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Het woord 
is aan Geens 

Het is niet de gewoonte dat grote partijen zich samen tot de 
publieke opinie wenden. De gelijktijdige perskonferentie van 
VU en SP onderstreept het belang van het dossier dat door 
hen bekend gemaakt werd: uitzonderlijke toestanden wetti
gen uitzonderlijke middelen. 
Het is geen prettig dossier. Wanneer na meer dan een eeuw 
Vlaamse beweging eindelijk een Vlaamse regering kan 
aantreden, zij het in een onvoldragen staatshervorming, dan 
is het een droeve vaststelling dat deze Vlaamse regering 
dreigt te ontsporen. 
Het zag er aanvankelijk, ondanks de slechte staatshervor
ming, toch nog hoopvol uit. De wetgever had beslist dat de 
Vlaamse regering tijdens haar eerste ambtstermijn propor
tioneel zou samengesteld zijn, met deelneming van de vier 
grote politieke families. Tevens besliste het parlement dat de 
regering kollegiaal zou optreden. 
Op het beginsel van de kollegialiteit werd reeds in het najaar 
van 1981 een brutale aanslag gepleegd. In de plaats van de 
kollegialiteit kwam koalitievorming en eenzijdige machts-
toeëigening. Alle zogenaamde residuaire bevoegdheden wer
den ingepikt door de CVP-PW-koalitie, waarbij de CVP zich 
het leeuweaandeel toeëigende. Vlak daarop werd het taken
pakket „Financiën en Begrotiilg" op eis van de CVP gesplitst, 
teneinde een deel ervan aan Schiltz te onttrekken. Deze 
machtsgreep werd in het politiek milieu op ongeloof ont
haald. Ook gezaghebbende specialisten zoals de professoren 
Senelle en De Meyer oordeelden er niet mals over. Sindsdien 
vertoont de Vlaamse regering het groteske beeld dat er, voor 
de mini-begroting waarover zij helaas maar beschikt, twee 
ministers van Financiën en Begroting zijn! 
Men kan de macht en de bevoegdheden die CVP en P W zich 
toeëigenden, uitgednikt zien in cijferst samen beheren zij 
90 % van het Vlaamse budget! 
De machtshonger van de CVP-PW-koaltie werd nog aange
dikt door de onfatsoenlijke machtskoncentratie die tot stand 
kwam in de persoon van voorzitter Gaston Geens. Deze 
machtskoncentratie bedreigt de verstandhouding binnen de 
regering en is een aanfluiting van de kollegialiteit Het is 
overigens volkomen onbegrijpelijk, hoe de P W zich daartoe 
heeft willen lenen. 
Desondanks hebben Schiltz en de socialistische ministers 
zich voortdurend ingespannen om de consensus te herstellen. 
Dank zij hen bleef de Vlaamse regering werken en kon ze 
belangrijke beleidsopties nemen, die door de Vlamingen 
positief werden onthaald. 
De klap op de vuurpijl is echter zopas gekomen, met het ont
werp van personeelsstatuut dat door Geens werd ingediend. 
Met de onbegrijpelijke medeplichtigheid van de P W tracht 
Geens de kersverse Vlaamse administratie onder volledige 
CVP-dominantie te brengen. Vlaanderen start maar éénmaal 
met een eigen administratie. En dat is nu. De kans zal nooit 
meer weerkeren om met een schone lei te beginnen. 
Nog is het niet te laat. Nog blijven SP en VU bereid om, in een 
positieve geest en met HEt oog op de toekomst, een gesprek te 
beginnen en een akkoord af te sluiten. 
Zolang echter aan deze bereidheid niet tegemoet wordt 
gekomen, zullen noch de VU noch de SP enige medewerking 
verlenen aan het Studiecentrum voor de Hervorming van de 
Staat. 
In dit Studiecentrum immers, en met het oog op het definitief 
gesprek met de Franstaligen, moeten de Vlamingen kunnen 
optreden met de allergrootste eensgezindheid. Zolang de 
CVP en de P W deze eensgezindheid met de voeten treden, 
heeft het geen zin dat de SP en de VU zich laten misbruiken 
om de CVP-dominantie te bevestigen en te bestendigen. 
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Foto van de week 

Op een historische persiconferentie (twee partijvoorzitters met een gezamenlijli standpunt over een heet 
politiële hangijzer) werd dinsdag gewaarschuwd voor een historisch slechte start van de Vlaamse 
administratie. De kwalijke Belgische ziekte — met name partijpolitiek ellebogenwerk bij verdeling van de 
belangrijkste machtsposten — dreigt inderdaad door toedoen van de CVP-machtswellust en de PW-
lankmoedigheid van meet af aan onherstelbaar uitgezaaid te worden. Overigens heeft ook CVP-voorzitter 
Frank Swaelen daarvoor gewaarschuwd! (Lees ook biz. 6) foto Dann. 

Slechts luttele miljarden 
Zoals het kleinste kind kon voorspellen: nadat de regering Martens 
bestellingen (goed voor 100 miljard) voor de aankoop van ook door 
de legerstaf omstreden wapentuigen plaatste, argumenteert de 
premier zich andermaal krom om de bevolking te overtuigen van een 
dringend noodzakelijke besparing op de overheidsuitgaven ten 
bedrage van liefst 200 miljard voor de twee volgende begrotingsjaren. 
200 mil jard! Over dat inleveringsoffer gaat het vandaag. Want, de 52 
miljard afroming van de koopkracht die Martens woensdag in de 
Kamer verdedigde is bijlange niet het eindpunt van de sukkelgang 
waarin hij de bevolking, en vooral de minst begoeden, meesleept 

Die 200 nniljard bezuiniging zal nog 
geregeld als mokerslag gebruikt 
worden om sociale objekties van 
tafel te vegen. 
De ultra-liberale regeerpolitiek kon 
niet duidelijker geïllustreerd wor
den dan door de kamavaleske 
maatregel (maar het Is hem ernst D 
van minister De Croo om middels 
regeringsbesllssingen de tele
foonklanten op een ongehoorde 
wijze op te lichten. 
Simpelweg: centen halen waar ze 
met de minste weerstand ook 
kunnen gejat worden. Achteraf 
kan dan nog blijken dat de afge
roomde gelden voor alles behalve 
een zuinig beleid werden aange
wend! 

Er werd ons, overigens nog niet zo 
lang geleden, door de nieuw aan
tredende regeerders beloofd dat 
er zeker geen belastingverfiogirv 
gen zouden komen. Om de 50 
miljard rode cijfers in de lopende 
rekening weg te werken wordt nu, 
andermaal, op de eerste plaats, en 
vooral, gegrefjen naar het wapen... 
van verhoging van de direkte en 
indirekte belastingen! 

De bedrijven, zo wordt er met 
bekwame spoed aan toegevoegd, 
zullen zeker geen extra-loonkost 
toebedeeld krijgen. Dat zou na
tuurlijk grotesk zijn nu Martens als 
enig positief cijfer een vert)etering 
van de „kompetitiviteit" van de 
bedrijven meent te kunnen boe
ken. 
Als we vandaag vaststellen welke 
noodmaatregelen Martens en ( ^ 
nemen om 50 miljard bijeen te 
sprokkelen, na de verspillende wa-
penaankoop, en in het licht van de 
officieel geproklameerde noodza
kelijke extra-bezuiniging van nog 
eens 2(X) miljard, dan kunnen zelfs 
de meest-regeergeile politieke 
vrienden van deflatie-sp>ecialist 

Verhofstadt niet anders dan toe
geven dat hier klungelaars aan het 
werk zijn. 
De bevolking geeft sinds lang blijk 
van bewonderenswaardige socia
le discipline: de ene inleverings
maatregel na de nadere wordt 
lijdzaam geslikt Mét het besef dat 
intussen ook de ene verspillende 
maatregel de vorige opvolgt 
Werkloosheid wordt nu ook fis
kaal bestraft Terwijl anderzijds 
openlijk wordt uitgepakt niet fiska
le amnestie voor bezitters van 
zwart fortuin. 
Inmiddels stevenen we, te wijten 
aan het wanbeleid van de rege-
ring-Martens, met bekwame 
spoed af op een enorme katastro-
fe: het Nationaal Planbureau becij
ferde zop>as dat binnen niet lan
ger dan vier jaar de intresten die 
te betalen zijn voor de over
heidsschuld haast een derde van 
de overheidsinkomsten dreigen 
op te slokken. Allen'iaal de fout 
van de werklozen, de zieken en de 
mindervaliden uiteraard! 
Inmiddels kunnen we ons troosten 
in het besef dat in de komende da
gen slechts enkele bijkomende 
luttele miljarden in het Waalse 
Cockerill-Sambre dreigen ver
gooid te worden, (hds) 
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Mi Brieven 

CHOOZ. HAMVRAAG? 

De Fransen bouwen dus een kerncen
trale juist aan hun grens met België en 
wel aan het Maasbekken zodat zij bij 
een mogelijk lek in het water er geen 
last zullen van hebben maar wel de 
Belgen en de Nederlanders. Het is 
inderdaad zo dat de bewoners van de 
Nederlanden door het Maaswater om
spoeld worden en dat ook drinken... 
Als er kerncentrales gebouwd worden 
moeten die dan ook zo dicht mogelijk 
bij de zee gebouwd worden alhoewel 
dat ook misschien niet de ideale oplos
sing is. 
Wat mij nu verwondert is dat al die mi
lieugroepen, die als Ecolo en Agaiev 
zelfs hier en daar in de openbare 
besturen zetelen, nu doen alsof hun 
neus bloedt 
Is het hier ook zo dat als het over 
Franstaligen gaat en Franse invloed in 
dit land ook ?ij zich niet verzetten en 
zwijgen op bevel? Die centrale van 
Chooz is toch een aanslag op het 
leefmilieu van Wallonië en Vlaande
ren? 
Intussen moet ik onze volksvertegen
woordiger Jan Caudron gelukwensen 
met zijn belangrijke interpellatie in het 
parlement over de kwaliteit van de 
ham. 

AC^ Aalst 

OVER FACILITEITEN 
EN ANDERE ZAKEN 

België is in 1830 ontstaan onder impuls 
van een kleine Luikse en Franse min
derheid onder het motto: „La Belgique 
sera latine ou ne sera pas!" 
Hoe kan deze staat dan het vaderland 
van de Vlamingen zijn die nog altijd de 
grote meerderheid in dit land uitma
ken? 
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Wallonië en Vlaanderen zouden wel
licht als goede buren kunnen leven, als 
de Walen nu eens eindelijk zouden 
ophouden, ons steeds hun taal en 
wetten te willen opdringen. 
Als ik het goed begrijp, hebben taaifa
ciliteiten toch het doel, de anderstalige 
mindertieid de gelegenheid té geven, 
zich aan de taal van de meerderheid 
aan te passen. Maar wat zien we hier 
overal gebeuren? Juist door deze faci
liteiten evolueert die minderheid stilaan 
tot meerderheid, want faciliteiten wor
den door de frankofonen alleen maar 
gebruikt om machtswellust en taalfa-
natisme bot te vieren en zo hele 
gebieden en gemeenten langs de taal
grens en rond Brussel langzaam maar 
zeker te verfransen. 
Daarom zou als eerste gebofJ in Vlaan
deren moeten gelden: afschaffing van 
al deze onzalige faciliteiten! Daarnaast 
als enig aanvaardbare Vlaamse politie
ke houding: Brussel integraal Vlaams 
gebied, zowel van uit geogragisch als 
historisch oogpunt een Vlaamse stad! 
Ook al wonen er veel Franstaligen, 
Vlaamse bastaards. Walen en vreem
delingen... Dit geldt evenzeer voor de 
al dan niet verfranste gebieden langs 
de taalgrens en rond Brussel. 
Wanneer zullen de Vlamingen (politici 
zowel als anderen) leren begrijpen dat 
de toekomst van Vlaanderen — onze 
toekomst — niet in een unitair België 
ligt maar in een vrij Vlaanderen dat 
over zijn eigen inkomsten zelf kan 
beschikken... Of zullen ze eerst klaar-
zien als het te laat is en Vlaanderen in 
de Waalse staalput helemaal verzopen 
is? 

G.V.M., Eupen 

VOLMACHTWET NR. 30 
ALMACHTIG? 

K.B. nr. 30 van 30.3.82 in werking 
tredend op 1.7.82 (art 20) bevat art 
9 § 2 (naderhand gemilderd bij K.B. nr. 
51 van 2.7.82). 
Dit artikel ontneemt volledig, trapsge
wijze, op 5 jaar haar pensioen aan de 
weduwe van een ambtenaar eerste 
kategorie van de NMBS die een nieuw 
huwelijk was aangegaan vóór 1.7.82 
(naderhand gemilderd). 
Mijns inziens mag en kan dat niet! Art 
2 Burg. Wetb. verzet zich daartegen! 
De pensioenbrief van de Weduwen-
kas van de NMBS vermeldt uitdrukke
lijk dat de weduwe die hertrouwt haar 
pensioenrecht behoudt Het is een 
verworven recht gekocht door hoge 
en jarenlange bijdragen in de Wedu-
wenkas. 
En verworven rechten moeten erkend 
en eerbiedigd worden. Daarom art 2 
BW. En vóóral door de schuldenaars 
van het pensioen: de Weduwenkas en 
de Staat die de gelden van de kas in 
handen hebben (art 1968 tot 1983 
BW.). 
Min. Dehaene, min. Coens en anderen 
erkennen verworven rechten! 
Alléén staatssekretaris Malnil wil geen 
verworven rechten erkennen. Hij Ije-
weert art 2 B.W. te eerbiedigen daar 
hij, zogezegd, enkel in de toekomst 
snoeit Dit is maar een loutere drogre
denering (du plus pur sophismel). 
Naar mijn mening is art 9 § 2 van het 
K.B. nr. 30 onwettelijk, onrechtvaardig 
en nietig. 

Geen enkel jurist kon tot nu toe die 
zienswijze weerleggen! 
Wie kan het wel? 

Demory. 

ZELFDE SCHUIT 

In haar uitgave van 22 februari II., wist 
de politieke kommentator van de Ne
derlandstalige CVP-PSC-krant „De 
Gazet van Antwerpen " te melden dat 
men nu wel elk politiek fatsoen moet 
verloren hebben om nog scheep te 
gana met het FDF. Mogen wij er 
beleefd aan herinneren dat de bloedei

gen partij van deze krant in dezelfde 
schuit met het FDF wipt te Brussel. Ze 
moeten ons in „De Gazet van Antwer
pen" eens vertellen wat het verschil is 
tussen fatsoen en brute macht We 
wachten met spanning op een fatsoen
lijke uitleg!. 

AO,, Brasschaat 

HASSELT: EEN 
NUniGE BETOGING 

Het ,27 maart-komitee" blaast verza
meling in Hasselt: Het motto: „Onze 
Toekomst; zelfbestuur". Het gaat niet 
tegen regering, politieke partijen of 
personen. Niet rechts, niet links. Wel 
een uitlaatklep voor spontane reakties 
vanuit alle streken in Vlaanderen tegen 
de benoeming van de Nederiandson-
kundige bendeleider Happart als bur
gemeester van een Vlaamse gemeen
te, de sluipende diefstal van Vlaams 
geld, de bevriezing van verdere regio-
nalizering en de frigopolltiek met het 
recente denkcentrum. 
Hierbij enkele denkoefeningen: 

1. Het is niet de taak van drukkings-
groepen om taktiek of strategie van 
om het even welke politieke partij te 
bepalen. Hun invloed op de opinievor
ming is nochtans reëel. Zij slagen erin 
om problemen te sensibilizeren of om 
te wenden tot programmavorming met 
politieke impact Zij kunnen een kli
maat schappen dat aan gezagdragers 
of wetgevers slechts een geringe be
wegingsmarge openlaat Nu gaat het 
over onze toekomst: zelfbestuur! 
2. De Vlaamse persmedia — dat wordt 
te veel vergeten — waren steeds, op 
de cruciale momenten, bij de voor
naamste peilers van de Vlaamse be
weging. De ruchtbaarheid én de steun 
van onze Vlaamse pers zijn onont

beerlijk. Het doorzijpelen van die dage
lijkse informatie is van het allergrootste 
belang. De pers kan een betoging 
doen mislukken of tot een groot suk-
ses doen uitgroeien. 
3. Sedert heel lang is de Vlaamse 
Beweging gedoemd zich bezig te hou
den met studies, moties, manifesten, 
meetings en optochten. Nieuw bij deze 
betoging is dat Vlaanderen nu ook 
beschikt over een „Vlaamse deelrege-
ring". Het is de eerste maal dat een 
„Vlaamse regering" zou kunnen verte
genwoordigd zijn bij een „Vlaamse 
betoging". In elk geval zou haar morele 
zegen welkom zijn. Gaat het in deze 
betoging ook niet om meer geld én 
meer bevoegdheden voor die Vlaam
se regering? Is dit niet positief? Bete
kent de betoging zelf geen „rugge
steun" voor „onze" Vlaamse regering? 
Deze spoedbetoging heeft plaats op 
een historisch moment: dat vele voor
aanstaande personaliteiten zich aan
sluiten bij de overbekende visie van 
staatsraad P. Vermeulen, prof. aan de 
VUB. Deze hoogleraar staatsrecht 
verklaarde, reeds jaren geleden, dat de 
Belgische staat hervormd werd onder 
Franstalige „afdreiging". Dat wij sedert 
1973 leven onder een constitutioneel 
regime, waarin besluitvorming én wet
geving gebeuren onder „afdreiging".... 
Tegen alle chantage-mekanismen: zelf
bestuur. 

J.H., Brussel 

• Bediende voor allerlei admi
nistratieve taken zoekt werk, 
liefst te Brussel of omgeving. Kan 
aangeworven worden als stagi
air. Vrij van legerdienst Tel. 054-
41.37.29. 
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Knack ontmoet 
Smoelen 

Frank Swaelen is één jaar voorzitter van de CVP. 
Hoewel hij eerder bescheiden bezig lijkt, is hij toch van plan 

om meer te zijn dan een overgangsfiguur. Na de zware 
elektorale nederlaag van november 1981 moet het vertrouwen 

worden hersteld, en daar is Swaelen mee bezig. 

Bovendien 
De Openbare Werken van Louis Olivier, Johan Van Hecke 

voorzitter van de CVP-Jongeren, Gewetensgevangenen 
over de hele wereld, Russen en Chinezen praten weer met elkaar, 
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Mensea 

Goudzoeker Knoops 
Het rommelt in de centrale rege
ring. Onder meer rond het dos
sier Chooz. De CVP, met Swae-
len aan het hoofd, stelt dat er 
geen nood bestaat aan een drin
gende beslissing en terzelfder 
ti jd verkondigde staatssekreta-
ris Knoops op een perskonferen-
tie dat er deze maand wel dege
lijk een beslissing moet vallen 
over Chooz. „Het heeft geen zin 
nog langer te wachten op de 
uitslag van het energiedebat in 
de Senaat. Er moet dringend een 
besluit worden genomen', zegt 
Knoops. En voor deze Waalse 
liberaal is dit duidelijk: een Belgi
sche deelname aan het Franse 
Chooz-projekt- met als tegen
prestatie een Franse participatie 
in een gewisse uitbouw van Doel 
V, Doel V L „Want," zo voegde 
Knoops er nog aan toe, „Chooz is 
voor België een gouden zaak". 
Vraag is enkel voor wie dit wer
kelijk een „gouden" zaak wordt: 
zeker niet voor het milieu, en 
hoegenaamd niet voor Vlaande
ren dat niets van de bestellings-
koek zou kr i jgen. 

m\ 3 

... en dure 
olieprodukten 
Tijdens diezelfde perskonferentie 
verkocht Knoops nog meer priet
praat. Op een ogenblik dat de 
olieprijs in de hele wereld aanzien
lijk daalt, moet de gewone burger 
in dit land — evenals de fabrieks-
ondernemer — nog steeds even
veel blijven betalen voor oliepro
dukten. De centrale regering is er 

Immers in geslaagd volgend 
krankzinnig plan te realizeren: de 
gunstige prijsvermindering die 
normaliter moest voortvloeien uit 
deze internationale daling van de 
olieprijzen, maken zij ongedaan 
door extra-aksijnzen te leggen op 
die produkten! 
Daar waar er dus eventjes hoop 
bestond dat de zeer hoge prijs 
voor olieprodukten iets zou ver
minderen, verhoogt het kabinet 
„Martens-V" zomaar de belas
tingsdruk op die produkten... en 
komt er dus geen prijsdaling. Hoe 
kan men dit ekonomisch verant
woorden? 
Nochtans verkondigen de nationa
le ministers telkens weer dat deze 
regering „ondernemingsvriende-
lijk" is... en de „kompetitiviteit van 
de bedrijven" wil herstellen! 

Deze week dit... 
In het prachtige, eeuwenoude 
Brussels stadhuis, dat opvallend 
getuigt van een groots Vlaams 
verleden, was het vorige 
maandag een drukte van 
jewelste. Normaal is één lange 
bank voldoende om „het publiek" 
bij de gemeenteraads
vergadering een zitplaats te 
bezorgen. Nu waren de zaal van 
de gemeenteraad en de 
aanpalende ruime trapzaal 
proppensvol gevuld met 
kijklustigen. De meesten 
mochten genoegen nemen met 
het verwachte spektakel te 
volgen op TV-monitors, 
aangesloten op een 
binnenhuisketen. 
Het heette dat de installatie van 
de nieuwe gemeenteraad een 
historische gebeurtenis was. 
Voor de eerste maal sedert 
honderd vijftig jaar werden de 
liberalen naar de oppositie 
verdreven. Dit feit zelf is 
inderdaad het vermelden waard. 
Wie daaraan de betekenis 
toekent dat Brussel zijn liberaal 
en burgerlijk beeld afschudt 
heeft het echter mis voor. Zeker 
voor de Vlamingen Hs er geen 
hoop op verandering. 
De Vlaamse aanwezigheid wordt 
in de stad Brussel weliswaar 
niet schromelijk gediscrimineerd 
of fanatiek aangevallen. Zij 
wordt door de bestuurders 
evenmin krachtdadig verdedigd. 
De Vlamingen zijn vooral te 
vinden bij de kleine middenstand 
en de duizenden eenvoudige 
mensen. Noch kultureel, noch 
sociaal vonden zij echte 
pleitbezorgers bij de 
bewindsleden. Zelfs de Vlaamse 
kristendemokraten — beter 
gezegd: CVP'ers — en de^ 

enkele Franstalige socialisten 
van Vlaamse oorsprong, die 
samen met de bourgeois- en 
vaak franskiljonse liberalen 
gedurende jaren het goede en 
slechte weer uitmaakten, hebben 
zelden blijk gegeven van 
Vlaamse volksverbondenheid. 
Mogen de Vlaamse Brusselaars 
nu een gewijzigde politiek 
verwachten? Zeker niet. Noch 
op taal- of kultureel gebied, noch 
filozofisch of sociaal zijn ze er 
beter aan toe. Integendeel! 
De liberalen zijn uit de 
burgemeester- en schepenzetel 
gejaagd, niet om Vlaamse of 
sociale redenen, niet om een 
vernieuwd en meer 
demokratisch beleid te voeren, 
alleen maar omwille van de 
persoonlijke machtsstrijd van 
één man. Reeds jaren koestert 
de welgekende VDB de ambitie 
zijn politieke carrière te eindigen 
met de Brusselse 
burgemeesterssjerp. Daarvoor 
stonden de liberalen in zijn weg. 
Dan maar met het PDF. Zijn 
aartsvijanden werden zijn 
bondgenoten. En de CVP 
speelde mee. Omwille van de 
eigen machtswellust werden de 
mooie Vlaamse woorden 
ingeslikt De liberalen werden 
vervangen door het FDF. Van 
den Boeynants haalde zijn slag 
thuis. Spijtig voor hem moet hij 
nog watertandend wachten op 
het aureool van burgemeester. 
Maar dat is een persoonlijke 
kwestie die niets — of wel? — 
met de politiek te maken heeft. 
Overigens voor de Vlamingen 
van geen belang. 
Als er van enige historische 
gebeurtenis sprake zou zijn, dan 
is het de intrede van het FDF in 

het schepenkollege van onze 
hoofdstad. Ik beweer niet dat de 
liberalen meer Vlaamsvoelend 
zijn. Het FDF is echter militant 
Vlaams-vijandig. Hun jarenlange 
politieke opstelling tegen het 
Vlaams stadspersoneel, tegen de 
Vlaamse gemeentescholen, 
tegen het Vlaams kultuurleven 
te Brussel, spreekt boekdelen. 
Deze Vlaamshatende partij 
verliest zienderogen veld. 
Uitgerekend op het ogenblik van 
hun onvermijdbare aftakeling, 
brengt de CVP deze 
zuurkijkende politjpi aan de 
macht. Het is duidelijk dat zij 
deze macht zullen misbruiken in 
funktie van hun imperialistische 
Franstalige dromen. Zij moeten 
wel. Het is de enige kapstok 
waaraan zij zich nog hopen op 
te trekken. 

De verantwoordelijkheid van de 
CVP is reuzegroot De Vlaamse 
uitspraken van Swaelen en de 
CVP-top klinken totaal 
ongeloofwaardig in Brussel. 
Met aandrang vraag ik alle 
Vlaams-nationalisten deze grove 
dubbelzinnigheid van de CVP 
aan de kaak te stellen. Overal in 
Vlaanderen. In Brussel zal ik, als 
Vlaams-nationalist in de 
gemeenteraad, dit varkentje zelf 
wel wassen. 

Swaelen 
bekent 
„Ik wil de moeilijke momenten 
niet ontkennen en één echte ne
derlaag toegeven: de benoeming 
van Happart", bekent CVP-voor-
zitter Swalen in een interview 
met het weekblad „Knack". Maar, 
voor de rest bestempelt hij alle 
regeringsbeslissingen je reinste 
CVP-suksessen: de „bevriezing" 
van het wetsvoorstel Van den 
Brande, „de F-16 was voor het 
eerst een goede zaak voor de 
Vlaamse technologie" (stel je 
voor!) het geven van nieuwe mil
jarden aan het Waalse staal („de 
staalpolitiek is tot dusver binnen 
de financiële enveloppes geble
ven"), enzoverder. 

Vic ANCIAUX 

Hij poogt zowaar ook de elekto-
rale CVP-nederlaag van 10 okto
ber '82 om te bulgen tot een 
„heropleving" en wat de toe
komst, betreft: „De VU knaagt 
een beetje aan ons, maar dat is 
vaak zo geweest en heeft met 
veel wisselvalligheden in Vlaan
deren te maken", besluit de kleur
loze Swaelen. 

Twee bedenkingen hierbij: de 
jongste, schandalige regerings-
besluiten van de regering Mar
tens V zijn, echt waar, geen „wis
selvalligheden", maar ware ver
nederingen voor Vlaanderen. En 
wat dat „knagen" betreft: wan
neer hierdooF de pijlers van de 
partij aangetast worden, dreigt 
het hele apparaat ineen te stor
ten. En het ongenoegen bij de 
„CVP-zusterorganizaties" en 
CVP-mlIitanten is reuzegroot-
Stort het CVP-bolwerk dan uit
eindelijk toch in elkaar, door het 
„knagen" van de VU? 

De Clercq 
zwanst 
Ons aller minister van Financiën, 
de steeds netjes gekapte Willy De 
Clercq, gaf voor enige dagen een 
opmerkelijk interview weg in een 
Franstalig dagblad. Daarin zegt 
deze blauwe excellentie dat er in 
de komende jaren hoegenaamd 
geen nieuwe belastingen komen. 
„Ik voorzie geen enkele nieuwe 
vorm van belasting of taks tijdens 
de eerstvolgende twee jaren", 
zegt De Clercq zonder blikken of 
blozen. 

Alsof de burgers deze nonsens 
nog geloven! Het was toch ook 
diezelfde Willy De Clercq die , 
vóór de verkiezingen van '81, uit
pakte met de demagogische slo
gan: „Minder belastingen". Onder
tussen heeft elkeen aan de lijve 
ondervonden dat de P W van de 
Clercq hiermee bedoelde... de 
jongste maanden namen de belas
tingen overhands toe, en dan bo
venal de „indirekte", dus de so
ciaal-onrechtvaardige. 
Dat zal De Clercq een zorg zijn, 
want hij en zijn familie maken het 
vooralsnog uitstekend. 
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het toerisme en de rekreatie nieu
we bestaansmiddelen vindt, en 
wordt het Vlaams karakter van de 
streek des te sterker onder
streept 
De Voerstreek is zonder meer 
één van de meest waardevolle 
landschappen die Vlaanderen be
zit. Een positieve benadering door 
klassering kan dit alleen maar ver
sterken. 

Afschaffing 
laatsen stoppij 

Vorige week protesteerden enkele honderden mensen, die werkzaam zijn in de biblioteeKsektor, tegen het 
(wanObeleid van PW-gemeenschapsminister Poma. Op een zwartomrande doodsbrief stond te lezen: 
„Met ontsteltenis melden wij u het voornemen van de heer Minister Poma om tot zich te roepen en in stilte 
te laten afsterven: het Openbare Biblioteekwezen in Vlaanderen, geboren bij wet op 21.10.1921, bij dekreet 
van goedgelovigheid op 19.6.1978. Begrafenis: datum nog te bepalen door de Vlaamse Raad, op voorstel 
van de Gemeenschapsminister tegen de Vlaamse kultuur-'. 
Aan een schaapachtig lachende kultuuK?)minister werd een rouwkrans overhandigd namens de acht 
Vlaamse biblioteekverenigingen. Immers, door de voorstellen van Poma wordt aan de O.B. een 
onrechtvaardige zware slag toegebracht en wordt „de grens van de redelijkheid' ruimschoots 
overschreden. Ook dit is een uitging van het neo-liberalisme: het beknotten van subsidies tv.v. de kulture-
le ontplooiing. Een aanslag op de demokratische informatie. 

Twee maten 
Op een ogenblik dat over een 
mogelijk sociaal pakt bij het 
Waalse Cockerill-Sambre nog al
ti jd geen onderhandelingen zijn 
aangevat, gaat de centrale rege
ring zich straks buigen over het 
„Fonds voor Bestaanszekerheid" 
in de scheepsherstelling in Ant
werpen. 
De scheepsherstelling is één van 
de andere nationale sektoren, en 
gezien het geld van het fonds op 
is, wil de regering (met de goed
keuring van de vakbonden, alsje
blieft!) de schaar zetten in die 
uitkeringen. 
Ook hier stelt men weer de twee 
maten en de twee gewichten poli
tiek van de Belgische regering 
vast: daar waar in Wallonië niet 
eens mag gesproken worden 
over een sociaal pakt (met loon
matiging), wordt zowaar de 
schaar gezet in de uitkering van 
het fonds voor Vlaamse 
scheepsherstellers. Vlaanderen 
dient andermaal als voorbeeld 
van hoe men in de nationale 
sektoren door saneringen binnen 
de enveloppes moet bl i jven-
Wallonië hoeft dit niet te doen! 

„Blijf 
ij je leest" bij 

Dit zou men best eens zeggen 
tegen dominee Paisley. Want 
deze leider van de Noordierse 
protestanten diende zopas een 
bemoeizuchtige ontwerpresolutie 
in bij het Europees Parlement Dat 
deze heetgebakerde prelaat al va
ker kwakkels de wereld heeft in
gestuurd, is ons niet onbekend. 
Maar nu draaft lan Paisley toch 
wel helemaal door. Want in zijn 
ontwerp-resolutie vraagt hij dat de 
Belgische regering meer rekening 
zou houden met de Franstalige 
gemeenschap in Wallonië en ver
zoekt hij tevens de Europese 
Kommissie ervoor te zorgen dat 
de toewijzing van communautaire 
gelden aan de Waalse bevolking 
op eeriijke wijze geschiedt Je 
moet het maar durven, hé... 

Het is al bedenkelijk dat een „man 
van god" (hij is immers dominee) 
zich inlaat met de politiek in zijn ei
gen land — daarenboven predikt 
hij zelden een vredevolle bood
schap — maar dat hij zich nu ook 
aktief gaat bemoeien met de situa
tie in België... Dat is al te gek. 
Wil hij de Vlamingen hiermee trei
teren omwille van onze sympatic 
voor het Noordierse verzet? 

Op voorstel 
van Gabriels 
VU-volksvertegenwoordiger 
Jaak Gabriels heeft een voorstel 
van dekreet klaar om de gemeen
te Voeren tot landschapspark te 
klasseren. Een prachtig initiatief. 
Immers, grenzend aan Voeren 
ligt — op Nederiands grondge
bied — het zogenaamde Heuvel
land of Mergelland, een streek 
die de natuurlijke voortzetting is 
van de Voerstreek. Dit Neder
landse gebied werd gehandhaafd 
ais een uniek parklandschap, met 
mogelijkheden voor openlucht-
rekreatie. Vandaar dit voorstel 
van de Breese VU-burgemeester. 
Want ook de Voerstreek heeft 
een bijzondere rekreatieve bele
vingswaarde en ondanks dit 
trekt de bevolking er weg en 
werd het landschap reeds her
haalde maleo verminkt 

...Voeren, een 
landschaps
park? 
Nochtans biedt Voeren alle moge
lijkheden tot rekreatieve ontslui
ting en beschikt deze Vlaamse 
streek over alle infrastrukturele 
voorzieningen, zowel in kwalitatie
ve als kwantitatieve zin. 

