voeren. Praktische tips 
voor aktietechnieken 

15.30 Pauze 

16.00 Gesprek over „integraal fede
ralisme". Spreker: Johan Sau
wens, burgemeester van Bil
zen en voormalig VUJO-
voorzitter. 

18.00 Ludiek slot 
Iedereen is van harte welkom. Wij 

hopen op een grote opkomst vanuit al 
onze plaatselijke VUJO-kernen. 
Een jong en levenskrachtig Vlaams 
nationalisme zal een zeer belangrijke 
faktor zijn in de toekomst van Limburg 
Ook jij bent onmisbaar! 
Voor meer inlichtingen, schrijf naar 
Wilfried Remy, Casterstraat 98 te 3500 
Hasselt of telefoneer: 011/22.64.08 

part niet te benoemen volledig heeft in
geslikt 

• VU-Limburg stelt ook dat voor de 
andere problemen op de CVP met te 
rekenen valt Er kwam geen protest te
gen de 100 miljard voor de F-16 en ook 
voor het falend regeringsbeleid inzake 
de steenkolenmijnen blijven de 
CVP'ers enkel op verbaal protest on
danks hun aanwezigheid van meer dan 
30 jaar in regenng 

• VU-Limburg roept Limburg op tot 
een massale frontvorming om zaken 
als de Voerroof, de F-16, Cockerill-
Sambre, aanslag op de steenkolenmij
nen, telkens met medewerking van de 
CVP te beletten. 
VU-Limburg eist absolute voorrang 
voor Limburg inzake sociale en ekono-
mische initatieven. Limburg is immers 
het noodgebied bij uitstek! 

• VU-Limburg zal allerhande initiatie
ven nemen om deze voorstellen meer 
kracht bij te zetten totdat LinJurg 
krijgt waarop het tenvolle recht heeft. 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator Lowis 
ledere 2de zaterdag van de maand op 
volgende plaatsen: 
9 U.-9 u. 30: Sint-Maartensvoeren, 
café „Splendid" bij M. Vroonen; 
10 u. 15-10 u. 45: Tongeren, café 
„Central", Grote Markt; 11 u.-11 u. 30: 
Borgloon, bij Luc Robijns, Oudenberg 
11; 12 u. 3()-13 u.:Maasmechelen, in 
„'t Glèèg", Jos Smeetslaan 104. 
ledere 4cle zaterdag van de maand op 
volgende plaatsen: 
9 U.-9 u. 30: Herk-de-Stad, bij schepen 
L Appeltans, Grote Holstraat 29a; 
10u.-10u.30: Heusden-Zolder, café 
„De Oude Kring", St-Willibrordusplein 
24; 11 U.-11 u. 30: Peer, bij Jos Van 
Briel, Markt 35; 12 u.-12 u. 30: Lozen-
Bocholt café „Den Hook", Hamonter-
weg. 
Aan huis: iedere maandag- en vrijdag-
voormiddag van 9u.-12u. of na af
spraak Breemstraat 17, Dilsen. Tel. 
011-56.50.39. 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
1 0 % voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Wij in de Volksunie 

„Zeg... Tervuren", eerste 
nummer, eerste leugens... 

m 23 

CVP-Tervuren brengt onder een nieuwe titel haar propagandablad. In 
de traditie van grote broer „Zeg", vol boerenbedrog en erger, met on
waarheden. Het begint al in de aanhef, met de CVP-v is ie op de 
Tervurense koalit ievorming. Bijna vijf maanden na de feiten. Reaktie, 
vier maand na onze mededeling aan de bevolking. Eigenlijk te 
belachelijk om er nog op in te gaan. Alleen dit valt te onthouden: als 
men met de C V P een koalitie aangaat, moet men zijn eigen ideeën ver
loochenen. W e twijfelen er niet aan dat de S P en de P W dat zullen 
doen. Wi j weigeren een Vlaanderen op CVP-maat ; een land van ja
knikkers. Een citaat in dit verband: „Bovendien kan men niet én in de 
koalitie én in de opposit ie zitten". Als men in Vlaanderen anno 1982, in 
een koalitie met de C V P , over amnestie durft te spreken, dan blijkt 
men volgens „Zeg" in de opposit ie te zi t ten! 

De eciite redenen waarom de CVP 
met met de VU scheep ging, staan ver
der in het blaadje Een bevestiging van 
wat we reeds in november verleden 
jaar schreven Schepen van Onder
wijs, Joris Depré, deed zijn job veel te 
goedi Werken met hem was voor de 
CVP-bonzen veel te moeilijk Nooit 
voor hem haalde iemand het zich in zijn 
hoofd om zich gedurende zes jaar 
voor zijn schepenambt totaal in te 
zetten Hij werd daarvoor dan ook 
door de kiezer te fel beloond Met ruim 
840 voorkeurstemmen, bijna 300 meer 
dan de CVP-burgemeesteri Vandaar 
dan ook de poging van „Zeg" om Jons 
Depre, na vijf maand nog een ezel-
stamp te geven Povere en weinig 
knstelijke bedoening 

Onder de hoofding „Nota van de re-
daktie" staat het volgende te lezen 
„Zoals in het verleden zal de redaktie 
van de CVP-Zeg zich met inlaten met^ 
allerlei aantijgingen en slagen onder de 
gordel Wij zijn gehard tegen dergelijke 
kruiperijen en wij zullen blijven ijveren 
geen aanslagen te plegen op de eer of 
rechtmatige belangen van personen of 
instellingen Wie graag belust is op 
„faits divers" en „politieke stemming
makerij " verwijzen we naar een andere 
pers ' 
Onmiddeltijk daaronder leest men dan 
onder de titel ,Bij het afscheid van een 

DE NOBELE pvba 

de nobele 

DEKORATEUR OP PORSELEIN 

Groot & kleinhandel in hotri 
en lafelporselein 

42 Herststr 1760-Roosdaal (0541 33 48 92 

schepen van Onderwijs " een CVP-
bnef van 3 december '82 aan minister 
Coens „In opdracht van het plaatselijk 
CVP-bestuur van Tervuren ben ik zo 
vnj mij tot U te richten om ruimere in
formaties in te winnen i vm het leerlin
genvervoer Naar wij „toevallig" verno
men hebben, zou de Nationale Kom
missie voor het Leerlingenvervoer de 
gemeente Tervuren gekontakteerd 
hebben om als testgemeente te funge
ren in het experiment leerlingenver
voer, gezien hiervoor in Tervuren 
reeds samenwerking bestaat tussen 
verschillende scholen behorende tot 
verschillende schoolnetten Naar de 
informaties waarover wij beschikken 
zou schepen Depre (VU) van onder
wijs zonder medeweten van het sche-
penkollege het voorstel afgewezen 
hebben In registers noch dossiers van 
de gemeente zijn sporen hiervan terug 
te vinden Graag verkregen wij ruime
re informatie omtrent de vergadering 
die zou plaatsgehad hebben tussen 
een vertegenwoordiger van de Natio
nale Kommissie Leerlingenvervoer en 
schepen Depre, alsook over de motie
ven van weigering tot deelneming aan 
het experiment Tevens zouden wij het 
op prijs stellen te vernemen of 
Vanaf hier is de bnef in het CVP-blad 
onleesbaar gemaakt Minister Coens 
antwoordt het volgende op 27 decem
ber '82 „In antwoord op uw schrijven 
van 3-12-1982 namens het CVP-be
stuur van Tervuren kan ik bevestigen 
dat de Koordinatiekommissie voor 
Leerlingenvervoer inderdaad het ge
meentebestuur van Tervuren heeft ge
raadpleegd betreffende een eventuele 
deelneming aan een experiment ge
meenschappelijk leerlingenvervoer 
Mondeling heeft de bevoegde sche
pen inderdaad negatief geantwoord 
op het voorstel om een experiment te 
organizeren in Tervuren" 
Eerste bemerking de tekst waarop de 
h minister Coens wijselijk met geant-
woordt heeft, wordt in het CVP-blad 

van Tervuren weggemoffeld We heb
ben hem toch kunnen ontcijferen Het 
geschnjf had duidelijk alleen de bedoe
ling onder politieke vrienden het dis
krediet van een politiek andersdenken
de te organizeren Of behoort het tot 
de ministenele geplogenheden op met 
alle vragen te antwoorden ' Ongeluk
kiglijk voor de Tervurense-CVP zijn er 
getuigen van de feiten Onvervalste en 
wel te kontroleren' 

Het ware 
verhaal! 

