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De zogenaamde 
inlevering 

Aan de vooravond van de Hasseltse betoging liet de regering 
triomfantelijk weten dat door het personeel van Cockerill-
Sambre anderhalf miljard zou worden ingeleverd. Omdat 
was ingegaan op haar inleveringseis, zegde de regering, 
waren de voorwaarden vervuld om een even groot bedrag ter 
beschikking te stellen van Cockerill-Sambre. En prompt gaat 
de financiering van de Waalse siderurgie met staatsgelden 
verder. 
Meteen is een nieuw hoogtepunt van cynisch bedrog in de 
affaire Cockerill-Sambre bereikt. Want ten eerste heeft het 
personeel van CS zijn instemming met de inlevering niet be
tuigd. Vervolgens had die inlevering reeds moeten gebeuren 
in mei 1981 en zou ze dientengevolge slechts mogen slaan op 
het reeds in het verleden uitgekeerde geld. En ten slotte is de 
zogenaamde inlevering, zoals reeds verleden week onmiddel
lijk na de regeringsbeslissing door Hugo Schiltz werd aange
toond, van meer dan verdacht allooi. 
De jongste regeringsbeslissing inzake Cockerill-Sambre be
antwoordt immers in genen dele aan de afspraak. 
In de dossiers Nobels-Peelmans en Cockerill Yards — „toe
vallig" Vlaamse bedrijven — werd destijds zeer duidelijk als 
voorwaarde voor overheidstussenkomst gesteld: loonmati
ging. En loonmatiging wou wel degelijk zeggen-, verminde
ring van het basisuur- of -maandloon. Technische werkloos
heid werd niet in aanmerking genomen als inlevering. De 
technische werkloosheid is immers afhankelijk van de order
positie van het bedrijf en van de vraag, of het personeelsbe
stand al dan niet overdreven is. 
Wat gebeurt er thans echter bij Cockerill-Sambre? Aan geen 
enkel loontarief of statuut wordt geraakt Kaders en bedien
den worden verzocht, voor 1983 af te zien van de uitbetaling 
van de konventionele premies, ten bedrage van 553 miljoen. 
Dit is een voorlopig eenmalige werkelijke inlevering. En 
daarmee is de kous af. 
Er is niet voldoende werk om het CS-personeel voltijds aan 
het werk te houden. De daaruit voortvloeiende werkloosheid 
wordt nu plots aangerekend als inlevering! Dit betekent voor 
het bedrijf weliswaar een minder-uitgave van 771 miljoen, 
maar is alleszins geen inlevering voor het personeel. Werk
loosheid is voor niemand prettig. Ook en vooral niet voor de 
werkloze Vlaamse textielarbeiders die én ingeleverd hebben 
én werkloosheid dragen, ojn. omwille van de tekortkomingen 
van de regering inzake het textielplan. Bij de Vlaamse 
textielarbeiders heeft werkloosheid nooit gegolden als inle
vering; de inlevering kwam er bovenop. 
Minister Eyskens, die blijkbaar wél de tijd vond om de 
terechte opmerkingen van Hugo Schiltz tegen te spreken, 
heeft nog niet ontdekt dat hij de technische werkloosheid én 
de prepensioenen in Cockerill-Sambre in feite moet aftrek
ken van de zgn. 1,5 miljard SC-inlevering. Want in feite wor
den de kosten daarvoor grotendeels door de gemeenschap, en 
dus voor 60 % door de Vlamingen gedragen. 
Het is zonder meer duidelijk: de oorspronkelijke inleverings-
voorwaarde om het staalplan te deblokkeren is niet vervuld. 
Eens te meer werd toegegeven aan Waalse chantage. 
Er wordt niet geraakt aan het loonpeil van de arbeiders van 
Cockerill-Sambre. Dat zou nochtans beter tegen een stootje 
kimnen dan het loon van een Vlaamse textielarbeider of 
bouwvakker. Een eerste gieter te Luik b.v. verdient 598 fr. per 
gepresteerd uur, patronale bijdrage niet inbegrepen. Menig 
Vlaamse arbeider en bediende kan daar slechts van dromen! 
Inleveren is altijd en voor iedereen een kwalijke zaak. We 
vinden het heus niet prettig, in loonzakjes te snuffelen. Maar 
véél minder prettig is, dat de loonzakjes in Vlaanderen per 
definitie blijkbiuir dimner horen te zijn dan die te Luik of 
Charleroi. 
„Geen lieve kinderen" en iedereen gelijk aan de dijk" zijn 
kernachtige Vlaamse gezegden, die op elementaire wijze de 
eis naar gelijkwaardigheid en gelijke behandeling stellen. 
Martens en Eyskens hebben van deze volkswijsheid blijkbaar 
nooit iets opgestoken! 
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Foto van de week 
/ 

Afgelopen zondag stapten duizenden Vlamingen op in de nationale Vlaamse betoging te Hasselt, ingericht 
door de Vlaamse stri jd- en kultuurverenigingen. Het centrale tema tijdens de optocht, en nadien in de gele
genheidstoespraken, was „Onze toekomst: Zelfbestuur". De centrale regering o.l.v. Martens werd 
herhaaldelijk een anti-Vlaamse aanpak verweten. Een dringende eis betrof o.m. de onmiddelli jke regionali-
zering van de nationale ekonomische sektoren. Behalve talloze VU-afdelingen, militanten en mandataris
sen, was omzeggens de hele VU-parti j top aanwezig te Hasselt. Onder hen algemeen voorzitter Vic An-

ciaux en gemeenschapsminister Hugo Schiltz. (foto DANN) 

Na Hasselt: 

Een Vlaams Eenheidsfront 
Zevenduizend? Veertigduizend? Ergens tussen In? Het behoort tot de 
geplogenheden dat er, na iedere betoging, betwisting ontstaat over 
het aantal aanwezigen. Dit is doorgaans een vrij ijdel spelletje. Het be
lang van een betoging kan immers feilloos afgelezen worden uit de re-
akties en kommentaren die ze ui t lokt Wie er de pers maandag en 
dinsdag op nalas — de Vlaamse zowel als de franstalige pers — heeft 
kunnen vaststellen dat de Hasseltse betoging van het 27 maart-komi-
tee een ruime weerklank heeft gekregen, wat niet zonder politieke 
gevolgen kan blijven. En daar ging het ten slotte om. 

Een kenmerk van de betoging w/as 
haar radikalisme. Er groeit in 
Vlaanderen een strijdende jonge 
generatie op, die probleemloos 
maar keihard anti-Belgisch is. Hoe 
zou het ook anders kunnen? De 
inspiratieloze muggenzifterij rond 
de staatshervorming is straks al 
een kwarteeuw gaande. Voor de 
jongeren, wier ongeduid méér dan 
begrijpelijk is, blijft de Vlaamse 
horizon nog altijd afgesloten door 
de vele Cockerill-Sambres. De 
ontvoogding vordert als de pro
cessie van Echternach, met zopas 
weer de Happart-stap achteruit. 
Dat alles is niet bijster van aard om 
geestdrift te wekken bij jongeren, 
die uiteraard méér hunkeren naar 
een groots perspektief dan naar 
het politieke dag-aan-dagwerk met 
zijn wisselende kansen. Dat het 
ongeduld zich ontlaadt in een „Bel
gië barst" zal ons daarbij een zorg 
wezen! 