Bovendien wordt in een „geklas
seerd" Voeren de bevoegdheid 
van gewest en gemeenschap veel 
groter dan voorheen, en kunnen 
geen stapp)en ondernomen wor
den door het plaatselijke bestuur 

zonder de goedkeuring van het 
gewest Het Vlaams karakter van 
onze Voerstreek zal erdoor extra 
beschermd worden. Ook is de 
kans groot dat de bevolking met 

U wenst een voorbeeld van de 
rampzalige gevolgen van de her
vormingsplannen van verkeersmi
nister De Croo? Indien de treinaf-
schafwoede van De Croo werke
lijkheid word t dan zullen bijvoor
beeld op treinlijn nummer „36" 
(tussen Leuven en Landen) liefst 
acht stationnetjes onder de slo
pershamer terecht komen. En, wat 
zo mogelijk nog erger is: in de op
stapplaatsen (Korbeek-Lo, Loven-
joel, Roosbeek, Kumtich, Ezemaal, 
Neerwinden, Gingelom, Jeuk) ne
men dagelijks liefst 1.567 mensen 
de trein! Deze honderden reizi
gers zullen dan, noodgedwongen 
naar een andere oplossing moe
ten uitzien. Ofwel door gebruik te 
maken van het tragere autobus
aanbod, ofwel door een Intenser 
gebruik van de personenwagen 
(wat veel duurder en milieu-on
vriendelijker is). 

Ja, zelfs het spiksplinternieuwe 
station van „Ezemaal", kostprijs 
14 miljoen frank en dagelijks goed 
voor 361 instappende reizigers, 
dreigt te sneuvelen onder De 
Croo... 

Kommentaar 

Deze spitse gegevens komen 
naar voor uit het antwoord van de 
verkeersminister op een vraag 
van de VU'er Willy Kuijpers. 

PVV zonder 
standpunten 
De voorzitter van het Liberaal 
Vlaams Verbond, de 39-jarige 
hoogleraar Camille Paulus, spaart 
zijn eigen partij, de PVV, geens
zins. In bewoordingen die er niet 
om liegen, stelt Paulus: „De PVV 
heeft geen standpunten over het 
onderwijs". Vooral PVV-voorzitter 
Verhofstadt en diens geestesva-
der De Clercq moeten het ontgel
den: „Ik geef u een voorbeeld. De 
Vlaamse universiteiten hadden 
verkregen dat de investeringskre
dieten fifty-fifty zouden verdeeld 
worden over Franstaligen en Vla
mingen. De Franstaligen hebben 
Luik extra-kredieten gegeven, zo
dat de balans nu 42—58 bedraagt 
in het nadeel van de Vlamingen"... 
„Ik denk dat Willy De Clercq en ik
zelf zowat het tegenovergestelde 
beweren". 

Het IS toch schokkend te moeten 
vaststellen dat een regeringspartij 
over zo 'n belangrijke aangelegen
heid (namelijk het onderwijsbe
leid) geen standpunt heeft laat 
staan verdedigt.. En dat deze par
tij daarenboven, eens te meer, 
toestemt in de toekenning van 
onrechtmatige kredieten aan 
Franstalige scholen. 

Maar ja, dat laatste zijn we sinds 
jaar en dag gewoon en van PVV-
zijde dient geen Vlaams heil ver
wacht 

Het tarief van de Croo 
1 i^fy.^j^ I 

De zeep van Archimedes. Het ei van Colombus. 
Eureka, ik heb gevonden. Van de hydrostatische 
wet over de ontdekking van Amerika tot vandaag. 
Het mensdom dankt zijn vooruitgang grotendeels 
aan de koene besluiten, die scherpzinnige geesten 
wisten te trekken uit vaak eenvoudige waarnemin
gen. 

In de rij van stoutmoedige denkers heeft Herman 
De Croo (°Brakel 1937) zopas zijn waardige plaats 
ingenomen. Een onverschrokken Titaan van de 
Geest van bloedeigen vaderiandse bodem. Hem 
bleef de ontdekking beschoren, het onhoorbare 
hoorbaar te maken en fiet niet-bestaande om te 
zetten in handelswaar. 

Uit de eenvoudige waarneming dat de staatskas 
leeg is, heeft Herman De Croo (°Brakel 1937) het 
koene besluit getrokken dat ze moet gevuld 
worden. Gevuld met wat? Met centen. Centen van 
wie? Van de burgers. Tot hiertoe onderscheidt de 
gedachtengang van Herman De Croo (°Brakel 
1937) zich nauwelijks van wat reeds vele denkers 
vóór hem hadden overwogen. Het eureka, de 
eigenlijke vondst de revolutionaire ontdekking die 
het aanschijn van de wereld kan veranderen 
schuilt hem in de wijze, waarop Herman De Croo 
(°Brakel 1937) de burgers het geld wil afhandig 
maken. 

Herman De Croo (°Brakel 1937) gaat betaling 
eisen voor niet-gehouden telefoongesprekken. 
Heb je een telefoon in huis, maar bel je slechts een 
enkele keer per week met je bejaarde moeder of je 
getrouwde dochter dan weet Herman De Croo 
(°Brakel 1937) je wel zitten. Je zal in alle geval 50 
tarief-eenheden betalen, 50 gesprekken waarvan 
je er misschien 42 niet hebt gevoerd. Dat zal je 
alvast 1.500 frank per jaar kosten. 
Zó eenvoudig is dat! Het niet-bestaande wordt 
handelswaar, verplichtend te betalen. Met écht 
geld. 

De uitvinding opent perspektieven. Zo gaat het ge
rucht, dat de regering een frank extra-aksijns wil 
heffen op autobrandstof om, wat haarzelf en de 
staatskas betreft de kwalijke gevolgen op te 
vangen van de daling der petroleumprijzen. Maar 
moét dat eigenlijk, zo'n belastingverhoging? Biedt 
de bij uitstek liberale uitvinding van Herman De 
Croo (°Brakel 1937) geen betere oplossing? Men 

zal de burger verplichten, iedere maand duizend l i 
ter benzine te kopen en cash te betalen. Waarbij 
het hem uiteraard vrij staat — we leven in een 
liberale maatskappij, newaar — om die duizend l i
ter al dan niet effektief op te nemen en te 
gebruiken. 

Herman De Croo (°Brakel 1937) kan zijn eigen sy
steem trouwens toepassen op zijn eigen zorgen
kind, de NMBS. ledere burger moet verplicht 
worden, maandelijks vijft ig treinticketten te ne
men. Waarbij het hem uiteraard eens te meer vrij 
staat deze ticketten al dan niet te gebruiken. Hij 
zou zelfs kunnen verzocht worden, onder zachte 
civieke drang, ze liever niet te gebruiken. Dan hoe
ven er minder treinen te rijden, terwijl er toch méér 
betalende maar niet-passagierende gebruikers 
zijn. 

Ook de Sabena moet op die manier uit de rode 
cijfers kunnen geraken. Als iedere Belg jaarlijks 
één biljet toeristenklasse naar Mallorca koopt dan 
vliegt alvast niét mee al wie te jong of te oud is, te 
ziek of te stram. Of die eenvoudigweg geen ti jd en 
geen lust heeft Met een luchtlijn Brussel —Mallor
ca die jaarlijks tien miljoen betalende passagiers 
heeft waarvan slechts één-vierde of één-derde 
vliegt, moet Van Raffelgem het kunnen rooien. 
Het kan natuuriijk nóg eenvoudiger. Al de tarieven 
voor niet-geleverde diensten en niet-bestaande 
prestaties kunnen samengevoegd worden tot één 
jaarlijks te betalen superlatief, het zogenaamde 
Belgentarief. Vermits er zoals iedereen weet geen 
Belgen zijn, zou dit tarief de opperste bekroning 
vormen van Herman De Croo's (°Brakel 1937) 
logika. 
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MERKSEM - Het blijkt 
geen groot sociaal nieuws 
te zijn. Honderd vijftig 
Vlaamse arbeiders van de 
enige overblijvende fabriek 
in ons land waar walsen 
voor walserijen worden 
gefabriceerd staken sinds 
25 februari. Een wilde 
staking, zegt de direktie. 
Het gaat niet om 
loonperikelen of dergelijke. 
De direkte aanleiding is de 
stante pede afdanking van 
twee vakbondsmilitanten. 
Ze hadden het aangedurfd 
een Herkules-machine, die 
door de arbeiders 
gewraakt wordt, met een 
druk op de knop stil te 
leggen. In afwachting van 
een vonnis van de 
arbeidsrechtbank werd, 
zoals direkteur Godaert 
het omschreef, hun 
arbeidskontrakt geschorst. 
Een doordeweeks sociaal 
konflikt? 

De perikelen die momenteel 
het bedrijf NV Griffin teiste
ren zijn een teken des tijds. 
Zware konflikten zijn bij deze 

•\ .rejwiisfv? trikw 
Stukgeslagen solidariteit bij Griffin 

walsen-fabriek hoegenaamd 
geen traditie. Sinds begin vo
rig jaar, niet toevallig vanaf 
het moment dat de regering 
de werknemers met de rug 
tegen de muur is beginnen 
duwen, botert het hoege
naamd niet meer aan het 
nummer 30 van de Oostkaai 
in Merksem. 
Het heeft te maken met inter
ne verhoudingen, maar duide
lijk ook met de door de over
heid algemeen gewijzigde so
ciale verhoudingen. 

meer agenten 
En ook met het lot van Vlaam
se arbeiders die voor hun 
produkten Cockerill-Sambre 
in ons land als belangrijkste 
klant hebben en bovendien 
geregeld werk dat zij behoor
lijk aankunnen door de direk
tie zelf elders (in Wallonië) in 
onder-aanneming zien ver
dwijnen... 

De NV Griffin is een oud 
bedrijf; met trouwens gebou

wen die perfekt in de indus
triële archeologie thuishoren. 
In 1898 werd de eerste giete
rij geïnstalleerd om de fabri-
kage van spoorwagenwielen 
te starten. Mettertijd is de 
produktie behoorlijk gewij
zigd. 
Volgens de direktie zelf is 
Griffin in Merksem momen
teel in ons land nog de enige 
(in zijn genre) overblijvende 
fabriek waar walsen voor 
walserijen worden vervaar
digd. 
Goed voor een jaarlijkse om
zet van zo'n 400 miljoen. En 
werk voor een 200-tal men
sen: 150 arbeiders en 44 be
dienden. Als toeleveringsbe
drijf voor de staalbedrijven, 
met bovenop het doodzieke 
Cockerill-Sambre als groot
ste klant in ons land, is de NV 
Griffin zeer kwetsbaar. 
Vandaar de bekommernis 
van de direktie om én de 
produktie behoorlijk aan te 
passen aan de snel-zich wijzi
gende vraag én vooral nieu
we en belangwekkende klan
ten in het buitenland te vin
den. 
Het gebeurt nog met sukses 
ook: de walsen van Merksem 
worden in talrijke uithoeken 
van de wereld gebruikt: Azië, 
Zuid-Amerika, Afrika tot zelfs 
op de Filippijnen waar Griffin 
de zware konkurrent Japan 
de loef kon afsteken!... 
Ondanks de ekonomische te
genwind is dit Vlaamse be
drijf er tot op heden in ge
slaagd het hoofd boven wa
ter te houden. In tegenstelling 
tot bij voorbeeld Cockerill-
Sambre konden tot nog toe 
alle verplichtingen tegenover 
leveranciers, de fiskus en de 
sociale zekerheid getrouw 
nagekomen worden. Dit alles 
pleit voor knap werk van de 
Griffin-direktie. En natuuriijk 
ook meteen voor de gedegen 
produktie van de arbeiders. 
Maar de verstandhouding 
tussen de op mekaar aange
wezen bedrijfspartners — ar

beiders en direktie — is langs 
geen kanten meer te bespeu
ren. Vorige maandag werd er 
met eieren én met stenen 
gegooid. Een busje dat be
dienden (die niet staken) aan
voerde werd deerlijk toegeta
keld. Maar, op vraag van de 
direktie waren er aan de be-
drijfspoorten ook meer agen
ten dan stakers aanwezig. 
Nadat vorige week direktie 
én werkwillige bedienden uit
dagend" de arbeiders buiten
keken... 

„geschorst", 
of afgedankt-

Het is beginnen scheeflopen, 
begin vorig jaar, toen er in de 
direktie een stoeltjewip werd 
gespeeld. Vooral de figuur 
van de personeelsdirekteur 
Godaert (die overkwam van 
Ford) heeft het bij de arbei
ders verkorven. Maar de ge
groeide malaise heeft funda
menteler oorzaken, die de be-
drijfspoorten trouwens over
stijgt. 
Een krikkel element is intus
sen ook onverminderd dat de 
nieuwe algemene direkteur, 
monsieur Gérard, wel wat 
Nederiands verstaat maar bij 
vergaderingen na een uurtje 
praten onverwacht uit de 
hoek kan komen met het be
wijs dat hij van de gevoerde 
gesprekken geen behooriijke 
iota heeft begrepen... Het 
konflikt bij Griffin heeft vooral 
alles te maken met de miserie 
van een bedrijf dat kramp
achtig het hoofd boven water 
tracht te houden maar waar
bij de arbeiders vooral als 
pionnen worden gehanteerd. 

De krisiskoorts heeft trou
wens niet alleen een kortslui
ting tussen arbeiders en di
rektie veroorzaakt, maar 
heeft als nevenwerking ook 
een onenigheid bij de kader
leden. De technisch en juri-
disch-spitsvondige details 
van het sociaal konflikt bij 
Griffin zitten behooriijk uitge-
rafeld in de dossiers die de 

Antwerpse arbeidsrechtbank 
samengesteld heeft 
In essentie komt het er op 
neer dat de direktie bij de 
omschakeling van de produk
tie (produktie van kleine wal
sen vervangen voor de aan
maak van grote walsen) de 
arbeiders die uiteindelijk het 
fabriekswerk moeten preste
ren niet als evenwaardige ge
sprekspartners behandelt 
Daarbij wordt langs beide 
kanten gestruikeld over for
maliteiten inzake het al dan 
niet korrekt bijeenroepen van 
veiligheidskomitee enzo-
meer... 

Maar, het konflikt bij het Ant
werpse Griffin heeft uiteinde
lijk alles te maken met de 
door de regering stukgesla
gen solidariteit die ook zo
veel andere bedrijven teis
tert Al komt het niet overal 
tot een open breuk zoals 
vandaag bij Griffin. 
Om te beginnen voelen de 
arbeiders zich in de rug ge
stoken door de bedienden 
die niet solidair de nodige 
extra-inlevering wensen op te 
brengen. Al naargelang van 
de produktie-behoeften wor
den de arbeiders geregeld 
tijdelijk werkloos gezet Met 
de dop wordt gejongleerd, 
zeggen de arbeiders nijdig. 
De bedienden trekken zich 
daar koudweg niets van aan. 
Terwijl arbeiders moesten 
„afvloeien" werd het bedien
denkader nog uitgebreid. 
Een toch wel zeer belangrijke 
ingreep — de installatie van 
een (tweedehands) Herku
les-machine — werd eenzij
dig door het kader beslist 
Precies op hetzelfde moment 
moet het dan nog gebeuren 
dat een nieuw personeelsdi
rekteur de arbeiders met pa-
perassenopdoffers het werk 
zuurmaakt Een voorbeeld: 
het was traditie dat bij overiij-
den van een werkmakker 
twee werknemers de begra
fenis bijwoonden. Sinds kort 
wordt zulks bestraft met 
loonvermindering voor de 
niet-gepresteerde werkuren». 
Maar, er is nog méér: de 
arbeiders zien geregeld pak
ketten werk in onder-aanne
ming verhuizen naar Waalse 
bedrijven. Waaronder het 
Luikse SAFAC dat failliet 
ging, maar toch nog werk 
presteert voor Griffin. Inmid
dels worden de Antwerpse 
arbeiders geregeld op-de-
dop gesteld. 

De installatie van de Herkules 
werd de arbeiders te machtig 
en het gevolg was dat de 
twee vakbondsleiders met 
een druk op de noodknop de 
machine stillegden. Waarop 
al even prompt de direktie 
„hun arbeidskontrakt schor
ste", zoals de afdanking om
zwachteld wordt genoemd. 
De staking die momenteel 
Griffin in Merksem teistert 
heeft verscheidene konflikt-
elementen eigen aan het be
drijf, maar is uiteindelijk een 
gevolg van de zoekgeraakte 
evenwichtige sociale verhou
dingen waar men in talrijke 
bedrijven momenteel last 
mee heeft 

Vooral de arbeiders worden 
opnieuw meer als pionnen bij 
de produktie beschouwd en 
niet als onmiskenbare part
ners die toevallig ook nog 
mensen zijn. 

(hds) 
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Beloftevolle... 
CVP-voorzitter Frank Swaelen 
heeft gelijk: in een spoedreaktie 
op de gezamenlijke perskonfe-
rentie van VU en SP stelde 
Swaelen terecht dat het niet mag 
geschieden dat van bij de eerste 
werlfjaren de Itersverse Vlaamse 
administratie meteen „zou"gepo-
litizeerd worden. Met dat kwalij
ke politieke virus zijn, volgens 
hem en dat laten we dan wél voor 
zijn uitsluitende rekening, VU en 
SP behept. 
De CVP hoegenaamd niet Want 
die vindt het passend en billijk 
dat de verantwoordelijke minis
ter voor het personeelsbeleid 
(Geens) vanzelfsprekend een 
CVP'er is, sekretaris-generaal 
De Ryck tot dezelfde politieke 
stal behoort, dezelfde man voor
zitter is van de direktieraad 
waarin overigens de CVP ook 
nog negen van de twaalf leiden
de ambtenaren levert (VU gee-
neen) en uiteindelijk ook nog 
zeventien ambtenaren-generaal 
van de Vlaamse administratie 
(op 25) tot de politieke vrienden
kring van Swaelen behoren. Zo 
hoort het in kristen-demokrati-
sche optiek. 

Loze belofte 
Ook de start van de Vlaamse 
regering (niet langer een deelrege-
ring gekoesterd in de schoot van 
de Belgische regering) beloofde 
beloftevol te zijn. De grote belofte 
was Innmers dat „kolleglaal" zou 
gewerkt beslist en opgetreden 
worden. Het konfllkt Schlltz-
Geens over de opsplitsing van de 
financiën-bevoegheid heeft die 

loze belofte duidelijk gemaakt 
Geens wilde en beschikte dat de 
Vlaamse gemeenschap (met een 
mini-begroting waarmee zelfs 
geen F-16-bestelling zou kunnen 
geplaatst worden) zou kunnen be
schikken over de goede diensten 
van liefst twee ministers van finan
ciën. 
Maar „stoemelings" heeft hij nog 
andere machtsgrepen op zijn 
naam geschreen. Namelijk, bene
vens het voorzitterschap van de 
Vlaamse regering en de financiën, 
ook nog de bevoegdheden over 
„ekonomie en tewerkstelling", het 
personeelsbeleid, het toezicht op 
instellingen en ondernemingen, de 
samenwerking tussen de gemeen
schappen en de niet te versmaden 
„logistiek". 

53 procent 
Bij de start van de Vlaamse rege
ring is het destijds reeds fameus 
uit de hand gelopen wat betreft 
verdeling van bevoegdheden en 
bijbehorende budgetten. Maar, 
zo stelde de tegen politieke 
machtswellust gekante CVP, bij 
monde van Gaston Geens: alle 
beslissingen worden kollegiaal 
genomen. Hij verzweeg wel stil
letjes dat CVP- en PW-ministers 
in de Vlaamse regering hoe dan 
ook gezamenlijk beschikken 
over een budget van meer dan 67 
miljard tegenover amper 7 mil
jard voor de „oppositieministers' 
van SP en VU- Bovendien be
heert CVP'er Geens op zijn een
tje nagenoeg 53 procent van het 
totale budget van de Vlaamse 
regering. Dat moet de Vlaamse 
gemeenschap maar billijk vin
den! 

„Eens inciviek, altijd inciviek?" 
In december 1979 werden 9 wetsvoor
stellen die wij hadden ingediend betref
fende de sociale gevolgen van de repres
sie en de epuratie in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers in overweging 
genomen. Deze wetsvoorstellen inzake 
de afbouw van de repressiewetgeving 
werden door een meerderheid van Ka
merleden „bespreekbaar" geacht 
Een eerste voorstel, nl. het wetsvoorstel 
betreffende de Vuurkaart, kwam ter spra
ke in de Kommissie Landsverdediging 
op 3 december 1980. Het voorstel heeft 
de bedoeling aan maximum 200 oorlogs
vrijwilligers '14-'18, die als getroffenen 
van de repressiewetgeving hun Vuur
kaart kwijtspeelden, opnieuw de beperk
te rechten te schenken die het bezit van 
deze Vuurkaart voor deze oud-strijders 
waarborgt Ondanks de minimale finan
ciële gevolgen van het wetsvoorstel be
sloten de leden van de CVP, SP en P W 
van de Kamerkommissie Landsverdedi
ging zich onbevoegd te verklaren. 
Toen werd beslist de 9 VU-wetsvoorstel-
len opnieuw uit de verschillende Kamer
kommissies te halen en ze globaal over 
te maken aan de Kommissie van Finan
ciën. Wie nu denkt dat deze Kamerkom
missie de knoop zou doorhakken om een 
globale bespreking aan te vatten, vergist 
zich. De Kamerkommissie van Financiën 
wenste immers eerst een advies over 
deze wetsvoorstellen vanwege de Kom
missies waar ze reeds ter bespreking 
lagen. Waarover men een advies moest 
uitbrengen werd niet bepaald. Dit was al
thans de stellingname over het begrip 
advies toen een eerste voorstel in de Ka
merkommissie voor Tewerkstelling en 
Arbeid ter sprake kwam. Het ging over 
het wetsvoorstel betreffende het toeken
nen van het Ereteken van de Arbeid aan 
personen die na '45 werden vervolgd en 
het recht op eretekens verspeelden. Nu 
eerst — na meer dan drie jaar — proce
durekwesties afgehandeld te hebben 

kon een eerste advies worden uitge
bracht 
Het Ereteken van de Arbeid is een eer
volle onderscheiding die men kan ver
werven voor jarenlange trouwe dienst in 
een bedrijf. Het wordt meestal op het ein
de van een beroepscarrière uitgereikt 
Het kost aan de Staat geen frank en het 
heeft ook geen administratieve gevol
gen, verklaarde minister Hansenne tij
dens bespreking in de Kamerkommissie. 
Desondanks verzocht hij de kommissie-
leden het wetsvoorstel ongunstig te ad-
vizeren „omdat na dertig jaar geen enke
le toegeving kan aanvaard worden ten 
aanzien van personen die eventueel inci-
vieke daden hebben gesteld'. Ondanks 
hun trouwe plichtsvervulling in een be
drijf mogen ze niet onderscheiden wor
den voor aangelegenheden die met inci-
visme niets te maken hebben. De mening 
van de minister werd bijgetreden door de 
kommissieleden van P W , SP en CVP. 
Alleen de VU stond achter het voorstel 
zodat een negatief advies werd uitge
bracht met één tegen elf stemmen! 
De traditionele partijen die te pas en te 
onpas uitpakken met de kristelijke en 
humane waarden die zij zogezegd verde
digen, hebben door deze stemming elke 
geloofwaardigheid verloren. Meer dan 
drie en een half jaar hebben ze bij de 
openbare opinie de indruk willen verwek
ken dat zij de wettelijke middelen zoch
ten om de afbouw van de sociale gevol
gen van de repressie en epuratie moge
lijk te maken. Steeds opnieuw hebben zij 
hun toevlucht genomen tot procedure
kwesties om een uitspraak ten gronde te 
kunnen ontlopen. In de Vlaamse Raad is 
men reeds meer dan een jaar bezig met 
het opstellen van inventaris van de so
ciale gevolgen van de repressiewetge
ving en het ziet er naar uit dat men daar 
het „onderzoek" nog een tijdje zal kunnen 
rekken alvorens te komen tot sanerende 
maatregelen. In de Kamerkommissie ech

ter zijn dan de maskers van de kome
dianten gevallen. 
Tijdens de bespreking in de Biezondere 
Kommissie van de Vlaamse Raad, die 
zich bezig houdt met het opstellen van 
een inventaris van de sociale gevolgen 
van de oorlogsgebeurtenissen, kwam 
ook het sekwester ter sprake. De dien
sten van het ministerie van Financiën 
zetten immers de financiële vorderingen 
door de Staat ten aanzien van de repres
siegetroffenen nu nog verder. Daar 
mochten wij vernemen dat de Belgische 
Staat in de „drukke" repressiejaren na de 
oorlog 2,5 miljard frank konden verzame
len uit de geldmiddelen van de zoge
noemde incivieken. Omgerekend in de 
huidige muntwaarde zou dit 25 tot 30 mil
jard frank bedragen. De extra-muros-
arbeid van gedetineerden komt niet in 
aanmerking voor de pensioenbereke
ning. Al deze geldelijke verliezen, om 
politieke redenen, en het leed dat door 
de repressie ontstaan is in heel wat 
gezinnen en in het persoonlijk leven van 
de getroffenen, vragen om kristelijke en 
humane motieven dat men een einde 
stelt aan het kumulatief vervolgen van 
Vlaams-Nationaal overtuigden. Ondanks 
de houding van de zogezegde Vlaamse 
partijen in Kamer, Senaat en Vlaamse 

Raad dient de inzet voor de afbouw van 
de repressiewetgeving opgedreven. 
Daarom heb ik opnieuw enkele initiatie
ven genomen: 
1. Bij de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap 1983 werd een amende
ment ingediend waardoor het Gemeen
schapsminister voor Bijstand aan Perso
nen gemachtigd zou worden een normali-
zatietoelage toe te kennen. Deze toelage 
is voorzien voor gezinnen waarvan het 
normaal inkomen ten gevolge van de 
repressie- en epuratiewetgeving en de 
administratieve epuratie in sterke mate 
werd verminderd. 
Statistische gegevens tonen aan dat 
vooral Vlamingen het slachtoffer werden 
van de sociale gevolgen van de repres
sie en epuratie. 
Z Via een wetsvoorstel tot wijziging van 
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen wenst de 
VU „Het beleid inzake de opvang van de 
sociale gevolgen van de repressie- en de 
epuratiewetgeving" onder de bevoegd
heid van de Vlaamse Raad te brengen. 
Men kan immers vaststellen bij het op
maken van de inventaris van de repres
siegevolgen in de Bijzondere Kommissie 
van de Vlaamse Raad dat heel wat pro
blemen niet zullen opgevangen worden 
indien de Vlaamse Raad niet uitdrukke
lijk de bevoegdheid ter zake verwerft 
3. In het Vlaams-Nationaal Centrum te 
Mechelen is men overgegaan tot de 
uitbouw van een juridische en adminis
tratieve werkgroep om de opvang en de 
begeleiding van de sociale gevolgen van 
de repressie- en epuratiewetgeving mo
gelijk te maken in zover de wettelijke be
schikkingen dit op dit ogenblik toelaten. 
Het Vlaams-Nationaal Centrum (Ontvoe-
ringsplaats 1 te 2800 Mechelen) is telefo
nisch te bereiken tijdens de kantooruren 
via nr. 015-20.95.14. 

Joos Somers, 
VU-Kamerlid 
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Wetstraat 

Een Europees maar geen Vlaams jaar 
De verklaring van Martens in Kamer en Senaat en vooral de daaropvolgende 
debatten kwamen wat laat om nog deze week op te vangen. 

Dat geeft ons ruimschoots de kans om even terug te komen op één van die de
gelijke VU-initiatieven, die anders als een „sprokkeltje" miskend worden. Onze 
keuze viel op de vinnige en diepgaande tussenkomst die Michel Capoen 
bracht naar aanleiding van de begroting van Middenstand. Bovendien geeft 
deze ons de gelegenheid om het Europees jaar van het midden- en kleinbedrijf 
en van het ambacht wat kleur bij te zetten, voor de meesten onder ons een 
eerste maal in de kijker te brengen. Al moet ook van dit temajaar gevreesd 
worden dat het een jaar wordt waaraan de betrokkenen enkel een kater 
overhouden. 

De tijd is lang voorbij dat nauwelijks 
aandacht werd besteed aan de in
breng van de „brave" Westvlaming, die 
Michel Capoen toch wel Is. Wel inte
gendeel heeft deze VU-senator zich 
ontpopt tot een van de vinnigste de-
batters waaraan niet langer kan voor
bijgegaan worden. Bovendien is hij 
iemand die bij de aanpak van een 
dossier blijk geeft van een grondige 
kennis en een diep inzicht Misleidende 
antwoorden van ministers hebben op 
hem geen greep. 
Een van de matenes die hij door en 
door kent en waarvan zijn onderlegd
heid alom erkend wordt is de sektor 
van kleine en middelgrote onderne
mingen. 

Het duldt geen twijfel dat deze sektor 
sedert de sociaal-ekonomische krisis 
meer en meer aan belang heeft ge
wonnen. Volgens de VU-senator is dat 
helemaal niet verbazend: „Door hun 
grotere verscheidenheid en hun klei
nere konjunktuurgevoeligheid zijn de 
KMO's een belangrijk stabilizerend 
element van ons ekonomisch sis-
teem". Hun aandeel in de tewerkstel
ling neemt dan ook toe. In 1973 arbeid
de één derde van het aantal werkne
mers in deze sektor. In 1981 was dat 
reeds opgelopen tot 37 th. 

Het is dus evident dat van de regering 
een algemene strategie ter bevorde
ring van de KMO's mag verwacht 
worden. En in de snel opeenvolgende 
regeerverklaringen kan dan ook gele
zen worden dat het sociaal, ekono
misch en administratief klimaat moet 
bevorderd worden, dat het stelsel van 
de sociale zekerheki moet verbeterd 
worden en dat de vereiste technische 
instrumenten moeten ter beschikking 
gesteld worden. 

Waarheden als een koe, waar elkeen 
kan achterstaan: gedaan met de admi
nistratieve rompslomp, betere toegang 
tot kapitaalmarkt overtieidsopdrach-
ten en wetenschappelijk onderzoek, 
een volwaardig sociaal statuut... 

Maar het blijft bij woorden en intenties. 
Van een krachtdadige en doelgerichte 
aanpak valt niets te merken. Integen
deel! Vorig jaar werd een kommissie 
opgericht om na te gaan hoe aan de 
administratieve rompslomp een einde 
kan gemaakt worden. Ondertussen 
vindt men echter het middel om de in
levering aan te pakken op een wijze 
die onvoorstelbaar omslachtig is. 
Wordt er dan toch eens een goed 
initiatief genomen, dan wordt het ge
wurgd door slordige afwerking of niet 
te vatten procedures. Dat is het geval 
met de vestigingspremies, de rentetoe

lagen, de arbeidsplaatspremies en 
noem maar op. 

Koördinatie en samenhang zijn vol
gens Michel Capoen nooit de sterkste 
zijde van het middenstandbeleid ge
weest Een prachtig voorbeeld daar
van is het Participatiefonds, dat in 1978 

P-Sprokkels 
• Het Senaatsdebat over de Goede 
Vrijdag-benoemingen heeft in de vori
ge uitgave de andere ai<tiviteiten en ini
tiatieven wat in verdrukking gebracht 
De parlementaire rust van de voorbije 
week — althans wat betreft openbare 
vergaderingen - laat ons toe dit goed 
te maken. 
• Aldus werd in de Senaat ook de 
begroting van Pensioenen besproken. 
Nu reeds bedraagt deze 165 miljard of 
ruim 10 th. van de rijksbegroting. Voor 
Hektor De Bruyne vormde deze vast-

werd opgericht met het oog op het ne
men van participaties in kleine en 
middelgrote ondernemingen. Welnu, 
dat Fonds is nog steeds niet operatio
neel. Zowel de staatshervorming van 
1980 als de Raad van State bestempe
len het als een materie die de gewes
ten toekomt Dat wil de centrale rege
ring echter niet geweten hebben. Bo
vendien bestaat er onenigheid over de 
verdeelsleutel die moet toegepast 
worden. Al is het klaar als pompwater 
dat de inbreng van de Vlaamse zelf

standigen — ruim 65 th. — volledig en 
uitsluitend de Vlaamse KMO's moet 
ten goede komen. 

Voor de Franstaligen en de centrale 
regenng is die logische gang van za
ken echter minder klaar. Zodat de 
vrees van Michel Cap)oen geenszins 
ongewettigd is Het Europese jaar van 
het midden- en kleinbedrijf en van het 
ambacht dreigt alleszins bij de Vlaam
se betrokkenen een stevige kater na 
te laten! 

„Dit jaar werd uitgeroepen tot het Europees jaar van het mid
den- en Ideinbedrijf en van het ambacht Hopelijk wordt het 
niet een zoveelste temajaar waaraan de betrokkenen enkel een 
kater overhouden". Michel Capoen 

stelling een ideaal uitgangspunt om 
enige ideeën en inzichten te ontwikke
len over de vele sociale taken die de 
welvaartsstaat op zich heeft genomen. 

• Naar aanleiding van een interpella
tie over de gemeenten met biezonder 
statuut pleitte Rob Vandezande er
voor dat de gewestelijke diensten ho
mogeen zouden gemaakt worden en 
dus ondergebracht in hun taalgebied. 
Reeds herhaaldelijk hamerde de Leu
vense senator hierop, te meer daar 
een advies van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht hem in deze visie 
steunt 

• De uitwijzing van vreemdelingen 
uit Nigeria heeft dramatische menselij-
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ke gevolgen aangenomen. Aan Nelly 
Maes wist de staatssekretans voor 

•Ontwikkelingssamenwerking te mel
den dat België steun verleent aan de 
hulpmaatregelen van de EEG en per
soonlijk aan Niger medikamenten ver
zond. 