Op een dag in augustus wordt de 
gemeentesekretans telefonisch ver
wittigd dat twee heren van Nationale 
Opvoeding zich wensen te informeren 
over de mogelijkheden voor een test 
inzake leerlingenvervoer Het onder
wijs in Tervuren is blijkbaar ook voor 
Nationale Opvoeding in goede handen 
Waarom anders Tervuren ui tk iezen' 
Op de afgesproken datum wachten de 
h direkteur van het H Hartkollegè, mw 
de direktnce van het Gito en de sche
pen van Onderwijs Jons Depre tever
geefs op de komst van de medewer
kers van de minister Een nieuw onder
houd wordt vastgelegd in september, 
als de scholen reeds heropend zijn en 
een expenment nog weinig zin heeft 
of althans te laat komt De beide heren 
worden ontvangen door zelfde perso
nen als hiervoor (Mw de direktnce van 
de Manaschool was verontschuldigd) 
en na uitgebreide gedachtenwisseling 
besluiten ze dat gezien de complexe 
scholenstruktuur in Tervuren (o a vijf 
gemeenten, vermits het H Hartkollegè 
op het grondgebied Wezembeek-Op-
pem ligü een „leerlingenvervoerexpen-
ment" in de gemeente zinloos is, te
meer daar men reeds midden septem
ber IS, in volle schooljaar, en de heren 
y/an Nationale Opvoeding over geen 
bus beschikken, geen begeleiders kun
nen leveren en geen budget hebben 
We begrijpen dan ook dat minister 
Coens met wenst te antwoorden op 
de inhoud van de CVP-bnef en zich al
leen leent tot een „vriendendienst" We 
vragen ons trouwens in de marge af 
hoe iemand zonder infrastruktuur en 
zonder geld het in zijn hoofd haalt om 
midden een schooljaar met kinderen te 
experimenteren! 

,Zeg" zou er alleszins beter aan doen 
vooraleer „te slaan onder de gordel en 
allerlei aantijgingen te uiten" Ccitaat uit 
„Zeg Tervuren", februan '83) twee
maal na te denken Leugens komen als 
een boemerang terug 

Fons Van den Abbeele 

VU-Brussel-Stad 

Met een nieuw afdelingsbestuur, 
naar een aktieve werking! 
De Volksunieafdeling Brussel-Stad 
heeft een nieuw bestuur voorzitter is 
Rudi Roossens (Vuurkruisenlaan 253, 
1020 Br) (M) , sekretans is Bert An-
ciaux CAraucarialaan 57,1020 Br ) (M) , 
penningmeester Mark De Doncker 
(NOH), Hulp-sekretaresse Mane-Clai-
re Gielen (L), wijkverantwoordelijken 
Rik Deknudt CC), Mane-Lou Bracke 
CL), Gaston Van Der Veken CM), 
Firmin De Bliek CNOHJ, Bestuursle
den Aline Bernaerts-Viroux (CJ, 
Geert Hoogstoel CC), Luk Putman CCJ, 
Guido Dosogne CC), Mark Cuvelier 
(L), Peter Baeskens CL), Anne Moy-
son CL) Marcel Hendnckx CMJ, Andre 
Verhoogen CM), Roza Van Der Veken 
CM), Ekkie Lynes CM) Jempi Dan-
greau CHa), G Kelchtermans CNOH), 
Andre Serruys CN O H), Dominique De 
Vulder ( N O H ) , Mon Van Dyck 
CN O H). Cathanna Elders CN O H), Ce
line Lauwers CN O H) en Wim Van Der 
Eist CN O H) Ons gemeenteraadslid is 
Vic Anciaux 

riet nieuwe bestuur komt elke eerste 
dinsdag van de maand samen Na het 
vaste vormingsuurtje, wordt dan een 
evaluatie van de verschillende wijk-
werkingen gehouden CMutsaard, La

ken, Centrum en N-Overheembeek-
Haren) 
Het bestuur heeft dne prioriteiten vast
gelegd een uitbreiding van het leden
bestand, een flinke werving voor het 
weekblad „Wij" en een financiële mobi-
lizatie om in 84 van start te kunnen 
gaan met een periodiek blad op 10 000 
eksemplaren Om dit laatste te kunnen 
verwezenlijken, zal er aan het arr Aalst 
gevraagd worden om peter van onze 
afdeling te worden Ook Meters vin
den we noodzakelijk en daardoor viel 
ons oog op de afdelingen Meise-Wol-
vertem-Oppem in het arr Halle-Vil-
voorde en Lint in het arr Antwerpen 

Firma 
V A N DOOREN 

Hout 

£teriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Kontakten zullen spoedig gelegd wor
den 

Verder wordt er een bus ingelegd naar 
de Nationale betoging in Hasselt Cver-
trek 9 u Arduinkaai, KVS) en naar het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest in Ant
werpen 

Ook een Haantjesfestijn zal met ont
breken En voor het arr Bal van 
19 maart e k zijn er reeds 120 kaarten 
door onze afdeling verkocht 
U ziet het, een aktieve werking i En dit 
zal nog toenemen nu ons gemeente
raadslid opnieuw in de Cnieuwe) raad 
van zich zal laten horen Dus, op naar 
de ontvoogding' van ons volk, in onze 
hoofdstad I Bert Anciaux 

VUJO-Halle 
naar Hasselt 
De Volksuniejongeren van Graot-Halle 
leggen een autocar in naar de nationa
le Vlaamse betoging van 27 maart a s 
te Hasselt Zij hopen dat alle bewuste 
Vlamingen van Halle en omgeving 
inschnjven Dat kan bij Mark Demes-
maeker. VUJO-voorzitter en gemeen
teraadslid, Kleemstraat 34 te Essen-
beek-Halle 

BRABANT 
MAART 
11 HERENT-VELTEM-BEISEM-WINKSELE: VU-afdelingsfeest om 

20 uur in de parochiezaal, Mechelsesteenweg te Winksele-Delle 
TERVUREN 18de VU-lentebal in zaal „De Engel", Kerkstraat 
Vanaf 18 uur kunt u terecht voor kaasschotel en wijn Opening 
bal om 21 uur 
MEISE-WOLVERTEM Vijfde kaas- en wijnaavond met zang in 
het restaurant van het sport- en rekreatiecentrum, Brusselse
steenweg 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 fnetjes om 18 uur in zaal „Ter Yse", 
Stationsstraat Iedereen welkom 
GRIMBERGEN. Lente-eetmaal in de „Singel" te Strombeek-
Bever, vanaf 18 uur Ook op zondag 13 maart van 11 u 30 tot 
16 uur 
MEISE-WOLVERTEM: vijfde kaas- en wijnavond met zang in het 
restaurant van het sport- en rekreatiecentrum, Bnjsselsesteen-
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 Stovenj met fnetjes om 20 uur in zaal „Ter Yse", Sta
tionsstraat Iedereen welkom 
GRIMBERGEN: Lente-eetmaal in 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-
ncht door Broederband Brussel-Pajottenland 
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 
TILDONK-HAACHT Ter gelegenheid van het lentefeest Vlaams 
Verbond voor Gepensioneerden diamontage over „De IJzertradi-
tie 1914-18" doorheen het levensverhaal van de Ijzersoldaat Re-
naat De Rudder Samenstellers Lieve en Rom Duprez Om 
15 u 30 in zaal Familia, Kruineikenstraat 2 te Tildonk Inkom 50 f r 
en 25 fr met plus-3-pas M m v sektor derde leeftijd van de 
Vlaamse Gemeenschap 

LEUVEN Cantus VUJO-KUL ter gelegenheid van eerste lus
trum, om 20 u 30 boven cafe De Rector 
LEUVEN TD-VUJO-KUL om 21 u 30 in de Lotus, Pensstraat 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Arr bal in de Meli, Heizel te 
Brussel Czaal Pergola), om 20 u 30 
BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE arr bal in de Meli, Heizel te 
Brussel Czaal Pergola), om 20 u 30 

ANDERLECHT Lentefeest-smulfestijn vanaf 18 uur in Credo
zaal, Ninoofsesteenweg 371 Ook op zondag 27/3 vanaf 12 uur 
Inr VTB-VAB, Brabantia Ziekenfonds Karel Bulsfonds en vzw 
Klimop 
VLEZENBEEK-BERCHEM-OUDENAKEN (St-Pieters-Leeuw). 
Jaarlijkse vlezesmulpartij in de Parochiezaal te Oudenaken, 
Baesbergstraat Ckerk) Zaterdag vanaf 18 u zondag 27 en 
maandag 28 telkens vanaf 12 u 
JETTE Smulparti] van 12 tot 15 uur in het St-Pieterskollege, Ver-
beystraat 
LEUVEN Broederband Leuven-Limburg - gezellig samenzijn met 
korte toespraak Om 15 uur in zaal Jacobs, Kapucienenvoer 106 
Voor koude schotel 250 fr 
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27 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N <DE KEIZER> 
SAIOHS - KUinneube len - Lusters - Ceschenkar t ikeUn 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

OpeniniTSureni Di.. woe., vrij. van 13 tot ! • u. 30 
Do., zat. van 10 tot l»u .30 

n 14 tot l i r 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
(op slechts iSk " ' ' * 

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 CMeli) 
te 1020 Brussel 
Ten dans speelt de grote formatie van Kris 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 
Wij wensen tevens uw aandacht te vestigen op het feit dat er geen 
tombolaverkoop tijdens het bal zal plaatsvinden 
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24 m\ Wij in de Volksunie 

