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Foto van de week
En de Vlaamse frank?
De regering laat niet na, de muntherschikking en de zogenaamde opwaardering van de Belgische frank voor te stellen
als een soort Europese Oscar voor haar beleid. Wie zal er
zich over verwonderen? Bij gebrek aan echte snksessen moet
Martens het hebben van schijnsuksessen.
Uit alles blijkt immers, dat de huidige béwindsploeg haar
tweede adem niet vindt. De tegenstellingen tussen de koalitiepartners worden bitsiger. Zware problemen — CockerillSambre is er het schoolvoorbeeld van — worden ontweken en
uitgesteld. Ondanks alle vroegere dure eden is de regering
terug aan het vragen van volmachten toe, een kennelijke
blijk van onmacht zelfs tegenover haar eigen meerderheid.
Het monetair schijnsuksesje is dus een welgekomen afleiding.
In feite echter is de zogenaamde opwaardering van de
Belgische frank een verbloemde devaluatie. Tegenover de gezonde Europese munten — de mark en de gulden — gaat de
Belgische frank weer wat verder de dieperik in. In de jongste
twee jaar heeft de frank tegenover de mark één-vierde en
tegenover de gulden één-vijfde van zijn waarde verloren.
fTussen haakjes: zelfs in deze krisistijd zou een Vlaamse
frank, steunend op de ekonomische prestaties van Vlaanderen, in de kopgroep Nederland-Duitsland thuishoren. De
Belgische frank is spijtig genoeg een Vlaams-Waals bastaardprodukt).
De muntherschikking van verleden maandag is in feite geen
monetaire, maar een politieke operatie geweest. Dat met de
louter-monetaire logica weinig rekening gehouden werd,
blijkt o.m. uit de verrassende opwaardering van de Deense
kroon. Denemarken heeft net als België voordeel gehaald uit
de blokvorming van de kleinere landen, die zich niet wilden
geplet zien tussen de Duitse hamer en het Franse aambeeld.
De kern van deze blokvorming der kleinen was Benelux. Dit
was alleszins een van de zeldzame verheugende vaststellingen tijdens de muntherschikking: terwijl de Europese kaars
doofde, werd een nieuw vlammetje geblazen in Benelux.
Waarom speelt de koalitie van de Nedere Landen trouwens
geen blijvender rol op het Europese toneel?
In werkelijkheid zijn het zijdelings de Nederlanders en
rechtstreeks de Luxemburgers geweest, die de Belgische
frank voor zwaarder onheil hebben behoed.
Over de werkelijke kracht van de Belgische munt is daarmee
niets gezegd. Algemeen wordt verwacht dat er in de eerstvolgende maanden opnieuw een muntherschikking komt. De
Duitsers voorspellen reeds thans, dat de Belgische frank op
dat ogenblik de eerste kandidaat zal zijn voor een flinke
waardevermindering.
Men moet trouwens de toekomst niet voorspellen uit het koffiedik om dat te vrezen. Een blik op de feiten volstaat. Het enige lichtpunt in de situatie is, dat vooral door de devaluatie
van vorig jaar de konkurrentiepositie van de Belgische
bedrijven verbeterd is. Een aantal bedrijfsleiders wordt daar
wellicht beter van, het land alleszins nog niet. Met 15 % werklozen blijft België een treurige koploper. Het inflatiepeil —
volgens de zopas bekend gemaakte cijfers 9 % - ligt driemaal hoger dan in Nederland en Duitsland. In 1982 is de
bevolking reëel verarmd, zonder dat er tastbare resultaten
van die offers zichtbaar werden. Dit jaar gaat de inlevering
en verarming in versneld tempo. Maar de regering blijft volkomen te kort schieten inzake sanering van de overheidsfinancies. Een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 50O miljard, een netto te financieren tekort ten belope van 16 % van
het BNP: ziedaar de wankele pijlers onder de Belgische munt.
Men moet geen helderziende zijn om te voorspellen dat België
vroeg of laat terecht dreigt te komen in een spiraal van opeenvolgende en dan katastrofale devaluaties.
De vraag die ons vooral moet bezighouden is, of Vlaanderen
zich weerloos en blindelings in deze spiraal zal laten meezuigen. Dan wel: of het uiteindelijk de wil en de macht opbrengt
om op eigen poten te staan, (tvo)

Minister van Financiën, Willy De Clercq, trachtte ons maandag te doen geloven uai uc Belgische frank,
tegen de verwachtingen in, zelfs opgewaardeerd werd- Welke prijs we voor die schijn-revaluatie zullen
moeten betalen zal in de komende maanden blijken. Dan zal de gehele waarheid blijken. Als bijvoorbeeld
onze belangrijkste handelspartners, West-Duitsland en Nederland, ons het volle pond voor de
muntherschikking zullen doen betalen, (foto upi)

Nu zondag 27 maart

IEDEREEN NAAR HASSELT
De Vlaamse strijd- en kultuurorganizaties blazen verzamelen voor de
nationale Vlaamse betoging nu zondag, 27 maart te Hasselt Vanaf 11
uur vertrekt de betoging, provincie na provincie vanop het Kol. Dussartplein in de Limburgse hoofdstad.
Op 5 februari, vlak nadat de regering Happart tot burgemeester van
Voeren had benoemd, belegde de Volksunie reeds een eerste
verwittigingsbetoging te Hasselt. Voor een nauwelijks aangekondigde en haastig georganizeerde manifestatie werd het een groot
sukses: vijfduizend aanwezigen.
Volgende zondag moet er te Hasselt meer, véél meer volk zijn. Dat
zal ook wel: de brede waaier van
oproepende verenigingen staat
daar borg voor. De duizenden
Vlaams-nationalisten, die reeds op
5 februari door Hasselt stapten,
zullen er in overgrote meerderheid
wéér bij zijn. Met de vele vrienden
en medestanders die zij thans,
voor deze minder-haastige betoging, hebben kunnen bereiken. En
met de anderen
Het ziet er naar uit, dat de betoging volgende zondag zal gehouden worden in een periode van
betrekkelijke politieke windstilte.
De grote golf Vlaamse verontwardiging vlak na de benoeming van
Happart is een beetje weggeëbd.
Hete ijzers zoals Cockerill-Sambre
worden door de regering nog in
het vuur gehouden, wellicht zelfs
met het oog op en tot na de
betoging.
Dit mag" voor niemand een reden
zijn om niet naar Hasselt te gaan.
Zondag worden in ieder geval de
neuzen geteld. Uit het sukses of

gebrek aan sukses van de betoging zal de regering besluiten trekken. Een massale opkomst is dus
méér dan gewenst, ze is dringend
nodig!
Het zal zondag te Hasselt trouwens niet alleen over Happart
gaan en met alleen over CockerillSambre. Het Vlaams ongenoegen
tegen de koelkastpolitiek van de
regering moet massaal tot uiting
komen. De struisvogelpolitiek van
Martens-V is er de oorzaak van
dat de verspillende opbod- en
kompensatiepolitiek verder gezet
wordt, dat iedere ekonomisch verantwoorde aanpak onmogelijk gemaakt wordt, dat Vlaamse miljar-

den verder overgeheveld worden
naar Wallonië.
Te Hasselt moet tevens duidelijk
gemaakt worden dat de Vlaams
en de sociale eisen één en dezelfde strijd vormen. Nu de grote
vakbonden in Vlaanderen de jongste dagen opnieuw een — zij het
voorzichtige — stap verder gezet
hebben in de richting van méér
Vlaamse autonomie, is het des te
meer te betreuren dat zij niet méé
oproepen voor deze betoging. In
ieder geval moet aan hen én aan
de regering duidelijk gemaakt worden, dat Vlaanderen het niet langer neemt dat er geen Vlaamse tewerkstellingsbeleid mogelijk is,
omdat de regering Martens-V ons
slechts 6 % van onze eigen
Vlaamse belastingopbrengst gunt
De betoging van zondag moet een
duidelijk teken aan de wand worden, een uiting van scherp Vlaams
ongeduld en van de uitgesproken
Vlaamse wil om ons eigen lot in eigen handen te nemen.

Alles over VU-aktie '83 Lees biz. i9
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tonen voor de standpunten die door
de VU worden verdedigd
En wat wil de SP dan' Mee met de
wind gaan om het verlies aan stemmen
te beperken I
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Plotseling ontdekten zij dat Vlaanderen bestaat! Maar van hen verwachten
wij nog steeds daden ipv woorden.
De VU IS groot genoeg om alleen het
woord te voeren en mag zich met laten
manipuleren door „wieltjeszuigers".
Men moet maar alleen de toestand
bekijken van het Stedelijk Onderwijs
te Antwerpen of van de OCMW's om
te zien wat voor politieke overeenkomsten bestaan tussen SP, CVP en vakbonden om benoemingen tot stand te
brengen.
Het feit dat men een partijkaart bezit
en dat men bij één der vakbonden
aangesloten is kan zeker als een pluspunt genoemd worden voor een werkzoekerxle aan de stad. Een politieke
vriend is natuuriijk het ideaal!
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GEEN WOORDEN
MAAR DADEN!
Volgens mij is het niet met steeds „De
Vlaamse Leeuw" te gaan zingen op de
Uzertiedevaart te Diksmuide of op het
Vlaams Nationaal Zangfeest te Antwerpen, dat Vlaanderen vrij zal worden. Ook mogen wij ons in geen geval
gaan inbeelden dat de Walen zich door
zoiets alléén zouden laten intamideren.
Niet dat ik als Vlaming iets tegen ons
nationaal lied heb, wel integendeel!
Maar we zingen dat nu al méér dan
honderd jaar bij iedere gelegenheid en
bij iedere manifestatie — en keren
daarna telkens heel braafjes en heel
zelfvoldaan huiswaarts.- Doch wat
hebben we daarmee tot nu toe bereikt?
Kijk nu bij voorbeeld eens naar de
Walen- Zij zingen heel wat minder dan
WIJ, maar daarvoor zijn ze wél gedurig
in de aanval — en déardoor hebben zij
steeds vnjwel alles bekomen wat er in
dit apenland ook maar enigszins te
bekomen is. Daaruit kan men dus best'
opmaken, dat het met zingen alléén
niet gaat. Vlaanderen heeft dringend
daden nodig als het vrij wil worden!
Laat ons maar gerust eens een voorbeeld nemen aan de Waalse buren.
Die zijn wat dat betreft heel wat
konsekwenter en zeker veel vasttjeradener dan wij Ook trekken zij steeds
aan één streng als het nodig blijkt iets
wat WIJ Vlamingen niet eens kennen!
En nog iets: als wij Vlamingen met
genoeg lef meer bezitten om ons
eindelijk vnj te vechten, van verdienen
wij die vnjheid ook nietL Maar dan
moeten wij in dit geval ook ophouden
met dat eeuwig zeuren en klagen!
G.V.M., Eupen
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Brieven

SAMEN MET SP?

SAMEN MET SP?

Ik heb vroeger reeds gezegd dat wij in
onze strijd voor een Vlaamse staat de
socialisten konden nodig hebben. Dit
gebeurt reeds op gemeentelijk vlak!
Trouwens, Van Miert lijkt mij een eerlijk Vlaamsvoelend iemand. Ik meen
daarom dat het moet mogelijk zijn om
samen met de Vlaamse socialisten een
grote gezamenlijke aktie te voeren, bv.
een grote protest-mars in Brussel.
Men moet begrijpen dat pers-konferenties weinig aarde aan de dijk brengen. Zo'n gezamenlijke aktie zou
hoofdzakelijk bijna uitsluitend Vlaamse
doelstellingen mogen t>eogen. Trouwens de CVP voelt de zwakhekJ van
de oppositie aan en zal verder op de
ingeslagen weg doorgaan en verder
alles inj^almen. Vele Vlaan-isgezinde
mensen voelen dit ook aan en zijn diep
ontgoocheld om al wat thans gebeurt!
R.V., Vlamertinge

Wat door somnnigen als historische
perskonferentie werd betiteM CWIj"
van 17 maart ID is bij mij zeer negatief
overgekomen. Dat oppositiepartijen
oppositie voeren in Kamer en Senaat
is hun rol. Dat vanuit de oppositie
standpunten worden genomen die
overeenstemmen bij beide is mogelijk.
Maar dat Vlaams-natk>nali8ten steun
zoeken bij de socialisten om over
4>artijpolit)ek ellebogenwerk bij verdeling van belangrijkste machtsposten'
te gaan spreken is een houding die ik
als Vlaanise arbeider ten zeerste betreur.
De Volksunie is een partij die groot en
sterk genoeg is om alleen daarover
standpunten in te nemen en het aan de
openbare opinie kenbaar te maken. De
SP voelt het goed dat de Vlaamse
artiekiers (hun kiezers zeggen ze)
meer en meer begrip beginnen te

Iedereen weet hoe groot het nriachtsnnonopolie van de twee grote vakborv
den in Antwerpen wel is, om deze stad
maar te noemen. Maar iedereen blijft
zwijgen) Daarom profniat aan VUraadsHd G. Bergers die dat probleem
aarMoeg.
Ptotseling zouden dezetfde SP-merv
sen nu een andere taal gaan spreken
wanneer het om de slechte start van
de Vlaamse administratie gaat
Dat de VU de depolitizering van de
staats en gewestelijke apparaten
wenst wil ik tiest gekiven omdat het in
het ideaal van het natkxialisme beschreven is.
„Het Vlaams-nationalisme is een rechtvaardigheklsbeweging die streeft naar
geliJkhekJ en die vecht tegen bevoorrechtifig'' (M. Osppieters).
Ik denk niet dat socialisten voor hetzelfde ideaal weriaen te strijden. Bij
hen gaat het meer om te reageren
omdat ze op dit ogenblik nog geen
stuk van de Vlaamse koek hebben
nrxjgen proeven.
Ch. H. ZwijndfMht

HASSELT
Aangaande de Vlaamse betoging op
27 maart a.s. te Hasselt alleen dit
België is tegen ons,
daar kunnen wij niets aan veranderen.
Geven wij België de bons,
dan wordt dat een zegen voor Vlaanderen
J.G., Maasmechelen

VOLKSBEDRIEGERS?
Ik lees zopas in uw artikel „De Clercq
zwanst" dat deze minister van Financien geen nieuwe belastingen voorziet
tijdens de eerstvolgende twee jaren
Welnu, gisteren ontving ik vanwege
het ministene van Financien, administratief centrum, Aalst een belastingbrief vergezekl van een stortingsbulletin ten bedrage van 6.454 fr voor in het
jaar 1981 te veel ontvangen pensioen.
Dat na 46 jaar bijdragen als t)ediende.
Ik ben reeds 16 jaar in een rusthuis te
Erembodegem en heb al die jaren
geen frank moeten betalen; nu moet
het wel en onverwachts. Volgens de
heren financiële politiekers zou het
C X ^ W nne daar voor 143.000 fr. per
jaar laten inwonen; ze zijn er een heel
pak naast Is dat geen volksbedrog?
J.D.O., Erembodegem
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W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en smaadbneven Oe andere publiceren wij
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinte. vertolkt in een lezersbrief
IS met noodzakeli|k de onze
De redaktie
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• Vertegenwoordiger
met
meertalenkennis zoekt werk. 40
jaar oud, gehuwd en 2 kinderen.
Heeft belangstelling voor verzekenngswezen. (177)
• Bediende met ervaring bij de
post zoekt werk Diplon\a A6/A3
Handel, 21 jaar oud, tweetalig en
kan typen. (180)
• CE Maatschappelijk werker,
spec
samenlevingsopbouw,
zoekt werk. 25 jaar oud en gehuwd. (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 Ervaring 8 maanden
(010)
• Chauffeur-besteller zoekt betrekking. Vrij 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 Latijn-wiskunde HMO, RITCStelevisie en produktie Talen N F E.D.
zowel spreken als schnjven Daktylografie. (005)
• Onderwijzeres zoekt betrekking 27 jaar en 2 jaar ervanng.
(017)
• Kokkin, 21 jaar, zoekt werk
als keukenhulp of gezinshelpster
Brussel of omgeving, onmiddellijk vrij (018)
• Kondukteur van werken, tuinbouw, zoekt werk, is 27 jaar en
bezit diploma humaniora-menswetenschappen. 2 jaar tuinarchitektuur Ervanng in de tuinbouw
(039)
• Beenhouwer-spekslager
zoekt werk, zij is 19 jar en heeft
reeds 6 maand ervanng (123)

• Kadert>ediende, met ervaring
in toerisme, bedrijfsorganzitie en
reorganizatie, personeelsbeleKl,
dokumentenstudie, boekhouding
en fiskaliteit met diploma A l , grafische bedrijven, ekonomie en
ergologie zoekt gepaste bet rekking. Ongehuwd en 36 jaar oud.
(038)
• Kinderverzorgster met dipkv
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)
• Kadert}ediende-boekhouder,
zoekt passerKle betrekking. Vrij
van legerdienst diptoma graduaat Ekonomisch onderwij&
Tweetalig, kennis an Engels en
Duits. (144)
• Handenart)eider zoekt werk,
20 jaar. Wil ook in pk>egen werken. Studies hortikultuur. (145)
• Steno-daktylo, Nederiandstalig,zoekt werk, 30 jaar, gehuwd
en 2 kinderen. Studeerde handelbureelwerken. (158)
• Garneerder zoekt werk. (Sehuwd HIJ aanvaardt alle werk. 13
jaar ervanng (165)
• Kinesiste, 24 jaar en ongehuwd zoekt werk in ziekenhuis of
bij zelfstandige kollega 1 jaar
ervanng. (170
• CE Bedrijfsmecanicien
Al
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 kameriid Daan
Vervaet, Brabantsebaan 373,
1683 St-Laureins-Berchem, met
vermelding van het refertenummer Telefoon 02-5325795, tot
21 uur

« In de Vlaamse Raad stemmen alle politici tegen Happart.
In het nationale parlement stemt de helft
van diezelfde politici net het tegendeel.
Dat IS politiek pervers. »
« Als er 20.000 Waalse staalarbeiders bedreigd worden,
stort België in elkaar.
Maar in de Vlaamse textiel zijn ruim
1(X).000 mensen werkloos, en België bestaat nog.

Niet overdrijven, hé. »

Deze week in
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Van Rompuy
stapt op...
Tijdens het voorbije weekeinde
hielden de CVP-jongeren een
kongres te Westende. Als belangrijkste punt gold de verkiezing van een nieuwe CVP-jongerenvoorzitter. Eric Van Rompuy
haakt na vijf jaar af. Hij zal zich
voortaan uitsluitend bezig houden met het waarnemen van zijn
Europees mandaat en zijn funktie
van schepen in Zaventem. Met
dat laatste heeft hij trouwens al
genoeg om het hoofd: bij de
jongste
gemeenteraadsverkiezingen kwam zelfs een eigen
ACV-lijst op tegen Van Rompuy.
De onuitstaanbare arrogantie
van deze kerel was ook hen te
veel geworden. Van Rompuy
slaagde er tijdens de voorbije
jaren in vyarm en koud tegelijk te
blazen. Enerzijds mocht hij als
uithangbord dienen voor de
Vlaamse vleugel van de CVP,
maar anderzijds fungeerde hij
dikwijls als dé spreekbuis bij
uitstek van de behoudsgezinde,
unitaristische groep rond Leo
Tindemans. Toch moet gezegd
dat Van Rompuy de jongste tijd,
al of niet oprecht, de radikalere
Vlaamse kaart trok, maar ook dat
hij nu het zwijgen wordt opgelegd door de CVP-ministers uit
de centrale regering, die steevast de Belgicistische toer opgaan.

...en Van Hecke
komt
Na de showman, nu de uit-en inbraak-figuur? Op het jongste kongres werd Johan Van Hecke tot
CVP-jongerenpresident verkozen.

Hij vy/as trouwens de enige kandidaat. Deze 28-jarige jongeman
ging al duidelijk de andere toer op:
hij had het over de werkgelegenheid, de kernraketten.. en de operatie „uitbraak". Hiermee bedoelde
hij op de (hopelijk ijdele) pogingen
die de CVP-jongeren gaan doen
om zich opnieuw te gaan bemoeien en mengen in die brede
waaier van kristelijke verenigingen. Want, het is de jongste tijd
overduidelijk gebleken dat precies
vanuit deze organizaties de afkeer

ten overstaan van die machtsgeile
CVP ontzettend is toegenomen.
Erger nog, tal van kristelijke basisgroepen en -verenigingen „braken" van de hypokrisie en het
verraad van de partij die zich
kristelijk durft te noemen.
Ook slaagde deze kersverse
voorzitter erin op een laaghartige
wijze uit te halen naar de VU,
terwijl hij tegelijkertijd sprak over
het gebrek aan Vlaams profiel van
zijn eigen partij. Enkele minuten
daarvoor had hij het echter klaar
gespeeld een resolutie omtrent
een eigen Vlaams buitenlands beleid de grond in te boren._
De „kontinuïteit" blijft behouden bij

de CVP-jongeren: wild uithalen
naar andere frakties, om de interne verdeeldheid te camoufleren!
Van Hecke leverde hiervan reeds
het klinkende bewijs. Een weinig
hoopvol begin..

Deze week dit...
We kunnen het nationaliteitenprobleem van België behandelen
vanuit een staatkundig, etnisch
of kultuur-filozofisch oogpunt.
Vandaag voegen we er terecht
een ekonomische dimensie aan
toe. Met de stijgende
werkloosheid in Vlaanderen en
de aftakeling van de Vlaamse
ekonomische draagkracht op de
voorgrond, is thans deze laatste
beweegreden de sterkste om
het zelfbestuur van ons volk te
bepleiten. Toch blijf ik er diep
van overtuigd dat de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd diepgang mist
zonder sociale bewogenheid. De
sociale rechtvaardigheid is geen
franje van het Vlaamsnationalisme. Ze is er inherent
aan verbonden. De strijd voor
de kulturele gaafheid van ons
volk kan noch mag in botsing
komen met de sociale
rechtvaardigheid.
Integendeel, ons volksnationalisme verdraagt geen
onrecht Het steunt op
beginselen van echte
demokratie. Daarin zijn zowel de
vrijheid als de gelijke-kansen van
elke mens besloten. Ons volksnationalisme kant zich tegen elk
imperialisme en tegen elke
terreur, zowel de gewelddadige
als de geestelijke, zowel tussen
de volkeren als tussen de
mensen onderling. Daarom
hebben wij ons afgezet tegen
de valse superioriteit van het
franskiljonisme. Tegen de
heersersmentaliteit van baronnen
en andere potentaten. Tegen

een franstalige bourgeoisie en
politieke kaste in Brussel, die er
persoonlijk en elektoraal
voordeel in zagen duizenden
Vlaamse Brusselaars orKJer
zware sociale en psychologische
druk te verfransen. Tegen de
haast misdadige uitbuiting van
de Vlaamse arbeiders in de
Waalse koolputten en andere
bedrijven. Velen van ons zijn in
deze strijd voor sociale
rechtvaardigheid en omwille
ervan, Vlaams-nationalist
geworden.
Vandaar dat ik huiverend aankijk
tegen de opwellende rassenhaat
Vóór enkele jaren wees ik op
het probleem van de overdreven
koncentratie van bepaalde
immigrantengroepen, vooral in
Brussel. Ik waarschuwde dat er
dynamietstof in zat die na een
decennium zou ontploffen. Ik
drong aan op strikte
maatregelen tegen een verdere
inwijking.
Ik kioeg de hypracrisie aan van
een aantal politici die stemrecht
voor immigranten eisten maar
geen poot uitstaken voor een
geleidelijke en menselijke
integratie van al degenen die
toch hier zouden blijven. Ik wees
op de verantwoordelijkheid van
heel wat bedrijfsleiders die maar
al te graag goedkope
arbeidskrachten tewerkstellen,
zelfs illegaal.
Sindsdien bleef het probleem
verder verrotten. Mijn
waarschuwingen sloeg men in
de wind. Mijn onthaal-voorstellen

Delruelle
neemt vakantie
ƒ

werden grotendeels van de tafel
geveegd.
Nu Is het zover dat er haast
geen bevredigende oplossing
nog mogelijk is. Nu Is de lont
bijna opgebrand. De vlam nadert
het dynamiet Nu breekt de
reaktie tos. aangevuurd door een
man die steeds het symbool van
onverdraagzaamheid was. Eerst
tegen de Vlamingen. Nu tegen
de vreemdelingen. Zijn politiek
steur^ttioofdzakelijk op
electorale stunts. Geen enkele
menselijke visie. In 1941 klonk
zijn naam Vlaams genoeg om
vroegtijdig uit
krijgsgevangenschap weer te
keren. Nu Is NOLS het symbool
van Vlaamsvijandigheid en
rassenhaat
Zijn plannen om de
immigrantenkinderen langs
apparte ingangen naar apparte
klassen te loodsen zijn niet
alleen discriminerend, ze zijn
onuitstaanbaar. Hij treft de
zwaksten der zwakken. Hij
schiet op onschuldige, arme en
totaal weerloze kinderen.
Walgelijk] Zijn Inzichten lossen
bovendien geen enkel probleem
op. Ze zijn alleen provocerend
en scherpen de tegenstellingen
aan. Geen enkele Vlaamsnationalist kan trappen in deze
laaghartige val.

Vic ANCIAUX

*

VDB gerold
Nadat de huidige minister van
landsverdediging Vreren vóór enige tijd door zakkenrollers een
beetje „lichter" werd gemaakt (tijdens een internationale voetbalwedstrijd). Is nu ook de gewezen
minister van defensie Vanden
Boeynants het slachtoffer geworden van een diefstal. „Onbekenden" brachten een „bezoek" aan
het privébureau van VdB en legden er de hand op belangrijke
persoonlijke en politieke dokumenten van de „befaamde" Brusselse politicus. Swaelen, ook een
ex-legerminister, doet er goed aan
zichzelf en zijn goederen beter te
laten beschermen, want in deze
„schrikkelijke tijd" van vandalisme
en roof weet je toch maar nooit
In de mededeling over de diefstal
bij VdB, werd niet gezegd of er
ook „bezwarende" dokumenten
zijn verdwenen. Iedereen herirv
nert zich nog wel dat er een
onderzoek tegen de pensenkoning aan de gang is. Of VdB
hiervoor Inmiddels al officieel in
staat van beschuldiging is gesteld
of niet is een zorgvuldig bewaard
geheim van het Brusselse justitiepaleis. Beleven wij hier straks een
Watergate-affaire op Belgisch niveau?

De nieuwe voorzitter van Ck)ckerill-Sambre, Delruelle, is er na een
volle maand van „inspanning",
even tussenuit geknepen. En niet
zomaar eventjes voor enkele dagen naar de Vlaamse kust Neen
hoor. De inspanningen moeten zo
zwaar geweest zijn, dat de CSboss hoogstdringend aan een welverdiende (?) vakantie toe was~ In
het peperdure Californiël
Deze speelreis wordt hem zelfs in
regeringskringen niet in dank afgenomen. Het heette dat het kabinetMartens „hoogst verbolgen" was
over deze Amerikaanse reis van
Delruelle. Immers, de direktie kan
In zijn afwezigheid onvoldoende
kordaat optreden... en de vermoeidheid van de baas zou wel
eens veeleer van diplomatieke
aard kunnen zijn. „Vaandelvlucht"
noemt men dit ook wel eens... Of
schuilt de regering zich daarachter
weg om zelf niets te moeten ondernemen? De beslissende datum
voor een „sociaal pakt" bij CS Is Inmiddels reeds lang verstreken..
En de baas? Die heeft al een bruin
kleurtje.
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Kommentaar

Hand in eigen boezem!
„Hef historisch dieptepunt van de
CVP is pas op l<omst LJ Happart
is een boven het Vlaams gerecht
staande misdadiger CJ Martens
en zijn circusbaron... LJ Wij zijn
het beu, dat enkele partijdiktatoren zomaar werk en gevoelens
van duizenden partijmilitanten in
één klap kunnen vernietigen. Dit
gesjacher om de macht... LJ Communautair: Vlaanderen boven LJ
Happart benoemd en het wetsvoorstel Vanden Brande in de
frigo. Een totale nederlaag voor de
CVP LJ De jongste
koehandel
van landsverdediging en van de
ganse regering: wij voelens ons,
en met ons het gros van de bevolking, verkocht, bedrogen, verraden..."

Deze bovenstaande citaten vormen zowat een bloemlezing uit
enkele tijdschriften van de CVP)ongeren. Ja, U leest goed: dit is
niet overgenomen uit het blad van
een oppositiepartij of van een
drukkingsgroep, maar van de politieke jongerengroepering binnen
de CVP, die aldus bewijzen wat
wij al langer wisten: het rommelt in
die grote, machtsdolle partij... De
alledaagse militant pikt de wansmakelijke bedoening van de
CVP-top niet meer.
Eén raad, achtbare CVP-jongeren,
kap met die partij en stap er uit D'r
valt toch geen land mee te bezeilen.

Oorlogszuchtige Lagasse
Een Vlaamse delegatie onder leiding van senator Walter Luyten was onlangs voor een blitzbezoek in
Baskenland. Opdracht: bij vooraanstaande personaliteiten de bevestiging krijgen dat er door Spanje in
Baskenland systematisch wordt gefolterd en dat de Basken Arrese en Bilbao bij uitdrijving uit België
zwaar gevaar lopen. Deze bevestiging werd schriftelijk bezorgd, 's Zondags was er eeo betoging in Bilbao
met meer dan 30.000 Basken voor zelfstandigheid en amnestie. Toen de Vlamingen met hun leeuwevlag
zich voor een amnestiespandoek schaarden lokte dit donderende toejuichingen u i t Dat de Belgische
regering nu eindelijk de tekens aan de wand begrijpe en haar struisvogelpolitiek stopzet! (Lees ook „Volk
in de refter" onderaan deze bladzijde.)

PVV-voorstel:
misleiding
Drie PW-Kamerleden dienden
vorige week een wetsvoorstel in
waarbij de regering de mogelijkheid zou krijgen om in de nationale sektoren, meer bepaald aan
de personeelsleden van o.m. Cockerill-Sambre, de loonmatiging
bij wet op te leggen. Dit voorstel
werd met veel lawaai bekendgemaakt, nadat P W - v o o r z i t t e r Verhofstadt dit idee reeds enige tijd
geleden had gelanceerd.
Het initiatief is niets meer dan
een schampere poging tot volksmisleiding. W a n t elk kerstekind
weet dat zo'n
wetsvoorstel
maanden in beslag neemt alvorens het ooit goedgekeurd kan
worden. Ondertussen zullen vast
en zeker nieuwe miljarden aan
het Waalse staal worden toebed e e l d - en daarenboven is het
zeer de vraag of dit voorstel ooit
een meerderheid haalt in de Kamer en Senaat
Indien de P W het écht meent
met de woorden: „Geen steun
meer aan CS", dan volstaat het
dat de liberale ministers in de
regering het been stijf houden en
de kous is af. Het valt bovendien
ook op dat bij de ondertekenaars
van het bewuste voorstel, geen
enkele ministernaam te bespeuren v a l t
Kortom, dit nummertje diende enkel om de grondige verdeeldheid
binnen de centrale regering te
camoufleren. Andermaal.

LVV hekelt
PVV
Het Liberaal Vlaams Verbond
vindt het al te gortig. „De PW
loopt ernstig het risico haar geloofwaardigheid
volledig te verliezen. Nieuwe lasten
opleggen
aan de burgers maakt de slogan
„meer geld voor u, minder lasten
voor de staat, tot een monument
van onwaarachtigheid.
Het liberalisme loopt aldus het gevaar
een zware tol te moeten betalen',
zegt het L W in een mededeling.
Deze regering, en niet in het
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minst de liberale koalitiepartner
krijgt reeds geruime tijd de wind
van voor. Het ongenoegen neemt
toe. Maar wanneer nu ook reeds
je reinste partijorganizaties (zoals het L W er één is van de
P W ) , beginnen te protesteren,
nou, dan moet het erg gesteld
zijn!
De opmerking van het L W liegt
er niet o m : de jongste regeringsbeslissingen met betrekking tot
de belastingen zijn immers ronduit schandalig. Neem nu de olieprijzen: op een ogenblik dat de
mogelijkheid bestaat om de zeer
hoge prijs een beetje te verlagen,
heffen De Clercq en Co er zomaar extra aksijnzen o p - Er staat
de P W , bij de eerstvolgende
verkiezingen, een elektorale bolwassing te wachten.

:\

NATIONALE
VLAAMSE
BETOGING

Volmachten
ja, maar...
De Franstalige kristen-demokraten, onder leiding van Gerard
Deprez, stemden ook toe in het
verlenen van nieuwe (ondemokratische) volmachten aan de regering Martens V. Dit verwekt
hoegenaamd geen verwondering
— de PSC is immers regeringspartij — ware het niet dat de
Franstalige CVP'ers er ook nog
eisen aan koppelden zoals het
unitair behouden van het schoolpakt- en het geven van nieuwe
miljarden aan het Waalse staal!
„Wij keuren deze regeringsvoorstellen (de volmachten) goed op
voorwaarde dat elke dubbelzin-

nigheid omtrent het Waalse staal
wordt weggenomen", verkondigde Deprez aan een Franstalig
dagblad.
Het standpunt van ons omtrent
het Waalse staal laat alleszins
aan duidelijkheid niets te wensen
over: geen cent meer uit de nationale p o t . Is het dit wat de PSC
verlangt? Voor ons niet gelaten.

Enige tijd geleden diende V U voorzitter Vic Anciaux een voorstel van dekreet in bij de Vlaamse Raad, waarbij Brussel tot
hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap zou worden verklaard en tevens de zetel zou
worden van de Vlaamse regering
en de Vlaamse raad. Met dit
voorstel wil Vic Anciaux, terecht,
de betrokkenheid van Brussel bij
de Vlaamse gemeenschap blijvend benadrukken. Brussel is immers een aloude Nederlandse
stad, die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van
het Vlaamse volk. Bovendien wonen nog pakweg een kwart miljoen Vlamingen in deze stad?
FDF'er Lagasse is hiertegen wild
tekeergegaan in de Franse raad.

Hij liet door deze raad vlug-vlug
een motie stemmen waarin het
voorstel van Anciaux veroordeeld wordt en betiteld als
„agressiefNu is Lagasse toch wel de
slechtst geplaatste persoon die
zo'n beweringen mag uiten. Het is
immers diezelfde heetgebakerde
frankofoon die er, tegen alle adviezen van de Raad van State en
van de Vlaamse Raad in (en met
medeplichtigheid van de centrale
Belgische regering), een voorstel
doordrukte dat de oprichting van
Franstalige schooltjes in Vlaanderen wil toelaten.
Indien Lagasse echt op een konfrontatie aanstuurt, nou dan kan
hij die krijgen- De VU deinst
hiervoor niet terug!

Volk in de refter
Zo gaat dat op het Barrikadenplein. Je hebt trek in
een kop koffie. Als je in de refter k o m t zit die
boordevol baardige mannen en donkere vrouwen.
Die grote boterhammen eten. Die onder mekaar
onbegrijpelijk koeterwaals praten. Die na de maaltijd uitbarsten in driftige woordenstrijd of woest
gezang.
Dan weten we het doorgaans w e l : Luyten of
Kuijpers of allebei ontfermen zich eens te meer
over een verdrukte minderheid. Die moet gespijsd
en gelaafd worden, g e t f y s t en gesterkt
Ditmaal waren het Basken. Verleden vrijdag. Een
autobuslading medestrijders van Juan Arrese en
Fernando Bilbao.
Arrese en Bilbao waren militanten van de Baskische vakbond. Ze hebben syndikale akties gevoerd en Baskische vlaggen gehesen op verboden
feesten en manifestaties. Ze werden opgepakt
door de Spaanse politie. Gefolterd. Losgelaten. Ze
hadden méér geluk dan de broer van Arrese, die na
acht dagen cel een zelfmoordpoging ondernam.
Gered werd. Om wéér gefolterd te worden.
In 1979 werd de Bakische grond hen zo heet onder
de voeten dat ze met vrouw en kind en kraai naar
hier kwamen. Kessel-Lo, kinderen naar de plaatselijke kleuterschool, nieuw bestaan proberen op te
bouwen. En hunkeren van heimwee naar het verre
maar gevaarlijke vaderland.
Het lot van ontheemden, zeker als ze behoren tot
minderheden en niet-beschermde volkeren: geen
verblijfsvergunning, statuut van vluchteling afgewezen. Jaren de dreiging van uitwijzing en repatriëring naar Spanje. Waar vandaag, onder een socialistisch eerste-minister, door de politie nog
evenveel gefolterd wordt als in de tijd van Franco.
Sinds jaren trokken Luyten en Kuijpers zich het lot
van de twee Basken aan. Lange tijd scheen het
verloren moeite. In januari dreigde Gol, minister
van Justitie, Bilbao en Arrese over de grens te
zetten. Ze doken onder, de ene ten huize van Kuijpers, de andere bij Luyten.
De ambtenaren van Justitie en die van het UNOkommissariaat voor de vluchtelingen wilden n i e t

zegden ze, omdat ze weigeren te geloven dat er in
Baskenland nog gefolterd w o r d t Alleen aan de
hand van getuigenissen en bewijzen zouden ze
desnoods hun mening herzien en het vluchtelingenstatuut toekennen.
Dus deden Kuijpers en Luyten in Baskenland een
oproep. Eventuele getuigen konden zich aanmelden die dag, dat uur, die plaats. Ze zouden per
autobus naar Brussel reizen.
Op dag, plaats en uur stonden meer dan duizend
getuigen klaar om mee te komen. Aangezien er
maar één bus was met maar zestig plaatsen, werd
het een hele karwei om de zestig te selekteren. De
langst-gevangenen en de meest-gefolterden eerst
Plus enkele familieleden.
Ze reden dertienhonderd kilometer aan één stuk.
Kwamen te Brussel aan. Gaven hun getuigenissen
en bewijzen af en ketenden zich in een lange rij
vast vóór het ministerie van Justitie. Nadien
kwamen ze met Luyten en Kuijpers koffie drinken
en grote boterhammen eten. De refter hing een uur
vol met het geroezemoes van hun onbegrijpelijke
geestdriftige gesprekken.
Toen stapten ze weer de bus in. Dertienhonderd
kilometer terug, in één ruk. Want maandag moet er
gewerkt worden, ook in Baskenland.
Onze refter en de koffie van Maria, de huisbewaarster. Thuis en lafenis voor de volksnationalisten aller landen-
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Sociaal-ekonomisch

Martens bexhukM van wanbdwer
Woensdagmiddag heeft minister van Financiën en Begroting
Hugo Schiltz prompt een syntese-antwoord gegeven op talrijke vragen en problemen die
maandag door Vlaamse ekonomen werden opgeworpen in
voorbereiding van het 16de wetenschappelijk
ekonomisch
kongres in Gent (op 29 en 30
april eerstkomend). Bij de Brusselse leden van het Vlaams
Ekonomisch
Verbond
deed
Schiltz een oproep om energiek mee te werken aan de
promotie van een nieuw maatschappelijk consensus-model.
Schiltz: „Ik zeg wel een NIEUW.
Ikzelf en de partij waartoe ik
behoor zijn erg gehecht aan
mentale beweeglijkheid,
aan
een optimistische visie op het
menselijke gebeuren, aan een
voluntaristisch
engagement
naar de toekomst toe. De contestatie, het egalitarisme, hebben ondanks al hun overdrijvingen de zwakke plekken van het
maatschappijmodel van de vijftiger jaren blootgelegd. Laat
ons rustig stellen dat ons recept voor de maatschappij van
morgen een flinke scheut gelijkheid moet bevatten. Dat verschil in inkomen, bezit, kennis
en macht die niet steunen op
een verschil in bijdrage tot het
algemeen welvaren in de ruime
zin van het woord niet veel
waardering
verdienen. Loon
naar werken moet opnieuw een
aanvaarde maatstaf
worden.
Het is mijn overtuiging dat het
vinden van een goede konsensus over de gezagsstrukturen
in de ondernemingen één van
de belangrijkste opgaven is
voor onze maatschappij. Een
goed werkend evenwichtig systeem waarin inspraak, participatie, medebeheer
verzoend
worden met het zeker op ondernemingsvlak
noodzakelijk
gezagsprinciep is nog niet gevonden. Ook het politieke gezag moet geherwaardeerd worden. Overigens leeft de wereld
thans te snel om met grote
dogma's bestuurd te worden. Ik
ben er meer dan ooit van overtuigd dat een snelle hersmeding van de door ons betrachte
fundamentele consensus binnen unitaire Belgische strukturen niet mogelijk is, en dat wij
anderzijds geen tijd te verliezen hebben'.
Zolang inderdaad geen fundamentele Ingreep in die zin geschiedt zal onze gemeenschap
blijven voortploeteren in het
sombere perspektief dat, wat
betreft onder meer de werkgelegenheid, nu ook door de Vlaamse Ekonomen in hun lijvig referatenboek (haast 800 bIzD werd
geschetst Eerder wees het
Vlaams Ekonomisch Verbond (in
zijn „Snelberichten') er op dat
het tot nog toe gevoerde beleid
van de centrale regenng dient
omschreven te worden met termen als laksheid, verloedering
en wanbeheer.

ook Inzake werkgelegenheid
een omwenteling én een ravage
dreigen aan te richten.
Met het herstelbeleid van Martens V zakken w e verder de
dieperik in.
De Vlaamse ekonomen wijzen
er onder meer op dat de devaluatie van vorig jaar — dringend
nodig volgens Martens — hoegenaamd geen positief effekt op
de
werkloosheidsbestnjding
heeft gehad! Ook het gevoerde
Inkomensbeleid niet, bijkomend
mag het nu van de „Maritjeloperatie" betwijfeld worden.
In het referatenboek wordt letterlijk gesteld: „De devaluatie
was eerder een pijnlijke sanctie
dan een geneesmiddel. Het inkomensbeleid is volledig defensief gericht Wat het globale
industriële beleid aangaat is
een dringende aksentverschuiving nodig van een defensieve
steun naar een offensieve stimulering".