• Met landen als Griekenland, Groot-
Brittanniè, Egypte, Oostenrijk, Turkije, 
Italië, Joegoslavië en Noorwegen sloot 
België enkele jaren geleden kulturele 
akkoorden. De vrees van André De 
Beul werd bewaarheid wanneer Ge
meenschapsminister Poma hem toe
gaf dat van niet één akkoord een 
rechtsgeldige Nederlandse tekst be
staat 

• Onder impuls van hetzelfde ka
merlid werd naar aanleiding van het 
dekreet-Lagasse een voorstel van de
kreet ingediend. Dit voorstel heeft tot 
doel de uitvoenng te beletten van 
maatregelen die uitgaan van gemeen-
schaps- of gewestelijke overheden, 
andere dan de Vlaamse, en die het Ne
derlands karakter van de Vlaamse 
gemeenschap, fiaar eigenheid en haar 
gaafheid in het gedrang brengen De 
Vlaamse regering verwerft eveneens 
de macht om de passende sankties te 
treffen. 
• Ook zijn kdlega Daan Vervaet 
diende samen met de CVP'er Car-
doen, een voorstel van dekreet in. 
Oogmerk hiervan is de reglementering 
van het taalgebruik voor mededelingen 
die bestemd zijn voor het publiek. 
Wanneer de overheki borden of pane
len ter beschikking stek om zich tot het 
publiek te wenden, bijvoorbeekl 'm het 
geval van notarissen en gerechtsdeur
waarders, dan moet de taalhomogeni
teit van Vlaanderen geëerbiedigd wor
den De taalwetgeving in bestuursza
ken moet ook op dit vlak nageleefd 
worden. 
• Volgens Vic Anciaux sleept de 
behandeling van de aanvragen tot het 
bekomen van een tegemoetkoming 
voor gehandicapten, met zelden aan 
van acht tot twaalf maanden De minis
ter kon dit slechts bevestigen, maar 
wees op het personeelstekort in de 
betrokken administratie en op het lang 
uitblijven van de noodzakelijke medi
sche beslissingen. 

De politieke 
mikrobe 
Mathieu Lowis. Totaal onver
wacht in de Senaat Eerder toe
vallig langs een koöptatie. Niet 
iemand die reeds alle politieke 
watertjes doorzwom. Wel iemand 
die door zijn enorme sociale inzet 
en werkkracht in Zuid-Limburg 
zichzelf als het ware opdrong. 
Een man die in den beginne ver
klaarde wel geprikkeld te zijn 
door het politiek bedrijf. Maar er 
nederig aan toevoegde weinig 
politieke kaas gegeten te hebben. 
Hij vroeg om wat aanlooptijd. 
Even wennen aan het apparaat 
dat het Parlement toch is. Maar 
vooral eerst zich inburgeren in 
het eigen arrondissement 
Dat laatste is reeds meegenomen. 
In Tongeren-Maaseik, ja in Lim
burg, is hij niet meer weg te 
cijferen. Helemaal geen showman. 
Kalm, rustig en bedaard. Een 
woord voor elke militant voor elk 
kaderlid. Wat op de achtergrond. 

Geen lege politieke hoogdraverij. 
Maar telkens een waardevolle in
breng. 
Ondertussen begint de Maaslan-
der ook in de Senaat zijn draai te 
vinden. Eerst beperkt tot het el-
gen vertrouwde domein, vanuit 
zijn beroep van kinesist en zijn 
sociaal engagement Via vragen 
en tussenkomsten wierp hij zich 
dan langzaam op als woordvoer
der van Zuid-Limburg. Vandaag is 
hij reeds samen met zijn kollega 
Vandekerckhove,' de advokaat 
van Limburg. Bovendien gewaar
deerd om zijn positieve inbreng 
bij begrotingen als die van Volks
gezondheid. De politieke mikrobe 
heeft ook hem te pakken gekre
gen. 

Dat ondervond Eyskens vorige 
week. Naar aanleiding van de 27 
werkloosheidsdagen die de Lim
burgse mijnwerkers te wachten 
staan. 
Een stevig gedokumenteerde tus
senkomst Met cijfers en statis
tieken als een volleerd senator. 
Met makro-politieke bedenkingen 
als een volleerd politicus. Maar 
meer dan dat: Lowis weet waar
over hij praat 
Want lepe Eyskens kan met tallo
ze andere cijfertjes en nog ge
leerdere bedenkingen de Maas-
lander om de oren slaan. Waar de 
Leuvense hoogleraar echter te
kort schiet dat is de mens die 
schuil gaat achter de mijnwerker 
van de statistieken. 
Als getuige die in de mijnschach
ten het leven van deze mensen 
leerde kennen, en er ook aan 
deelnam, klinken de woorden van 
Lowis zoveel overtuigender dan 
het akademisch geklets van bij 
voorbeeld een Eyskens. 
De Maaskant Limburg en de 
Volksunie hebben met Lowis een 
waardevol woordvoerder bijge-
wonnen. De gespannen verwach
tingen die in zijn persoon gesteld 
werden, is hij ruimschoots aan 
het inlossen. Zelfs aan het over-
treffen. 

17 MAART 1983 
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Minderheden-beleid boekte 

interessante resultaten 

Sovjetunie: 
Marxen 

de nationale 
minderheden 

Deze week was het een eeuw ge leden dat Kar l Ma rx In 
Londen ove r leed en dat z i jn v r iend Fr iedr ich Engels 
aankond igde da t z i jn naam en zi jn werken v o o r a l t i jd 
zouden b l i j ven voo r t l even . Een voo rspe l l i ng d ie to t 
nog toe r u i m s c h o o t s is u i tgekomen. O p d i t ogenb l i k 
w o o n t zowa t een derde van de menshe id in s ta ten 
waar het marx isme, z i j het in ve rsch i l l ende vers ies , de 
o f f i c ië le doc t r ine is, w o r d e n op bas is van zi jn bev r i j 
d ings ideeën in de De rde W e r e l d ve rze tsoo r l ogen 
g e v o e r d , be roepen in Wes t -Eu ropa een aantal po l i t ie 
ke par t i jen z ich gehee l of gedee l te l i j k op het gedach -
t engoed van de Du i t se f i lozoof . 

Het was onvermijdelijk dat bij ge
legenheid van Marx' dood tegelijk 
grote aandacht uitging naar het 
land waar de eerste revolutie 
slaagde die op basis van zijn 
ideeën plaatsvond: de Sovjetunie. 
Iets wat Marx zelf nooit had ver
wacht want hij ging ervan uit dat 
de revolutie ter ontvoogding en 
bevrijding van het proletariaat zou 
beginnen in (één van) de grote 
industrielanden van zijn tijd, met 
name Duitsland en Engeland. De 
meeste westerse kommentatoren, 
ook marxistische, waren het in de 

lange artikelen die ze deze week 
aan Marx en de Sovjetunie wijd
den erover eens dat het onrecht
vaardig is jegens Marx zijn teo-
rieën gelijk te stellen aan wat in de 
Sovjetunie op basis ervan gereali-
zeerd is. Omdat het marxisme 
daar gereduceerd is tot een star, 
onveranderlijk dogma terwijl Marx' 
filozofische, politieke, ekonomi-
sche analyses konstant aan de 
werkelijkheid werden getoetst en 
in zijn ogen ook maar zin hadden 
als ze tegelijk een instrument wer
den om de werkelijkheid te veran-

De voorproef 
van troef 

! Het dubbelkansbiljet 
I van de Nationale Loterij. 

deren. En omdat het „reële socia
lisme" in de Sovjetunie en haar 
bondgenoten (evenals in China) 
wei heeft geleid tot aanzienlijke 
materiële vooruitgang maar tege
lijk tot onderdrukkende, knellende 
systemen waar de waarachtige 
bevrijding van de burger zeer ze
ker niet gerealizeerd is. 

Rechten van de volkeren 
In die besprekingen werd weinig 
aandacht gewijd aan het nationali
teitenvraagstuk in de Sovjetunie 
hoewel daar juist op dat punt 
merkwaardige suksessen zijn ge
realizeerd. Enkele dagen na het 
welslagen van de oktoberrevolutie 
van 1917 werd in Moskou een 
„verklaring van de rechten van de 
volkeren" afgekondigd waarin o.m. 
stond dat het zelfbeschikkings
recht van de volkeren een demo-
kratisch recht was dat onder het 
socialisme zou verwezenlijkt wor
den. Die verklaring moet uiteraard 
met een grote korrel zout worden 
genomen. Het zelfbeschikkings
recht van de volkeren van Estland, 
Letland en Litauen, om één van de 
brandendste punten te noemen, 
laat nog altijd op zich wachten. 
„Nationalistische agitatoren" in Ar
menië, Oekraïne en elders maken 
snel kennis met een gevangenis
cel. En de rechten van de volkeren 
zijn net zo goed als de burgerlijke 
rechten ingeperkt door het autori
taire Sovjet-systeem. 
Maar rekening houdend met al die 
beperkingen, en in vergelijking 
met eeuwen tsaristisch bewind 
dat ernaar streefde niet-Russische 
kuituren desnoods met geweld te 
„assimileren" — zo verbood Peter 
de Grote in niet-Russische gebie
den als de Oekraïne het gebruik 
van de eigen taal — zijn er in de 
Sovjetunie ontegenzeglijk interes
sante zaken gerealizeerd. 
Die evolutie verliep in drie grote 
perioden. In de jaren twintig werd 
een beleid gevoerd dat gencht 
was op de ontplooiing van alle 
republieken, werden de vroeger 
verdrukte talen volop geherwaar
deerd, was er op alle kulturele 
vlakken een ware explosie. In 1930 
bijvoorbeeld verschenen 89 t.h. 
van de in Oekraïne uitgegeven 
kranten in het Oekraïens. 
Onder Stalin werd het roer omge
gooid ten voordele van een cen-
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tralizerende en Russificerende po
litiek. Maar de verworvenheden 
van de jaren twintig kon hij niet 
meer de kop indrukken. Sinds de 
destalinizatie wordt een midden
weg gevolgd- Het gebruik van 
Russisch wordt gepromoveerd als 
noodzakelijke eenheidstaal tussen 
de tientallen nationaliteiten. Maar 
de plaatselijke talen en kuituren 
houden een grote bewegingsvrij
heid mede dank zij ekonomische 
steun vanwege het centrale be
wind. De politiek van kulturele 
autonomie, van het stimuleren van 
onderwijs, pers, literatuur in de 
lokale taal, heeft zelfs een aantal 
tot dan toe vrijwel niet op schrift 
gestelde talen van de ondergang 
gered. 

Het spektakulairst zijn de resulta
ten in de Centraal-Aziatische repu
blieken. Door de ekonomische po
litiek van nivellering naar boven 
toe hebben die staten in enkele 
tientallen jaren tijd een sprong van 
eeuwen gemaakt waarbij ze tradi
tionele kwalen als hongersnood, 
epidemieën, analfabetisme achter 
zich lieten en een snelle ekonomi
sche vooruitgang kenden. Boven
dien kregen de Oezbeki's, Tadzji-
ki's enz. voor het eerst op grote 
schaal onderwijs, pers, enz. in de 
eigen taal. En terwijl de islam, die 
de godsdienst is van grote bevol
kingsgroepen in die republieken 
niet officieel gestimuleerd wordt 
kan hij er tamelijk vreedzaam sa
menleven met het kommunistisch 
bewind. Hoewel de jongste tijd 
gesproken en geschreven is over 
de kansen op een „overspill" van 
het islamitische ferment in Iran en 
Afghanistan naar de Aziatische 
Sovjet-republieken zijn er geen 
tekenen die erop wijzen dat de be
volkingen van die republieken de 
toestanden in het achterlijke Af
ghanistan of het Khomeinistische 
Iran verkiezen boven de hunne. In 
die kontekst moet er o.m. ook op 
gewezen worden dat de islamiti
sche vrouwen in die Sovjet-repu
blieken een mate van emancipatie 
kennen die in weinig of geen 
moslimlanden gerealizeerd is. 

Jakoeten weL 
Interessant en niet erg bekend is 
ook de situatie van de Jakoeten, 
de oorspronkelijke bevolking van 

het grondstoffenrijke noordelijke 
Siberië. Voor de meerderheid van 
de Jakoeten, die nog steeds in de 
taiga leven en zwerven, is een 
grootscheeps plan voor rendie-
renteelt ontworpen. In Jakoetsk 
kwam een universiteit waar al 
50.000 Jakoeten een diploma be
haalden. Niet zonder reden vinden 
de Sovjetautoriteiten dat die situa
tie gunstig afsteekt bij die van 
bijvoorbeeld de Noordamerikaan-
se Indianen en Eskimo's die weinig 
toegang krijgen tot behoorlijk 
onderwijs en wier traditionele 
ekonomische leefwijze ongenadig 
is afgebroken of in elk geval niet 
geholpen wordt. 

Meer naar het westen toe vormt 
de Armeense Sovjet-republiek 
met haar zowat drie miljoen inwo
ners een thuisland waar Armeen
se taal en kuituur rijk bloeien, een 
soort „herbronningsplaats" voor 
de grote Armeense diaspora in 
Noord-Amerika, West-Europa en 
het Midden-Oosten die zonder 
veel moeite vrienden en verwan
ten in de Sovjet-republiek kan 
gaan bezoeken. De Armeense 
Sovjet-burgers krijgen van de au
toriteiten een aanzienlijke bewe
gingsvrijheid, al is die volgens 
sommigen nog te beperkt. In elk 
geval steekt de houding van het 
Sovjet-bewind gunstig af bij die 
van de westerse bondgenoot Tur
kije waar in de jaren 1915-18 de 
Armeense bevolking is uitge
moord en waar men nu nog altijd 
weigert toe te geven dat in die ja
ren iets verkeerds is gebeurd. 

„Corsikanen niet! 
Terwijl een opsomming van alle 
minderheden — die tezamen een 
meerderheid vormen — te lang 
zou uitvallen kan toch worden 
gesteld dat het minderhedenbe
leid in de Sovjetunie, ondanks het 
nog steeds bestaande overwicht 
van de Russen in het politieke 
bestel, ondanks de hierboven al 
opgesomde ernstige tekortkomin
gen en beperkingen, aanzienlijke 
resultaten heeft opgeleverd die 
het bestuderen waard zijn. De 
revolutie op basis van Marx' 
ideeën heeft bijgedragen tot het 
behoud en de ontplooiing van ette
lijke regionale talen en kuituren. 

Hetzelfde kan jammer genoeg niet 
gezegd worden van heel wat de-
mokratische westerse landen, 
waarbij we, afgezien van de situa
tie In eigen land dat het klaarspeel
de een meerderheid meer dan een 
eeuw te onderdrukken, niet ver 
over de grenzen hoeven te kijken. 

Het republikeinse Frankrijk on
derscheidde en onderscheidt zich 
door een ongenadige assimilatie-
politiek waarin de onder Mitter
rand doorgevoerde decentraliza-
tie nog weinig tastbare verande
ring heeft gebracht. De Jakoeten 
kregen een universiteit, de Corsi-
kanen, die dat al zolang vragen, 
kunnen er nog steeds op wachten. 

H. Oosterhuys 
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Onze wereld 

leder zijn 

beurt in slag 

om Franse 

gemeenten 

„Chacun son tour", zo titelde een Parijse krant begin deze week na de 
tweede ronde in de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Inderdaad. 
De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen, op 6 maart, le
verde de rechtse oppositie globaal gezien een meerderheid van de 
stemmen op en verovering of herovering van zestien grote steden, 
d.w.z. steden met meer dan dertigduizend inwoners. Rechts leek op 
weg het sukses te herhalen van de toenmalige linkse oppositie in 
1977, die eveneens een meerderheid van het globale stemmenaantal 
haalde en in de twee ronden samen zestig nieuwe grote steden 
veroverde. Daartoe behoorde een opmerkelijke doorbraak In het wes
ten van het land, in Bretagne en de Vendee, waar links traditioneel 
zwak stond. 

Minister Deferre net gehaald in de tweede ronde! 

In de tweede ronde van afgelopen 
zondag werd dat rechtse sukses 
niet gekonkretizeerd. De oppositie 
veroverde nogmaals een zestien

tal grote steden maar bleef ver 
onder de voorspelling dat ze de 
zestig verloren steden zou terug
winnen. Een enorme mobilizatie 

Doeltreffend energiebeleid = 
kernenergiebeleid? 
STRAATSBURG — Onder de titel „de basisvoorwaarden voor een 
doeltreffend kommunautair energiebeleid" ging het Europees Parle
ment zijn zoveelste energiedebat aan. Het debat verliep weliswaar 
ietwat in de schaduw van het jaarlijks landbouwprijzendebat, voor de 
Volksunie was het alleszins een gelegenheid om eens te meer het 
partijstandpunt te beklemtonen, standpuDt dat ook in dit Parlement 
(nog) niet door een meerderheid wordt gevolgd. 

Verslag Percheron 

Deze keer geen Engelse konser-
vatief, maar een Frans socialist die 
rapporteur was. Voor de kommis
sie zijn de voorwaarden voor een 
doeltreffend beleid: de vastbeslo
tenheid van de lidstaten te waar
borgen dat energievoorraden te
gen ekonomisch verantwoorde 
prijzen beschikbaar zijn en met 
een minimale kans op onderbre
king van de aanvoer; investerin
gen te doen ten behoeve van de 
produktle, distributie, onderzoek, 
ontwikkeling en demonstratlepro-
jekten op energiegebied zodat de 
ekonomische voordelen voor de 
Gemeenschap als zodanig en 
voor de lidstaten In het bijzonder 
optimaal zijn. Verder stelt het ,de 
erkenning dat de exploitatie van 
steenkoolreserves een bijdrage 
aan de eigen energleproduktieka-
pacitelt kan leveren. 

Ze gaat zelfs zo ver te stellen dat 
„de Europese Gemeenschap voor 
Kolen" nieuw leven moet Ingebla
zen worden, en geeft aan deze 
energievorm dan ook de plaats als 
„één van de bronnen van de extra 
energie die nodig is voor een 
gematigde ekonomische groei tot 
het jaar 2000". Anderzijds stelt de 
rapporteur ook wel dat „de lidsta
ten hun kernenergieprogramma's 
een krachtige nieuwe impuls moe

ten geven , omdat „zonder de ont
wikkeling van de kernenergie In de 
komende decennia geen ekonomi
sche groei zou mogelijk zijn". 

Dus toch Chooz III, IV 
en Doel V? 
In zijn tussenkomst stelde Jaak 
Vandemeulebroucke dat de be

wering als zouden steenkool en 
kernenergie automatisch komple-
mentalr zijn, in geen geval opgaat 
voor die lidstaten waar men reeds 
lang eenzijdig In de nucleaire sek-
tor heeft geïnvesteerd. En België 
Is In zo een situatie. Zo plant 
België nu ook participatie In de 
Franse nucleaire centrales van 
Chooz, In ruil voor Franse deelna
me aan het Belgisch nucleaire 
park In Doel. Als dit protokolak-
koord wordt gereallzeerd zal Bel
gië meteen beschikken over 16 
kerncentrales binnen een straal 
van 150 kilometer rond Brussel. 
Nu reeds heeft België een enorme 

energetische overkapacltelt van 
35 % en die zal tegen 1985 oplo
pen tot 49 %. 
Anderzijds beschikt België over 
grote steenkoolreserves: in Lim
burg, waar de hoogste werkloos
heidscijfers van België bestaan, en 
dat trouwens als een ontwlkke-
llngszone voor ekonomische ex
pansie Is erkend. De txjuw van 
een steenkoolcentrale van 600 
Megawatt biedt er niet alleen de 
kans tot bijkomende werkgele
genheid, maar zou de regio Vlaan
deren bovendien In staat stellen 
uit de vicieuze cirkel van de nu
cleaire investeringen te geraken. 
Steenkool en kernenergie zijn in 
België dus allerminst komplemen-
tair, maar Integendeel staan die 
haaks op elkaar. Want het gevolg 
van de puclealre overkapacltelt Is, 
dat de belastmgsfaktor geweldig 
daalt en dat bijgevolg de bouw van 
steenkoolcentrales ekonomisch 
als niet kompetitief zal worden 
geklasseerd. 

Het rapport Percheron mist dan 
ook de fundamentele nuance 
waarbij als uitgangspunt de zo 
breed mogelijke diversifikatle van 
de beschikbare energiebronnen 
wordt gesteld en dat de eenrich-
tlngskeuzen moeten afgewezen 
worden In die lidstaten waar men 
over een verscheidenheid van 
energiebronnen beschikt, aldus 
nog Vandemeulebroucke. Om dit 
debat verder te doen verlopen, en 
te wijzen op de ongerijmdheden 
ervan, diende hij een ontwerpre
solutie in, waarin gepleit wordt 
voor een meer evenwichtige keu
ze en een planmatigheid In de 
energlesektor. 

van het linkse kiespubliek, waar
van een deel In de eerste ronde 
thuisbleef, of voor groene of „di
vers-linkse" lijsten stemde om al
dus de linkse regering van Mitter
rand een verwittiging toe te stu
ren, kwam in de tweede ronde wel 
massaal de linkse lijsten steunen. 
Daartoe droegen zowel de oproe
pen van de linkse kandidaten bij 
als de agressiviteit van de rechtse 
campagne die uiteindelijk heel wat 
gematigde kiezers lijkt te hebben 
afgeschrikt 

Het sfjectaculairst was de omme
keer In Frankrijks tweede grootste 
stad en grootste haven, Marseille. 
Na de eerste ronde leek de socia
listische burgemeester Gaston 
Defferre, minister van Binnenland
se Zaken, die de stad dertig jaar 
onbedrelgd bestuurd heeft in een 
hopeloze situatie tegenover zijn 
tegenkandidaat Gaudin van de li
berale UDF Een rekord-opkomst 
van de kiezers maakte dat Deffer
re In de tweede ronde zijn slag 
thulshaalde, zeer tot ontgooche
ling van de oppositie die anders de 
drie grootste steden van het land 
(met Parijs en Lyon) In handen zou 
hebben gehad. Ook eerste minis
ter Mauroy in Rijsel, minister van 
Energie Hervé In Rennes, minister 
van Industrie en Wetenschapsbe
leid Chevénement In Belfort (allen 
socialisten) en tal van andere link
se lijsttrekkers konden het In de 
tweede ronde halen. De ^ukses-
sen aan de linkerzijde gingen voor
al naar de socialisten terwijl de 
kommunisten opnieuw klapp)en 
moesten inkasseren. Zo verioren 
ze de belangrijke stad St-Etienne, 
naast andere steden zoals St-
Ouentln en het Provencaalse Nl-
mes dat sinds vijftig jaar door links 
bestuurd werd. Een verlies dat 
mede te verklaren is door het feit 
dat, daar waar de kommunistische 
kiezers meestal zeer gediscipli
neerd voor een socialistische lijst
trekker stemmen, een belangrijke 
socialistische franje vaak haar 
stem aan een KP-lijsttrekker ont
houdt 

Daar waar de socialisten aan rege
ringszijde de voornaamste suk-
sessen haalden — al leden ze ook 
belangrijke verliezen zoals In hun 
„vllle-phare" Grenoble — Is aan 
opposltlezijde ontegenzeglijk de 
neogaullistlsche RPR de grote 
winnaar. Haar leider Jacques Chi
rac boekte als burgemeester van 
Parijs een ware persoonlijke 
triomf daar zijn lijsten In alle twintig 
sektoren wonnen. Zijn positie van 
officieuze leider van de globale 
oppositie Is nu sterker dan ooit, 
zeer tot ongenoegen van enkele li
berale UDF-lelders die daar ook 
aanspraak op maakten. Daar waar 
de UDF negen steden bijwon ver
overde de RPR er 22 en kwam 
daarbij van achttien op veertig. 

Terwijl Mitterrand zich nu In alle 
geheim beraadt over de lessen die 
hij moet trekken uit de „verwitti-
glng"die de gemeenteraadsverkie
zingen vormen, o.m. een rege
ringswijziging om zijn grote ploeg 
te stroomlijnen en koherenter te 
maken, kan hij zich aan een ai|res-
siever oppositie vanwege de am
bitieuze Chirac verwachten. 

H.O. 
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Zondag 27 maart betoging voor 

„Onze toekomst: 
Zelfbestuur!" 
Het komitee van de 27 maart-betoging roept alle bewuste Vlamingen 
op eendrachtig en strijdvaardig te betogen te Hasselt op 27 maart e.k. 
voor: „Onze Toekomst, ZelfbestuurT. 
Het komitee, waarbij meer dan twintig Vlaamse stri jd- en kultuurvere-
nigingen van alle politieke en levensbeschouwelijke strekkingen zijn 
aangesloten, heeft besloten op korte termijn de Nationale Betoging te 
Hasselt in te richten, omdat de Vlaamse gemeenschap op dynami
sche wijze moest reageren op een vijfvoudige onaanvaardbare 
uitdaging. De eenparige Vlaamse Raad, het hoogste vertegenwoordi
gend orgaan van de Vlaamse gemeenschap, verklaarde plechtig dat 
de Vlaamshater en geweldenaar Happart onmogelijk tot burgemees
ter van het Limburgs-Vlaamse Voeren kan benoemd worden, maar 
toch wordt hij door de Belgische regering in dit ambt aangesteld! 

Op 27 maart betoogt heel Vlaanderen, rustig maar vastberaden, voor 

ONZE TOEKOMST: ZELFBESTUUR 
Gij wenst een vrije en blije toekomst, voor u en uw kinderen, 
in een zelfstandig en welvarend Vlaanderen? 

Wees dan, met zovele tienduizenden, op zondag 27 maart om 11 uur 

IN HASSELT! 
De Vlaamse Kuituur en Strijdverenigingen 27 maart-Komitee 

Hoe betogen? 
• De betogers stappen op 
per provincie. 
• De hoofdbesturen van 
de inrichtende verenigingen 
en de uitgenodigde voor
aanstaanden nemen plaats 
op kop van de betoging. 
• De nationale vlaggen 
van de medewerkende ver
enigingen nemen eveneens 
de kop van de betoging. 
• Provinciale, gewestelij
ke en lokale vlaggen stellen 
zich op kop van de provin
ciale groepen op 
• De fanfares zullen ter 
plaatse de nodige aanwijzin
gen krijgen. 
• Het komitee vraagt aan 
alle betogers zich te houden 
aan de officiële slogans van 
de betoging en neemt enkel 
verantwoordelijkheid voor 
deze slogans. 
• Para-militaire uniformen 
zijn niet gewenst 
• Het komitee vraagt al
leen te betogen in een geest 
van' strijdvaardige een
dracht en zich te houden 
aan de richtlijnen van de 
ordewacht 

Alle in het parlement vertegen
woordigde Vlaamse partijen 
dwongen door hun eendrachtig 
optreden, het pnoritair behandelen 
van het voorstel Van den Brande 
af, maar dezelfde Belgische rege
ring beslist hooghartig dat deze 
dringende maatregel, die sinds 
twee jaar door alle Vlaamse ver
enigingen en partijen, door vakbe

wegingen, ekonomische organiza-
ties én door de Vlaamse Deelre-
genng wordt geëist nog maar 
eens moet verdaagd worden' 

Vlaamse bedrijven, die zeer goed 
te redden waren, gaan ten onder 
bij gebrek aan overheidssteun, 
maar in Cockenll-Sambre wordt 
brutaal geweigerd de overeenge
komen sanenng door te voeren en 
worden nieuwe miljarden Vlaams 
geld opgeëist 

Vlaanderen houdt de wankelende 
Waalse ekonomie recht, de Brus-

Hasselt waar en hoe? 
Parkeergelegenheid Is voorzien op het gedeelte van het Kolonel Dusartplein 
gelegen tussen de 11de Liniestraat, Wijngaartstraat en Kongostraat (achter de 
oude kazernemuur). 

Deze plaats is best te bereiken als volgt: 
— vanuit de richting Antwerpen en Brussel: afrit 27 „Hasselt"; 
— richting Hasselt tot aan de grote ring - referentiepunt: Warenhuis GB; 
— links de grote ring op tot aan de Boudewijnlaan -referentiepunt „Grens-
landhalle en Administratief Centrum"; 
— rechts de Boudewijnlaan op tot aan het Dusartplein. 

Er zal bewegwijzering voorzien zijn. 
Vanaf het Dusartplein komt men langs de Maastrichtersteenweg en vervol
gens de Casterstraat aan het Kultureel Centrum (afstand 200 m). 

De vorming van de betoging v<ndt plaats op de parking achter het Kultureel 
Centrum De start is voorzien om 11 u 
Na een betogingsroute van ongeveer 4 tot 5 km doorheen Hasselt zal de 
betoging omstreeks 13 u. ontbonden worden op het Dusartplein (het gedeelte 
voor de oude kazernemuur) 

selse gemeentebesturen leven op 
het Vlaamse geld, maar frankofo-
ne politici permitteren zich maatre
gelen voor te stellen en dekreten 
uit te vaardigen die een regelrech
te aanslag zijn op de Vlaamse 
kulturele gaafheid en de levens
rechten van onze mensen in de ei
gen hoofdstad 

De brede lagen van de Vlaamse 
bevolking vragen meer en echt 
zelfbestuur, ook en zeker, op eko-
nomisch, financieel en fiskaal vlak, 
maar de Belgische overheden sa-

^ ^ ^ 

NATIONALE 
VLAAMSE 
BETOGING 

HASSELT 
ZONDAG 27 MAART 1983 

11 UUR 

boteren zelfs de uitvoering van de 
volstrekt onvoldoende hervormin
gen van 19801 

Daarom deze betoging op 
27 maart a s, met enkel om te 
protesteren, maar om aan ieder
een duidelijk te maken dat ons 
volk genoeg heeft van geknoei, 
gekuip, onrecht en vernedenngen, 
dat het zijn eigen financiële midde
len opeist en zelf wil zorgen voor 
werkverschaffing, welvaart en 
welzijn, kortom dat het zijn lot in ei
gen handen nemen wil 

Info 
Steunbijdrage op rekening 
436-6219951-79 van de 
27 maart-betoging. Beatrijs
laan 6, 1850 Grimbergen. An
dere vormen van financiële 
steun in de vorm van post
zegels of betaling van een 
rekening zijn op hetzelfde 
adres even welkom. 
Wie meer informatie en/of 
programmamateriaal wenst 
richt zich tot het sekreta-
riaat. Blijde Inkomststraat 
79-81 te 3000 Leuven 
(016-22 18.01). In onze ru
briek „Wij in de Volksunie" 
kan men informatie vinden 
over de reeds ingelegde 
bussen naar Hasselt. 

PERSpektief 
En zo is de regering er dan weer in geslaagd om nieuwe lasten op de 
burgers te leggen. Een grondige sanering blijft uit, Cockerill-Sambre 
mag voor tboeren. Vlaanderen zal wel afdokken. Alle knelpunten heeft 
Martens mooi omzeild, maar intussen wordt de olie niet goedkoper! 
Niet de Arabische oliesjeiks zijn er verantwoordelijk voor, maar CVP 
en P W Weet U nog, de P W , de partij die voor de verkiezingen tegen 
de belastingen was. 