VU-raadsleden zorgen voor deining in 
Denderleeuwse gemeenteraad 
Een Vlaamse „toevoeging" aan de offi
ciële eed van VU-scfiepen W. De 
Metsenaere en de verklaring die door 
VU-raadslid Luc Van Eesbeek tijdens 
de installatievergadering van de raad. 
zorgden er voor dat deze zitting door 
de Oostvlaamse goeverneur ongeldig 
werd verklaard. De verkozenen des 
volks dienden het allemaal nog eens 
over te doen op 23 februari II. 
In zijn verklaring stelde L Van Eesbeek 
dat hij het niet kon eens zijn met een 
dergelijke wettelijk voorgeschreven 
eedformule en wees deze dan ook af 
als een verplichte formaliteit zonder 
meer. 
„De enige eed die voor mij waarde 
heeft", aldus L Van Eesbeek, „AS die die 
ieder jaar door duizenden Vlamingen 
aan de voet van de Uzertoren wordt 
afgelegd". 
In dezelfde zitting hekelde W. De Met
senaere van zijn kant de SP-oppositie 
die tegen deze VU-aktie klacht had 
ingediend bij de provinciale overheid. 
Hij had het hierbij vooral gemunt op 
SP-raadslid De Pelsmaeker, wiens 
Franstalig schrijven aan Binnenlandse 
Zaken als een waar schandaal werd 
bestempeld. 
Raadslid L Van Eesbeek nam tijdens 
deze zitting oud-burgemeester en SP-
senator P. Van der Niepen zwaar op 
de korrel. In een goed voorbereide 
tussenkomst toonde ons nieuwverko-
zen raadslid aan dat de toenmalige 
burgemeester een onwettige beslis
sing heeft genomen i.v.m. een onteige
ning, beslissing die de gemeente een 
kleine 700.000 h. zou kosten. De oud-
burgemeester kon mets anders dan de 
feiten toe te geven.... en de schuld door 
te schuiven naar de toenmalige ge-
meentesekretaris; een argument dat 
door L Van Eesbeek zeer goed werd 
opgevangen en volledig de grond inge
boord. 
De SP-senator werd zelfs later op de 
avond nog een tweede maal voor 
schut gezet toen L Van Eesbeek de 
ver doorgedreven politizering van het 
verenigingsleven aan de kaak stelde 
en hierbij aan de heer Van der Niepen 
de pertinente opmerking maakte dat 
hij blijkbaar het verschil niet kende 
tussen een filozofische en een politie
ke groepering. Voor de toelichting bij 
de begroting '83 zorgde VU-schepen 
De Metsenaere. Hij wees erop dat de 
begroting in evenwicht werd inge
diend. Hij verdedigde de gemeentelijke 
belasting van 950 fr. op het huisvuil 
door erop te wijzen dat de kosten voor 
de ophaling de inkomsten ruim over
treffen en dat dit relatief laag bedrag 
ook de komende jaren kon gehand
haafd worden. 
Bij de verdeling van de gemeentelijke 
subsidies werd rekening gehouden 
met de adviezen van de verschillende 
raden. Ondanks het feit dat de ge
meentelijke taksen en belastingen een 
van de laagste zijn In de provincie blijft 
onze begroting in evenwicht wat wel 
een prestatie kan genoemd worden. 
Terioops gezegd: de SP-oppositie nam 
het niet dat een subsidie werd toege
kend aan het IJzerbedevaartkomitee. 

• 23 j . jongeman van 2 j . RITO 
metaal en 3 j . plaatslagen - car
rosserie - leerkontrakt zoekt een 
betrekking in garage of metaal
bedrijf in de driehoek Aalst-Den-
dermonde-Brussel. Voor inlichtin
gen. D r J. Valkeniers, Volksver
tegenwoordiger, Ninoofsesteen-
weg 11 - 1750 Schepdaal, tel. 
02-569.16.04. 

Luc Van Eesbeek wees op de belang
rijke bijdrage die dit komitee gespeeld 
heeft in de Vlaamse ontvoogdlngs-

strijd en op de plicht van elke Vlaamse 
gemeente om deze organizatie te steu
nen. 

Schepen W. De Metsenaere en gemeenteraadslid L Van Eesbeek (aan 
de telefoon), de vertegenwoordigers van de Volksunie in de Dender
leeuwse gemeenteraad. 

Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst 
heeft bij het verplegend en verzorgend personeel een 
betrekking opengesteld van 

GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met 
de hiernavolgende bewijsstukken uiterlijk op maan
dag 21 maart 1983 ter bestemming te zijn: 

— uittreksel uit de geboorteakte; 
— nationaliteitsbewijs; 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag 

(recent - max. 6 maand); 
— afschrift diploma of brevet; 

— militiegetuigschrift (voor de 
kandidaten). 

mannelijke 

AI deze bewijsstukken moeten op zegel. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, ge
naamd antikrisiswet, zijn de opengestelde betrekkin
gen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel. 053-21.23.93 - binnen-
post 104). 
(Adv. 41) 

Voer-avond te Temse 
Op zaterdag 12 maart eerstkomende 
organizeert de kulturele afdeling van 
de V U 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 st ipt 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 (HVVK). 

OOST-VUtANDEREN 
MAART 
11 ST.-AMANDSBERG: Gespreksavond over „België, hervorming 

of ondergang?" door Prof J. Maton om 20 uur in zaal van café 
„De nieuwe smidse", Gentbruggestraat 162. Inkom gratis. Organi
zatie: VUJO en FVV. 

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

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

GENTBRUGGE: VU-lentefeest Gentbrugge-Ledeberg om 20 uur 
in de stedelijke feestzaal, Kerkstraat te Gentbrugge. Koud buffet 
325 f r 
LOKEREN: jaariijks VU-bal in parochiezaal Heirbrug. Inkom: 
120 f r Voorverkoop: 100 fr. 

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

MARIAKERKE: Mosselfestijn in zaal Kwalidra, Mimosastraat te 
Gent om 20 u. Inr.: VU en Vlaamse Vriendenkring Mariakerke. 

GENTBRUGGE: VU-lentefeest Gentbrugge-Ledeberg om 20 uur 
in de stedelijke feestzaal. Kerkstraat te Gentbrugge. Koud buffet-
325 fr. 
LOKEREN: jaariijks VU-bal in parochiezaal Heirburg. Inkom: 
120 f r Voorverkoop: lOOfr. 
GERAARDSBERGEN: Betoging om 15 u.: „taalgrensgemeenten 
en Voeren Vlaams". Spreker: Leon Banken. 
MARIAKERKE: Mosselfestijn in zaal Kwalidra, Mimosastraat te 
Gent om 20 u. Inr.: VU en Vlaamse Vriendenkring Mariakerke. 
MELLE: VU-bal om 21 uur in zaal Gildenhuis te Melle-Vogelhoek. 
Voorverkoop: lOOfr., kas: 120fr. 

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

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

17 DE PINTE-ZEVERGEM: twaalfde VU-bal in zaal Sanderling, De 
Pinte, met Studio Pallieter om 2 uur Inkom: 100 f r 

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 f r Halve prijs 
voor groepen van 5 personen. 

19 DE PINTE-ZEVERGEM: Twaalfde VU-bal in zaal Sanderiing, De 
Pinte, met Studio Pallieter om 21 uur. Inkom: lOOfr. 

19 GROOT-EVERGEM: Tiende VU-lentefeest in zaal Recta te 
Ertvelde om 20 uur. Voorverkoop: lOOfr. Inkom: 125 f r 

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

25 BERLARE-OVERMERE-DONK: Kleinkunstavond EKS'M en folk-
groep Zakdoek om 20 uur in feestzaal „Wong" te Overmere-
Donk. Inr.: VUJO. 

26 RUPELMONDE: Kaas- en wijnavond in lokaal van de Soks om 
18u. 30. Gastspreker, kandidaat-burgemeester A. Denert. Org.: 
A. Verbruggenkring Rupelmonde. 

26 ST.-MARTENS-LATEM-DEURLE: VU-waterzooi-avond om 
19 u. 30 in zaal St-Rochus, Maenhoutstraat 60, St-Martens-
Latem. Toegang: 350 fr. 

26 ST.-NIKLAAS: Waasland-St-Maartensfonds: privaat avondfeest 
in zaal „Het Centrum", Grote Markt om 21 uur Deuren vanaf 
20 uur. Waltra-orkest Inkom: lOOfr. 

27 DE KLINGE: Veldloop „E. De Clercq", bossen „Waterwingebied" 
De Klinge. 

29 DE KLINGE: „Amnestie" door Bart Van der Moeren. Org.: Wase 
Jonge Leeuwen. 
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FORD ESCORT 
Break (1981) 

1100 cc LPG- Ins ta l la t ie . 
45.000 k m , te koop . 