Afdreigingen

Schiltz: uit krisis met Vlaamse consensus
„Door zijn volgehouden budgettaire laksheid heeft de staat
zichzelf in een positie geplaatst
waar er geen financiële ruimte
meer is om zijn funkties in de
maatschappij te vervullen en
waar zeker geen ruimth meer is
om nieuwe taken op zich te
nemen. Door haar budgettair
wanbeleid
maneuvreert
de
overheid zich uit het ekonomische gebeuren. In deze kontekst kan men zich afvragen of
de overheid nog de middelen
zal hebben om de industriële
vernieuwing te schragen.'

Ravage
Er Is onderhand reeds voldoende op gewezen dat (xecies de
Vlaamse gemeenschap door de
Belgische overheid de kansen
en de middelen wordt onthou-

den om op basis van een nieuwe
consensus te bouwen aan de
toekomst In Vlaanderen Is die
wil aanwezig. Dat de Waalse
gemeenschap andere inzichten
heeft mag niet langer beletten
om die innoverende uitweg uit
de krisis door de Vlaamse gemeenschap te laten bewandelen.
Momenteel worden w e evenwel
blijvend meegesleurd In de Belgische krisis die het gevolg is van
een verstard konservatlsme. Het
heeft onder meer het dramatisch
gevolg dat een hele generatie
Vlaamse jongeren momenteel
van werk verstoken blijft.
De Belgische regering presteert
het de beschikbare miljarden
(grotendeels dan nog geleend
geld) te vergooien In bedrijven
en sektoren die reeds lang geen

greintje toekomstperspektieven
meer bieden.
En zo komt het dat de Vlaamse
Ekonomen wat betreft de werkloosheid voor de jaren '80, met
de veronderstelling dat het huldig Belgisch wanbeleid wordt
volgehouden, een dramatisch
toekomstbeeld schetsen. Tegen
het jaar '90 moeten we ons aldus
voorbereiden op het explosief
feit dat 16 procent van de beroepsbevolking officieel zonder
vast werk zit Hetzij 700.000, of
nagenoeg 1 miljoen als rekening
wordt gehouden met al diegenen die niet officieel werkloos
genoteerd worden én de tijdelijke werkers die hoe dan ook
geen vaste job hebben. De
Vlaamse ekonomen wijzen er
bijkomend op dat de Invoering
van de nieuwe technologieën

Vlaams syndikaal ontwaken...
Ondanks alles is er nu duidelijk
ook in de syndikale wereld een
streven merkbaar naar verregaande Vlaamse autonomie. Het
heeft behoorlijk lang geduurd
vooraleer in de twee grote vakbondszuilen ( A B W en ACV) de
federalistische gedachte gehoor
en gestalte kreeg.
Nog is er op vandaag geen reden
om luid te juichen. Bij voorbeeld
kon het dinsdag nog gebeuren
dat de nieuwe nationale A B W lelder Vanden Broucke na afloop
van het nationaal komitee een
perfekt Franstalige perskonferentie hield!
Dergelijke incidenten kunnen
evenwel niet wegnemen dat verscheidene Vlaamse krachten ook
In de syndikale wereld traag
maar zeker een autonome Vlaamse koers beginnen varen.

De reglonallzering van de natio- wordt gebruikt om de Vlaamse
nale kristelijke vakbond Is een gemeenschap te beletten de weg
feit geworden onder impuls van van de industriële vernieuwing
de Landelijke Bediendencentra- op te gaan.
le.
Het is verheugend vast te stellen
dat belangrijke opiniemakers en
invloedrijke
organizaties, die
vakbonden toch wel zijn, eindeInmiddels is ook bij de socialisti- lijk ook radikaal kiezen voor een
sche vakbond de „Vlaamse Inter- doorgedreven vorm van ekonogewestelijke" niet bij de pakken misch federalisme. Trouwens, mblijven zitten. Z o heeft de socia- dien zij dit niet deden, dreigden
listische VLIG zich duidelijk ge- zij elke band met de ekonomikant tegen de intentie van de sche en Vlaamse werkelijkheid
regering-Martens om de regiona- te verliezen.
lizering van de vijf overblijvende Het is nu alleen maar te hopen
nationale sektoren in de koelkast dat het niet bij deze woorden
te stoppen. Ook in de Vlaamse blijft, maar dat dit ook een konsyndikale wereld begint men ein- krete uitwerking in daden kent!
delijk de oogkleppen af te gooien En zeker het ACV, dat toch een
en in te zien dat de fameus niet onbelangrijk aantal leden in
gepredikte communautaire soli- de ministerraad telt, zou hier
dariteit slechts als drogreden werk moeten van maken.

...Eindelijk!

Uit de dagelijkse praktijk weten
w e nu meer dan voldoende dat
de Belgische regenng volhardt In,
de boosheid en geen gekke
maatregelen onbenut laat om
een ekonomisch herstel de pas
af te snijden.
Wordt een algemene rentedaling
In de Westerse wereld gemeld,
dan spant de Belgische overheid
zich in om in ons land prompt te
antwoorden met een rentestijging
Wordt een daling van de olieprodukten in het vooruitzicht gesteld dan droomt de Belgische
regering er meteen van extra
fiskus-inkomsten binnen te rijven
door taksverhoging. O p die manier wordt dan weer de konkurrentlekracht van onze ondernemingen andermaal afgeremd en
zelfs kompleet bedreigdHet zijn slechts enkele maar wel
zeer belangrijke elementen die
het gevoerde wanbeleki illustreren.
Inmiddels ook wordt de soclaalekonomlsche afgang in de hand
gewerkt door het toegeven aan
konfllktbevorderende syndikale
afdreigingen die een vernieuwd
Industrieel beleid afremmen. Hét
schoolvoortjeeld blijft de houding van de Waalse vakbondsleiders Inzake Cockenll-Sambre.
Een tijd geleden wees staatsraad professor Vermeulen er op
dat de mekaar opeenvolgende
staatshervormingen telkens geschieden op basis van francofone afdreigingen Precies hetzelfde geldt voor de evolutie (en
vooral het afremmen ervan) in
het soclaal-ekonomische beleid.
Of, zoals Schiltz het in zijn VEVtoespraak deze week stelde: Zolang w e blijven ploeteren In de
unitaire Belgische strukturen zal
de reddinggevende sociaal-ekonomlsche consensus niet kunnen verwezenlijkt worden, (hds)
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Jef en Piet

Opinie

Besparings woede
w/E
DJ E

Minister van Onderwijs Coens,
stelt zich al een hele tijd op als een
fervente tegenstander van het
rijksonderwijs en een heftige
voorstander van het vrij onderwijs. Nochtans zou hij er moeten
over waken dat er geen diskrimlnatie tussen de twee belangrijkste
onderwijsnetten bestaat. Aan de
hand van allerlei pesterijen probeert hij het de inrichtingshoofden
van het neutraal onderwijs, moeilijk te maken.
Zijn jongste omzendbrief is daar
een prachtige illustratie van. De
inrichtingshoofden van het rijksonderwijs zijn voortaan verplicht ook

ZOEKT,
Vin07''
J

huurgelden te vragen voor het
organizeren van aktiviteiten met
eigen leerlingen in de eigen
school! Uit besparingsoverwegingen.
Met deze maatregel worden de
vakantiekolonies, die voor de leerlingen in hun eigen schoolgebouw
worden opgezet, getroffen. Coens
zoekt enerzijds spijkers op laag
water... terwijl hij zichzelf anderzijds zo graag het beeld aanmeet
van de verdraagzame „vernieuwer" van het onderwijs. Maar dan
wel een hoogst kleingeestige „vernieuwer"...

Blijven ze „buit-Belgen"...?
De bewuste Duits-Belgen uit de
streek van Sankt-Vith noem'cJen
zich wel eens, grimmig, de „Beute-Belgier".

Ui £.,

De voorbije stemming deze week
in de senaatskommissie voor de
grondwetsherziening dreigt hen
nu eenzijdig te maken tot „BuitWalen". Na de stemming in de
Kamer van Volksvertegenwoordigers eind januari, sluit de Waal-

se wurggreep zich zo verder toe.
Hoe kleiner een nationale minderheid is, hoe groter haar mogelijkheden moeten zijn om zichzelf
te bevestigen en niet overspoeld
te worden. De Walen kregen,
reeds in 1980 de gewestbevoegdheden over deze Duitse
streek. Enkele materies: het bosen waterbeheer en de ruimtelijke
ordening. Wie de streek kent,
weet hoe belangrijk dit daar is.

of worden het „buit-Walen"?
ACV prikt
Geens...
Het A C V heeft de ferme ballon
doorprikt die CVP-minister Geens
een [X)os geleden opliet.
Geens pakte uit met een publicitair
knap tewerkstellingsplan. Waarbij
beloofd werd spoedig niet minder
dan 25.000 Vlamingen opnieuw
aan werk te helpen.
Het A C V verheugde zich in het
voornemen om meteen de beslissingsbevoegdheid over de tewerkstellingsprogramma's aan de
subregionale tewerkstellingskomitees te geven.

Maar het A C V stelt nu de zeer pikante vraag waar Geens meent de
nodige middelen vandaan te zullen
halen op een moment dat zijn
partijkollega Martens nog niet
heeft ingestemd met een overdracht van bevoegdheden terzake.
Boyendien laakt het A C V Geens'
voorstelling van zaken dat het
versassen van 10.000 mensen
(werklozen) naar de beroepsopleiding geschiedt in het kader van extra-tewerkstelling, terwijl trouwens
Geens zelf bovendien liet bekrachtigen dat de loonvergoeding
voor kursisten in de beroepsopleiding afgeschaft wordt.

...én Martens
in niet mis te verstane bewoordingen heeft de ACV-top op zijn
beurt fiet voornemen van de nationale regering — op initiatief
van CVP-premier Martens — gelaakt om de regionalizering van
de vijf nationale sektoren te
blokkeren en werd Martens V
bovenop verweten duidelijke cijfers achter te houden betreffende de kosten van het gevoerde
sektorieel beleid dat onverminderd ten voordele van Wallonië
een politiek van twee maten en
gewichten blijkt te betekenen.

Het wordt echter fataal en definitief wanneer deze kommissietekst
nu ook nog door de algemene
senaatszitting wordt aanvaard;
dan zijn de Duitstalige landgenoten omzeggens helemaal, met huid
en haard, aan de Waalse goed- en
kwaadwil overgeleverd. Want, in
dat geval moeten de Walen akkoord gaan of zij nog iets van de
materies aan de Duitstaligen zelf
afstaan. De nationale wetgever
verliest zijn bevoegdheid, en de
Vlamingen worden buitenspel gezet in dit gebied, waar zovele
Vlaming-vrienden wonen.
De schuldigen? Opnieuw heeft de
Vlaamse C V P niet willen begrijpen

dat de meer dan 30 % kiezers van
de Partei der Deutssprachige Belgier daar de bewuste opinie uitmaken... en niet de meelopers van de
Waalse heren, die hun opdrachten
uit Verviers krijgen.
Wij hopen dat er scherp protest
komt tijdens het openbaar senaatsdebat, opdat de Vlaamse (?)
CVP en PVV op hun mis-stappen
zouden terugkeren.
Zoniet wordt het grondwettelijk
zo, wat het Wallingantenblad
„Combat" reeds schreef in een
vroegere editie over de DuitsBelgen: „Wallons... de langue allemande".

Langer naar school. En dan?
Als de onderwijsministers Coens en
Tromont de zegen krijgen van de Schoolpaktkommissie dan wordt vanaf 1 september de leerplicht eindelijk verlengd.
Trapsgewijze tot 16 jaar, met recht op
leren tot 18 jaar Op zichzelf een goede
maatregel, want België bengelde mede in
de staartgroep
van Europa wat de
schoolplichtleeftijd
betreft
Hoe vanzelfsprekend de leerplichtverlenging ook is, toch is het niet zo zeker
dat de Schoolpaktkommissie automatisch het licht op groen z e t Het verplichte schoollopen tot zestien botste immers
jarenlang op het veto van de ministers
van middenstand. Zij zagen hierin de
uitverkoop van hun middenstandsinstituten, waar zij door een vrij goed systeem
leerkontrakten de veertienjarigen ook in
de praktijk met het beroepsleven in kontakt brachten. Vooral vanuit socialistische hoek vreest men nu dat het neutraal
beroepsonderwijs niet de kans zal krijgen om gelijkgerichte opleidingen te
voorzien als de eerder onder kristelijke
signatuur uitgebouwde Middenstandsinstituten. Zodat zij de vraag naar de vrije
keuze van de ouders voor die richtingen
stellen. Een di^kussie die overigens gemakkelijk opgelost kan worden, als men
maar de politieke wil heeft om de scholen voor middenstandsopleidingen tot
pluralistische scholen om te bouwen.
Een veel diepere kritiek betreft de
vaststelling dat de verlengde leerplicht
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als een trein in de mist vertrekt Wie op
zijn veertiende of vijftiende de school
verlaat komt zeer waarschijnlijk aan de
stempellokalen te staan. Meestal komt
hij uit een kansarm milieu, zodat het
etiket „ongeschoold" hem op de drempel
van de technologische maatschappij,
verder marginalizeert. Vandaar dat de
leerplichtverlenging meteen moet leiden
tot een zeer praktische dialoog tussen
middenstandsopleiding, arbeid en tewerkstelling en alwie timmert aan de weg
van de permanente vorming.

Een trein in de mist
Veel dringender is echter de hervorming van het al te lang verwaarloosde
beroepsonderwijs.
De schoolmoeheid
moet er positief omgebogen worden in
praktijkgericht leren. Nieuwe formules
van deeltijds leren — deeltijds werken,
maar dan niet enkel naar de bedrijfswereld toe, maar ook naar de sektoren van
handel en diensten.
Op het onderwijsdepartement staat
men overigens nog nergens met een
antwoord op de vraag hoe leerlingen in
bedrijven, handel en diensten zullen opgevangen worden en of ook de minder
begaafden aan bod zullen komen. Zoals
er evenmin een antwoord is hoe de
stagebegeleiding zal worden. Want ook
heel wat leraren staan wereldvreemd
tegenover het bedrijf. Her- en bijscholing

van de leerkracht uit het beroepsonderwijs is dan ook een essentiële maatregel,
wil de leerling niet permanent geklemd
zitten tussen twee verschillende werelden: school en nijverheid. Daarbij kan de
school reeds een brug naar „de overzijde" slaan door een minimaal inzicht bij te
brengen in financieel beheer en recht
Een nieuw koncept voor het beroepsonderwijs zou ondenkbaar zijn wanneer
niet meteen de koëdukatie wordt ingevoerd. Alwie enigszins vertrouwd is met
het beroepsonderwijs weet dat de meisjesscholen op een weinig bemoedigend
peil staan. Weet ook dat het niveau
gevoelig stijgt in die scholen waar men
voor een gemengde opvoeding heeft
gekozen. Koëdukatie zou bovendien een

aantal verouderde
opleidingsvormen
(zoals snit en naad) in vraag stellen,
opleidingen waarin meisjes al te vaak in
gemarginalizeerd worden.

Meer geld?
De verlengde leerplicht zal hoe dan
ook meer geld kosten. Onderwijsminister
Coens goochelt al te doorzichtig met het
argument dat de leerplichtverlenging zijn
budget niet zwaarder zal belasten, omdat
hij de denataliteit aan de andere zijde
van de balans l e g t Dit klopt wanneer
Coens geen vinger uitsteekt naar de
hervorming van het beroepsonderwijs!
En daarin ligt het fundamenteel onderscheid tussen zijn visie en die van de
V U ! Gelijktijdige leerplichtverlenging én
gemengd vernieuwd beroepsonderwijs
mag op een meeruitgave van twee miljard worden geraamd. En dit zou kunnen,
wanneer Coens de moed zou hebben om
aan zijn Waalse kollege de vier miljard te
vragen die deze jaarlijks extra ontvangt,
ten koste van het Vlaamse departement
Want, zolang wij niet het recht hebben
om ons onderwijs met eigen Vlaamse
centen te financieren moet de onderwijsportefeuille tussen beide gemeenschappen verdeeld worden op basis van objektieve criteria. Maar, daar zal Daniël
Coens zijn portefeuille wel niet voor in
de leeuwelcuil gooien.
Jaak Vandemeulebroucke,
lid Europees Parlement
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Wetstraat

Lastig, zo'n weekblad-formule. Zeker na een
week waarin de verkozenen van het ene debat
naar het andere hollen.
Even nobel zijn al die debatten niet. Neem nu
de aanvullende regeerverklaring van Martens.
Feitelijk niet meer dan een smeekbede om volmachten zodat een tweede besparings- en
inleveringsgolf over de hoofden van de bevolking kan rollen.
Of het energiedebat in de Senaat. Terecht
bemerkte Nelly Maes zekere eensgezindheid
over de frakties heen. Het ging eerder om een
gevecht van wantrouwen tussen parlement en
regering.
Of het begrotingsdebat in de Vlaamse Raad.
Een begroting die evenwel niet de minste
bewegingsruimte laat voor dinamlek en expansie.
Het zijn vooral debatten geworden van words,
words, words,- Van de meerderheid om met
volmachten het eigen onwelriekend potje gesloten te houden. Van de gebalde staatssekretaris Knoops die afgedekt met wat energieke
resoluties zijn gangetje kan gaan. Van de CVP
en PW, door Paul Van Grembergen bloemrijk
omschreven als „dezelfde lichamen van vlees
en bloed die in de Vlaamse Raad eisen,

...Luisteren...
Poëet Paul Van Grembergen is er
bij het Vlaamse begrotingsdebat
fel ingevlogen. Overigens op een
poëtische wijze. Gebundeld rond
een gedicht van de Nederlander
Hans Lodeizen. Een gedicht over
luisterenMaar zijn poëzie was ditmaal
vlijmscherp. Ongenadig en meedogenloos.
-Over de cynische komedie van
CVP en P W : „Dezelfde lichamen
van vlees en bloed die hier eisen
en plannen en vragen, zitten
straks in Belgische uniformen en
vergeten wat hier gezegd is.'

plannen en vragen, en die straks in Belgische
uniformen zitten en vergeten wat daar gezegd
is".
Een pluim verdienen de VU-frakties. Het Is

-Over de machtsgeilheid van minister Geens: „Men zegt van u en
ik zeg het met een beeld dat u een
tank zijt, gebolsterd en geharnast
Eenmaal uw mening vaststaat
heeft niemand iets in te brengen
ten onbate van de groep of de
partij die u dient Mij is die redenering vreemd. Ik vind ze strijdig
met een zich voortdurend veredelend humanisme, met de kristelijke levenshouding."

hun alomtegenwoordigheid en vooral hun degelijk werk die onze wekelijkse bladzijde doen
uitpuilen. Rustige Paasdagen zijn deze rubriek
niet gegund-

„Er is goeds en er zijn veel maarsrr
Vlaamse Raad. — Daar is maandag
een maraton-debat gestart over een
mini-begroting. De uitgaven van de
Vlaamse Gemeenschap bedragen
66,3 miljard, de inkomsten 63,1 miljard.
Een tekort dus van 3,2 miljard.
Nochtans zijn de Vlaamse regering en
in het bijzonder Gemeenschapsminister Hugo Schiltz verder gegaan op de
weg van een verantwoordelijk en ortodox budgettair beleid. Dat werd hen
niet gemakkelijk gemaakt omwille van
het bijna in-elastisch kader van de
financiële middelen en de onzekerheden inzake de zgn. lasten van het
verleden.
Met de inkomsten van de Vlaamse
Gemeenschap valt inderdaad met te
goochelen. Welisvvaar stijgen de dotaties met 5 miljard ten opzichte van
1982. Maar die toename wordt grotendeels ongedaan gemaakt door de blokkering van de zgn. „kleine" dotatie en
het feit dat de verhoging van de
ristorno's met 3 miljard net volstaat om
de kosten van de overgehevelde administratie te dekken.
Kortom, aldus de VU-minister, de
Vlaamse inkomsten staan onwrikbaar
tot op de frank vast. Ruim 93 th.
dotaties en bijna 6 th. ristorno's. Daar-

Kamer
Een
zig-zag beleid
De regeringsmededeling van Martens
heeft de bevolking nog maar eens
gesust met een vracht mooie intenties.
Aanzwengelen van dit, bevorderen
van dat... Maar over de wijze waarop
die dromen in werkelijkheid moeten
omgezet worden, werd niet gerept.
Reële juridische, sociale en ekonomische problemen werden zelfs doodgezwegen. Zoals bij voorbeeld CockerillSambre.
Enige zekerheid is dat de volmachten
zullen aangehouden blijven. Volgens
Frans Baert de enige reden om een
aanvullende verklaring af te leggen. De
regering vertrouwt blijkbaar nog
steeds de eigen achterban niet en
brengt aldus om eigenbelang de afbrokkeling van de demokratie weer
een stapje dichterbij.

mede moet geroeid worden, in zoverre
dat zelfs het investeringsprogramma
moest ingekrompen worden tot 15 th.
van het programma voor 1982.
Slechts dank zij een strikte begrotingsdiscipline zijn de Vlaamse ministers er
in geslaagd de uitgaven met slechts
2,2 th. ten opzichte van 1982 te laten
stijgen. De aanbreng van Hugo Schife
is daarbij niet gering: de toekomstige
beheerskapaciteit van de prille
Vlaamse gezagsinstanties mocht niet
gehypotekeerd worden met budgettaire onnatuurlijkheid.
Met de lasten van het verleden heeft
de Vlaamse regering geen rekening
gehouden. Het betreft hier verbintenissen van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, de Nationale
Landmaatschappij en het Woningfonds. Ook prefinancieringen in sektoren als de bouwpremies en de zuivering van industrieel afvalwater.
In 1980 bedroegen deze lasten reeds
11 miljard en in 1982 waren ze opgelopen tot ruim 20 miljard. Dat alles was
geweten bij de staatshervorming. Beloofd werd die lasten op te vangen
door een versneld stijgingsritme van
de ristorno's. Maar momenteel staan
die ristorno's nog steeds op het minimum minimorum.

Het voorbije volmachtenjaar werd
vlijmscherp ontleed door voorzitter
Vic Anciaux. Veel koninklijke besluiten, dat wel. Voor het overige slechts
een onsamenhangend en doelloos zigzag beleid. En morgen staat ons volgens Willy Desaeyere net hetzelfde te
wachten. De mislukkingen zullen zich
blijven opstapelen. De slogan „Niet u
maar de staat leeft boven zijn stand"
behoort tot het archief. Inleveren is de
boodschap. De staat zelf slaagt er niet
eens in 50 miljard te besparen!
De dooddoener dat de VU geen alternatief zou in hujs hebben, werd door
Hugo Schiltz uit de wereld gebannen.
Sluitstenen van dat alternatief zijn een
optimistische, soepele en offensieve
politiek. Gedaan met het dogmatisme,
de industriële archeologie, het doemdenken en vooral het anti-federalisme!

De Vlaamse regering weigert dan ook
kredieten voor de lasten uit het verleden te voorzien. Een optossing wordt
wel dringend. Anders zullen financiële
moeilijkheden niet uitblijven.
Op alle domeinen vertoont de inkomstensituatie van de Vlaamse Gemeenschap dan ook een al te precair karakter om ook maar enig dynamisch en
expansief uitgavenbeleid te voeren. Tal
van nodige en wenselijke initiatieven
moeten sneuvelen of onuitgevoerd blijven. Erg begeesterend is dergelijke
politiek niet, aldus Hugo Schiltz, wel
de enig mogelijke zolang de autonomie van Vlaanderen niet verruimd
wordt, ook financieel en fiskaal.

Belgische snaren
En daarmede stipte de VU-minister
zelf de eerste kritische bedenking van
zijn fraktie aan. Hij waarschuwde zelfs
voor een mogelijk faillissement van de
Vlaamse Gemeenschap. Monddood
en financieel bankroet
Zijn kollega en fraktievoorzitter Paul
Van Grembergen ging nader in op de
oorzaken daarvan. Zoals het walgelijk
cynisme van de partijen die bij grote
Vlaamse debatten hun best gestemde

Senaat
Knoops
ten bate
De Senaat heeft het energiedebat van
de Kamer overgedaan. Nieuwe elementen waren de elektriciteitspanne
van augustus 1982, de ondergang van
Distrigaz, de prijsdaling van de ruwe
petroleum en het Chooz-dossier.
In haar inleidende beschouwingen ontleedde Nelly Maes de huidige toestand van de energiemarkt Aldus
kwam zij tot het beslliit dat Doel V en

„\k betreur het brutaal misprijzen van de eerste minister voor de
demoltratie. Toch was hij vroeger een vurig demol<raat, zoals hij overigens ook een ijverig federalist's geweest Thans stelt hij zich aan als
een krampachtig unitarist en een vrekkig behoeder van de eigen
macht'
Frans Baert

Biezonder hard — ontgoocheld
en teleurgesteld — hekelde hij de
inplanting van de Belgische ontucht op de Vlaamse bodem.
Geen nieuwe politieke kuituur in
Vlaanderen.
Dezelfde
rotte
machtswellust Dezelfde dwingende partij-politieke horigheid.
Dezelfde beschamende, onterende metodes. Lidkaart boven bekwaamheid. Chantage boven
trouw. Gesjoefel boven plichtenleer.

Vlaamse violen laten aanrukken. Op
centraal Belgisch niveau betokkelen zij
echter de zuiverste Belgische snaren.
Ook de machtswellust van de centrale
ministers spaarde het VU-kamerlid
niet Om eigen eer en roem zetten zij
de domper op elk zelfstandigheidsstreven van het eigen volk.
Maar die machtswellust en de Belgische ontucht tasten ook de Vlaamse
bestuursorganen aan. Een machtsgeile
CVP en een medeplichtige PVV slagen er in om de droom van een nieuwe
politieke kuituur in Vlaanderen van
meet af te nekken. De Vlaamse regering werd een afspiegeling van de
Belgische. Bevoegdheidsvendeling geschiedde vooral tot meerdere eer van
voorzitter Geens. Tot in het gekke toe:
zie maar de splitsing van de portefeuille „Financiën en Begroting". En dan de
Vlaamse administratie... een meer Belgisch getinte start kon niet genomen
worden.

Met die verfoeilijke criteria is een
Vlaamse administratie geboren.
Eén CVP-troep. En een paar PWkreaturen. Niet één onafhankelijke geest Niet één Vlaams-Nationalist
De CVP-maag is goed gevuld!
Wat een gewetenloze lef heeft
die partij dan nog om de VUproteststem te versmoren als: die
slechteriken willen gewoon wat
meeëten.
Al even snert is de maagdelijke
reinheid van jongeling Verhofstadt Gedaan met benoemen.
Leve de ontvetting. Gevleugelde
woorden. Dag-dagelijks terug te
vinden bij De Croo en Poma.
Vooral op Goede Vrijdagen.

De fraktievoorzitter besloot dan ook:
bij het prille Vlaamse beleid is er
goeds te bespeuren, maar- er zijn
veel maars. Te veel om de begroting
zo maar goed te keuren. De VUfraktie zal zich bij de stemming dan
ook onthouden.

Geens en zijn CVP. Verhofstadt
en zijn PW. Zij allen zouden best
hun oren eens te luisteren leggen
bij de Vlaamse bevolking, bij de
vele stromingen die ons volk rijk
is. En waarom niet bij de oppositie.

Chooz begraven moeten worden.
Bondig verwees zij ook naar de vele
andere Chooz-knelpunten: communautaire overwegingen, prioriteit voor
de Limburgse steenkoolcentrale, ecologische inzichten...
Haar kollega Michel Capoen pleitte
nadien voor een rationeel energieverbruik. Onze afhankelijkheid van het
buitenland verplicht ons daartoe. Bovendien komt zulks het leefmilieu en
de eigen handelsbalans ten goede. In
dat verband brak hij een lans voor
ruimere diversifikatie van de energiebevoorrading en behandelde hij uitgebreid de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen.
Beide senatoren verwoordden ondubbelzinnig de VU-optie voor een meer
energiebewuste samenleving die bovendien kansen biedt voor de werkgelegenheid, onze koopkracht handhaaft
en ontplooiingskansen schept voor de
Derde Wereld.
Dergelijke taal is Knoops totaal
vreemd. Zijn eenvoudig recept: meer
kerncentrales en het verbruik z'n gangetje laten gaan. Zijn gebalde taal
maakte elkeen ongerust ook de meerderheid. Maar de resoluties werden
goedgekeurd. Mooi proza, Knoops ten
bate!

I

Of dat zij gewoon beginnen met
Hans Lodeizen eens na te lezen:
„Dek je oren met snaren toe en
luister
eens-" Vlaanderen is zovelU
Ie snaren rijk.
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Onze wereld

leren in Engeland klagen
over anti-Iers racisme
Ierland is het naaste buurland van Groot-Brlttannië en tegelijk het
land dat de Engelsen het slechts kennen. Vele Engelsen komen inzake
de leren nog altijd niet verder dan het misprijzende stereotiepe beeld
van de konstant drinkende, gewelddadige, domme Ier dat wordt teruggevonden in een eindeloze reeks leren-moppen.
Dat is de klacht van een aantal organizaties van leren die in Engeland
wonen en die tot de vaststelling kwamen dat de zowat half miljoen
leren die in Engeland verblijven het nog altijd niet gemakkelijk hebben.

Beelden van een IRA-aanslag in een Londens parkHet algemeen verspreide misprijzen van de Britten voor de leren,
die beschouwd werden als dom,
gewelddadig en onbekwaam hun
eigen zaken ^vreedzaam te regelen, is eeuwen oud en bleef gedurende de hele kolonizatie van het
groene eiland door de Engelsen
bestaan. Dat misprijzen werd nog
versterkt door het godsdienstverschil. In vnjwel alle Europese landen waar de meerderheid protestants is bestaat vanwege de protestanten de neiging om de katolieken als enigszins achterlijke en
onbetrouwbare mensen te beschouwen.
De vijandigheid tussen Britten en
leren verdiepte uiteraard nog tijdens de onafhankelijkheidsooriog
die in 1920 tot de onafhankelijkheid van Ierland leidde. En sindsdien verbeterden de zaken er zeker met op. Want de Ierse onafhankelijkheid vormde geen sluitpunt achter het koloniale hoofdstuk, geen nieuw begin waarbij
beide landen de oude vetes konden begraven en geleidelijk aan
een meer normale, minder emotioneel geladen verhouding werken.
Want in 1920 behield Groot-Brittannië zes noordelijke Ierse graafschappen die als Noord-lerland
een onderdeel van het Verenigd
Koninkrijk bleven.
Sindsdien zijn de" leren altijd blijven zeggen dat die graafschappen
uiteindelijk met de republiek herenigd moeten worden. Over de
middelen daartoe verschillen ze
van mening. Sommigen vinden dat
die hereniging geleidelijk, met
vreedzame middelen moet geschieden. Anderen, en met name
de leden en aktieve sympatizanten
van het Ierse Republikeinse Leger
IRA, gaan ervan uit dat de hereniging van de zes Ulsterse graafschappen met de republiek alleen
met geweld zal kunnen worden
afgedwongen.

„Niet gewenstr
Eén van de problemen van de
leren in Engeland is nu, zo zeggen
sommige van hun organizaties, dat
de Engelsen zonder onderscheid
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alle leren verantwoordelijk stellen
voor de campagnes en aanslagen
van het IRA. De zaken zijn nu

weliswaar met zo erg als in de jaren veertig toen aan Bntse bednjven en flatgebouwen bordjes hingen met „leren niet gewenst", dit
tengevolge van een reeks bomaanslagen van een vorige IRAgeneratie die de Bntse heerschappij over Noord-leriand bevocht.
Maar de vijandigheid jegens de
leren is in Engeland weer toegenomen sinds in 1969 in Noord-lerland
een nieuwe IRA-campagne begon.
In het geweld dat sindsdien nooit
meer opgehouden is hebben duizenden burgers en 366 Britse soldaten het leven verioren. En natuuriijk laait de vijandigheid telkens
extra-hoog op wanneer op Engelse bodem een IRA-aanslag plaatsvindt Dat was het geval toen in de
zomer van vorig jaar in de Londense parken Hyde Park en Regent's
Park twee zware bommen ontploften die elf militairen van paradeeenheden doodden en tientallen
burgers verwondden. Een konservatief pariementslid, Ivor Stanbrook, verklaarde toen: „Als er
hier geen zee van
uitgeweken
leren was waarin het kan zwemmen zou het IRA niet onontdekt in
Engeland
kunnen
opereren."
Waarmee hij onrechtstreeks een
half miljoen leren verantwoordelijk
stelde voor aanslagen die ook bij

Ook dat is Londen: een Ierse betoging om de Britse soldaten uit Ulster weg te halen!

vele leren zelf, in of buiten de
republiek, op grote kritiek stootten.
De leren in Engeland zijn, zo zeggen hun vertegenwoordigers, ook
speciaal het mikpunt van de „ Wet
ter voorkoming van terrorisme'
die in 1974 werd gestemd nadat
een IRA-bomaanslag in Birmingham 21 doden had geëist Die wet
laat toe personen die van terrorisme of medewerking eraan worden
verdacht zeven dagen vast te houden en desgevallend uit te wijzen.
Zowel Britse als Ierse groepen
hebben erop gewezen dat onder
die wet zowat 5.500 personen, in
overgrote meerderheid leren, zijn
aangehouden en dat er van hen
slechts 78 veroordeeld werden.
Die verhouding tussen het grote

Het pokerspel van Strauss
Franz-Jozef Strauss blijft eerste
minister van de Vrijstaat Beieren.
Na een lange week voor spanning
te hebben gezorgd, liet hij begin
deze week weten dat hij geen
ministerambt in het nieuwe kabinet van Helmut Kohl zou aanvaarden. De
kristen-demokratische
kanselier zal een diepe zucht van
opluchting hebtjen geslaakt toen
hij de leider van de Beierse zusterpartij CSU uit Bonn naar München
zag terugkeren.