DAT klaagt Hugo Camps aan in 
Het Belang van Limburg: 
„Dat de echte aktualisering 

van het regeringswerk niet veel 
meer voorstelt dan een schijnbe
weging, ligt ook in het verzuim om 
het uiterst dringend punt van de 
regionalisering van de nationale 
industrie aan te snijden Binnen de 
CVP IS iedereen het er roerend 
over eens'dat deze operatie geen 
minuut meer kan worden uitge
steld Alleen premier Martens ver
staat het zo met uit vrees dat hij 
dan van zijn semi-presidentiele 
troon zou kunnen donderen Dat 
de regenng, onder Waalse chanta
ge, tegen alle logika in toch bezig 
blijft met het invnezen van de 
verdere federalisering, is misdadig 
tov de Vlaamse bevolking 
Heeft het regeringskonklaaf dus 
alle hete hangijzers die echt bepa
lend zijn voor de toekomst nog 
maar eens onder tafel laten liggen, 
dan zijn de ministers wel dapper in 
de weer geweest om de bevolking 
voor meer dan vijf miljard nieuwe 
belastingen aan te smeren Alsof 
de fiskale pijnbank hier nog met 

genoeg slachtoffers heeft ge
maakt Tegen alle beloften in steeg 
de belastingdruk vorig jaar nog 
maar eens met meer dan 2 pro
cent Uit liberale hoek werd se
dertdien dag en nacht geloeid da% 
het nu welletjes is geweest met de 
alsmaar opklimmende belasting
spiraal Maar ook de ministers van 
Verhofstadt schijnen met erg on
der de indruk te komen van de 
verbale spetters van de PVV-
voorzitter In ieder geval zijn ze tij
dens het weekeinde andermaal 
gezwicht voor de lieve centen 
waaraan de staat zo'n grote nood 
heeft" 

Ach, van de PVV moet ons mets 
meer verbazen Het is een partij 
die er zelfs in slaagt om met-
telefoneren duurder te maken i 

INTUSSEN wordt de federalise-
nng door diezelfde onbekwa
me unitaristen op de lange 

baan geschoven, met medeplich
tigheid van de CVP' In De Stan
daard legt Manu Ruys nochtans 
uit dat Vlaanderen dnngend op 
eigen benen moet staan „Inmid

dels blijft een bepaalde anti-
Vlaamse hetze voortduren Om
dat de regering beslist heeft de 
mijn van Roton, de laatste in Wallo
nië, tegen de herfst van volgend 
jaar te sluiten, maakt de voorzitter 
van de Waalse regenng, Dehous-
se, gewag van „misprijzen voor de 
Waalse arbeiders" In een adem 
valt hij uit tegen de rijkssteun aan 
de Limburgse mijnen 

Men zal met uit dez onvruchtbare 
en pijnlijke twisten geraken, zo
lang men de twee gemeenschap
pen geen politieke en financiële 
zeggenschap en verantwoorde
lijkheid toekent over hun industne-
Ie sektoren Er is geen andere 
uitweg meer uit deze absurde en 
krachtenslopende ruzies De 
meerderheid van de Vlaamse be-
volking is er trouwens van over
tuigd dat de splitsing van de eko
nomische en financiële beleidsin
strumenten op termijn een haalba
re en een goede kaart is Men zal 
dan in een ander klimaat de eigen 
kolenkwestie kunnen aanpakken, 
en de nieuwe industriële initiatie
ven een betere kans geven 

Men hoort soms nog beweren dat 
de splitsing nadelige gevolgen zou 
hebben voor de welvaart en de 
toekomst van het Vlaamse volk 
Zal het in stand houden van het 
unitaire kader niet veel nadeliger 
en duurder uitvallen'^" 

Deze stelling is onbetwistbaar 
juist Maar waarom voegt De 
Standaard er niet aan toe dat er 
ook heel wat invloedrijke Ofc/P'ers 
met willen weten van een autono
me Vlaamse staat Het Belgicisme 
in de CVP is nog spnnglevend 

INTUSSEN heeft SP-voorzitter 
Van Miert een tv-debat gehou
den met premier Martens Op

merkelijk daarbij is, dat De Mor
gen enige kntiek op Van Miert 
heeft Lees maar „Door de diskus-
sie op de sociaal-ekonomische en 
de vredesproblematiek toe te spit
sen, heeft Van Miert wel de funda
mentele breuklijnen tussen de so
cialistische oppositie en deze re
gering bloot gelegd, maar liet hij de 
kans voorbijgaan om de achilles
pees van dit kabinet — Cockenll-
Sambre — te treffen Blijkbaar 
was het Van Miert vooral te doen 
om de t>evolking enkele neo-libe-
rale en militaire illusies te ontne
men, veeleer dan een overwinning 
op korte termijn te behalen 
Immers zowel uit het tv-debat 
SpitaelsSwaelen op de RTBF als 
uit het bevelschrift van Eyskens 
aan de raad van beheer van Coc
kenll-Sambre om het zogenaamde 
sociaal pakt met te ondertekenen, 
blijkt overduidelijk dat de impasse 
rond het Waals staalbedrijf totaal 

IS 

Dat Van Miert deze tegenstelling 
met heeft aangevoerd, kan erop 
wijzen dat de SP eerst de publieke 
opinie tegen het neo-liberalisme 
wil mobilizeren en dan pas de 
terminale faze van deze koalitie 
inluiden" 

Cockenll-Sambre is inderdaad de 
Achillespees van dit kabinet Mar
tens plooit voor elke Waalse chan
tage, om zich vast te klampen aan 
zijn stoel En Vlaanderen laat be
gaan 

TOT slot een kommentaar van 
het liberale Het Laatste 
Nieuws. Die krant is boos 

omdat de Raad van State de ge
meenteraadsverkiezingen in Gent 
heeft vernietigd, wegens wange
drag van een PVV-kandidaat 
„Door haar Gents arrest heeft de 
vierde kamer van de Raad van 
State een sanctie uitgesproken 
die met in verhouding is tot de ge
wraakte feiten Het vernietigings
arrest draagt immers bij tot de 
politieke onzekerheid, de adminis
tratieve verwarring en de bestuur
lijke leemte aan de top van een 
van onze grote steden De wan
verhouding tussen de fout en de 
sanctie is zo opvallend, dat men 
met recht en reden vragen begint 
te stellen over de politieke onaf
hankelijkheid van dit administratief 
rechtskollege Men kan zich met 
van de indruk ontdoen, dat de 
wisseling van de Gentse koalitie 
na de verkiezingen de doorslag 
heeft gegeven bij de beoordeling 
van de klachten" 

WAAR IS de tijd van het Eg-
montpakt toen datzelfde 
Laatste Nieuws elke kri

tiek van de Raad van State toe
juichte en dik in de verf zette 
Toen was de Raad van State een 
eerbiedwaardige instelling, maar 
nu Hypokrieteni 
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Leefmilieu 

't Is lente als 
Borelle brandt... 
Als in de boomgaarden weer lammetjes huppelen, de katjes aan de 
wilgen schitteren en de koereurs over de wegen rennen dan is het 
lente in Vlaanderen. Wie 's morgens naar zijn werk vertrekt en 's 
avonds thuis komt ziet weer zijn woning in de klaren en kan nog even 
in de tuin lopen om vast te stellen dat de tuitelozen in bloem staan en 
dat zoals Jan De Wilde onnavolgbaar zong- de blaadjes weer bomen 
krijgen-

Deze dagen, precies op maandag 
21 nnaart om 5 u. 39, wordt de 
winter definitief afgesloten. Wij 
hebben geen klagen gehad; alles 
bleef binnen de perken en de 
stookollerekening binnen het fat
soen. Ma^r lente is nieuw leven, 
verlangen, warmte, de zomer In 
mineur. Onze voorouders wisten 
dat ook, en stukken beter dan wij. 
Van kontentement staken ze de 
winter In brand. Weg ermee zoals 
men dat In betogingen doet en in 
het land van Komelnle... 
Over het verbranden van de win
ter vertelde de eminente Vlaamse 

folkloredeskundlge dr. K.C. Pee-
ters in zijn „Eigen Aard": „De vie
ring van Halfvasten is het slot
feest van de winter. Men ver
brandde de winter onder de vorm 
van een stroman en haalde daar
na feestelijk de lente In, een 
stroman met lover of met linten 
getooid. Tot de lentevuren be
hoort ook het fakkellopen en de 
„walmen" waarmee men rond 
halfvasten In Oost-Vlaanderen 
door de boomgaarden liep. Dat 
hierbij de vruchtbaarheidsge-
dachte niet uitgesloten is blijkt 
uit de roep bij het „walmen": 

Klimop vertelt waarom 

Bacchus nooit dronken werd 

LEONARDO DA VINCI die op 
de meeste vragen een ant
woord wist, begreep maar 

niet waarom wilde varkens die zich 
gewond hadden zich steeds In klimop 
wentelden. Da Vind vond het ant
woord bij de boeren aan wie hij zijn 
probleem voorlegde. Deze wisten hem 
te vertellen dat zij met fijngestampte 
klimopbladeren wonden genazen. Da 
VInci aanvaardde hun uitleg want hij 
wist ook dat moeders een muts van 
klimop vlochten voor hun kinderen die 
zweren op het hoofd hadden. 
Klimop is een ruim verspreid en doel
treffend geneesmiddel voor uitwendig 
gebruik. Het wordt echter voor Inwen
dige medicinatie afgeraden, zeker de 
zwarte kllmopbessen die zelfs giftig 
zijn. 
Klimopbladeren worden steeds vers 
gebruikt — dat kan het hele jaar door! 
— en fijngehakt en dan onder een 
veriaand op zere plekken aangebracht 
Jicht, reuma, gezwollen benen, zenuw
ontstekingen: het verdwijnt allemaal na 
veelvuldig gebruik. 
Bij brand- en etterende wonden wordt 
een klimoppapje aangeraden. En dat 
gaat dan zo: een stevig handvol klimop 
wordt fijn gehakt en vermengd met 
vier handjes zemelen, daar wordt 11A 
liter water aan toegevoegd en geroerd 
tot een papje, gedurende 10 minuten 
laten koken en onder een verband een 
halfuur op pijnlijke plekken aange
bracht 
Wie last heeft van eksterogen legt een 
klimopblad dat eerder 2 tot 3 uur In ci
troensap heeft geweekt op het ekster
oog, ledere dag herhalen tot het ek
steroog week wordt en In een warm 
voetbal kan verwijderd worden. Lukt 
dit niet dan wordt een sterker middel 
aangewend: een fijngehakt klimopblad 

laat men twee dagen in azijn trekken 
en onder een verband op het ekster
oog gelegd. Het ongemak lost dan wel 
vanzelf op. 
Hevige hoofdpijnen en migraines kun
nen verlicht worden door sap van 
klimopbladeren als lotion op het voor
hoofd aan te brengen. Een afkooksel 
bekomt men door 70 gram klimop op 
1 liter water 10 minuten te laten koken. 
Zo'n vocht is uitstekend om pijnlijke af
ten weg te gorgelen. Ongedierte in de 
haardos vlucht weg onder het afkook
sel en hoofduitslag verdwijnt zo met
een. 
Tandpijn kun je tijdelijk kwijt raken 
door de mond te spoelen met een 
klimopmengsel. Om dat te bekomen 
laat men 20 gram fijngesneden klimop 
in rode wijn (een glas volstaat) koken, 
men voegt er om af te werken een 
snuifje zout en een half glas azijn aan 
toe. Smakelijk Is anders, maar het helpt 
en dat is het belangrijkste! 

Nu de lezer kennis heeft van de ge
neeskrachtige kant van klimop Is het 
ogenblik aangebroken hem het Bacj, 
chus- of Dionysus-geheim te openba
ren. Waarom toch tooiden de god van 
de wijn en zijn volgelingen zich met 
een krans van klimop? Klimop weer
staat aan de bedwelmende kracht van 
wijn en vrijwaarde god en mens van 
dronkenschap die hen verplichtte het 
bacchanaal vroegtijdig te onderbre
ken. 

Toen in de middeleeuwen het dragen 
van klimop rond het hoofd niet langer 
meer In trek was en vroege dronken
schap de feesten teisterde diende 
men de alkoholica op In uit kllmophout 
gesneden bekers. Of hoe de mens 
zich aan alle omstandigheden weet 
aan te passen! 

WA 
„Walmen, walmenbrand, zeven 
zakken op het dagwand". 
De lentevuren geraakten, op enke
le uitzonderingen na, volledig uit 
de mode. Het toerismebureau van 
de provincie Namen deelde on
langs het lijstje mee van lentevu
ren — les feux de Caréme — In 
die provincie en kwam tot niet 
minder dan 28 gekende „grand 
feux". In Vlaanderen Is het vooral 
het Borelle-vuur te Dranouter In 
het Westvlaams Heuvelland dat 
steeds meer en meer mensen lokt 
(±300 In 1982D. 
Wij spraken erover met Stef De-
hollander, de man van de Speel-
berg te Wulvergem. 
Stef Dehollander: „In 1977 werd 
in Dranouter terug met een ver
dwenen traditie aangeknoopt: het 
ontsteken van het vuur op de 
Waaieniserg (een zijkopje van de 
Montetierg} en het binnenbren
gen ervan in het dorp. De laatste 
keer dat er het vuur op de hoogte 
werd ontstoken was in 1905. Op 
veel plaatsen b>estond dit oud Ger
maans gebruik. Het was oorspron
kelijk een feest ter ere van de 
vruchtbaarheid: vuur en rook ver
dreven de boze geesten en brach
ten voorspoed voor de gewassen, 
voor de dieren en voor de men
sen. Rond de brandstapel werd er 
gedanst Zodra het vuur het toeliet 
begonnen de feestvierders over 
en door de vlammen te springen. 
Ook het vee werd door het smeu
lende vuur gedreven. Ten slotte 
liep iedereen door de as en men 
maakte eikaars gezicht zwart De 
naam Borelle zou voortkomen van 
bralle. En bralle is een bundel stro 
die men op een perse stak en 
daarna in brand om aldus een 
fakkel te hebt>en. „Borelle, borelle, 
steek het vuur in dhelle" werd er 
geroepen op de tocht naar het 
dorp, en op elke hoek werd een 
stropop in brand gestoken. Ook 
de jonkmans voelden hun lente-
bloed stromen: ze zochten een 
zomerlief!" 

Ook dit jaar werd een heel Borelle-
programma opgezet Stef Dehol
lander vertelt wat er allemaal te 
doen Is op zaterdag 19 maart a.s. 
Dehollander: „Vanaf 16uur no
digt de Borelleman iedereen uit 
om deel te nemen aan Borelle '83. 
In^de Dranouterse cafés kan on
dertussen gezocht worden om de 
juiste toon van het Borellelied te 
pakken te krijgen. Om 17 uur start 
de Borellewandeling die aan de 
wandelboom vertrekt Op kop rijdt 
de Borellekar met de Borellefanfa-
re. Bij elke halte wordt een stro
pop in brand gestoken. De wande
ling eindigt op de Monteberg, waar 
de eerste Borellekoeken verkrijg-
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Uit het klein kruidenboek. 

In 1905 danste men te Dranouter het laatst rond het lentevuur. Sinds 
1977 werd opnieuw aangeknoopt bij deze traditie. 

baar zijn. In één op vijf koeken zit 
er een Borellepatakon in: een her
innering aan dit feest Bij zonson
dergang ontsteekt de Borellevuur-
meester het Borellevuur op de 
Waaienberg en danst men de Bo-
rellevreugdedans rond tiet vuur 
Daarna wordt het lentevuur in de 
Borellefakkeltocht het dorp t>in-
nengebracht waar in het zaaltje 
van de gemeenteschool een Bor-
relfeest plaatsheeft" 
Dranouter Is een voorbeeld, Beau-
voorde in het Veurnese is een 
ander. Daar wordt op zaterdag 
26 maart de WInterkweene ver

oordeeld en In brand gestoken. 
Mensen van vandaag, gewoon 
aan centrale verwarming en ande
re gemakken, kijken vreemd aan 
tegen deze gebruiken. Men ver
geet echter te gemakkelijk dat de 
overgang van de winter naar de 
lente vroeger gezien werd als een 
echte bevrijding, van donker naar 
licht van koude naar warmte.. 

Waarom zouden bewoners van 
deze computerbestuurde wereld 
daar eens niet aan terugdenken 
en deze dagen geen vreugdevuur 
aansteken? 

Vlaamse wegbermen 

worden beschermd! 
De Vlaamse regering heeft zo
pas een ontwerp goedgekeurd 
waarbij de wegbermen langs de 
Vlaamse wegen een betere be
scherming zullen krijgen. Einde
lijk, zullen de leefmilieuliefheb
bers uitroepen. 
Vóór 15 juni mag niet meer 
gemaaid worden en pas na 
15 september mag de grasma
chine uitrukken. Chemische be
strijdingsmiddelen worden to
taal verboden! Ten gevolge van 
ons dicht wegennet heeft Bel
gië 35.000 hektare wegbermen 
en dat is niet gering. Zo'n ruimte 
biedt fauna en flora een grote 
kans ofwel om vernietigd te 
worden, ofwel om als volwaar
dig stuk natuur uit te groeien en 
te bloeien. Een studie wees uit 

dat om en bij de 450 soorten 
planten (een derde van onze 
flora) op de wegbermen 
groeien. Sommige planten zijn 
slechts nog enkel daar terug te 
vinden! 

Een Brits onderzoek wees uit 
dat 40 % van de zoogdieren op 
zo'n bermen leeft 20 o/o van de 
vogels er huizen, de meeste 
reptielen er hun thuis hebben en 
de helft van al de vlinders om en 
bij de bermen leven. Het was 
dus meer dan tijd dat de be
schermende maatregelen voor 
dier en plant werden uitgewerkt 
Hopelijk worden ze ook strikt 
nageleefd door de bedrijven die 
In opdracht van de overheid de 
wegen onderhouden. 
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12 TV-progra.mma's W 
Zaterdag 

19 MAART 

BRT 

14.25 Wielrennen: Milaan-Sanre-
mo. — 16.30 De admiraal was een 
dame (film). — 18.00 Tik Tak. -
18.05 Merlina (jeugdfeuilleton). — 
18.30 Boomer (jeugdfeuilleton). — 
19.00 Weet je nog... — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 Eurosong finale. — 21.15 
Terloops. — 22.00 Rijden in het 
donker (tv-film). - 23.35 Sport op 
zaterdag. — 23.50 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Dallas (f J. 
— 21.20 Televizier Magazine. — 
22.00 De toestand in de wereld. — 
22.05 Avro's sportpanorama. — 
22.30 De derde kamer. — 23.35 
Nieuws. — 23.45 Avro's sport-
panorama prezenteert: tennis. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Fame. — 20.02 Koning Klant 
— 20.42 Ck)nny's voorkeur. — 
21.34 Love Boat - 22.30 Nieuws. 
- 22.45 Voetbal '80. - 23.45 
Simon Carmiggelt — 23.55 War 
Hunt (film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.10 Le jardin 
extraordinaire. — 20.35 L'Assassin 
est-il coupable? (film). - 22.05 
Cinescope (filmmagazine). — 
23.05 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas. -
21.25 Droit de réponse. — 22.45 
Nieuw/s. — 22.50 Etoiles et toiles 
(filmmagazine). — 23.30 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 Theodor 
Chindler. — 22.55 Histoires cour-
tes. — 23.20 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 19.55 II 
était une fois i'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.33 U 
minute necessaire de Monsieur 
Cyclopède. — 20.35 Tous ensem
ble (tv spelen). - 21.40 Jackie et 
Sara (feuilleton). — 22.10 Nieuws. 
- 22.30 Musi-Qub. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Lied für 
München. — 21.45 Nieuv«. — 
22.05 Der Detekfiv (film). - 23.55 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Feuem wir den 
Lehrer (film). - 21.50 Nieuws. -
21.55 Das aktuelle Sport-Studio. -
23.10 Des Christoffel von Grim-
melshausen abenteuerlicher Sim-
plizissimus (tv-film). — 0.50 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Künstliche 
Intelligenz. - 21.00 Gott und die 
Welt - 21.30 Rückblende. -
21.45 Mein grosser Freund Shane. 
— 23.40 Alles ist Traum. ET.A. 
Hoffmann. — 0.40 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Chips. - 21.00 Ten-
dre piège. — 22.50 Maitresse 
(film). 

Zondag 
20 MAART 

BRT 

11.00 Konfrontatie. - 14.00 Tenu-
to. — 14.45 Voor boer en tuinder 
(open school). — 15.15 I.Q- (kwis). 

— 15.45 Killing Joke (korte film). — 
15.55 Wereldkampioenschap veld
lopen te Gateshead. — 16.45 Klei
ne Klaus en grote Klaus (jeugd
film). — 17.50 Voetbaluitslagen. — 
18.00 Tik tak. - 18.05 Sesam
straat — 1820 Leven en laten 
leven. - 19.45 Nieuws. - 20.05 
Sportweekend. — 20.35 Groenten 
uit Balen (toneel). — 22.25 Nieuws. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch Ver
bond. — 21.30 Rob de Nijs „spring
levend". — 22.30 Herman en de 
pers. — 22.55 Nieuws. 

NED 2 

19.00 Nieuws. - 19.05 Happy 
days. — 19.30 Nederland-Muziek-
land. - 20.10 Dynasty. - 21.00 
Not the nine o'clock news. — 21.15 
De wereld rond. — 21.40 Op jacht 
naar de schat (kwis). — 22.40 
Hammer house of horror (griezel-
film). - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire le point - 13.00 
Nieuws. — 13.05 Concertissimo 
(Russische muziek). — 14.00 Arts 
magazine. — 14.30 Palmares. — 
15.00 Visa pour le monde (explora-
tiekwis). — 16.50 Agatha Oiristie. 
— 17.45 Les Schtroumpfs. — 
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuws. — 20.05 A la Beige épo
que (variété). — 21.05 Le cheval 
d'orgeuil (film). — 23.05 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.30 Cause 
toujours, tu m'interesses (film). — 
22.05 Nieuws. - 22.10 Festival 
d'lndonesie. — 23.05 Nieuv»«. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Preselektie 
Eurovisiesongfestival. — 21.40 Vi
site au musicien. — 22.30 Désirs 
des arts. - 23.00 Nieuws. - 23.20 
Preselektie Eurovisiesongfestival. 

BRT 2 

F 3 

20.00 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen). - 20.35 Boite aux lettres. 
— 21,35 Nieuws. — 21.55 Aspects 
du court métrage frangais. — 22.30 
The Verdict (film). - 23.55 Prélude 
a la nuit 

ARD 

18.30 Nieuws. - 18.33 Die Sport-
schau. — 19.15 Wir über uns. — 
1920 Weltspiegel. - 20.15 Der 
Krieg und die Kröte (tv-film). — 
22.20 Hundert Meisterwerke 
(Guernica). — 22.30 Nieuws. — 
22.35 Köche, Kaiser, Kommunisten 
(dokJ - 2330 Schlagzeilen. -
23.35 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 1930 Erkennen 
sie die Melodie? — 20.15 Roda 
Rodas rote Weste (tv-film). — 
21,10 Nieuws, - 2125 Die Maler 
und die Schönheit — 21,55 Tewje. 
der Mitehmann (film). — 2325 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Kolonial-
macht Venedig. — 21.00 Auslands-
studio, — 21.45 Die Hochzeit des 
Figaro (opera). — 025 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort: spel. — 
20.00 La loi selon McClain (politie-
reeks). — 21.00 Les pousse au 
crime (film). 

Maandag 
21 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Rondomons. - 18.30 
Kopen zonder kater (open school). 
- 19.00 Jukebox. - 19.05 Het 
vrije woord (eutanasie). — 19.45 
Nieuws. — 20.20 Jezus van Naza
reth (tv-film). — 21.55 Wikken en 
wegen. — 22.45 Nieuws. 

19.45 Nieuws, — 20.15 Extra-time, 
— 22,00 Pop-elektron, 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 De weg. -
21.30 Brandpunt - 22.15 De alles 
IS anders show — 23.15 Vasten-
overweging. — 23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Scooby Doo. - 19.34 Je ziet 
maar (jongerenmagazine). — 20.15 
De jacht naar genot (televisiefilm). 
— 21.31 De onderste steen (dokJ, 
- 22.30 Nieuws. - 22.45 Teleac 
(ekonomie voor iedereen), — 
23,15 Nieuv\«. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Les 400 
coups (film). — 22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuwre. — 20.35 Defense de 
savoir (film). — 22.10 Nieuws. — 
22.15 L'enjeu. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (klassieke muziek). — 
23.15 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois I'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel), — 20,35 
Qui? (film). — 21.50 Nieuvvrs. — 
22.10 Thalassa (magazine over de 
zee). — 2250 Prélude é la nuit 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.15 J. Robert 
Oppenheimer. Atomphysiker. — 
21.15 Kriegsverbrechen. - 22.00 
Solo für Spassvogel. - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Unterwegs 
(film). - 0.40 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Na sowas! 
— 20.15 Wie würden sie entschei-
den? — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Der Stille Ozean (tv-film). -
22.50 Zeugen des Jahrhunderts. 
— 23.50 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Auslands-
show, — 21,45 Landesspiegel, — 
22.15 Spaziergang im WakJ (tv-
film). — 23.50 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 1952 Le coffre-
fort — 20.00 Les lundis au soleil 
flit-parade. — 21.00 Le temps des 
vacances (film). — 22.35 Les lundis 
au soleil (spel). — 22.55 La joie de 
lire. 

BRT 1 

14,00 Schooltelevisie, - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Er was een keer. — 18.30 Peuters 
en kleuters (ojDen school). — 19.00 
Tijdrover: lieve plantjes. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. — 
20.15 1.0- (kwis). - 20.40 Verover 
de aarde: met het hart van een an
der. - 21.30 Tom Petty & The 
Heartbreakers. — 22.10 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 De nieuwe 
orde. — 21.50 Open school. 

NED 1 

19,04 Matthew Star (S.F.f.) -
20.00 Nieuws. - 20.28 De Moun-
ties jubileum show. — 21.20 De 
weg naar Peruwelz. — 22.00 Tros 
aktua TV — 22.35 Falcon Crest — 
23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 D'r kan nog meer bij. - 19.25 

Een strenge Finse winter (dokJ. — 
19.50 Gospelfestival 1982. - 20.20 
Tijdsein. — 20.50 Rembrandt en de 
bijbel. — 21.10 Het evangelie naar 
Johannes (dok.) — 21.40 Omnibus 
(kunstkroniek). — 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Den Haag vandaag. — 
23.00 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Flamingo 
Road. — 20.50 Au nom de la loi 
(magazine). — 21.50 Grace a la 
musique (Maurice Ravel). — 22.45 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 2030 D'Accord, 

pas d'accord (mag.). — 20.30 Un 
manteau de chinchilla (tv-film). — 
21.40 Nieuws. — 21.45 Fatti vivo 
Claudio. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord (magJ. — 20.40 Le 
tombeur de ces dames. — 22.20 
Mardi cinéma: filmmagazine. — 
23.30 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionale uitzending. — 19.55 11 
était une fois I'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 

Violette et Frangois 
Nieuws. — 22.25 Ble 
(magJ. - 23.15 Prélu 

ARD 

20.00 Nieuws, - 20,1 
Tagen. — 21.00 Repc 
Dallas - 22.30 Tages 
23.00 Kulturweltspiegc 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.3C 
(film). - 21.00 Heute 
21.20 Die Bonner run. 

Jane Seymour en Cliff Potts in de weekendfilm 
„Rijden in het donker" (zaterdag 19 maart om 22 uur 

op BRT 1). 

Z A T E R D A G (19nnaart) — Wielrennen: MWaan-
San Remo! — De Eurovisie-songfestivalselektie was 
beneden alles. Vanavond zullen W\\ weten wie met wat 
Vlaanderen zal vertegenwoordigen in München. Op 
zulke nnomenten ware Ik liever geen Vlaming geweest 
Het krediet dat wij onze „artiesten" bij het begin van de 
selektiereeks gaven is al lang begraven. (.Eurosongfinale 
- BRT) — De weekendfilm op BRT is gebaseerd op 
ware gebeurtenissen: een knappe jonge architekt raakt 
door een stom ongeluk blind. Aanvankelijk stoot hij door 
zijn onhandelbaar gedrag iedereen van zich af. Wan
neer hij dan uiteindelijk een meisje leert kennen die hem 
begrijpt, gooit hij het roer om. Geïnspireerd door de 
liefde krijgt hij de moed om zijn leven en zijn carrière op
nieuw op te bouwen (.Rijden in het donker - Love's dark 
ride), Amerikaanse tv-film van Delbert Mann (1977), — 
De laatavondfilm op Nederland 2 (Veronica) is de 
Amerikaanse oorlogsfilm War Hunt ower harde soldaten 
die toch nog een hart blijken te hebben. Dat hartelijkheid 
in de oorlog niet op z'n plaats is, ondervindt de harde kil
ler, sotóaat Endore, die zich ontfermt over het oorlogs
weesje Charlie. Regie: Denis Sanders. (1956), met 
Robert Redford, John Saxon, Sidney Pollack, e.a 

Z O N D A G (20 maart) — Het is alleszins een lo
venswaardig initiatief van tv-zenders om debuutwerken 
van jonge filmers uit te zenden en zelfs te promoten en 
te financieren. BBC brengt die zelfs in een reeks, die 
heet „Première" (waarvan woensdag op Ned. 2 een afle
vering), de Nederlandse zuilen maken er ook werk van 
en geven zelfs opdrachten aan laatstejaarsstudenten 
van de filmschool, individueel of in groepsverband en 
BRT geeft ook regelmatig jonge mensen een kans. Zo 
zendt BRT vannamiddag Kikking Joke uit, een kort stu-
dentenfilmje van Dominique Deruddere, waarmee de 
jonge kineast een stevige indruk zou hebben nagelaten 
in filmmiddens. Afwachten wat de kijkers ervan denken, 
— Het tv-evenement vanavond is wel de uitzending van 
Walter Van den Broecks tv-spel Groenten uit Balen (in 
de reeks „Made in Vlaanderen"), Walter Van den 
Broeck mogen wij wel een literaire duizendpoot noe
men. Hij schrijft romans, essays, scenario's, toneelstuk
ken, hoorspelen, kinderwerken, liedjesteksten, enz. Zijn 
stuk „Groenten uit Balen" is een soort bekroning van 
zijn sociaal gedreven werk. Dit werk is gegroeid uit zijn 
sociale bewogenheid en betrokkenheid bij het stakings-
gebeuren in het zinkbedrijf Vieille Montagne in Balen-
Wezel. Voor deze tv-realizatie kon regisseur Jaak 
Vissenaken beroep doen op Suzanne Juchtmans, An-
nelies Vaes, Hans Royaards, Willy van Heesvelde en 
Jos Simons. — In het literaire magazine Van boeken 
bezeten praat Martin Ros met vijf vrouwelijke auteurs 
over liefde en literatuur (AVRO/Ned. 1). 

M A A N D A G (21 maart) -
gaat Miei Louw voort met zijn en 
in geneesmiddelen, worden elekt 
de loep genomen, enz. (BRT 1). -
den, verzorgd door het Humanis 
problematiek i.v.m. eutanasie aan 
zelfde onderworp wordt evene 
reeks programma's voor bejaarc 

— In 7;;droverwordt een bezoek 
lijks Vakantie- en Sportsalon (BI 
voor-z'n-raap Jongerenmagazine 
informatie, tips en wetenswaardig 
als amusement Hoofdonderweri 
zijn: Geslachtsziekten en Huisv 
met vooral aandacht aan de disk 
woningverhuur. Muzikale gasten 
?/Vara), — De Engelse tv-film Ja 
of Mirth) is een Britse tv^bewerk 
ge boek van de Amerikaanse se 

Charles Chaplins oudste dochte 
hoofdrol Lily Bart, die opgroei 
welvaart luxe, genot en oppervl 
een aantrekkelijke toekomst en 
„goeie" partij. Dat sukses in derc 
moet Lily tegen heug en meug 
haar rijke tante haar onterft. Mei 
deraars en „vrienden" haar vall« 

D I N S D A G (22 maart) -
zieren. Er wordt aandacht in be 
van rozen (BRT 1). — Het pof 
magazine Verover de aarde heel 
hart van een anderen verklaart 
van het programma: een tocht 
gebied van harttransplantatie mt 
als gids (BRT 1). — Liefhebber 
popshow rond één groep, namel 
houden het bij BRT 1. — Vanavo 
jaardenmagazine Mosaik met e 
over het tema „Wanneer een zii 
aktieve en passieve eutanasie. 

W O E N S D A G (23 maar 
voor een zoethoudertje voor de 
pengaan: Nieuwtjes uit Uhlenbi 
voor kinderen herkenbare situa' 
Over twee dagen verdeeld zend 
ra uit van Richard Wagner „Der 
nl, Götterdammerung, die als 
komplete „Ring" in 1876 in E 
beleefde. Dirigent van de versie 
den wordt is de Franse kon 
Boulez. — Het veld van eer is h€ 
buut van Bob Visser. Twee jon 
elkaar, zij trouwen en de jonge 
een verrassing: de huwelijksreis 
de sfeer van het oorlogsgebeui 
streek ligt dik bezaaid met oorio 
man sleept zijn bruid van het 
andere. Verdun wordt voor 
nachtmerrie. Uiteindelijk wil ze n 
uit dit openluchtkerkhof. Bij het k 
fort, komt een verbijsterende 
VPRO). - De NOS brengt ook i 
zonder hoofdrol (Story without 
reeks „Première", debuutwerkei 
man van Muriel heeft haar en 
verlaten en heeft zich bij ei 
gevoegd en is met hen verder 
iets van zich te laten horen. Zoc 
dersreünie plaatsvindt, gaan ML 
de hoop iets te vernemen over n 
is Micky Dolenz, ooit drummer 
kaanse popgroep The Monkey 
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M} TV-programma's 13 

et Frangois. - 22.05 
— 22.25 Bleu outre-mer 

23.15 Prélude a la nuit. 

uws — 20.15 An hellen 
21 00 Report - 21 45 
22.30 Tagesthemen — 

Iturweltspiegel. — 2345 

uws - 19.30 Die Filzlaus 
21.00 Heute-Journal. -
Bonner runde. — 22 20 

Apropos film. — 23.05 Sport ak-
tuell — 0.00 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Sport-Ratz. 
- 21.00 Khmbim - 21 45 Landes-
spiegel Ckultuur) - 22.15 Deut-
scher Alltag - 23.00 Nieuws. 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort spel — 2000 Le grand-frère. 
-r 21.00 Deux hommes dans 
l'ouest (film). — 22.50 La joie de 
lire. — 22.55 Visite guidée. 