Ludo Van den Bossche, 
Aalsterse Steenweg 25, 

9582 Schendelbeke 
054-4137.63 na 17 uur. 

(Adv. 47) 

VU-Sleidinge, Ertvelde, 
Evergem 
neemt NMBS-plannen niet! 
De Volksunie van Groot-Evergem ver
werpt met klem de plannen van de 
NMBS om op de spooriijn Gent-Eekio 
het station van Sleidinge te sluiten, 
naast dit van Waarschoot Wondelgem 
en (jent-Muide. 
In het rapport van december 1980, dat 
in opdracht van tien Meetjeslandse 
gemeenten werd opgemaakt over het 
streekvervoer in het Meetjesland, 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 

werd de spooriijn Gent-EekIo de rug-
gegraat van het Meetjesland ge
noemd. De afschaffing van deze sta
tions is dus zo goed als het merg uit 
deze ruggegraat halen, aldus de Volks
unie. 
De verschuiving van de reizigers naar 
de NMVB-bussen noemt de Volksunie 
onbevredigend en onrealistisch op dit 
ogenblik, gezien het mindere komfort 
en de zeer lage gemiddelde snelheid 
(ong. 23 km/u.). De overvolle bussen 
op de spitsuren kunnen onmogelijk 
nog tweemaal 200 reizigers (Waar
schoot Sleidinge) bij opnemen. Ver
mits de Buurtspoorwegen geen extra 
versterkingsbussen kunnen of willen 
inzetten, zal dit een groot aantal reizi
gers naar het autovervoer doen over
schakelen, wat de verkeershinder en 
de parkeeroveriast in Gent nog zal 
doen toenemen. 
Door deze sluitingsmaatregelen ko
men een aantal pendelaars naar Sint-
Niklaas, Antwerpen, Brussel en de 
kust die op snelle treinverbindingen 
rekenen, in grote moeilijkheden. 
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lepel & vork... V' 
Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar VlamingeT 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 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 slapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
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 

Industnele 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6/57 12 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

• • • ' 1910-1980 '^l^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
De familiezaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
OECEf^BER 

Koffiebranderi) 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Scfiaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restauranl-pub 

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

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geroardsbergsestraat 38 Dr Van De Per-'olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

STICHTING VICANCIAUX 
De Stichting Vic Anciaux doet een oproep aan alle leden: 
# om papier en postzegels te besparen, laat ons uw nieuw adres 
kennen, indien u verhuist bent; 
# indien u suggesties heeft om een betere werking van de Stichting 
mogelijk te maken: aarzel niet, laat het ons weten; 
# kent u iemand of een vereniging die als doelstelling heeft de 
integratie van kansarmen in onze samenleving te bevorderen, laat het 
ons weten. 

Noteer nu: ~~ 
# 16 april: jaarlijks bal in het Fenikshof te Grimbergen 
# eind oktober: uitreiking van de 5de Prijs Vic Anciaux. 

Het adres van de Stichting is: Hertogendreef 68 te 1070 Brussel. 
U kan ook telefonisch terecht ti jdens de kèntooruren bij Paul De 
Neve (penningmeester) of Lieve D e Nutte (afgevaardigd-beheerder) 
op het nummer 02/217.81.10. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2:20 Schoten 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 tVlelle 
Tel 091 30 06 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel 015-516654 
Specialiteit Paling m 't G r o e n 
Eigenaar-uitbater M a n n a en Kamtel De Roover-Van W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Derde zangfeest te Dendermonde 
opnieuw groot sukses! 
Voor de derde maal werd op het 
arrondissementeel Vlaams-nationaal 
zangfeest te Dendermonde meer dan 
1 000 aanwezigen genoteerd Het Ko
ningshof was weer te klein voor de en-
toesiaste massa die blijkbaar in het 
vooruitzicht van het grote zangfeest te 
Antwerpen nog even de keel kwam 
oefenen 

Gespreksavond met 
Paul van Grembergen te Ledegem 
Op 25 februari jl stonden n aantal 
inrichters van Vujo-Ledegem met ban
ge gezichten af te wachten hoe onze 
eerste grote startaktiviteit zou verlo
pen 

We konden rond 20 u 30 van 
start gaan, met een 75-tal geïnteres
seerde mensen Daaronder waren er 
ook enkele die, ondanks het mistige 
weer zich geen kilometers ontzien 
hadden om de VU-jongeren van Lede
gem een flinke ruggesteun te geven 

Nadat Hans n kort inleidend .woordje 
gegeven had over het ontstaan en de 
geschiedenis van Vujo-Ledegem kon 

Paul van Grembergen het woord ne
men 
Het eerste deel van de avond bestond 
vooral uit een boeiende voorstelling 
hoe politiek kan bedreven worden Na 
een korte pauze vatten we het tweede 
deel aan, bestaande uit een interessan
te gespreksronde Hierbij dient gesteld 
te worden dat de vragen zeker met 
van de gemakkelijkste waren Een 
ruwe greep uit die vragen hoe post-
jespolitiek uitschakelen, tewerkstel
lingsbeleid van de VU, Zuid-Afnkabe-
leid, gastarbeidersprobleem, probleem 
Brussel enz 
Rond 10 u 30 kwam dan het traditione

le dank- en slotwoord Achteraf werd 
er vanzelfsprekend nog heel lang na-
genpraat 

Voor Vujo-Ledegem was het een 
enorm leemjke avond Voor ons een 
belangrijke aanmoediging om in de 
toekomst op de ingeslagen weg ver
der te werken 
Tot slot willen wij iedereen nog eens 
bedanken voor hun aktieve aanwezig
heid En niet in het minst wensen we 
langs deze weg Paul van Grembergen 
nogmaals te bedanken omdat hij ook 
dit keer zijn spreekvaardigheid niet 
had achtergelaten in Ertvelde 

Geert Dessein 

Na het optreden van de VNJ-muziek-
kapel uit Hamme-Sinaaren het klaroen
geschal door VNJ-Aalst kon definitief 
gestart worden In zijn openingstoe
spraak zei stichter-voorzitter tVlarcel 
Verschelden verwijzend naar het 
tema van het feest, onder meer het 
volgende 
„WIJ bekennen ons tot een volk met 
een eigen grondgebied, met Brussel 
als hoofdstad van Vlaanderen Een 
volk heeft dan ook het recht zijn eigen 
staatsstruktuur te kiezen, met volledi
ge autonomie en vormgeving van zijn 
nationaal bestaan Het uiteindelijke 
doelwit van ons volk moet dan ook, 
een Vlaamse staat zi jn" 
De prezentatie werd voortreffelijk uit
gevoerd door Willy Osten Lutgarde 
De Ridder, de teksten waren van Ward 
Mertens en Jef Uyttersprot de koren 
kwamen uit Lebbeke (Sange Jo), Apy-
pels CJek) en Waasmunster (Roosen-
bergkoor) De jongerengroep „De 
Vlaamsche Vlagqe bracht enkele Ro-
denbach-gedichten voor het voetlicht, 
de grote vedette van het feest was Jef 
Eibers die met liedjes uit zijn jongste 
LP, „in 't midden van 't gewoel" vlug de 
massa op de hand kreeg 
In zijn gekende hartveroverende stijl 
wist Paul Van Grembergen VU-ka-
merlid ten slotte de aanwezigen te 
vatten op de juiste plaats het harti 

Dit hele zangfeest door werd er entoe-
siast meegezongen tot grote blijd
schap van de oudere generatie die vol 
vreugde kon vaststellen dat de jonge
re generaties de fakkel bewustvol 
overnemen 

Dit derde Vlaams-nabonaal zangfeest 
van het arr Dendermonde werd ten 
slotte besloten met het Wilhelmus en 
het Vlaamse volkslied Mogen wij de 
innchters van harte bedanken en ge
lukwensen voor deze prestatie die 
naar wij ten stelligste hopen in 1984 zal 
herhaald worden 1 

VUJO 
te Geraardsbergen 

Uit de voorbije gemeenteraadsverkie
zingen groeide te Geraardsbergen fiet 
verlangen om een VUJO-afdeling op 
te nchten Belangstellende jongeren uit 
onze diverse deelgemeenten zijn zeer 
welkom U kan elke donderdag en 
vnjdag terecht in ons k)kaal. Stations
plein 22, 9500 Geraardsbergen van 19 
tot 22 uur Peter De Moyer, voorzitter 
van VDJO, staat in voor alle akbvitei-
ten van deze beweging 
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26 m Wij in de Volksunie 

Voor VSVK-lzegem 

„De Vlamingen in Brussel" 
M e t deze spreekbeurt sluit de V laamse Studie- en Vormingskring zijn 
vierde jaargang af. Het is een voordracht waarin Brussel niet 
tradit ioneel benaderd wordt, maar veeleer vanuit posit ieve hoek be
licht wordt, vooral wat de toekomst van de Vlamingen betreft. De 
voordracht wordt gegeven door dr historicus Paul De Ridder, doctor 
in de middeleeuwse geschiedenis en archivaris bij het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel Deze spreekbeurt gaat door in de bar van het 
Muziekauditor ium, Kruisstraat 15 te Izegem op donderdag 10 maart 
om 20 u. en wordt georganizeerd door de VSVK. D e inkom is gratis 