Op 14 maart had de CSU laten
weten dat Strauss, als leider van
de tweede grootste partij een
regeringsambt moest krijgen dat
overeenstemde „met zijn politieke
ervaring en het gewicht van zijn
partij". Inderdaad bedroeg
het
stemmenpercentage
in de parlementsverkiezingen
van de CSU,
die alleen in Beieren opkomt en
daar meer dan 60 t.h. van de
stemmen behaalde, op nationaal
vlak gezien 10,6 t.h. terwijl de libe-

rale FDP van Genscher net niet
aan de 7 th. kwam.
De 69-jarige Strauss trok dus naar
Bonn voor een keihard pokerspel
waarin hij een flink aantal ministerportefeuilles en staatssekretariaten voor zijn partij in de wacht wist
te slepen en ook een hele rij CSUeisen in het nieuwe
regeerprogramma wist te krijgen. Een ministerambt voor Strauss zelf zat er
echter niet in. De meeste grote ministeries waren immers al bezet —
financiën door de CDU, buitenlandse zaken en ekonomie door
de liberalen — en niemand wou
zijn portefueille afstaan. Op binnenlandse zaken zat sinds oktober jL al een partijgenoot
van
Strauss, Zimmermann, en die wou
hij nu ook niet tot wijken dwingen.
Bleef nog defensie maar daar zitten voor Strauss
onaangename
herinneringen aan vast want na de
zogenaamde
„Spiegelaffaire"
moest hij in 1962 dat ministerie op
weinig eervolle wijze verlaten.
Nu het touwtrekken achter de rug
IS, heerst trouwens de indruk dat
de
69-jarige
raspoliticus
die
Strauss is, zijn eis om een kabinetspost — iets waar kanselier
Kohl allerminst voor te vinden was
— vooral gebruikt heeft als drukmiddel om in de onderhandelingen
over het nieuwe
regeerakkoord
een zo groot mogelijke buit voor
zijn CSU in de wacht te slepen
Daar is hij duidelijk in geslaagd en
zijn optreden in Bonn kan zijn
gezag bij zijn Beierse kiezers alleen maar versterken. Men mag
de Beiers-nationalistische
gevoelens met onderschatten en als „der
Franz-Jozef" aan de „Pruisen" in
het noorden duidelijk maakt dat
^met Beieren terdege
rekening
moet worden gehouden, dan vinden de meeste Beiers dat een erg
goede zaak
H.O.

aantal arrestaties en het zeer kleine aantal veroordelingen toont dat
de weg nogal arbitrair wordt toegepast en dat hij „eerder tegen de
leren dan tegen het
terrorisme
wordt gebruikt," aldus die groepen.
De klachten van de leren in Engeland gaan evenwel verder dan
alleen de vijandigheid die ze ondervinden naar aanleiding van
IRA-akties. Die vijandigheid maakt
deel uit van een anti-lerse sfeer die
door sommige leren zonder meer
als racisme wordt beschreven. „Er
behoeft geen verschil van huidskleur te zijn voor racisme. De
eindeloze stroom
leren-moppen
waarin de leren altijd dom, dronken en/of vechtlustig en gewelddadig zijn, de wijdverspreide karikaturale voorstelling van de leren
komen neer op racisme," aldus
één van de organizaties die de
uitgeweken leren vertegenwoordigen. Zo bestaat ook grote boosheid over de verkoop in vele winkels van voorwerpen die als typisch Iers worden beschreven, nl.
bierpuilen met het handvat langs
binnen T-shirts met het woord
Irish fout gespeld en dergelijke
amusante zaken meer. Een grote
keten warenhuizen aanvaardde na
klachten van Ierse groepen dat
soort spullen uit de verkoop weg
te halen.

Schrik™
Eén van de grote — en terechte
— klachten van de leren in Engeland Is dat in de scholen en in de
pers het huidige geweld in Noordlerland zelden in zijn historische
kontekst wordt geplaatst. Een lid
van een Iers komitee die twee
kinderen in een Engelse lagere
school heeft, zei- „Men doet net
alsof het geweld in Noord-lerland
uit de lucht IS komen vallen, alsof
het gewoon voortspruit uit een
soort ingeboren
gewelddadigheid
van de leren. Dat drukt erg op
onze kinderen. Het gaat zo ver dat
mijn kinderen hun hand niet durfden opsteken toen de leraar vroeg
wie in de klas Iers was."
Die klacht is inderdaad gegrond.
De Britten staan altijd klaar om het
IRA-geweld scherp te veroordelen
doch slechts zelden wordt toegegeven dat heel de verziekte situatie in Noord-leriand het gevolg is
van het feit dat Groot-Brittannié in
1920 geen totaal eindpunt heeft
willen zetten achter zijn kolonizatie
van Ierland Dat het door zijn wens
om een voet op het Ierse eiland te
houden en de protestantse bevolking in het noorden onder Bntse
hoede te houden zelf de voedingsbodem schiep voor het huidige
geweld waaruit vooriopig niemand
meer een uitweg kan vinden.
H. Oosterhuys
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Vlaams zelfbestuur

...Met de machtsgreep
van CVP'er Geens
Op een ongemeen cynische
wijze heeft voorzitter Geens
van de Vlaamse regering
vorige weel< woensdag
(middels een stemming CVPen PW-meerderheid tegen V U en SP-oppositie) het
onbetamelijke en politiekdiscriminerende
personeelsstatuut voor de
nieuwbakken Vlaamse
administratie met een
regeerdiktaat laten
bekrachtigen.
Hij blijft het presteren op tal
van domeinen (waarvoor hij
zich CVP-alleenzeggenschap
toeeigent) om beurten hetzij de
geest of de letter van de
wetten met de voeten te treden.
Vorige week gaven we echo
aan de gelijktijdige
perskonferentie van VUvoorzitter Anciaux en SPvoorzitter Van Miert die
terzake hun groot ongenoegen
uitten. In het dossier dat toen
aan de pers werd overhandigd,
steken uitzonderlijk
schokkende feitelijke gegevens
over de machtswellust die de
CVP klaarblijkelijk ook onder
meer via de Vlaamse regering
blijkt te trachten — met de
lankmoedigheid van de PVV'ers
— ook te kunnen botvieren.
Door toedoen van de CVP, en met
name door de handelwijze van
Geens, wordt de Vlaamse autonomie van meet af aan gehypotekeerd met eenzijdige partijpolitieke belangen.

De grondwetgever besliste In
1980 dat de Vlaamse regering
tijdens de eerste vier jaren van
haar ambtsuitoefening proportioneel zou samengesteld zijn, en
vooral zou werken op basis van
konsensus en kollegiaal genomen
beslissingen. De voorzitter van de
Vlaamse regering blijkt evenwel
mets te min te vinden om zijn
machtswellust te gelde te maken.
Zo bekokstoofde hij dat de Vlaamse regering, met een jaarbudget
van iets meer dan 60 miljard, meer
dan éèn minister van Financiën en
Begroting nodig heeft
In een arrest beoordeelde de
Raad van State dat de opsplitsing
van de bevoegdheid over financiën van gewest en Vlaamse gemeenschap weliswaar strikt genomen met onwettelijk is, maar de
Staatsraden voegden er evenwel
zeer duidelijk aan toe dat zulks
„gezien vanuit bestuursefficiënte
overwegingen niet wenselijk is."
CVP'er Geens trok zich niets aan
van de „bestuursefficiëntie" en tekent vandaag voor 100 procent
verantwoordelijk voor de achterstand bij het indienen van de begroting '83 in de Vlaamse Raad...

53 procent
Maar de machtswellust van deze
Vlaamse „premier" bleek ook nog
goed te zijn voor het tot zich
trekken van de bevoegdheden inzake ekonomie en tewerkstelling,
financiën en begroting inzake kulturele en persoonsgebonden aangelegenheden, personeelsbeleid.

VLAAMSE EXECUTIEVE
Voorzitter: G. GEENS - CVP

Gedelegeerd minister
personeelsbeleid
G. GEENS - CVP

CVP: 100%

Sekretaris-generaal
Algemeen Sekretariaat
E. DE RYCK - CVP

CVP: 100%

DIREKTIERAAD
Voorzitter: E. DE RYCK - CVP
Samenstelling 12 leidende ambtenaren
9 CVP = 75 %
2 SP = 16,6 %
1 PVV = 8,3 %

Ambtenaren-generaal van de Vlaamse Administratie
Totaal: 25
17 CVP = 68 %
3 PVV = 12 %
5 SP
=20 %

Op de perskonferentie
van Anciaux en Van Miert, vorige week, bleef een stoel leeg: die waarop
PW-voorzitter Verhofstadt normaal had moeten plaatsnemen. De liberalen spelen evenwel in de Vlaamse regenng
het machtsspelletje
van de CVP lankmoedig mee en vegen evenzeer als Geens hun voeten aan de
politieke afspraak om de Vlaamse administratie met een zuivere lei en op pluralistische basis te laten starten, (foto Dann)

toezicht op instellingen en ondernemingen, de logistiek, en de samenwerking tussen de gemeenschappen.
Hoe IS een dergelijke machtskoncentratie bij éèn persoon ook
maar enigszins te verantwoorden
met het vooropgestelde kollegiaal
beslissings-beginsel in de Vlaamse
regering? De CVP-machtsgreep
inzake de bevoegdheden binnen
de Vlaamse regering heeft evenwel ook nefaste gevolgen wat
betreft de aanstelling van regeringskommissarissen en beheerders vanwege de Vlaamse overheid. Het gaat om belangwekkende instellingen zoals de Gewestelijke
Investeringsmaatschappij
voor Vlaanderen, de Kommissie
voor Overheidsopdrachten, de
Nationale Maatschappij voor Waterleidingen, de Taalunie, de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel, het Ballet van Vlaanderen
en de Opera voor Vlaanderen...
Inmiddels bleven de CVP-ministers in de Vlaamse regering zich
ook verkneukelen met beslissingsbevoegdheid over de besteding
van nagenoeg 53 procent van de
begroting van de Vlaamse regering. De liberalen blijven het spelletje meespelen omdat zij met hun
37 procent-besteding, samen met
de
CVP-partner,
nagenoeg
90 procent, van het „Vlaams" regeerbudget mede kontroleren.
Inzake machtswellust werd de
klap op de vuurpijl uiteindelijk het
opdringen van het personeelsstatuut voor de nieuwe Vlaamse administratie.
Precies door toedoen van CVP'er
Geens werd de kans niet gemist
om de slechte Belgische gewoonte van de politizering van de administratiebenoemingen en bevorderingen bij middel van CVP-partijkaart in nog véél kwalijker proporties te vermunten.

1 lange arm
Bij de uitbouw van de Vlaamse administratie wordt een unieke historische kans gemist om aan de
groeiende autonbme Vlaamse gemeenschap een pluralistische gestalte te geven. De absolute CVPdominantie — met opportunistisch
medespelen van de liberalen —
werd inmiddels reeds gevestigd
bij de topbenoemingen.
Gaston C5eens is gedelegeerd minister voor het personeelsbeleid.

Sekretans-generaal van het algemeen sekretariaat, CVP'er De
Ryck, werkt onder zijn grote CVPhoede Diezelfde man is voorzitter
van de direktieraad waarin op de
12
leidende
ambtenaren
9
CVP'ers hun zeg hebben.
De CVP heeft het door de lange
arm van Geens ook nog klaargesp>eeld om met minder dan 17 van
de 25 ambtenaren-generaal in de
nieuwe Vlaamse administratie binnen te rijven. Het ziet er duidelijk
naar uit dat de CVP-dominantie
onomkeerbaar dreigt gevestigd te
worden én in de Vlaamse administratie én alle nieuwe politieke beslissingsorganen die de Vlaamse
gemeenschap sinds jaren van de
bevoogdende Belgische overheid
afdwingt. Het is zeker niet met het
aanklagen van de politieke benoe-

mingen van de CVP dat de V U
zou pleiten voor
gedoseerd
strootjetrekkerij, zoals onder meer
CVP-voorzitter
Swaelen
insinueerde Het VU-standpunt is dat
alle — en zeker, de topbenoemingen, dienen te gebeuren op basis
van bekwaamheid én bij oordeel
van een partijpolitieke onpartijdige
(of pluralistisch samengestelde)
instantie.
Nu het federalizeringsproces in
een onstuitbare stroomversnelling
is geraakt blijkt de CVP, in hoofde
van Gaston Geens, er evenwel
mets emusanters op te vinden om
de kansen voor de uitbouw van
een verdraagzame pluralistische
gemeenschap met alle mogelijke
middelen in de kiem te smoren.

(hds)

ADVERTENTIE

.j
Dymka:
bedrijfsekonomisch
de beste oplossing voor:
- verpakken en/of konditioneren
• krimpen, wikkelen of bundelen
onder plastiekfolie
aanmaak van karionnen dozen

Rustoorddreefl
1930 ZAVEniTE!^
02/721 28 78

24 MAART 1983

m

10

Zondag 27 maart betoging voor

Kommentaar

„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, Zelfbestuurf.
Het komitee, waarbij meer dan twintig Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen 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 dynamische wijze moest reageren op een vijfvoudige onaanvaardbare
uitdaging. De eenparige Vlaamse Raad, het hoogste vertegenwoordigend orgaan van de Vlaamse gemeenschap, verklaarde plechtig dat
de Vlaamshater en geweldenaar Happart onmogelijk tot burgemeester van het Limburgs-Vlaamse Voeren kan benoemd worden, maar
toch wordt hij door de Belgische regering in dit ambt aangesteld!

Hoe betogen?
• De betogers stappen op
per provincie.
• De hoofdbesturen van
de inrichtende verenigingen
en de uitgenodigde vooraanstaanden nemen plaats
op kop van de betoging.
• De nationale vlaggen
van de medewerkende verenigingen nemen eveneens
de kop van de betoging.
• Provinciale, gewestelijke en lokale vlaggen stellen
zich op kop van de provinciale groepen op.
• De fanfares zullen ter
plaatse de nodige aanwijzingen krijgen.
• Het komitee vraagt aan
alle betogers zich te houden
aan de officiéle slogans van
de betoging en neemt enkel
verantwoordelijkheid
voor
deze slogans.
• Para-militaire uniformen
zijn niet gewenst
• Het komitee vraagt alleen te betogen in een geest
van
strijdvaardige
eendracht en zich te houden
aan de richtlijnen van de
ordewacht
»

Alle in het parlement vertegenwoordigde
Vlaamse
partijen
dwongen door hun eendrachtig
optreden, het pnontair behandelen
van het voorstel Van den Brande
af, maar dezelfde Belgische regenng beslist hooghartig dat deze
dringende maatregel, die sinds

twee jaar door alle Vlaamse verenigingen en partijen, door vakbewegingen, ekonomische organizaties en door de Vlaamse Deelregering wordt geëist, nog maar
eens moet verdaagd worden'

#-tmj
NATIONALE
VLAAMSE
BETOGING
HASSELT
ZONDAG 27 MAART 1983
11 UUR

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 „Grenslandhalle 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 vervolgens de Casterstraat aan het Kultureel Centrum (afstand 200 m).
De vorming van de betoging vindt 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).

Vlaamse tjedrijven, die zeer goed
te redden waren, gaan ten onder
bij gebrek aan overheidssteun,
maar in Cockenll-Sambre wordt
brutaal geweigerd de overeengekomen sanenng door te voeren en
worden nieuwe miljarden Vlaams
geld opgeëist
Vlaanderen houdt de wankelende
Waalse ekonomie recht, de Brusselse geme^ntebesturen leven op
het Vlaamse geld, maar frankofone politici permitteren zich maatregelen voor te stellen en dekreten
uit te vaardigen die een regelrechte aanslag zijn op de Vlaamse
kulturele gaafheid en de levensrechten van onze mensen in de eigen hoofdstad
De brede lagen van de Vlaamse
bevolking vragen meer en echt
zelfbestuur, ook en zeker, op ekonomisch, financieel en fiskaal vlak,
maar de Belgische overheden saboteren zelfs de uitvoenng van de
volstrekt onvoldoende hervormingen van 1980!
Daarom
deze
betoging
op
27 maart as., niet enkel om te
protesteren, maar om aan iedereen duidelijk te maken dat ons
volk genoeg heeft van geknoei,
gekuip, onrecht en vemedenngen,
dat het zijn eigen financiële middelen opeist en zelf wil zorgen voor
werkverschaffing, welvaart en
welzijn, kortom dat het zijn lot in eigen handen nemen wil.

Info
Steunbijdrage op rekening
436-6219951-79
van
de
27 maart-betoging. Beatrijslaan 6, 1850 Grimbergen. Andere vormen van financiële
steun in de vorm van postzegels of betaling van een
rekening zijn op hetzelfde
adres even welkom
Wie meer informatie en/of
programmamateriaal wenst
richt zich tot het sekretariaat Blijde Inkomststraat
79-81
te
3000
Leuven
(016-22.18.01). In onze rubriek „Wij in de Volksunie"
kan men informatie vinden
over de reeds ingelegde
bussen naar Hasselt

Laatste
berichten
De Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen, gegroepeerd in het
27 maartkomitee, verheugen zich
over de wijze waarop overal in
Vlaanderen ingespeeld wordt op
hun oproep om op 27 maart te
Hasselt te betogen voor Vlaanderens toekomst die ligt in een
zo ruim mogelijk sociaal-ekonomisch en financieel zelfbestuur.
Als sprekers zijn o.a. voorzien:
Clem de Ridder (Davidsfonds),
Paul Daels (IJzerbedevaartkomitee), Jaak van Waag (Vlaamse
Volksbeweging), Roland Laridon
(Vermeylenfonds), Carlo Heyman
(Vlaamse Professoren)
Er zijn ook groeten uit Voeren, uit
Komen, uit het Vlaams-Brabantse strijdgebied en natuurlijk ook
uit de gastprovincie Limburg die
veruit het zwaarst getroffen
wordt door het Belgische onrecht en die het Vlaamse noodgebied nummer 1 is.

PERSpektief
Alle mooie woorden ten spijt, zijn de parlementsleden van CVP en
P W weer door de knieën gegaan: de regering-martens heeft weer
volmachten. De meerderheidspartijen hebben het parlement opnieuw
buitenspel gezet Zij alleen zijn verantwoordelijk voor de voortgaande
aftakeling van het parlementair regime.
wordt aangeklaagd in De
D ATMorgen:
„De CVP-top heeft
geslotenheid der rangen bevolen,
anders het namelijk moeilijk te
verwezenlijken om de komende
jaren — zoals dat de wens is - zonder de socialisten te regeren Die
CVP-volksvertegenwoordigers
die de mond hebben geroerd tegen de volmachten — in de wandelgangen, op straat, in vnjblijvende gesprekken — hebben in het
maratondebat netjes
gezwegen
Ze hebben braaf in groep de
nieuwe lading gewenste machten
voor hun eerste minister gestemd,
zonder één dissidente noot Het
gekende gezegde van woorden
en daden dus Meteen kan ook het
schelden op de liberalen vanwege
de CVP op zijn juiste
waarde
worden getaxeerd Het is woordenkramerij, bedoeld voor het
CVP-kiezerspubliek
Het is een
vnjbnef geven voor de voortzetting van het neo-liberale beleid van
eenzijdige
inlevenng"
stond de tweede reINTUSSEN
genngsverklanng van Martens
weliswaar bol van goede voornemens en intenties, maar konkreet
was de premier helemaal met
Hoeveel w e weer mogen gaan

24 MAART 1983

afdokken, vertelde Martens (wijselijk') met Ook Manu Ruys in De
Standaard is dat opgevallen
„Deze tweede
regenngsverklanng
ligt in het verlengde van de eerste
Maar het regeerakkoord
waarmee
Martens van start ging, wordt toch
wel aangepast De bijstunng kan in
de meerderheid nog voor tandengeknars zorgen Het valt ook op
dat de verklaring te veel én te
weinig zegt Zij barst van voornemens en projekten, maar informeert zeer onvolledig over wat er
ons in feite te wachten staat De
oppositie zal aanvoeren dat de
regenng aan haar
meerderheid
een blanco-check vraagt Martens
heeft dat verwijt reeds opgevangen door aan te kondigen dat de
politieke kontrole van het parlement op de uitvoering van de
biezondere machten zal worden
versterkt De kontrole op de voorbije volmachtenperiode was in elk
geval met veel zaaks De burger
blijft intussen op zijn honger Hij
heeft nog steeds niet vernomen
waar, wanneer en hoe scherp hij
gaat geschoren
worden"

H

ARDSCHREEUWER Enk Van
Rompuy (de Vlaamse arrogantie, weet je n o g ' ) heeft intus-

sen afscheid genomen als Jongerenvoorzitter van de C V P Gaat
de C V P daardoor haar Vlaams
alibi met kwijtspelen' Die vraag
stelt Hugo Camps in Het Belang
van Limburg: „Tijdens zijn afscheidsrede heeft Ene Van Rompuy een soort testament nagelaten HIJ waarschuwde
de CVP
voor nieuwe toegevingen aan de
Walen en zinspeelde daarbij vooral op het spook
Cockenll-Sambre
Ook verweet hij de partij in de
voorbije maanden nog steeds niet
de polsslag te hebben teruggevonden met het Vlaamse volk Zijn
pleidooi om de principes nog eens
te laten zegevieren
over het
machtsgevoel klonk als een striemend verwijt De bekende tesis
van Van Rompuy dat de CVP zich
liever in de oppositie moet terugtrekken dan te blijven knielen voor

Waalse chantage werd gisteren
plechtig aangescherpt Maar ook
nu zullen het wel weer woorden in
de wind blijken te zijn De macht is
immers zo verleidelijk
Nu hij geen nationale rol meer te
vervullen heeft, dreigt voor Ene
Van Rompuy het gevaar om weg
te kwijnen in de anonimiteit van
het Europees parlement Dat zou
toch wel een verlies zijn Want de
CVP tieeft nood aan zelfcritici die
het geweten van de partij altijd
voor ogen houden Ook nu weer
blijkt dat ene Van den Brande of
Dupré zich met hun principes hebben laten inpakken onder de druk
van de
goevemementalisten"
Is dat niet het drama van de C V P '
Haar zogezegde
flaminganten
hebben in feite mets in de pap te
brokken en dienen alleen als elektoraal lokaas Eenmaal de stemmen binnen zijn, moeten zij zwijgen Want Martens, de oud-federalist, wil het nu eenmaal zo De
macht alléén telt voor de CVP Al
de rest is praat voor de galerij i
IS de Belgische
INMIDDELS
frank opgewaardeerd Dé mop
van de eeuw' Dat wij zo'n sterke
munt hadden, heeft wellicht iedereen verbaasd
Maar zou het met eerlijker zijn te
zeggen, dat tegenover Nederland
en Duitsland — onze belangnjkste
handelspartners — onze munt in
feite weer gedevalueerd is Voor
een echte gezondmaking is meer

nodig Dat stelt ook Gazet van
Antwerpen: „Zoöok de klaarblijkelijke onmacht van de regenng om
haar begrotingsdeficit
enigszins
weg te werken Zowel bij pensioenfondsen, bij beleggingsinstituten als in de
hoofdkwartieren
van multinationale ondernemingen
wordt een netto te
finanaeren
tekort van meer dan 16 th ten
aanzien van het BNP als beangstigend afgedaan Vooral wanneer
vastgesteld moet worden dat de
meeste moeizaam bijeengebrachte saneringen slechts op papier
blijken te t>estaan
Zolang op dit vlak geen vastberaden aanzet wordt gemaakt tot een
nieuwe politiek zal de wisselmarkt
blijven aarzelen ten aanzien van
de frank
Trouwens hoe men het nu ook
draait afkeert — de facto heeft de
Belgische frank andermaal een
devaluatie ondergaan van 4 th Zij
het dan enkel maar ten aanzien
van het land dat zichzelf tenminste
nog wat onder kontrole blijkt te
hebben Een revaluatie ten aanzien van de Franse frank kan men
toch moeilijk als een referentie
beschouwen"
korte tijd komt er wellicht
O VER
weer een nieuwe muntaanpassing En wat d a n ' En wat dan,
met het kernprobleem van dit kabinet Cockenll-Sambre' Of dienen daar de volmachten v o o r '

m
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In oktober te Rotterdam

Internationaal
Water Tribunaal
Vijftien jaar geleden keurde de Raad van Europa het Europees Handvest voor water goed. Twaalf Westeuropese landen kwamen toen
overeen om het waterbeleid af te stemmen op de Inhoud van dit
handvest. Een aanzienlijke vooruitgang kon dus worden verwacht inzake de kwaliteit van het oppervlakte-, kust- en zeewater. Spijtig
genoeg is het tegendeel waar. Ondanks een volgehouden aktie van
milieuverenigingen „verdwijnen" er nog steeds giftige produkten op
grote schaal in het water, uiteraard met de inmiddels bekende rampzalige gevolgen. Daarom hebben 65 Europese milieuverenigingen besloten om deze problematiek in oktober aanstaande te Rotterdam
voor te leggen aan een Internationaal Water Tribunaal.
Een gezaghebbende jury zal er
zich dan uitspreken over de ingediende klachten inzake w/aterverontreiniging, de verantwoordelijkheid van de overheid en de industrie. Bovendien zijn ook dringende
aanbevelingen en zelfs veroordelingen mogelijk. Aangezien de toe-

stand in Vlaanderen zeker niet
beter is dan elders in Europa, is het
de hoogste tijd om dit initiatief niet
alleen bekend te maken en te
steunen, maar het ook aan te
grijpen om ongeoorioofde praktijken in eigen land aan te klagen.
Daarvoor kan je terecht bij het

De vlierstruik is een hoofse buiging waard
In mijn geboortestreek zeggen de
mensen: „Aan elke messing moet een
vlier groeien". En wie goed uitkijkt,
vindt Inderdaad rond de meeste mesthopen een of meer vlierstruiken
groeien. Dat is niet verwonderlijk omdat 1. vlier het best gedijt op een
vochtige humusrijke grond en 2. hij de
vliegen op afstand houdt (Een paar
vlierblaadjes onder de hoed of in de
broekzakken houden vliegen en muggen op afstand).
Vlier Is een dankbare plant, zigeuners
noemen hem de gezegende omdat zij
er zowat alles van gebruiken zelfs de
holle takken als blaaspijpen om er hun
kampvuren mee aan te wakkeren. Ook
kruidkundigen waarderen vlier in hoge
mate, een van hen beweerde nooit
langs een vlier te lopen zonder een buiging van beleefdheid en dankbaarheid
te maken.
Vlier — noem hem struik of boom —
groeit op alle soorten grond, in het wild
langs bosranden, houtkanten en in de
duinen, in tuinen en parken als sierplant en om de vruchten.
De geel-witte vlierbloemen ruiken niet
zo lekker maar worden met sukses
gebruikt als zweetdrijvend middel om
genezing te bespoedigen. De zwarte
vlierbessen barstensvol dieprood sap
zijn doeltreffend bIj verkoudheden en
worden als lekkernij ten zeerste gewaardeerd
In mel-juni worden de bloesems bij
droog weer afgeknipt en met het steeltje aan een wasdraad opgehangen.
Onder de draad wordt een proper
papier gelegd om de afgevallen droge- •
rij op te vangen. Deze wordt In goed
sluitende trommels tegen licht en
vochtigheid bewaard. Wat kan men
met de drogerij aanvangen?
Een vlieraftreksel Is een sterk urineafdrijvend en kalmerend slaapmiddel tegelijk. Bovendien Is het een smakelijk

drankje! Hier het recept In 5 liter water
dompelt met 5 grote vlierWoesems,
voegt er een halve kilo suiker aan toe
en een in schijven gesneden citroen.
Men sluit de fles met een proper
papier af en laat deze acht dagen in de
zon staan, filtert het goedje en giet
over in kleine handzame flessen. Men
drinkt een goede slok aan want de
drank is niet lang houdbaar.
Een vliermengeling bekomt men door
200 gr. vlierbloemen in 1 liter rode
wijnazijn 10 dagen in de zon te laten
trekken, zeven en daarvan tot 2 soeplepels per dag drinken om zo Irchte
reuma te bestrijden. De mengeling kan
ook op sla.
Het ven-ukkelijkste van vlier zijn natuurlijk de bessen. Die kunnen bewerkt
worden tot konfituur en als beleg op
de boterham, aangedikt met honing
maken zij pudding en vlaai onvergetelijk, men kan het bessensap ook mengen met pruimen, appelen en peren tot
een soort tutti frutti. Het sap is niet alleen lekker maar bovendien sterk afdoend tegen hoest verkoudheid en
bronchitis
Wij zouden vlier de komplete eer
weigeren door te zwijgen over zijn
waarden als schoonheidsmiddel, het
geliefde vlierbloesemwater.
Liever dan het duur te betalen, hier het
recept. Men dompelt een handjevol
vlierbloemen in een pot water, giet er
een halve liter kokend water over en
laat 24 u. trekken, zeven en er het sap
van een citroen aan toevoegen. Het
vlierbloesemwater geneest een te vette huid, geeft een fnsse mond en doet
ogen., blinken!
Bert Decorte schreef in zijn ode aan
Brabant; „Wat zou hij elders liefde
willen kopen, die hier onder een vlier
een vrouw In de armen sloot?"
Echt waar, een kruid om U tegen te
zeggen!

Uit het klein kruidenboek..

De vervulling van de Rijn komt zeker voor het Internationaal Water Tribunaal.

sekretariaat van het I.W.T, Vosslusstraat 20. NL 1071 AD Amsterdam, tel. 00/31/20-717.975.

Alarmerende feiten
Ondanks internationale verdragen, nationale wetten en hoopgevende verklaringen is de praktijk
anders. Volgens officiële bronnen
werden in 1978 heel wat zware
metalen en gechloreerde koolwaterstoffen in de Noordzee gedumpt; bij voorbeeld 73 ton cadmium en 39 ton kwik. Toch staan
deze produkten vermeld op de
zgn. zwarte lijst Bijgevolg vallen
ze onder een absoluut lozingsverbod. In 1980 vervoerde de Rijn
aan de Duits-Nederlandse grens
te Lobith onder meer zilver
(16 ton), arseen (322 ton), cadmium (80 ton), lood (1200 ton), koper (890 ton), olie (8.900 ton),
fenolen (400 ton), P.C.B.'s (20
ton)...
Daarbij komt nog een behoorlijke
hoeveelheid giftige produkten afkomstig uit Nederland. De gevolgen blijven niet uit: het verbruik
van paling uit de RIjndelta wordt
sterk afgeraden, wegens de aanwezigheid van vergif; dieren die
zich met vis voeden, worden ziek,
zo is het aantal zeehonden in de
Waddenzee de jongste 25 jaar
verminderd van vijfduizend tot vijfhonderd. Kortom, dit alarmsignaal
is duidelijk genoeg, zodat vergaande maatregelen zich opdringen.

Doel van het
tribunaal
Zowel de industrie, de regeringen
als de verbruikers zijn verantwoordelijk voor de huidige wantoestanden. Een gezamenlijk optreden is bijgevolg gewenst De
industrie kan en mag zich niet

langer uitsluitend t»eroepen op
ekonomische argumenten, de regeringen moeten de p)olitieke
moed opbrengen om de industrie
te dwingen milieuvriendelijke produktieprocessen te ontwikkelen
en toe te passen en het afvalprobleem bij de bron te bestrijden, de
verbruikers moeten de produkten,
die op de markt komen, kritisch

Onder dit embleem zal het Water
Tribunaal gehouden worden.
beoordelen en de verkoop van
goederen, die tot stand komen
door sterk vervuilende produktiemetoden, aktief boycotten. De
rechtstreeks betrokkenen zullen
in dit verband steun krijgen van
het Internationaal Water Tribunaal.
Vanaf nu kunnen vissers, oeverbewoners, waterverbruikers en
andere slachtoffers van de beschreven wantoestanden een gemotiveerde klacht neerieggen bij
het IWT. Ook verbruikersverenigingen en milieuorganizaties kunnen dat doen. Ze moeten uiteraard
ook aantonen hoe en in welke
mate hun belangen werden of
worden geschaad. De jury zal niet
alleen de feiten nagaan, maar ook
de rol en de verantwoordelijkheid
zowel van de industrie, als van de

overtieden. Zo bekeken is het IWT
een aansp)Oring voor de milieugroep>en en de milieubewuste autoriteiten om door te gaan met de
strijd.

Steun voor het
tribunaal
Het IWT is een Stichting, die de zittingen van oktober aanstaande
voorbereid en organizeert Ze
werd opgericht door elf Nederlandse milieuorganizaties die al jaren strijden voor zuiver water in
het algemeen en een schone Rijn
in het biezonder. Inmiddels kregen
ze de steun van 54 Europese
milieuverenigingen en van heelwat
belangstellenden. Uiteraard is ook
een financiële bijdrage voor het
initiatief welkom. Giften kunnen
worden gestort op rekening
69.80.13.581 van de Stichting
I.W.T. bij de Nederiandse Middenstandsbank te Amsterdam.

Waar het om gaat
De hoeveelheid water op aarde is
groot naar schatting 1.650 miljoen
kubieke kilometer, waarvan ongeveer 83 % zout water. Zowat
15 % is opgeslagen in het poolijs
en in gesteenten, terwijl slechts
0,04 % voorkomt als zoetwater in
rivieren en ondergrorKise voorraden. De totale hoeveelheid water
op aarde is nagenoeg konstant en
er bestaat een evenwicht tussen
de verschillende vormen waarin
het water op aarde voorkomt
m.a.w. we moeten toekomen met
wat ter beschikking is.
Water is onontbeeriijk voor het
leven op aarde. Watertekort veroorzaakt nu al op tal van plaatsen
op aarde grote moeilijkheden. De
toenemende watervervuiling vergroot de problemen en bedreigt
onze toekomst
Ze is zo ernstig dat hoe langer hoe
meer een beroep moet worden
gedaan op ingewikkelde en dure
technieken om het water weer
schoon te krijgen. Zelfs dan nog
blijven er steeds meer bestanddelen in het drinkwater, die schadelijk zijn voor de gezondheid. De
jongste jaren werd trouwens een
aanzienlijke achteruitgang vastgesteld van de biologische rijkdom
van het water. Kortom, het is de
hoogste tijd om niet alleen de
gevolgen van de waterverontreiniging aan te pakken, maar ook de
strijd aan de bron te beslechten.
Het aanstaande Internationaal Water Tnbunaal kan daartoe in b)elangrijke mate bijdragen.
Wim WELLENS
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kantooruitrustïng
de „computer-pijn
helpen
verzachten?
Zelfs kinderen nemen vandaag soms dat hemeltergende woord in de mond, al
hebben zij het dan wel over
een „kompoeter". Zij gingen
mee met het jongste liedje
van de „koning van het
Vlaamse lied' of tokkelen
verwonderd op zo'n Japans
en futuristisch speeltuig
met flikkerende knoppen en
„tuüt-tietende" lichtjes.
De rage van de computer-inhandbereik is volop aan de
gang. Het begon vóór enige
jaren met de zakrekenmachientjes die reuzenpopulair
werden bij, en betaalbaar
voor elke tiener.
Ondertussen sloop, op een
bijna heimelijke manier, de
computer binnen in ons dagelijks leven: van je bankkaart over je vaatwastoestel
en mikrogolfoven, tot in je

Talloze toepassingen
Want bij een rondgang doorheen
zo'n tentoonstelling — zoals onlangs Burotika te Antwerpen —
waant men zich, als leek, bijna in
de studio's van een science-fiction-produktie.
Groenkleurige
schermen in kraaknette plastiekdozen te allen kante, liefelijk klinkende antwoordapparaten, vanzelf-tikkende schrijfmachines (of
iets dat daarop lijkö, vliegensvlugge kopieertoestellen (met kopijen
in alle kleuren van de regenboog),
elektrisch met voetpedaal gedreven „leesregels", databinders voor
computerpapier, dikteertoestelletjes, pneumatische teleliften voor
het vervoer van dokumenten en
kleine voorwerpen, machines die
de binnenkomende post openen
en rangschikken...
Om dan nog te zwijgen van de
ontwikkelingen in de kantoormeubelarchitektuur Een bedrijfsleider
In dit verband: „Wij kunnen de vele
bestellingen niet meer aan...".
Dit alles staat in schnl kontrast met
de werkomstandigheden van een
alledaagse klerk van, pakweg, 100
jaar geleden De toenmalige kantoorbediende oefende een ronduit
ongezonde job uit: werken in een
slecht verlicht en verlucht onhygiënisch lokaaltje, gezeten op een
hoogst ongemakkelijk stoeltje aan
een schuinaflopende „pupiter",
knbbelend met altijdvlekkende

nieuwste wagen. En het vak
„informatica" vormt sinds
kort op tal van leerprogramma's een vaste rubriek. De
huisrobotten komen heus
waar zó je huis binnengewandeld.
Ook in de kantoorsektor is
de computer-revolutie losgebarsten, en de gevolgen
daarvan zijn niet onaanzienlijk. Op geregelde tijdstippen worden her en der in het
Vlaamse land gespecializeerde handelsbeurzen op
het getouw gezet, om en
rond de doorbraak van de
informatica op het kantoor.
De konsekwenties zijn zó
ingrijpend dat een totaal
nieuw soort binnenarchitektuur zich opdringt
De vraag is alleen nog: voor
wanneer
de
definitieve
stoot?; wanneer vervalt het

pennen en steevast geplaagd
door rug- en keelpijnklachten. De
kantoorbediende anno 1980 tikt
feilloos, is meertalig, beantwoordt
monotoon-vriendelijk elk telefoongesprek, kan met een tekstverwerker omspnngen... en meestal
weet hij of zij een computer te be-

beroep van „klerk", zoals wij
het nu kennen, tot een curiosum?
De jongste 150 jaar onderging het „gereedschap" van
industriële arbeiders een
grondige evolutie. De doorsnee bediende daarentegen
werkt vandaag nog veelal
met „toestellen", die slechts
verbeterde versies zijn van
kantoormachines uit de vorige eeuw. De schrijfmachine van een moderne bediende werd gepatenteerd in
1827, zijn telefoon werd uitgevonden in 1876 en de kogelpen, waarmee hij schrijft,
dateert van 1888. Hieraan
schijnt een einde te komen.
Het is niet denkbeeldig dat
deze „instrumenten" binnen
afzienbare tijd zullen behoren tot het studieterrein van
een vorm van „industriële
archeologie".

dienen.
Elektronika is de jongste jaren
terug te vinden in alle geledingen
van onze samenleving. De basis
van de mikro-elektronika werd
rond 1950 gelegd met de uitvinding van de transistor, die de
vroegere radiolamp zou vervan-

...met onvoorstelbare
gevolgen
Dit sterk geautomatizeerd produktieproces, waardoor tegelijkertijd
een massa chips geproduceerd
worden, leidt tot een in de geschiedenis van de techniek nooit geziene snelle kostendaling. De prestaties van de chip stijgen eveneens,
alsook de betrouwbaarheid, omdat het aantal onderdelen en dus
het aantal gesoldeerde verbindingen sterk daalt. Het gevolg is
uiteraard een toenemend gebruik,
ook In vele nieuwe toepassingen.

De „mikroprocessor", (ontwikkeld
rond 1970) moet apart vermeld
worden, omdat het een speciale
chip IS; namelijk de centrale eenheid van een computer. Het sukses komt van de universele bruikbaarheid in de regeling van alle
processen, zowel in industrie als in
huishoudtoestellen.
Chips vinden hun weg in een
enorm aantal toepassingen. In de
kantoren zullen dataverwerking,
telekommunikatie, tekst-, stem- en
grafiekverwerking geïntegreerd
worden, samen met de produktiegegevens, in één enkel informatienetwerk.
De telekommunikatie ondergaat
een ware gedaantewisseling: de
telefoon wordt een terminal, de
telex wordt geïntegreerd in een
tekstverwerkend systeem, de telekopie neemt uitbreiding en de
telekonferentie kan vijftig procent
van de zakenvergaderingen veranderen.
Ontelbare nieuwe produkten worden mogelijk door het gebruik van
de mikro-elektronika: tv-spelen,
elektronische schaak- en damspelen, de huiscomputer, dieetkontrollers, „pacemakers", bloedsnel-heidsmeters en talloze apparaten
in de geneeskunde.
Ingewijden vertellen ons dat dit
nog maar de top van de ijsberg is.