Woensdag 
23 MAART 

BRT 1 

16.30 Open school. — 17.35 Te
kenfilms voor de kleintjes — 18 00 
Tik tak - 18.05 Kameleon -
18 30 Waard om te weten - 18.40 
De smurfen. — 1905 Aubrey. — 
1910 Tussen Staf en Mijter — 
19.45 Nieuws. — 2020 Love ver
liefd (f) . - 2045 Hoger-Lager 
(spel) — 21.30 Première-extra — 
2220 Nieuws. — 22.55 Televox 

M nnaart) — In Wikken en wegen 
met zijn enquête over additieven 
orden elektrische leidingen onder 
:. (BRT 1). — Uitzending door der-
let Humanistisch Verbond, zet de 
tanasie aan de orde (BRT 1). Dat-
ordt eveneens behandeld in de 
'Oor bejaarden „Mosaik" op ZDF. 

een bezoek gebracht aan het jaar-
ortsalon (BRT 2). — In het recht-
ïnmagazine Je ziet maar zit zov»/el 
itenswaardigheden voor jongeren 
donderwerpen in deze aflevering 
n en Huisvesting voor jongeren, 
aan de diskriminatie bij kamer- en 
kale gasten zijn; Doe Maar (Ned. 
se tv-fiim Jacht naar genot (House 
2 tvnbewerking van het gelijknami-
irikaanse schrijfster Edith Warton. 

dste dochter Geraldine speelt de 
die opgroeit in een wereld van 
en oppervlakkigheid. Haar wacht 

>ekomst en een huwelijk met een 
<ses in dergelijke milieus fragiel is, 
g en meug ondervinden wanneer 
onterft Meteen laten haar bewon-
i" haar vallen... (Ned. 2/Vara). 

; maart) — Tijdrover zal velen ple-
dacht in besteed aan het snoeien 
— Het populair-wetenschappelijk 
5 aarde heeft als ondertitel Met het 
n verklaart als het ware de inhoud 
: een tocht door 15 jaar op het 
plantatie met dr. Christian Barnard 
Liefhebbers van een uitgebreide 

roep, namelijk de Tom Patty Band, 
. — Vanavond start ZDF In het be-
ysaik met een aantal afleveringen 
neer een zieke sterven wil...", over 
eutanasie. 

n (23 maart) — BRT 2 zorgt nog 
rtje voor de kinderen voor het sla-
uit Uhlenbusch, een reeks waarin 
nbare situaties verwerkt zitten. — 
rdeeld zendt BRT 2 de laatste ope-
'agner „Der Ring des Nibelungen", 
ig, die als laatste deel van de 
1876 in Bayreuth z'n première 

n de versie die vanavond uitgezon-
=ranse komponist/dirigent Pierre 
/an eens het lugubere speelfilmde-
r. Twee jonge mensen ontmoeten 
n de jonge echtgenoot zorgt voor 
jwelijksreis gaat naar Verdun, waar 
riogsgebeuren nog rondwaart. De 
d met oorlogskerkhoven. De jonge 
id van het ene kerkhof naar het 
Drdt voor de jonge vrouw een 
slijk Wil ze nog maar een ding: weg 
hof. Bi] het bezoek aan een luguber 
jijsterende ontknoping... (Ned. 1/ 
brengt ook een filmdebuut: Verhaal 
ory without a hero), uit de BBC-
(buutwerken van jonge filmers. De 
ïft haar en hun dochtertje Karen 
zich bij een groep motorfreaks 
hen verder getrokken zonder nog 
1 horen. Zodra ergenè een motorrij-
dt, gaan Muriel en Karen erop af in 
smen over man en vader. Regisseur 
lit drummer geweest bij de Amen-
he Monkeys (Ned. 1). 

D O N D E R D A G (24 maan) - Even een pluim
pje gooien naar Michel Pollet, presentator van Clnema-
nie en meteen naar het programma zelf. Zijn losse, 
speelse manier van presenteren kunnen wij best prui
men. En voor een grapje zijn wij altijd te vinden. Wij vre
zen echter dat hij de toer op zou gaan van Raf 
Goossens in „Hitring". Wat Goossens deed moet niet 
gekopieerd worden, ledere vogel zingt zoals hij gebekt 
is. (BRT 1). Het jongerenmagazine Een vinger In de pap. 
waarvan de titel omgevormd werd tot VIP heeft als 
tema „Wat verwachten jongeren van hun leraars?" 
(BRT 2) — Sport: Basketbal. Finale van de Europese 
Beker voor Landskampioenen in Grenoble (BRT 2). — 
Herbert Reinecker, maker van o.a afleveringen van „Ta-
tort", „Derrick", e.a., heeft zich gespecializeerd In het ma
ken van korte tv-werkjes rond tema's of rond personen. 
Vanavond komen op ZDF vier verhalen die hij maakte 
rond het tema „Kennissen" (So oder so ist das Leben). 
Volgende zaterdag komt op Nederland een andere 
reeks korte spelen, opgebouwd rond de akteur Kees 
Brusse, in de reeks Mensen zoals jij en Ik, waarin Her-
bert Reinecker situaties opbouwt rond telkens andere 
personages die telkens worden gespeeld door Kees 
Brusse. 

Larry Hagman, hoofdrolspeler in de Dallas-reeks die 
nu op haast alle tv-zenders loopt en tevens regisseur 
van de aflevering op BRT 1 (donderdag 24 maart), de 

100ste aflevering volgens BRT-berekeningen. 

V R I J D A G (25 maart) — Oh, God is een Ameri
kaanse komische prent van Carl Reiner (1977). Eén van 
de b)elde hoofdrollen wordt gespeeld door de zanger 
John Denver. Het verhaal: God kan het zootje op aarde 
niet meer aanzien en besluit af te dalen om eens orde op 
zaken te stellen. Hij wil zich laten helpen door een ster
veling. Zijn keuze valt op Jerry Landers (John Denver). 
Zij maken een afspraak op de 27ste verdieping van een 
27 verdiepingen tellend torengebouw! Wanneer Jerry 
God ontmoet is hij totaal van streek: God (George 
Burns) blijkt een simpatiek oud mannetje te zijn, mei. 
een brilletje op en een werkplunje aan... (BRT 2). — 
Vanavond wordt op BRT 2 de Ring des Nibelungen 
afgesloten met het laatste deel van de laatste opera 
„Götterdammerung". — Vara start vanavond met de 
tweede reeks afleveringen van Fame. Terwijl oorspron
kelijk slechts voorzien was in de uitzending van de eer
ste reeks van 13 afleveringen, is de Vara gezwicht voor 
het sukses van de reeks, dat ondersteund wordt door 
het sukses van de plaat. Dus liefhebbers van de reeks 
zitten nog eens voor minimum 13 weken op rozen (Ned. 
1). — Jeanne Moreau staat best haar „mannetje" in de 
gevoelige westernfilm Monte Walsh van William A. 
Fraker (1970),. een western die duidelijk meer is dan 
enig schiet-, vrij- en cowboywerk. De film laat iets zien 
van het werkelijke leven in het Wilde Westen dat zowel 
fysisch als psychisch hard was. Dat de film boven het 
gemiddelde westernniveau uitstijgt is mede te danken 
aan de pleiade van klasse-akteurs als Lee Marvin, Jack 
Palance, Jim Davis e.a. die deze produktie schraagde' 
(Ned. 2/TROS). 

BRT 2 

19.45 Nieuws - 20.15 Goden-
deemstenng. 

NED 1 

2000 Nieuws - 20.28 BGTV. -
21 00 Groucho Marx in You bet 
your life. — 21.25 Het veld van eer 
(speelfilmdebuuO. - 23 00 Teleac 
(ergonomie) — 2335 Nieuws 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
1912 Politieke partijen - 1922 
Van gewest tot gewest — 2010 
Verhaöl zonder hoofdrol - 20.40 
Laat ze maar praten (Koos Poste-
ma). - 22 00 Studio sport - 22 30 
Nieuws — 22.45 Den Haag van-
daag - 2300 Nieuws. 

RTB 1 

1930 Nieuws. — 20.05 La chasse 
aux trésors — 21.05 Videogram 
(vanété en spel) — 22.05 Ranète 
des hommes (etnografische films). 
- 2300 Nieuws. 

F 1 

2000 Nieuws. — 20.35 Les choses 
de la vie (mag). — 22.10 Nieuws. 
— 22.15 Dokumentaire. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'CEil des 
étoiles (tv-film). — 22.10 Jouer sa 
vie (dok.). — 23.20 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale uitzending. — 19.55 II 
était une fois l'espace — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 20.35 
La veuve joyeuse (operette). — 
22 50 Nieuws. — 23.10 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 2015 Bergpre-
dlgt (tv-film). - 22.00 48 Stunden ' 
— 22.30 Tagesthemen 

ZDF 

1900 Nieuws. - 19.30 Direkt 
(mag.). - 2015 ZDF Magazin — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.25 Die 
Strassen von San Francisco ( f ) — 
2210 Kirche in no t - 22.40 Elisa
beths Kind (tv-film). 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwoehs 
In... — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Maskulin - feminin (film). — 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (speD. — 20.00 La croisiére 
s'amuse ( f ) . - 21.00 Charade 
(film) — 22.45 La joie de lire. — 
22.50 Portrait d'artiste. 

Donderdag 
24 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tik 
tak - 18.05 Chips. - 18.52 Tijdro
ver. - 19.45 Nieuws. — 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Cinemanie 
(filmkwis). — 21.10 Panorama. — 
2200 Dallas ( f ) . - 22.50 Nieuws 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Wikken en wegen. — 
20.55 Basketbal. - 2215 Schodte-
levisie (leefmilieu). 

NED 1 

20.00 Nieuws. — 2028 Kings 
Royal (f J. — 21.20 Hier en nu. — 
22.00 Maggie Forbes. - 2250 De 
Quakers (Jan de Hartog). 

NED 2 

1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuwa — 
1912 De minibios. — 1920 Dnes-
ter — 2010 Wie van de dne? 
(spelletjes) — 20.40 Mark Telford, 
bankier — 21.30 Maritiem 
(scheepsbouw). — 2230 Nieuws 
— 22.45 De Haag vandaag — 

TYEkspres 
De dikste vriend 

van uwTV. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir (mag). — 20.25 La guerre des 
polices (film). — 22.05 Le carrousel 
aux images. — 22.50 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Julien Fon-
tanes, magistral (tv-film). — 22.10 
Nieuws — 22.15 Le chemin des In-
diens morts (dok j . — 23.10 
Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws. - 2035 L'Histoire 
en question (Kurt Gerstein). — 
21 55 Les enfants du rock (pop-
magJ. — 23.15 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40 
Regionale uitzending — 1955 II 
ètait une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20.35 
On s'est trompé d'histoire d'amour 
(film) - 22.05 Nieuws - 22.25 Es
pace francophone (magJ — 22.45 
Agenda 3. — 22.55 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Pro und 
contra — 21.15 Est ist angerichtet 
- 21.45 Café in Takt - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Die Erobe-
rung der ZitadeUe (tv-film). — 125 
Nieuws. 

ZDF 

1900 Nieuws. — 19.30 Sc oder so 
ist das Let)en. — 2030 Kaum zu 
glaut>en ftwis). - 21.00 Heute-
Joumal. — 21.20 LKJ oder die 
zomige Stimme aux Brixton (repor
tage over rassenproblemen in En
geland). — 22.05 Spielraum (dis-
kussie) 

D 3 

20.00 Nieuvi«. — 20.15 Liane - das 
Madchen aus dem Urwald (film). 
— 21.40 DemnachsL. — 21.45 
Landesspiegel. — 22.15 Eine Repu-
blik kapituliert - 2300 Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
for t - 2000 Dallas ( f ) . - 21.00 A 
vous de choisir. Filmkeuzepro-
gramma. Luke, la main froide of 
Les jeunes loups. — 23.00 Essals. 
— 23.15 La joie de lire. 

Vrijdag 
25 MAART 

BRT 1 

12 30 Televox - 14 00 Schooltele
visie - 18.00 Tik tak. - 1805 
Klein, klein kleutertje. — 18.20 Er 
was een keer.. — 18.30 Loon naar 
w e r k e n ' (open school). — 19.00 
Uit en thuis (Ronse en de Vlaamse 
Ardennen). — 19.45 Nieuws. — 

2020 Oh God (film). - 22.00 Pre
mière. — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. 
deemstenng 

- 2015 Goden-

NED 1 

2000 Nieuws - 2028 Willem Ruls 
Lotto Show (spel) - 22.00 Fame. 
— 22.50 Achter het nieuws. — 
2305 Haagse bluf. — 005 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Frank Buck. - 19.55 Kies-
keung. - 20.20 Dennck. - 2120 
TV-pnvé. - 22.30 Nieu««. - 22.50 
Vuurland. - 23.30 Monte Walsh 
(film) 

RTB 1 

19.30 Nieuwa - 20.00 A suivre-
- 2105 La strada. - 23.10 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 2035 Coco-boy 
(vanété) — 21.40 Quek^ues hom
mes de bonne volonté. — 22.40 
Nieuws. — 22.45 Vous avez dit 
design? (dokJ. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws. — 20.35 Médecins 
de nuit — 21.30 Apostrophes 
(mag). - 22.45 Nieuws. — 22.55 
L'lnvaincu (film). 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programnria — 19.55 U 
était une fois l'espace. — 20.30 
D'Accord, pas d'accord (mag) — 
20.35 Vendredi. - 21.35 Flash 3 
(fotomagazine). — 2220 Nieuws. 
- 22.40 Prélude è la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 2015 Bikinis ei-
ner Unbekannten (film). - 22.00 
Rus minus (ekonomisch nieuws). 
— 2230 Tagesthemen. — 23.00 
Tie Teufelsbraut (tv-film). — 0.30 
Nieuws. 

ZDF 

2015 Dennck. — 21 15 „Heuf las
sen wir die Puppen tanzen" (repor
tage). — 2200 Heute-Joumal. — 
22.20 Aspekte. - 22.50 Sport am 
Freitag. - 23.20 „Na, üebling, wie 
war's mit uns" (film). — 105 
Nieuws. 

D 3 

2000 Nieuws. - 2015 Gut ge-
fragt.. — 21.45 Landesspiegel. — 
22.15 Poldark. - 23 05 Rockpalast 
— 0.05 Nieuws. 

LUX. 

1915 Nieuws. — 1952 Le coffre-
for t - 20.00 Salut l'artiste (film). 
— 21.00 Dynasty - 22.35 Bourse 
hebdo. 
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14 m Kritisch bekeken 

GENT — Precies tien volle 
jaren niet minder dan 383 
„klassieke" middagkoncer-
ten organizeren, zonder 
winstbejag, en dan boven
dien bij herhaling stampvol
le zalen boeken: het is een 
fameuze prestatie die orga-
nizator Herman Struelens 
ter ere komt Maar die plui
men wil hij niet alleen op zijn 
hoed steken. 

Zonder het uitdrukkelijk zo 
te willen, bevatten de mid
dag- en aperitiefkoncerten 
die in al die jaren hebben 
plaatsgegrepen in onder an
dere Gent, Brugge, Laarne, 
Aalst, Oostende, Kortrijk, 
Tielt. een stille maar uit
drukkelijke kritiek op het 
overheidsbeleid ten aanzien 
van het muziekleven. 
Al was het nog maar, bij
voorbeeld, om het simpele 
feit dat op deze koncerten 
(toegangsprijs 20 frankD ar
tiesten en groepen optreden 
die aan de organizatoren 
van het groots Festival van 
Vlaanderen 200.000 frank 
per koncert kosten, en op de 
„middagkoncerten" genoe
gen nemen met één tiende 
van degelijke rijkelijke ver
goeding-

Herman Struelens stond als jong 
muzikus destijds zelf voor een 
weerbarstige muur. Hoewel hij 
met brio en eer de prijzen behaal
de voor piano, geschreven en 
praktische harmonie, kontrapunt, 
orgel, kamermuziek, aan de kon-
servatoria van Brussel en Ant
werpen, heeft hij persoonlijk de 
tijdensweg van onfortuinli jke 
jonge musici bewandeld. 
Het heeft er hem blijkbaar niet 
van weerhouden om met tal van 
waagstukken uit te pakken. 
Waaronder de oprichting van het 
Gents Kamerorkest en de inrich
ting van de Oost- en Westvlaam-
se kamer- en middagkoncerten. 

Politieke kuituur 
Herman Struelens: „Tien jaar ge
leder) v^as er zeker in het Gentse 
muzikaal een groot gebrek: de 
kamermuziek v^erd, zacht uitge
drukt, stiefmoederlijk t>ehandeld. 
Men dweepte ook in de Gentse 
stede met welbekende grote en 
vooral dure solisten. Het is mis
schien te sterk uitgedrukt maar ik 
heb de stille vrees dat we vandaag 
in Vlaanderen weer toe zijn aan de 
politiek van grootheidswaanzin". 
— Dit is een zeer gestreng oor
deel over de beleidspolitiek op 
gebied van kultuuruit ingen-
Herman Struelens: „De initiatief
nemers van de Middagkoncerten 
hebt>en tot op heden geen reden 
tot klagen. We hebben zeker van 
de Oostvlaamse Deputatie en ook 
van het Nationaal Ministerie tot op 
heden behooriijke steun gekre
gen. Alleen hebtien we zopas be-
dankt voor het aanbod van het 
Gents gemeentebestuur dat een 
kleine subsidie van 50.000 frank 
terug wou schroeven tot één tien
de. Ik hoop de gemeenteoverheid 
daar tijdens ons Jubileumkoncert 
op donderdag 24 maart publieke
lijk voor te kunnen bedanken... 

Aan de deur 
Kijk, na Hen jaar „middagkoncer
ten" heb ik vooral de herhaalde er
varing dat jonge Vlaamse arties
ten van bij ons nauwelijks of geen 
aanmoediging krijgen om hun pro
fessionele kansen te wagen. Ook 
in de muziekwereld blijkt het valse 
spel van de politieke vriendjes 
volop gespeeld te worden..." 

Herman Struelens heeft naam en 
faam verworven, maar vooral 

Herman Struelens: 

Jammer van die kleine Icanten 
van de grote Vlaamse Kuituur." 
prestaties geleverd als dirigent 
van de Koninklijke Opera van 
Gent en van de Vlaamse Kamer
opera van Antwerpen. Hij blijft 
onverminderd bedrijvig als kom-
ponist van toneelmuziek. En, is 
lesgever (pedagogie) aan het 
Gents konservatorium. Een pia
nist met wereldvermaardheid. 
Die een poos geleden met veer
tig andere artiesten bij de Opera 
van Vlaanderen aan de deur werd 
gezet-
Herman Struelens: „Minister 
Poma stelt vandaag dat de Opera 
van Vlaanderen als het ware een 
misbaksel is. Ik ga hem niet tegen
spreken, maar er zou toch eens 
moeten onderzocht worden hoe 
die misgroeide toestanden moge
lijk zijn geworden. En, ik zie ook 
niet goed in hoe de konkrete 
plannen voor oprichting van een 
Gentse Barokopera, met toevallig 
een goede vriend van de PVV-
voorzitter als direkteur-beheerder, 
zou kunnen bijbrengen én tot sa
nerende en tot kultuurverrijkende 
prestaties in onze Vlaamse klas
sieke muziekwereld...". 
Herman Struelens is een muzi
kus, komponist, lesgever, dir i
gent die zijn handen vol heeft 
met wat anders dan politieke of 
beleidsbeslissende zaken. Maar 
hij wordt ermee gekonfronteerd, 
willens nillens. 

Met bijvoorbeeld het feit dat hij 
in de voorbije tien jaren klassie
ke koncerten heeft helpen orga
nizeren die een waarachtige 

volkse allure hebben aangeno
men. Omwille van de demokrati-
sche prijzen. Maar vooral omwil
le van de populaire aanpak, waar
bij in niets afbreuk werd gedaan 
aan de kwalitatieve prestaties 
van de artiesten die de koncerten 
versierden-
Herman Struelens: „Toen wij 
startten, tien jaar geleden, met de 
Gentse middagkoncerten, kregen 
we van txpaalde zijde te horen 
dat zulks, met onder meer de 
voorgenomen lage toegangsprij
zen, zeker niet al te lang zou 
kunnen volgehouden worden. 
Vandaag zijn we tien jaar later We 
hebt>en goede ervaringen opge
daan met 382 koncerten. Dank zij 
de blijvende steun van de over
heid: met in het minst van het 
ministerie van Kuituur. Ik wil dit 
extra onderstrepen. Maar, zonder 
sponsors en inzet van vrijwilligers 
zouden onze koncerten bijlange 
dit tweede lustrum niet kunnen 
tjehaald hebtjen. 

Wat niet alleen onze organizatie 
grieft is dat toch wel t>elangwek-
kende kreatieve initiatieven bij di
verse overheidsinstanties slechts 
goed zijn voor kruimeltjes op de 
broodtafel van de subsidiërende 
diensten. Als morgen de subsidie
kraan voor ons wordt dichtge
draaid, dan kunnen we meteen de 
tx^eken toedoen. 

Maar inmiddels zijn we alles behal
ve de grote geldwolven die uit de 
hand van de overheid leven. Om
dat we met ons allen ook een pak 

tjelastingen betalen die goed zijn 
voor kulturele t>estedingen heb
tien we voor tal van initiatieven 
ook het volste recht op simpele 
overheidssteun. 
Maar, ik vind het onverantwoord 
dat zo enorm veel overheidsmid
delen naar een handvol parade
paard jes gaan. Twee voorbeelden: 
het Ballet van Vlaanderen en de 
Opera van Vlaanderen, werken 
die kultureel ook voor de Vlaamse 
gemeenschap... ? Om maar te wij
zen op een pikant detail: bij dat 
„Vlaamse" Ballet wordt op de re
petities geen woord Nederiands 
gehoord!" 

Ook de prijzenpolitiek van die 
zwaar gesubsidieerde gezel
schappen geeft te denken. 
Herman Struelens: „Was het al
leen dat maar Wij brengen met 
onze koncerten alvast artesten — 
ook uit het buitenland — voor het 
voetlicht die bij meer officiële aan
gelegenheden ook zwaarder ver
goed worden. Maar die dus bij ons 
vrede nemen met tot drastisch 
kleiner proporties teruggeschroef
de vergoedingen. En, die artiesten 
nemen daar bijlange geen aan
stoot aan. Ook niet met de weten
schap dat ze niet méér betaaki 
worden dan Vlaamse musici die 
op eigen terrein spelen. 
Ergerlijk evenwel vind ik dat bij „de 
grote officiële gezelschappen" 
onze jonge kunstenaars zo weinig 
gedegen kansen krijgen. Zo öe-
kende een radioman van BRT-
Kortrijk mij onlangs dat aan de 

medewerkers van deze openbare 
omroep „als gevolg van de krisis" 
IS opgelegd om nog slechts kon
certen op te nemen en uit te 
zenden waaraan vreemde arties
ten met naam en faam deelne
men. 

Dus: onze jonge Vlaamse klassie
ke kunstenaars vinden momenteel 
bij de BRT geen gehoor meer... 
Inmiddels maken we het mee dat 
bijvoorbeeld met miljoenen ge
meenschapsgeld een kunstmatige 
instelling als de Opera van Vlaan
deren in leven wordt gehouden. 
Waar, net zoals bij het gelijknamig 
ballet, vooral veel aan politiek (met 
tienoemingen) wordt gedaan. 
Inmiddels wordt dan ook beweerd 
dat er geen centen meer kunnen 
vrijgemaakt worden voor nieuwe 
artistieke initiatieven". 

Voor één keer heeft artiest Her
man Struelens uiting gegeven 
aan een ongenoegen dat bij veel 
Vlaamse musici leeft Maar, hij 
besteedt vooral zijn volle t i jd 
voor de organizatie van een zo
veelste koncert, én sinds kort 
ook voor de werking van het 
„Fonds Jonge Music i " -

Herman Struelens: „Er bestond 
reeds een ander artiesten fonds: 
dat evenwel de grootste inspan
ningen blijft opbrengen om vreem
de artiesten bij ons een fameuze 
kans te geven I Natuuriijk is zulks 
lovenswaardig, maar is het onze 
taak niet om allereerst jonge Vla
mingen bij te staan als ze artistiek 
t>egaafd zijn en centen tekort ko
men om een viool te kopen...?" 

Het Jubileumkoncert (10 jaar 
Middagkoncerten) heeft plats op 
donderdag 24 maart in het Gent
se Kongrescentrum, en bij uit
zondering 's avonds om 20 uur. 
Dirigent en virtuoos Herman 
Struelens zal de uitvoering van 
werken van Mozart, Bach en Te-
lemann ook als pianoforte-solist 
voor zijn rekening nemen. Inlich
t ingen: Fonds voor Jonge Musici, 
Onderbergen 29, Gent (hds) 

Folkkoncerten 
bij de vleet 
Morgen vrijdag (18 maarO is er 
in het „Sleutelgat" te Haren bij 
Brussel het enig optreden in 
ons land van het gloednieuwe 
trio „Skyboat". Vorige zomer 
groeide het duo van de Ier Bill 
Craig en de Canadees Don Gar-
butt uit tot een trio toen ze er 
Donny Webb bij haalden. Als 
Foggy-duo brachten ze twee el
pees uit en traden in Engeland 
en Nederland op, waarna ze het 
Noordamerlkaanse vasteland 
aandeden. Don Garbutt volgde 
eveneens muziekstudie in To
ronto, speelde in het Glass-
orchestra, en gaf les in elektro
nische en avant-gardemuziek te 
York Door het gebruik van 
elektronika Is de groep dan ook 
in staat het geluid van een grote 
formatie te brengen, en op de 
planken weten zij traditionele 
liederen met hedendaagse folk 
van een John Prine of nog Ewan 
McCotl tot een geheel te bren
gen. Volgende week vrijdag ver
wacht men de Bretoense bard 
Dan Ar-Bras in een solo-pro
gramma. Zaterdag Brabantse 
folk in de „Vlaamse Klub' te 
Mechelen met groep Zakdoek 
De bekende panflultspeler Ghe-
orge Zamfir is vrijdag om 20 u. 
in de St-Jacobskerk te Antwer
pen en zaterdag in de kerk van 
O.LV. van Vogelenzang te St-
Pieters-Woluwe. En de Engelse 
folk van Earl Okin krijgt zeven 
beurten In Vlaanderen met op 
een rijtje Heusden-Zolder vrij
dagavond, Gavere zaterdag, 
Wuustwezel, het Atelier te 
Brussel, Ukkel, Hasselt en de 
Zoete Peper te Ruisbroek. 
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De bokkesprongen van een kangoeroe 

heid van de Oostvlaming schijnt 
ons voorlopig nog de beste waar
borg voor de onder druk fluitende 
scheidsrechters. 
Hoe mooi men het ook probeert 
voor te stellen. Was het immers 
niet de Technische kommissie die 
de refs met de gele en de rode 
kaart de scherpste wapens ont
nam? 

Het grote verzuim 
De aanwijzing van Fred Delcourt tot voorzitter van het Centraal 
Scheldsrechterskomltee heeft geleld naar verhoogde aandacht voor 
de problemen rond de arbitrage. Waarnemers zijn wellicht terecht tot 
de bevinding gekomen dat bondsvoorzitter Louis Wouters als 
„tussentijds" voorzitter van bedoeld Komltee In weinig ti jd veel ten 
goede heeft veranderd. 
Hij zou „orde 'op zaken" hebben gesteld en een aantal stilzwijgend 
ontstane „taboes" hebben doorbroken. Zo zouden de referees 
voortaan sneller promoveren en degraderen. Daardoor zou het korps 
automatisch en voortdurend verjongd worden. De individuele motiva
te zou er door verhoogd worden. Bovendien heeft de bond aardig wat 
geld uitgetrokken om het korps permanent te herscholen. 

De 21 scheidsrechters van eerste 
en tweede klasse vinden elkaar 
voortaan wekelijks op donderdag 
voor een soort „centrale training". 
Dit zou moeten lelden naar een
vormigheid in de arbitrage. Een 
oud zeer dat al vaker werd aange
klaagd maar waar nog nooit een 
afdoende remedie werd tegen ge
vonden. Zo verschilt de leiding van 
de Italiaanse Brusselaar Constan-
tin nogal grondig van deze van._ 
De Bleeckere. Indien daar geen 
verandering in komt zullen er altijd 
klubs genoeg zijn die zich bena
deeld achten. Het streven naar 
konsekwentie — op dezelfde 
overtreding moet altijd en gelijk 
waar dezelfde bestraffing volgen 
— moet voorrang krijgen op al de 
andere bekommernissen. 
De bond schijnt zich inderdaad 
bewust te worden van de scheids-
rechtersproblemótiek. Maar zij 
verzuimt de maatregel te nemen 
die zich opdringt. Zij moet de 
wedstrijdleiders een autonoom 
statuut waarborgen. De arbiters 
moeten zich beschermd weten 
tegen de grillen van invloedrijke 
klubleiders. De bond mag dan nog 
zoveel veiligheidskleppen aan
brengen op de verbindingslijn tus
sen het CSC en het Uitvoerend 
Komitee, zolang de binding be
staat zal men er door beïnvloed 
worden. 
Wij zien niet in waarom scheids
rechters „onbereikbaar" zouden 
worden wanneer zij onder een 
autonoom apparaat zouden sorte
ren. En al de positieve maatrege
len — laat daar geen twijfel over 
bestaan — die onlangs werden 
genomen zouden daar evenzeer 
van toepassing kunnen zijn. Enkel 
zouden de refs en hun leiders 
„ongevoelig" worden voor de kri
tiek en de „goedbedoelde raadge
vingen" van de leden van de be
langrijke bondskomitees (naast 
het Uitvoerend Komitee zijn er 
ook nog de profliga en andere 
liga's die nu al maanden — om niet 
te zeggen jarenlang in een oever
loze machtsstrijd gewikkeld lig
gen). Het zou heus geen kwaad 
hebben gekund indien het „centra
lisme" van de bond zou doorbro
ken worden. 

Er zouden genoeg „kontroleme-
chanismen" worden uitgedacht 
om dit te voorkomen. 
Neen, de bond heeft verzuimd 
begrenzingen te doorbreken. 
De provinciegrenzen mogen dan 
wei zijn uitgegomd, het kader 
waarbinnen de arbitrage zich 
moet of mag bewegen werd zeker 
met verruimd. Met dat probleem 
zal Fred Delcourt rekening moe
ten houden. Hij mag dan nog zo 
moedig en ervaren zijn, hij zal 
beter dan wie ook weten hoe hard 
de stemmen van de bondsbazen 
kunnen doorklinken in „echte" ge
schillen... De rustige persoonlijk-

De Australiër Peter McNamara 
heeft tegen de verwachtingen in 
de finale van het Brusselse tennis
tornooi gewonnen. In de eindstrijd 
tegen de ongenaakbaar gewaan
de Ivan LendI maakte de kangoe
roe inderdaad rare bokkesprory-
gen. Hij vocht voor elk puntje en 
kreeg de lange Tsjechoslovaak, 
die hoewel hij nu ijverig probeert 
een voordelig „imago" op te bou
wen het publiek toch maar weinig 
beroert, langs een beslissende tie
break om, uiteindelijk toch op de 
knieèn. De Australiër, die sinds 
september '81 in zeven finales aan 
het kortste eind had getrokken, 
was al even opgetogen als het 
publiek. Het schijnt traditie te wor
den dat in Vorst een „outsider" de 
show steelt Na de destijds nog 
onbekende Mats Wilander nu de 
zevenentwintigjarige Peter McNa
mara. De man uit Melbourne is 
eigenlijk een laatbloeier Hij drong 
nog niet zo lang geleden door tot 
de top tien waar hij nu toch almaar 
nadrukkelijker een vaste stand
plaats schijnt op te eisen. 

Van uitzonderlijk gehalte was de 
finale niet Maar zij verliep wel 
zeer spannend en eindigde op een 
werkelijke apoteose. Het tomooi 
van Vorst moet sportief overigens 
hoger worden ingeschat dan het 
festival van Antwerpen (de ECO. 

Er werd voor „punten" gestreden 
en dat wordt door de heren geluk
kig ernstiger genomen dan een 
puur „dollartomooi". 

Uiteraard besteedde de televisie 
ruim aandacht aan het gebeuren. 
De sponsors van het BOIK kun
nen dus best tevreden zijn... Op 
dat vlak schijnt nu trouwens alles 
te kunnen. 

De televisie vermocht het vorige 
week rechtstreeks de wedstrijd 
van de Belgische Olympische 
voetbalploeg op het scherm te 

Peter MacNamara tegen de verwachtingen in 

brengen. Een onwaarschijnlijke 
„stunt" wanneer men bedenkt dat 
er meer spelers dan toeschou
wers rond het veld stonden... De 
enigen die profijt uit deze vorm 
van „sportjournalistiek" haalden 
waren de sponsors van de voet
balbond: heel toevallig het Ge
meentekrediet Lotto, Toto en an
dere „vaste" schermbevuilers. In

tussen blijft de sportdienst ijverig 
jacht maken op mogelijke overtre
ders van de voorschriften inzake 
sluikreklame. Met een doodemstig 
gezicht „verkondigen" zij dan dat 
het beeldverslag van de topmatch 
Anderlecht—Brugge tot een mini
mum werd ingekort omwille van 
de overdadige publiciteit Om je 
dood te lachen! 