Spijtig blijft nochtans, dat het 
begrijpelijk ongeduld zich ontlaadt 
in onbegrijpelijke vooringenomen
heid. Het betaamde niet dat de 
woordvoerder van het Vermey
lenfonds, die met zijn eigen in

breng vanuit zijn eigen socialisti
sche achterban het Vlaamse front 
kwam versterken, uitgekreten 
werd. Intolerantie is een slechte 
voedingsbodem voor de Vlaamse 
maatschappij van morgen. 

De betogers te HasseK vorm
den de voorhoede van een veel 
ruimer publiek dat het eens is met 
de eis tot zelfbestuur. Een algeme
ne mobilizatie op dat tema zou in 
Vlaanderen honderdduizenden op 
de been kunnen brengen. Maar 
een dergelijke algemene mobiliza
tie onderstelt, dat ze algemeen 
afgekondigd wordt. Zover is het 
nog lang niet! Op de Limburgse 
volksvertegenwoordiger Moors 
en hel Europarlementslid Jan Ver
roken na schitterde de hele CVP 

— inclusief de Van den Brande's 
en Dupré's — door afwezigheid. 
De SP had zich onthouden onder 
het voorwendsel dat ze nooit aan 
betogingen deelneemt naast de 
V M O ; het voorwendsel zou waar
achtiger klinken indien de SP zich 
eveneens zou onthouden van be
togingen die ontsierd worden 
door ultrarode knokploegen of au
tonomen. De P W heeft zelfs 
geen verontschuldigingen ge
zocht-

Spijtig is dat de jongste, meer-
Vlaamsh>ewuste stellingen van de 
grote vakbonden nog niet geleid 
hebfc)en tot syndikale aanwezig
heid. De Hasseltse tema's — met 
hun belangrijke sociale en ekono
mische aksenten — lagen noch
tans goeddeels op een domein 
waar de vakbonden zich niet mo
gen en kunnen onthouden. 
Het lijkt ons dan ook een dringen
de opdracht voor al wie in Vlaan
deren verantwoordelijkheid 
draagt te streven naar een breed 
eenheidsfront dat niet alleen de 
kulturele maar ook de sociale or-
ganizaties omvat 
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Hoe Aktie '83 van start ging. BIz. 19 
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Brieven 

WIJ HEBBEN 
„WIJ" NODIG 

Het is voor een partij als de VU van het 
allergrootste belang, dat het weekblad 
„Wij" een ruimere verspreiding zou 
krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
oplage zeker hoger kan, mits een 
kleine inspanning van ieder VU-gezia 
Inderdaad, zijn er nog vele VU-gezin-
nen die niet geabonneerd zijn op „Wij
nationaal". Volgend voorstel betreft 
dan ook deze groep. 
Voor elk niet geabonneerd gezin zou 
gedurende vier M/eken het weekblad 
„Wij" kunnen verstuurd worden. Na 
deze periode dienen de bestuursleden 
van de afdeling die leden persoonlijk te 
bezoeken om eventueel een „Wij"-
abonnement te noteren. 
Konkreet: het nodige aantal aktuele 
„Wij's" dient gestuurd te worden op 
het adres van de propagandaverant-
woordelijke. De biedeling van „Wij" 
wordt verzorgd door de afdeling zelf. 
Bij aflevering van het vierde nummer 
kan dan uitleg verschaft worden om
trent het weekblad waarna de leden 
een abonnement zal aangeboden wor
den. 
Wij zijn er zeker van dat voornoemd 
voorstel te verwezenlijken i& Aan alle 
VU-af delingen sturen wij dan ook deze 
oproep. Doe ook eens iets voor „Wij" 
want wij hebben het hard nodig I 

VU-afdeling Zedelgem 

NOLS 

Dat Roger Note onze beste vrierxJ niet 
is, e al lang duidelijk. Met zijn maatre
gelen over de splitsing in het onderwijs 
tussen „Belgische" kinderen en kinde-
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ren van gastariseiders maakte hij het 
weer bont Bij zo 'n arrogantie kan men 
immers met bij de pakken blijven zitten. 
Zijn beslissingen zijn niet alleen racis
tisch te noemen, maar zijn bovendien 
in strijd met de fundamentele rechten 
van de mens. Om nog niet te spreken 
van de rechten van het kind! Aange
zien het jaar van het kind voorbij is, 
denkt de burgemeester dat opnieuw 
alles geoorloofd is. 
Hoe kan men trouwens veriangen dat 
volwassen gastartieiders in goede ver
standhouding leven met de „Belgi
sche" bevolking ate men ze als kind 
van mekaar gaat scheiden? Uiteraard 
te het ook voor ons duidelijk dat de 
gastarbeiders in ons land een zeer 
ernstig probleem vormen. Maar de 
oplossing ervan ligt niet in maatregelen 
zoate die van Note, die eigenlijk niet 
meer zijn dan een afreageren van 
haatgevoelens op kinderen tussen drie 
en twaalf jaar. Op die manier de angst
gevoelens van de mensen uitbuiten 
met het oog op elektorale winst te 
immoreel. 
Bovendien te het een handige, doch 
nogal achterbakse zet die de Neder
landstalige scholen in Brussel bena
deelt Tot hier toe zonden immers vele 
Brusselse gezinnen hun kinderen naar 
deze scholen omdat ze het niet zo 'n 
prettig kjee vonden dat deze met 
kinderen van vreemdelingen samen op 
school zaten. Nu zouden onze Vlaam
se scholen dus een, in sommige geval
len belangrijk, deel van hun kliënteel 
verliezen. 
Het allerbelangrijkste blijft echter dat 
de rechten van elk kind, of het nu Ma
rokkaans, Turks of Algerijns te, geres-
pekteerd worden. En daar zullen wij 
trouwens in de toekomst ook steeds 
blijven op letten en zeker niet aarzelen 
om opnieuw te reageren bij een vol
gende zet van Nols. 

VUJO-Dendermonde 

NOLS 

Nols sluit scholen hoofdzakeijk omdat 
de gemeente Schaart>eek dé kosten 
niet langer kan dragea 
Maar wat een verontwaardiging I 
Nochtans heeft Note dit al een keer ge
daan met een Vlaamse school en toen 
was er geen reaktie. 
Wij verwachten dan ook dat alle 
Vla«nse politici die Note van racisme, 
gaan beschukügen tegelijkertijd gaan 
eisen dat Nols ook de Vlaamse school 
heropent 
Want er te geen erger racisme dan het 
racisme tegen de eigen staatsgenoten, 
de Vlamingen? 
Misschien mag ik ook in vert>and met 
scholen u eens doen opmerken dat de 
advertentie die „WU" publk:eert voor 
de officiële school in temnen gesteld te 
die alles befialve fatsoenlijk zijn. 
Vooral ate een kort onderzoek vlug 
kan aanwijzen dat de officiële school 
op gebied van moraal en politiek alles
behalve neutraal is 

AC, Aalst 

NOLS 

Roger Nols nu zelfs de migranten van 
de „blanken" wil scheiden, te hij die be
naming „waardig". 
Destijds had Note het op de Vlamingen 
gemunt nu heeft hij zijn „werirterrein" 
uitgeiyeid tot de nieuwe Brusselse 
zondebokken, de gastarbeiders. Hoe 
kunnen deze mensen zteh nu integre
ren in onze samenleving wanneer ze 
van ons worden geschekJen? Leven 
we soms in Zukl-Afrika of Nazi-Duits
land, waar de hokx^aust ook begon in 
scholen, testers en winkete „verboden 
voor Joden"? 