Dr Paul De Ridder werd geboren te 
Ukkel op 20 augustus '48 Hij studeer
de geschiedenis aan de UFSIA (Ant
werpen) en aan de RUG (Genü 
Met het oog op een doctoraatsverhan-
dehng neusde hij in 80 archieven en bi-
blioteken, verspreid over heel Europa 
HIJ deed o m opzoekingen te Wenen, 
Keulen, Parijs, Londen, Rome, Den 
Haag 

Paul De Ridder is ook auteur van 
tainjke publikaties in historische tijd
schriften N a v het Millennium van 
Brussel maakte hij ophef toen hij, aan 
de hand van een systematisch onder
zoek, aantoonde dat de algemeen ver
spreide opvatting over de „verfran-
sing" van Brussel onder de Bourgon
diërs met houdbaar is Over dit onder
werp evenals over de legendansche 
hertog Jan I van Brabant hield hij reeds 
talloze voordrachten, voor de meest 
uiteenlopende kulturele verenigingen, 
ook in het buitenland 

Het andere Brussel 

Na een korte histonsche inleiding stelt 
dr De Ridder dat de Brusselaars het 
grootste slachtoffer zijn geworden van 
eeuwenlange vreemde overheersing 
in de zu'delijke Nederlanden Vermits 
het Frans lange tijd de gebruikelijke 
taal was, met alleen van hof en adel, 
maar ook van de centrale staatsadmi-
nistratie, zou elke stad die als centrum 
van deze staat zou fungeren, in sterke 
mate aan verfransing onderhevig wor

den Het gaat dan ook allerminst op, al
dus De Ridder, de Brusselaars verant
woordelijk te stellen voor de verfran
sing van hun stad Die werd hen 
immers van buitenaf opgedrongen 
Er waren trouwens in de zuidelijke 
Nederlanden andere steden die tijdens 
de middeleeuwen sterkere verfransing 

hebben gekend dan Brussel, nl Brug
ge, leper. Gent, Mechelen en zelfs 
Antwerpen 

Daarom wordt gepleit voor een meer 
positieve aanpak De Vlamingen moe
ten er mee ophouden „Brussel" tel
kens weer af te schilderen als de 
eeuwige zondebok Een Nederlandsta
lige die op Brussel spuwt, spuwt op 
zichzelf en bewijst de slechtst mogelij
ke dienst aan de zaak die hij beweert 
te verdedigen 

Een positieve benadenng, die met lan
ger de Brusselse volksmens afstoot 
door hem gelijk te schakelen met de 
hautaine houding van sommige franko-
fonen, wiens hoogmoed Brussel regel
recht naar de ondergang voert Alleen 
op die manier kan Brussel een waar
achtige ontmoetingsplaats worden 
voor de meest uiteenlopende kuituren 
Inderdaad, het wordt een uiteenzetting 
die velen vreemd zal doen opkijken i 

G Orgaer 

vu-afdeling 
Sint-Kruis 
vijfentwintig 
jaar jong 
Aan zo'n heuglijke dag kan moeilijk 
onopgemerkt voorbij gegaan worden 
Het IS dan ook „normaal" dat nataonaal 
VU-Voorzitter Vic Anciaux en minister 
Hugo Schiltz ons afdelingsfeest met 
hun aanwezigheid vereren 
Dit afdelingsfeest gaat door op zater
dag 19 maart 1983 met volgend pro
gramma 's namiddags akademische 
zitting onder voorzitterschap van 
schepen Jean-Mane Bogaert met een 
tentoonstelling over de geschiedenis 
van de VU 's Avonds de „klassieke" 
fondueavond gevolgd door een gezel
lig samenzijn 
Inschnjven voor dit feestgebeuren kan 
bij de afd voorzitter. Boud Van Vlaen
deren, Moerkerkse Steenweg 515 te 
St-Kruis Tel 35 21 92 Bijdrage in de 
kosten 300 fr per persoon 

VU-Veurne naar positieve 
maar harde oppositie 
Na de verkiezingen van vong jaar, 
waarkMj VU-Veume voor het eerst met 
dne rechtstreeks verkozenen een 
zege behaalde, zijn de koalitie-onder-
handelaars een les njker geworden 
Na de vaandelvlucht van P W e r 
Heughebaert uit het kartel en uit de 
koalitie met de onafhankelijken en de 
SP, werden onderhandelingen aange
knoopt met de CVP Dat de CVP met 
10 verkozenen op 21 toen reeds de 
PVV'er Heughebaert had ingekocht 
wisten de onderhandelaars echter met 
Dit verhinderde een vijftal CVP'ers 
echter met om een overeenkomst te 
tekenen met de twee Onafhankelijken 
en de dne VU'ers Men kan zich 
afvragen wat heeft voor CVP en PVV 
een woord of een handtekening te 
betekenen' 
De VU'ers Carol Vandoorne, Claude 

Kortrijk naar 
Zangfeest 
Op het 46ste Zangfeest „Voor Vrijheid 
en Recht" mag Kortnjk zeker met 
ontbreken 
Daarom legt de Vlaamse Volksbewe
ging-Kortrijk op zondag 24 apnl een 
bus in naar het Antwerpse sportpaleis 
Wilt u er ook bij zijn'? Reserveer dan 
tijdig uw kaart en/of busplaats bij Giel 
Seynaeve, Kortnjksestraat 183, 8710 
Heule Tel 056-354084 

Debeuckelaere en provincieraadslid 
Urbaan Bruynoghe vormen nu samen 
met de onafhankelijken mevr 
Maeyaert-Cambien en Leon Kesteloot 
oppositie met de SP als loyale bondge
noot 

De oppositie zal gezamenlijk gevoerd 
worden aldus Carol Vandoorne, en zal 
hard en rechtlijnig zijn Wij willen een 
intense kontrole op het beleid en zullen 
te gepasten tijde ingrijpen waar wij dat 
nodig achten, ook zullen wij de publie
ke opinie op de hoogte brengen van 
alle onregelmatigheden 

Cvd) 

Brugse bussen 

voor „Hasselt" 
Het Brugs Overlegkomitee van Vlaam
se Verenigingen neemt de organizatie 
voor de streek van brugge op zich 
Alle bewuste Vlamingen worden dnn-
gend opgeroepen mee op te stappen 
in Hasselt en zich massaal nu in te 
schrijven voor de busreis De bussen 
vertrekken op zondag 27 maart 8 uur 
aan de busparkeerplaats naast het 
Bargehuis (bij de Katelijnepoorti 

Hier het lijstje van de adressen waar 
kan worden ingeschreven 

— Jacques Taillaert (Davidsfonds) 
Groene Poortdreef 7, St-Michiels 
Tel 318550 

— Andre Masscho (Davidsfonds) 
Beukendreef 17, Loppem 
Tel 822463 

— Bob Vanhaverbeke ( W A ) 
Gentpoortstraat 5, Brugge 
Tel 331982 

— Herman De Boete (BGJG) 
Leenweg 15, Koolkerke 
Tel 31 1949 

— Yvan Schapdnjver (VNJ) 
Dubbelsingel 4, Sint-Kruis 
Tel 357607 

— Yvonne Swalens (Fw) 
Malehoeklaan 58, Sint-Kruis 

— J Wabbes (VOS) 
Boterbekeweg 4, St-Andries 
Tel 319368 

— Mark Boey 
Witte Molenstraat 98, St-Michiels 
Tel 317337 

— Toon Van Moerbeke 
Bremlaan 13, St-Andnes 
Tel 316752 

— Erwin Vandriessche, 
Karel van Manderstraat 5, St-Kruis 
Tel 356724 

WEST-VUUNDEREN 
MAART 
10 IZEGEM „De Vlamingen in Brussel" door dr Paul De Ridder, om 

20 uur in de bar van het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 Inkom 
gratis Organizatie VSVK 

10 KORTRIJK Projektiewerking Volksume-West-Vlaanderen om 
19 u 30 in West Flandna, Van Namenstraat 7 Alle Westvlaamse 
afdelingen sturen een afvaardiging 

12 MENEN-LAUWE-REKKEM Twee lessenreeksen over macrame 
om 14 uur in de eetzaal van de gemeentelijke basisschool te 
Rekkem Ook op 19 maart Organizatie FVV 

12 GIJVERINKHOVE Vrienden-bolling vanaf 19 u bij Walter We-
maere, gasthof „De Drie Ridders" Ook op zondag 13 maart tot 
22 uur 

12 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM. Traditio
neel lentebal met orkest Ronny Roland in het kultuurcentrum 
„Hondiuspark", Oostdreef te Wakken 

12 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 fntjes, taart en koffie voor 400 fr 