Sociale keerzijde?
Het is echter lang niet allemaal
rozegeur en maneschijn. De ge-
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gen. De voordelen waren: kleinere
afmetingen, lagere prijs en een
lager energieverbruik. De doorbraak van de computer zorgden
voor een razendsnelle groei. Rond
'60 slaagde men erin de technologie van de transistoren aan te
passen, zodat meerdere transistoren op éénzelfde plakje silicium
van millimeterafmetingen kunnen
worden gemaakt. Deze geïntegreerde schakeling of „chip" kent
een fascinerende evolutie. Door
miniaturlzatie van de onderdelen
en door vergroting van het chipoppervlak verdubbelt de complexiteit elk jaar. Er wordt nu gesproken van de „VLSI" (very large
scale integration) met tienduizenden transistoren per chip. Binnenkort zullen dit er één miljoen zijn,
en de fundamentele grenzen opgelegd door de fysika zijn ver van
bereikt
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dachte dat wij evolueren naar een
„Athene zonder slaven" is biezonder aanlokkelijk, maar de sociale
gevolgen van deze nieuwe technologieën, zeker op het vlak van
de tewerkstelling, zijn vaak beangstigend. Deze nieuwe industriële
(r)evolutie kondigt zich immers
aan in een ekonomisch weinig
fortuinlijke kontekst, gekenmerkt
door een toename van de werkzoekenden in de handel- en nijverheidssektor, een dalende groei in
de vraag naar eindprodukten uit
de industrie, een stagnerend aanbod van jobs in de tertiaire of
dienstensektor en een overladen
arbeidsmarkt, met een zwaar
overschot aan vrouwelijke en jongere arbeidskrachten.
Daarenboven kombineert deze
nieuwe technologie een maximaal
prestatievermogen (flexibiliteit, bgtrouwbaarheid, energiezuinigheid)
met een uiterst gunstige kostprijs.
In tegenstelling met vroegere
computergeneraties, komen voortaan talrijke
automatizeringstoepassingen binnen het bereik te
liggen van grote én kleine gebruikers.
Op een ogenblik dat België ruim
een half miljoen werkzoekenden
telt, wordt de problematiek „technologie-tewerkstelling" voor Iedereen duidelijk. Een sociale problematiek die zowel in zijn kwantitatieve (nl. het verminderen van het
aantal jobs), als in zijn meer kwalitatieve dimensie (de inhoud van
het werk) dient beschouwd.

Minder
arbeidsplaatsenDe invloed op de werkgelegenheid is een heet hangijzer, maar
werd nog niet systematisch onderzocht Niemand weet hoe qle
voornaamste faktoren zullen evolueren, namelijk de groei van de
hoeveelheid werk en de snelheid
en omvang van de automatizatie.
De automatizering in sommige industriële sektoren, zoals bij voorbeeld in de automobielsektor,
maar ook in banken en verzekeringsinstellingen is reeds gevor-
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derd, zonder dat de werkgelegenheid meen stortte Hadden deze
bedrijven evenwel niet geautomatizeerd, dan zou veel meer personeel aangetrokken zijn.
Globaal gezien zijn niet direkt massale ontslagen te vrezen. De mikro-elektronika zal hoofdzakelijk
arbeidsremmend werken in de tertiaire of dienstensektor, een sektor die tot op heden fyet toevluchtsoord bij uitstek vormde
voor de verloren jobs uit de industrie. En het zal vaak een her- of
omscholing van de betrokkenen
vereisen.

En de arbeidskwaiiteit?
Uit het merendeel der studies,
uitgevoerd zowel in puur industriële als dienstverienende werksituaties, blijkt steeds weer dat door de
toenemende
automatizering,
werknemers zich in belangrijke
mate moeten aanpassen aan de
apparatuur i.p.v. omgekeerd. Een
geautomatizeerd systeem schijnt
doorgaans, hand in hand te gaan
met een toenemend isolement van
werknemers en vandaar een afnemende sociale interaktie. Verder
een afname van de lichamelijke
inspanningen bij de taakuitvoering,
die echter
„gekompenseerd"
wordt door een toename van de
„psychologische" druk, een grotere beweeglijkheid in uurregelingen
en meerdere vormen van „alternatieve" arbeid (interim, deeltijds, onderaanneming).
Deze elementen wijzen in de richting van een vermindering van de
arbeidsvreugde en precies daarom getroosten vele bedrijven zich
de moeite om, via het „design" van
de apparatuur, het meubilair of de
werkruimte enigszins de arbeidsmotivatie en -vreugde op te krikken. Zal dit volstaan?
Het is in dit t)eknopte overzicht onmogelijk de ware verhouding
werkgelegenheid/technologie in
kaart te brengen. Maar, het hoeft
weinig betoog dat veelal terecht,
in brede lagen van de bevolking
de „miracle chip" eerder berucht
en beducht zal blijven als jobduivel, dan als job-engel. (pvdd)
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De raketten
komen
Knack was te gast in het Pentagon in Washington.
Onderwerp van gesprek: de Navo en de installering van nieuwe
kernraketten in Europa. Konklusie: De Amerikanen zijn niet
van plan om van idee te veranderen. Als de Russen
niet toegeven, komen die raketten er dus gewoon.
Bovendien
Hugo Claus en Het Verdriet van België.
Jean Gol, het nieuwe gezicht van Wallonië.
Zure regen in België.
Indira Gandhi en de derde wereld.
Francis Coppola, eenfilmmakerin faling.
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De computer: vier basisgedachten
Met „computer" bedoelde men
aanvankelijk een elektronisch
toestelletje dat in een mlkrosekonde twee getallen kan optellen of die getallen naar grootte kan rangschikken. Doordat
men een computer binnen een
sekonde een miljoen optel- of
rangschikoperatles kan laten
verrichten en doordat men In
staat is gebleken vele berekeningen en processen te herleiden tot een serie van bovengenoemde twee soorten eenvoudige bewerkingen, is de computer één van de belangrijkste
hulp-middelen geworden in
onze huidige maatschappij. Aan
de moderne computer liggen
enkele belangrijke ideeën ten
grondslag.
• de idee van de rekenmachine. Het oudste, ons bekende
ontwerp voor een rekenmachine stamt uit 1623 en is afkomstig van prof. Wilhelm Schickhard (Tubingen). Zijn rekenklok
ging tot zes cijfers. De rekenmachine van Blaise Pascal
(1642) was in feite een soort
kllometerteller met acht cijfers.
Pascal knutselde dit tuig ineen

mede ten behoeve van zijn vader, die belastingontvanger
was. De grote nauwkeurigheid
waarmee de tandwielen en andere onderdelen moesten worden ineengestoken, maakten
massaproduktie onmogelijk. In
1673 bokste Gottfried Wilhelm
von Leibniz een toestelletje ineen, waarmee ook vermenigvuldigingen mogelijk waren.
# de idee van de automatische besturing (koekoeksklok,

draaiorgel-X De gedachte om
met ponskaarten te werken
brak door in de 18de eeuw, niet
bij rekenapparaatjes maar bij
weefgetouwen. Het suksesvol
kombineren van de ponskaartidee en de telmachine liet op
zich wachten tot 1886: toen luk-

te Herman Hollerith, direkteur
van het Amerikaanse Bureau
voor Volkstellingen, in deze
krachttoer.
• de elelsironilfa. De direkte
voorlopers van de elektronische computers zijn de vóór en
tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde JiZ' (Konrad
Zuse; computer met relais), de
.Mark 1' (computer met tandwielen en elektromagneten) en
later de „Mark II" (met relalsX

De eerste elektronische computer, dus nagenoeg zonder mechanische onderdelen, was de
„ENIAC", gebouwd door de
hoogleraren P. Eckert en J.
Mauchly aan de universiteit van
Pennsylvania in 1946. De met
18.000 radio-buizen uitgeruste
machine werkte 2.000-maal zo
snel als de „Mark 1', maar de
buizen brandden onder de enorme hitte-ontwikkeling steeds
door. In 1951 werd niettemin de
eerste commerciële computer
op de markt gebracht
• de miniaturisering (en daarmee de kapaciteiO. Rond "SS
werden de radiobuizen vervangen door transistors, waarbij
naast verhoging van de werkingssnelheid en vermindering
van de warmteontwikkeling, de
computers ook al iets kleiner
van formaat werden. Men
spreekt hier van computers
„van de tweede generatie'.
Rond '64 werden de transistors
vervangen door mikro-circuits,
die de snelheid en de akkuratesse nog vergrootten en het
formaat van de computer nog
verkleinden: de huidige, derde
generatie.
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TV-programma's
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Zaterdag
26 MAART
BRT
14.00 Open school. - 16.00 Je
bent liever dan ooit (muzikale komedie). - 18.00 Tik tak. - 18.05
ABC - 26 lettertjes. - 18.35 Boomer (O. - 19.45 Nieuws. - 20.10
Kunst-zaken. — 20.15 Big band
show. — 20.50 TV-touché résumé.
— 212b Het kindbruidje van Small
Creek (tv-film). - 23.00 Sport op
zaterdag. — 23.15 Nieuws.

NED 1
19.05 Avro's toppop. - 20.00
Nieuws. - 20.28 Dallas (fJ. 21.20 Televizier magazine. — 22.00
De toestand in de wereld. — 22.05
Avro's sportpanorama — 22.30
Music circus (show). — 23.45
Nieuws. — 23.55 Studio sport extra.

Promenadekoncert: Tsjechoslovakije. — 14.40 Handel en wandel
(Open schaal). - 15.10 I.Q. 15.40 Europees kampioenschap
Latijns-Amerikaanse dansen voor
amateurs. — 16.35 De Kattenprins
(jeugdfilm). — 17.55 Voetbaluitslagen. - 18.00 Tik tak. - 18.05
Sesamstraat - 18.20 Van Pool tot
evenaar. — 19.45 Nieuws. — 20.05
Sportweekend. — 20.35 Tien jaar
later (Made in Vlaanderen). —
22.10 George Minne (dok.). —
23.00 Nieuws.

NED 1
20.00 Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 20.40 Humanistisch verbond. — 20.45 Tussen Keulen en
Parijs. — 21.35 Herinneringen
(film). — 23.10 Vastenoverweging.
— 23.40 Nieuws.

NED. 2
19.00 Nieuws. - 19.05 Mr. Merlin.
— 19.30 Countdown. - 20.10 Dynasty (fj. - 21.00 Not the nine
o'clock news. — 21.15 Vakwerk.
— 21.40 Mind of murder (thriller).
— 23.25 Agenda. - 23.30 Nieuws.

NED 2

RTB

18.30 Sesamstraat. - 18.45 Toeristische tips. — 19.00 Nieuws. —
19.12 Familie zeskamp show. —
20.45 Momentopname. — 21.35 U
zij de glorie (koorzang). — 22.30
Nieuws. — 22.45 Studio sport —
23.15 Calamity Jane (muzikale
western).

12.00 Faire le point - 13.06
Nieuws. — 13.05 Concertissimo
(Russische muziek). — 14.00
Spectacle magazine. — 14.30 Palmares (vanété). — 15.00 Visa pour
le monde (Jeruzalem). — 16.50
Secret diplomatique (tv-films). —
17.45 Les Schtroumpfs. - 18.10
Mobiles. — 18.40 Sportweekend.
— 19.30 Nieuws. - 20.05 La bonne étoile (show). — 21.15 Un meurtre est-il fagile? (tv-film). - 22.50
Nieuws.

RTB
19.30 Nieuws. - 20.10 Le jardin
extraordinaire. — 20.40 Big Jake
(western). — 22.25 Het kasteel van
Reinhardstein. — 22.35 Nieuws.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (f).
— 21.25 Droit de réponse. — 22.45
Nieuws. — 22.50 Etoiles et toiles
(Filmmagazine: Ingmar Bergman).
- 23.30 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 ChampsElysées (variété). — 21.50 Une
femme nommée Golda (tv-film). —
22.35 Jazzprogramma. - 23.05
Nieuws.

F3
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal programma. — 19.55 II
était une fois l'espace. — 20.00 Les
jeux de 20 heures (spel). — 20.35
Tous ensemble. — 22.10 Nieuws.
— 22.30 Musi-club.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Zum blauen
Bock. - 21.45 Nieuws. - 22.05
Flucht ohne Ausweg (misdaadfilm).
— 23.20 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Ringstrassenpalais. — 20.15 Solo Sunny
(film). - 21.55 Nieuws. - 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. - 23.15
Nieuws. — 23.20 Nacht der Lieder
(show).

D3
20.00 Nieuws. — 20.15 Natur und
Technik im Dritten. - 21.00 Gott
und die Welt — 21.30 Rückblende.
- 21.45 New York, New York
(Muzikale komedie). — 23.55 Ivo
Pogorelich. — 0.55 Nieuws.

LUX.
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffrefort. - 20.00 Chips. - 21.00 Variétés. - 22.00 Accatone (film).

F1
20.00 Nieuws. - 20.30 Le juge et
I'assassin (film). — 22.40 Nieuws.
— 22.45 Les biches (balleO. 23.20 Nieuws.

A2
18.10 Dimanche magazine. —
19.05 Stade 2. - 20.00 Nieuws. —
20.35 La chasse aux trésors (spel).
— 21.40 Visite au musicien. —
22.30 Concert magazine. — 23.15
Nieuws.

F3
19.40 Special Dom/Tom. - 20.00
Bizarre, bizarre (bizarre verhalen).
— 20.35 Boite aux lettres. — 21.35
Nieuws. — 21.55 Aspects du court
métrage Frangais. — 22.30 Les
croix de bois (oorlogsfilm). — 0.20
Prélude a la nuit

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Tier vor der
Kamera (dierendokj. 21.00
Brandschutz. — 21.05 Geschichte
einer Nonne (film). — 23.30
Nieuws.

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner
Perspektiven. — 19.30 Die schönsten Geschichten mit Heinz Rühmann. - 20.45 Nieuws. - 21.00
Don Carlos (opera). — 0.35
Nieuws.

M MAAPT KMI

19.45 Nieuws. - 20.15 Extra-time.
— 21.30 Het vrije woord („Nova
Express"). - 22.00 De PVBA-Elektron (satirisch programma voor de
jeugd).

NED 1
20.00 Nieuws. - 20.28 De weg. 21.30 Brandpunt - 22.15 De ver
van mijn bed show. — 23.05 Sport
op maandag. — 23.50 Nieuws.

NED 2
19.00 Nieuws. — 19.12 Noten kraken (muzikale kwis). — 19.45 Simonskoop (filmmagJ. .— 20.05
Marco Bakker prezenteert.. —
20.50 Tatort (detectiveverhalen).
— 22.30 Nieuws. — 22.45 Teleac
(Ekonomie). — 23.15 Nieuws.

ARD

20.00 Nieuws: - 20.1
(muzikale nonsens-sho
Monitor. - 21.45 Dalli
Tagesthemen. — 23.0(

NED 2

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45
Le théêtre de Bouvard. - 20.00
Nieuws. — 20.30 D'accord, pas
d'accord (mag.). - 20.40 Rollerball
(Science-fictionfilm).
— 22.45
Moeurs en direct — 23.35 Nieuws.

18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. —
19.12 EO-Kinderkrant - 19.17
Matthaus Passion (Johann Sebastian Bach). — 22.30 Nieuws.

A2

RTB 1

F3

19.30 Nieuws. - 20.00 Flamingo
road. — 20.50 Dokumentaire. —
21.40 Grace a la musique.

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal programma. — 19.55 II
était une fois l'espace. — 20.00 Les
jeux de 20 heures (spel). - 20.30
D'accord, pas d'accord. — 20.35
Mamito (dramatische film). —
22.00 £space francophone. —
22.40 Nieuws. - 23.10 Prélude a
la nuit

RTB 2
19.30 Nieuws. 20.00 C'est
chouette la musique. — 21.20 Le
mystère du musée de eire (film).

ZDF

19.00 Nieuws - 19.3
Gericht - 21.00 Meute
21.20 „Mit uns zieh1
Zeit..". - 22.05 Baukar

D 3

20.00 Nieuws.-20.15
- 21.00 Klimbim.-21
spiegel. — 22.15Moniti
feuer. - 23.00 Nieuw

LUX.

19.15 Nieuws. - 19.5;
fort: spel. - 2000 Le
(f.). - 21.00 „Animatei
television". - 22.30 La

TF 1
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45
S'il vous plait (muzikaal mag.). —
20.35 L'homme le plus dangereux
du monde (film). — 22.10 Nieuws.
— 22.15 Debat - 23.15 Nieuws.

A2
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45
Le théêtre de Bouvard (magJ. —
20.00 Nieuws. - 20.35 L'exil. 22.00 Magazine. - 23.00 Nieuws.

F3
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regimale programma's. —
19.55 II était une fois-. l'espace. —
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.33 La minute nécessaire de
monsieur Cyclopede. — 20.35 La
raison d'état (film). — 22.05
Nieuws. — 22.25 Thalassa. —
23.05 Prélude a la nuit

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker. —
21.15 Kontraste. - 21.45 Bitte umblattem. — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Auf bewahrung. — 0.15
Nieuws.

ZDF
19.30 Hitparade im ZDF. - 20.15
Was du ererbt von deinen Vatern.
- ' 2 1 . 0 0 Heute-Joumal. - 2120
Nosferatu-Phantom der Nacht —
23.00 Freie arbeiter stimme (joodse dokJ. — 23.55 Nieuws.

D 3
20.00 Nieuws. — 20.15 Ich stelle
mich. — 21.45 Landesspiegel. —
22.15 Das leben ist wunderbar (tvfilm). - 23.50 Nieuws.

LUX.
19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffrefort — 20.00 Les lundis au soleil
hit-parade. — 21.00 Les bronzes
(film). — 22.35 Les lundis au soleil
(spel). — 22.55 La joie de lire.

Dinsdag
29 MAART
BRT 1

19.15 Nieuws. - 19.30 Flash-back.
- 19.55 Le coffre-fort - 20.00 La
loi selon McClain. - 21.00 Mr.
Klein.

18.00 Tik tak. - 18.05 Sesamstraat — 18.20 Er was een keer. —
18.30 Peuters en kleuters (open
school). — 19.00 Tijdrover: lieve
plantjes (de kamelia). — 19.10 Kijk
uit!. - 19.15 Jukebox. - 19.25
Uitzending door derden. — 19.45
Nieuws. — 20.10 Kunst-zaken. —
20.15 1.0- (kwis). - 20.45 Een
wereld, wie de stad verkiest verliest zijn dorp (dok.). — 21.45 De
kliniek (thriller). - 22.35 Nieuws.

18.00Tik-tak. — 18.05 Rondomons.
- 18.35 Take it easy. - 19.00
Jukebox. — 19.10 Knaagdieren
thuis. - 19.45 Nieuws. - 20.15
Mini mikro makro. — 20.20 Jezus

F1
20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord,
pas d'accord. — 20.35 Le retour
d'Ulysse (opera). — 23.10 Nieuws.

19.30 Nieuws. — 20.00 747 en peril.
— 23.05 Nieuws.

LUX

Maandag

NED 1
20.00 Nieuws. - 20.28 De Banana
Split show. — 21.20 Grijpstra en de
Gier (detectivefilm). - 22.50 Aktua
TV. - 23.30 Nieuws. - 23.40 Tros
sport extra.

RTB 1

D 3
20.00 Nieuws. - 20.15 Kolonialmacht Venedig. — 21.00 Lander Menschen - Abenteuer (dokj. —
22.30 Szenario zum Film Passion.
— 23.25 Kunst-Geschichten. —
23.45 Nieuws.

BRT 1

11.00 Konfrontatie. - 12.30 Voor
boer en tuinder (Azalea's). — 14.00

BRT 2

ZDF

28 MAART

BRT 1

van Nazareth. — 22.10 Horizon. —
23.00 Nieuws.

Wi

BRT 2
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-zaken. — 20.15 De nieuwe orde. —
22.00 Handel en wandel (Open
school).

Z A T E R D A G (26 maart) - Hopelijk krijgen wij
deze eerste lentezaterdag en mooi weertje en kunnen
wij ons hart ophalen in de tuin. Via Radio Hilversum 2
(8 u. 33) krijgen wij al een voorsmaakje. In zijn rubriek
Toeraktua heeft A d van Schaik het over de wereldberoemde bloementuin Keukenhof in Lisse waar vorig jaar
zomaar eventjes 800.000 mensen van de hele wereld
op bezoek kwamen. En hopelijk hebben Louis Gonnissen en Jan Bomans in Te bed of niet te bed eveneens
een stukje lente in petto. (BRT 2 Radio Limburg, 8 u. 12).
— BRT zet vannamiddag een oude film met Fred Astaire op het scherm: Je bent liever dan ooit (You were never lovier) van William A. Seiter (1942, z w / w ) . Hierin
speelt en danst Fred Astaire dat het een lieve lust is. Bijna was Fred Astaire de eeuwigheid ingegaan als danser
en springer, zonder zich te kunnen manifesteren als dramatisch akteur, wat hij bewezen heeft te kunnen zijn in
zijn laatste films (o.a. On golden pond). — Velen zullen
het niet geloven, maar de TV-film Het kinderbruidje van
Short Creek is wel degelijk grotendeels gebaseerd op
reëel gebeurde feiten. Waar het om draait is een
religieuze sekte in de Amerikaanse staat Utah. Eén van
de principes van de sekt&was dat de mannen meer dan
één vrouw mochten hebben. Vooral dat principe zette
kwaad bloed bij vele (puriteinse) Amerikanen.
(BRT)
CWas al eerder op Nederland).
Z O N D A G (27 maart) — Ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de kwaliteitsvolle kwis Van Pooi
tot Evenaar is het onderwerp Vlaanderen. Tien jaar lang
Is Nand Baert ook de prezentator ervan. Mand heeft
zich een ijzersterke faam opgebouwd als kwisleider.
Vyie herinnert zich nog dat hij de eerste prezentator
was van het nog steeds bestaande AVRO-spelletje
„Wie van de drie?" (BRT). — Het toneelstuk Tien jaar laterts gewoon een vervolg op het vorige week uitgezonden „Groenten uit Balen". Het is inderdaad tien jaar geleden dat Vieille Montagne plat ging en de stakende en
bezettende arbeiders een solidariteitsbeweging op
gang brachten zoals die nooit eerder in België werd
meegemaakt Als men echter achteruitblikt, moet men
vaststellen dat het allemaal weinig heeft uitgemaakt Dat
is het trieste aan de hele aangelegenheid. Indertijd werkten ruim zestienhonderd arbeiders in het zinkbedrijf, nu
nog slechts achthonderd. Walter van den Broeck is ook
rijper geworden. Dat uit zich in dit vervolg. Het stuk is
kompakter, indringender, direkter, en hij slaagt erin te
relativeren en er enige humor, soms wel zwarte, In te
verweven. Een stuk dat niet gemist mag worden. (BRT).
— Na het toneelstuk volgt een portret van de Vlaamse
kunstenaar Georges Minne. — Liefde, geweld en hoop
wisselen elkaar af in de Duitse film Herinneringen van
Wolfgang Staudte, die speelt in de periode 1946-1961 Jn
het na-oorlogse Duitsland. De toen 17-jarige Anna heeft
(1946) een innige verhouding met een kolonel van het
Amerikaanse bezettingsleger die evenwel terug moet
naar de VS. Later meldt hij zich als vrijwilliger voor
Korea en sneuvelt Dan trouwt Anna maar met een
kleurloze ambitieuze boekhouder.
(KRO/Ned. 1).
M A A N D A G (28 maart) - Vandaag lopen nogal
wat reeksen ten einde. Op de BRT zien wij de laatste aflevering van Franco Zeffirelli's verfilming van het leven
van Jezus. Deze aflevering bestrijkt de laatste levensdagen, de kruisiging en de verrijzenis. JUezus van Nazareth). — Tineke Vos prezenteert haar laatste praatshow
van het seizoen (Veronica/Ned. 1). — De KRO brengt
de laatste aflevering van de kinderreeks De Verborgen
Vallei, terwijl Willy van Hemerts reeks De Weg eveneens aan de laatste aflevering toe is. Echter voldoende

ruimte latend voor een vervolgre
mocht bogen op een trouw kijke
de waardering betoonde zodat d
sukses mag spreken, terwijl de I
echter wegschreven. Te langdra
waren hun beoordelingen. De rea
dus tegengesteld want zij gaven
ringscijfer 7, wat heel hoog is voi
— Wanneer men de rolverdelir
Herzogs Dracula-versie Nosferai
(ZDF) zou men al licht de indruk
landse film te maken te hebben,
men immers de namen voor van
van Hensbergen, John Leddy, all
derlandse podiumwereld. Klaus I
graaf Dracula. De fraaie Isabelle
door de bloedzuiger Dracula....

D I N S D A G
(29 maart)
thriller-reeks De kliniek (The Lim
1980 op de Vara onder de titel „h
rie" en speelt zoals de Hollandse
[sersmiddens (Fleet Street = d<
den). Hoofdpersoon is de script!
Zijn vrouw Clare, een journaliste,
verdwenen. Het laatste wat mei
men hebben is dat zij na een one
opgenomen zou zijn. Maar bij na
beweert men daar nooit van haar
tussen begint de politie Mark
(BRT 1). — De Nederlandse filn
van Wim Verstappen is gebase
man „Het lijkt in de Haarlemmc
Nederlandse misdaadauteur Jai
ring. Verstappen maakte er een
de hoofdrolspelers een paar ecf
rissen zijn. Menselijke politiemar
cynisch, onhandig, helemaal geer
(familiale) problemen. Het verhaj
de twee hoofdrolspelers Rijk (
Hauer tillen het werk boven het
Nederlandse films gewoon zija'

Suzanne Juchtmans, Willy var
lies Vaes in „Tien jaar later",
Walter van den Broeck, vervol
len". (Zondag 27 maart om 20

m\
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TV-programma's

uws- — 2015 Bananas
nonsens-show) — 21 00
- 2 1 4 5 Dallas - 2230
Tien - 2300 Arena

Woensdag
30 MAART

NED 1

F 1

2000 Nieuws - 2028 BGTV 21 05 Puur natuur (mag) - 2200
Tijdverschijnselen — 23 00 Teleac
(Ergonomie) — 2335 Nieuws

2000 Nieuws - 2035 Paroles de
paysans — 2240 Nieuws — 2245
Koncert - 2325 Nieuws

TVEkspres
De dikste vriend
vanuwTV.

A2
uws — 1930 Ehen vor
- 21 00 Heute-Journal —
lit uns zieht die neue
2205 Baukartell-Skandal

jws — 2015 Tier Report
Climbim — 21 45 Landes2215 Monitor im Kreuz2300 Nieuws

uws — 1952 Le coffre— 2000 Le grand f rere
00 Animateurs de RTL
— 2230 La joiede lire

BRT 1

NED 2

1630 Peuters en kleuters COpen
School) - 1730HetKoraaleiland
- 1755Foo-Foo - 18 00 Tik Tak
- 18 05 Denken en doen (spel) —
18 30 Waard om te weten — 1840
Draghetto — 1854 Aubrey —
1900KTRC open studio - 1945
Nieuws — 2015 Mini mikro makro
- 2020 Love verliefd - 2045
Kurt en Co - 21 30 Het gerucht
(kunstmagJ — 2215 Nieuws

1830 Sesamstraat
1845
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws —
1912 Politieke partijen (PSP) 1922 Van gewest tot gewest —
2010 Op het eerste gezicht (film)
— 21 10 Shizen - 21 30 Cinevisie
(filmmag) - 22 00 Studio Sport (
2230 Nieuws

BRT 2
19 45 Nieuws — 2015 Gered door
de liefde (tv-film) - 21 50 Debat

RTB 1
1930 Nieuws — 2000 La chasse
aux tresors (spel) — 21 00 Chan
sons a la carte (show) — 21 45
Ecriteures (literair programma) —
2240 Nieuws

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45
Le theatre de Bouvard — 2000
Nieuws — 2035 Catenacciu (tv
politiefilm) — 2215 Mceurs en
direct - 2300 Nieuws

F3
1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 1955 II
etait une fois I espace — 20 00 Les
jeux de 20 heures (spel) - 2035
Cadence 3 — 21 35 Nieuws —
21 55 Le chemin de Saint Pancrace
(tv film) - 2250 Prelude a la nuit

ARD
2000 Nieuws - 2015 J Robert
Oppenheimer-Atomphysiker
—
21 25 Nur nicht aus liebe weinen
— 21 45 Titel thesen temperamente - 2230Tagesthemen - 2300
Voetbal — 000 Nieuws

ZDF

jn vervolgreeks (Ned 2) De Weg
trouw kijkerspubliek dat voldoennde zodat de KRO gerust van een
terwijl de beroepscntici de reeks
Te langdradig te zoetsappig, enz
igen De reaktie van de kijkers was
nt ZIJ gaven de reeks een waardeI hoog 18 voor een eigen produktie
5 rolverdeling bekijkt van Werner
sie Nosferatu - Phantom der Nacht
It de indruk krijgen met een Nederte hebben In die rolverdeling kojn voor van o a Rijk de Gooyer, Lo
in Leddy allen bekenden in de Nereid Klaus Kinski speelt de rol van
aaie Jsabelie Adjani wordt belaagd
Dracula _

W O E N S D A G
(30 maart) VoetbaP OostDuitsland—België (Europese kampioenschappen 1984)
(BRT 2/namiddag) — De tv-film Gered door de liefde
(An act of love) van Anthony Harvey en Anthony Page
is gebaseerd op waar gebeurde feiten In 1965 was de
bekende aktrice Patricia Neal zwanger toen zij bezig
was aan de opnamen voor de film „Seven Women"
Tijdens die zwangerschap wordt zij door een beroerte
getroffen en blijft grotendeels verlamd Haar echtgenoot, de bekende auteur Roald Dahl, zette een ambitieus terapieprogramma op voor zijn vrouw Ondertussen baarde zij een gezonde baby Dahls doorzettingsvermogen en zijn konstant voortlopend terapieprogramma haalden sukses Dne jaar later kon Patricia
Neal opnieuw aan de slag De film wordt gevolgd door
een debat over Leven met gehandicapten' (BRT 2) —
In het programma Tijdverschijnselen een reeks waarin
aktuele toestanden onder de loep worden genomen,
staan de ondernemers centraal Uit het programma
9 maart) — De 3-delige Britse
blijkt dat de ondernemers de potentiële redders zijn van
e/c (The Limbo Connection) liep in
de ekonomie Net zoats zij vaak ook verantwoordelijk
er de titel „Het Reet Street Mystezijn als het fout gaat Een Nederlands onderzoek heeft
5 Hollandse titel doet vermoeden in
uitgewezen dat ruim 70 % van faillissementen te wijten
Street = de krantenstraat in LonIS aan wanbeleid en fraude van de direktie
is de scnptschrijver Mark Omney
1 journaliste, is plotseling spoorloos
ste wat men van haar zou verno- D O N D E R D A G 0 1 maarü - Terwijl het jongej na een ongeluk in een ziekenhuis renmagazine „Een vinger in de pap" dat sinds vonge
Maar bij navraag in dat ziekenhuis week kort VIP heet vroeger steeds rond een hoofdteloit van haar te hebben gehoord In- ma draaide, zit in het programma van vanavond een
jlitie Mark Omney te verdenken
verscheidenheid aan onderwerpen een dansproduktie
eriandse film Grijpstra en De Gier de strips Lucky Luke op film de Compact Disc, nieuwe
n IS gebaseerd op de misdaadro- reglementering voor fietscross, de strijd tegen sloppenHaarlemmer Houttuinen" van de wijken (BRT 2) — De Vara brengt een debuutwerk van
idauteur Janwillem van de Wete- de vong jaar afgestudeerde kineast Bauke Kappers
akte er een vrolijke film van waarin Een akkoord Het is het verhaal van een nachtklubeigeen paar echte Amsterdamse sme- naar en een nachtklubzangeres die worden gekonfrone politiemannen, met humor, soms teerd met een talentvolle jongeman die zijn dorp is ont'lemaal geen heiden, met hun eigen vlucht en zijn geluk in de stad wil beproeven (Ned 2)
Het verhaal valt wat licht uit maar
elers Rijk de Gooyer en Rutger V R I J D A G
(1 apnl) — Vanavond gaat onze
c boven het niveau dat wij van de aandacht o a naar twee films uit landen die bij ons niet
ewoon zijn (Ned l / T r o s )
zo erg bekend staan als filmlanden De martelaar is een

s, Willy van Heesvelde en Annejaar later", een meesterwerk van
eek, vervolg op „Groenten uit Baaart om 2 0 u . 35 op BRT 1)

Israelisch-Duitse produktie van Alexander Ford (1973)
naar een joodse roman De film biedt een stuk dieptragische histone, gebaseerd op reële gebeurtenissen Warschau, zomer 1942 De bekende arts, schrijver en
pedagoog J Korczak probeert voor 200 weeskinderen
een beetje menswaardig bestaan te creëren Dan komt
het bericht van de Duitse bezetters dat het weeshuis
ontruimd moet worden en dat de kinderen in een station
verzameld moeten worden Dr Korczak weet wat dat
betekent Hij laat zijn kinderen echter met in de steek en
stapt met hen mee op de trein (BRT 1) — Bye bye
Brasil is een tragikomische film uit Brazilië van Carlos
Diegues In zijn film schildert Diegues de explosieve ontwikkeling die Brazilië de laatste jaren heeft ondergaan
In politiek kultureel, religieus en moreel opzicht onderging dit land een metamorfoze Het meest typerend
voor de soms onzinnige dadendrang en hoogheidswaanzin van de regenng was wel de inplanting van een
hypermoderne stad in het hartje van de jungle Meteen
betekende die dadendrang de teloorgang van het oude
Brazilië waar een onoverbrugbare kloof tussen de
verpauperde boeren en de schatrijke grootgrondbezitters nog groter werd (Ned 1 /Vara) — Nog even de
aandacht vestigen op drie aflevenngen van de reeks
korte tv-spelen Mensen zoals jij en ik die de Duitser
Herbert Reinecker schreef op het lijf van de Nederlandse akteur Kees Brusse (Ned 2/Avro)

1900 Nieuws - 19 30 Der Sport
Spiegel - 2015 Bilanz - 21 00
Heute-journal - 21 25 Die Strassen von San Francisco — 2210
MIt uns zieht die neue zeit —
22 55 Melodie einer Stadt Aspen
Colorado — 2355 Nieuws

nieuws — 1945 Le Theatre de
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035
Resistances — 21 40 Les enfants
du rock (popmagJ — 2315
Nieuws

D 3

19 20 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 1955 II
etait une fois l'espace — 2000 Les
jeux de 20 heures (spel) — 20 35
Paratroopers (film) - 2200 Debat - 2240 Nieuws - 2300
Agenda 3 - 2305 Prelude a la
nuit

2000 Nieuws - 2015 Mittwochs
in — 21 45 Auslandsreporter —
2215 Die Chinesin (film) - 2345
Nieuws

LUX.
1915 Nieuws — 1952 Le coffrefort (spel) — 2000 La croisiere
samuse (f) — 21 00 Embrasse
moi chene (operettef ilm) — 22 30
La joie de lire — 22 35 Le franco
phone dor (spel)

Donderdag
31 MAART
BRT 1

FR 3

2000 Nieuws - 2018 Warum sie
Hitler wahlten - 21 00 Showstart
- 2230 Tagesthemen - 2300
Victor Oder die Kinder an der
Macht (toneelstuk)
050
Nieuws

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Zwei Tote
im Sender — 21 00 Heute-Joumal
- 21 20 Kennzeichen D - 2205
Schatten der Erde (tv-film) —
2330 Nieuws

2000 Nieuws — 2015 Weg aus
dem Nichts (film) - 21 40 Demnachst (science-fictionfilms) —
2145 Landesspiegel 2215
Nachtschalter — 2335 Nieuws

BRT 2

LUX.