En een bangerd en onverantwoordelij

ke als minteter Gol staat te springen 
om alles wat Nols doet te legalizeren. 
Mensen ate Nols zijn gevaren voor de 
demokratie, de mensenrechten en de 
samenleving. 
Het wordt tijd dat hij terechtgewezen 
wordt en bestraft. Best nog werd hij af
gezet als burgemeester. 

MA., 0.-L.-Waver 

WEG MET DE 
TAALFACILITEITEN! 

Taaifaciliteiten hebben in België nog 
nooit tot integratie geleid, alleen maar 
tot desintegratie. 
Nochtans zien ze er aanvankelijk net 
zo onschuldig uit als een koekoeksel, 
maar later wordt men dan uit zijn eigen 
nest geworpen. En daarvan vinden wij 
de Ijewijzen langs heel de taalgrens en 
rond Brussel. 
Voor de frankofonen en Walen zijn 
deze faciliteiten nog altijd het beste 
mkidel om hun machtswellust en taal-
fanatisme zonder veel moeite onge
stoord verder te kunnen botvieren ten 
koste van Vlaanderen en van onze 
Vlaamse mensen. 
Faciliteiten zijn dus alleen maar een 
heel nuttig instrument voor de Walen 
en frankofonen_„ Mede, doordat wij 
Vlamingen altijd een ietsje te eeriijk en 
fatsoenlijk gebleven zijn. 
Daarom wordt het nu hoogste tijd dat 
onze Vlaamse politici (gelijk van welke 
kleur) er eens werkelijk in alle ernst 
werk gaan van maken, ojxiat er einde
lijk een einde aan deze onzalige dingen 
zou mogen komen. Ook dét spelletje 
heeft al lang genoeg geduurd... Weg 
ermee! En bedenk: De aanval is het 
beste wapen! Dat weten de Walen 
beter dan wij, want zij gebruiken het 
reeds meer dan 150 jaar. 

G.v.M„ Eupen 

mmm 
Voor het VOC (Vlaams Ont

moetingscentrum) Malpertuus te 
Mol, een gerant tengevolge de 
op pensioenstelling van de huidi
ge. 
Malp>ertuus is het lokaal van de 
VU en van vele Vlaamse groepe
ringen. Het omvat een druk be
zochte hertjerg, een feestzaal en 
een vergaderzaal. 
Kandidaten worden verzocht 
hun kandidatuur zo snel mogelijk 
binnen te brengen of in te sturen 
bij dr. L Beliën, St-Paulusstraat 
53, 2400 Mol. 
Curriculum vitae bijvoegen au.b. 
• 20 j . ongehuwde met diploma 
A6/A2 handel en machineschrift 
Frans-Nederiands en 2 j . ervaring 
zoekt een gepaste betrekking in 
driehoek Ninove-Aalst-Brussel. 
Voor inl. zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr. J. Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel. 02-569.16.04. 

• 27 j . gehuwde dame met 5 j . 
ervaring bureelwerk zoekt een 
betrekking in Brussel of ten wes
ten van Brussel in Halle-Vilvoor-
de. Voor inl. zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. 
Valkeniers, Ninoofsesteenweg 
11 te 1750 Schepdaal, tet 02-
569.16.04. 
TE HUUR: 
Professionele friteuse met 3 bak
ken + vergiet; 2 luidsprekers, 
merk Tosa, 2 maal 16 watt + ver
sterker. 
Inlichtingen: 
Willy Neukermans, 
Daalstraat 28, 1780 Teralfene. 
Telefoon: 053-66.58.95 

Er lopen mensen rond die de benamin
gen „fasctet racist en nazi" te pas en te 
onpas gebruiken. Dat te natuuriijk to
taal verkeerd. Maar als burgemeester 

MAGAZINE 

Le Carré 
in Beiroet 

John Le Carré is zonder twijfel de grootste schrijver van spionage
verhalen van deze tijd. Dat kon u tot voor kort nog op de BRT zien, 

in de serie naar zijn Smiley's Prooi. 
Le Carré heeft nu een nieuw boek geschreven, dat speelt tegen de 

achtergrond van de oorlog in Beiroet. 
Le Carré in Beiroet dus, maar deze week ook in Knack. 

Bovendien 
Minister Lenssens en het Vlaamse milieu. 
De lotgevallen van twee Basken in België. 

Maxime Rodinson over het Midden-Oosten. 
Jan Ceulemans en België-DDR. 

Charlélie Couture, een Franse rockzanger met klasse. 
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Mensen 

Karel Peeters 
80 
Verleden dinsdag 29 maart is 
Karel Peeters 80 geworden. Dat 
Is een uitstekende gelegenheid 
om het vele, dat hij zijn hele 
leven lang voor het Vlaams-na-
tionalisme heeft gepresteerd, 
even In herinnering te brengen. 
Karel Peeters is sinds de twinti
ger jaren intens betrokken ge
weest bij ieder Vlaams-nationaal 
initiatief te Antwerpen. Door
gaans was hij er de spil van. Eén 
van zijn belangrijkste verwezen
lijkingen heeft reeds een halve 
eeuw overleefd: het Vlaams-na
tionaal zangfeest In 1933 werd 
Karel Peeters voorzitter van het 
VNZ, dat na de oorlog als ANZ 
uit de as van de repressie her
rees en de traditie van de Zang
feesten terug opnam. Trouwens 
ook bij het ANZ heeft Karel Pee
ters nog een belangrijke rol ge
speeld als beheerder en kommis-
saris. 

Zi jn levenswerk is ongetwijfeld 
de volksuniversiteit Herman van 
den Reeck geweest, waarvan hij 
van 1920 tot 1940 de sekretaris 
en grote bezieler was. 
In 1940 werd Karel Peeters aan
gehouden en weggevoerd met de 
spooktreinen. Na de oorlog werd 
hij voor de repressierechtbank 
gedaagd. Hij was van 1933 tot 
1944 algemeen direkteur van „De 
Schelde", later „Volk en Staat". 
Zi jn houding op het zgn. proces 
van „Volk en Staat" was moedig 
en waardig. Hij kreeg de dood
straf, die later omgezet werd in 
twintig jaar hechtenis. 
De Vlaams-nationale traditie van 
Karel Peeters wordt doorgetrok-
J<en in eigen familie: waar hijzelf 
jarenlang zetelde als gemeente
raadslid eerst voor de Frontpartij 

en later voor het VNV te Borger
hout, zit nu zijn kleinzoon Dirk 
van Gelder voor de VU in de 
Antwerpse gemeenteraad. 
Ad multos annos! 

Andermaal 
Poma 
Het krijgt er de schijn van dat het 
ministerieel kabinet van de liberale 
excellentie Ponna een druk be

zochte verdieping wordt aan de 
Brusselse Jozef ll-straat Nadat 
vóór anderhalve week de verant
woordelijken van het Vlaamse 
openbare biblioteekwezen Poma 
gingen opzoeken, bezetten nu de 
studenten van de Vlaamse film
scholen de ministeriële woonst 
van Poma. Zij nemen het niet 
langer dat slechts een zeer miniem 
aantal gediplomeerden aan de bak 
komt in de Vlaamse filmindustrie. 
Dit is te wijten aan het gebrekkig 
filmbeleid in Vlaanderen, stellen 
deze studenten. 
„Met uw voorganger, minister De 
Backer, stonden we aan de af
grond, en met u, minister Poma, 
hebben we een grote stap voor
waarts gezet". 
Bij ontstentenis van Poma hebben 

de rijkswachters de bezetters dan 
maar hardhandig uitgegooid... 
Beelden voor een nieuwe, andere 
film? 