15 KORTRIJK A V V S en NVOS „De opdracht van een syndikaat-
bestuursverkiezing" In West-Flandna, Van Namenstraat 7 

15 DE HAAN Voordracht met dia's over „1914-84 oorlog en 
wapenmaffia" door Kamerlid Willy Kuypers 

15 KORTRIJK ,Waarom een vierde vakbond"?" om 20 uur in West 
Flandna Org Soc & jundische dienst West Flandna 

17 KORTRIJK „Twintig eeuwen Vlaanderen" diareeks een voor
dracht door Vlaamse Klank- en Beeldklub en West Flandna in 
West Flandna Om 20 uur 

19 ICHTEGEM VU-lentebal om 20 uur in feestpaleis De Engel 

19 ST-KRUIS 25 jaar jong in aanwezigheid van alg voorzitter Vic 
Anciaux en gemeenschapsminister Hugo Schiltz Om 15 u 
Akademische zitting, gemeenschapscentrum Om 20 u 30 Klas
sieke fondue-avond, deelneming 300 fr 

20 GULLEGEM „De ziekenfondsorganizatie in Vlaanderen" om 
10 u 30 in het Stadion, Wevelgemstraat Sprekers Dr Devos, 
José Deschaepmeester en Jef Piepers 

21 KORTRIJK: FVV-kookdemonstraties „(Waals) haantje met wijn 
Om 19 u 30 in West Flandna Vooraf inschnjven tel 21 2699 

21 IZEGEM: Gespreksavond over het tema „De voeding van onze 
kinderen" door mevr Paula Rotey, om 20 uur in het Vlaams Huis 
Org FVV 

22 KORTRIJK: Begroting en jaarwerking - kaderdag voor zv-West-
Vlaanderen i s m Soc Med Werken West Flandna om 20 uur 

26 KORTRIJK- „Regionale ziekenfondswerking" door José De 
Schaepmeester om 20 uur in West Flandna Org West Flandna 
Vrouwen 

26 ZONNEBEKE. 12de Lentebal om 20 uur in zaal „Breughel", met 
het orkest „The Early Birds" Inkom 80 fr Org VU-Zonnebeke-
Passendale 

26 WIELSBEKE: Jaarlijkse Breugelavond om 20 uur in het kultureel 
centrum „Leieland" te Ooigem Onkosten 300 fr Inschrijven bij 
José Verfaille, Ooigem 

26 KOEKELARE Koffiefeest voor leden en sympatizanten met als 
speker Kamerlid Willy Kuijpers 

Uitslag 

tombola 

vu-Middelkerke 
Hier uitslag van de tombola van VU-
Middelkerke op 13 februari 1983: 

Fakkeltocht voor de vrede 
TIELT — Het vredeskomitee Tielt orga-
nizeert morgen 11 maart een fakkel
tocht voor de vrede Dit gebeurt onder 
het motto „Ontwapening voor meer 
ontwikkeling" Daarmee wil het vredes
komitee zijn steentje bijdragen aan het 
streven naar ontwapening om aldus de 
ontwikkeling meer kansen te geven 
Deze tocht vertrekt om 20 u op de 
markt van Tielt 

Over het motto van de betoging ont
wikkeling door vrede zegt het komitee 
„Willen we de ontwikkelingshulp op
voeren, dan moeten we de bewape
ningswedloop afremmen Enkel zo is 

het mogelijk om de bevolking in de der
de wereld eerlijke ontwikkelingskan
sen te geven" 

Breed front 

Aan deze fakkeltocht werken volgen
de verenigingen mee 
Voor Tielt ABVV, ACV, ACW, Atlas, 
Kultureel centrum, chiro 't Geloof, 
CSC, CVP, Torenvalk, HVV-HV, 't 
Kloefke, KAV-centrum, KAV-St-Pau-
lus, KSA, KWB-St-Jozef, KWB-St-
Paulus, medici tegen atoomwapens 

MJA, Oxfam-wereldwinkel, PvdA, 
Sein, SP, SVV, Tagos, VF, V V . 

Buiten Tielt chiro-Ruiselede, Sein-Meu-
lebeke, SP-Aarsele-Kanegem, Vlaam
se Vriendenkring (Aarsele-Kanegem), 
chiromeisjes Pittem, Club 77 Schui-
ferskapelle 

De verzameling voor deze fakkeltocht 
wordt geblazen om 20 u op de markt 
te Tielt op 11 maart 

Meer inlichtingen Het vredeskomitee, 
Bruggestraat 17 te 8880 Tielt tel 
051-404103 

Sprokkels uit de gemeenteraadszitting te Ingelmunster 
• Op een totale uitgave van 4 287 361 
fr voor de twee kerkfabneken komt 
de gemeente tussen voor 3176 033 fr 
Dit IS een uitgave van ongeveer 317 fr 
per inwoner 

• Zoals in het verleden vroeg het 
schepenkollege de goedkeunng van 
de hoogst toegelaten belasting op de 
njwielen Alleen de Volksunie keurde 
deze belasting af 

• John Olivier werd verkozen als 
OCMW-lid met 11 stemmen Luk De-
poortere 18 opvolger 

• Begrobng-OCMW Uitgaven en 
ontvangsten voor 1983 geraamd op 
20057 852 Fr Alhoewel de Volksunie 
alle lof heeft voor de OCMW-diensten, 
toch vroeg zij met aandrang erop te 
waken dat de nevenkosten, die onge
veer 1 /4de van de uitgaven bedragen 
niet verder zouden stijgen 
• In geheime zitting werd volgend 
komedienummertje opgevoerd Aan
duiding van de vertegenwoordigers 
van de gemeente in de diverse inter-
kommunales en komitee& Uit de stem
ming is gebleken dat het schepenkom-

mando bevel gegeven heeft aan hun 
mandatanssen om enkel te stemmen 
voor burgemeester en schepenen De 
„Eenheidslijst" van voor de verkiezin
gen bestaat blijkbaar uit enkelingen, 
die zelfs met toelaten dat anderen van 
hun groep ook iets in de pap komen 
brokken 

• Benoeming deeltijdse opzichter bij 
de Sporthalle In openbare zitting ver
dedigde de Volksunie haar voorstel 
om een werkzoekende te benoemen 
Onverwacht werd er zelfs steun ge
vonden bij het A C V Doch eenmaal de 

deuren voor de pers en het publiek ge
sloten werden, stemden de CVP-ka-
zakdraaiers voor een met-werkzoe
kende Met een ongelooflijk gemak 
verbrandden zij aldus wat nog geen 
uur voordien hun ideaal was 

• De door de Volksunie ingediende 
motie tegen de benoeming van Hap
part als burgemeester van Voeren 
werd unaniem goedgekeurd Intussen 
weten wij al dat burgemeester-parle
mentair Rikse Vankeirsbilk voor deze 
benoeming stemde in de kamer 

GDI 

20001 (105), 20422 (109), 20484 (51) 
20529 (107), 20543 (29), 20775 (18) 
20789 (36), 20807 (53), 21093 (136) 
21102 (43), 21106 (65), 21217 (80) 
21388 (116), 21483 (7), 21532 (139) 
21599 (38), 21610 (20), 21643 (14) 
21652 (86), 21696 (124), 21715 (100) 
21835 (72), 21894 (49), 21972 (45) 
22035 (4), 22058 (5). 22163 (64) 
22171 (95), 22278 (26), 22312 OD 
22419 (56), 22480 (75), 23081 (30) 
23103 (35), 23155 (101), 23218 (11) 
23269 (15), 23364 (59), 25143 (22) 
25409 (17), 25511 (69), 25515 (41) 
25576 (89), 25610 OS). 25797 (84) 
25815 (138), 25971 (94), 26093 (79) 
26138 (54), 26490 (123), 26601 (44) 
26622 (106), 26628 (134), 26794 (128) 
26797 (135), 26880 (10), 26881 (31) 
26907 (23), 26937 (131), 26974 (125) 
27140 (63), 27154 (88), 27221 (111) 
27297 (118), 27428 (110), 27441 (8) 
27445 (74), 27671 (67), 28110 (24) 
28117 (140), 28140 (16), 28151 (98) 
28197 (28), 28238 (81), 30035 (60) 
30149 (13), 30162 (122), 30196 (48) 
30235 (130), 30546 (73), 30569 U6) 
30570 (61), 30714 (68), 30986 (119) 
31095 (42), 31133 (62), 31138 (137) 
31162 (121), 31233 (87), 31307 aO) 
31437 (120), 31583 (71), 31585 (34) 
31637 (47), 31691 (39), 31851 (91) 
32012 (83), 32034 (3), 32059 (85) 
32065 (66), 32203 (103), 32404 (52) 
33102 (93), 33108 (50). 33126 (112) 
33132 (25). 33155 (102). 33188 (127) 
33203 (57), 33234 (96), 35038 (2) 
35166 (12), 35195 (99), 35350 (33) 
35382 (90), 35745 (115), 35771 (104) 
35982 (55), 36317 (113), 36386 (92) 
36564 (97), 36577 (114), 36618 (82) 
36623 (133), 36783 (37), 36805 (9) 
36987 (40), 37008 (19), 37166 (1) 
37187 (32), 37229 (117), 37231 (132) 
37430 (46), 37527 (108). 37589 (21) 
38072 (27), 38100 (6), 38108 (129) 
38149 (58), 38178 (126) Pnjzen af te 
halen bij Marcel Viaene, Café Sport
wereld, Westendelaan 1, 8430 Middel
kerke vóór 1 apnl 1983 Op woensdag 
gesloten 