1945 Nieuws - 2015 De Mattheuspassie
(Johann-Sebastian
Bach)

1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort - 2000 Dallas - 21 00 Filmkeuzeprogramma La 7e compag
me au clair de lune Breezy —
2315 La joie de lire

2000 Nieuws - 2028 Kings
Royal - 21 20 Hier en nu - 2200
Tussen hemel en aarde — 2225
The Passion - 2330 Nieuws

D 3

Vrijdag
1 APRIL I

NED 2
1830 Sesamstraat 1845
Jeugdjournal — 1900 Nieuws —
1912 De wereld van het jungleboek - 2002 Een akkoord (televisiefilm) — 20 32 Kijk haar (feminis
tisch magJ — 21 30 Maritiem —
22 30 Nieuws - 22 45 Schooltelevisie (insekten) — 2305 Nieuws

RTB 1
1930 Nieuws - 2000 Le roi des
rois (film) — 2230 Le carrousel
aux images — 2250 Nieuws

TF 1
2000 Nieuws — 2035 Les beaux
quartiers (tv-film) — 22 05 Nieuws
— 2210 Le chemin des indiens
morts — 2300 Nieuws

A2
1910 D accord pas d accord
(mag)
1920 Gewestelijk

NED 2
1830 Sesamstraat 1845
Jeugdjournaal — 1851 Sesamstraat-Special — 19 00 Nieuws —
1905 Mark Telford Bankier —
2000 Avros wie-kent-kwis. —
21 10 Mensen zoals jij en ik (korte
verhalen) - 2220 Gesprek met
de minister-president — 2230
Nieuws — 2245 t Is je eigen lijf —
2320 Nieuws

RTB 1

ARD

1800 Tik tak - 1805 Chips 18 50 Tijdrover - 19 00 Autobahn
— 1910 Funnies — 1945 Nieuws
- 2010 Kunst-zaken - 2015
Cinemanie (filmkwis) — 21 05 Panorama - 2155 Dallas - 2240
Nieuws

NED 1

2233 Sonja op vnjdag - 2333
Nieuws — 2338 Bye bye Brasil
(tragikomische film)

1930 Nieuws — 2000 A suivre
(aktualiteitenmagJ — 2105 Le
journal dun cure de campagne
(dramatische film)
— 2250
Nieuws

F1
2000 Nieuws - 2035 Quelle autonte' — 21 40 Lucien Leuwen —
2235 Nieuws - 2240 Histoires
naturelles (dokJ — 2310 Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Medecins
de nuit (doktersfeuilleton) — 21 40
Apostrophes — 2255 Nieuws —
2305 Le monde dApu (Indische
dramatische film)

F3
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40
Regionaal programma — 1955 11
etait une fois I espace — 2000 Les
jeux de 20 heures (spel) — 2030
D accord pas d accord — 2035
Vendredi - 21 35 Flash 3 (fotografie) - 2220 Nieuws - 2240
Prelude a la nuit

ARD
2000 Nieuws — 2015 Denn sie
wissen nicht was sie tun — 22 05
Unter Deutschen Dachem —
2250 Nieuws - 2300 Die Mowe
ballet — 025 Nieuws

ZDF
BRT 1
1800 Tik tak - 1805 Klem klein
kleutertje — 1820 Er was een
keer — 18 30 Leven met je ademhaling (open school) — 19 00 Vnje
tijd vrijdag Baas m eigen huis —
1945 Nieuws - 2020 De martelaar (film) — 21 50 Premiere —
2240 Nieuws

BRT 2
1945 Nieuws - 2015 Rapport
83 scenes — 21 00 China specta
culair (dokJ - 21 30 Uitzending
door derden (markanO — 2200
Goede vnjdagkoncert (Responsona van Tomas Luis De Victona)

NED 1
2000 Nieuws - 2020 Achter het
nieuws - 21 00 Fame - 21 48
Pisa — 2203 De ombudsman —

1900 Nieuws - 1915 Kein Platz
fur Frauen' — 19 30 Auslandsjournal - 2015 Martin Luther (TV
film) - 2200 Nieuws - 2205
Helfer in letzter Instanz (reportage) — 22 35 Ein Mensch der Masse (psychologische film) — 030
Nieuws

D 3
2000 Nieuws — 2015 Heimsuchung — 21 00 Zwischen Kreuz
und Hakenkreuz (diskussieprogramma) — 21 45 Landesspiegel
- 2215 Poldark - 2310 Birgit
Cullberg — 010 Nieuws

LUX.
1915 Nieuws - 1952 Le coffrefort — 2000 Maman je tendens
(vredesprogramma) — 21 00 Koncert (Litaniae Lauretanae van Mozart) - 21 30 Dynasty (O - 22 30
Bourse HetxJo
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Bescherming of Bedreiging^

Onder de titel „Bescherming of Bedreiging?" behandelt de VlaamsNationale Omroepstichting in haar TV-uitzending van morgen, vrijdag
25 maart, om 19 u. 10 het dossier van de psychiatrische gevangenissen.
Er werd gefilmd in de instellingen van Utrecht, Merksplas en Doornik.
In deze laatste werd trouwens voor de eerste maal een toelating tot
filmen verleend.
Aan dit programma werken mee: dr. L Coveliers, gevangenispsychiater; de heer J. Niemantsverdriet
van Utrecht, mevr. Chr. Gysemans;
maatschappelijk assistente en de heer K. Staes van het opvangcentrum voor kansarmen. Studiogasten zijn prof. dr. L Van Outryve en de
VU-kamerleden J. Valkeniers en R. De Clercq.
Aan deze laatste vroeg VNOS enige inleidende beschouwingen
bij
het Belgisch beleid ten aanzien van de psychiatrische
gevangenen.
Om het probleem van de psychiatrisch gevangenen te benaderen,
IS het misschien aangewezen alle
humane overwegingen te bannen.
De misdaad van sommigen is inderdaad
weerzinwekkend.
Beschouwingen over deze problematiek moeten dan ook gebeuren
in het licht van de veiligheid van de
maatschappij en met bezorgdheid
voor de slachtoffers.
Hoofddoel
van elk beleid moet zijn. het voorkomen van het kwaad. Dat is
slechts mogelijk door een grondige kennis van het kwaad in de
maatschappij en van de „misdadige mens".
In dat opzicht is het al te gemakkelijk om toerekenbare
delinkwenten
af te schrijven en ze in een of andere vergeetput te gooien. Erger
en nog gevaarlijker is het hen een
tijd op te sluiten en dan zonder
meer opnieuw vrij te laten.
Wie gelooft trouwens nog dat
loutere opsluiting enige zin heeft?
Dergelijke aanpak kan enkel de
wrok en de haat tegen de samenleving kultiveren en het recidivisme een steeds vruchtbaarder voedingsbodem
verschaffen.
Er moet ondubbelzinnig
geopteerd worden voor een andere
weg. Willen wij een veiliger maatschappij dan moeten wij onderzoeken waar de onveiligheid begint.
Ontoerekenbaren zowel als zware
misdadigers moeten het voorwerp
uitmaken van een diepgaand onderzoek, van een nauwgezet volgen en begeleiden. Pas wanneer
we de oorzaak van het wangedrag
kennen, kan de stap gezet worden
naar een remedie tegen verder
misdadig gedrag. Dan zullen we
over veiligheid kunnen spreken.
En wat veel belangrijker is: de
schat aan psychische
gegevens
die voortspruiten uit de intense
observatie en begeleiding, zal het
mogelijk maken om in alle omstandigheden de gepaste maatregelen
te treffen en aldus het kwaad van
in den beginne te onderkennen en
te voorkomen.
Dit is geen dagdromerij Ons bezoek aan de Van der Hoevenkliniek in Utrecht is daar een bewijs
van. De onvrijwillige opname in dit
ziekenhuis heeft tot doel de patiënten bij te staan bij het ontwikkelen van alternatieve gedragswijzen, zodat zij op een verantwoordelijke en onschadelijke
manier
opnieuw met andere mensen kunnen samenleven.
Het is een gebouw zonder tralies.
De patiënten leven er zoals in de
samenleving: hebben veel kontakten met familie en buitenwereld,
kunnen werken of studeren, leren
met geld om te gaan... Wanneer
deze mensen ontslagen worden,
kunnen zij zich moeiteloos integreren in de samenleving.
Er zijn ook ekonomische
overwegingen om ons te bezinnen over
het huidige beleid van de psychiatrische gevangenissen. Eens te
meer moeten we naar het buitenland refereren, bij gebrek aan konkrete gegevens in ons land. Een
optimale verzorging van een psychiatrisch patiënt in een gespecia-
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VNOS op TV

In Nederland duurt de begeleiding
maximaal acht jaar
Bovendien
heeft de Nederlandse aanpak er
toe bijgedragen dat dit land nauwelijks de helft van het aantal
psychiatrische gevangenen in België telt
Dit alles moet tot nadenken stemmen. Onze gevangenissen zitten
eivol, kosten een bom geld en
brengen de veiligheid weinig baat
bij Wat houdt ons tegen te leren
van andere systemen en hun ervaring ten nutte te maken? Een
eerste vereiste daartoe is dat alle
betrokkenen zich bezinnen over
een beleid in het belang van de gemeenschap, de slachtoffers en de
„misdadigers".
Raf De Clercq,
volksvertegenwoordiger
„Bescherming of Bedreiging?" VNOS-uitzending, vrijdag 25 maart om 19 u. 10 op
BRT 1.

Johan Verminnen: nieuwe LP

VNOS-filmploeg
kreeg als eerste
toegang tot
„Doornik"
lizeerde kliniek kost in Nederland
ongeveer 530 gulden per dag. Een
gedetineerde in een gevangenis
kost er plusminus 400 gulden per
dag.
Hierbij moet gewezen worden op
het feit dat een psychiatrisch gedetineerde bij ons lange perioden,
zelfs levenslang opgesloten blijft

De enige uit de kleinkunstperiode
die zonder ai te veel kleerscheuren de jaren '80 heeft bereikt is Johan Verminnen. Niet meteen
Vlaanderens mooiste stem, maar
Toon Hermans viel voor zijn charmante glimlach. En de voorbije
dertien jaar is voldoende bewezen
dat Johan liedjes kan schrijven.
Als Brusselaar en gesteund door
de Klugerclan pakte hij het werk
eerder internationaal aan, en won
het Festival van Spa.
En in dit licht bekijk en beluister je
ook de jongste elpee van Johan
Verminnen. „Tweemaal woordwaarde" (een term uit scrabble),
tien liedjes die stuk voor stuk even
goed zouden klinken in een andere taal. „Balzaal van mijn jeugd"
leunt nog wat aan bij de kleinkunst
maar „Hoofdpijn" is een hedendaags sterk nummer op muziek
van Taro Lootens. Waarna het
Latijns getinte „Roep de dokter"
naar Kid Creole lonkt en het sin-

gelnummer „'t Is amor" als samba
te Rio niet zou misstaan. In „Vakantie in mijn straat" relativeert
Verminnen schalks de vakantietrek naar het zuden, en met „Niets
meer" haakt hij in op de populaire
toer. Het bekende „'k Heb je
graag" is gevoelig maar flauw, en
zal van het Groenewoud wat auteursrechten opleveren. Het melodieuze „Voorbij is voorbij" leek
ons het mooiste nummer van deze
overgangsplaat.
Het is goed nog even de aandacht
te trekken op de elpee „Always remember" die twaalf parels brengt
van het Trio Cassiman.
De groep die zowat twintig jaar
geleden met nummers zoals
„Come back Liza" van Belafonte
en het Latijnse volkslied „Duerme
Negrito" (ooit ook de B-kant van
Los Machucambos „La Bamba")
menige luisteravond sfeervol muzikaal verrijkte. Met verder nog
een Grieks en Fins volkslied, afgewisseld door een typische Argen-

tijnse treurzang (met fijne begeleiding door o.m. Juan Masondo) en
een Indonesisch wiegelied. Maar
ook een prachtig „rondel" over de
drie koningszonen, en het wiegeliedje „Janneman" dat ons „live"
nog het meest bekoorde.
Een aanrader dus voor de vele
liefhebbers van het internationaal
repertoire van de volksmuziek.
Verschenen op „Eufodia", verkrijgbaar langs het Davidsfonds, Blijde
Inkomststraat te Leuven, (zie ook
„Wij" van 10 februari j ü . Sergius

De goedkoopste kaskredieten,
financieringen, hypoteken

Kantoor ROMAN
Katsijnenhoek 25
9660 BRAKEL
Tel. 055-42.36.36
(Adv. 54)

Tentoonstelling Joris Declercq te Westouter
Van Paaszaterdag 2 april tot
en met zondag 17 april loopt
een
tentoonstelling
met
werk van pater Joris Declercq. De tentoonstelling
gaat door in de galerij Vermeersch (bij de Lijstermolen) op de Rodeberg te
Westouter.
Ze is dagelijks geopend van
15 tot 18 uur.
Op Paaszaterdag 2 april
wordt de tentoonstelling ingeleid door Flor Barbry, bezieler van het „Volkstoneel
voor
Frans-Vlaanderen".
Flor is een „daggenoot" van
de pater, beiden zijn ze geboren op paasavond 1921,
te Westouter.
De vader van pater Joris,
Remi — voor heel Westouter Noom Mie — was een
goed muzikant Van moeder
Octavie leerde hij de zin
voor het pittige verhaal en
kreeg hij smaak in een winteravond met een boek. Na
de schooltijd te Westouter
werkte hij in de streek met
verfkwast en ladder. Als
jongste in een gezin van 14
kon hij best helpen.
Zijn vrije tijd ging naar muziek (hij studeerde viool),

schilderen (hij ging in de
leer bij Jules Boudry) en
naar de mensen in de Westhoek langs weerszijden van
de „schreve". Hij tekende
woorden en uitdrukkingen
op: het werd een schrift vol
spreuken.
Een ander verlangen bracht
hem terug op de schoolbanken. Hij leerde Latijn in het
Limburgse Lommelse Kattenbos. In 1943 trad hij in het
noviciaat bij de paters van
het Allerheiligste Sacrament Op kerstavond 1950
werd hij tot priester gewijd.
In die studietijd waar hij
voor het eerst kennis maakte met taaistudie en wat
taalwetenschap, schreef hij
eenvoudige volkse verzen.
Ook dan pende hij hele
brokken vergelijkende taaischat neer. Westhoekse
woorden en zinswendingen
met daarbij verwijzingen
naar het Nederlands, Duits,
Frans, Engels en zelfs Slavische en andere talen. Taaistudie zat hem in het bloed.
In 1952 zette hij Felix Timmermans' „Sterre" in het
Westouters om, waardoor
de start van de „Verbroede-

ring" als „Volkstoneel voor
Frans-Vlaanderen" in 1955
mogelijk werd. Na zijn priesterwijding bereidde hij zich
op Afrika voor. In januari
1954 vertrok hij naar Kitega
in Boeroendi om er zich kapot te werken. In november
1974 kwam hij terug. Met
Kerstmis aanvaardde hij
een benoeming als pastoor
in Haringe waar hij dorp en
parochie een hart en ziel gaf.
Haringe herleefde.
In november 1981 overleed
pater Joris Declercq, ondermijnd door een harde ziekte.

Twee keer in zijn leven heeft
hij geschilderd met een heilig vuur. In de jaren van
voorbereiding op zijn priesterschap vooral en in Haringe. De vele schilderijen die
hij in Haringe maakte zijn
bekend: in Haringe kwam
ieder jaar een tentoonstelling van zijn werk. Het werk
uit die eerste schildertijd is
onbekend: het hangt in zijn
klooster te Eisene, bij familieleden en vriendenOp voorstel van W V - W e s t vlaamse Bergen plande een
kleine werkgroep deze tentoonstelling met zijn werk
tot 1954, de eerste afreis
naar Boerondi. Op de tentoonstelling komen werken
als de „Lieve Vrouw in de
seizoenen", „Onze Lieve
Vrouw van Vlaanderen", de
„Ziekentroost" en vele andere. Verder wordt er muziek
van hem getoond, poëzie uit
de eerste jaren, teksten uit
zijn
spreukenverzameling.
Een gelegenheid om het
werk van Joris Declercq —
Djoos Utendoale, die ook
voor Willem Vermandere
liedjes schreef — echt te
leren kennen!
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Juffrouw Una, een naturalistische
roman die het nog doet
De eerste druk van deze naturalistische roman van de Nederlandse
schrijver Marcellus Emants verscheen reeds in 1888, haast honderd jaar geleden dus. In het verhaal wordt de hoofdrol gespeeld
door een zekere Lina, een vrouw
met een abnormaal-nerveus gestel en speelt zich af op een
hoeve.
De schrijver heeft om het boerenleven in zijn boek waarheidsgetrouw te kunnen weergeven een
tijdje op de boerdenj in kwestie
gewoond. Z o beschrijft hij o.a. het
ganse verloop van de kaasbereiding op een deskundige en schilderachtige wijze.
Volgens M.H. Schenkeveld, die
een nawoord schreef dat achteraan in het boek is bijgevoegd,

ne klimop en sneeuwwitte rozen
boven de voordeur gehangen De
feesttafels in de boomgaard worden feestelijk versierd, de rijke
familie waardig.
Er komt zelfs een Duitse muziekgroep met trompetten, hoorns, klarinetten en fluiten het bruiloftsfeest opluisteren. Als dan eindelijk
de wagens het erf komen opgereden, verwelkomt iedereen onder
de tonen van de muziek de hoogstaande feestvierders.
Lina, die gehoopt had, dat haar
dochter Maria zou zijn meegekomen, moet tot haar teleurstelling
opmerken, dat ze er niet bij is. Dit
verhindert niet dat Lina haar hoge
gasten gul onthaalt Voor allen aan
de tafels gaan zitten wordt onder
Una's leiding nog een rondgang

gemaakt in de opgesmukte boerderij. De bazin is vol lof over haar
eigen werk op de hoeve en pnjst
zichzelf en haar kwaliteiten. De
gasten repliceren in het Frans en
Lina begrijpt niet dat men de draak
steekt met haar bluf. Ze denkt dat
ze ten volle instemmen met wat ze
zegt
Als daarna iedereen aan tafel zit
wordt haar kookkunst in het Frans
bejubelt maar doorspekt met veel
spot
Het prachtig zomers weer waarin
het feest buiten plaatsvindt wordt
abrupt verstoord door een dreigend onweer
Allen lopen naar binnen om het
feest verder te zetten.
Rots verschijnt Una's dochter Maria tot grote verbazing van haar

moeder voor het raam Er ontstaat
een bitsige woordenwisseling Het
meisje is zwanger gemaakt door
een lid van de feestvierende familie bij wie ze in dienst is.
Lina's zenuwziekte die sinds haar
huwelijk IS verergert, wordt er
door deze onkiese zaak met beter
op.
De verhouding met haar stiefdochter A u t haar vriend Willem en
haar man wordt van dag tot dag
slechter en Lina ziet geen uitkomst
meer in haar leven Ze voelt zich
door iedereen verkeerd begrepen
en gehaat In haar miserie sleurt ze
haar dochter mee en slaagt erin ze
te overhalen samen zelfmoord te
plegen. Naast de boerderij loopt
een spoorwegbaan Dit betekent

voor haar de gedroomde oplossing om beiden van het leven te
beroven.
Als het donker wordt trekt ze haar
dochter mee naar de spoorlijn Zij
bezint zich op het nippertje maar
dan IS het Mana die van geen
terugweg wil weten en haar moeder dwingt samen met haar op het
spoor te gaan liggen..
Het IS een boeiende psychologische studie van een vrouw. De
schnjver tekent deze vrouw te
voeten uit en maakt ze begnjpelijk
zowel in haar goede en minder
goede eigenschappen.

— Juffrouw Lina, Salamander, 187 biz.,
door Marcellus Emants. uitg.: Em. Querido's
Uitgeverij, BV., Amsterdam, 9,90 gulden.

Verscheen
reeds in 1888
heeft Lina echt bestaan. Voor haar
heeft een vroegere keukenmeid
van de familie Emants, Dina genaamd, model gestaan. Die maakte een eind aan haar leven door
zich voor de trein te werpen
Lina, die voor haar huwelijk met
Jan Prank, dienstmeid was bij een
adellijke familie, leerde haar man
kennen toen deze landbouwprodukten kwam leveren bij deze
familie.
Prank heeft reeds een dochter als
hij met Lina huwt en deze laatste
heeft ook een kind, namelijk Mana,
die dienstmeisje is bij dezelfde
adellijke familie.
Op de hoeve woont er naast de
baas, zijn dochter en boerin ook
nog de meid Griet, de knecht
Wouter en neef Kees.
Una's leven op de boerdenj valt
haar tegen. Bij haar vroegere
werkgevers was ze gewoon geraakt aan het standingvolle en
hoogstaande milieu. De botte boerenhouding van haar man en van
de omstaanders uit haar onmiddellijke omgeving vormen voortdurend prikkels op haar nerveus
gestel Ook het zwaar boerenwerk mat haar te veel af.
De liberaal Prank zit ook in de
politiek en als hij op zekere dag
een pamflet in de bus krijgt dat tegen hem is gencht, maakt hij zich
ontzettend boos.
Willem die verliefd is op zijn dochter Aut en haar op de hoeve een
bezoek komt brengen, is toevallig
de zoon van de pamfletschrijver.
Er komt ruzie tussen Willem en
Prank en het is Lina die als
scheidsrechter
optreedt„ zij
spande al haar krachten in om
duidelijk te zeggen wat haar m het
laatste kwartier door de geest was
gegaan en met blinde rechtvaardigheid het vonnis te vellen".
In plaats van de gemoederen te
kalmeren, smijt ze Willem nog
meer op en jaagt deze — zonder
het zelf te willen — tegen haar in
het harnas Hij verdenkt haar ervan aan Prank te hebben verklapt
dat zijn vader de pamfletschnjver
IS

Op zekere dag wordt op de hoeve
de bruiloft gevierd van iemand van
de adellijke familie waar Lina vroeger heeft gediend
Iedereen, maar vooral Lina, is in de
weer om de hoeve zo prachtig
mogelijk op te smukken Er wordt
onder meer een krans zwartgroe-

DIKSTE...
V l a a m s e burger
als k l l eEnnnatuurlijk
t.

hebt u die kledingsproblemen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schomnnelt of als u de
respektabele lengte van 2 m of
meer bereikt!
is werkelijk de enige
speciaalzaak voor
EXTRA BUITENMATEN
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend
tot uw dienst.

U moet echt met naar Holland of Duitsland
wanneer u een extra grote maat bezit en toch
een ruime keus wenst, een goede kleermakersservice verlangt en graag de juiste pnjs betaalt.
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870
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nnet zijn 1.000 m^ winkelruimte-zijn parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie-shop iets drinkt.
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Schots past...
In het Engelse Gateshead werd
eindelijk nog eens een echt wereldkampioenschap
„veldlopen"
georganizeerd. Het parkoers was
zwaar, vochtig, heuvelachtig. Een
omloop waarop de besten automatisch moesten naar voor treden.
Onze landgenoten bleven evenwel afwezig in de spits van het gebeuren. Enkel Erik De Beek en
Kareltje Lismont lieten zich sporadisch opmerken. Maar dichter dan
een zeventiende plaats geraakte
niemand.
Leon Schots, op wie onze verwachtingen waren gebouwd, bleef
nagenoeg geheel afwezig in de
koers. Enkel in de aanvang van de
race kon men zijn rijzig silhouet
even ontwaren. Hij zakte snel ver
af en staakte de strijd. Daarmee
werd andermaal bewezen
hoe
broos de lichamelijke en mentale
weerbaarheid
van onze
beste
veldloper — laat daarover geen
twijfel bestaan — wel is. Hijzelf
weet dit overigens beter dan wie
anders. Schots
lijdt onder de
groeiende stress, de verplichting
te presteren drukt zijn mogelijkheden. Terwijl wij toch ook niet mogen vergeten dat onze veldlopers
al in november, december en januari een vormpiek moeten halen
om hun „waarde" op de binnenlandse markt te bevestigen... Het is
in ons crossbestel
ondenkbaar
een gans seizoen op één enkele
wedstrijd af te stemmen... Zodat
wij de nerveuze en zieke Schots
zeker niet zwaar willen vallen.
De titelkoers verliep anders wel
meeslepend. De BBC bracht de

wedstrijd prachtig in beeld en het
gevecht tussen de jonge Ethiopiër
Debele, Lopez, Salazar, Clark en
Muge was boeiend tot de eindstreep, die blijkbaar dichter lag
dan reporter Roger Moens vermoedde...
Een paar opmerkingen toch: hoewel zij andermaal de landenrangschikking naar zich toe trokken,
schijnt het overwicht van de Ethiopiërs toch enigszins af te nemen.
Het zware parkoers
lag hen
schijnbaar minder dan de pistelopen op gras van de voorbije jaren.
Hun „reservoir" blijft desondanks
onuitputtelijk. Er was nagenoeg
niemand die rekening had gehouden met de winstkansen van de
jonge Debele die de ganse wedstrijd door het tempo
regelde
maar desondanks krachten genoeg overhield om sneller te spurten dan de erkende
crosskampioenen.
Veldlopen aan de top blijft overigens een aantrekkelijk en boeiend
schouwspel
Minder
veldlopen
met een kwalitatief betere bezetting zouden deze „specialiteit" ongetwijfeld nog méér ten goede
komen.
In Gateshead kwam de beste Belgische prestatie anders van een
vrouw. De nationale
kampioene
Francine Peeters eindigde schitterend zevende. Er was geen kenner die geloofde dat de mogelijkheden van deze atlete uit de Kempen zo ver reikten. Francine Peeters beheerste het Belgische veldloopseizoen van het begin tot het
einde. In Gateshead plaatste zij de
kroon op haar werk!

Vanderaerden spelbreker?
Eric Vanderaerden eindigde vierde in Milaan-San Remo. Voor een
debutant een méér dan behoorlijke prestatie. Toch was de jonge
Limburger niet helemaal gelukkig na afloop van de openingsklassieker. Met de voortvarendheid van de jeugd verklaarde hij
zich te verbazen, om niet te zeggen te ergeren, over het koersgedrag van erkende kampioenen
als Raas en Moser. Toen wereldkampioen Saronni wegsprong
reageerden de heren niet. Evenmin was het ooit hun bekommernis „het gat" te dichten. Ze bleven
elkaar bekijken en gunden Saronni de vurig betrachte overwinning. De enige die nog wat ondernam was Vanderaerden zelf,
maar zijn pogingen werden snel
gekortwiekt Vanderaerden trok
luidop zijn besluiten.
Er moet geen twijfel over bestaan: de wielersport hangt aan
elkaar met ongeschreven wetten.
Wereldkampioen
Saronni
„mocht" Milaan-San Remo winnen. Hij was daar overigens ook
toe bekwaam. De Italiaan verbeidde zijn overwining met ongeduld. Zij is er nu gekomen. Saronni heeft in de finale ongetwijfeld
handig gemaneuvreerd. De andere kanshebbers hebben het hem
niet te moeilijk gemaakt. Zo eenvoudig ligt dat en het is niet eens
verwonderlijk en eigenlijk zelfs
verheugend dat de jonge Vande-
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raerden daarover zijn beklag
maaktOverigens staat het vast dat de
Limburger één van onze grootste
beloften is: hij reed sterk in Parljs-Nice en alles wijst erop dat
hij in de grote ééndagswedstrijden met de allerbesten zal kunnen wedijveren. We zijn nu wel
benieuwd hoe hij het er op de
kasseien van de Ronde van
Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal
afbrengen. Want in die koersen
worden nog altijd de schoonste
adelbrieven uitgedeeld.

'j^'j^.i

THOR: Tot Herstel Onzer Rechten...
teel in de ploeg enkele absolute
topvoetballers rond. Trainer Ivic
heeft in Anderlecht maandenlang
luidop gezegd: „Als er één speler
is die ik zou willen is het Pier
Janssen van Waterschei. De
kompleetste voetballer in dit
land-" En Clijsters heeft inmiddels
al genoeg bewezen om luidop te
mogen zeggen dat Club Brugge
ergerlijk faalde toen het de Limburger „onbruikbaar" naar zijn heimat terugstuurde... Over Voordeckers, Gudmuncjsson en andere
Pudelko's willen we het dan nog
In zijn boek „100 jaar voetbal en
niet eens hebben.
klubleven" zegt René Marien onTHOR heeft vorige zondag ook al
der meer; „De klub THOR (Tot Heil
een ander misverstand uit de weOnzer RibbenkasO Waterschei (in
reld geholpen. De „slaven" van
de loop der jaren en in bepaalde
Anderlecht — de poenverdieners
omstandigheden kregen de letuit de hoofdstad moeten soms wel
ters, gezien de geei-zwarte kleutwee wedstrijden in vier dagen
ren, een andere betekenis: Tot
spelen — en andere topklubs deHerstel Onzer Rechten) werd opbiteren al jarenlang dat men enkegericht in 1925 en kreeg het stamle dagen na een Europacupmatch
nummer 553."
onmogelijk op niveau kan spelen.
Anderlecht bijvoorbeeld slaagde
Wij denken niet dat er één andere
er voor een paar weken in Tongeklub in Vlaanderen is die een
ren zowaar in de thuisploeg in
gelijkaardige
geloofsbrief
kan
bedwang te houden na de uitstap
voorleggen. Overigens
zegde
naar Valencia... Om een en ander
voorzitter Beynens na afloop van
duidelijk te stellen ging Thor in het
de wedstrijd in een radio-interBrugse Olymplastadion een open
view: „Wij hebben vanavond de
gevecht aan met Club. Indien
eer van België maar vooral de
scheidsrechter Delsemme eerlijk
eer van Vlaanderen verdefJigd".
fluit wint Thor die match. Ondanks
Wij weten wel dat de „progressieve denkers" schouderophalend de • de Limburgers woensdag honderdtwintig minuten lang op het
radio zullen hebben afgezet. „Die
scherp van de snede hadden geVlamingen leren het nooit, zullen
voetbald. Maar precies daarom is
ze gezegd hebben". Maar ervaren
Waterschei zo anders. Clijsters
sportjournalisten wijzen al decenzegde het treffend: „Wij zijn de
nia lang op de „verborgen krachploeg van onze supporters. In
ten in de sport". In bepaalde omons herkennen die mensen zichstandigheden groeien klubs ver
zelf. Voor hen zijn wij verplicht
boven hun eigen mogelijkheden
de grenzen van onze mogelijkheuit, schijnen hun spelers bezield en
den voortdurend te verleggen. In
gedreven door onbekende krachWaterschei is geen klub ter weten in geest en lichaam.
reld veilig-"
THOR, dat traditioneel met een
groot hart en een oeverloze toeParis Saint-Germain weet nu wat
wijding voetbalt, was overigens
Anderlecht en Standard al eerder
niet aan zijn proefstuk toe. Het
ervoeren: de opvolgers van de
won al vaker een ongelijke kamp
legendarische broederparen Dulen het volstaat naar de „bibber"
lers, Meyers, Bollen en Massignani
van Anderlecht te verwijzen wanneer dit sterrenj^eam in de bus zijn de erfgenamen van een der
hardnekkigste en meest trotse trastapt richting Waterschei...
Wij hebben op deze bladzijde al dities van onze voetbalsport.
vaker gesteld dat Thor geroepen Daarom zal Thor ook in het Schotis om de eerste Limburgse topklub se Aberdeen fel van zich afbijten.
te worden. De geel-zwarten uit het Al krijgen de Limburgers in de
André Dumontstadion beschikken halve finale een tegenstander teover een ruime en trouwe aan- genover zich die in oorsprong en
hang. Bovendien lopen er momen- wezen met ze kan vergeleken
worden.

Thor Waterschei, de klub uit de mijnwijk van de gemeente Genk, is
geen voetbalvereniging als een andere. Dat heeft hautaine Paris
Saint- Germain vorige week woensdag tot haar schade en schande
moeten ondervinden. Het verhaal van de wedstrijd is inmiddels al
legende geworden. De gedecideerde Limburgers grepen het Franse
sterrenelftal van bij het eerste fluitsignaal naar de keel. De greep
werd pas losgelaten toen Clive Thomas, de bekwame en schilderachtige referee uit Wales die bij elke gelegenheid luidop verkondigt dat
hij „geen" Engelsman is, na honderdtwintig minuten bezielende strijd
de wapenstilstand oplegde. De verwende voetballers uit de Franse
hoofdstad zochten vol wanhoop en vertwijfeling de kleedkamer op.
Zij waren uitgeschakeld door „een groepje mijnwerkers" over wie zij
in de voorbije veertien dagen met nauwelijks verholen minachting en
spot hadden gesprokenIn de heenwedstrijd scheen PSG
immers oppermachtig. Het speelde met Thor als een kat met een
(dode) vogel. Toch had de ploeg
van „monsieur Ie président Borelli"
— op de ontvangst voor de terugmatch nodigde deze de bestuurders van Thor uit de halve finale in
het Prinsenpark bij te wonen... —
toen ai konklusies moeten trekken. Het overspeelde Thor verloor
uiteindelijk immers maar met 2—0
en de Limburgers kampten tot de
laatste minuut om de schade zo
veel mogelijk te beperken. Omdat
ze rotsvast geloofden in de terugmatch één en ander te kunnen
rechtzetten.
Thor heeft dus orde op zaken
gesteld. Zoals het supporterslegioen dat van zijn idolen verwachtte. Thor onderscheidt zich immers
op meerdere vlakken van alle andere klubs.
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AKTIE '83
De vijf provinciale kaderdagen zitten
erop. Op deze kaderdagen werd, onder leiding van een ploeg van het
algemeen sekretariaat, de start gegeven voor een aktie, die één van de belangrijkste en meest ambitieuze belooft te worden uit het negenentwintigjarige bestaan van de Volksunie.
Want, zowel de verkiezingen van november '81, als de jongste gemeentelijke raadsverkiezingen, zijn een sukses geworden voor onze partij. Door
de massale aanwezigheid van mandatarissen in gemeenten — zowel in
meerderheid als oppositie — is de
VU voortaan overal in het Vlaamse
land sterk vertegenwoordigd.
Ook als organizatie moet de aanwezigheid van de partij overal zo sterk
mogelijk zijn. Alhoewel het in ons
politieke bestel onmogelijk is om. te
voorspellen of een jaar al dan nTéTeen
verkiezingsjaar zal zijn, toch moeten
we dit jaar aangrijpen om de impact
van onze organizatie te verruimen, te
verbreden en te verdiepen. 1984
wordt, hoe dan ook, een belangrijke
mijlpaal voor de V U : in dat jaar vieren
wij immers ons 30-jarig bestaan en
daarenboven worden in dat jaar alvast Europese verkiezingen gehoudea
De aktie 1983 „U en de VU - omdat we
't samen kunnen" bestaat uit twee
delen: een enquête onder de V U leden en het uitwerken van een zelf
gekozen projekt door de afdeling.

Voorjaarsaktie:
op bezoek bij

40.000 vu-leden
De eerste faze is reeds begonnen In
deze lente-aktie zullen alle afdelingsbesturen, die vrijwillig hun medewerking
toezegden, een huisbezoek brengen
aan alle leden van hun afdeling Ruim
230 van de 350 VU-afdelingen verspreid over het hele Vlaamse land
antwoordden positief op de oproep tot
deelname. Tussen vandaag en 17 juni
zullen aldus ongeveer 35 000 tot 40 000
leden persoonlijk bezocht worden Aan
al deze leden zal een enquête-formulier
overhandigd worden Dit zal enkele
dagen later weer worden afgehaald,
om ten slotte op het algemeen sekretanaat te Brussel met de computer
verwerkt te worden In het vroege
najaar zuilen de resultaten van dit onderzoek dan aan de hele partij worden
meegedeeld
Zaterdag 26 as (deze week dus) is
een belangrijke dag voor de voorjaarsaktie Op die dag worden de afdelingsbesturen vriendelijk, doch zeer dringend, verzocht het pak, dat voor hen
bestemd is, af te halen op het sekretariaat van hun arrondissement De lijst
daarvan vindt U in onderstaande rubriek In zo'n pakket zit het nodige
aantal enquêteformulieren (zoveel als
er leden in die afdeling zijn, met een
klein overschot), de richtlijnen voor de
afdeling en voor de huisbezoekers Wij

rekenen erop dat alle afdelingen hun
pakket komen afhalen nü zaterdag Het
IS tevens de ideale kans om nog een
laatste gesprek te voeren met de verantwoordelijke van het algemeen sekretariaat omtrent deze grootscheepse
aktie
Indien een afdelingsbestuur belet zou
zijn en zaterdag onmogelijk het afdelingspakket kan komen ophalen, dan
kan deze VU-afdeling haar pak knjgen
via het arrondissementeel bestuur En
indien er nog afdelingen zouden zijn
die, begeesterd door dat onblusbare
VU-vuur maar nog met toezegden voor
deze aktie en nu, in extremis, toch nog
willen meedoen, dan kunnen zij dit mits
een seintje te geven naar het algemeen
VU-sekretanaat, Barnkadenplein 12,
1000 Brussel (02-2194930) Wij kunnen U trouwens verklappen dat het
algemeen sekretanaat hier voor het
ogenblik veel gelijkenis vertoont met
een gonzende bijenkorf omzeggens
iedereen is druk bezig de duizenden
mappen klaar te maken bestemd voor
deze reuzenaktie van de V U Ook U
doet toch mee opdat dit een waar
sukses zou w o r d e n "
Want, samen kunnen wij het aan
Veel sukses en nu aan de slag

Najaarsaktie
Maar dat het met bij die enquête alleen
blijft, zal ook wel reeds voor iedereen
duidelijk zijn geworden Op tal van
plaatsen is men eveneens reeds „in
gang geschoten" met de projektwerking Dit is immers de beste manier om
onze organizatie te verruimen door er
„nieuwe mensen" bij te betrekken, door
deze mensen een zinnige taak te laten
vervullen op een terrein dat hen ligt
Projektwerking is immers gencht op
een konkreet doel dat binnen halflange
termijn (enkele maanden) te verwezenlijken IS Bovenal dient deze projektwerking te leiden naar een politiek
resultaat, wat wil zeggen dat de resultaten ervan zichtbaar moeten zijn voor
de buitenwereld Zoals U in een kort
vraaggesprekje kunt lezen blijft het
hoegenaamd met bij alleen maar mooie
woorden, maar worden het echte daden..
Nu zaterdag 26 maart, tussen 10 en
12 u, dienen alle afdelingen, die hun
medewerking toezegden het pakket
met enquêteformulieren en nchtlijnen
af te halen op de diverse arrondissementele VU-sekretanaten Een verantwoordelijke van het algemeen VU-sekretariaat staat er te hunner beschikking ook voor het beantwoorden van
alle vragen omtrent deze aktie '831
Provincie Antwerpen:
* Arrondissement Antwerpen, arrondissementeel sekretanaat, Jozef Liesstraat 2 te 2000 Antwerpen

* Arrondissement Mechelen, arrondissementeel sekretariaat, Ontvoeringsplein 1 te 2800 Mechelen
* Arrondissement Turnhout, Vlaams
Onthaalcentrum, Beerstraat 10 te 3990
Meerhout
Provincie Brabant:
* Arrondissement Brussel en HalleVilvoorde, algemeen sekretariaat, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel
* Arrondissement Leuven (enquête
wordt aan afdelingen bezorgd door arr
bestuur)
Provincie Limburg:
* Arrondissement Hasselt en Tongeren-Maaseik, arrondissementeel sekretanaat Hasselt, p a Willy Desaeyere,
Zandstraat 48 te 3500 Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen:
* Arrondissement Aalst en Oudenaarde, arrondissementeel sekretanaat
Pontstraat 27 te 9300 Aalst
•k Arrondissementen Gent-Eekio, arrondissementeel sekretanaat Bennesteeg 2 te 9000 Gent
Provincie West-Vlaanderen:
* Arrondissement
Brugge-Torhout
arrondissementeel sekretanaat Jozef
Suvêestraat 2 te 8000 Brugge
* Arrondissement O V D, arrondissementeel sekretariaat Peter Benoitstraat 58 te 8400 Oostende
* Arrondissement Kortnjk, leper en
Roeselare, Tielt Vlaams Huis (bovenzaal) Grote Markt te 8700 Izegem

vu-Lennik: „...deelgemeenten dichter
bij elliaar brengen..."
Etienne Van Vaerenbergh is de dynamische burgervader van de Brabantse gemeente Lennik De VU ging in deze gemeente op 10 oktober '82 naar de verkiezingen
op een kartellijst met een biezonder positieve uitslag ZIJ won de elektorale slag, kwam
in de meerderheid en veroverden zelfs de
burgemeestersjerp En dat zij het daarbij
met laat zal bij de ingewijden wel geen
verwondenng wekken Ook zij was onmiddellijk gewonnen voor de VU-projektwerking Een korte babbel met een Vlaamsnationalistische burgemeester maakt èen en ander duidelijk
WIJ: „De VU-afdeling Lennik doet mee
aan de projektwerking. Wat hoopt u te
kunnen ondernemen?"
Van Vaerenbergh: „Wij dromen ervan de
verschillende deelgemeenten zowel ruimtelijk, als „in de geesten" korter, dichter bij elkaar te brengen Wat het ruimtelijk aspekt
betreft, denken wij vooral aan een beter
funktionerend openbaar vervoer Daar waar
alle streekvervoer in bij voorbeeld Eizenngen in een oost-west-as verloopt en er geen
busverbinding bestaat met het centrum van
de gemeente Lennik, willen wij zinvolle
alternatieven uitwerken Veel wijken en parochies zijn met rechtstreeks te bereiken
door middel van het openbaar vervoer Wij
zijn reeds geruime tijd met deze problematiek bezig, samen met het komitee WestBrabant Aan de hand van hoorzittingen en
veelvuldige kontakten, willen wij het oordeel
van de plaatselijke bevolking inwinnen en
daarna zullen wij proberen deze ideeën naar
het beleid toe te verwoorden, en hopelijk
ook te verwezenlijken"
WIJ: ,Ja, want de VU zit in Lennik
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immers in de bestuursmeerderheid. Is dit
geen bezwaar''"
Van Vaerenbergh: „Integendeel Wij zullen verder werken zoals wij het nu al
jarenlang doen, maar nu knjgen wij ook de
kans om onze ideeën in daden om te zetten
Daarenboven beschikken wij, door het feit
dat WIJ in het schepenkollege zetelen, over
grotere, praktische mogelijkheden, bij voorbeeld in het leggen van kontakten met
andere gemeentebesturen Trouwens, een
beter funktionerend openbaar vervoer was
een van onze verkiezingslseloftes, en daar
maken wij nu werk van"
WIJ: „U sprak ook over „de geesten
dichter bij elkaar" te willen brengen. Dat
klinkt vreemd?
Van Vaerenbergh „De verschillende wijken en parochies moeten, zonder hun specifieke „eigenheid" en „eigen-aard" te verloochenen, elkaar toch beter leren kennen en
waarderen Wij willen onze aktiviteiten zo
verspreiden opdat alle deelwijken aan hun
trekken komen Vandaag is dit met altijd zo
De ene parochie mag de adere a h w met
de kop afbijten, maar wij moeten toch
„dichter" bij elkaar komen"
WIJ: „Hoe ziet u de taak van het VUafdelingsbestuur in verhouding tot schepenen en burgemeester?"
Van Vaerenbergh. „De taak van de afdeling IS veelzijdig zij verstrekt ons de ideeën,
zij ondersteunt de meerderheid met suggesties die wij dan konkreet moeten verwerkelijken "
WIJ „Hoe zult u de resultaten bekendmaken?"
Van Vaerenbergh' ,Wij zullen de resultaten uiteraard voor onszelf evalueren en
nadien bekendmaken via ons plaatselijk
blad, maar ook aan de hand van persontmoetingen zullen wij onze visies op ruimere
schaal verkondigen Alle suggesties van
gemeentelijke inwoners zijn natuurlijk van
harte welkom "
VU-bestuursleden en -afdelingen die een
soortgelijk projekt uitwerken, kunnen
steeds kontakt opnemen met de hr E Van
Vaerenbergh, Ninoofsesteenweg 236,1680
St-Kwintens-Lennik (054-33.35.04).
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Franstalige inmenging in
het Molse atoomcentrum
opnieuw ter sprake
Enkele w e k e n g e l e d e n k w a m het S t u d i e c e n t r u m v o o r K e r n e n e r g i e
( S C K ) te M o l o p n i e u w in d e belangstelling.
A l s g e v o l g van het K.B. nr. 9 9 van de bijzondere wet van 2 februari
1982, z a g d e Raad van B e h e e r van het S C K zich verplicht een saneringsplan uit te w e r k e n dat tot d o e l zou h e b b e n d e bedrijfsbegroting
in e v e n w i c h t te b r e n g e n e n het d a a r m e e g e k u m u l e e r d e deficit w e g te
w e r k e n . D i t alles b r a c h t met zich mee dat het p e r s o n e e l s s t a t u u t en de
K A O van d e instelling o p d e helling k w a m e n te staan. W a a r o m nu
d e z e harde a a n p a k v o o r d e S C K - v e s t i g i n g in M o l ?
Het 31 jaar oude bedrijf is van in het
begin een voorwerp van communautane touwtrekkenj g e w e e s t waarbij de
Franstalige immigranten in de Kempen
steeds de topfunkties opeisten en het
S C K met een franskiljonse stempel
bedrukten Ondertussen werd ter
kompensatie van het „Vlaamse SCK",
het Waalse IRE (Instituut voor Radioelementen) te Charleroi afgedwongen
Dit zou krachtens de planning echter
geen konkurrentie mogen betekenen
voor het SCK te Mol Naar Waalse traditie eiste Luik ter kompensatie van
IRE, op zijn beurt het INIEX De frankofonen haalden hiermee opnieuw een
dubbele slag thuis, want benevens
deze twee Waalse kompensatiebednjven, trachten zij, omwille van het „nationaal statuut" van het SCK, een grote
frankofone aanwezigheid in Mol te
rechtvaardigen Het dient gezegd dat
de frankofonen in Mol een zeer arrogante aanwezigheidspolitiek voeren
Bepaalde ingenieurs kunnen het met

eens aan een fatsoenlijk gesprek te
voeren in het Nederlands Zij beklagen
zich er ook over dat het SCK alleen
maar de Vlaamse ekonomie ten goede
zou komen Maar ook buiten de instelling doen ZIJ zich gelden Z o heeft de
Waalse kolonie geprobeerd een ganse
parochie om te vormen tot een frankofone gemeenschap en vele „betere"
zaken in Mol-Centrum bezitten nog
steeds een ware frankopatie In 1978
heeft de Molse V U kunnen beletten
dat Mol werd overplakt met de geelrode RW-propaganda, toen de Walen
met een RW-lijst opkwamen voor de
wetgevende verkiezingen Ook nog
tijdens de recente stakingsperikelen
durfde de Walen het aan, om samen
met de rijkswacht een soort „privemilitie' op te nchten om hun werkwillige taaigenoten te beschermen tegen
de „agressieve Vlaamse werknemers"
Maar nu terug naar de aktualiteit In
1979 nog, realizeerde het SCK een
positief overschot van 170 min frank.