Deze week dit... 
Met uitzondering van enkele 
gemeenten zijn de schepenkolle-
ges reeds drie maanden geïn
stalleerd. We mogen zeggen dat 
de inrij-periode voorbij is. In 
meer dan tachtig Vlaamse ge
meenten staat de Volksunie 
mee aan het roer. Meestal voor 
de eerste keer. Onze burge
meesters en schepenen hebben 
de nagelaten dossiers bestu
deerd. De erfenis van de vorige 
machthebbers is gewoonweg 
verbijsterend. In vele gevallen 
worden bijna dagelijks onbe
taalde rekeningen voorgelegd. 
Onze mandatarissen moeten 
nu opdraaien voor het ordeloos 
beheer van hun voorgangers. 
Dat de Waalse gemeenten veel 
meer kastekorten hebben dan 
de Vlaamse, is eens te meer 
een bewijs van het verschil in 
mentaliteit en een bijkomende 
reden tot noodzakelijke Vlaam
se staatsvorming. Het is echter 
een magere troost voor de 
burgervader die met de gebro
ken potten zit. Hij moet ofwel 
lenen en de toekomst opzadelen 
met een stijgende schuldenlast, 
ofwel drastisch besparen en 
kappen in de populaire subsi
dieketen 

Het is zo klaar als een klontje 
dat de financiële ramp in vele 
gemeenten initieel te wijten is 
aan de Pilatus-politiek van de 
regeringen. Reeds geruime tijd 
wentelen zij financiële moeilijkhe
den af op de ondergeschikte 
besturen Het veroordelen van 
de onverantwoordelijkheid en 

de gemakzucht van de Belgi
sche regeringen, mag ons ech
ter niet blind maken voor de 
verspilzucht van heel wat ge
meentebesturen. In één op vier 
Vlaamse gemeenten is het nu 
onze opdracht orde op zaken te 
stellen en elke uitgave nauw
keurig te onderzoeken naar zijn 
wezenlijke waarde en zijn fi
nanciële haalbaarheid. 
In de overige gemeenten moe
ten de Volksunie-raadsleden 
vanuit de oppositie dezelfde 
criteria aan de dag leggen en 
ongenadig toeslaan. 
Ik wil echter drievoudig onder
strepen dat de maatstaven van 
beoordeling met louter van bud
gettaire en financieel-ekonomi-
sche aard mogen zijn. Aan „poli
tiek doen" betekent „zorg heb
ben voor de gemeenschap". Het 
algemeen belang moet prime
ren. Geen groeps- of individueel 
belang. De sociale rechtvaar
digheid vereist dat we vooral 
oog hebben voor de minst-be-
deelden. 

Ik betwijfel dat de huidige re
gering aandacht schenkt aan 
deze sociale dimensie. Zij 
roemt zich op het ekonomisch 
herstel. Wij verheugen ons ook 
over de teruggevonden konkur-
rentiekracht en de positieve 
handelsbalans. Dit is echter geen 
doel op zichzelf. We kunnen 
ons inderdaad teoretisch inden
ken dat de bedrijfswinsten nog 
veel hoger kunnen stijgen... wan
neer men de bevolking nog 
meer verarmt. Er zijn ekonomi-

sche grenzen aan deze fwlitiek 
van inleveren: de koopkracht 
van de bevolking kan te laag 
dalen. Er zijn evenzeer sociale 
grenzen. De ekonomie en de 
ondernemingen hebben een 
maatschapp)elijke funktie. De 
verarming is geen ideaal. 
Ik vrees ten zeerste dat het 
liberaal beleid vele Vlaamse ge
zinnen naar de armoede drijft 
Dit wordt trouwens vastgesteld 
in de gemeenten. De aanvra
gen voor het bestaansminimum 
zijn de jongste tijd abnormaal 
gestegen. Een droevig teken aan 
de wand! 

Tegen het Belgisch beleid dat de 
Vlamingen berooft van hun 
door hard werken bereikte wel
vaart en welzijn, zullen we blij
vend van leer trekken. We zijn 
ervan overtuigd dat meer en 
meer Vlaamse mensen de uit
weg zullen volgen die de 
Volksunie aanwijst Intussen 
moet het gemeentelijk beleid 
zich nchten naar het samenho-
righeidsmodel en de korrektie 
brengen aan de asociale Belgi
sche politiek. De Vlaams-natio
nalisten in de gemeenten moe
ten er borg voor staan dat de 
voorwaarden vervuld zijn waann 
iedereen gelijke kansen krijgt 
tot persoonlijke ontplooiing. 

Gol blokkeert... 
De vzw Jongerenbegeleiding", 
een groepering van een dertigtal 
initiatieven uit de „biezondere 
jeugdzorg", trok vorige week aan 
de alarmbel. Hun plannen om 
eindelijk te komen tot de begelei
ding van jongeren die zelfstandig 
willen gaan wonen, werden door 
de Vlaamse Regering reeds 
goedgekeurd. Toch krijgen zij 
geen wettelijke basis. De Vlaam
se overheid is nochtans duidelijk 
gewonnen voor de idee dat jon
geren vanaf 17 jaar de kans moe
ten krijgen om, gedurende een 
termijn van negen maanden, te 
worden begeleid om aldus te 
leren zelfstandig , wonen en 
werken. 

... Vlaamse 
jongeren-
begeleiding 
De verruiming van de toepassing 
van de wet op de jeugdbescher
ming, zo luidt het is een nationale 
matene. En minister van Justitie 
Gol weigert ook maar één stap te 
zetten, teneinde deze zaak naar 
de gemeenschap toe te schuiven. 
Tot overmaat van ramp blijkt zo'n 
projekt echter wel in Wallonië te 
kunnen! Vóór vier jaar fungeerde 
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de Waal Hoyaux immers als de 
justitie-excellentie en die kreeg het 
toen klaar om, bij ministeneel rond
schrijven, jongeren gedurende zo
veel maanden buiten een instelling 
te laten begeleiden. 
Het kan krankzinnig klinken, maar 
zelfs in soortgelijke aangelegenhe
den trekken de nationale ministers 
alle mogelijke bevoegdheden naar 
zich toe. 
Van een unitair relikt zoals Gol er 
één is, hebben Vlaamse jongeren 
hoegenaamd geen heil te ver
wachten... 