Een gezegend verlies 
In Rio de Janeiro is het formule 1-dr-
kus opnieuw gaan draalen. De Brazi
liaan Nelson Piquet won voor eigen 
volk de eerste Grand Prix van het sei
zoen. 
Een paar dagen voordien stelden de 
mensen van Zolder, een In de Belgi
sche automobielwereld omstreden 
begrip, hun jaarprogramma voor. 
Zonder veel entoesiasme. Zolder Is 
de Grote Prijs van België kwijt ge
raakt aan Francorchamps en zonder 
dat dit wordt toegegeven blijkt het 
toch zwaar op de maag van de Lim

burgers te liggen. Alhoewel. Zolder 
bekende maar al te graag dat de 
organizatiekosten van de Formule 1 
wedstrijd vorig jaar niet konden wor
den gerekupereerd. Men diende om 
en bij de tien miljoen bij te passen-
Wat niet belette dat het seizoen toch 
nog met een batig saldo van acht mil
joen werd afgesloten. Dit om de lezer 
enig Inzicht te verschaffen in dit 
miljoenenbedrijf dat onmogelijk nog 
iets met sport kan vandoen hebben. 
Hoe men het ook probeert te draalen 
of te keren. Natuurlijk zijn de formule 

1 piloten uitmuntende atleten. Hun 
reaktievermogen is wellicht groter 
dan van gelijk welke andere sportbe
oefenaar. Maar hun kunde en vaar
digheid is als dusdanig niet resultaat-
bepalend. De invloed van de techniek 
en de mekaniek zijn overheersend. 

De rol van de piloten bestaat er in de 
bolides zo goed mogelijk — en daar
toe mag er dan ook helemaal niets 
mislopen — In bedwang te houden. 

Zij moeten de paardekracht over
meesteren, hiet is voor een redelijk 
mens verwonderlijk dat in een klein 
land als België twee circuits met 
elkaar willen, kunnen en mogen rlvall-
zeren. Het miljoenen verslindende 

cirkus speelt uiteraard In op de ge
voeligheden van dit land. Walen te
gen Vlamingen. Dat men in Francor
champs de Waalse Gemeenschap 
mee In de strijd betrekt kan nog 
amper verbazing wekken. Minister 
Mathot was destijds maar al te graag 
bereid het spelletje om „uiteenlopen
de' redenen mee te spelen. Francor
champs heeft dus voorlopig zijn slag 
thuis gehaald al-weet niemand met 
zekerheid of de Grote Prijs van Bel
gië al dan niet zal doorgaan. De 
Waalse organizatoren kampen na
tuurlijk met- acute geldmoeilijkhe-
den. Zoals men dat van ze mag 
verwachten. De formule 1 baas Ec-
clestone moet de dollars nu eenmaal 
voor hem op tafel zien liggen alvo
rens hij zijn cirkus in beweging 
brengt 

Maar de moeilijkheden van Zolder 
beperken zich niet tot de formule 1 
(een gezegend verlies zouden wij 
durven stellen). De „milieubewakers" 
— kan het eigenlijk anders? — heb
ben zich naar de minister gekeerd en 
het is duidelijk dat men de vleugels 
van de organizatle wil gaan knippen. 

Er zouden maandelijks een paar zon
dagen en enkele weekdagen moeten 
worden „Ingeleverd". Een kompromis 
is in de maak maar alles wijst er op 
dat de autofreaks méér en méér met 
de omgeving en de natuuriijke en 
financiële beperkingen zullen moeten 
rekening houden. Op zichzelf kan het 
geen kwaad want men moet echt 
door de mikrobe gebeten zijn om zich 
over het rondjes draaien te kunnen 
opwinden. Al heet het dat vooral in 
Limburg de autosportliefhebbers 
zéér talrijk zijn. En het is begrijpelijk 
dat zij „hun" Zolder niet graag zien 
kapot gaan. 
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AKTIE1983 
Nadat vorige week Antwerpen, West-
Vlaanderen en Oost-Vlaanderen aan 
de beurt kwamen, worden deze week 
provinciale kaderdagen gehouden in 
Limburg en Brabant. 
Op deze kaderdagen wordt het start
sein gegeven voor een aktie, die een 
van de belangrijkste uit het straks 
dertigjarig bestaan van de Volksunie 
belooft te worden. 
Na de bewogen tweede helft der 
zeventiger jaren en na onze recente 
verkiezingsoverwinningen, heeft de 
Volksunie in 1983 voor het eerst 
sinds lang weer de gelegenheid, een 
aantal problemen frontaal aan te pak
ken: het aanvullen van de afdelings
besturen waarin sinds de jongste ge
meenteraadsverkiezingen leemten 
zijn ontstaan, het opdrijven van ons 
leden- en abonnementenaantal, de in
formatie van de tienduizenden VU-
leden. 

Dit gebeurt in het kader van een aktie-
plan 1983, onder het motto „U en de 
VU - omdat we 't samen kunnen". Op 
de reeds gehouden kaderdagen is ge
bleken dat de afdelingen, op basis van 
vrijvs/iiJigheid, massaal zullen meewer
ken aan dit aktieplan. 
De overgrote meerderheid der op de 
kaderdagen aanwezige afdelingen heb
ben er zich toe verbonden, mee te 

werken aan de voorjaarsaktie. Kern
stuk van deze aktie is het huisbezoek 
aan alle leden van de afdeling, met 
overhandiging van een enquête-formu
lier dat nadien terug opgehaald wordt 
om tenslotte op het sekretariaat te 
Brussel verwerkt te worden. Hoe de 
VU-leden denken over tal van proble
men, wat zij willen of niet willen, wat hun 
verwachtingen zijn ten overstaan van 
de partij: de enquête zal daarover 
uitsluitsel brengen. 

Reeds tientallen en tientallen afdelingen 
hebben daarenboven toegezegd, ook 
mee te doen aan de najaarsaktie: pro-
jektwerking rond een door de afdeling 
zelf gekozen tema. Op deze bladzijde 
vertellen de afdelingen Zwijndrecht en 
Waasmunster reeds, wat zij van zins 
zijn. „Wij" zal week na week de stand 
van zaken in de vele andere afdelingen 
over gans Vlaanderen volgen en er 
verslag over uitbrengen. Ons blad zal 
op die wijze een draaischijf en een 
kontaktpunt worden voor de afdelin
gen die in eenzelfde projektrichting 
werken en die mekaar kunnen of willen 
helpen met het doorgeven van informa
tie, planning enz. 
Zoals reeds meegedeeld op de provin
ciale kaderdagen zal volgend jaar, naar 
aanleiding van dertig jaar Volksunie, 
een publikatie en/of een tentoonstel
ling een overzicht brengen van de wijze 
waarop tientallen en tientallen afdelin
gen over heel Vlaanderen aan projekt-
werking hebben gedaan. 

Aandacht: zeer belangrijk! 
* De afdelingen, die vertegenwoor
digd waren op de provinciale kaderda
gen, wezen eraan herinnerd dat het 
Algemeen Sekretariaat ten laatste op 
20 maart a.s. in het bezit moet zijn van 
hun definitieve toezegging voor de 
voorjaarsaktie (ledenbezoek en enquê
te). 
* Er weze tevens aan herinnerd dat 
op zaterdag 26 maart van 10 tot 12 uur 
iedere afdeling die meedoet haar en
quête-formulieren en konkrete rechtlij-
nen dient af te halen op de hieronder 
aangeduide adressen: 
Provincie Antwerpen: 
* Arrondissement Antwerpen, Arron
dissementeel sekretariaat. Jozef Lies
straat 2 te 2000 Antwerpen. 
•k Arrondissement Mechelen, Arron
dissementeel sekretariaat. Ontvoe
ringsplein 1 te 2800 Mechelen. 
* Arrondissement Turnhout Vlaams 
Onthaalcentrum, Beerstraat 10 te 3990 
Meerhout 

Provincie Brabant: 
* Arondissement Brussel en Halle-
Vilvoorde, Algemeen sekretariat Barri-
kandenplein 12 te 1000 Brussel. 
* Arrondissement Leuven (enquête 
wordt aan afdelingen bezorgd door 
arr.bestuur). 
Provincie Limburg: 
* Arrondissement Hasselt en Tonge
ren-Maaseik, Arrondissementeel sekre

tariaat Hasselt p/a Willy Desaeyere, 
Zandstraal 48 te 3500 Hasselt 
Provincie Oost-Vlaanderen: 
* Arrondissement Aalst en Ouden
aarde, Arrondissementeel sekretariaat 
Pontstraat 27 te 9300 Aalst. 
* Arrondissementen Dendermonde 
en St.-Niklaas, 't Vestje, Oude Vest 129 
te 9330 Dendermonde. 
* Arrondissement Gent-Eekio, Arron
dissementeel sekretariaat Bennesteeg 
2 te 9000 Gent. 
Provincie West-Vlaanderen: 
* Arrondissement Brugge-Torhout, 
Arrondissementeel sekretariaat Jozef 
Suvéestraat 2 te 8000 Brugge. 
* Arrondissement O.V.D., Arrondis
sementeel sekretariaat Peter Benoit-
straat 58 te 8400 Oostende. 
* Arrondissement Kortrijk, leper en 
Roeselare, Tielt Vlaams Huis (boven
zaal), Grote Markt te 8700 Izegem, 
* Afdelingen die niet vertegenwoor
digd waren op de provinciale kaderda
gen, kunnen zich nog rechtstreeks 
voor medewerking aan de voorjaarsak
tie melden op het algemeen sekreta
riaat te Brussel, eveneens ten laatste 
tot 20 maart a.s. Inlichtingen over de 
aktie kunnen zij onmiddellijk betrekken 
bij hun arrondissementeel bestuur of 
op het Algemeen Sekretariaat (tel. 02/ 
219.49.30, vragen naar mevr. Lieve 
Schoofs). Een dokumentatiemap ligt er 
te hunner beschikking. 

n\ 

VU-Burcht-Zwijndrecht: 

„...onderzoek 
naar 
ware noden..." 

ontd^ufQtóani2rtJo^^ 

De afdeling Burcht-Zwijndrecht onder de 
bezielende leiding van VU-volksvertegen-
woordiger Oktaaf Meyntjens, ziet het 
groots. Het uitgebreide VU-bestuur aldaar 
wil een algemeen onderzoek opzetten naar 
de ware noden en bekommernissen van de 
lokale bevolking. Konkreet zullen de kaderle
den polsen naar de wensen van de Zwijn-
drechtse inwoners rond een achttal temata, 
zoals o.m. kuituur, sociale voorzieningen, 
omgevingszorg, groenbeleid, verkeer.. 
Wij staken eventjes ons licht op bij Oktaaf 
Meyntjens om te vernemen hoe de plaatse
lijke VU-afdeling dit projekt konkreet zal 
aanpakken. 

Meyntjens: „Reeds tijdens de voorbije zes 
jaar deden wij, met onze dynamische afde
ling aan projektwerking, maar wij stelden 
nadien vast dat hierop eigenlijk te weinig 
respons is gekomen. Nu willen wij het 
anders aanpakken, om uiteindelijk met meer 
konkrete en tastbare resultaten naar voor te 
komen. Hoe wij het nu gaan doen ? Onze ge
meente telt zo'n 17.000 inwoners. Wij gaan 
hieruit, volgens wetenschappelijke metodes, 
zo'n 5 tot 600 personen uitkiezen die wij 
gaan „enquêteren'. Aan die personen gaan 
wij dus eigenhandig de vragenlijst aanbie
den om deze nadien ook zelf weer op te 
halen. Deze antwoorden zullen wij daarna 
verwerken. 

Daarnaast krijgen alle andere inwoners van 
de gemeente ook die vragenlijst die zij,- op 
eigen initiatief, kunnen invullen en depone
ren in bepaalde bussen. Voor deze tweede 
groep doen wij beroep op de „goede wil" 
van de bevolking; daar waar wij bij die 
eerste groep zelf de lijsten afhalen. Want, 
zelfs indien er slechts weinigen uit de twee
de ruimere selektiegroep reageren, toch 
blijft het een propagandamiddel voor onze 
vu-afdeling". 
WIJ: „U zult dus duidelijk werken onder de 
partijnaam ?" 
Myentjens: „Inderdaad. En wij zullen dit 
pogen waar te maken met ons uitgebreid 
bestuur U moet weten dat wij behalve een 
vijftiental mandatarissen, ook nog een bie-
zonder aktief bestuur vormen van ruim 25 
mensen. I^et die ploeg, die vermoedelijk nog 
zal uitgebreid worden, gaan wij de baan op 
met onze vragenlijst Deze lijst maakten wij 
zelf, daarin bijgestaan door Mark Ribtiens 
van de VU-studiedienst 
De konklusies, na afloop, gaan wij politiek 
vertalen en op grote schaal wereldkundig 
maken; en dit wordt als het ware ook ons 
werkinstrumentarium bij het uitoefenen van 
ons gemeentelijk mandaat Wij hopen aldus 
jaariijks met één projekt te kunnen uitpak
ken... om tegen 1988 een bijna kompleet 
bundel klaar te hebben met betrekking tot 
de voornaamste noden van de plaatselijke 
bevolking. Deze projektwerking vormt ook 
op die manier reeds de lange, maar degelijke 
voorbereiding van de gemeentelijke verkie
zingen over vijf jaar J' 

VU-Waasmunster: 

„...ambitieus 
milieu-
projelit..." 

Mevrouw Leona De Lamper, medewerkster 
van VU-senator Walter Peeters, is een zeer 
dynamisch Vlaams-nationaal gemeente
raadslid. Als projekt koos zij, samen met 
haar afdelingsbestuur, een milieu-tema. 
Want hoe ziet de plaatselijke VU-afdeling 
de milieuproblematiek? Wij willen het bie-
zonder geslaagd VU-kongres van juni vo
rig jaar over ekonomie en ekologie kon
kreet uitwerken", verklaart mevrouw De 
Lamper. 

WIJ: „Hoe zult u hierbij te werk gaan? 
De Lamper: „ Wij willen de plaatselijke bevol
king meer milieu-bewust maken. Want wie 
de natuur vernietigt vernietigd ook zichzelf 
Het ligt in onze bedoeling de bevolking van 
onze gemeente aan te zetten tot een ekolo-
gisch meer verantwoorde manier van leven. 
Wij willen met zeer konkrete plannen en 
ideeën aantonen dat het ook anders, en dus 
natuurvriendelijker kan. 
Wij zijn reeds begonnen, via artikels in de 
streekpers, de bevolking van onze opties in 
kennis te stellen. Zéker via ons blad „Flap-
uit' willen wij de gemeentenaren van onze 
stappen en akties op de hoogte houden. 
Uiteraard zullen wij alle zaken met betrek
king tot de omgevingszorg met de grootst 
mogelijke nauwgezetheid volgen in de ge
meenteraad". 
WIJ: ,Zult u ook echt met de mensen gaan 
praten?" 
De Lamper: „Uiteraardzullen we de VU-en-
quéte houden. Met daar bovenop nog een 
onderzoek naar de houding van de plaatse
lijke bevolking rond de toekomst van het be
dreigde natuurgebied „den Ham'. Er be
staan namelijk snode plannen om dit uniek 
stukje groen te veranderen tot een stort
plaats. Niettegenstaande het feit dat des
kundigen hebben vastgesteld dat, door het 
ontbreken van kleilagen en het overvloedig 
aanwezig zijn van zandlagen, het gevaar 
voor verontreiniging van het grondwater 
niet denkbeeldig is. 
Thans is men reeds begonnen met deze 
noodlottige stortingen, die daarenboven 
vooral 's nachts plaatsvinden. En naar de 
scholen toe willen wij de jongeren motiveren 
teneinde kwikt)atterijtjes, kroonkurken en 
röntgenfoto's niet langer weg te gooien, 
maar op te halen. U weet dat deze zaken 
kunnen „gerecykleerd" worden Wij overwe
gen zelfs de mogelijkheid om een soort 
„doppersatelier" op te zetten, om vrijwilligers 
„afgedraaide olie" te laten ophalen. Maar de 
problemen rond de stempelkontrole zijn 
zeer groot. 

Ten slotte willen wij door tussenkomsten 
van senator Walter Peeters de problematiek 
ook nationaal aanhangig maken. Door bie-
voorbeeld aanvullingen te suggereren, daar 
waar het wettx)ek leemtes vertoont op het 
vlak van de bescherming van ons milieu..." 
Wij wensen de Waasmunsterse afdeling alle 
geluk toe bij de realizatie van dit ambitieus 
projekt „Omdat we 't samen kunnenJ' 
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De herverkiezingen te Gent 

VU vraagt dat verantwoordelijken 
kosten herverkiezing dragen 
D e Raad van State vernietigde met haar arrest nr. 23.008 van 8-3-1983 
de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. De beslissing van de besten
dige deputatie van Oost-Vlaanderen die de bezvtraren van V U , S P en 
Stad van de M « n s (SVDIS^) als ongegrond had afgewezen, wordt 
hiermee ongedaan g e m a a k t In drie verzoekschriften ingediend 
namens de V U (door li jsttrekker en eerste gekozene Guide D e Roo en 
eerste opvolger Karel Van Hoorebeke) , de S P en S V D M werd aange
klaagd dat de derde kandidaat van de P W - l i j s t , André Van Hove op 
ongeoorloofde wijze het kiezerskorps had beïnvloed door het 
inrichten van een tombola en een wedstri jd in de vorm van een 
kruiswoordraadsel. Als eerste prijs werd een reis naar Tenerife aan
geboden; daarnaast kon de kiezer nog één of andere „leuke prijs" win
nen. Achteraf werd dit kruiswoordraadsel wel iswaar ingetrokken, 
maar dit op een zeer irrelevante wijze. D e intrekking gebeurde door 
een berichtje in een advertentieblad, terwijl de aankondiging gebeur
de in een luxueus pamflet. Bovendien werden de andere partijen in 
een slecht daglicht geplaatst omdat werd voorgehouden dat de in
trekking te wijten was aan „chagrijnige geesten". 

SVDM bekloeg er zich bovendien 
over dat lijst nr. 33, GROEN, verwar
rende propaganda had gevoerd door 
op welbewuste wijze de associatie 
tussen de benaming Groen(en) en 
Agaiev te haren gunste uit te spelen. 
Dit terwijl de lijst GROEN niet door 
Agaiev werd gesteund terwijl de lijst 
SVDM dit wel was. 
De Raad van State was in haar uit
spraak zeer beslist De lijst GROEN 
behaalde 6.718 stemmen tegenover 
4.468 voor SVDM. Een winst voor 
SVDM van 585 stemmen ten nadele 
van lijst GROEN zou een zetelver
schuiving hebben veroorzaakt van lijst 
1 -SP naar lijst 32 -SVDM. 

VU richt 
steunfonds 
herverkiezingen op 
In een aantal V laamse gemeen
ten d ienen de verk iez ingen van 
ok tobe r '82 te w/orden ove rge 
daan, sommige data l iggen 
reeds vast. A n d e r e doss ie rs 
zijn nog hangende bij de Raad 
van State. 

Herverk iez ingen be tekenen 
voo r de afdel ingen in kvi/estie 
een z w a r e f inanciële dobber , 
dat zal n iemand on tkennen . 
Daa rom heef t het VU-par t i jbe-
stuur bes lo ten een sol idari teits
f onds o p te r ichten o m die 
afdel ingen bij te staan. 
Let w e l : het gaat hier o m een 
nationaal f onds en niet o m een 
afdelingsinit iatief. Bed ragen — 
hoe ger ing ook — w o r d e n sa
mengebrach t o p het reken ing
nummer van VU-nat ionaal en 
naar ge lang de noden bes teed . 
D e VU-afde l ingen die van her
verk iez ingen gespaard wor 
den , w o r d e n vr iendel i jk ver
zoch t een sol idar i te i tsbi jdrage 
te s to r ten o p nr. 435-0271521-
01 van Vo lksun ie vzw , Barr ika-
denple in 12 te 1000 Brussel . 
Dank bij voorbaa t ! 

De volledige kiespropaganda van lijst 
GROEN was erop gericht doelbewust 
zowel de bewuste als de niet-bewuste 
kiezer te misleiden. 
In redelijkheid moet dan ook worden 
aangenomen dat vele protestkiezers, 
die het letterwoord „groen" onbewust 
gelijkstellen met „Agaiev", veeleer dan 
blanco te stemmen bij de gemeente
raadsverkiezing van 10-10-'82 te Gent 
hun stem hebben uitgebracht op de 
lijst nr. 33 die zich onder de benaming 
GROEN heeft voorgesteld. 

Hoogst laakbaar 
Het inrichten van tombola's en wed
strijden, zoals dit door André Van 
Hove werd gedaan, zijn voor de Raad 
van State hoogst laakbaar Zij brengen 
de ernst van de verkiezingen in het ge
drang en beïnvloeden op ongeoorloof
de wijze de vrije keuze van de kiezer, 
vooral wanneer de uitgeloofde prijzen 
een overdreven handelswaarde heb-
oen en de gestelde vragen recht
streeks in verband staan met de wijze 
waarop de kiezer zijn stem moet uit
brengen. In redelijkheid moet worden 
aanvaard dat de laakbare maneuvers 
van André Van Hove niet alleen een 
versteviging van zijn positie binnen de 
lijst nr. 17 -PVV, voor gevolg hebben 
gehad, maar tevens een aantal stem
men voor die lijst hebben aangebracht 
die zonder de maneuvers niet op die 
lijst zouden zijn uitgebracht 

Vermits slechts een veeleer gering 
aantal stemmen moet verschuiven van 
lijst nr. 17 -PVV naar andere lijsten om 
tot een wijziging in de zetelverdeling te 
komen, leidt <Jlt middel tot de ongeldig-
verklaring van de gemeenteraadsver
kiezingen van 10-10-'82 te Gent 
De Raad van State houdt het echter 
niet alleen bij het vaststellen van de ar
gumenten die de vernietiging van de 
verkiezingen hebben veroorzaakt Zij 
motiveert haar beslissing en legt ook 
duidelijk de verantwoordelijken terza
ke vast 
Vanuit loutere opportuniteitsoverwe-
gingen zou het onredelijk zijn 166.000 
kiezers te verplichten opnieuw deel te 
nemen aan gemeenteraadsverkiezin
gen, omwille van een stemmenver
schuiving van misschien minder dan 
1.000 stemmen, ook al heeft deze een 

wijziging van de zetelverdeling tot ge
volg. De Raad vermag evenwel niet 
om louter opportuniteitsredenen, af te 
zien van zijn opdracht: recht te doen, 
erover te waken dat de wet korrekt 
wordt toegepast ook al reiken de 
praktische gevolgen ervan verder dan 
wenselijk is. De gemeentekieswet 
maakt geen onderscheid tussen grote 
en kleinere gemeenten. De Raad van 
State is steeds verplicht de verkiezing 
ongeldig te verklaren, wanneer zij vast
stelt dat onregelmatigheden werden 
begaan die de zetelverdeling tussen 
de onderscheiden lijsten hebben kun
nen beïnvloeden. In een rechtsstaat 
kunnen alle rechtssubjekten aan
spraak maken op dezelfde bescher
ming. 

Alle lijsten, ook kleinere en marginale 
lijsten moeten in rechte op dezelfde 
wijze worden behandeld als grotere 
lijsten. 
De verantwoordelijkheid voor de ver
reikende gevolgen van de gepleegde 
onregelmatigheden, d.i. het opnieuw 
ter stembus roepen van meer dan 
166.000 kiezers, de problemen van 
onbestuurbaarheid en de zware finan
ciële gevolgen ervan, liggen niet bij de 
Raad van State. Wel, in hoofdorde bij 
de kandidaten van lijst nr. 33, Groen en 
bij kandidaat André Van Hove, en 
tevens, in bijkomende orde bij de 
verantwoordelijken van lijst n r 17, die 
klaarblijkelijk slechts zeer laattijdig zijn 
opgetreden om aan het verkiezings-
maneuver van hun kandidaat een ein
de te stellen, en bij de nationale leiding 
van Agaiev, die vrijwel niets heeft 
ondernomen om het effekt van de 
oneerlijke, verwarrende propaganda 
van Groen te verhelpen. 

Ten laste van 
verantwoordelijken? 
Deze laatste uitspraak van de Raad 
van State was aanleiding voor VU-
fraktieleider Guido De Roo om de 
vraag te stellen naar de houding van 
het stadsbestuur naar de verantwoor
delijken voor de herverkiezing. Hij 
deed dan ook een verzoek aan de 
voorzitter van de gemeenteraad om 
volgend punt aan de dagorde van de 
geheime zitting (agenda van de ge
meenteraad van 16-3-1983) toe te voe
gen: „Machtiging om in rechte te 
staan, ter vordering van de kosten 
gedaan voor de organizatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 10-
10-1982, ten laste van de verantwoor
delijken, aangeduid in het arrest 
nr. 23.008 van 8-3-1983, van de Raad 
van State'. 

Het doel van dit verzoek is duidelijk: 
Wie door zijn houding of gedrag tij
dens de verkiezingspropaganda oor
zaak is van de vernietiging van deze 
verkiezingen moet opdraaien voor de 
financiële gevolgen daarvan. Sukses 
Guido met uw verzoek. Hopelijk heeft 
het gemeentebestuur genoeg verant
woordelijkheidszin om erop in te gaan! 

Carla Brion 

OOST-VLMNDEREN 
MAART 
17 GENT: Fakkeltocht tv.v. politiek asiel van twee Baskische 

vluchtelingen. Vertrek om 20 u., Blandijnberg. org.: Anal Artea. 
17 GENT: VUJO-RUG-cantus om 21 uur in 't Kofschip, Overfxxjrt-

straat (rechtover studentenresü. Vergeet codex en stem niet 
17 DE PINTE-ZEVERGEM: twaalfde VU-bal inzaai Sanderiing, 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, Enwin en Luc. Inkom: 50 fr 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 
Erh/elde 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. 

22 SLEIDINGE: Film- en spreekavond om 20 u. in de refter van de 
Gemeenteijke Jongensschool, Sleidingedorp. „Aan de kleine 
rivier" en „Uzerbedevaart 1982". Org.: Gewestelijk IJzerbede-
vaartkomitee Evergem en Goossenaertskring Sleidinge. 

25 BERLARE: 9de kleinkunstavond van VUJO-Beriare-Overmere-
Uitbergen met de folkgroep Zakdoek en de formatie EKS-M om 
20 u. in zaal Wong aan het Donkmeer. 

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

26 WAARSCHOOT: Bal van de Vlaamse Leeuw in zaal Miami om 
20 u. (StationsstraaO. Inkom 80 f r 

26 GENT-EEKLO: Protestmanifestatie „Onze stations moeten blij
ven!". Verzamelen om lOu . 30 te Sleidinge-dorp. 

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

26 ST.-MARTENS-LATEM-DEURLE: VU-waterzooi-avond om 
19u. 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 Mari<t om 21 uur Deuren vanaf 
20 uur Waltra-orkest Inkom: lOOfr 

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

29 DE KLINGE: „Amnestie" door Bart Van der Moeren. Org.: Wase 
Jonge Leeuwen. 

APRIL 
1 GENTBRUGGE: Jan Douliez-avond om 20 u. in het Dienstencen

trum, Braemkasteelstraat 35-39. Inkom 100 fr. Org.: D r J. 
Goossenaertskring. 

2 EEKLO: 2de kaas- en wijnavond in de salons „Mimosa", Aug. van 
Ackerstraat Daarna dansavond met DJ Jos met de Baard. Volw. 
300 f r Kinderen - 1 0 j . 150 fr. Org. Vlaamse Vriendenkring Eeklo. 

Nieuwe vu-afdeiing Mededeling 
te scheiiebeiie yanwege het 

nationaal 
VUJO-
sekretariaat 

Te Schellebelle werd zopas een nieu
we Volksunie-afdeling opgericht 
Op de stichtingsvergadering werd Jo-
han Matthys als voorzitter verkozen. 
Alfons Bombeke, gemeenteraadslid, 
zal de funktie van ondervoorzitter 
waarnemen. Het sekretariaat is in han
den van Willy Hoogewijs terwijl Gode
lieve Van den Bogaert als penning
meester de financiële kant van de 
afdeling in handen heeft 
Voor de organizatie van de verschillen
de aktiviteiten en ledenwerving en 
kontakt staan Linda Van de Putte en 
Jozef Petit in. Voor het kontakt met de 
pers en propaganda tenslotte is Paul 
Jacobs verantwoordelijk. 
Het sekretariaat van Volksunie-Schel-
lebelle is gevestigd Burgemeester 
d'Hollanderiaan n r 5. 

SIEMENS Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo 'n machine biedt Siemens u 
• interval-centr i fugeren om de natte vezels niet uit te 

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

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

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 

Dirk van Sichem de Combe heeft 
sedert 1 maart weer twee permanente 
stafmedewerkers op het nationale 
VUJO-sekretariaat Bart Roose en 
Geert Dessein vervangen tijdelijk onze 
zieke gewetensbezwaarde Vik de 
Weerdt 
Het ligt in onze bedoeling het NS weer 
op volle toeren te laten werken. 
We kunnen dit echter niet zonder de 
entoesiaste medewerking van alle 
VUJO-leden. 
Graag hadden we dan ook volgende 
zaken binnengekregen op het sekreta
riaat (liefst vóór 20 maarO 
— lijst van de bestaande aktieve ker
nen + kontaktadres; 
— geplande aktiviteiten: 
— plaatselijke artikeltjes voor de Wij
jongeren; 
— bestuursleden bestaande kernen 
(naam, adres, funktie, ev. telefoon); 
— zaken over je VUJO-kern die via 
de media verspreid werden; 
— eventueel een eksemplaar van jul
lie ledenblad: 
— vertegenwoordigers en verslagen 
arrondissementele komitees; 
— leden tussen 25 en 35 jaar. 
Op die manier krijgt elk VUJO-lid 
toegestuurd waar hij recht op heeft 
Voor meer informatie kunt u elke dag 
terecht bij Bart, Dirk of Geert op het 
nationaal sekretanaat (telefoon: 
02-219.4930). 
Wij rekenen er ten stelligste op dat ie
dereen hiertoe zijn steentje zal bijdra
gen, in ons aller belang. 

(br, gd) 
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18 m\ Wi] in de Volksunie 

Vujo op het integraal-federale pad 

Suksesvol kaderweekeinde 
in Erpe-Mere 
ERPE MERE — Het kaderweekeinde 
van vorige zaterdag en zondag werd 
een sukses Oude getrouwen zagen 
mekaar terug Vriendschappen tussen 
nieuwe mensen van het kader werden 
gesloten bovendien was de zon ook 
van de partij Alhoewel enkele arron 
dissementen afwezig waren kon men 
gerust spreken van een integraal Vujo 
weekeinde 
Inderdaad Integraal want daarover 
handelde de eerste dag Terug naar de 
bronnen van Vujo het Integraal Fede
ralisme Na een boeiende bezielende 
en typische Willy uiteenzetting in de 
voormiddag door Willy Kuijpers volg 

den in de namiddag besprekingen in 
werkgroepen door Mark Cels De Cor 
te en Daan Vervaet 
Nog een woord van welgemeende 
dank aan nationaal ondervoorzitter 
Annemie Casteels en haar volgelin 
gen uit Erpe Mere die voor een voor 
treffelijke ontvangst in de mooie uit 
spanning Hof ten Dale hebben ge 
zorgd (dvsdc) 

Een Vujo-raacTin open lucht is ook 
^ meegenomen 

(Foto Bart Roose) 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
9110 Gent(St-Amandsberg 
Tel 091/28 28 32 en 28 36 23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
(Adv 23) 

Vlaamse stem in de gemeenteraad St.-Gillis-Waas 

Glazenwasserij pvba ALLOO 

9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

V o o r het w a s s e n van alle ru i ten van w inke lzaken bureaus 
fabr ieken en o o k p n v e He t bes te adres 

Firma met 30 jaar ervaring 
Vri jb l i jvencie pn j sopgave (Adv 21) 

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 
bnef 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, 

- militiegetuigschnft (voor de 
kandidaten) 

mannelijke 

Al deze bewijsstukken moeten op zegel 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, ge
naamd antiknsiswet, 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) «dv 41) 

• 20-j juffrouw met A3-cliploma 
en 2 j A2 kunnende typen zoekt 
een passende betrekking als be
diende 

Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers Ninoofsesteenweg 11 te 
1750Scfiepdaal tel 02-5691604 

Op initiatief van gemeenteraadslid Jan 
Van Puyvelde gemeenteraadslid en 
met steun van kollega R Van Duyse is 
er op de gemeenteraad van S t Gillis 
Waas van 18 februari een motie voor
gelegd De aanwezige gemeente 
raadsleden ondertekenden de volgen 
de tekst ook de twee O C M W leden 
Lucie De Munck en Enk Maes 

De ondertekenaars laken de rege 
nngsbeslissing waardoor 

— Happart als eerste scfiepen toch 
waarnemend burgemeester wordt en 
met de volle bevoegdheid van een 
,benoemd burgemeester 

— Happart in 1984 de burgemees
tersjerp kan omgorden 

— Happart als Nederlandsonkundiqe 

ook burgemeester zal zijn over de 
Vlaamse Voerenaars 

— Happart als hoofd van de politie de 
openbare orde moet handhaven 

VUJO-EekIo in de bres 
Vnjdag 11 februan werd een jong 
gezin met twee kinderen door een 
brand in hun woning op straat gezet 
Praktisch mets kon uit de woning 
gered worden 
Nadat door het stadsbestuur en de 
Rode Kruis afdeling Eekio de eerste 
noden werden gelenigd hebben de 
Volksunie-jongeren van EekIo ook hun 
duit in het zakje gedaan Patrick De 
Clercq en zijn zoon Joen Mark Ver 
sluys en Danny Van De Velde verza 
melden dn de bittere koude) op de 
wijk Btommekens 10000 fr ten voor 

dele van de getroffen familie C^oore-
mans-Vits Een prachtig resultaat voor 
dne uur werk 
Zaterdag 20 februan ging VU-gemeen-
teraadslid Jaak De Muynck voor de 
mikro zitten van de plaatselijke radio 
Ledeganck Samen met mensen van 

de wijk en de deskundige hulp van de 
mensen van radio Ledeganck kregen 
ze op een uur tijd een heel huishouden 
bij elkaar ten behoeve van de getrof
fen familie Ook werden schenkingen 
gedaan van voedingsmiddelen en spe
ciën 

GEVAFAX X31 

FORD ESCORT 
Break (1981) 

1100 cc LPG-installatie 
45 000 km, te koop 

Ludo Van den Bossche, 
Aalsterse Steenweg 25 

9582 Schendelbeke 
054-4137 63 na 17 uur 

(Adv 47) 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

AGFA-GEVAERT 
Afd 2395 Septestraat 27 2510 Mortsei tel (031) 40 59 00 tst 132 
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Wij in de Voll<sunie 

Nieuw bestuur vindt te Lier 
torenhoge schuldenlast 

m 19 

LIER — De eerte dag van de over 
twee dagen (21 en 22 februarr) ge
spreide raadszitting, behandelde enke
le algemene punten waarvan we spe
ciaal noteerden: het gunstig advies 
voor de aanvaarding door de kerkfa
briek van St.-Gummarus, van de eeu
wigdurende erfdienstbaarheid, voor 
het bouwen en onderhouden van een 
nis in de gevel van de woning Kolve-
niersvest 43-45 en het plaatsen van 
een St.-Gummarusbeeld. De voorlopi
ge twaalfden voor de maand maart 
werden goedgekeurd. De standplaat
sen voor de novemberfoor zullen bij 
onderhandse overeenkomst toegewe
zen worden, wat een meerontvangst 
voor de stad betekent van 200.000 fr. 
Tevens zal gedurende de foor de 
zaterdagmarkt als proef op het Arthur 
Vanderpoortenplein doorgaan. 
Vooralleer over te gaan tot de hernieu
wing van verscheidene reglementen 
voor de heffing van rechtstreekse be
lastingen, gaf burgemeester Herman 
Vanderpoorten een algemene toelich
ting over de financiële toestand van de 
stad, waaruit bleek, dat deze na 110 
jaar CVP-bewind een tekort vertoont 
van 94.000.000 fr. Daar er door de 
hogere overheid zware financiële 
sankties voorzien zijn, voor die steden 
en gemeenten, waar de begroting niet 
in evenwicht is, diende voor het eerste 
jaar van de nieuwe koalitie, en dit 
tegen alle wensen in, een aanpassing 
te geschieden van de rechtstreekse 
belasting. 
Dat de CVP nu nog durft verklaren dat 
zij een gezond financieel beleid voer
de, daar waar zij door onverantwoorde 
inkomstenvermindering de ware oor
zaak van de schuldenlast is, grenst aan 
het ongelooflijke! Dan nog vragen wat 

de nieuwe koalitie er reeds van terecht 
bracht na amper een maand bestuur is 
toch wel durven' 
Dat de nieuwe koalitie ten gevolge van 
deze schuldenlast, vele van hare plan
nen tijdelijk moet laten rusten, zal dan 
ook niemand verwonderen. Men zal 
begrijpen dat zij niet met vreugde in 
het hart overgaat tot de onpopulaire 
maatregel van belastingverhoging en 
besparing op de uitgaven 

Dat de bevolking van dit verieden nu 
het slachtoffer is, heeft zij reeds ten 
dele beseft voor de gemeenteverkie
zing en de daders hebben dan ook hun 
verdiende loon ontvangen. Dat de 
CVP nu haar opvolgers als de schuldi
gen wil laten doorgaan, daarin zal zij 
zeker door geen enkel nuchter den
kend Lierenaar gevolgd worden. 