VUJO Groot-Antwerpen:
een veelbelovende start
ledere Antwerpenaar die aktief is in
het (ruim voorhanden) Vlaams-nationaal verenigingsleven van z'n stad,
heeft de afgelopen jaren wel eens
gezocht naar enige aktiviteit van „zijn"
Volksunie-jongeren Tevergeefs, zo
bleek Want behoudens enkele aktieve
kernen in o m Ekeren en Borgerhout
was V U J O in het Antwerpse nagenoeg onbestaande Om die groeiende
leemte op te vullen, ging begin dit jaar
een VUJO-kern Groot-Antwerpen van
start Hetgeen aanleiding gaf tot de
oprichting van een gans nieuwe afdeling
De gloednieuwe afdeling haalde alvast
(neem uw korrel zout) de krantekoppen met een boeiend debat over „De
Nieuwe O r d e ' Sprekers waren Maurice De Wilde en Arthur De Bruyne onder het waakzaam oog van arrondissementeel VUJO-voorzitter Fred Van
Raemdonck die modereerde De hoge
opkomst bewees voorgoed dat de
oprichting van V U J O (3root-Antwerpen tegemoet kwam aan een behoefte
Intussen werd uiteraard met stilgezeten Diverse akties worden nog uitgewerkt De politieke aktualiteit leent
er zich nu eenmaal uitstekend toe
Verder hoopt V U J O Groot-Antwerpen vanaf volgend akademiejaar een
vaste plaats te veroveren in de Antwerpse universiteiten En vanzelfsprekend zal ook het stedelijk beleid van
de huidige, vastgeroeste koalitie met
aan het kritische oog van de nieuwe afdeling ontsnappen Hierbij dient aange-

BROUWERIJ

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 038-86.71.21
Voor „AL" uw bieren
en limonades
Bijhuizen: Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. 032-36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19, Gent
Tel. 091-22.45.62
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stipt dat VUJO-Borgerhout een eigen,
afzonderlijke werking blijft behouden
Voorts werd op de kernvergadering
van 9 maart een voorlopig bestuur
samengesteld
Voorzitster
Mieke
Huybrechts, Vondelstraat 17 te 2000
Antwerpen, tel 314 6768 Sekretaris
Erwin Meulepas, Roemer Visscherstraat 5 te 2050 Antwerpen, tel
219 13 86 Penningmeester Fred Jacobs, Plantijn en Moretuslei 3 te 2000
Antwerpen Orgamzatie en propaganda Jan De Schepper, Schepelstraat
10 te 2030 Antwerpen, tel 5 4 2 4 3 2 5
Uiteraard hoeven belangstellenden
met te aarzelen om kontakt op te
nemen nieuwe gezichten zijn steeds
welkom Vooral uit de randgemeenten
verwacht V U J O
Groot-Antwerpen
een stijgende inbreng Iedereen is in
elk geval van harte uitgenodigd op de
eerstvolgende kernvergadenng
afspraak op woensdag 13 april om
20 u 30 in het VU-sekretariaat Wetstraat 12 te Antwerpen (E M.)

Antwerpse bussen
voor Hasselt
Naar de nationale Vlaamse betoging
van 27 maart a s te Hasselt, worden
vanuit Antwerpen een aantal bussen
ingelegd
Vertrek in Antwerpen om 9 u 10 op
het sekretanaat van het Davidsfonds
en A N Z (Vrijheidstraat 30, omgeving
gerechtshof) en in Mortsel om 9 u 30
aan het gemeentehuis
Prijs per persoon 140 fr gezinnen
vanaf 4 personen betalen slechts
100 fr per persoon
Inschrijvingen en (nadere inlichtingen)
zijn te bekomen op
— ANZ-sekretanaat, Vnjheidstraat 3032,
bus 14 te Antwerpen, tel
03-2379392,
— het Davidsfonds, Vnjheidstraat 3032, bus 16 te Antwerpen, tel
03-2379056,
— de heer Lode Van Kerkhoven,
Speeltuinlaan 29 te Mortsel, tel
03-4498600,
— de heer August Wauters, Ossenblokstraat 18 te Borgerhout, tel
03-2368691,
— de heer Alfred Haling, J Embrechtsstraal 13 te Deurne, tel 03-231 6605

ANTWERPEN

wat voor de frankofonen een doorn in
het oog betekende Onder Waalse
druk besloot de regering nu over te
gaan tot een herverdeling van de
beschikbare geldelijke middelen en dit
ten padele van het SCK Bijgevolg
werd aan het IRE en het INIEX toegevoegd, wat van het S C K werd afgenomen Hierdoor komen de toekomstkansen voor het Molse centrum zeer
ernstig in het gedrang Nog symptomatischer voor de frankofone politiek is,
dat de voogdijminister Knoops (exRW-er) erop gebrand is het Molse
centrum als „nucleaire Kempense vuilnisbelt" te laten fungeren en de toekomstgerichte programma's naar Wallonië te laten afdrameren Nochtans
beschikt het SCK over vérgaande
middelen om zich toe te leggen op het
onderzoek inzake spitstechnologie, alternatieve energievormen en vooral
op het terrein der neutralizering van
petrochemisch afval Het SCK bezit in
ieder geval de mogelijkheid om Vlaanderen opnieuw op een hoger ekonomisch peil te brengen Door het saneringsplan van minister Knoops, dreigen
al deze Vlaamse toekomstplannen definitief in de grond geboord te worden
Ook op sociaal gebied zou het plan
Knoops een flinke kaakslag betekenen, wanneer het zou worden doorgevoerd De louter boekhoudkundige ingrepen zouden voor het SCK-personeel een extra-inlevenng van 12 %
betekenen, buiten de nationale inlevenngsplannen Daarnaast zou de tewerkstelling van 250 mensen in het
gedrang komen door het afvloeien via
vervroegde pensionenng en technische afdankingen Deze politiek van
progressieve aftakeling van het SCK
doet extra pijn, omdat deze vestiging
gelegen is in de Kempense ontwikkelingszone, die gebukt gaat onder het
hoogste
werkloosheidspercentage
van het land Daarom eisen wij d a t indien er personeel moet afgedankt worden, het in de eerste plaats de Walen
moeten zijn Voor hen kunnen wij als
Vlamingen ons scharen achter een
„retour a Liège-beweging" Als Vlaamse Mollenaars hopen wij d a t gezien
het grote aantal frankofone inwijkelingen in Mol, wij ook met het statuut krijgen van faciliteitengemeente
Herman Jansen

MAART
24 ANTWERPEN Spreekbeurt over „20 eeuwen Vlaanderen' en
dia-voorstelling , Vlaanderen in Europa" in zaal Bristol Franknjklei
19 Inkom gratis Inr Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap
24 NOORDERWIJK-MORKHOVEN-OLEN. Heroprichting van V U afdeling om 20 u in cafe „Nieuwe Vlier", Hezewijk
25 BORGERHOUT. Maandelijkse VU-ledenvergadenng om 20 u 30
in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 Daan Vervaet over „De
kansarmen in onze krisismaatschappij" Inkom gratis
25 WILRIJK Zangavond in zaal De Brug om 20 u 30 (Boomsesteenweg M m v Gust Teugels Ingericht door VNJ-Wilnjk)
25 ANTWERPEN: Spreekbeurt en debatavond „Joris Van Severen
en het Verdinaso" door Enk Defoort om 20 u 30 in zaal Bnstol,
Franknjklei 19 Inkom 50 fr
25 W O M M E L G E M - Kaasavond met wijn in lokaal Den Klauwaert,
Dasstraat 23 Inschnjven in lokaal en bij bestuursleden 250 fr
26 EDEGEM Poppen maken v o o r d e kinderen om 14 u 30 in lokaal
Drie Eiken Inschrijven bij Roos Stoffelen. tel 031-4400938
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 Knng om 20 uur in
zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23
26 NIJLEN „Op safari met 't Pallieterke" door het FVV om 20 uur in
lokaal Kempenland
26 M O L . VU-mosseldag in lokaal zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan
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, Turnhoutsebaan 15 Om 20 uur Er zijn mooie prijzen voorzien
27 AARTSELAAR Busvervoer voor betoging te Hasselt Vertrek
om 9 u 30 aan lokaal Rodenbach, Kapellestraat 19 Kosten 100 fr
27 KONTICH: Naar betoging te Hasselt met autobus Davidsfonds
(tel 4573868), bus TAK (4577240)
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,
Turnhoutsebaan 28, om 20 u 30 Spreker Oktaaf Meyntjens
over „Mijn ervaringen gedurende 1 jaar parlementslid"
APRIL
1 W O M M E L G E M : 1ste avond van de 9de kwis voor Wommelgemse verenigingen om 20 u in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24
Inkom gratis
8 W O M M E L G E M : 2de avond van de 9de kwis voor Wommelgemse verenigingen om 20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24
Inkom gratis
8 GEEL. Dia-avond „In memonam Vlaanderens Groten" en „De
thuisfronter en de oostfronter" om 20 u in zaal „Holven",
Kapelstraat Inkom 50 fr Aangeboden door het St-Maartensfonds Kempen, V V G Geel en Mol
8 RANST VUJO-bal met Radio Annick
9 KASTERLEE Bezoek aan het geuzemuseum te Brussel Daarna
wandeling langsheen een achttal zeer bekende oude Brusselse
kroegen Afspraak om 14 u 30 in de lokettenzaal van BrusselCentraal 185 fr voor leden en 200 fr voor met-leden Terug rond
20 uur Transport nr Brussel in onderling overleg Org Vlaamse
Vriendenknng Kasterlee Inl J Vervecken, tel 014-555781
LIER. Filmavond-TAK om 20 uur, V N C , Berlanj 80 (gratis) Gans
de dag tentoonstelling van TAK in 't V N C Inkom 50 frank
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca10
zar
13 GROOT-ANTWERPEN: VUJO-kernvergadenng om 20 u 30 in
het VU-sekretariaat Wetstraat 12

zomiverlng-rolluiken
vouwdeuren-plastiek
GEMEENTE LINT
BERICHT
Het
gemeentebestuur
van Lint maakt bekend
dat volgende betrekking
te begeven is.
Geschoolde
A-schilder
(man of vrouw)
De aanwervmgs- en benoemingsvoorwaarden
zijn te verkrijgen in het
gemeentesekretanaat,
tel 455.2001.
De schriftelijke aanvragen zijn te nchten aan
Het kollege van burgemeester en schepenen,
gemeentehuis te 2548
Lint.
Bi) een ten laatste op 19
a p n l 1983 ter post aangetekend schrijven. (Adv. si)

Kwissen met
VU-Wommelgem
Voor de negende maal orgamzeert
VU-Wommelgem een kwis voor de
verenigingen Toen in 1975 werd uitgepakt met deze orgamzatie, had de
Volksunie vlak in de roos geschoten
Het entoesiasme onder de verenigingen was groot en ook de belangstelling was in die mate, dat de nochtans
ruime feestzaal „Keizershof" bijna te
klem bleek Nu dienen telkens weer
heksentoeren uitgehaald om iedereen
een plaatsje te geven de jury, het
zestigtal kwissers, de tainjke supporters en sympatizanten De negende
kwis, waarvan de leiding berust in
handen van Rik Vande Weghe, Jef
Van Haesbroeck en Gilbert Sledsens,
heeft plaats op vrijdagen 1 en 8 apnl,
telkens om 20 uur De toegang is
kosteloos De Tafeltennisklub, vong
jaar eindoverwinnaar vóór Ternesse
V V en de WIK, aast op een nieuw
sukses, maar zal moeten afrekenen
met de heemkundige knng, deze vereniging zegevierde reeds viermaal,
maar bleef vorig jaar enigszins onder

Sierpleister
op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtisolatles

A.B.D.
( A n t w e r p s e Bouwen D i c h t i n g s w e r k e n )
Eikenstraat 212, Reet.
Tel. 03-888.64.68
O o k ruwbouw &
sleutel op de deur

de maat „Kapitein" Rudi Lemouche
zint op een sportieve weerwraak
Afspraak op 1 en 8 apnl om 20 u in
de zaal „Keizershof", Dasstraat 22
G.S.

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 familiekaart inschrijven in 't Lijsterke, tel
4573868
— Een bus van TAK, met vertrek te
9 u 15 aan St -Martinus en inschrijven
bij Erwin Breyntjens, tel 4 5 7 7 2 4 0
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Abonnementenslag '82-'83

TOP 50
1.
2.
3.
4.
5.

6.
8.
10.
11.
12.

J a n C a u d r o n , Aalst
Erik V a n d e w a l l e , I z e g e m
Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Paul C r e s e n s . D i e s l
Firmin D e Blieck, Brussel
VU-Wommelgem
Lieve F a v o r e e l , Lauwe
VU-Zwijndrecht-Burcht
VU-Zedelgem
G e o r g e s Raes, L e d e g e m
Rik H a e l t e r m a n , D e n d e r w i n d e k e
W i l l y Kuijpers, H e r e n t
M a u r i c e Passchijn, M e i s e
VU-Antwerpen

1.096
720
552
516
384
348
348
264
264
252
228
216
216
216
186

15.
16. vu-Essen
17. Freddy Baert, D e H a a n
G u i d o D o r n e z , Ingelmunster
19. Frans Kuijpers, Z o e r s e l
V e e r i e Thijssens, Ekeren
VU-Kruibeke
22 VU-Kapelle-op-den-Bos
23 F r a n s C r o o n e n , K o n i n g s h o o i k t
Hilaire G o v a e r t , St.-Niklaas
VU-Kortenberg

VU-Merchtem
27. VU-Hekelgem
28. Jozef Verhaeghe, Oostende
VU-Neeroeteren
vu-Vilvoorde
vu-Lint
32. J o h a n V a n C o p p e n o l l e , St.-Truiden

37.
38.
40.

Frans V a n Dessel, Nijlen
VU-Stabroek-Hoevenen
C l e m D e Ranter, H o b o k e n
Lieven Duprez, Bellegem
Walter V a n den Branden, Desselgem
Giel S e y n a e v e , H e u l e
VU-Lokeren
Roos Lernout, G e l u w e
Eddy Sannen, M o l
Willy Serpieters, O o s t e n d e
Herman Verachtert, Oud-Turnhout
VU-Lennik
VU-Putte-Beerzel
VU-Brasschaat . ...VU-Bonheiden-Rijmenam
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
W a r d D e Schrijver, G e n t C e n t r u m
VU-Beveren

156
132
132
120
120
120
108
'96
96
96

^

96
90
84
84
84
84

^

72
72
72
72
72
66
60
60
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
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Nieuw VUJO-bestuur te Wommelgem
Onlangs hebben in Wommelgem nieuwe
VUJO-bestuursverkiezingen
plaats gevonden. Onder het waakzaam oog van arrondissementele afgevaardigden Winfned, Fred en Boudewijn werd Herman Braeken tot nieuwe
voorzitter gekozen
O p een volgende bestuursvergadenng
werden volgende taken verdeeld
Ondervoorzitter Rita Herlx)sch. sekretans Ene Luyckx (redaktie Jan
Peeters), schatbewaarder JanMortelmans, organizabe & Propaganda Harold Broeckx, vorming Bert Peeters
In zijn dankwoordje benadrukte de
nieuwe voorzitter te werken aan de uitbouw van de twee basisbeginselen
„integraal federalisme en volksnationalisme" Ook zal er bewust gewerkt
worden aan vorming, dit om de jongeren voor te bereiden op een toekomstige Vlaamse federale staat

Wommelgem
naar Hasselt!
Vlaamse Vriendenkring Wommelgem,
legt samen met de plaatselijke V U een
autocar in naar Hasselt
Het Davidsfonds samen met alle
Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen
ncht op zondag 27 maart a s. een grote
nationale betoging in onder het motto
„Onze toekomst zelfbestuur"
Vooral de rechtmatige eisen van de
Vlaamse Beweging op sociaal en ekonomisch vlak, en dit zeker in het licht
van de huidige knsis zullen op deze
manifestatie kracht worden bijgezet
Vertrek van de autocar o m 9 u 30 aan
lokaal Den Klauwaert Terug thuis omstreeks 14 u 30 Pnjs 150 fr Inschnjven in lokaal Den Klauwaert W a r d
Herbosch,
Kastanjelaan
4,
tel
353.6894 Sekretanaat Welkomstraat
116, tel. 353.86.68. Bestuursleden en
mandatanssen.

Merksem
naar Hasselt
Wie van Merksem meewil naar de
betoging te Hasselt kan inschrijven bij
de h Guido Calewaert 03-6466682
Deelnameprijs 120 fr De bus vertrekt
om 9 u aan Vlamac, Bredabaan 360 te
Merksem

Hier de foto van het nieuwe VUJO-bestuur rechtop van links naar rechts Lieve
van den Bergh, Rita Herbosch, Herman Braeken, Jan Mortelmans, Ene Hertxssch,
Jan Peeters Ónder van links naar rechts Bert Peeters, Harold Broeckx, Ene
Luyckx, Ludo Couwels

Zaterdag 26 maart, 11 IL. Rogierplein

TAK-aktiedag te Brussel
Als protest tegen de stelselmatige
Vlaamse achteruitstelling in de Brusselse dienstverlenende sektoren en de
commerciële instellingen Tegen de financiële en ekonomische uitbuiting
van Vlaanderen door de nationale regenng
Algemene verzameling: 12 u , Rogierplein, Brussel-centrum
Vertrekuren der bussen en inlichtingen per gewest
Antwerjjen 11 u , Berchem-kerk, 034577240
Waasland
Bormskomitee,
Kongostraat 46 te 2700 St-Niklaas
Aarschot
kontakt opnemen 016568610
Noordzeekust-Brugge. Grote M a r k t
10 u , 050-5451 10
Wervik-lefjer- kontakt opnemen 05631 1825
Dendermonde-Buggenhout
kontakt
opnemen 052-33 31 60
Gent St-Pietersstahon, 11 u , 091237685
Aalst kontakt opnemen 053-21 32 34
Brussel
kontakt
opnemen 052355184

VU blijft slagvaardig in Wommelgem
„Als de V U eedijk met zichzelf wil zijn,
gooit ZIJ het over een andere boeg". Z o
is te lezen in „SP-Echo-Wommelgem"
van februan 1983 Hierbij njzen in het
„noolkrantje" twijfels omtrent de „konstruktieve oppositie" die de Volksunie
heeft beloofd Ach ja, nu de SP de volle
pot heeft gekregen van de C V P (dne
verkozenen leverden twee schepenzetels en het OCMW-voorzittersehap
op O, durft ZIJ via haar penodiek de
grote trom roeren. Tijdens de jongste
gemeenteraadsvergadenng zaten de
dne verkozenen er maar bleekjes bij,
zo van „laat ons a u b met rust" Want
de VU-verkozenen voerden weer
meer dan „konstruktieve oppositie".
Frank „Happart" verborg zijn gelaat
gedurende het verloop van gans de
zitting achter twee handen, in de hoop
dat de oppositie hem niet zou opmerken Hij slaagde in zijn opzet want de
Volksunie had werk te over met de
twee CVP-schepenen, waarvan Wommelgem weet dat zij het buskruit met
hebben uitgevonden. Frank „Happart"
zijn beurt komt nog wel
Indien de SP twijfels koestert omtrent
de konstruktieve oppositie die de
Volksunie kan voeren, dan is'de p>9rtij
van Maunce Vonckx vlug vergeten
hoe de C V P tijdens de vonge legislatuur herhaaldelijk in het klassieke hemdeke werd gezet Maar ook buiten de

VU-Aartselaar
naar Hasselt
VU-Aartselaar legt bus in naar betoging te Hasselt Vertrek om 9 u. 30
aan lokaal Rodenbach, terug rond 15
uur Onkosten 100 f r per persoon en
200 f r per gezin. Inschrijven bij Heremans, Jacob Smitslaan 4 1 , Aartselaar, tel. 887.42.01.

gemeenteraad werd konstruktief werk
v e m c h t met het gevolg dat de Volksunie op 10 oktober 1982 als de sterkste partij uit de verkiezingen is gekomen Alleen ongezonde praktijken zijn
oorzaak dat de V U geen schepenzetels heeft kunnen bemachtigen. Dan
maar „konstruktieve oppositie" voeren
Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kon de CVP-schepen van Openbare Werken mets anders dan de
voorstellen van Stan Geel en MarieLouise Van Eester bijtreden Het ging
nog maar eens over het afsluiten van
ereloonkontrakten, waarvan de CVPschepen, net als zijn voorganger, geen
kaas gegeten heeft Even konstruktief
waren de interpellaties en/of voorstellen van d r Ceulemans over een sterk
verontreinigde waterloop (zelfs het publiek reageerde heftig op het stuntelig
antwoord van de betrokken schepen),
van Henri Vande Weghe over groenaanplantingen en het gebruik van gemeentelijke dokumenten waann per-

soonsgebonden inlichtingen en matene voorkomen. Hier stond het kollege
perplex Ten slotte was er het biezonder optxjuwende voorstel van Stan
Geel o m de verkeersveiligheid te verhogen aan de ingang van de meisjesschool in de Torenstraat Allemaal tekortkomingen die alleen een konstruktieve V U opmerkt
Wat de CVP, althans zijn burgemeester, wel opmerkt is, dat de zeven

41 7747
Hasselt
kontakt
opnemen 0 1 1 229392
Bilzen kontakt opnemen 011 -41 5 7 1 2 .
Het is GEEN tjetoging, wel een aktieketen
Het TAK zorgt voor alles' Dus geen
borden, spandoeken, vlaggen meebrengen
Het vastberaden Vlaamse strijdlied
moet die dag doorheen de Brusselse
middenstad weergalmen
Ontbinding van de aktiedag op de
Grote Markt te Brussel
Alle verdere ml Erwin Brentjens, Edegemsesteenweg 2, bus 5 te 2550
Kontich, tel 03-457 7240

ZOCKCKl^
verkozenen van de Volksunie hun
stoelen verplaatst hadden Bij de bijna
gebuisde 1ste burger van Wommelgem geldt als regel dat hij wel zijn
schepenen knoeiwerk mag laten vernchten, maar dat hij zelf een konstruktieve oppositie met hondendressuur
wil temmen Z o van .zitten en blijven
zitten'" Is dat ook een konstruktief
beleid'
Gilbert Sledsens

De voorproef
van troef;

Soclaal dienstbetoon
te Ekeren
Al geruime tijd verzorgt de VU-Ekeren
sociaal dienstbetoon Dit dienstbetoon
staat open voor iedereen van de bevolking Elke eerste zaterdag van de
maand stelt Bart Vandermoere zijn
diensten te uwer beschikking Het
eerstvolgend dienstbetoon van hem
heeft plaats op zaterdag 2 apni. in zaal
„Den Boterham", Veltwijcklaan 23 te
Ekeren van 13 u 30 tot 14 u 30
U kunt bij hem terecht voor jundisch
advies, problemen met de gemeentelijke, provinciale en/of nationale administratie, enz
Hij zal steeds al uw zaken met de nodige zorg en diskretie behandelen

Tienen-Leuven kontakt opnemen 016734650
Mechelen Grote M a r k t 11 u 15, 015218382
Lier Grote M a r k t 11 u , inl VL N a t
Centrum Berlanj Lier
Nijlen-Kessel Kempenland, 11 a , 034801345
Turnhout-Geel kontakt opnemen 014-

• Man. 22 jaar, wonend in hiet
Mechelse, zoekt werk als laborant Betrokkene heeft 8 maand
ervanng in de farmaceutische
mdustne Ref nr. 419
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met volksvertegenwoordiger
Joos
Somers,
Ontvoenngsplaats 1, 2800 Mechelen, tel 015-209514 Gelieve
steeds het referentienummer te
vermelden
• Gevraagd: een stapelplaats
voor huisraad in de nabijheid van
de Grote Markt van Mechelen;
oppervlakte ± 50 m2 Zich wenden tot tel 015-613817 Referenbenummer 428.
Belangstellenden kunnen zich
ook wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Ontvoenngsplaats 1,2800 Mechelea
tel. 015-20.9514 Gelieve steeds
het referentienummer te vermelden.
• Man, 32 jaar en wonende te
Puurs zoekt werk Beroep meettechnicus, talen Frans, Duits, Engels en Spaans CB1) Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers. Ontvoenngsplaats 1 te
2800 Mechelen (015/209514)
Gelieve steeds het ref nr te
vermelden

Het dubbelkansbiljet
van de Nationale Loterij.

• Bediende voor allerlei administratieve taken zoekt werk,
liefst te Brussel of omgeving Kan
aangeworven worden als stagiair Vnj van legerdienst Tel 0544137 29
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VU-sportdag 15 mei te Dilbeek

BRABANT

Een familieuitstap
voor de ganse afdeling
De VU-sport- en gezinsnamiddag van 15 mei aanstaande in Westrand Dilbeel(
krijgt naarmate de tijd vordert binnen het partij-gebeuren meer en meer belangstelling. Getuige daarvan de vele telefoontjes om inlichtmgen, de inschrijvingen voor het teoretisch gedeelte i.vm. het gemeentelijk sportbeleid en de
ploegsporten enz_
Het uitgebreide programma w/aarbij
echt iedereen aan bod kan komen ziet
er als volgt uit.
Voormiddag 15 mei:
(9 u 30 tot ± 12 u 30) teoretisch gedeelte i v m gemeentelijk sportbeleid
(vooral bedoeld voor onze schepenen
van sport en andere geïnteresseerde
mandatarissen, bestuursleden en leden
Panelleden en sprekers zijn:
— volksvertegenwoordiger Jan Caudron voorzitter-moderator,
— senator Walter Peeters.
— inleider Geert Goubert, lid Hoge
raad van de sport,
— Leo Vanherck voorzitter van de
Westvlaamse sportraad spreekt over

In memoriam
Jef Herremans
Na een leven van werk en strijd, en
geveld door een slepende ziekte, is
Jef Herremans van ons heengegaan.
Het IS geweten dat Jef niet de gemakkelijkste weg genomen heeft op zijn
werelds levenspad
Opgegroeid in een Vlaams gezin,
JeFs vader was ook al in het toenmalige Belgische leger één van de eerste officieren die Vlaams sprak tegen
de soldaten, voelde Jef al in zijn
jeugd het als zijn plicht in het Oosten
ten strijde te trekken voor zijn A W WK-idealen.
Na de donkere naoorlogse periode
vond deze onwrikbare Pajotter zijn
kracht en wilskracht terug, toog aan
het werk en belandde, na een leven
van vallen en terug opstaan, met zijn
lieve echtgenote op Sneppelaar te
Londerzeel SL-Jozef. Daar bouwde
hij dan zijn „Thuisland" op, nu een
achttal jaren geleden.
Daarna hebben we Jef leren kennen
als Volksunie-militant, als plakker,
als propagandist en deelnemer aan
Vlaamse manifestaties.
Slechts weinigen wisten dat Jef, na
zijn ziekte en operatie van mei-juni
verleden jaar, nooit meer de oude zou
worden.
Hij maakte tot op het laatste ogenblik
nog altijd plannen en rekende het als
zijn plicht aanwezig te zijn op het
jongste Volksunie-bal einde januari
dit jaar, ondanks zijn heel slechte
gezondheid.
Hierna had hij konstant aandacht en
verzorging nodig van zijn lieve echtgenote Margaretha, die hem liefdevol
terzijde stond in zijn laatste uren.
Jef zal, nu hij het aardse leven verlaten heeft, steeds in ons hart blijven
voortleven als diegene die steeds
gewerkt en geleefd heeft om het
onrecht ons Vlaamse volk berokkend, ongedaan te maken.

mensen en organizaties die het gemeentelijk sportbeleid promoveren
(BLOSO.
LISü,
sportfunktionaris
enz J
— Mathieu Lambrechts, provinciale
sportdienst Limburg, spreekt over
sportinfrastrukfuurbeleid, subsidies en
sportpromotie
— Johan Van Den Bossche, voorzitter
van de bond van zwembaddirekteurs,
spreekt over beheer, uitbating enz van
de gemeentelijke zwembaden, hét grote probleem in vele gemeenten
— Guido SIJS lid VU-sportkommissie
— Slottoespraak door VU-voorzitter
Vic Anciaux
Sportief gedeelte:
— voetbalkompetitie met ploegen samengesteld door VU-afdelingen, parlementairen, (met deelname van o a Paul
Peeters, Jaak Gabriels, Willy Kuijpers,
Walter Peeters enz J, gemeentemandatarissen enz
— volleykompetitie eveneens samengesteld door afdelingen en mandatarissen
— rekreatiezwemmen
— volks- en rekreatiesporten voor het
gezin met hulp van monitoren van
BLOSO, o a hoef ijzerwerpen, tonspel,
taptafel, sjoelbak, kegelen, trou madam, enz ,
— fietstocht,
— wandeltocht (5-10 km) met verzekerde deelname van voorzitter Vic
Anciaux,
,
— jogging (5-10 km)
Deze sportdag vormt beslist een enige
kans om een gezellige uitstap te organizeren met de afdeling (bestuur, leden, gezinnen )

VU
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O 15 MEI

DILBEEK 1983

We beloven alle steun aan zijn echtgenote Margaretha, onze afdelingsvoorzitster, en aan zijn zoontje Karel.
VU-Londerzeel

Meise-WolvertemOppem
naar Hasselt
Het Karel Bulsfonds richt samen met
Davidsfonds Meise en Wolvertern een
bus in voor de tweede betoging in
Hasselt op 27 maart Vertrek om
8 u 30 op het Gemeenteplein te Wolvertern en om 8 u 45 aan de StMartinuskerk te Meise
Deelneming in de onkosten 200 fr per
persoon Inschrijven bij Jan Van Campenhout Merchtemsesteenweg 75,
1870 Wolvertem, tel 2 6 9 2 5 6 4 of bij
Maurice Passchyn, Vilvoordsesteenw e g 8 1 , 1860 Meise, tel. 269.69.35
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Door bij voorbeeld inleggen van een
bus naar Dilbeek zouden zeker een
groot aantal leden effektief de kans
krijgen deze dag mee te maken
Nog even ter herinnering om de organizatiekosten ietwat te beperken vragen WIJ bij de inschrijving van een
voetbalploeg een bedrag van 500 fr
voor een volleyploeg 250 fr Het aantal
ploegen voor de kompetitiesporten is
wel beperkt, zodat wij vragen zo vlug
mogelijk in te schrijven Heel wat ploegen hebben zich reeds ingeschreven
o a uit Borsbeek, Assenede, Zwijndrecht (3 ploegen), Hasselt, enz Daarnaast neemt ook een ploeg deel v h
algemeen sekretanaat en een van de
Vereniging van Nederlandstalige Voetbalsupporters
Voor het bijwonen van het teoretisch
gedeelte wordt per persoon het bedrag van 50 fr gevraagd
Dat zal ook gebeuren bij iedereen die
de dag zelf deelneemt aan een van de
individuele sporten

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, Panjsstraat 34 te Leuven (016-232412)
en bi| de plaatselijke propagandisten
Inschrijvingsgeld 150 fr
— Het vertrek is voorzien op de Oude
Markt te Leuven om 9 u 30 of plaatselijk wanneer er tenminste 15 inschrijvingen zijn
— Het aanleren van het lied „Zelfbestuur" gaat door op woendag 23 maart
om 19 u 30 in het St-Pieterskollege,
ingang leerlingen

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons

DE KEIZER
VAN HET GOEDE

(speciale v o o r w a a r d e n voor trouwersl
Openincsurent Di., woe., vrij. van 13 tot i t u . 30
Oo.. zat. van 10 tot I9u. 30
Z o n d a c v a n M tot 18 u.
K E I Z E R S T R A A T 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
(op slechts 15 km van Brussel-centrum)

co

Arr. Brussel
naar Hasselt
O p 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 17 u Deelname in de onkosten ± 150 fr Inschrijvingen bij Luk Van de Zande,
Jules Besmelaan 110, 1080 Brussel
(4255622 of 2178110)

Zesde kinderkarnavalfeest in Mollem
Het wordt eens te meer een prettige
afspraak voor het jonge volkje van
Mollem Dit jaar gaan we karnaval
houden in de zaal „De Welkom" op
zondag 27 maart
Vanaf 14 u kan men zich aanmelden
Al wie verkleed is, kan deelnemen aan
een echte ballonwedstnjd Men kan

Uit te knipfjen en zo spoedig mogelijk op te sturen naar de VUkommissie Sport pa. Gilbert Vanoverschelde, Vlaams Nationaal
Studiecentrum, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel
Afdeling

CA

APRIL
8 V O S S E M : VUJO-fuif in zaal Edelweiss
10 VILVOORDE: Breugelfeest in de feestzaal van de gemeenteschool, Vlierkensstraat te Vilvoorde (Kassei), vanaf 11 uur
Muzikale omlijsting door „De Vilvoordse Folkband"