Herman en 
Paula 
De doorsnee-briefschrijver heeft 
er geen boodschap aan. Voor het 
verzenden van een alledaagse 
brief moet hij straks 11 frank 
betalen, wat alweer een verho
ging betekent 
Ondertussen ontwikkelde er zich 
de jongste dagen een geanimeer
de polemiek tussen de twee ver
antwoordelijke excellenties voor 
de PTT. België is zó'n rijk land dat 
het er, behalve een minister voor 
de pos t telegrafie en telefonie 
(Herman De Croo), zo nodig ook 
nog een staatssekretaris, met de
zelfde bevoegdheid, op kan na
houden (Paula D'hondt-Van Op-
debosch). Nu beweert de P W e r 
De Croo dat de post zichzelf 
moet redden en dat de huidige 
toestand „on-gezond" is. De 
Croo tipt duidelijk op een privati-
zering van deze staatsdienst 
Mevrouw D'hondt gaat hiermee 
niet akkoord en stelt dat de toe
stand van de posterijen wel „ge
zond" i s - Het zou goed zijn dat 
Herman en Paula elkaar wat 
meer konsulteerden, alvorens 
nonsens de wereld in te sturen. 
Misschien maken zij weleens 
een afspraakje, per brief. Vergeet 
dan niet een duurdere zegel te 
kleven, Herman! 
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Tijdens de 27 maart-betoging van zondag te Hasselt viel de grote TAK-aanwezIgheid sterk op, maar nog 
meer de (niet aangekondigde) slogan die de jongens torsten. Niet iedereen van de komitee-leden kon de 
meegedragen mededeling pru imen. Lees ook dio Genes „TAK plooit niet". 
Op biz. 9 ziet u een fotoverslag van de betoging en de voornaamste perskommentaren. 

SP verschuilt 
zich... 
De reaktie van SP-voorzitter Ka-
rel Van Miert op de Hasseltse 
betoging is hypokriet De SP 
stelt dat zij „vanzelfsprekend niet 
naar betogingen gaat waar ook 
para-militaire organizaties mee 
opstappen". Deze bewering is 
een flauw drogargumenL Deze 
betoging was ingericht door 
meer dan twintig Vlaamse kul-
tuurverenigingen, die de demo-
kratie hoog in het banier dragen. 
Daarenboven had het inrichten
de „27-maart-komilee" vooraf 
duidelijk gesteld dat geünifor
meerde milities ongewenst wa
ren. 

Wi j kijken uit naar de houding 
van de SP bij een eerstvolgende 
betoging tegen bijvoorbeeld 
kernenergie of racisme. Zullen zij 
dan ook niet opstappen? Immers, 
in zo'n optocht is de aanwezig
heid van extreem-linkse knok-
ploegjes steevast verzekerd, die 
hoegenaamd niet demokratisch 
handelen en daarenboven de ge
lijkenis met privé-milities best 
kunnen doorstaan. Zal de SP 
zich dan ook principieel opstel
len? 

De bewuste Vlamingen zullen 
deze vaandelvlucht van de SP in 
de Hasseltse betoging niet zo 
vlug vergeten. Is de Vlaamse 
tendens, die de jongste ti jd van
wege de socialisten te noteren 
viel, dan toch enkel woordenkra-
merij? 

Komense 
school 
Goed nieuws voor de Vlamingen 
in Komen. Indien alles volgens plan 
verloopt wordt de nieuwe Vlaam
se school in Komen geopend tij
dens het tuinfeest van september. 
Het schooltje, in snelbouwmateria
len opgetrokken, wordt geplaatst 
achter het ontmoetingscentrum 
„Huize Robrecht Van Kassei". 
In feite én in rechte is de gemeen
te Komen wettelijk verplicht de 
school te bouwen en te financie
ren, maar vermits men uit die hoek 
enkel tegenwerking kreeg, beslo
ten de Vlamingen uit Komen dan 
maar zelf een gebouw op te trek
ken. Een eii ander wordt meegefi-

nancierd door het systeem van 
renteloze leningen, waarvoor wij 
ook hier in dit blad meerdere 
keren (en met sukses) opriepen. 
Bndelijk zullen, hopelijk van bij het 
begin van het aanstaande school
jaar, de Vlaamse kinderen in aan
gepaste, nieuwe klaslokalen en 
vooral in hun eigen gemeente, 
naar school kunnen. 

PSC terminaal 
De Waalse zusterpartij van de 
CVP, de PSC, staat op het punt 
uiteen te spatten. Behalve de 
reeds jarenlange, openlijke strijd 
tussen de konservatieve CEPIC-
vleugel (met pensenkoning VdB) 
en de travaill istische MOC, is er 
nu nog een derde strekking bij 
gekomen. Onder de ronkende 
naam „Solidarité et participation" 
(SEP) verenigden zich een paar 
honderd malkontente Waalse 
kristen-demokraten. Voorzitter 
werd ene zekere Thys, sekretaris 
van de kristelijke Verkeersvak-
bond. 

Ondanks deze hopeloze ver
scheurdheid slaagt de PSC er 
vooralsnog in een pak strate
gisch zeer belangrijke posities 
en funkties te bekleden, vooral in 
de Belgische diplomatieke en mi
litaire top. Ter herinnering: de 
PSC heeft niet eens zoveel ver-
kozenen als de VU, en ook in 
Wallonië is de PSC slechts de 
derde partij. 

Zi j geniet evenwel de „heilige" 
bescherming van de Vlaamse 
CVP die vooral ook daarom de 
Belgische struktuur zo unitair 
mogelijk wil behouden. Zo blij
ven zij ook „baas" in het zuidelijk 
landsdeel. 

CVP versus 
Boudewijn? 
De CVP-jongeren opteren, althans 
verbaal, voor een duidelijk auto
noom Vlaams buitenlands beleid. 
De Vlaamse regering moet het 
recht krijgen internationale verdra
gen af te sluiten en een Vlaamse 
diplomatie uit te bouwen. 

Hiermee nemen zij. gedeeltelijk, de 
standpunten van de V U over, die 
al eerder in woord én daad koos 
voor een eigen en dynamisch 

Vlaams buitenlands beleid. Wat 
hen overigens niet in dank wordt 
afgenomen door de centrale rege
ring, met Tindemans aan kop. 

Deze was zelfs zo gestoord dat hij 
de koning misbruikte om hem, 
tijdens diens nieuwjaarstoespraak, 
stelling te laten nemen tegen deze 
vooruitstrevende ideeën. 
De CVP-jongeren dreigen, ander
maal, binnen hun eigen partij in de 
hoek van de slagen te vallen. 
Misschien berispt Boudewijn hen 
nu ook? 

Ht zal echter wel weer een ijdele 
en huichelachtige poging zijn om 
het Vlaams blazoen van de „grote 
CVP" een beetje op te poetsen... 

Vlaams belas
tinggeld 
De toelagen aan de gewesten 
worden nog steeds op een on
rechtmatige manier berekend. De 
dotaties worden nog steeds ver
deeld voor 1 /3 volgens de opper
vlakte en voor 1/3 volgens de 
opbrengst van de personenbelas
ting. Deze regeling bevoordeelt 
Wallonië, gezien de oppervlakte 
groter is. Nochtans leverde Vlaan
deren, wat de personenbelasting 
aangaat liefst 238,9 miljard frank... 
of zomaar 562 % van de belas
tinggelden, komen rechtstreeks uit 
Vlaanderen. Reken daarbij nog de 
bijdragen van de Vlaamse Brusse
laars en men komt tot dik 60 % 
van de belastinggelden die bijge
dragen worden door Vlamingen. 
Niettemin ontvangt Vlaanderen 
meestal slechts 50 % van de kre
dieten. Of hiermee wordt eens te 
meer, duidelijk dat de Vlaamse 
Gemeenschap jaarlijks voor miljar
den bestolen wordt door de unitai
re staatshuishouding. 

Luxemburgers 
niet tuk... 
Door het instituut lAO werd zeer 
onlangs een opiniepeiling gehou
den om de ingesteldheid van de 
Luxemburgers te kennen ten aan
zien van de evolutie van de 
staatsstrukturen. 