Joris 

VU-vrpuwendag 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. 
15.45: Koffiepauze. 
16.15: Konklusies van de ple-
numzitting door Nelly Maes en 
vraagstelling aan het VU-partij-
bestuur. 17.00: Einde. 

Kortnieuws uit Kontich 
Naar Hasselt 
Twee mogelijkheden om dit met een 
autobus te doen. 
— Een bus van het Davidsfonds: 
200 fr p.p. en 500 fr voor een familie-
kaart, inschrijven in 't Lijsterke, tel 
457.38.68. 
— Een bus van TAK; met vertrek te 

Tönissteiner 
Natürliches Mineralwasser, enteisent, 

und mit eigener Quellenkohlensaure versetzt. 
Staatlich anerkannte Heilquelle 

* '^*w?*^fO0u^ il suo gaz naturale. 
^Cy H-L Carbonised with 

Saturée avec son 
gaz Naturel. Met 
eigen natuurlijk ^ 
gas verzadigd. * ^ 
Agua mineral 
natural con 
SU gas natural. 
Gazeficato con 

ÜBER lts own gas. 
Magnesium-

Calcium-Hydro-
genkarbonat-

Mineralwasser 
^2000^ 

Tönissteiner Sprudel Dr. C. Kerstiens 
D 5474 Brohl 1 - Heiibninnen 

Doe een kuur met 

TÖNISSTEINER SPRUDEL 
„Het Levende Water" 

Nierstenen, urinewegen, 
zenuwen, luchtpijpen, zicht. 

Import ABTS - Tel. 016-46.03.11. 

Tiense Steenweg 63 - 3040 Korbeek-Lo 

9 u. 15 aan St-Martinus en inschrijven 
bij Erwin Breyntjens, tel. 457.72.40. 

Sociaal 
dienstbetoon 
ledere 2de zondag van de maand, van 
11 tot 12 u. in lokaal Ateazar. Onze ge
meenteraadsleden Jef Steurs, Mon 
Van Den Hauwe, René Jaeken, Theo 
De Witte samen met provincieraadslid 
Bart Van Der Moere staan er ter uwer 
beschikking. Fdb. 

Sociaal dienstbetoon 
te Ekeren 
Al geruime tijd verzorgt de VU-Ekeren 
sociaal dienstt)etoon. Dit dienstbetoon 
staat open voor iedereen van de be
volking. Elke eerste zaterdag van de 
maand stelt Bart Vandermoere zijn 
diensten te uwer beschikking. Het 
eerstvolgend dienstt)etoon van hem 
heeft plaats op zaterdag 2 april, in zaal 
„Den Boterham", Veltwijcklaan 23 te 
Ekeren van 13 u. 30 tot 14 u. 30. 
U kunt bij hem terecht voor juridisch 
advies, problemen met de gemeentelij
ke, provinciale en/of nationale admini
stratie, enz... 
Hij zal steeds al uw zaken met de nodi
ge zorg en diskretie behandelen. 

Merksem 
naar Hasselt 
Wie van Merksem meewil naar de 
betoging te Hasselt kan inschrijven bij 
de h. Guido Calewaert 03-646.66.82. 
Deelnameprijs: 120 fr. De bus vertrekt 
om 9 u. aan Vlamac, Bredabaan 360 te 
Merksem. 

VU-Aartselaar 
naar Hasselt 
VU-Aartselaar legt bus in naar beto
ging te Hasselt Vertrek om 9 u. 30 
aan lokaal Rodenbach, terug rond 15 
uur. Onkosten 100 fr. per persoon en 
200 fr. per gezin. Inschrijven bij Here-
mans, Jacob Smitslaan 41, Aartse-
laar, tel. 887.4Z01. 

ANTWERPEN 
MAART 

17 MORTSEL: Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke 
spreekt over het Europese parlement in het Mark Liebrechtcen-
trum 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 Drie Eiken. Inr. 
Kulturele Knng. 

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

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

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

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

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

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

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

21 ANTWERPEN: Filmavond „De kleine rivier", historiek van de 
Ijzertragedie: „De IJzerliedevaart 1982", welvaart in eigen land. 
Gastspreker: Paul Daels. voorzitter IJzerbedevaartkomitee. Om 
20u. 30 in zaal Bristol, Frankrijklei 19. Org.: IJzerbedevaartkomi
tee. 

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

23 EDEGEM: Gezichtsverzorging ingericht door P W om 20 uur in 
lokaal Dne Eiken. 

23 BERCHEM: Voordracht over „Verzekeringen! Kan een huis
vrouw een verzekering aangaan?" om 20 u. in het Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126. Door mevr. Raymonda Van Goid-
senhoven. Org.: FVV. 

24 NOORDERWIJK-MORKHOVEN-OLEN: Heroprichting van de 
afdeling in café „Nieuwe Vlier", Hazewijk, om 20 uur. 

24 ANTWERPEN: Spreekbeurt over „20 eeuwen Vlaanderen" en 
dia-voorstelling „Vlaanderen in Europa" in zaal Bristol, Frankrijklei 
19. Inkom gratis. Inr: Vlaamse Aktie-^rf Kultuurgemeenschap. 

24 NOORDERWIJK-MORKHOVEN-OLEN: Heroprichting van VU-
afdeling om 20 u. in café „Nieuwe Vlier", Hezewijk. 

25 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u. 30 
in zaal De Passer, Tumhoutsebaan 34. Daan Vervaet over „De 
kansarmen in onze kristsmaatschappij". Inkom gratis. 

25 ANTWERPEN: Spreekbeurt en debatavond „Jons Van Severen 
en het Verdinaso" door Erik Defoort om 20 u. 30 in zaal Bristol, 
Frankrijklei 19. Inkom. 50 fr 

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

26 EDEGEM: Poppen maken voor de kinderen om 14 u. 30 in lokaal 
Drie Eiken Inschrijven bij Roos Stoffelen, tel. 031-440.09.38 

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

26 EKEREN: 2de Lentebal Vlaamse Jongeren Kring om 20 uur in 
zaal „De Boterham", Veltvirijcklaan 23. 

26 NIJLEN: „Op safari met 't Pallieterke" door het FVV om 20 uur in 
lokaal Kempenland. 

26 MOL: VU-mosseWag in lokaal zaal Malpertuus, Tumhoutsebaan 
15. Porties kookklare mosselen, voorzien van de nodige groenten 
en kruiden kunnen afgehaald worden tegen gunstige prijzen. 

26 MOL: Zettersprijskamp VU-Mol in lokaal zaal Malpertuus. Tum
houtsebaan 15. Om 20 uur. Er zijn mooie prijzen voorzien. 

27 KONTICH: Naar betoging te Hasselt met autobus DavkJsfonds 
(tel. 457.38.68), bus TAK C457.72.40). 

27 ANTWERPEN: St-Andrieskwartier: stoet om 15 uur (omgeving 
NationalestraaO — De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap 
neemt hieraan deel met een eigen wagen, „H. Conscience - De 
Leeuw van Vlaanderen". 

31 DEURNE: VUJO-arrondissementsraad in lokaal Boemerang, 
Tumhoutsebaan 28, om 20 u. 30. Spreker: Oktaaf Meyntjens 
over „Mijn ervaringen gedurende 1 jaar pariementslid". 

APRIL 
1 WOMMELGEM: 1 ste avond van de 9de kwis voor Wommelgem-

se verenigingen om 20 u. in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24. 
Inkom gratis. 

3 RANST: VUJO-bal in het Gikienhuis. 
8 WOMMELGEM: 2de avond van de 9de kwis voor Wommelgenrv 

se verenigingen om 20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24. 
Inkom gratis. 

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

Terhagelaan 8 
2220 Wommelgem 
Tel. 353.79.50 

Kandidaturen tot 30 april 1983. (Adv. 4S) 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 03-888.64.68 
Ook ruwbouw & 

sleutel op de deur 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen Tel.: 03/231.07.80 
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20 -m Wij in de Volksunie 

Geslaagde verbroedering arr. Brussel - arr. Brugge-Torhout 

Brusselse gemeenten 
vonden „peters" in Brugge 
Op uitnodiging van het arr. Brugge-Torhout-Oostkust kwam op 
zaterdag 26 februari l.l. het arr. Brussel o.l.v. de arr-voorzitter Gaby 
Vandromme op bezoek naar de Westvlaamse hoofdstad. 
Om 15 u. werd er verzamelen geblazen op het Brugse stadhuis, waar 
onze Brusselse vrienden werden ontvangen door de VU-schepenen 
Bogaert en Reynaert en door de arr.-voorzitter Erwin Van Driessche. 
Op de daaraanverbonden receptie mocht de Brusselse arr.-voorzitter 
uit handen van schepen Jean-Marie Bogaert een prachtig boek over 
Brugge in ontvangst nemen en werden alle aanwezige Brusselaars 
bedacht met een stukje Brugse kant Tevens overhandigde arr.-voor
zitter Erwin Van Driessche een check aan zijn Brusselse kollega, een 
bedrag dat een begin is van de beloofde financiële steun. 

Terwijl de Brusselse bezoekers — selen verdwenen in een oogwenk in 
o lv het Brugse arr-bestuurslid de vele hongerige magen 

Toen kwam het biezonderste onder
deel van deze verbroedenng, met 
name de aanvaarding van de peter
schappen Na een gezamelijke inlei
ding door de twee arr-voorzitters 
werd overgegaan tot de praktische 
afspraken met 5 van de 19 gemeenten 
uit het arr Brussel De ovenge 14 
Brusselse gemeenten komen dan in 
aanmerking voor een peterschap met 
afdelingen uit andere arrondissemen
ten in Vlaanderen 
De afdelingen Brugge-kern en Torhout 
nemen het peterschap waar over An-
derlecht, de afd Zedelgem en Asse-
broek over Oudergem, de afd St-
Andnes en Blankenberge over St-
Lambrechts-Woluwe, de afd St-Mi-
chiels en Knokke-Heist over Eisene en 
ten slotte de afd St-Krms en Brugge-
Noord over Ukkel 
De eerste praktische initiatieven wer
den genomen zodat zeer binnenkort 

Andrea Heus — een kort bezoek 
brachten aan de stad, kreeg arr-voor
zitter Gaby Vandromme de kans om 
et VU-standpunt inzake Brussel uit te 

o leken te doen op een perskonferen-
tii Hierbij legde hij voornamelijk de 
na 1ruk op het belang van de samen-
vo« ging van de 19 Brusselse gemeen
ten vaardoor de 250000 Vlamingen in 
de I oofdstad terug aan bod kunnen 
komen De Volksunie weigert de korte 
termijnoplossingen, waarbij eens te 
meer de nodige toegevingen zouden 
moeten worden gedaan, maar streeft 
naar de enige goede oplossing voor 
Brussel waarbij twee gemeenteraden, 
een Vlaamse en een Franstalige, t)e-
voegdheid zouden knjgen over alle 
matenes Hij legde biezonder de na
druk op het probleem van de gastar
beiders Het IS een illuzie te denken dat 
de grote groep buitenlanders ooit nog 
vertrekt uit het land De Volksunie 
wenst zeker met mee te doen aan de 
gemakkelijkheidsoplossingen ivm de 
gastarbeiders en wenst dan ook voor 
hen, naast de twee gemeenteraden, 
een goedwerkende adviesraad met 
duidelijke bevoegdheden en de nodige 
inspraak Ook werd er op gewezen dat 
de situatie voor de Vlaamse Brusse
laars enkel kan verbeteren wanneer zij 
over de nodige machtsinstrumenten 
beschikken, o a via een eigen Vlaamse 
gemeenteraad Tevens werd nogmaals 
verwezen naar het voorstel van de
kreet dat door de algemene voorzitter 
Vic Anciaux werd ingediend bij de 
Vlaamse Raad, waarbij Brussel als 
hoofdstad van de Vlaamse gemeen
schap en als zetel van de Vlaamse re-
genng en Vlaamse Raad zou worden 
erkend 

De Brugse arr-voorzitter beloofde alle 
steun in dit verband aan zijn Brusselse 
kollega Door schepen Bogaert werd 
tevens bevestigd dat alle beleidserva-
nng van de plaatselijke mandatarissen 
moet overgedragen worden op de 
Brusselse kaderleden en mandataris
sen en beloofde daarvoor het nodige 
te doen in het kader van de verbroede
nng 

Peterschappen 
Na de perskonferentie en het bezoek 
aan Brugge werd plaatsgenomen voor 
het avondmaal De aangebrachte mos-

Veurne naar Hasselt 
Het 27 maart-komitee gewest Veume-
Nieuwpoort legt een bus in naar de be
toging te Hasselt 
Centrale inschrijvingen bij A Huyghe, 
lepersesteenweg 41 te Veume 
(31 1683) 
Lokale inschnjvingen bij DF-bestuurs-
leden Reissom 300 fr Inschrijven 
voor 24 maart e k 

reeds de eerste tekenen van samen
werking zichtbaar zullen worden 

Nooit loslaten! 
Rond 20 u 30 werd dan in een gemoe
delijke sfeer „Kafee Suvee" gestart 
met als tema, hoe kon het anders, 
Brussel Als sprekers traden op Gilbert 
De Becker, voorzitter van de afd 
Oudergem en arr-bestuurslid, Herman 
Verheirstraeten, lid van het VU-partij-
bestuur en Gaby Vandromme, voorzit
ter van het arr Brussel In dit gesprek 
werd voornamelijk geprobeerd aan de 
Vlamingen uit het arr Brugge-Torhout-
Oostkust duidelijk te maken wat Brus
sel IS, wat de problemen van de Vla
mingen daar zijn en wat de Vlamingen 
uit Brussel verwachten van de rest van 
Vlaanderen De Brusselse arr-voorzit
ter smeekte Vlaanderen om de Vla
mingen uit Brussel met aan hun lot 
over te laten Het ware rampzalig voor 
de Vlaamse Brusselaars moest Vlaan
deren Brussel opgeven 
Tot slot dankten de twee arr-voorzit
ters allen die zich hadden ingezet om 
van de verbroedenng een sukses te 
maken Arr-voorzitter Erwin Van 
Driessche stelde zijn Brusselse kolle
ge gerust met de woorden dat de VU 
arr Brugge-Torhout-Oostkust Brussel 
nooit of te nimmer zal loslaten 
Een zeer geslaagd initiatief dat zeker 
navolging verdient bij de andere VU-
arrondissementen 

Erwin Van Driessche 

WEST-VUIANDEREN 

MAART 

17 KORTRIJK Twintig eeuwen Vlaanderen' diareeks een voor
dracht door Vlaamse Klank- en Beeldklub en West Flandria in 
West Flandria 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 inschrijven 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 ism Soc Med Werken West Flandria om 20 uur 

24 BLANKENBERGE. „Tamboer" voordracht en dia's en bonte 
avond olv de h Hessel om 20u 30 in zaal Breydelhof, Kerk
straat 

26 KORTRIJK. „Regionale ziekenfondswerking" door José De 
Schaepmeester om 20 uur in West Flandria 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 

29 ROESELARE: Voordracht met dia's over „Het Europees Parle
ment een kntische kijk" door europarlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke om 20 u in de nieuwe Beiaard, Ooststraat Org 
Vlaamse Volksbeweging Inkom gratis 

APRIL 
2 ROESELARE: 3de groot Lentebal in zaal Ter Walle Org JSK 

(Ouderkomitee van het VNJ-Roeselare) DJ Aquanus zorgt voor 
aangename sfeer Inkom 70 fr VOorverkoop 60 fr 

Julien Desseyn burgemeester benoemd te Middelkerke 
Sedert de geslaagde gemeenteraads
verkiezingen heeft onze afdeling reeds 
verscheidene aktiviteiten belegd Eerst 
was er het jaarlijks mosselfeest waar 
al de leden konden genieten van de 
klare en begeesterende toespraak van 
onze nieuwe burgemeester-volksver
tegenwoordiger Julien-Desseyn 
Ons jaarlijks bal in het gemeentelijk 
Casino werd een ware overrompeling 
Hier werd door de voorzitter Arsene 
Henon hulde gebracht aan onze nieu
we burgemeester en tevens ook aan 
scheldende burgemeester A Inghel-
ram als blijk voor zijn jarenlange inzet 
voor de Vlaamse zaak en onze ge
meente Tevens werd onze charmante 
Monique Vanbesien in de bloemen 
gezet als beloning voor haar onverdro
ten inzet 
Ondertussen is er ook een debat 
geweest over de toekomst van de 
gemeentepolitiek in onze gemeente 
Hieraan namen de vier partijen deel die 
betrokken zijn in het plaatselijk politiek 
get>euren Dit debat was ingericht door 
een jongerengroepenng en trok een 
ruim publiek Het was een interessante 
avond waar onze kopman een briljante 
figuur was en die vele a-politieke men
sen aangenaam verrast heeft 

Eindelijk 
benoemd 
De perikelen rond Happart hebksen 
ook voor Middelkerke meegespeeld 
Pas op 18 februan heeft Julien Des
seyn bij de goeverneur zijn eed als 
burgemeester kunnen afleggen Gebo
ren Middelkerkenaar uit een schrijn-
werkersfamilie heeft hij na de lagere 
school te Middelkerke de vakschool 
t)ezocht te Kortrijk om een opleiding 

van schnjnwerker te volgen, in Oost
ende bestond de vakschool toen nog 
met Na het behalen van zijn diploma is 
hij gaan werken te Vlamertinge, is na 
een tijd aan de gemeente gekomen als 
klerk en heeft dan een opleiding ge
volgd aan de school voor Bestuurswe
tenschappen en Techniek te Oosten
de In 1961 slaagde hij m het eksamen 
van de centrale examenkommissie te 
Brussel om in het bezit te geraken van 
het diploma va hoger secundair onder
wijs Na een tijdje werd hij gemeente-
sekretans van de landelijke gemeente 
Wilskerke 
In 1968 besloot hij te starten aan de 

Rijksuniversiteit te Gent om na vier 
zware jaren het diploma van sociale en 
politieke wetenschappen te behalen 
Tussenin was hij gemeentebediende 
te Middelkerke, gemeentesekretaris te 
Wilskerke In 1972 werd Julien Des
seyn benoemd tot gemeentesekretaris 
van Middelkerke Bij de samenvoeging 
in 1976 van de negen gemeenten tot 
een groot Middelkerke sprong hij hals 
over kop in de gemeentepolitiek en 
haalde de meeste stemmen na de 
burgemeester Hij werd opnieuw be
noemd tot gemeentesekretaris In 
1981 kwam dan de nieuwe uitdaging 
door de VU-lijst van OVD aan te 

voeren Van dan af was Julien Des
seyn gemeentesekretans-volksverte-
genwoordiger tot aan de nieuwe ge
meenteraadsverkiezingen van '82 
Gans zijn leven is een stnjd geweest 
en hij heeft veel meegemaakt en zeer 
veel ondervinding opgedaan Vooral 
zijn funktie als burgemeester, na een 
loopbaan van klerk tot gemeentese-
kretans, zal hij zeker naar behoren 
kunnen uitoefenen Hij weet dat heel 
Middelkerke achter hem staat maar 
ook heel Middelkerke weet dat zij op 
hem een beroep kan doen Nogmaals 
proficiat' 

J.LK 

VU Harelbeke riep leden samen 
Ruim tachtig leden waren op 19 fe
bruari aanwezig op de traditioneel ge
worden samenkomst van de Volks
unie-afdeling Harelbeke-Bavikhove-
Hulste-Stasegem Wij mochten ons 
verheugen in de tegenwoordigheid 
van onze arrondissementele mandata-
nssen in parlement en provincie onze 
vnenden Franz Vansteenkiste, senator 
Michiel Cappoen, provincieraadslid Ar
mand Vandenhende 
Plaatselijk voorzitter Herman Vanden-
berghe sprak het welkomstwoord de 
VU-Harelbeke kon, ondanks een ho
ger aantal stemmen bij de raadsverkie
zingen, geen raadszetel in de wacht 
slepen Dat mag ons evenwel met 
beletten, aldus de voorzitter, onze 
waakzaamheid ten overstaan van het 
gemeentebeleid te verscherpen en 
voornamelijk, door rechtstreeks kon-

takt met de bevolking, aan te klagen 
wat misloopt en de Volksume-idee 
onbevangen uit te dragen Het onlangs 
opgerichte FVV zal hier in ruimte mate 
kunnen toe bijdragen 
Voor het lopend jaar worden een 
reeks nieuwe aktiviteiten op het ge
touw gezet Als eerste in de reeks 
komt op 8 mei ek een wandeltocht 
door de Gavers, onder leiding van een 
bevoegde gids Een dia-projektie be
sluit deze wandeltocht Belangstellen
den (ook met-leden) kunnen terecht bij 
de plaatselijke bestuursleden 
Franz Vansteenkiste gaf een humons-
tisch relaas ten beste over de parle
mentaire aan- en afwezigheidspolitiek 
in Kamer en Senaat Wist u dat wij 
daar meestal in volstrekte meerder
heid zijn tijdens de debatten'' Alleen 
als het erop aankomt het stemknopje 

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

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

te drukken, trippelen de traditionele als 
„ratjes" naar hun „stemzetel" Geen 
wonder ook dat de VU weldra de 
tweede partij in Vlaanderen wordt 
Na al deze hartversterkende woorden 
werd afscheid genomen met de vaste 
wil dit jaar een doorbraak aan te vatten 
die haar bekroning zal vinden in een 
onbetwistbaar medezeggenschap van 
de VU in de bestuurszaken van onze 
stadi 

Eerste lentebal 
VU-Diksmuide 
De Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling (VO-VOD) Diks-
muide houdt om een beetje zaad in 
't bakske te krijgen op 9 apnl a s, haar 
eerste Lentebal Jimmy Frey zingt zijn 
mooiste liedjes en zijn orkest The Blue 
Masks speelt ten dans Dit alles gaat 
door vanaf 20 u in zaal Thier Brau Hof 
te Torhout Kaarten in voorverkoop bij 
alle bestuursleden tegen lOOfr De 
avond zelf 120 fr We danken nu alvast 
voor uw aanwezigheid 

Betoging te Kortrijk 
Donderdag 17 maart 1983 Vlaamse 
betoging in Guldensporenstad Kortrijk 
Verzameling om 20 u 45 aan Schouw
burgplein te Kortnjk, zijde van het 
station, hoek A Reynaertstraat St-
Jonsstraat (Bertennest 2) 

17 MAART 1983 

UAr ""iiiAAvto ^1 

f 



Wij in de Volksunie m 
f i : 

21 

lepel & vork... 
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C a f e H e t V l a a m s H u i s 

bi) Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zi)n 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwiinen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouier 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

K o f f i e b r a n d e r i ) 

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 25202 40 
piest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maaitijdchecks 

Üet Balinaliuijö; 
• • • ' 1910-1980 ' ^ r ^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak mal Iradilis 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Ger ja rdsbergses t raa t 38 Dr Van De Per'Plei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT- G E L E G E N H E I D S G E B A K 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van taft^lgerief 

Schildf^rstraat 33 
2000 Antw('rpen 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 3006 53 

VUJO- nieuws uit leper 
Na de vi^erking rond de gemeente
raadsverkiezingen, waarbij een eigen 
jeugdprogramma werd uitgewerkt, zijn 
de Volksuniejongeren weer zonder 
verpinken in aktie gebleven Een 
boeiende uiteenzetting werd gehou
den I v m biologisch tuinieren door de 
h Verschoot (VelO te Dikkebus Op 
zondag 13 maart (11 u ) nemen we 
deel aan de V V V -wandeling te West-
duter En natuurlijk nemen we deel aan 
de nationale betoging op zondag 
27 maart te Hasselt 
Een grootse ledenwerving is op gang 
en met sukses' We zijn nog slechts op 
een paar getallen na van ons streefcij
fer verwijdert 
Nu zijn alle krachten echter gebundeld 
voor onze eerste knal T D in het 
Kultureel Centrum te Boezinge op 
9 april Kaarten te bekomen in de 
lokalen Boerenhol, V d Peereboom-
plaats en Rembrandt Meensestraat 
Dit IS een gelegenheid om ons nieuw 
verkozen jeugdgemeenteraadslid Rik 
Depoorter (22 j ) te vieren Eindelijk 
hebben we naast de drie vaste waar
den (Michel Capoen, Maunts Logie en 
Manten Laurens) ook iemand om ons 
jeugdprogramma te verdedigen En of 
dit nodig zal z i j n ' Bij VUJO en VU blijft 

het met bij losse beloften en program
ma's Er zal hard gewerkt moeten 
worden om in leper een open jeugdbe
leid te knjgen De subsidieringspolitiek 
heeft dit al ten dele bewezen (Al eens 
gehoord van de vereniging die zich 
CVP-jongeren noemt ' Welke aktivitei-
ten heeft zij georganizeerd in '82 ' ) 
De kersverse schepen van de Jeugd 
Jan Durnez blijkt door z n giftige, leu
genachtige pijlen in de verkiezings
strijd nogal wat demagogische eigen
schappen te bezitten Nu in elk geval 
heeft hij z'n alternatief plunje al inge
ruild voor een burgerpakje 
We beloven ook dat de officiële ope
ning van het prestigeprojekt van de 
sporthal voor VUJO zeker met onop
gemerkt zal voorbijgaan I 
Voor de rest van het voorjaar zal nog 
een en ander georganizeerd worden 
Vormend en ontspannend Wie hier
over meer wil weten en aktief wil 
meewerken komt eens langs op onze 
maandelijkse open vergadenngen in 
de Rembrandt 
Kontaktadres sekretariaat Lnda No-
tredaeme, Popenngseweg 445, 8900 
leper, tel 057-202130 of Dirk Lan> 
beets, Gildenstr 34, 8900 leper, tel 
057-201834 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertsiraal 145-147 
2 '20 Schoten 03/6584176 

Wij verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Dooiaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel 015-516654 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a n n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Financienwet aan orde te Kortrijk 

VU-Diksmuide: harde en eerlijke oppositie 
Onze VU-gemeenteraadsleden Lieve 
Vandamme en Jan Colaert zitten zoals 
geweten op de oppositiebanken te 

'Diksmuide Tegen hun goesting uiter
aard maar dat betekent met dat voor 
hen een oppositiekuur gelijk zou zijn 
aan een slaapkuuri Verre van daar en 
op de jongste maratongemeente-
raadszitting werd door hen wel voor 
een en andere opmerkelijke repliek 
gezorgd Trouwens daarvan getuigen 
de recente uitgebreide persverslagen 
CVP-burgemeester Laridon doet wel 
verwoede pogingen om van zodra hij 
nattigheid voelt de diskussie tot het 
niveau van een caferuzie te verlagen 

maar onze vertegenwoordigers blijven 
kalm, sereen en zeker met kennis van 
zaken hun standpunt verdedigen' En 
zie daar de centrum-liberale opposi
tiepartners zijn zowaar ervan wakker 
geworden en schieten nu en dan ook 
al eens met scherp i 

Als de CVP-SP meerderheid nu ook 
eens de goedgemeende en konstruk-
tieve oppositievoorstellen aandachtig 
aanhoorde en er desgevallend de nodi
ge lessen wilde uittrekken dan was het 
met Diksmuide al heel wat beter ge
steld i Onze vrees is dat dit wel een 
vrome wens zal blijven 

Tijdens de zitting van 11 maart van 
de Kortnjkse gemeenteraad kwam de 
belangnjkste tussenkomst van VU-
raadslid Franz Van Steenkiste. Hij trok 
de bijzondere aandacht van de ge
meenteraad op de zware gevolgen die 
de toepassing van de z g n Financien-
wet zal hebben voor de gemeentelijke 
begroting De gemeenten die voor 
1986 geen sluitende begroting kunnen 
voorleggen zullen uitgesloten worden 
van verwerving van leningen bij het 
Gemeentefonds 

Daarbij komt nog dat de reorganiza-
tie van het ziekenhuisbeleid, en de 
financiële konsekwenties die daarvan 
het gevolg zullen zijn, de QCMW-
begroting zullen t>ezwaren De ge
meenten zullen uiteindelijk de financië
le lasten moeten dragen van de poging 
tot sanenng van het RIZIV Met andere 
woorden een gedeelte van de staats-
lasten worden verschoven naar de 
gemeenten 

Pijnlijk IS daarenboven de vaststel
ling dat het verzorgingsbeleid, dat de 
jongste jaren door de stad Kortnjk 
werd gevoerd, ten gevolge van de 
Financienwet totaal wordt gedesorga-
nizeerd 

Franz Van Steenkiste waarschuwde 
de gemeenteraad voor de zeer zware 
gevolgen die dit alles met zich zal 
brengen Zowel het verzorgingsbieleid 
als het financiële t)eleid van de stad 
zullen in het gedrang komen 

Burgemeester De Jaeger kon dit 
alleen maar beamen en stelde dat de 
gemeenten nu eenmaal zullen moeten 
leren leven, met dat soort wetgeving, 
dat hen door de {CVP-PW-)meerder-
heid te Brussel, wordt opgedrongen 

Lieven Duprez wees op de anoma
lie die bestaat omtrent de gemeentelij
ke toelage die wordt toegekend voor 
de verharding van landelijke wegen 
Deze toelage wordt in 1983 nog 
steeds toegekend op basis van de 
forfaitaire subsidie van 1977 In 1977 
beliep de toelage praktisch de totale 
kostpnjs van de verharding, doch ge
zien de pnjsstijging is deze subsidie nu 
totaal ontoereikend geworden De bur
gemeester was het daar roerend mee 
eens, doch gezien de finanaele toe
stand van de stad, kan daar met aan 
verholpen worden 

Wat t)etreft het fietspadenplen 
wees José Deschaepmeester op het 
gebrek aan inspraak van de werkgroe
pen die zich met dit probleem t)ezig-
houden Het studieplan dat door Leie
dal zal opgemaakt worden zal allicht 
technisch goed zijn, doch de fietspa
den moeten in eerste instantie door de 
fietsers gebruikt worden en moeten 
met dienen om propagandafilmpjes te 
draaien op de televisie Kontakt opne
men met de fietsers en de orgamzaties 
die hen vertegenwoordigen dnngt zich 
op, aldus José Deschaepnneester 