MEUBKL.EN - D E K E I Z E R <

Ondergetekende

o

25 . TIELT-WINGE. 7de Vlaams bal in Tilt.City om 20 u 30 Gratis
tombola
25 LENNIK: Opening van boekententoonstelling over „Vlaamse
Beweging", om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis
Opening door voorzitter Vic Anciaux Tentoonstelling toegankelijk op zaterdag 26 en zondag 27 maart van 10 tot 13 u en van 14
tot 20 u
26 K A M P E N H O U T : Jaarlijks bal in zaal Fauna-Flora te berg om
20 u 30 Orkest White Spint
26 LENNIK: Lezing door Maurits van Liedekerke, redakteur „WIJ"
om 20 u in de raadzaal van het gemeentehuis Per vers door het
Pajottenland" Org Vriendenkring en Ziekenzorg LEDA
26 ITTERBEEK: Jaarljkse smulpartij Vanaf 17 u in de parochiezaal
St-Anna Pede Apentief gratis op zaterdag Ook op zondag 27/3
vanaf 11 u 30
26 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 Joris Roets, burgemeester Lint
26 ANDERLECHT: Lentefeest-smulfestijn vanaf 18 uur in Credozaal, Ninoofsesteenweg 371 Ook op zondag 27/3 vanaf 12 uur
Inr VTB-VAB, Brabantia Ziekenfonds, Karel Bulsfonds en vzw
Klimop
26 VLEZENBEEK-BERCHEM-OUDENAKEN (St-Pieters-Leeuw):
Jaarlijkse vlezesmulpartij in de Parochiezaal te Oudenaken,
Baesbergstraat (kerk) Zaterdag vanaf 18 u, zondag 27 en
maandag 28 telkens vanaf 12 u
27 JETTE Smulpartij van 12 tot 15 uur in het St -Pieterskollege, Verbeystraat
27 LEUVEN: Broederband Leuven-Limburg - gezellig samenzijn met
korte toespraak Om 15 uur in zaal Jacobs, Kapucienenvoer 106
Voor koude schotel 250 fr
27 LENNIK: Causene door journalist Guido Fonteyn over „De
Belgische ziekte" om 11 u in de raadzaal van het gemeentehuis
Org vzw O N A V
27 DIEST: Betoging te Hasselt samenkomst om 10 uur op de Kaai
te Diest Vlaggen en spandoeken meebrengen
27 KORTENBERG (en omgeving) Betoging te Hasselt Inlichtingen
en inschrijvingen bij Paul Vanden Dorpe, Leuvensesteenweg 423
27 LEUVEN (en omgeving) Betoging te Hasselt Zich aanmelden bij
SVO, Panjsstraat 34-36 te Leuven (016-232412) In alle andere
gemeenten de VU-afgevaardigden kontakteren of SVO-sekretariaat
27 ASSE- Naar betoging te Hasselt Verzamelen om 9 u aan
Gemeenteplein te Asse en om 9 u 10 aan het gemeentehuis te
Zellik Inschr bij Frans Van Ransbeeck, Edingsesteenweg 51
(4527660) of bij Eugeen De Knop, Zittertstraat 56 (45251 47) of
bij Etienne Keymolen, Bergestraat 57 B, (452 93 57)
31 DILBEEK: Vormingsavond met Euro-parlementslid Jaak Van de
Meulebroucke „Volksunie in het Europarlement" Om 20 uur in
lokaal 304 Westrand Org VU-Dilbeek

Salons - Kleinmeubelen - Lusters - G e s c h e n k a r t i k e U n
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Wij in de Volksunie

schnjft in voor de nationale sportdag te Dilbeek van 15 mei 1983.
— Teoretisch gedeelte
— Roegsporten. — voetiaal
— volley

personen
ploegCen)
ploegCen)

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

zoveel deelnemingsformulieren invullen als men wil Eén formulier kost
20 fr De tien ballonnetjes die de verste
afstand afleggen, krijgen een mooie
prijs
Dan tiegint het feest W e gaan defileren om ons mooie kostuum aan publiek en jury te tonen In de jury zetelen
al de Pnnsen karnaval van Asse van
de laatste jaren. Dus die kennen er wat
van
Tussendoor worden er tekenfilmpjes

gedraaid waar jong en oud zullen
kunnen van genieten
De verkiezing van Pnns en Prinses
karnaval van 1983 is dan het hoogtepunt waarna elke karnavalvierder zoals elk jaar zijn beloning ontvangt
Om 18 u houden w e dan in de zaal de
trekking van de reuzentombola
W e hopen dat er veel vaders en
moeders van de partij zullen zijn, dan
maken we er samen een vrolijke boel
van

Wij zoeken
voor overnanfie van café-taverne „Den Doolaard",
Centrum Keerbergen, zelfstandige ultba(a)t(st)er,
liefst uit de streek.
— zeer goed gekalandeerde zaak
— vergaderzaal tot 25 personen
— regelmatig tentoonstellingen door diverse kunstenaars
— lokaal voor verscheidene verenigingen

— vu-lokaal
Kandidaturen tot 15 april bij eigenaar-uitbater: Kamiel
en Marina De Roover, Dijlestraat 13,2850 Keerbergen.
015-51.45.40 (privé); 015-51.66.54.
Adv. 52

my

Wij in de Volksunie

CVP en PW
niet entoesiast over VU-voorstel
GENT — Het initiatief van de VU om de kosten van de nieuwe
gemeenteraadsverkiezingen in Gent ten laste te leggen van de
werkelijke verantwoordelijken, werd door de CVP en P W niet met entoesiasme ontvangen. Naar aanleiding van een punt op de dagorde
tot stemming van de kredieten nodig voor het inrichten van de gemeenteraadsverkiezingen, verzocht VU-fraktieleider Guido De Roo
het kollege een onderzoek in te stellen naar de juridische mogelijkheden voor een vordering ten aanzien van de ware schuldigen
aangeduid in het arrest van de Raad van State.
De PVV was over dit voorstel duidelijk
misnoegd Volgens Schrans ruikt dit
amendement naar verkiezingen en demagogie en heeft het mets te maken
met het feit dat deze uitgaven toch
moeten worden gedaan
De SP-fraktie wou het voorstel even
onderzoeken en vroeg een schorsing
van de zitting Het kollege ging hierop
in en gebruikte de gelegenheid om zich
eveneens te beraden
De SP kwam tot de konklusie dat het
de moeite waard was het VU-voorstel
door het kollege te laten bestuderen
Het kollege daarentegen beschouwde
het punt met als een amendement
maar enkel als een motie of wens Het
kollege was wel bereid een onderzoek
in te stellen Schrans (PVV) betoogde
dat het hier dan om een nieuw ageridapunt ging en vroeg de stemming over
de hoogdnngendheid om de mobe van
De Roo te behandelen VU en SP
stemden voor Chet nieuw kollege" dixit
Schrans), CVP en PVV stemden tegen Chet oud kollege" volgens Van
Ooteghem). Aangezien géén 2/3meerderheid werd bereikt werd het
punt met verder behandeld
VU-raadslid Hugo Waeterloos interpelleerde het kollege over de verklanngen van huidige en toekomstige (')
OCMW-leiders en door de leden van
het kollege omtrent de vooropgestelde sluiting van kliniek en kraaminnchting St-Amandus (Hospice) te StAmandsberg, en de diverse pers- en
andere berichten hieromtrent
Onder de bevolking van St-Amandsberg en omstreken heerst grote ongerustheid over de mogelijke plannen en
uitlatingen m b t de sluiting van de
kliniek Door een aktiegroep, waann
ook Hugo Waeterloos is betrokken
„als gemeenteraadslid, buurtbewoner

VU-Brussel
naar Zangfeest
De VU van Brussel-Stad legt een bus
in naar het Zangfeest Deelname in de
onkosten bedraagt 180 fr In de voormiddag wordt er een speciaal programma uitgewerkt Inschrijvingen
kunnen bij Rudi Roosens, Vuurkruisenlaan 253, 1020 Brussel, tel
2679307 of bij Bert Anciaux, Araucanalaan 57,1020 Brussel, tel 2695455
Ambiance verzekert"!

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, gemeenteraadslid. Leuvensesteenweg
100, Vilvoorde, Mark Van Moll,
OCMW-raadslid, JB Nowelei 19, Vilvoorde, bij de bestuursleden van de
VU- en de VUJO-afdeling Vilvoorde, of
door vóór 20 maart 200 fr te storten
op rek 779-5285286-49 van VUJOVilvoorde of door tijdig uw bijd'age
onder omslag te sturen naar ons
Vlaams Sekretariaat X Buissetstraat
67 te Vilvoorde

Firma
VAN DOOREN
Hout

&ernU
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

en patient van de kliniek", werd met
spoed tot de aktie overgegaan Raamaffiches werden verspreid, kontakten
gelegd met de OCMW-voorzitter en
de burgemeester en een perskonferentie werd georganizeerd De StAmandusklimek dreigt immers het
slachtoffer te worden van de overkapaciteit van bedden in de Gentse regio
en de bespanngspolitiek van de minister De vrees bestaat dat de kliniek een
prooi zal zijn om de leegstaande bedden van de nieuwe Bijloke te vullen
De St-Amanduskliniek is nochtans
drukbezocht met een bloeiende polikliniek, een dienst Heelkunde, een dienst
Inwendige Ziekten en een materniteit
met 1 000 bevallingen per jaar Hugo
Waeterloos wou graag in deze zaak
ook het standpunt van de andere
partijen kennen

Probleem menselijk
behandelenRaadslid Ratteau (CVP) uite namens
zijn fraktie zijn ontstemdheid over de
geruchten die zowel de bevolking als
het personeel allarmeren Hij pleitte
voor het behoud van en de nodige
aanpassingswerken in de kliniek Tnvier wees erop dat de PVV-fraktie
reeds jaren lang ernstig werk geleverd
heeft om de St-Amanduskliniek met
alleen te verdedigen maar ook te verbeteren en er een goede, /nensvnendelijke en moderne kliniek van te maken HIJ betreurde evenwel dat de hele
zaak gepolitizeerd wordt nu de verkiezingen voor de deur staan Het is de
taak van de toekomstige leden van he
OCMW de beste oplossing te zoeken
opdat het Hospice van St-Amandsberg zou blijven bestaan en aldus
bijdragen tot de dienstverlening aan de
fcievolking en tot welzijn van al diegenen die hetzij in de kliniek, of errond op
een of andere manier bij het Hospice
betrokken zijn
SP-raadslid Plasschaert, tevens voorzitter van het OCMW, nam de kntieken op het OCMW-beleid zeer ter
harte Hij schetste de historiek van het
gevoerde ziekenhuisbeleid gedurende
zijn voorzitterschap St-Amanduskliniek IS een erfenis uit de fusie Men
stelde op dat ogenblik vast dat de
Winiek met zo goed uitgebouwd was
Vele dokters werkten er met eigen
matenaal, dat zeker met van de hoogste kwaliteit was Er werd dan ook veel
geïnvesteerd apparatuur werd gekocht verbouwingen werden uitgevoerd Er IS dan ook geen reden de kliniek te sluiten
Een verdere uitbouw wordt evenwel
door de minister gebtokkeerd Ook de
erkenning voor 1983 werd nog met

verkregen Als de kliniek haar erkenning verliest zal ze wel moeten sluiten
Het OCMW onderzoekt op welke wijze hieraan kan verholpen worden De
huidige raad van het OCMW zal echter geen beslissing meer treffen m b t
de kliniek ten einde de toekomstige
raad met te belasten

_niet partijpolitiek!
Ook schepen mevrouw Mortier stelde
het probleem van de ziekenhuizen Het
IS echter met wenselijk St-Amandys
naar de Bijloke over te brengen Men
moet echter zoeken naar de beste
financiële oplossing voor beide, alsook
naar een akkommodatie voor langdunge zieken
Waeterloos drukte er nogmaals op dat
de werkgroep blij zal zijn met de steun
van de vier partijen Men moet dit
probleem op menselijk niveau benaderen en met via partijpolitiek
Carla Brion

Kaderdag F W
Oost-Vlaanderen
Nu zaterdag 26 maart e.k. gaat de
FW-kaderdag voor Oost-Vlaanderen door in het Vlaams Huis Roeland.
Hij staat in het teken van „Vrouw en
werkloosheid'. Een deskundige, afgevaardigd door de RVA Gent zal de
vrouwenwerkloosheid in de provincie onder de loep nemen, de namiddag begint om 14.30 u.
Deze studienamiddag is ook voor
buitenlanders toegankelijk.
Alle inlichtingen bij het FW-sekretariaat Bennesteeg 2, 9000 Gent tel.
091-23.38.83.
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OOST-VU\ANDEREN
MAART
25 BERLARE-OVERMERE-DONK: Kleinkunstavond EKS'M en folkgroep Zakdoek om 20 uur in feestzaal „Wong" te OvermereDonk Inr VUJO
26 WAARSCHOOT Bal van de Vlaamse Leeuw in zaal Miami om
20 u CStationsstraaÜ Inkom 80 fr
26 GENT-EEKLO: Protestmanifestatie „Onze stations moeten blijven'" Verzamelen orn 10 u 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 Verbruggenknng Rupelmonde
26 ST.-NI KLAAS Waasland-St-Maartensfonds privaat avondfeest
in zaal „Het Centrum". Grote Markt om 21 uur Deuren vanaf
20 uur Waltra-orkest Inkom 100 fr
27 DE KLINGE- Veldloop ..E De Clercq". bossen „Waterwingebied"
De Klinge
29 DE KLINGE. „Amnestie" door Bart Van der Moeren Org Wase
Jonge Leeuwen
30 SINT-NIKLAAS: Informatieavond over „Wonen en bouwen ook
voor vrouwen" onder leiding van architekte Dame Stout Om
20 uur in de Stadsbiblioteek, Hendrik Heymanplein Orgamzaöe
FVV
APRIL
1 GENTBRUGGE: Jan Douliez-avond om 20 u in het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35-39 Inkom 100 fr Org Dr J
Goossenaertsknng
2 EEKLO: 2de kaas- en wijnavond in de salons „Mimosa", Aug van
Ackerstraat Daarna dansavond met DJ Jos met de B«ard Volw
200fr Kinderen - l O j 150fr Org Vlaamse Vnendenknng Eekio
4 RUPELMONDE. Bezoek aan de veekwekenj E De Keulenaere
te Kallo, waar men nog hormonenvrij runderen kweekt Samenkomst op het Mercatorplein om 13 u 30, verplaatsing met eigen
wagen Org A Verbruggenknng Rupelmonde
9 AALST- Eerste groot nachtbal van gemeenteraadslid Willy Alloo.
om 20 uur in feestzaal St-Anna. Roklijfstraat Opbrengst ten voordele van een aantal Vlaamse Verenigingen Inkom 80 fr Orkest
The Five Speed
9 SINT-NIKLAAS 1ste Nationaal Lustrumbal van het NJSV met
om 20 u in zaal „Stad Nantes", Grote Markt 25 Muziek EuranjeStudio
9 APPELTERRE-OUTER-VOORDE 7de eetfestijn van VU vanaf
18 uur in zaal De Jachthoorn, Outer (Lebeke) Ook op zondag
10 apnl van 11 u 30 tot 13 uur
9 LOCHRISTI. Avond met de Gentse kabaretgroep Moereloere,
cafe chantant in zaal Begonia, Dorp-Oost 7 Aanvang 20 u Inkom
100 fr Inr Goossenaertskring-Lochnsti

Kartelieden komen overeenkomst niet na

VU-Kruishoutem ervaring rijker...
De omeletten worden heet opgediend
in de eiergemeente van Paul Tant Het
zit namelijk zo samen met liberalen en
socialisten poogde de VU bij de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober voor enige verschuivingen te
zorgen in het vastgeroeste politieke
beeld van Kruishoutem Het gegeven
was eenvoudig de knstendemokraten
bevonden zich in een vnjwel onaantastbare machtspositie met als gevolg
een dreigend gevaar voor verstarnng.
machtsgewenning en vnendjespolitiek
Om die voor de demokrabe ongezonde centralizatie van het beleid in CVPhanden tegen te gaan moesten de dne
andere partijen de handen in elkaar
slaan, wat dan ook get)eurde
Gemeentebelangen
Kruishoutem.
GBK. werd geboren en zou een evenwichtige verdeling van de politieke
macht moeten garanderen Uitgangspunt en benaming van het kartel liepen
dus parallel in het belang van de

VU richt steunfonds
herverkiezingen op
In een aantal Vlaamse gemeenten dienen de verkiezingen
van oktober '82 te worden overgedaan, sommige data liggen
reeds vast
Andere dossiers zijn nog hangende bij de Raad van State.
Herverkiezingen betekenen voor de afdelingen in kwestie
een zware financiële dobber, dat zal niemand ontkennen.
Daarom heeft het VU-partijbestuur besloten een solidariteitsfonds op te richten om die afdelingen bij te staan.
Let wel: het gaat hier om een nationaal fonds en niet om een
afdelingsinitiatief.
Bedragen — hoe gering ook — worden samengebracht op
het rekeningnummer van VU-nationaal en naar gelang de
noden besteed.
De VU;afdelingen die van herverkiezingen gespaard bleven
worden vriendelijk verzocht een solidariteitsbijdrage te
storten op nr. 435-0271521-01 van Volksunie vzw, Barrikadenplein 12 te 1000 BrusseL
Dank bij voorbaat!

gemeente en haar inwoners vermijden
dat al te veel beslissingen inzake lokale
aangelegenheden in handen van één
partij werden gelaten en in een pluralistische geest alle stromingen hun kans
geven Daar lag de inzet van de verkiezingsstrijd
Na de liberaal Oiolsaet en de socialist
Thomaes bekleedde VU'er Gaby
Coryn de derde plaats op de lijst
waarop ook nog Timmermans de
Volksunie vertegenwoordigde Het
kartel bleek echter op 10 oktober met
te kunnen optomen tegen de katolieke
burcht die Kruishoutem heet en moest
zich met 6 zetels, vier voor de P W en
twee voor de SP tevreden stellen
En van dat ogenblik af verschenen de
barsten in het eenheidsfront Blauw en
rood bakten het daarbij behoorlijk
bruin zonder de VU nog een blik
waard te achten schoven zij in afzonderlijke partijvergadenngen hun mannetjes voor het OCMW naar voor en
vergaten daarbij dat de VU-stemmen
broodnodig waren om de zes zetels
binnen te njven
Aangezien Gaby CJoryn, door de kiezer als 8ste beste werd aangeduid op
de lijst GBK en er 9 mandaten toe te
kennen waren (6 gemeenteraad -I- 3
OCMW) kon hij bij een demokratische
toewijzing van de mandaten met naast
de prijzen vallen, temeer als men weet
dat juist na de verkiezingsuitslag de
gemeenteraadsleden van PVV en SP
woordelijk beloofden Gaby Coryn te
laten zetelen in het OCMW
Toen puntje bij paaltje kwam verloochenden SP en PVV echter het opzet
GBK, met name het vnjwaren van de
belangen van de gemeente, om als
vanouds slechts oog te hebben voor
wat er ten profijte van hun eigen
respektieve partijen te rapen viel
Rood en blauw kijken nu de arKlere
kant op wanneer zij de VU horen
vragen naar de redenen voor dit gebrek aan fair-play. aan solidanteit aan
cespekt voor andersdenkenden en de
demokratie zelf Lang heeft de illusie
met stand gehouden Er is geen kompensatie gekomen voor de VU-inspanningen. de VU-stemmen. de VU-inzet
die alleen gericht waren op het ver-

sterken van het kartel GBK en het
verdedigen van de gemeentebelangen Het „ieder voor zich" heeft het bij
de socialisten en liberalen gedreven
als ze waren door hun honger naar
mandaten, gehaald
VU-Kruishoutem is een bittere ervanng njker en zal m de toekomst met
geen mooie woorden alleen meer te lijmen zijn
Mocht evenwel binnen deze legislatuur Gaby Ctoryn toch in de gemeenteraad komen (hij staat 1ste opvolger)
dan knjgt hij van de VU de opdracht in
een geest van pluralisme de gemeente
te dienen, zonder rekening te houden
met de standpunten die door de andere partijen worden ingenomea

VU-Lochristi
werkt en feest
Het mag gezegd, de VU te Lochnst
blijft met bij de spreekwoordelijke pakken zitten Vanzelfsprekend is het de
pnmaire taak van onze afdeling om
vanuit de oppositie de miskleumen en
de tekortkomingen van het eenzijdig
CVP-bestuur aan de kaak te stellen
Hierbij verliezen we echter met uit het
oog steeds opbouwende kntiek te
leveren
Maar ook op andere terreinen is de
Volksunie akbef Iedereen heeft wel
eens behoefte aan een gezonde ontspanning Met deze wetenschap voor
ogen orgamzeert de Goossenaertsknng in samenwerking met de VULochnsti een veelt)elovende avond
met een optreden van de kabaretgroep Moereloere Deze gebeurtenis
vindt plaats op 9 apnl, in zaal Begonia
te Lochnsti Op het programma staat
Gentse leute en plezier, cafe-chantant
muziek, zang en grappen Elkeen die
een avond volks en ongedwongen
amusement weet te smaken, weze
hierbij uitgenodigd Jnmiddels blijven
we onvermoeid verder bouwen aan
een Lochnsb. waar het voor iedereen
fijn IS om wonen
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Wij in de Volksunie

„Beter gevreesd dan bemind?"
Aanleggen
wervingsreserve van
diensthoofd
rustoord 1ste klas

Tweede nationale
bijeenkomst VU-vrouwen
In zi|n b e k e n d e w e r k „II Principe" ( D e h e e r s e r ) schreef M a c h i a v e l h het
volgende.
„Is het beter bemind dan gevreesd
te worden'^Zowel
het ene als het
andere is aanbevelenswaardig,
doch aangezien het moeilijk is beide
mogelijkheden
met elkaar
te verenigingen,
is het in geval
van
(noodzakeli/ke)
keuze zonder meer veiliger om gevreesd dan bemind
te
worden"
A a n d e z e uitspraak herinnerde N e l l y M a e s tijdens d e t w e e d e
nationale b i j e e n k o m s t van d e V o l k s u n i e - v r o u w e n , z a t e r d a g jl g e h o u d e n fn het kultureel c e n t r u m te B e r c h e m
Hiermee sneed zij een van de prangendste vraagstukken in de schoot
van de Volksunie aan Een Volksunie
die niet alleen in eigen rangen, maar
ook bij de openbare opinie als een
„vrouw-onvnendeiijke" partij wordt bestempeld Wel IS het waar, dat de
partijtop reeds lang ongelukkig is met
dit etiket, dat hij Ctop" is mannelijk
volgens het woordenboek) reeds
voorzichtige beslissingen heeft genomen om er wat aan te veranderen,
maar dat de doorstroming van die
beloofde verandenngen nog met konsekwent in alle geledingen van de
partij IS gebeurd

Positieve bijdrage
Het Staat buiten kijf, zo zei N i m i a v a n
V e e r s s e n , dat het Volksunie-bestuur
die verandenngen wil doordrukken,
maar lang wachten mag het daarmee
niet Dat bestuur moet rekening houden met de stuurgroep van de Volksunie-vrouwen, een groepenng ontstaan uit hun gezamenlijke wil om hun
voUe verantwoordelijkheid binnen de
partij op te nemen door een positieve
bijdrage te leveren in de werking en de
uitbouw van de Volksunie zelf
Dat bestuur moet ook beseffen, dat
die Volksunie-vrouwen niet alleen streven naar een gelijkwaardige deelneming aan de strukturen van de partij,
aan de partijkommissies en de werkgroepen maar dat zij ook een groter
en rechtvaardiger aandeel in aUe mandaten eisen In feite kwam het hele betoog hierop neer „Als het kan met de
VU-vrouwen, als het moet zonder

Solidair
Een waarschuwend belletje was het
zeker
En aan verduidelijkingen ontbrak het
met Z o onderstreepte Nimia onder
meer „dat wij elkaar hard nodig
hebben, aangezien
de
stuurg r o e p v a n d e V U - v r o u w e n niet
degelijk kan f u n k t i o n e r e n z o n d e r
s t e v i g e a c h t e r b a n , nog te z e e r in
d e g r e e p v a n v e r o u d e r d e strukturen en o p v a t t i n g e n in s o m m i g e
plaatselijke V U - a f d e l i n g e n . D o c h
w a t betreft d e s t u u r g r o e p zblf is
alles v o o r h a n d e n o m d e uitstraling te realizeren, snel e n d o e l treffend".
D e tot nog toe bestaande remmende
faktoren moeten dnngend worden
w e g g e w e r k t want de voorbije verkiezingen hebben een en ander geleerd
Z o heeft de V U bij de zopas gehouden
verkiezingen het verteren terrem grotendeels kunnen terugwinnen, maar
Weef het resultaat van de VU-vrouwen
onder de maat Dat kan men de vrou>.
wen moeilijk aanwnjven, want hun
inbreng en hun arbeid staan met in verhouding tot dit geringe resultaat
Het etiket dat d e V U — terecht of met
meer — draagt is er met vreemd aan
Haar geteofwaardigheid op dat vlak
staat op het spel En om dat tij te keren,
wees Nimia de weg
„Wij, v r o u w e n , m o e t e n m é é r d a n
ooit solidair zijn o m een m a c h t te
v o r m e n , niet b a n g o m verantw o o r d e l i j k h e i d te n e m e n en te
• i s e n . B o v e n d i e n m o e t e n wij g e z a m e n l i j k r e a g e r e n , o o k naar buit e n toe, o p o n d u l d b a r e d i s c r i m i natie Lo.v. v r o u w e n r

Evaluatie
N o r a T o m m e l e i n (ook ondervoorzitter van de Nationale Vrouwenraad) zat
met haar evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde golflengte Volgens haar cijfermatenaal,
onvolledig want moeizaam verzamekl.

schommelt het percentage van vrouwelijke gemeenteraadsleden rond de
14 %, vrouwelijke schepenen rond de
11 % en OCMW-leden rond de 25 %
Een vrouwelijk burgemeester is er in
VU-rangen met

Macht
N e l l y M a e s was zoals de inleiding al
aantoonde, met mals Zij verwees naar
een toespraak van Lily Boeykens op
13 maart gehouden voor de nationale
bijeenkomst van de Federatie van
Vlaamse Vrouwen en tijdens welke de
voorzitster van de Nationale Vrouwenraad vurig pleitte voor grotere deelneming aan de macht
Die wordt weliswaar met binnen de
kortste keren verwacht zegde Nelly,
maar wij moeten in ieder geval leren uit
de ervaring van andere vrouwen
Macht en geld hangen samen, zijn in
wezen neutraal, maar zij worden misbruikt Toch moeten vrouwen bereid
zijn aan de strijd voor die macht deel te
nemen, want macht is (voorlopig) het
enige middel om ons doel te bereiken
Zeker, aangezien de vrouw heel de
geschiedenis door het eeuwige slachtoffer IS geweest van scheve machtsverhoudingen IS die macht als dusdanig met erg geliefd bij de vrouwen,
maar een ander middel is er nu en hier
met
Z o betoogde Nelly Maes, die de te volgen strategie even kort uiteenzette

Eis
W e r d de vergadenng ingeleid door
arrondissementeel bestuurslid J o s é
V a n Thillo, dan w e r d zij bestoten met
een „memorandum" door Frans Kuijp e r s , afgevaardigde van het partijbestuur
Kuijpers vond het verbijsterend te
moeten vaststellen, dat de vrouw tot
1958 heeft moeten wachten om haar
„gehoorzaamheid aan de man" wettelijk te zien afschaffen, onthutsend dat
ZIJ heeft moeten wachten tot 1976 op
een wijziging van het huwelijksgoederenrecht en betreurenswaardig, dat er
nog steeds geen wetsvoorstel is tot
evenwaardige bescherming van het
onwettige C ) kind en de ongehuwde
moeder Al is de langstlevende echtgenoot sedert kort al een heel klem
beetje minder stiefmoederlijk behandeld
Spreker kon het geen moer schelen
dat een onderneming ook door een
vrouw werd geleid, want het gaat om
de bekwaamheid van de persoon Datzelfde gekit z i voor een politiek mandaat' Bijgevolg zal hij de wens van de
VU-vrouwen aan het algemeen (jartijbestuur overmaken om te zoeken naar
de passende formule, die de aanwezigheid van vrouwen op elk politiek vlak
zal waarborgen
Als het even mag wens is een te zwak
woord, „eis" is juister
Hilda U y t t e r h o e v e n
O r g a n i z a t i e struktuur
De vrouwelijke leden van de Volksunie
vormen de Algemene vergadenng van
de „VU-vrouwen" die jaarlijks samengeroepen wordt door het bestuur
Het bestuur bestaat uit een stuurgroep
en een adviesgroep Het bestuur is als
volgt samengesteld
Voorzitster
Nimia Reyntjens van
Veerssen, Heidestraat 14 te 9270
Laame (091-695328)
Ondervoorzitster Hilda Uytterhoeven,
Meysbrug 3 te 2800 Mechelen
(015-2173.87)
Ondervoorzitster Huguette De Bleecker-lngelaers, Tolhuislaan 15 te 9000
Gent (091-256487)
Verslaggeefster Nora Tommelein, Elewijtsesteenweg 170 te 1840 Eppegem
(015-610839)
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De stuurgroep wordt gevormd door
leden van iedere provincie, VlaamsBrabant en Brussel — gewenst wordt
ten minste 2 leden per provincie en
Vlaams-Brabant En geïnteresseerde
leden van de verschillende arrondissementele raden
De stuurgroep komt iedere maand
bijeen te Brussel Barnkadenplein 12 te
Brussel op een woensdagnamiddag
van 13 u 30 tot 17 u
De adviesgroep komt ten minste eenmaal per jaar bijeen eveneens op het
Barnkadenplein 12 te Brussel op een
zaterdagnamiddag van 1 4 u 3 0 tot
17 u waarbij de voorzitter van de V U
wordt uitgenodigd en het jaarverslag
wordt voorgelegd
Door onderlinge steun en samenwerking met de basis trachten de leden de
gestelde doeleinden te bereiken door
• kursussen te orgamzeren in heel
de Vlaamse gemeenschap i v m politieke vorming, spreken in het openbaar
en assertiviteit kommunikatie
• door regelmatige kontakten met de
vrouwelijke leden van de arrondissementen, vrouwelijke mandatanssen, leden van het O C M W en belangstellenden
• orgamzeren van spreekbeurten
met politieke leiders
• advies uit te brengen aan de jaartij
over specifieke problemen

Geldig voor 3 jaar

OCMW-Brugge
Biezonderste voorwaarden:

1 Belg zijn en van onbenspelijk gedrag
2 Leeftijd: De minimum leeftijd van 25 jaar bereikt hebben
en de leeftijdsgrens van 50 jaar met overschreden hebben bij indiensttreding
Voor de personeelsleden, die in dienst van een
OCMW zijn of werkzaam bi] een andere overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jange leeftijd ten minste
twintig pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen
3 Diploma: van sociaal verpleegkundige of van maatschappelijk assistent(e) of van gegradueerde
verpleegkundige
4 Praktijk: 5 jaar dienst tellen in de ziekenverzorging of
bejaardenzorg
5 Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen
Weddeschaal: 178 tegen indexcijfer 243,79% 651212 971523 dn 27 jaar)
Inschrijvingsgeld: 400fr storten op PR nr 000-0009321-09
van het OCMW^-Brugge, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge, vóór 10 mei
1983 met vermelding „Eksamen diensthoofd rustoord 1ste klas"
In te sturen: Uiterlijk tegen 10 mei 1983 aan de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizennnenstraat 4 te 8(XX) Brugge geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor eensluidend
verklaard afschrift diploma, bewijsstukken
van vijf jaar effektieve beroepspraktijk in de
ziekenverzorging of bejaardenzorg (Adv. 49)

Geslaagde FW-ontmoetingsdag
te Gentbrugge
Op zondag 13 maart ging te Gentbrugge de vierde nationale ontmoetingsdag
van de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen door.
Verschillende FW-groepen en Vlaamse verenigingen hadden in de hall een
info-stand neergeplant Je kon de aktiviteiten van onze leden bewonderen.
Foto-montages, affiches, herinneringen allerhande, eigen kunstwerkjes, albums met brieven en verslagen, tal van zaken brachten onze werking tot uiting.
Tijdens de voormiddag bekeken de leden wat er te bekijken was en werden
ideeën voor aktiviteiten opgedaan.
's Namiddags verwelkomden w e de
aanwezigen op een plenaire vergadering Huguette De Bleecker schetste
de evolutie die de FVV gedurende de
voorbije zeven jaren had meegemaakt
Z e hennnerde eraan dat na de stichtingsvergadenng te Aalst in 1975, de
studiedag over Vrouw en Artjeid te
Gent in 1977 en de grote ontmoeting in
het teken van het Jaar van het Kind te
Antwerpen in 1979, deze de vierde
algemene manifestatie was die de vereniging op touw zette sinds haar ontstaan

jaren, aan de PAG (waaruit tal van
FVV-verantwoordelijken
de
moed
hebben geput om zich een hele leven
voor de ontvoogding van de vrouw in
te zetten) Zij hennnerde aan de macht
en hoop van de jaren zestig, maar
stelde vast dat tijdens het daaropvolgende decennium de aantoop tot
emancipatie enigszins vastliep

De FVV heeft heel hard moeten vechten om haar bestaan te affirmeren als
sociaal-kulturele vereniging moest ze
optornen tegen onbegnp en tegenkanting van alle zijden, het dekreet voor
sociaal-kulturele verenigingen hanteert
zulke zware normen, dat de verenigingen van recente datum, die dikwijls
ook minderheidsgroepen vertegenwoordigen, zeer moeilijk aan de vereisten kunnen voldoen
ZIJ beklemtoonde dat het behoren tot
een Vlaamsnationale groep vandaag
nog steeds verenigingen en persoon
blootstellen aan onrechtvaardige behandeling In het kader van de FVV
hebben leden en medewerksters de
discnminatie meer dan eens ervaren
In vele gemeentelijke kultuurraden
echter vertegenwoordigt de FVV als
enige de Vlaamsnationale sektor Ook
dit feit moet sommigen tot nadenken
dwingen

„We zullen in deze tijd hard moeten
vechten om te behouden wat we
tijdens de voorbije jaren hebtien verworven," zei de spreekster verder Dit
bracht ze in verband met een aantal
hier met nageleefde Europese richtlijnen, zo voor wat betreft de gelijke
kansen in beroejssopleiding en tewerkstelling De macht moeten w e veroveren, samen met de mannen Het is wel
een feit dat vele vrouwen die ergens
hoger op de politieke, ekonomische of

Vandaag is de vereniging zó uitgebouwd dat w e rond de negentig groepen bij de F^W aangesloten zien en
elke week komen nieuwe verenigingen bij
Na deze samenvatting van enkele jaren werken, leidde de FW-voorzitster
ü l y Boeykens in, die als gastspreekster voor de dag optrad Zij sprak over
vrouw en macht in deze samenleving
in knsis Zij hennnerde aan de pioniers-

Samen mèt mannen
„WIJ mogen niet langer aan de klaagmuur blijven staan," merkte de spreekster op

maatschappelijke ladder geraken, afhankelijk zijn van de goodwill van de
mannen W e moeten trachten de
macht in de maatschappij uit eigen
kracht en dank zij onszelf te veroveren Dit betekent een afstand nemen
van alle zelfbeklag en het verwerven
van steeds groter inzicht in hoe het
hier in deze maatschappij aan toe gaat
Scholing, kennis, durf, ingrediënten om
het op eigen kracht verder te kunnen
schoppen, kunnen w e verwerven wanneer w e in eigen verenigingen daaraan
werken Tijdens de daaropvolgende
diskussie werden tal van vragen gesteld, die op zeker ogenblik ook het politaeke vlak raakten
O f vrouwen nog voor vrouwen stemden?
Waarop de voorzitster van de Nationale Vrouwenraad „We moeten ertoe
komen dat ook mannen voor vrouwen
gaan kiezen"
Tal van opmerkingen golden ook het
onderwijs en enkelen hadden het over
het opduikend „masculisme", als volgende stap in de ganse geschiedenis
Hoe dan ook, w e verwierven toch enig
inzicht in hoe het nu verder moet met
de vrouwenbeweging over het algemeen en de FVV in het biezonder
De aanwezigen waren opgetogen
over de dag, de afwezigen hadden
ongelijk
HDB

FW-motie
Tot besluit van haar nationale ontmoetingsdag van maart 1983, waann de
toekomst van de vrouwenbeweging
w e r d besproken, meent de Federatie
van Vlaamse Vrouwengroepen dat
• De ekonomische krisis geen voorwendsel mag zijn om de vrouwen hun
gelijke rechten op gebied van tewerkstelling en sociale zekerheid te ontzeggen, zoals dreigt uit sommige maatregelen en plannen van de regenng
• De maatregelen om de leerplicht
tot achttien jaar te verlengen moeten
vergezeld gaan van een diepgaande
hervorming van het beroepsonderwijs,
van de gelegenheid moet gebruik worden gemaakt om
— Nieuwe beroepsopleidingen uit te
bouwen

— Dit te doen in samenwerking met
de industne de handel en de dienstensektor
— Bestaande traditionele richtingen
aan de nieuwe noden van de tijd aan te
passen
— Stage-systemen in de opleiding in
te bouwen, zodat de jongeren snel
praktische beroepservanng opdoen
— Alle nchtingen voor jongens en
meisjes open te stellen, zodat werkelijke koedukatie wordt verwezenlijkt
— Het beroepsonderwijs te herwaarderen, door een bredere algemene
vorming aan de leerlingen aan te bieden, zodat ZIJ de basis meekrijgen,
nodig om eventuele beroepswisselingen aan te kunnen
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lepel & vork...
Dortmunder
Thier Brau-hoven
Cafe Het Vlaams Huis
bi| Jef Meys Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER
Tel 011-79 7084
Kom es binnen waar Vlamingen
thuts ziin

RESTAURANT

KAPELLEKESHOEF

Wijnimport HERMAN
Douane
stapelfiuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056 41 2922
056 41 81 68

Tervuursevest 60 LEUVEN
Tel 016-228672
Kon Astridlaan 85 KONTICH
Tel 031-57 30 32
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL
Tel 02-218 74 89
Brugse Baan t 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 goedkoop eten

Invoer Bourgondieen Bordeauxwi|nen
Alle grote wijnen recfilstreeks
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

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 014-54 4007

Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Voor een lekker etentje
m een gezellige sfeer
•

Eethuis 't Voske

•

H

1910-1980

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

Verbertstraat 145-147
2120 Sctioten 03/65841 76
WIJ verzorgen al uw feesten

-^

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

O* familiazaak mat traditie

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

Cafe-restaurant
MUTSAERT

LAS AT -

Eikenlei 61
2280 G R O B B E N D O N K
Tel 014 51 21 48
Sluitingsdag maandagavond
dinsdag