Het betrof een onderzoek bij de 
inwoners van de Belgische pro
vincie Luxemburg. Hieruit blijken 
een aantal vreemde, doch inte
ressante konklusies. De meer
derheid van de provinciebevol
king meent dat de staatshervor
ming van 1980 een fiasko is en 
dat de ideale politieke her-orga-
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nizatie van België er één is op 
federaal model, weze het dan 
gebaseerd op de provincies. De 
Luxemburgers drukken even
eens de wens uit van een ruimere 
decentralizatie en een verster
king van de „machten" die het 
dichtst bij de bevolking staan. 

... op Wallonië 
Het meest opvallende blijft even
wel dat een meerderheid van de 
Luxemburgse provinciebevolking 
de voorkeur geeft aan een oriën
tering naar een (ekonomische) 
unie met het Groothertogdom 
Luxemburg, eerder dan haar ver
trouwen te schenken aan Wallo
nië. Dit is een hoogst kurieuze 
vaststelling: Franstaligen uit het 
zuidelijk deel van België verkiezen 
niet langer bij Wallonië te horen.. 
Zien ook zij in dat de rampzalige 
politiek van de Luikse en Karolingi
sche politici de Walen eigenlijk 
meer kwaad dan goed doet? 

Chooz-
deelname 
Het „kontrolekomitee voor gas en 
elektriciteit", bestaande uit verte
genwoordigers van patroons en 
vakbonden uit de elektriciteitssek-
tor, heeft een negatief oordeel 
uitgebracht over de deelname van 
België aan het kemenergiepark 
van het Chooz. Ook de door de 
Fransen gestelde eis van „weder
kerigheid" wordt door dit komitee 
van de tafel geveegd. 
De reaktie van staatssekretaris 
voor energie Knoops is evenwel 
hemeltergend: ongeacht welk ad
vies dan ook wil Knoops zijn 
Chooz-ideeën erdoor drukken. Te
gen heug en meug... Spelen er dan 
toch andere, persoonlijke en 
ACEC-belangen? 

TAK plooit nooit 
Ditmaal — gelijk zo vaak tevoren trouwens — wa
ren ze twee dagen na mekaar in het getouw. 
Zaterdag gingen ze op eigen kracht met heel veel 
vindingrijkheid en geestdri f t te Brussel aan het 
werk. En zondag liepen ze mee in de Hasseltse 
betoging. Solidair, maar met een tikkeltje reserve. 
Vanwege de — volgens hen — makke ommegang 
door Limburgs hoofdstad. Hun spandoek loog er 
niet om: „Gisteren betoogden wij in Brussel-
morgen betogen wij allen in Bokrijk". 

Dat zijn ze dan, de TAKkers: dag- en nachtwroe-
ters in de eerste frontlijn, weekeindwerkers voor 
Vlaanderen. Nu reeds in lengte van jaren de 
eersten om een probleem daadwerkelijk in het 
daglicht te rukken. En de laatsten om het slagveld 
te ontruimen, als het er weer eens heet aan toe 
gegaan is. 

Hun betoging, de dag vóór Hasselt kan model 
staan voor de wijze waarop ze de dingen bekijken 
en aanpakken. „Ha kultuurverenigingen," denken 
ze, „jullie gaan weer maar eens buiten Brussel be
togen. Dan zullen wij zélf bewijzen ten eerste dat 
het te Brussel moét en ten tweede dat het te Brus
sel kan." Nou, ze hebben het voor mekaar gekre
gen, wat alletwee de bewijzen betreft Ze sloegen 
toe in hoofdstedelijke warenhuizen, waar ze tegen 
taaitoestanden protesteerden. Ze kloegen het F-
16-schandaal aan door de toegangspoort tot het 
militair vliegplein te Meisbroek dicht te ketenen. In 
het station te Brussel beplakten ze treinen, op het 
gemeentehuis van Etterbeek speurden ze — uiter
aard vergeefs — naar Nederlandstalig personeel. 
Vlak voor het gebouw van het Mijnwezen organi-
zeerden ze een verkoop van Limburgse kolen. In 
de drukke Nieuwstraat bedachten ze de voorbij
gangers met bloemen, pamfletten en metaalvijlsel 
(„staal zonder waarde" een duidelijke verwijzing 
naar Cockerill-Sambre. 

En uiteindelijk deden ze, wat ze zich voorgenomen 
hadden: ze zongen de Vlaamse Leeuw op de 

hoofdstedelijke Grote Mark t vlak voor het Stad
huis. Onder de verbaasde en verbolgen blik van 
minister Hatry, die toevallig op officiële doortocht 
was. Waarna ze opgeladen werden in de combi's 
van de politiediensten. Identiteitskontrole enzo-
verder enzovoort: de gewone dingen. 
Gewone dingen voor hen, de TAKkers. Maar op de 
keper beschouwd eerder ongewoon: urenlange 
betogingen en prikakties in de Vlaamsvijandige 
hoofdstad houden, zonder dat er ook maar één in
cident gebeurt of een verkeerde slag val t Dit dan 
is het onvervalste huismerk van de TAK-akties: 
een ludieke aanpak zonder geweld. 
Het is heus niet makkelijk, ongeduldig en rebels te 
zijn en toch geweldloos te blijven. Het is heus niet 
zo voor de hand liggend, te zieden van verontwaar
diging om onrecht en daar toch ludiek uiting aan te 
geven. 
TAK verdient een erepluim. Ook en vooral omdat 
het er tot nog toe in geslaagd is, zich te houden 
aan de eigen gedragslijn. Dit is Vlaamse Beweging 
met — bewust of onbewust — een vleugje Gandhi 
en een tikkeltje Angelsaksische inslag. Men hoeft 
het niet altijd met iedere onderneming van TAK 
eens te zijn om toch dankbaar te erkennen, dat hier 
een bedding gegraven wordt waarlangs heel wat 
opgestouwde energie doelgericht ontladen word t 
Houdt het zo, Taktivisten! 
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Sociaal-ekonomisch 

450 miljard extra uitgaven! 

Mavstadt maakt (Waals) werk 

van bedenkelijke KOK-bestedingen 

Na verspillend PIP-plan van Mathot met o.m. de .Autoroute des Ardennes", nu het KOK-plan van Maystadt Goed voor 450 miljard-Na verspillend PIP-plan van Mathot met o.m. de .Autoroute des Ardennes", nu het KOK-plan van Maystadt Goed voor 450 miljard-. 

Drastische bezuinigingen in 
de overheidsuitgaven: dat 
heet de reden te zijn waarom 
de regering zich geregeld in 
konidaaf terugtreltt. Telkens is 
het resultaat overwegend een 
bijkomend Inleveringsoffer dat 
van de bevolking wordt 
gevraagd. Tot en met ook dit 
jaar alweer via ferme 1 
aprilgrappen inzake 
tariefverhogingen van 
openbare diensten. 
De jongste hakbijlronde 
heette goed te zijn voor een 
wegwerken van 50 miljard 
rode cijfers voor het lopend 
begrotingsjaar. 
Maar, terwijl men met die 
paar tientallen miljarden aan 
het prutsen Is wordt de 
schijnwerper afgewend van 
een uitgavenprogramma mei 
de gigantische som van 450 
miljard (gespreid over drie 
jaren) waarover spoedig een 
beslissing zal vallen-! 
Voor woensdagavond was 
een bijzondere bijeenkomst 
van het sociaal-ekonomisch 
kernkabinet gepland, waarop 
uitsluitend zou gehakketakt 
worden over het „bijzonder" 
investeringsprogramma 
'83-'85. Alleszins worden er 
dezer dagen terzake 
verregaande beslissingen 
genomen. Over een besteding 
van niet minder dan 450 
miljard dus! 