Vooraf waren José Deschaep
meester en Magda Seynhaeve-Ver-

beke reeds tussengekomen bij de 
behandeling van de toestand van de 
sanitaire installaties in de stad De 
Volksunie wees erop dat het noodza
kelijk IS dat er eerst een ernstige studie 
wordt gemaakt van de transformaties 
die zich opdnngen Doch gezien de 
hoogdnngendheid stelden de woord
voerders voor, zeer spoedig tot de 
meest noodzakelijke herstellingen 
over te gaan, en later, na e grondige 
studie, tot de verbouwingen over te 
gaan Dit voorstel werd door de meer
derheid aangenomen 

Vermelden we nog dat raadslid me
vrouw Seynhaeve er haar voldoening 
over uitdrukte dat bij de behandeling 
van de sanitaire toestanden in de stad, 
ook aan de vrouwen werd gedacht 

Op de volgende raadszitting zal de 
stedelijke t)egroting aan de orde zijn 

Paul Thiers 

Kortrijk naar 
Zangfeest 
Op het 46ste Zangfeest „Voor Vnjheid 
en Recht" mag Kortnjk zeker niet 
ontbreken 
Daarom legt de Vlaamse Volkst>ewe-
ging-Kortnjk op zondag 24 apnl een 
bus in naar het Antwerpse sportpaleis. 
Wilt u er ook bij z i j n ' Reserveer dan 
tijdig uw kaart en/of busplaats bij Giel 
Seynaeve, Kortnjksestraat 183, 8710 
Heule Tel 056-354084 
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Lennik besprak moeilijkheden 
met openbaar vervoer 
Op 25 februari richtte v z w ONAV 
(Onafhankelijk Verbond voor Land
bouw - Middenstand en Vrije Beroe
pen van het Pajottenland Kroonstraat 
1 te 1680 Lennik) te Eizenngen een 
voordrachtavond in over alternatief 
streekvervoer tussen Asse en Lennik-
centrum 

Aanleiding tot deze avond was de 
publikatie door het Komitee West-
Brabant over een studie .Sporen naar 
een nieuwe toekomst ' Openbaar ver 
voer in het Bellebeekgebied 
Daar waar alle streekvervoer wat Eize
nngen betreft praktisch in een Oost-
Westas loopt en er geen busverbin
ding bestaat met het centrum van de 
gemeente Lennik lichtten de heren 
Wilfried Van Raemdonck en Walter 
Werquin hun studie Sporen naar een 
nieuwe toekomst" toe 

Daaruit bleek dat een verbinding Asse-
Lennik heel wat mogelijkheden biedt 
wat betreft tewerkstelling en betere 
verbindingen met andere gemeenten 
Ook het busvervoer voor scholieren 
werd in deze optiek grondig bespro
ken 

Uit de talrijke reakties van het publiek 
bleek een grote interesse te bestaan 
voor dit onderwerp 
Ook bleek verder dat deze nieuwe lijn 
geen te grote financiële lasten voor de 
openbare vervoerdiensten zou mee
brengen maar wel wordt een intensie
ve samenwerking qua uurregeling be
oogd 

Mogen we nu ook verwachten dat de 
betrokken gemeentebesturen zullen 
samenwerken om aan te dnngen om 
dit projekt te verwezenli jken' 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
ubelea - Lusters - GssckMÜtartikeUB 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

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

Openincsureni Di., woe., vrij. van 13 tot !• u. 3" 
Do., zat. van 10 tot I tu . 30 
Zondag van 14 tot !• u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
top slechts 15 km van Brussel-centrum) 

Vlaamse studiekring van Groot-Halle 

besprak werkloosheid 
De tweede gespreksavond van de 
Vlaamse Studieknng Groot-Halle ging 
door onder een ruime belangstelling 
Bij zijn inleiding mocht voorzitter Jan 
Camiel Cornells een talrijk opgekomen 
publiek verwelkomen Onder hen 
merkten wij op volksvertegenwoordi
ger-schepen Vanderheyden en ge
meenteraadslid Juul Denayer 
Alain De Smet, technisch advizeur van 
de RVA was klaar en duidelijk Voor
eerst toonde hij aan de hand van 
cijfers de stand van de werkloosheid 
aan Hij sneed ook het menselijk as-
pekt hiervan aan, wat vinnige, soms 
zeer geanimeerde gesprekken op 

gang bracht Bepaalde personen leg
den een zeer inslaande getuigenis af 
van het menselijk drama dat werkloos
heid kan teweeg brengen in een gezin 
met kinderen 
De Vlaamse Studieknng van Groot-
Halle heeft hier werkelijk met het on
derwerp ,Werkloosheid een uitweg i" 
een sukses behaald 
Voor verdere inlichtingen nopens de 
Vlaamse Studieknng van Groot-Halle 
kan men steedfe terecht bij Jan Camiel 
Cornells, voorzitter Steenweg naar 
Ninove 558 te 1500 Halle, telefoon 
5129800 toestel 1299 of bij Edwin 
Mondt Malheideweg 67, 1500 Halle 

VUJO-Halle 
naar Hasselt 
De Volksuniejongeren van Groot-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 
inschrijven Dat kan bij Mark Demes-
maeker, VUJO-voorzitter en gemeen
teraadslid, Kleemstraat 34 te Essen-
beek-Hal(e 

VU-Wemmel zoekt... 
Het IS heel belangnjk dat er in een 
randgemeente als Wemmei, regelmen 
hg een VU-blad verschijnt Om finan
ciële redenen is dit echter met meer 
mogelijk, alleen met publiciteit zouden 
WIJ onze onkosten kunnen dekken 

Daarom vragen wij aan sympatizanten 
of commercieel-geïnteresseerden de 
mogelijkheid te onderzoeken een ad
vertentie te plaatsen in ons plaatselijk 
VU-blad De pnjs en het formaat zullen 
afhankelijk zijn van het aantal adver
tenties Kontaktadr^s Deschuymere, 
Vierwindenlaan 7 te 1810 Wemmei 
Rek. nr VU-Wemmel 436-2111001-49 

Nieuwe VUJO-

zelfklever! 
De Volksuniejongeren van Groot-Kor-
tenberg ontwierpen een VUJO-zelfkle-
ver, zoals hierbij verkleind afgebeeld 
Cformaat 8,5 x 10 cm J VUJO-Groot-
Kortenberg biedt deze zelfklever te 
koop aan 

DE NOBELE pvba 

de nobele 

DEKORATEUR OP PORSELEIN 

Groot & kleinhandel m hclel 
en tafelporselein 

42 Herststr 1760-Roosdaal 1054) 33 48 92 

Prijs per stuk 8 fr 

Vanaf 50 eksemplaren 7 fr per stuk 

BIJ afname van minstens 50 eksempla
ren IS een opdruk van de naam van de 
bestellende VUJO-kem mogelijk, mits 
de bijbetaling van 1 fr per eksemplaar 

Betaling uw overschnjving van het 
verschuldigde bedrag, vermeerderd 
met de portkosten (11 fr bij een 
bestelling van minder dan 50 eksem
plaren, 14 fr bij een bestelling van 
meer dan 50 eksemplaren op reke
ningnummer 000-0167230-02 op naam 
van Vanden Dorpe, Leuvensesteen
weg 423, 3070 Kortenberg 
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F.SCnmiLINCK&Co BRABANT 

AANLEG SPORTTER
REINEN 
TENNIS-BASKET 
VOLLEY- FOOTBALL 

(02)460 38 37 
136, J. De Ridderlaan 
1810WEMMEL 

Vilvoorde 
naar Hasselt 
Vertrek op 27 maart om 9 u aan het 
Stationsplein te Vilvoorde Inschnjven 
bij Enk Clerckx schepen van Kuituur 
en Jeugd Schaarbeeklei 47. Vilvoorde, 
tel 2513651 Dirk Vandervelde, ge
meenteraadslid Leuvensesteenweg 
100, Vilvoorde Mark Van Moll, 
OCMW-raadslid J B Nowelei 19, Vil
voorde, bij de bestuursleden van de 
VU- en de VUJO-afdeling Vilvoorde of 
door voor 20 maart 200 fr te storten 
op rek 779-5285286-49 van VUJO-
Vilvoorde of door tijdig uw bijdrage 
onder omslag te sturen naar ons 
Vlaams Sekretariaat X Buissetstraat 
67 te Vilvoorde 

Arr. Brussel 
naar Hasselt 
Op 27 maart 1983 legt het arr een 
bus in, I s m de afdeling Brussel-Stad 
Vertrek om 9 u aan de Arduinkaai te 
Brussel (KVS) Terug om 17u Deel
name in de onkosten ± 150 fr In
schrijvingen bij Luk Van de Zande, 
Jules Besmelaan 110, 1080 Brussel 
(4255622 of 21781 10) 

MAART 

17 
19 

19 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

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 (zaal Pergola) om 20 u 30 

TIELT-WINGE 7de Vlaams bal in Tilt City om 20 u 30 Gratis 
tombola 
LENNIK Opening van boekententoonstelling over Vlaamse 
Beweging' om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis 
Opening door voorzitter Vic Anciaux Tentoonstelling toeganke
lijk op zaterdag 26 en zondag 27 maart van 10 tot 13 u en van 14 
tot 20 u 
KAMPENHOUT Jaarlijks bal in zaal Fauna-Flora te berg om 
20 u 30 Orkest White Spint 
LENNIK Lezing door Maunts van Liedekerke redakteur ,WIJ" 
om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis Per vers door het 
Pajottenland' Org„ Vnendenknng en Ziekenzorg LEDA 
ITTERBEEK Jaarijkse smulpartij vanaf 17 u in de parochiezaal 
St -Anna Pede Aperitief gratis op zaterdag Ook op zondag 27/3 
vanaf 11u 30 
KORTENBERG Voeravond met filmvoorstelling om 19 u 30 in 
het Kultureel Centrum Inkom 40 fr Inleider Erwin Brentjens 
CTAK) Mevr Theunissen zal in naam van de Vlaamse Voerenaars 
een uiteenzetting geven over de Voerstreek Korte toespraak 
door nationaal VUJO-voorzitter Jons Roets burgemeester Lint 
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-Piefers-Leeuw) 
Jaarlijkse vlezesmulpartij in de Parochiezaal te Oudenaken, 
Baesbergstraat (kerk) Zaterdag vanaf 18 u zondag 27 en 
maandag 28 telkens vanaf 12 u 
JETTE Smulpartij 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 
LENNIK Causerie door journalist Guido Fonteyn over „De 
Belgische ziekte" om 11 u in de raadzaal van het gemeentehuis 
Org vzw ONAV 

§(if Un C'ciiljaorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

VU-arr. Brussel en 
Halle-Vilvoorde ten dans 
Het bal van de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Brussel gaat door 
op zaterdag 19 maart 1983 om 20 u 30 in de zaal Pergola, Heizel (Meli) 
te 1020 Brussel 
Ten dans speelt de grote formatie van Kns Berry Aan de danslustigen 
en de muziekliefhebbers kunnen we mededelen dat dit orkest reeds 
vergeleken werd met het orkest van James Last' 
Tijdens dit bal zullen verschillende afdelingen van het arr Halle-Vilvoor
de gehuldigd worden Welke het zijn weten we nog niet maar volgen
de knteria 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 dnnk wordt aangeboden aan de grootste afdélingsdelegatie 
die toekomt tussen 21 u en 22 u 
W I J wensen tevens uw aandacht te vestigen op het feit dat er geen 
tombolaverkoop tijdens het bal zal plaatsvinden 

LIMBURG 
MAART 

17 

18 

18 
19 

19 

19 

30 

TESSENDERLO Lessenreeks ,Jazz-gymnastiek" door Hilde 
Broos, van 19 u 30 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 
ZUTENDAAL VU-lentebal in kantine Z V V om 20 u 
OVERPELT VU-lentebal in zaal „Haspershof, Haspershove-
straat om 20 u 
SINT-TRUIDEN VU-lentebal om 20 uur in zaal Veemarkt Speel-
hoflaan Inkom 99 fr 
EIGENBILZEN: jaarlijkse VU-feestavond in de gemeentezaal 
Hartenberg Toespraken door kamerlid Jaak Gabnels en burge
meester Johan Sauwens Na eten gezellig samenzijn met DJ An
tonio Inkom 500 fr 
TESSENDERLO „Bloemenschikken" door mevr Moenb-nure-
mans Om 20 uur in zaal Belvedere Org FVV 

Leuven 
naar Hasselt 
Hier enkele mededelingen voor de 
betoging te Hasselt 

— Alle publiciteit en inschrijvingen 
voor de betoging van zondag 27 maart 
e k gebeuren op het sekretanaat Pa
rijsstraat 34 te Leuven (016-232412) 
en bij de plaatselijke propagandisten 
Inschnjvingsgeld 150 fr 

— Het vertrek is voorzien op de Oude 
Markt te Leuven om 9 u 30 of plaatse
lijk wanneer er tenminste 15 inschnj-
vingen zijn 

— Het aanleren van het lied Zelfbe
stuur" gaat door op woendag 23 maart 
om 19u 30 in het St-Pieterskollege, 
ingang leerlingen 

— Alle propagandisten voor de beto-
ting komen samen op zaterdag 
19 maart om 16 uur in Parijsstraat 36 

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

Programma 
Start om 
1000 met een inleiding door Wilfned 

Remy, provinciaal voorzitter 
1200 Eten (zelf meebrengen) 
1330 Gesprek in werkgroepjes 

Hier zal gewerkt worden rond 
aktie voeren Praktische tips 
voor aktietechnieken 

1530 Pauze 

16 00 Gesprek over „integraal fede
ralisme' Spreker Johan Sau
wens, burgemeester van Bil
zen en voormalig VUJO-
voorzitter 

1800 Ludiek slot 

Iedereen is van harte welkom Wij 
hopen op een grote opkomst vanuit al 
onze plaatselijke VUJO-kemen 
Een jong en levenskrachtig Vlaams 
nationalisme zal een zeer belangnjke 
faktor zijn in de toekomst van Limburg 
Ook JIJ bent onmisbaar' 
Voor meer inlichtingen, schrijf naar 
Wilf ned Remy, Casterstraat 98 te 3500 
Hasselt of telefoneer 011/226408 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerii 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

^ uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis kalalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN,20S 
t4St OOSTOUINKERKE 
TEL a 5 < / l l 2e 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

. ELfKLEVfRS/ 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 lot 19 u 30 Zondag en nia.indog gesloten 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAM PHILIPS 

Groot)iandel l-lengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36, 
1810 W E M M E L 
Tel 4600410 

Drukkerij A.D.B. 
Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK; 
Sill iouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektnsche installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - e lek tn
sche ve rwa rm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, tieren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

q z ; ^ STUDIO 
-*--^ DANN 
02 4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie omslagen - zakoms lagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-

tel 052-42 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

ENMOCKCN 
moeilijke maten,/ 

akkundige retouche ̂  
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Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

lustrerle 

mare 
de vriésè 
bar. r uze t t c i j dn 56c brugge 
050 /35 / 4 04 , 
baan brugge-kortr i jk 

• Vertegenwoordiger met 
meertalenkennis zoekt werk 40 
jaar oud, gehuwd en 2 kinderen 
Heeft belangstelling voor verze-
kenngswezen (177) 

• Bediende met ervanng bij de 
post, zoekt werk Diploma A6/A3 
Handel, 21 jaar oud, tweetalig en 
kan typen (180) 

• CE Maatschappelijk werker, 
spec samenlevingsopbouw, 
zoekt werk 25 jaar oud en ge
huwd (184) 

• Bediende 20 jaar oud, vrij van 
legerdfienst met diploma LMO 
zoekt werk (187) 
• Tuinbouwtechnicus zoekt 
passende betrekking Omgeving 
Brussel (002) 

• Lerares Germaanse talen — 
N E Ges, 30 jaar, zoekt geschikte 
betrekking Ervanng 8 maanden 
(010) 

• Chauffeur-besteller zoekt be
trekking Vnj van legerdienst en 
20 jaar oud Liefst in kleine firma 
van het Brusselse Kent iets van 
mekaniek (003) 

• Regisseur-Producer met 
4 jaar ervanng zoekt werk 30 
jaar, gehuwd Bezit diploma La-
tijn-wiskunde HMO, RITCS-tele-
visie en produktie Talen N F E D 
zowel spreken als schnjven Dak-
tylografie (005) 

• Onderwijzeres zoekt betrek
king 27 jaar en 2 jaar ervanng 
(017) 

• Kokkin, 21 jaar, zoekt werk 
als keukenhulp of gezinshelpster 
Brussel of omgeving, onmiddel
lijk vrij (018) 

• Kondukteur van werken, tuin-
b)Ouw, zoekt werk, is 27 jaar en 
bezit diploma humamora-mens-
wetenschappen 2 jaar tuinarchi-
tektuur Ervaring in de tuinbouw 
(039) 

• Bejaardenhelpster, 21 jaar, 
zoekt werk Bezit diploma T O 
personenzorg en voeding Is 
tweetalig (027) 

• Regentes N E E c , 23 jaar 
zoekt betrekking als lerares of 
studiemeesteres 1 jaar ervanng 
(030) 

• Kaderbediende, met ervanng 
in toensme, tsednjfsorganzitie en 
reorganizatie, personeelsbeleid, 
dokumentenstudie boekhouding 
en fiskaliteit met diploma A l , gra
fische bedrijven, ekonomie en 
ergologie zoekt gepaste bet rek
king Ongehuwd en 36 jaar oud 
(038) 

• Bediende-magazijnier, 20 jaar 
en ongehuwd, zoekt werk Diplo
ma LMO Ervanng als helF>er-
traiteur (074) 

• Sekretaresse zoekt werk als 
bediende of tDoekhouder Bezit 
diploma H S T handel en is 19 
jaar (126) 

• Beenhouwer-spekslager 
zoekt werk, zij is 19 jar en heeft 
reeds 6 maand ervanng (123) 

• Bejaardenhelpster zoekt 
werk Is 25 jaar Keukenhulp 
(133) 

• Kinderverzorgster met diplo
ma zoekt werk, ook kantoorwerk 
Is 20 jaar (139) 

• Bediende-typiste 22 jaar, 
zoekt werk in omgeving van 
Brussel (140) 

• Buitenwerk voor jongeman 
van 27 jaar met diploma H M O 
gevraagd (141) 

• Kaderbediende-tjoekhouder 
zoekt passende betrekking Vrij 
van legerdienst diploma gra
duaat Ekonomisch onderwijs 
Tweetalig kennis an Engels en 
Duits (144) 

• Handenarbeider zoekt werk, 
20 jaar Wil ook in ploegen wer
ken Studies hortikultuur (145) 

• Steno-daktylo, Nederlandsta-
lig,zoekt werk, 30 jaar, gehuwd 
en 2 kinderen Studeerde handel-
bureelwerken (158) 

• Gameerder zoekt werk Ge
huwd HIJ aanvaardt alle werk 13 
jaar ervanng (165) 

• Kinesiste, 24 jaar en onge
huwd zoekt werk in ziekenhuis of 
bij zelfstandige kollega 1 jaar 
ervanng (170 

• CE Bednjfsmecanicien A l 
zoekt geschikt werk 25 jaar oud, 
gehuwd en 1 kind 1 jaar ervanng 
(172) 

• Schoonmaakster zoekt werk 
in Brusselse 38 jaar oud (175) 

Voor inlichtingen en kontakten, 
zich wenden tot kamerlid Daan 
Vervael Brabantsebaan 373, 
1683 St-Laureins-Berchem, met 
vermelding van het refertenum-
mer Telefoon 02-5325795, tot 
21 uur 
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24 Mi Mensen van bij ons 

Lucy Gelber werd geboren in 
die unieke kunststad, Wenen, 
en promoveerde tot doctor in 
de Letteren en Wijsbegeerte 
aan de Berlijnse universiteit, 
maar zij woont reeds meer 
dan veertig jaar in Vlaande
ren. Zij voelt zich trouwens 
door en door Vlaming. Hier is 
ze uiterst aktief: archivaris 
aan de KUL, medewerkster 
aan de Koninklijke Biblioteek 
„Albertina" te Brussel en we
tenschappelijk assistente aan 
het Seminarie voor Psycholo
gische en Experimentele Pe
dagogiek aan de Gentse 
Rijksuniversiteit Zij is boven
al bekend als direktrice van 
het Mechelse Seminarie voor 
Muziekopvoeding, dat in 1945 
werd opgericht Daar heeft ze, 
samen met prof. (en gewezen 
minister) A. Verbist baanbre
kend werk geleverd op mu-
ziekpedagogisch gebied. In 
tegenstelling tot het dorre 
vaak zielloze muziekonder-
richt, ijvert zij voor een didak-
tiek die vooral stoelt op de 
muzische zelfexpressie van 
het kind. De „Encyclopedie" is 
niet het proefstuk van dr. 
Lucy Gelber. Het is echter wel 
haar mooiste, haar levens
werk. Voorheen verscheen 
van haar hand o.m. „De Melo-
pee van de Vlaamse Kinder
zang'. Zij verzorgde eveneens 
in opdracht van de BRT, de re-
daktie en de regie van volks
kundige muzikale uitzendin
gen. 

Een zeer erudiete dame die de 
verschillende wetenschappe
lijke disciplines zoals letter
kunde, musicologie, psycho
logie en etnologie beheerst. 
Een dame om „U" tegen te 
zeggen, alhoewel zij hoege
naamd geen pretentie heeft; 
eenvoudige, maar warme 
sympatic straalt zó van haar 
uit. 

Van de hand van deze biezon-
der vriendelijke vrouw ver
scheen vóór enige weken een 
magistraal, monumentaal 

boek: „Encyclopedie van het 
levende Vlaamse Volkslied'. 
Dit naslagwerk, in twee delen, 
bevat ruim 1.300 liederen uit 
sagen, balladen, vertellingen, 
minneliederen, spelen en ge
bruiken. Alle zangwijzen, „van 
de lippen genoteerd' werden 
in muziekschrift genoteerd, 
met nauwkeurige vermelding 
van plaats en datum van op
name, van voornaam en leef
tijd van de respektieve zegs-
(of beter: zang-) persoon. 
Dit prachtige boek is een 
bron van volkskundige, muzi
kale informatie, een goudmijn 
van ongedrukt materiaal voor 
de liefhebber van het Vlaam
se volkslied. Een bonte men
geling van lach en traan, van 
lief en leed, van jaargetijden 
en levensstadia, van verbeel
ding en werkelijkheid. 
Dit boek betekent een uitno
diging tot zang in het dage
lijks leven, een getuigenis van 
doorvoelde eigen aard. Een 
uitdaging aan muzikale snobs 
en pessimisten. 

Want u zult er uw „Mie Ka-
toen'in terugvinden, uw „Klei
ne Anna', evenals uw „Zeven-
sprong', uw „Loop, loop, loop, 
de gardevil is daar-' echter 
meestal in varianten. 
Deze encyclopedie bevat 
geen kopie van reeds gedruk
te zangwijzen noch een her
druk ervan. Dit boek brengt 
slechts notaties van tot nog 
toe ongedrukte, veelal onbe
kende liederen. 

Ook kwa vormgeving is deze 
publikatie verrukkelijk: ge
maakt volgens de meest kor-
rekte naleving van de regels 
van de „boekarchitektuur", de 
zeer duidelijke muziekgravu-
res van Michel Ackermans en 
de lichte, wonderlijke verluch-
tingstoets door de tekeningen 
van Nadine Bogaert maken 
van deze uitgave een unicum. 
Redenen te over om de auteur 
van deze merkwaardige uitga
ve eens op te zoeken. 

Wij: „Encyclopedie van het leven
de Vlaamse Volkslied". Een niet-al-
ledaagse titel voor een on-gewoon 
boek?Kunt u hierover wat toelich
ting geven?" 
L Gelber: „Er Is een vitaal verband 
tussen lied en leven, dit is een 
belangwekkend feit 
De taal is een goddelijke gave, die 
de mens geschonken Is onn zijn 
gedachten en gevoelens uit te 
drukken en onn met zijn mede
mens geestelijk te verkeren. On
der de virtueel oneindig mogelijke 
vormen van expressie op het wij
de wereldrond kent men sedert 
onheuglijke tijden: de woordentaal 
als tolk van het verstand, de zang-
taal a\s tolk van het gemoed. Maar 
de leefbaarheid van een taal wordt 
bepaald door haar gebruik. Een 
levende taal dankt haar leven aan 
mondelinge overdracht behoudt 
haar leven door soepjele aanpas
sing aan hedendaagse levenslje-
hoeften en levensvormen, beves
tigt haar eigen zienswijze in Idio
men en dialekten. 
Het liet is In het volksleven innig 
verbonden met het dagelijks be
staan. In hun verruimde b>etekenls 
als zang, vertolken melodie en 
ritme, zonder of met behoefte aan 
zinvolle woordentaal, al wat hart 
en zinnen beroert; tsegeleiden bel

de werk en spel, zijn beide de 
spontane uitdrukking van rust en 
onrust, Hef en leed doorheen de 
jaargetijden van het leven. Het lied 
op de lippen van de volksmens 
spreekt dus een levende taal. Het 
kent de wezenskenmerken van 
het leven, samen met het eigene 
van de taal: het Is uitdrukking van 
een doorleefde werkelijkheid; het 
ondergaat bestendige variaties 
van blijvende grondvormen, zowel 
ten opzichte van melodie en ritme 
als van woord en gedachte; het er
vaart aanhoudend een tijdseigen 
verrijking en vernieuwing van de 
taalschat Zo mogen we dus zeg
gen: het volkslied leeft op de 
lippen, In het gemoed en In het ge
heugen van de zanger Het leeft 
dank zij zijn orale overdracht In 
het leefmilieu en door zijn besten
dig gebruik In het dagelijks leven. 
Het levend lied kent In de volks
mond veelvuldige varianten. Het is 
In zijn wezen soepel van vorm en 
uitdrukking, en het t>ehoudt zijn 
aktualitelt door een bestendige 
versmelting van oud en nieuw. 

Het leven vindt In het volkslied een 
betrouwbare tolk. Zang uit de 
volksmond houdt verband met blij
vende situaties uit het menselijk 
leven: de levensstadia, de levens
staat en het levenslot en schetst 

Lucy Gelber: 

„Het Vlaamse Volkslied 

is enig stuk kultuurï" 

essentiële aspekten van het dage
lijks leven. De volksmens zingt en 
bezingt het leven In zijn reële 
eenvoud. 

Zang is een 
gemoedsuitstraling 
Het lied in het leven, leidt ons naar 
de diepste diepte van het ge
moedsleven. Waarom zingt de 
mens? Hoe de spontane en blij
vende zangvreugde van de volks
mens verklaren? Het lied vindt In 
de natuur van de mens een drie
voudige motivatie. Zingen Is zelf
expressie zonder meer, Is tevens 
mededeling van hart tot hart, met 
andere woorden: zang Is een ge-
moedsultstraling. Het lied heeft 
een onmisbare religieuze funktle 
in vreugd en leed van het dagelijks 
leven: het biedt houvast In onze
kerheid en twijfel, het schenkt een 
gevoel van geborgenheid, wekt 
moed en vertrouwen, beschermt 
ons en de onzen tegen kwaad; 
kortom: de volkszlel zingt uit ge-
k)of en bijgeloof, maar steeds met 
een oog op het bovenzinnelijke. 
Ten slotte, en door de geschiede
nis heen, heeft het volkslied socia
le en politieke betekenis gehad. 
Denk om. aan de oorlogsliederen 
die u kent: wellicht nog hebt u 
deze door uw ouders of grootou
ders horen zingen. Zo ook heeft 
het Vlaamse hart de kreten van 
bittere armoede geenszins verge
ten, de gezangen die honderd jaar 
geleden, door hun aangrijpende 
kracht vooreerst de weversrevo
lutie bewerkten, en kort nadien de 
algemene sociale opstanding van 
de Vlaamse werkman. 

Vlaamse volkslied bedreigd 
W/y; „Hoe bent u te werk gegaan ?" 
L Gelber: „Ach, Ik ben reeds lan
ger dan 30 jaar bezig met de 
voorbereiding van dit werk. 
Ik denk dat Ik met deze publikatie 
net op tijd kom. Want „het zingen" 

Is vandaag ernstig bedreigd... komt 
ernstig In het gedrang. Deze wes
terse wereld mist de rust om nog 
te kunnen zingen. Wij missen het 
gesloten midden, bijvoortjeeld de 
besloten hulskring, waar we de 
kans krijgen om te zingen. Vroe
ger zong men bij het werken, maar 
hoe zou dit thans nog mogelijk 
zijn? We worden overstelpt door 
brutaal lawaai... 

En toch leeft het lied nog in Vlaan
deren, al wordt het met „uitroeiing" 
bedreigd. Een geniale eigenschap 
en gave van het Vlaamse volk was 
Immers de liefde voor het zingen... 
Het is onze plicht dit rijke erfgoed 
te redden van een gewisse onder
gang. In veel van de ons omringen
de landen is het reeds te laat... 
Hoe Ik te werk ben gegaan? Ik heb 
een brede kring van trouwe vrien
den die „op stap" zijn gegaan en 
met de bandrecorder overal in 
Vlaanderen opnamen zijn gaan 
maken. Soms was de Indroduktle 
moeilijk, omdat de mensen niet 
meer spontaan reageren, wanneer 
een vreemde binnenstapt met 
een bandrecorder onder de arm... 
Nochtans waren die opnamen 
hoogst noodzakelijk, omdat dit we
tenschappelijk vereist wordt 
In het archief van het Vlaamse 
Volkslied In de Koninklijke Biblio
teek beschikken wij vandaag over 
méér dan 9.000 verschillende op
namen. Al die gezongen bronnen 
brachten wij over in muziekschrift 
wat niet altijd een makkelijke klus 
was... 
Dit boek IS zowat een bloemlezing 
van het enorme rijke aanbod. 
Wij: „U baseerde zich dus uitslui
tend op de mondelinge overle
ving? 
L Gelber: „Inderdaad. Wij namen 
geen enkel lied op waarvan reeds 
een uitgeschreven melodie be
stond, en evenmin namen wij ge-
komponeerde stukken over. Ten
zij wanneer het plaatselijke volks

zangers betrof die liedjes geschre
ven hadden, in dolle begaafdheid. 
Echter nooit beroepszangers. Bo
vendien bestaat er vaak een 
enorm verschil tussen wat men 
„opgetekend" heeft, en wat men 
echt zingt 
De Improvizatle, Is, voor de studie 
van het volkslied, het meest 
boelende, het meest Interessante. 
Omdat achter dat, de eigen, muzi
kale wetten schuilgaan. En daarom 
ben ik sinds lang bezig met een 
vergelijkende studie van de volks
liederen In Vlaanderen met de ons 
omringende volkeren. Naar mijn 
bescheiden mening bestaan er 
echt Vlaamse „eigen-heden" In de 
volksliederen. Maar zeker bestaan 
er genetische wetten In de ontwik
keling van de muzikaliteit van een 
opgroeiend kind". 

Ongehoorde spot 
Wij: „Wat is de pedagogische 
funktie van het volkslied? 
L Gelt>er- „Er valt vooreerst een 
direkte, evidente pedagogische 
funktle aan te duiden, namelijk: het 
lied gebruikt men, bezigt men. Im
mers, een volkslied Is een fantas
tisch middel om Iets te zeggen, 
bijvoorbeeld in de omgang met 
kinderen. Een lied kan gehoor
zaamheid gebieden, evenals gene
genheid uiten... 

Verder heeft het volkslied een 
enorme sociale Invloed: het sa
men-zingen heeft ongetwijfeld een 
onmeetbare, maar zeer reële funk
tle: men leert zich „schikken" In 
een gemeenschap. Daarenkxjven 
Is het zo dat u op plaatsen waar 
nog gezongen wordt een gezellige 
sfeer zult aantreffen. Een lied kan 
Iemand „omhoog" trekken. Koele 
woorden brengen niemand tot lief
de, maar door de houding, de blik, 
de tonaliteit., kunnen die woorden 
wel tot liefde wekken. Hoe veel 
meer gaat het gemoed niet „open" 
bij het zingen van liederen? Alhoe
wel een lied niet mag ophitsen, 
zoniet misbruikt men het lied, 
maakt men dit kapot". 
Wij: „ Vele teksten van de door u 
opgetekende liederen hebben 
meer dan één betekenis?" 
L Gelber: „In de Vlaamse volkslie
deren steekt een ongehoorde 
schat aan spot Een volkslied is, 
per definitie, nooit een gekunstel
de, maar wel een natuurlijk vloel
ende melodie, maar hier In Vlaan
deren slaagt men er daarenboven 
nog In deze wonderschone mu
ziekstukjes te kruiden met een 
ongekende dosis humor". 
Wij: „Dit boek is wel duur?" 
L Gelber: „Dat Is Inderdaad zo, 
maar het is me dat waard... Het 
gaat om het redden van een enig 
stuk Vlaamse kuituur! 

(pvdd) 

Lucy Gelber, Encyclopedie van het levende 
Vlaamse Volkslied, deel 1, Aurelia Books, 
1983, 3.400 fr. Uitg.: Aurelia Books, Mu
seumlaan 17, 9631 Sint-Martens-Latem. 
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