^ ^

Tel. 521.14.40

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
en

>CHT

'^.H?FP^3^
Meersentocht
te Assebroek
O p zondag 27 maart a s organizeert
de vzw Trefpunt-Assebroek ( = de
Vlaamsnationale kulturele vereniging)
voor de vierde keer de „Assebroekse
Meersentocht" Vorig jaar namen zo'n
600 wandelaars deel aan deze unieke
tocht doorheen een stuk ongerepte
natuur de Assebroekse Meersen, het
prachtig domein Ryckevelde en het
groene Moerbrugge
Ook dit jaar zijn er twee routes uitgestippeld O m 13 u 30 start de 20 koitocht, waarbij goed schoeisel best van
pas komt
Voor de 7 km-tocht (de ideale familiewandeling) wordt het vertreksein om
15 u gegeven Inschnjven kan reeds
van een half uur op voorhand Tijdens
de tocht worden de deelnemers vergast op een warme kop soep en^ na afloop ontvangt elke deelnemer een
boereboterham met hesp een wandelbrevet en een herinnenngsbadge
Start en aankomstplaats is de cafetaria
„Daverloo" ter Daverloostraat, Assebroek (vlakbij de voetbalterreinen)
Deelname in de kosten volwassenen
75 fr per persoon, kinderen tot 12 jaar
30 fr per persoon Leden van „de Jong
. Gemeentekredietklub", de „VBRO" en
„Trefpunt" en de V U 65 fr

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

^

Koffiebranderij
SANO
Emiel Witmannstraat 36
Schaarbeek

Tel 02 734 56 09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

Welkom

IN DE GROENE POORT
Dorpsstraat 31 1686 Gooik
Tel 02-532 5481

Lokaal van de Volksunie

Hotel-restauranl-pub

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

Banketbakkerij
ANTWERPIA
G e r j a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr Van De Per-^plei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 0 3 / 2 3 6 5 6 5 4

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van Idlelgoriel
Schildorsiraat 33
2000 Anlwcrpon
Tel 0 3 / 2 3 7 4 5 7 2

Elie van Laere
en Marcella Naessens
Lokaal Volksunie
Gonirode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 30 06 53

Waregem:
opcentiemen grondbelasting van 1367 naar 1900
In de twee vorige raadszittingen
vroeg de ED-oppositie (VU-PVV-Onafhankelijken) bij monde van fraktievoorzitter L Constant de sekretans in zijn
verslag te noteren dat, volgens de ED,
de huidige raad onregelmatig werd
samengesteld Dit werd door de sekretans telkens geweigerd Goed, zei
L Constant op de volgende gemeenteraad van 15 maart zit hier een deurwaarder in de zaal om proces verbaal
op te stellen van een eventuele weigenng Die zitting zat inderdaad een
deurwaarder in de zaal, L Constant
stelde opnieuw de vraag, en prompt
zei de sekretans dat hij die verklanng
in zijn verslag zou opnemen De deurwaarder verliet daarna de zitting i
Dit was de aanloop tot een veel
grotere brok, nl de goedkeunng van
de verschillende begrotingen en gemeentebelastingen
Beginnen we met de belastingen
De verhoging van de opcentiemen
onroerende voorheffing van 1367 naar
1900 De waarde van 1 opcentiem is
berekend op 54 545 fr zodat de meeropbrengst voor de gemeente ongeveer 29 miljoen bedraagt Weet u,
vroeg R Deblaere (ED) aan de vertegenwoordigers van de middengroepen in de meerderheid, dat u door die
verhoging precies het meest die middengroepen treft, samen met die mensen die de moed opgebracht hebben
te werken voor een eigen w o n i n g '
door die verhoging stijgt de onroerende voorheffing of de grondbelasting
met 30 % Keurig had hij de stijging uitgerekend Voor een kadastraal inkomen van 30 000 fr gaat de onroerende
voorheffing van 4 995 naar 6 494 fr,
voor een K I van 50 000 fr een stijging
van 11 100 fr naar 14 340 fr en voor

een K I van 7 0 0 0 0 f r van 15540 naar
20 202 f r
Eigenaardig, 2egt de oppositie, juist
vóór de verkiezingen in oktober II
propageerde de meerderheid de zeer
rooskleunge toestand van de gemeentefinancien Nu, zes maand later, moet
men de belastingen drastisch verhogen om de begroting van 83 sluitend te
kunnen indienen Wanneer werd of
wordt er nu g e l o g e n ' In feite komt het
hier op neer w e zouden kunnen stellen dat de opcentiemen op het K I
dienen te verhogen om de verliezen
van vong beleid te dekken
Dat de opcentiemen op de (jersonenbelastang op 6 % behouden bleven
18 natuurlijk een schrale troost Door
de belastingverhoging voor '83 alleen
op het K I te leggen heeft men nu de
handen vrij om volgend jaar de opcentiemen op de personenbelasting te
verhogen, zei de oppositie bij monde
van A De Rore (SP) Wie leeft zal zieni
Vervolg volgende week

Rouw te Middelkerke
Voor enkele weken hebben wij ons
trouw lid mevr Maurice Tampere-Neynnck ten grave gedragen Zij is overleden na een lange en pijnlijke ziekte Afkomstig van Handzame-Edewalle is zij
samen met haar man na de harde
repressie zich komen vestigen te Middelkerke op de Zeedijk als huisbewaarster in een appartementsgebouw
Na het overlijden van haar man, een
paar jaar terug, is haar gezondheid
steeds maar verslechterd Zij was de
schoonmoeder van Fred Laplasse uit
Oostduinkerke Aan de familie Tampere bieden wij onze innige deelneming
aan (jlk)

WEST-VLAANDEREN
MAART
24 BLANKENBERGE: „Tamboer" voordracht en dia's en bonte
avond o I v de h Hessel om 20 u 30 in zaal Breydelhof, Kerkstraat
26 KORTRIJK- „Regionale ziekenfondswerking" door José De
Schaepmeester om 20 uur in West Flandria Org West Flandria
Vrouwen
26 ZONNEBEKE 12de Lentebal om 20 uur in zaal „Breughel", met
het o r k e s t , The Early Birds" Inkom 80 fr O r g VU-ZonnebekePassendale
26 WIELSBEKE Jaarlijkse Breugelavond om 20 uur in het kultureel
centrum „Leieland" te Ooigem Onkosten 300 fr Inschnjven bij
José Verfaille, Ooigem
26 KOEKELARE Koffiefeest voor leden en sympatizanten met als
speker Kamerlid Willy Kuijpers
27 IZEGEM Deelneming aan de Nationale Vlaamse Isetoging te
Hasselt O m 7 u 30 vertrek een bus aan het Vlaams Huis
Dnngend inschnjven in het Vlaams Huis 200 fr
29 ROESELARE: Voordracht met dia's over „Het Europees Parlement een kritische kijk" door europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke om 20 u in de nieuwe Beiaard, Ooststraat O r g
Vlaamse Volksljeweging Inkom gratis
APRIL
1 TORHOUT Gespreks- en diskussieavond omtrent „Bewapening", om 20 u 30 in zaal de Brouckere Inkom gratis
2 BLANKENBERGE Kunstschilder Daniel Quintens stelt tentoon
in de , Stedelijke galenj , Langestraat 44, vanaf 14 u 30 Tot
17 april e k O r g Vlaamse Kulturele Kring Blankenberge
2 ROESELARE 3de groot Lentebal in zaal Ter Walle O r g J S K
(Ouderkomitee van het VNJ-Roeselare) D J Aquanus zorgt voor
aangename sfeer Inkom 70 fr VOorverkoop 60 fr
9 IZEGEM Algemene ledenvergadenng V U J O in de bovenzaal
van het Vlaams Huis, om 17 uur
9 D I K S M U I D E 1ste Lentebal om 20 uur in het Thier Brau Hof
Torhout Jimmy Frey en orkest The Blue Masks Organizatie V O V O D Diksmuide
9 BOEZINGE (leper) Knal TD, om 20 uur in Kultureel Centrum
Organizatie V U J O
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Kamerlid Jaak Gabriels:

„Het CVP-monopolie
in Limburgse intercommunales
zal verbroken worden!"
Limburg telt momenteel twaalf Intercommunale verenigingen, waarvan de oudste — Interelectra — werd opgericht in 1930, en de jongste — de Limburgse
Intercommunale voor Milieubeheer — in 1978.
Twaalf verenigingen die tot doel hebben het gemeentelijk belang te dienen in
een regionale, of provinciale konteksL
Kamerlid Jaak Gabriels wil graag enkele bedenkingen kwijt bij het funktioneren van deze intercommunale verenigingen. Vaak zijn die een heel apart leven
zijn gaan leiden, los van het gemeentelijk belang, doorgaans tot meerdere eer
en glorie van haar beheerders, die er in een aantal gevallen telkens in slagen
op dezelfde plaats weer te keren. Na „10-10-'82'' zal dat niet meer mogelijk zijn!
Kamerlid Gabriels: „Toen de wetgever in 1922 over ging tot de mogelijkheid om tot oprichting van verenigingen voor gemeenten, had hij het nooit
kunnen voorzien dat anno 1981 door
de beheersfunkties in deze intercommunales miljoenen zouden
weggesleept worden zonder
noemenswaardige tegenprestaties
Uit een onderzoek, in 1978 uitgevoerd door de minister van Binnenlandse Zaken, bleek
dat 227 intercommunale
verenigingen
zo maar eventjes een kwart miljard
aan zitpennmgen,
onkostenvergoedingen enz weggegeven
hadden
Ons kamerlid heeft echter meer punten van kntiek binnen deze kontekst In
vijf punten somt hij de bezwaren op

Het profitariaat
van beheerders
In de Limburgse kontekst duiken binnen raden van beheer van intercommunales, provinciale vzw's, advieskommissies enz steeds weer dezelfde
namen op Een aantal deputes slagen
enn zodanig veel bestuursfunkties te
vervullen dat men zich de vraag kan
stellen op welke wijze hier tot een
open en demokratische beleid kan
gekomen worden
„Ik zou, aldus ons kamerlid, van de
Bestendige Deputatie graag eens een
volledig overzicht willen hebben van
openbare funkties die door de leden
van de Bestendige Deputatie en de
leden van de provincieraad uitgevoerd
worden
In het kader van het vaak genoemde
politieke fatsoen lijkt me dit essentieel!
D e Limburgse bevolking heeft recht
o m te weten waar de p>olitieke mandaatbekleders al dan niet aktief zijn"
Een aantal intercommunale verenigin-

gen slagen enn om zeer omvangrijke
beheerdervergoedingen uit te betalen
Een depute uit het noorden van onze
provincie is het met alleen gelukt een
zeer groot aantal mandaten te beleden
(Interelectra, E-39, IML, N M D W , NLM,
G O M , enz ) maar ook in zover mij bekend 300 000 fr te beuren voor presentie, honoraria en reis- en verplaatsingskosten
Een andere depute slaagde enn om in
het kader van versobenng om per
vergadering van de intercommunale E39 als voorzitter 1 6 0 0 0 f r per zitting
te ontvangen (tien zittingen per jaar)
en bijna 90 000 fr aan reis- en verplaatsingsonkosten Gelukkig is de Intercommunale E-39 opgeheven vanaf
1 januan '81 Nog een andere depute is
lid raad van toezicht Interelectra, sekretaris Raad van Beheer E-39 (opgeheven) Raad van Beheer IGL, ondervoorzitter raad van beheer LIM, voorzitter van de raad van beheer Pligas
Dit alles IS goed voor ruim 200 000 per
jaar
Een voormalig Maaslandse burgemeester was lid van de raad van
beheer van Interelectra, lid van het
direktiekomitee van Interelectra, lid
raad van beheer van de E-39, lid van de
raad van beheer IGL, lid raad van
beheer van IML, thans dienstdoende
voorzitter, lid toezichtsraad van Pligas
Deze mandaten zijn samen goed voor
300 000 f r per jaar

De onkontroleerbaarheid
Algemeen bekend is dat de bestendige deputatie als voogdijoverheid moet
optreden t a v de intercommunale verenigingen en dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken na advies van de
bestendige deputatie de ingewikkelde

Dat in de voornaamste intercommunale verenigingen de sleutelfunkties bekleed worden door provinciale mandatarissen, en met m de geest van de wet
door gemeentelijke mandatanssen Dit
IS vooral opvallend bij de zware intercommunales in Limburg zoals IML,
Interelectra en de E-39 (inmiddels opgeheven)
De vergadenngen van de raad van
beheer zijn met te kontroleren Belangnjke beslissingen gebeuren achter gesloten deuren, waar zelfs gemeentebesturen in een aantal gevallen geen
kontrole hebben Het meest extreme
voorbeeld is de gnndpolitiek van IML
en de wegenpolitiek van de E-39
(waarvan het meest extreme voorbeeld de A-24 is) Een buitenstaander
heeft er het raden naar waarom men
welke politiek op welke wijze volgt

Het gemeentelijk belang
Ook hier schort een en ander In feite
zouden de aangesloten gemeenten de
sleutelfunkties moeten vervullen binnen de intercommunale verenigingen
En de voorwaarden bij benoeming kan
toch niet zijn het verdelen van vetbetaalde mandaten aan vnendjes, maar
wel voor intergemeentelijke problemen op een eerlijke en open wijze te
kunnen bespreken met kennis, inzicht
en motivatie zonder dat daarvoor meteen een „enorme" vergoeding aan
gekoppeld moet zijn

LIMBURG
MAART
30
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TESSENDERLO. „Bloemenschikken" door mevr
mans Om 20 uur in zaal Belvedere Org FVV

Opdat uw kinderen volledig en objektief worden
voorgelicht.
Opdat zij gevormd worden tot vrije zelfstandig denkende individuen.
Stuur hen naar de officiële neutrale school (Rijksonderwijs of officieel neutraal gesubsidieerd onderwijs
in de grote steden en gemeenten).
Stuur uw kinderen naar deze scholen zonder te
vrezen dat zij in een dogmatisch kortzichtig en
kritiekloos opvoedingssysteem terechtkomen.
De beste voorbereiding tot onze pluralistische maatschappij is en blijft de officiële neutrale school.

— Dit is een oproep van het Overlegcentrum ter Bevordering van de Officiële School (O.B.O.S.)
(Adv. 43)

Moens-Hore-

APRIL
DIEPENBEEK: Lentewandeling Vertrek tussen 13 en 15 uur aan
cafe Rossignol, Dillekensweier 24 (verlengde van de SluisstraaO
8 km (zoektocht), 15 km (wandeltocht door natuurgebieden) Inr
V U J O en V U .

Al te veel wordt het gemeentelijk
belang op de tweede plaats gezet Het
meest recente voorbeeld is de vzw
MAREC, die door V Z W te worden
voor een groot stuk aan de openbare
kontrole verdwijnt
Trouwens de hele politiek van gemeentelijke en provinciale V Z W ' s is
dnngend aan een gewetensonderzoek
toe, omdat met name gemeenschapsgelden overgeheveld worden naar
V Z W ' s die verder moeilijk te kontroleren zijn
Dringend moet werk gemaakt worden
van een vernieuwde wettelijke basis
voor de intercommunale verenigingen
Ik wil een aantal aspekten opnoemen
1 Minimaal 80 % van de beheersmandaten in intercommunale verenigingen
horen toe aan gemeentelijke mandatarissen Daarbij moet voldoende rekening gehouden worden met zowel de
meerderheid als de oppositie
2 Ambtenaren die deel uitmaken van
intercommunales moeten terdege rekening houden dat ze dit werk doen in
de tijd betaald door de overheid Het is
ongeoorloofd dat daarvoor vergoedingen betaald worden De voorbeelden
zijn alom aanwezig
3 Leden van Kamer en Senaat, leden
van de Bestendige Deputatie, de goeverneur. ambtenaren, burgemeesters
en schepenen van gemeenten groter
dan 20000 inwoners moet een verbod
opgelegd om te zetelen als beheerder
in intercommunales
4 Maximaal twee beheersmandaten
mogen vervuld worden in een intercommunale verenigingen door dezelfde persoon

5 Zitpennmgen, onkostenvergoedingen enz moeten beperkt worden tot
1 500 frank per zitting
6 De vergaderingen van de raad van
beheer enz moeten openbaar zijn en
voldoende mogelijkheden bieden aan
belangstellenden en belanghebbenden
om de bevolking duidelijk te maken
welke beslissingen er worden genomen Het Limburgse kamerlid Jaak
Gabnels heeft namens VU-Limburg
een wetsvoorstel ingediend dat een
duidelijke lijn wenst te volgen
— decumulatie van funkties
— uitsluiten van een aantal openbare
funkties in raden van beheer enz van
intercommunales
— openheid en inzicht in het beleid
van de intercommunale verenigingen.

10 oktober 1982
Ingevolge de^emeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1982 zal de samenstelling van een groot aantal raden
van beheer ingrijpend veranderen Het
monopolie van de C V P in het grootste
gedeelte van de intercommunale verenigingen zal verbroken worden
Jaak Gabriels:
„Volksunie-Limburg
wenst er duidelijk op te wijzen dat in
de lijn van haar partijprogramma
haar
aandeel in het beleid van de gemeenten en van de intercommunale
verenigingen, ingrijpende gevolgen zal hebben. Daarbij is het van groot belang
dat openheid en demokratie
voorop
zullen staan. De beheerders
in de
intercommunale
verenigingen
die
vanuit de Volksunie dit mandaat zullen vervullen
wensen dit sterk te
benadrukken.'

Voor een verregaande demokratizering gemeentelijk beleid

Herk-de-Stad: eerste gemeente
in Vlaanderen met afsprakennota
H e t g e m e e n t e b e s t u u r van Herk-de-Stad
heeft als eerste gemeente
in
Vlaanderen de afsprakennota (met de kulturele raad, j e u g d r a a d - )
g o e d g e k e u r d a l s g e m e e n t e l i j k r e g l e m e n t . Een z e e r b e l a n g r i j k e p r i meur dus, zeker o o k d o o r het feit dat de beslissing unaniem g e n o m e n
w e r d d o o r a l l e g e m e e n t e r a a d s l e d e n ( v a n alle p o l i t i e k e f r a k t i e s ) .
H i e r d o o r w e r d z e k e r een f u n d a m e n t e l e stap v o o r u i t g e z e t in het
s t r e v e n naar e e n v e r d e r g a a n d e d e m o k r a t i z e r i n g van het g e m e e n t e l i j ke beleid.

Officiële neutrale
school =
verstandige keuze
ook voor uw kleuters
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boekhoudingen van de intercommunales moet kontroleren
W I J stellen echter vast dat leden van
de bestendige deputatie vaak zelf lid
van de raad van beheer zijn van
intercommunale verenigingen en dus
zichzelf kontroleren

Wij in de Volksunie

Het fenomeen van de adviesraden is
sinds 10 a 15 jaar een vertrouwd beeld
in de. Vlaamse gemeenten Kulturele
raden, jeugdraden, wijkraden e a pogen gestalte te geven aan de vraag
naar meer inspraak van de kjevolking in
de totstandkoming van het gemeentelijk beleid
De jongste vijf jaren werden vele
kritieken — terechte en minder terechte — geuit op de werking van deze adviesraden Zowel m b t de interne
werking van de adviesraad zelf als
m b t de relatie adviesraad — gemeentebestuur loopt nog vaak heel wat
mank Van echte inspraak, op een
doelmatige wijze georganizeerd en
met reële betrokkenheid van de bevolking, komt dikwijls met zoveel in huis
Wegens het voorlopig ontbreken van
een algemene wettelijke reglementenng die de inspraak afdoende garandeert en reglementeert is er grote
noodzaak om ter plaatse zelf duidelijker garanties voor inspraak struktureel
vast te leggen
Het jongste jaar is n a v de gemeenteraadsverkiezingen door vele plaatselijke adviesraden het initiatief genomen
om de relatie gemeentebestuur —
adviesraad konkreet te regelen in een
Afsprakennota
In zo'n afsprakennota wordt enerzijds
aan het spel van „adviezen vragen en
geven" een aantal voorwaarden ge-

koppeld Anderzijds worden nadere
afspraken gemaakt over de wederzijdse rechten en plichten van adviesraad
en gemeentebestuur Een afsprakennota goedgekeurd door de gemeenteraad geeft zo meer garanties dat er
echt iets aan reële inspraak gebeurt
O p dit moment zijn in meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen plaatselijke
groepen en adviesraden in onderhandeling met hun gemeentebestuur over
de goedkeunng van zo'n afsprakennota
In Herk-de-Stad is dat ondertussen
reeds realiteit geworden Uit die afsprakennota citeren wij enkele belangrijke punten
Het gemeentebestuur zal aan de voorzitters van de erkende raden alle agenda's en verslagen van de gemeenteraad overmaken op hetzelfde ogenblik
dat die dokumenten ook naar de leden
van de gemeenteraad worden verzonden De bevolking zal zonodig langs
een gratis bedeeld blad in kennis worden gesteld van agenda en datum van
de raadszitting
Het gemeentebestuur zal de raden zo
vlug mogelijk op de hoogte brengen
van de agendapunten (betrekking hebbende op kuituur, sport of jeugd) die
op de agenda van de beraadslaging
van het schepenkollege komen en na
de beraadslaging de raden een uittreksel betreffende de beraadslaging over

deze punten uit de notulen van het
schepenkollege bezorgen (voor zover
het geen gegevens zijn van persoonlijke of spekulatieve aard)
Een ander belangrijk punt uit de afsprakennota lijkt ons het artikel 1 bis
dat zegt dat „Na iedere gemeenteraadszitting wordt aan iedere burger
de gelegenheid gegeven om vragen te
stellen aan het schepenkollege De
vragen moeten handelen over de punten op de gemeenteraad Ook andere
vragen over het gemeentebeleid, minimum 5 dagen vooraf ingediend, kunnen beantwoord worden Deze vragen
dienen schnftelijk worden ingediend
bij het schepenkollege"
De toekomst zal uitwijzen of deze
verregaande vorm van inspraak —
uitgewerkt met het projekt „De Wakkere Burger" — de bevolking dichter
bij het bestuur zal brengen en omgekeerd Herk-de-Stad dient alvast gelukgewenst met dit initiatief dat navolging
verdienti
Wie meer inlichtingen wenst kan
deze bekomen op het gemeentehuis
van en te 3910 Herk-de-Stad (01355.17.85) ta.v. L Appeltans, schepen
van Kuituur, Informatie en Inspraak.

Nieuw leven
te Diepenbeek
De Volksunie afdeling van Diepenbeek IS blij de geboorte te kunnen
melden van de kleine Maarten Verrees Hartelijke gelukwensen aan de
beide ouders Emiel en Reinhilde Verrees-Gysbrechts bij de geboorte van
hun eerste telg en doe zo verder.
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Steen-en marmerhouwerij

G e v r a a g d v o o r plak e n inp a k w e r k (van r e p r o d u k t i e s )
dame of heer die dit t h u i s
k a n d o e n P e r stuk 25 B fr
Inl S a t u r n u s , K e r k e t i e n d 31
4731 G E O u d e n b o s c h / N e d
tel 0031-1652-7866 ( n a 19 u
7867)
(Adv. 148)

Algemene Bouwondernemingen

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053-212248

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 412589

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

Wij bouwen voor u sleutel op de
deur

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMINGVAN DER CRUYS

PVBA BERT
Assesteenweg 101 Ternat
Tel 02 5821312

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 5821441

HAGO

Groothandel (Hengelsport

Sanitair en plastiek

onmiddellijk te bekomen

bij

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02-4781993
Import - Export

Frans VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, ERPE
Tel 053-212911 en 053-212757

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 210896
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03/2356575

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

Merchtemsestwg 36
1810 WEMMEL
Tel 4600410

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEIVl
Tel 03/3537039

1680 LENNIK
Tel. 054-33.37.25 - 01623.69.79
Elektnsche installatie ook industrieel - verlichting - elektnsche verwarming

^

^

^

^

°''»-3J 1376

• Dit jaar zal Lieve Verheyen
haar humaniorastudies beëindigen ZIJ moet dus het klassieke
matunteitseksamen afleggen en
eindwerk Nederlands maken Als
onderwerp heeft zij „Cnminologie" genomen Dit is tevens haar
keuze voor hogere studies Alle
informatie daaromtrent is voor
haar van groot t>elang Iedereen
die haar kan helpen, kan haar
steeds bereiken op volgend
adres Lieve Verheyen, Schoterweg 11, 3980 Tessenderio (013661510)
• Jongeman, wonende in het
Mechelse zoekt werk als Industneel Ingenieur Elektro-Mechanica Ref nr 500
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot Volksvertegenwoordiger Joos Somers, via het
Vlaams-Nationaal Centrum Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen, tel 015-209514 Gelieve
steeds het referentienummer te
vermelden

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

Kerkstraat 222

ALGEtVIEEN BOUWBEDRIJF

Grimbergen-Humbeek

Van d. Branden pvba

Alle drukwerken

Wuitenslaan 39 9160 Hamnr;e
Tel 052-478809

Tel 02/2695080

Gratis voorstudie en prijsofferte

Tel. 03-216.34.16

n.v. de winne - uyttendaele

02 4286984

Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

imigrostraat 128, 9328 dendermondeschoonaardetel 052-423304 - 423916

ENtROEKEN

lustrerie

Oostvaartdiik 60
1850 GRIMBERGEN
Tel 02-251 11 36

mare
de vriesè

moeilijke maten,/f*4
rakkundige retouche

D

;

1

lUL...l.i

bar fu/etteijdn 56c t)rugge
050/35/4 04 ,
baan brugge kortriik

Boekhouding — Fiskahteit en vennootschapsstichtingen
Over het ganse land

. Vermees C:^

Georges OE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming

handelsdrukkenj typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel
'

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

Dames-, heren- en kinderkleding

STUDIO
DANN

••nilcrklMrniilur

Koll,
'egesfra

Zotidog en minndng gesloten

TV- en VIDEO-SPECIALIST

PVBA. ORGANI-COMP
^

van het goede meubel

VIDEO-MASTER
PVBA

KLEDING LENDERS

PVBA SIMILLON

Guido NUYTTENS

LEOPOLD II LAAN.20S
84SI OOSTDUINKERKE
TEL 0S</I1 2f 29
WOENSDAG GESLOTEN

en studio s

De prijsbreker

Drukkerij A.D.B.

Tuitenbergstraat 130

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 426.19.39

Littoral

uitgebreide keus bemeubetde villa s appart
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto s

o p e n vori 10 lot 19 u 30

ESOX
STAN PHILIPS

GELD

(rail

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03/236.45.31

TEL 014-21 1207
FRAIKINSTRAAT 20
HERENTALS

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

.UilLi,|,.i...J..JJH;.H

1
• Dame, 27 jaar, wonend in het
Mecfielse, zoekt ^erk als licentaate in de wiskunde Betrokkene
kent Frans, Engels en fieeft noties van Duits. Ref nr 418
• Te huur, landelijk buitenhuisje
(Damme) met gr tuin, 2 sipk, vr
vakantie of weekends Inl na
19 u 059-300434
Adv 38
• 21-j ongehuwde logopediste
zoekt een betrekking zo mogelijk
in de dnehoek Aalst-AntwerpenBrussel
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers Ninoofsesteenweg 11 te
1750 Schepdaal. tel 02-56916 04
• 20-j juffrouw met A3-dipk)ma
en 2 j A2 kunnende typen zoekt
een passende betrekking als bediende
Voor inl zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers Ninoofsesteenweg 11 te
1750 Schepdaal tel 02-5691604

1

Z0ÉK€BC]€
• 19 j ongehuwde werkloze
met diploma A2 Modeme Talen
(Nederlands, Frans, Duits, Engels
(en
bekwaamheidsdiploma
Frans) met kennis daktylo, zoekt
een gepaste betrekking in Brussel of de Westrand van Brussel,
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11
1750 Schepdaal tel 02-5691604
• Te Anderlecht worden enkele vrijwilligers gezocht voor het
verzorgen van ,huiswerkklasjes"
in buurtwerkverband Vnjstelling
stempelkontrole mogelijk Voor
nl tel volksvertegenwoordiger
Dr J Valkeniers, sekretans
02-5691604
Zoek albums Artis Historie Liebig Nestle Martougin enz
Tel 03-457 5945
(Adv 40)

• 43-jange man met diploma
van landschapsarchitekt en veiligheidsingenieur zoekt een gepaste betrekking in Brussel of
Vlaams-Brabant desnoods OostVlaanderen of Antwerpen
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers Ninoofsesteenweg 11 te
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04
• 24 j industrieel ingenieur
scheikunde zoekt een gepaste
betrekking in Brussel of VlaamsBrabant of Zuidoost-Vlaanderen
Voor ml zich wenden tot dr J
Valkeniers, Ninoofsesteenweg
11 te 1750 Schepdaal, tel
5691604
• 18-jange jongeman met A3
diploma houtbewerking zoekt
een gepaste betrekking m het
Brusselse of de westrand van
Brussel Voor ml zich wenden tot
dr J Valkeniers, Nmoofsesteenweg 11 te 1750 Schepdaal tel
5691604

• 31-jange gehuwde bediende
met 11 j ervanng in dezelfde
firma in de dienst boekhouding,
zoekt een gepaste betrekking in
het Brusselse of ten westen van
Brussel
Voor ml Dr J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11,1750 Schepdaal,
tel 5691604
• 19-jange ongehuwde werkk>ze met diploma A2 modeme talen (Nederlands. Frans, Duits, Engels (en een t)ekwaamheidsdiploma Frans), met eveneens kennis daktyk), zoekt een gepaste
betrekking in Brussel of de Westrand van Brussel
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11 te
1750 Schepdaal tel 5691604
• Dokterswoning te koop,
Wegvoermgstraat 42, 9200 Wetteren Inlichbngen tel 091/
236694 of via volksvertegenwoordiger Jan Caudron tel 053/
211497
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Mensen van bij ons

Ingenieur Zwaenepoel:

Een bosbouwer
werkt voor (bos)vrucbten van morgen
WATERMAAL-BOSVOORDE
Daar
kunnen de regeerpotitict
nog heel wat
van leren Van de lange
termtjnplanning
die een bosbouwer
bezielt
Een bos kan wel w de kortste keren (en
het gebeurt
ook) in mootjes
gehakt
worden maar voorzien in een
behoorlijke verjongmg
is allesbehalve
een zaak
van dagjöspohtiek
Het gaat om werk en
investeringen
die vandaag moeten
geschieden
opdat de generaties
150 tot
180 jaar later er de goede
vruchten
kunnen van
plukken
Vandaar de bomenhoge
vragen die momenteel
dienen gesteld
te worden
betreffende
de bedenkelijke
houtrage
vooral dan wat betreft de
„overkappingen" m pnvebosjes
en
-bossen
Zelfs een woud is niet bestand tegen de

Groene jongens die het Zomenbos betreden, hebben bij herhaling reeds alarm geslagen
er
wordt er m dit bos ferm op
losgekapt De statige eiken sneuvelen er bij bosjes Blijkbaar worden pas nu de behoorlijke
ingrepen gemerkt van
bosbouwer-ingenieur Zwaenepoel die precies
met zijn grootscheeps
gehak er
op uit IS om de restanten van het
eertijds roemrijke woud te verrijken
HIJ moet immers veel goed maken van de kwalijke erfenis van
de „Societe Generale pour favonser l'industrie
nationale
(dd
1822)'
Ingenieur Zwaenepoel
Het Kolenwoud was een dicht looftxy
menbos gevormd uit eiken beuken populieren berken olmen talrijke fruitboomsoorten
Door de
eeuwen heen heeft men het klaargespeeld door middel van tal van
soorten eigenbelangen dit woud
te verbrokkelen en grotendeels te
vernietigen
Reeds in de Karolingische periode
(431 tot 843) werd het woud te
grabbel gegooid aan
roofbouw
het stond iedereen vrij in het bos
te jagen zijn vee te weiden en
brandhout
genefhout of bouwhout te hakken
Het beterde er hoegenaamd met
op toen later ferme happen van
het Zonienwoud
werden toegewezen aan families of klooste ge
meenschappen De Hertogen van
Brabant en Bourgondie
trachtten
nog wel — met het Ceurboek van
Somen in 1300 — de ravage in te
tomen Maar inmiddels was dat
woud dan toch stilaan ingekrom
pen tot nauwelijks
meer dan
lOOOOhektare Door stelselmatige
ongebreidelde kappingen verarm
de het bos (toen reeds nauwelijks
nog een woud te noemen) zeer
sterk zodat in 1666 moest vastge
steld worden dat praktisch geen
belangrijke
boomsoorten
meer
aanwezig waren Op het einde van
de 17de eeuw grepen niettemin
nog enorme plunderingen plaats
Kaalkappingen op veel plaatsen
laten nog vandaag hun sporen na
In de Oostenrijkse periode werd
beslist tot drastische
vernieuwing
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kapravage
die op enkele jaren tijds kan
aangericht
worden
Een stille
getuige
daarvan
is het Zonienwoud
bezuiden
Brussel,
dat vandaag nog slechts
een
Zonienbos
kan genoemd
worden
Eertijds was het een ferm stuk van het gigantische
Kolenwoud
dat in
Brabant
een
ononderbroken
groene
gordel
vormde van Leuven (Meerdaalbos)
tot
de verre uitlopers
tn Halle en
Liedekerke
Bosbouwer
Jozef Zwaenepoel
neemt
vandaag de zware taak ter harte om wat
nog overblijft
van het Kolenwoud
m
Brabant ten behoeve van de
generaties
van de 21ste eeuw te verrijken
Tenminste voor wat 56 procent van
hetZonïènbos betreft
want zelfs hier is de comt^unautaire
kloof te
ontwaren

van de kaalplekken over te gaan
vooral met massale beukaanplan
tingen
Die vandaag onze grote zorg zijn
Later werd dan nog het Hollands
bewind fataal voor het Zonienbos
als massief
Via de Societe Generale werden
grote gedeelten van het bos aan
veel prive eigenaars verkocht Later kocht de staat fel gehavende
stukken bos weer op Pas in het
midden van vorige eeuw kon werk
worden gemaakt van behoorlijke
boshernieuwing
Omdat de natuurlijke
verjonging
veel te wensen overliet diende
met kunstmatige beplantingen de
ravage
van eeuwen
voordien
weggewist te worden Met als
blijvend gevolg dat het Zonienbos
een kunstmatig bos bij uitstek is
geworden
en gebleven tot op
onze dagen
Onze taak is nu om met een
intensieve bosbouw het Zomenbos weer wat behoorlijk natuurlijk
uitzicht te geven

in mootjes
— De 4000 hektare die er van
het woud nog o v e r b l i j v e n - '
Jozef Zwaenepoel
Vergeleken
met de 10000 hektare tijdens het
Oostenrijks bewind is dit inderdaad nog slechts een klem restant
van het Kolenwoud
Maar hoe dan ook blijft het in ons
Vlaamse gewest een belangwekkend bosgebied dat onze bosbouw zorg verdient
Ook in de voorbije tientallen jaren
werd er nog grote schade aange
richt Zo bij voorbeeld door de
vrije draverij van de ruiters Behal
ve biezondere wegen hadden de
ruiters tot voor kort vrije toegang
tot meer dan 800 hektare open ge
bied in het Zonienbos De schade
die hierdoor werd aangericht het
toetrappelen
van de bodem en
vertrappelen van kleine planten en
boompjes blijven enorm We kun
nen er ons dan ook biezonder
over verheugen dat die vrije ruiterij in het Zonienbos werd verboden
Maar ook de „socia\e funktie" van
dit bos ten aanzien van de inwoners van Brussel stelt ons voor

grote bosbouwproblemen
Gelukkig kan men met blijven asfaltwegen over boswegeltjes
uitgieten
Die lijd IS hopelijk voorbij
Maar inmiddels wordt het Zomen-

bos om nog andere redenen bedreigd
— De houtrage voor kacheltjes
allerlei''
Jozef Zwaenepoel
Ook in dit
bos hebben we natuurlijk last van
ongevraagde klanten Vooral dan
in de stroken waar men met de
auto bijkan Er wordt illegaal hout
gekapt maar ook met meer om
meer met processen-verbaal
beloond
De nieuwe illegale klanten zijn
evenwel de joggers
die gestapeld hout — gebruiksklaar gehakt
in mootjes — bij hun heen enweer-geloop naar de koffer van
hun auto versjouwen
Maar dit is
nu echt met bepaald het grote
probleem van een bosbouwer in
het Zonienwoud
Kleine bosjes
meestal in pnvebezit worden op
deze wijze inmiddels wel leeggeroofd Ons IS het er nu om te doen
het Zonienbos en voor de generatie van de volgende eeuw als
behoorlijk gezond bos aan te bieden en inmiddels beschikbaar te
stellen voor de rekreatie die vooral
de Brusselse stedelingen terecht
betrachten
Maar het is zeker geen klem bier

om bij voorbeeld de aktiviteiten
van met minder dan 25 maneges
milieuvriendelijk op te vangen

politiek slagveld
— Er IS een tijd geleden ook
nogal wat sprake geweest van
politieke touwtrekkerij in het Zonienbos Het was een slagveld
van formaat om bij voorbeeld de
„corridor" te verwezenlijken tussen Brussel en Wallonië Dat was
uiteraard geen zaak voor de bosbouwers' van Zenne en Zomen
Maar inmiddels heeft de communautaire kloof toch m behoorlijke
mate uw werkzaamheden bepaald en gewijzigd-"
Jozef Zwaenepoel
Dit Zomenbos bleef jarenlang
administratief
opgedeeld m twee houtvesterijen
Nu zijn het er drie Ik ben met mijn
medewerkers
verantwoordelijk
voor zowat 56 procent van het
Zonienbos
Voor precies
2454
hektare op ~her grondgebied van
Overijse
Smt-Genesius-Rode
Tervuren en Hoeilaart
Mijn kollega van het Brusselse
gewest is verantwoordelijk
voor
38 procent (hetzij 1856 ha) m Uk
kei Oudergem Sint Pieters-Woluwe en
Watermaal-Bosvoorde
Op het grondgebied van Wallonië
blijft er dan nog 275 ha in de
gemeenten Terhulpen en Waterloo
Deze administratieve scheiding is
pas sinds 1 januan van dit jaar van
kracht
Het maakt dat de Vlaamse bosbouwers slechts een stuk weliswaar meer dan de helft van het
nog resterende Zonienbos kunnen beheren
Ondanks alles mogen we vaststellen dat het Zonienbos een van de
meest produktieve bossen m ons
land IS
Voor onze houtvesterij
noteren
we op de rekening van vorig jaar
35 miljoen baten alleen van de
houtverkoop
Daartegenover staan 11 miljoen
kosten onder meer voor het loon
van 15 arbeiders We boeken dus
meer dan 20 miljoen frank winsten
— Het ziet er naar uit dat het
„Vlaamse gedeelte" van het nog
resterende Zonienbos binnen
150 jaar nog m gejonde staat zal
overgeërfd worden
Eenzelfde
zekerheid is er met voor de bosgedeelten die behoren tot het
Brusselse gewest Daar blijken
boswachters eerder mettertijd
tot parkwachters omgedoopt te
worden Maar Vlaamse bosbouwers blijven zich inspannen om
nog 2454 hektare van het eertijds meer dan 10000 ha omvattende stukje van het Kolenwoud
als waarachtig bos te behouden
(hds)
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