10-MAART-1983- — 
^l*Wilf*Mëi*p#gf (fcJfcïf'lliBïĵ * 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken In marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

G ev raag d voor plak en in-
pakwerk (van reprodukt ies) 
dame of heer die dit thu is 
k a n doen Per s tuk 25 B fr 
Inl Sa tu rnus , Kerke t iend 31, 
4731 GE O u d e n b o s c h / N e d 
tel 0031-1652-7866 (na 19 U 
7867) (Adv. 148) 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

treil 
Littoral 

ilgebrelde keus bemeubelde vrila s • appart en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD I I - 1 * * N : 205 
I4SI OOSTDUINKERKE 
TEL OM/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 tot 19 u 30 Zofidag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6. ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 
Grjmbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamnne 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tultenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in-
dustneel - verlichting - elektn-
sche verwarming 

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 

Loodgieterij, sanitair zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

q i ; ^ STUDIO 
- • - ^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaardet 
tel 052-42 3304 - 423916 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

,^^iSo ,rs^' ' 

Koll, «gesfn 
•^^' 33, 2400 MOL 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/f*4 

/akkundige retouche 

D 
Vermees 

•c <-- X 9- — 

Hijj.l....i..,j. Ajuwiv'ij j i i^miMi 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding -
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen 

lustrerle 

mare 
de vriesè 
bar ruifctleijdn 56c brugye 
050/35/4 04 
baan bruggckortnjk 

• Afgestudeerde architect vrij 
van legerdienst, zoekt een stage
meester, minimaal een termijn 
van 6 maanden 
Belangstellenden kunnen zich 
v\/enden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len, tel 015-209514, ref 366 

• Dame, 44 jaar, wonende in 
het Mechelse zoekt werk als 
poetsvrouw Ref nr 460 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1 te 2800 Me-
chelen, tel 015-209514 Gelieve 
steeds het referentienummer te 
vermelden 

• 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 
03-7764974 

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

• Jonge b>ejaarden- 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 t)etrekking in 
Brabant Voor ml tel Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, 
5691604/02 

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

• Vrouw, 32 jaar, woonachtig in 
Veldegem (Zedelgem) zoekt 
werk in winkel (heeft reeds erv i-
nng) in Brugge of ruime omge
ving Beschikt over wagen Te 
bereiken op tel 050/278905 of 
zich wenden tot G Vanover-
schelde 050/825202 of bjdens 
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-
voeringsplaats 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 
in het Mechelse zoekt werk als 
verpleegster Ref nr 440 
Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal (Centrum, 
Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Me-
chelen. tel 015-209415 Gelieve 
steeds het referentienummer te 
vermekden 

• 26-jange pnge dame, onge
huwd, zoekt werk als klinische 
laborante Diploma van laborante 
A2 en 3 jaar ervanr^ Voor inrich
tingen zich wenden O Van 
Ooteghem, Senator, A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

• GEVRAAGD: voor Vilvoor-
de-Gnmbergen een werkvrouw -
2 halve dagen m de week Tel 
naar 02-251 0467 Haarkapper G 
De Nutte, Lange Molensstraat 
22, 1800 Vilvoorde 
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De 61-jarige Bernard Benson 
heeft iets van een Oosterse 
magiër), zoals je die dagelijks 
kunt bewonderen op de plaats 
waar ooit de Parijse Hallen 
stonden en waar nu het futuris
tische „Centre Pompidou' de 
hemel tart Zijn grijzende, ver
warde haar bovenop het bruin-
getaande hoofd, waaruit twee 
ogen je doordringend en toch 
vriendelijk aankijken, het veel te 
magere lijf bekleed met goed
kope konfektie. Benson torst 
een te grote reiszak, tjont een 
niet eens storend zenuwtrekje, 
maar praat biezonder aangrij
pend en kleurrijk over zijn onge
looflijk, maar reusachtig plan, 
„de vredesvogel". Tijdens hef 
najaar wil deze gewezen wapen
deskundige, die zich vandaag 
ontpopt als een professionele 
vredesbrenger, een „Boeing 
747" bevrachten met twee kin
deren afkomstig uit elk land van 
de wereld. Daarmee wil hij de 
grote steden aandoen en de 
staatshoofden aldus tot daad
werkelijke ontwapening aanzet
ten. Een „crazy' plan van een 
losgeslagen warhoofd? Of de 
ultieme kans om deze planeet te 
behoeden voor de atomaire 
apokalyps-

Benson vertoefde eventjes in 
ons land, en mede dank zij de 
hulp van „Oxfam-Wereldwinkel' 
en de tussenkomst van de 
Brugse VU-schepen Jean-Ma-
rie Bogaert, konden „WW een 
kort gesprek voeren met de 
Johannes de Doper van de 
atoomangst". Op een klein zol
derkamertje, boven een drukke 
kroeg, na een begeesterende 
toespraak voor honderden en-
toesiaste tieners. De voertaal 
was Engels omdat, zoals Ben
son zelf verklaarde: „My Fle
mish is not so good this mor
ning.'. 

Straks vertrekt 

de 
vredesvogel... 

WIJ: „Wat is uw drijfveer om deze 
grootse aktie op het getouw te zet
ten?" 
Benson: „Eigenlijk Is „het vredesvraag-
sfu/r" razend eenvoudig op te lossen.. 
Tot In de late middeleeuw/en bestond 
er nog een soort van „evenwicht" 
tussen het menselijk vernuft en het 
maken van wapens. De bewapening in 
die tijd enerzijds en de wijsheid van de 
toenmalige aardbewoners anderzijds 
waren nog enigszins in verhouding tot 
elkaar Vandaag worden wIj gekon-
fronteerd met een vreemde, maar 
uiterst verontrustende vaststelling- de 
„wijsheid" waarmee wapens worden 
aangemaakt nam op een razendsnelle 
wijze toe, terwijl de „wijsheid" y&n de 
mensen fel verminderd is. Vroeger 
was er bij een oorlog nog sprake van 
„winnaar"en „verliezer". Indien er ech
ter ooit een nucleaire oorlog uitbreekt 
dan zullen deze begnppen totaal waar
deloos zijn, omdat al het „menselijke" 

vermeld en verdwenen zal zijn We 
are completely taken out of control"... 
en de kernraketten zijn „onkontroleer-
baar". Anderhalf miljoen wetenschaps-

A1ENSEN 
"g^ONS 

mi 
Bernard Benson: 

„Ook een Vlaams 
kind op bezoek 
bij wereldleiders" 

IKWUNIPTSTEKVE/. ' 

IKWIlLgÖ/ 

lui zijn permanent bezig met de wapen
industrie, tot meerdere „glorie"var\ een 
stelletje machtsgeile wereldleiders. Wij 
worden geregeerd en bestuurd door 
„mad men"., terwijl ruim 98 % van de 
planeetbewoners volkomen gekant 
zijn tegen een verder uitbreidende 
bewapening. 

Weet u, dat deze planeet thans be
schikt over 10.000 keer het totaal 
aantal wapens en explosieven als de 
hele som van alle oorlogsmaterieel dat 
tijdens de hele Tweede Wereldoorlog 
werd gebruikt Dit betekent dat deze 
wereld thans in de mogelijkheid ver
keert om het totaal aan explosieve 
kracht van die vijf jaar lange oorlog 
elke dag te herhalen, zeven dagen per 
week, tweeënvijftig weken per jaar, 
dertig jaar lang. Tot in het jaar 2013 kan 
men deze holocaust herhalen, alvo
rens alles opgebruikt isl 
Nog een ander voorbeeld van het 
volstrekte onevenwicht? De wereldlei
ders hebben nu precies 6 minuten de 
tijd om te reageren op een „alarm" 
Overweeg hierbij eventjes dat er de 
jongste 18 maanden liefst 147 maal 
alarm werd gegeven, alarm dat na 
enkele minuten echter, gelukkig, als 
„vals" werd (h)erkend. Veronderstel 
dat men na enkele minuten niet korrekt 
weet of het nu een „va/s"of een „echt" 
alarm betreft., en u begrijpt op welke 
gevaarlijk slappe koord het huidige 
„bestand" danst En wat zal er gebeu
ren wanneer een gekgeworden dulk-
bootkommandant beveelt de fatale 
knop in te drukken' Wie zal hem 
tegenhouden, en nog erger, wie kan de 
reaktie voorspellen op dat ogenblik? 