Het bijzonder investeringspro
gramma omvat vooral grootse 
projekten waarbij het aandeel 
van openbare werken enormTls. 
Het gaat om dossiers die niet 
opgenomen zijn in de gewone 
begrotingen van de betrokken 
ministeries. 
Dit keer is het de Waalse minis
ter Maystadt die het openbaar 
investeringsprogramma met 
handen en voeten verdedigt 
Van Vlaamse kant is er (ook 
alweer) zware kritiek geuit dat 
het er in feite om te doen is met 
dit driejarenplan bij uitstek 
Waalse bedrijven en projekten 
met enorme miljardencadeaus 
een plezier te doen. 

PIP-afdreiging 
Maar bijkomend dient algemeen 
de vraag gesteld te worden naar 
het niet-bewezen sociaal-eko
nomisch nut van diverse voor
genomen infrastruktuurwerken. 
Het huidig bijzonder driejaren
plan vindt in feite zijn oorsprong 
in een innovatie daterend van 
'78. Toen stelde minister van 
Openbare Werken Mathot een 
PIP-plan voor: het prioritair in
vesteringsplan. Dat investerings
plan kwam tot stand onder 
Waalse afdreiging: voor de ver
dere uitbouw van de haven van 
Zeebrugge werden belangwek
kende kompensaties geëist 

In dat plan voor "de ontwikkeling 
van de grote nationale infrastruk-
turen" (waarvan geruime tijd 
slechts zeer summiere informa
tie werd vrijgegeven) bleek de 
ziekelijke kompensatiezucht 
troef. Zeebrugge werd be
schouwd als een regionale 
Vlaamse aangelegenheid en dus 
werden vooral extra openbare 
werken in Wallonië in het PIP-
plan ingeschreven. Vooral de 
prioriteiten voor de aanleg van 
autowegen werden ter attentie 
van de Waalse kiezers voorzien. 

Favoritisme 
Toenmalig VEV-dIrekteur E. Ja
cobs, gespecializeerd verkeers-
ekonomist, schreef in „De Tijd" 
vernietigende bijdragen over 
Mathot's wegenplannen. Onder 
ander het nut van de Ardennen-
autoweg trok hij sterk in twijfel. 
Hij toonde aan de hand van 
verkeerstellingen aan dat miljar
den zouden kunnen bespaard 
blijven (of minder uitgegeven) 
door die autoweg te schrappen; 
ook in het jaar 2000 zal men er 
nog onvoldoende auto's tellen 
om de aanleg van een autoweg 
te verantwoorden. Jacobs stelde 
vernietigend: De enorme over-
kapaciteit terzake is sprekend: 
men g^at toch niet zijn koffie
bonen voor één tasje koffie 
gaan malen in een industriële 
bloemmolenJ" 

Ondanks Vlaamse kritiek wer
den hoe dan ook grote flarden 

van Mathot's PIP-plan in uitvoe
ring gebracht. 

De volgende minister van Open
bare Werken, Olivier, schrok er 
op zijn beurt niet voor terug om 
een prioriteitenplan voor we
genaanleg, opgesteld door de 
diensten van openbare werken, 
kompleet overhoop te gooien. 
Met het „toevallig" gevolg dat de 
Vlaamse openbare nutsvoorzie
ningen onderaan het prioriteiten
lijstje tuimelden... Minister May
stadt (waar moeit die man van 
Begroting en Wetenschapsbe
leid zich mee?) zet nu vandaag 
de Waalse favoritismepolitiek 
voort middels het driejarenplan 
waar niet minder dan 450 miljard 
extra uitgaven mee gemoeid zijn. 
Dit keer gaat het ook, maar 
zeker niet uitsluitend, om Ofjen-
bare werken. Wel kadert het 
perfekt in de ziekenlijke komp)en-
satiezucht Om te beginnen blijft 
Maystadt koppig bijzondere kre
dieten bepleiten voor de bevor
dering van de spitstechnologie; 
ten belop)e van niet minder dan 
10 procent van het komplete 
investeringsprogramma. Even
wel blijkt dat de voorziene kre
dieten van vorige jaren nog niet 
2ajn opgebhjikt 

De klap op de vuurpijl is evenwel 
dat voor dit jaar kredieten wor
den gevraagd voor (Waalse) 
bedrijven- die nog niet bestaan. 
Een gekke bedoening is ander
zijds dat in het driejarenplan ook 

enkele miljarden voor de RTT 
zijn voorzien, daar waar de RTT 
zich toch maar graag voor ande
re verplichtingen blijft opstellen 
als een onafhankelijk overheids
bedrijf. 

Onderhands gefoefel 

Bij nader inzien gaat het evenwel 
(alweer) om een cadeau ten 
voordele van enkele Waalse be
drijven. Immers, door het voor
zien van die uitgaven in het 
bijzonder investeringsprogram
ma kan minister Maystadt na 
een advies van de KOK-kommis-
sie, overheidssteun eigenmach
tig toewijzen via onderhandse 
kontrakten. En dus de verplich
ting van openbare aanbestedin
gen flagrant omzeilen..! (Overi
gens is er over die KOK reeds 
veel te doen geweest Deze 
Kommissie voor de Oriëntatie 
en Koördinatie van Overheids
opdrachten was tot voor kort 
nog een overwegend Franstali
ge bedoening. Na veel aandrin
gen is er nu wel een teoretische 
pariteit maar de Waalse minister 
heeft het dan toch maar (alweer 
eigenmachtig) zo handig ge
speeld dat de Vlaamse KOK-
leden een kleiner politiek ge
wicht blijven hebben dan de 
Franstaligen.J 

En dan zijn de massa miljarden 
van het bijzonder driejarenplan 
vooral bedoeld voor grote open
bare werken. Of de afgesproken 

communautaire verhoudingen 
(50-40-10, en ovengens zelf een 
fel betwistbare verdeelsleutel) 
wel degelijk zullen gerespek-
teerd worden? Maystadt volgt 
de politiek van Mathot bij het 
verstrekken van wazige informa
tie. 

Overigens moet ook nog afge
wacht worden of de belofte zal 
nagekomen worden de investe
ringen te verdelen, nadat de (in 
het kader van de F 16-aankoop) 
miljardenbestellingen ten voor
dele van Waalse en Brusselse 
ondernemingen van de over
heidsbestedingen zijn afge
trokken- Wel duidelijk is dat 
Maystadt geen cent voorziet 
voor de realizate van de (overi
gens omstreden) Berendrecht-
sluis en de stormstuw op de 
Schelde. Maystadt's investe
ringsplan bevat ook nog beden
kelijke militaire investeringen. 
Daarentegen verwerpt hij de 
uitbouw van de walradarketen, 
waarvoor met Nederland ver
bintenissen bestaan-
Dezer dagen wordt dus beslist 
over bestedingen van 450 mil
jard! Weerom is de Waalse 
chantage een sleutelgegeven. 
Weerom kunnen weer grote 
vraagtekens geplaatst worden 
achter de sociaal-ekonomische 
zin van veel voorgenomen pro
jekten! Wat gaan de inleve-
ringsgeile Vlaamse ministers in 
de regering-Martens doen- ?! 
(hds) 

ft 
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„Zeer 
tevreden" 
Er zijn dan toch nog burgers in dit 
land die zich gelul<l<ig prijzen met 
deze regering. In een persmede
deling heeft het CVP-partijbestuur 
zich „zeer tevreden" getoond met 
de regering Martens V. „Men is 
blij met het herstel van de kon-
kurrentiekracht van ons bedrijfs
leven." en „de regering moet ver
der werken aan de tewerkstel
ling". Nou, indien het kabinet Mar
tens op dezelfde manier zal „ver
der werken" aan het schandalige 
fenomeen van de oplopende 
werkloosheid, dan overschrijdt 
deze statistiek straks zeker de 
kaap van de 600.000. 
Het cynisme van de bonzen uit de 
Tweekerkenstraat kent echt geen 
grenzen meer. Is men er ook „ver
rukt" over de nieuwe miljarden die 
er toch weer zullen komen voor 
het Waalse staal? 