Daarenboven kan men in dit geval met 
met 180 % zekerheid verklaren door 
welke „vijand" het nucleaire projektiel 
IS afgevuurd... Het „accidenteelgevaar" 
IS bijgevolg zó groot dat het de grens 
van de zekerheid bereikt heeft..." 
WIJ: „Wat stelt u dan voor om aan die 
wapenwaanzin een einde te maken?" 
Benson: Kijk eens, niemand van de 4,5 
miljard mensen op onze wereld wil een 
nucleair kerkhof Dit moeten wij aan de 
staatshoofden duidelijk maken. Het 
vredesvraagstuk is te herleiden tot het 
menselijke ego. Er bestaat immers één 
universele ideologie, zowel in het noor
den als in het zuiden, in oost en west 

Mensen van bij ons 

Uit elk land twee kinderen tussen 12 en 14 jaar Voor België reist dus ook één 
Vlaams meisje of jongetje mee. Kandidaat wordt men door als groep (een klas 
of een jeugdorganizatie) een geluidsmontage op cassette te maken van I tot 
8 minuten, met als tema: Jongeren richten zich tot de wereldleiders'. De 
cassettes moeten, vóór 31 mei 1983, toekomen bij de „Vrienden van het 
Vredesboek' Vesaliusstraat 1 te 3000 Leuven. 
Tussen de medewerkende groepen wordt geloot wie de vredesboodschapper 
mag aanduiden. Het zou toch fantastisch zijn indien een jongetje, geïnspireerd 
door de „nooit meer oor/og"-gedachte van de IJzerjongens, deze wereldreis en 
-opdracht kon meemaken. 

r\ame\\\k-de angst om dood te gaan, de woordigend) — zullen weigeren te 
weerzin tegen het zien verbranden 
van zijn eigen kinderen, aan wie men 
geen hulp meer kan bieden. De politie
ke wereldleiders zitten echter opgeslo
ten in een vicieuze cirkel. zIj willen wel, 
maar wantrouwen „de anderen", want 
„zij zouden die afspraken eens niet 
kunnen nakomen. En dus zijn wij ge
noodzaakt ". Het steeds weerkomend 
argument. Precies daarom, om hier uit 
te breken, moeten wij de staatshoof
den de kans, de mogelijkheid bieden 
om daaruit te ontsnappen. 

Een „Boeing 
vol kinderen"™ 
WIJ: „Hoe denkt u die kans te schep
pen?" 
Benson: „In 1978 ondertekende elk 
land, dat lid Is van de Verenigde Naties 
(UNO), de akte tot ontwapening. 
Mooie woorden. Vandaag zijn wij vijf 
jaar later, en er is niks gebeurd. Inte
gendeel: we beleefden het opdrijven 
van de snelheid van de wapenwed
loop. WIJ moeten er nu Iets aan doen, 
en er met nog eens jaren over praten 
„ We have to act now, before it is too 
late" En wij nemen het met meer dat er 
weer eens gepalaverd wordt. Neen, er 
moet iets waarachtigs gebeuren. 
Daartoe hebben wij een aktieplan ont
worpen Tijdens het najaar willen wij, 
vergezeld van twee kinderen uit elk 
land van de wereld, met een vliegtuig 
(de „vredesvogel") de belangrijkste 
hoofdsteden van de wereld aandoen. 
Na een magistraal benefietkoncert in 
Zweden (om de onkosten te helpen 
dragen, vertrekt die „Boeing vol kinde
ren" naar Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittanmë, de Verenigde Staten van 
Amerika, Japan en de Sovjet-Unie En 
wellicht brengen wij ook een bezoekje 
aan Brussel 

Die honderden kinderen, waaronder 
één Vlaming, zullen de wereldleiders 
bezoeken en hen verzoeken een do-
kument te ondertekenen, waann staat 
dat ZIJ beloven hun nucleair wapenar
senaal te zullen ontmantelen, op voor
waarde dat de andere grootmachten 
dit ook doen. De konkrete realizatie 
van het „Vredesboek". Nou, wanneer 
die reis erop zit dan zullen wij in het 
bezit zijn van „de", door de topleiders 
ondertekende, brieven... en dan heb
ben deze verantwoordelijken geen ali
bi meer om zich te verschuilen. Ik ben 
er trouwens van overtuigd dat niet één 
wereldleider zo'n verklaring — hem 
aangeboden door kinderen uit elk land 
(en aldus de hele wereld vertegen-

ondertekenen. Wij willen een kettlng-
vredes-aktie ontketenen, van land tot 
land.. 
Er moet dringend Iets gebeuren. Want 
in feite heeft men in het verleden nooit 
écht geprobeerd de ontwapeningsbe
loftes in daden om te zeggen En 
vandaag beleven wij dat- „We are 
fundamentally out of balance". 

...op bezoeic bij 
staatshoofden 
WIJ: „Gelooft u dat er bij die toppoli-
tici werkelijk „goede wil" aanwezig 
is? Bijvoorbeeld, bij de leiders van de 
Sovjetunie?" 
Benson: „Ach, ik was in de Sovjetunie. 
En ook die huisvaders willen niet dat 
hun familie, evenals een gezin duizen-
de kilometers van hen verwijderd, zou 
sterven in een kernoorlog. Maar, ook 
hun Kremllnleiders verschuilen zich 
telkens weer achter dit argument: „Wij 
willen wel tenminste als de anderen, 
de vijand(en), het ook doen..". Weet u, 
de SU IS heus geen zo'n rijk land en 
verkiest eigenlijk ook mets liever dan 
alle gelden die nu aan bewapening 
worden besteed, doelmatig uit te ge
ven om hun ekonomische opstanding 
waar te maken. Daarenboven is het 
echt met zo zeker dat de Russen het 
leuk, zouden vinden om bijvoorbeeld 
België te bezetten en te bezitten In dat 
geval zouden zij bij voorbeeld harts-
grondig verveeld zitten met dat aarts-
moeilijke taal- en volkerenprobleem 
van jullie Om dan nog te zwijgen van 
de schrijnende werkloosheid die ook 
in uw land woedt Neen, echt waar, ik 
geloof echt dat deze aktie zowat „our 
last change" is. „It's our world, and we 
can save iV" Ik wil u nog dit ter 
bedenking meegeven. Bij een nucleair 
konflikt zou één van de rampzalige 
gevolgen zijn dat de beschermende 
ozon-laag van de atmosferische „man
tel" rond onze aarde ernstig bescha
digd en vernietigd wordt Zodat het 
brandende zonlicht rechtstreeks zou 
doordringen tot op het aardoppervlak. 
En, het kan gek klinken, maar het 
verblindende, felle licht zou elk levend 
wezen, dat geen zonnebril draagt na 
verloop van enkele dagen, met blind
heid slaan... en uiteindelijk doden. Stel u 
nu even de wereld voor zonder vogels, 
zonder koeien of poezen, zonder paar
den of zonder olifanten... Een afschu
welijk „stille wereld", onbeschrijfelijk 
eenzaam en troosteloos. Wij wensen 
de „vredesvogel" alvast een heilzame 
vlucht toe! 

(pvvd) 

Van wapendeskundige tot vredesapostel 
Bernard Benson (geboren in En
geland) in 1922), gewezen RAF-
piloot, was ooit een machtig 
industrieel, een gereputeerd 
technoloog en wetenschappe
lijk wapendeskundige. Tot op 
vandaag is hij bevriend met de 
belangrijkste wereldleiders. Se
dert twintig jaar woont dit genie 
echter in de zoetheid van de 
Franse Périgord, waar hij in ge
meenschap leeft met een aantal 
boeddistische priesters. Want, 
in het begin van de zestiger 
jaren kapte Benson met zijn 
rijke leven, verkocht zijn bedrij
ven, ondernam een religieuze 
studiereis naar het mysterieuze 
Tibet en ging eindeloos tobben 

over zijn levensvraag: hoe is 
het mogelijk dat hooguit twee
honderd mensen kunnen beslis
sen over het uitbreken van een 
nucleaire wereldramp, die door 
geen enkel zinnig mens van die 
ruim 4,5 miljard overige wereld
bewoners wordt gewild? 

De belangrijkste Lama drukte 
hem op het hart dat hij een 
„Vredesboek' moest schrijven, 
om aan zijn onrustwekkend pro
bleem een oplossing te geven. 
Wat hij dan ook deed. Nu ruim 
twee jaar geleden verscheen 
immers het ondertussen we
reldbekende „Vredesboek', dat 
ruim twintig vertalingen kende. 

Deze publikatie veroverde op 
een bijna wonderlijice manier de 
hele lezende wereld. 

In dit kinderlijk, bijna naïef ge
schreven sprookje wordt een 
waanzinnig eenvoudige oplos
sing voor de miljardenverslin-
dende wapenwedloop voorge
steld; kinderen gaan onderhan
delen met staatshoofden en 
redden op die manier onze pla
neet van een gewisse onder
gang. 

Bensons infantiel verhaaltje 
maakt een goede kans om 
straks, tijdens de herfst waar
heid te worden. De aktie „vre
desvogel"- • 
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