Reservaat voor 
hielenlikkers 
Twee senatoren dienden recen
telijk een origineel wetsvoorstel 
In, tot oprichting van een „Rijks
dienst voor Afgedane en Onge
dane Zal(en'. Hiermee willen zij 
duidelijk de draak steken met de 
overhands toenemende politieke 
benoemingen. 
Om daar een einde aan te maken 
zouden in deze „Rijksdienst' 
jaarlijks 100 betrekkingen vakant 
worden verklaard, waarvan 90 
voor de rang van direkteur-gene-

raal. Voor benoeming en bevor
dering komen alle personen in 
aanmerking, die zich „verdienste
lijk gemaakt iiebben ten voordele 
van politieke partijen'- zullen de 
machtsgeile, grote partijen dit 
voorstel steunen? 

Nóg meer 
belastingen 
Ondanks het feit dat de liberalen 
de regeringslakens uitdelen, wor
den een aantal produkten en dien
sten nog maar eens duurder! 

Vooreerst het drama van de ben-
zine-prijzen. Op een ogenblik dat 
er een aanzienlijke prijsdaling mo
gelijk is, ten gevolge van de inter
nationale daling van de prijs voor 
ruwe olie, besluit de regering (met 
PW-financieminister De Clercq 
op kop) de benzineprijs niet alleen 
niet te verminderen., maar inte-
gerKJeel nog eens 60 centiemen 
per liter extra-aksijnzen te heffen. 

En daarblijft het niet bij. Met in
gang van zondag 1 mei worden 
de tarieven voor treinkaartjes en 
abonnementen ook nog eens ver
hoogd met liefst zes procent Het 
vervoer van goederen via het 
spoor wordt eveneens duurder. 
De tariefverhoging is de derde 
binnen een tijdspanne van iets 
meer dan een jaar. 

O ja, dan blijft er nog de verhoging 
van het briefport en een reeks 
B7W-„aanpassingen".. 

„Meer geld voor U, minder voor de 
staat", schreeuwde de PVV vlak 
vóór de jongste pariementsverkie-
zingen... Volksbedrog! 

Nog steeds geen Arbitragehof 
Het paHement, de Vlaamse Raad, de 
Waalse Gewestraad, de Franse Gemeen
schapsraad kunnen ieder volgens hun 
bevoegdheidsterrein of -gebied „wetten" 
(centrale wetten of dekreten) uitvaardi
gen. Deze „wetten' staan naast mekaar 
en zijn niet aan mekaar ondergeschikt; zij 
hebben dezelfde rechtswaarde. 
Daar wij niet In de hemel leven maar op 
de aarde en nog wel in België kan het 
gebeuren (en gebeurt het) dat de wetge
vende raden, vier in aantal, hun bevoegd
heid te buiten gaan. Vandaar dat de 
Martensgrondwet van 1980 voorschrijft 
dat er een scheidsgerecht, het Arbitrage
hof, moet opgericht worden tot het be
slechten van bevoegdheidskonflikten. 
Dat Arbitragehof bestaat nog niet Er 
wordt dus communautair voetbal ge
speeld zonder scheidsrechter zodat men 
mekaar straffeloos tegen de schenen 
kan schoppen. Tegen de Vlaamse sche
nen wordt veel geschopt Martens doet 
intussen alsof hij de scheidsrechter, par
tij en rechter is. 
De centrale regering, de Vlaamse rege
ring, de Executieve van de Franse ge
meenschap en de Executieve van het 
Waals gewest kunnen bij het Arbitrage
hof beroep instellen tot gehele of gedeel
telijke nietigverklaring van een wet of 
dekreet Zij moeten dat beroep instellen 
binnen de termijn van één jaar na publi-
katie. Deze termijn kan in sommige ge
vallen heropend worden. 
Het Arbitragehof telt twaalf leden, vijf 
nederiandstaligen, vijf franstaligen en 
twee voorzitters, een nederlandstalige 
en een franstalige. Ten minste één lid 
moet Duits kennen. Meer te zeggen heeft 
het duitstalige gebied niet Het is immers 
een kolonie van Wallonië. Binnen iedere 
taalgroep moeten er evenveel politici zijn 
die acht jaar achter de rug hebben in het 
Parlement en magistraten. De kandidaten 
worden in c/ubbe/fa/voorgesteld door de 

beide taalgroepen van de Senaat en 
benoemd door de koning; namelijk door 
de centrale regering. 
Het ware federalistisch geweest de be
noemingen te laten geschieden door de 
twee taalgroepen zelf. De centrale rege
ring zal natuurlijk zoveel mogelijk dege
nen kiezen die er meer toe geneigd zijn 
de centrale wetgever dan de dekretale 
wetgever gelijk te geven. 
Aan het Arbitragehof verbonden zijn ook 
tien referendarissen (5 N. en 5 F.) die een 
soort studiedienst van het Hof uitmaken 
om het werk voor te bereiden. Er zijn ook 
twee griffiers (1 N. en 1 FJ. Referendaris
sen en griffiers worden door het Hof 
benoemd. 

De ambten van lid van het Arbitragehof, 
referendaris en griffier, zijn voltijdse 
ambten die niet kunnen gekumuleerd 
worden met ambtelijke funkties, militaire 
funkties en funkties in het onderwijs, 
tenzij een beperkte taak in het universi
tair onderwijs. 

Het Arbitragehof beslist bij meerderheid 
van stemmen. 

Groot en machtig? 
Groot in elk geval. Machtig, minder dan 
het schijnt 
Het Hof wordt ongetwijfeld een indruk
wekkend apparaat van twee dozijn hoog
gekwalificeerde titularissen. Bij deze 24 
moet men natuuriijk nog bijrekenen hun 
administratief personeel en hopelijk en
kele aardige koffiemeisjes, enz_ Dit alles 
ter ere van de H. Pacifikatie. 

De regering handelt echter hoogst inkon-
sekwent Als men het formaat van het 
Hof nagaat mag men niet veronderstellen 
dat men een nieuwe Kaas wil tot stand 
brengen want zoiets doet men in het 
spaarzame België niet 
Men moet veronderstellen dat het Hof 
veel werk op de plank zal hebben, dat de 

wetten- en dekreetmakers vaak hun 
boekje te buiten gaan. De heer Lagasse 
heeft in elk geval het eerste spoorteken 
gelegd met zijn dekreet tot mogelijke 
oprichting van Franse scholen in Vlaan
deren. 

Waarom zet de regering er dan geen 
spoed achter dat het Arbitragehof opera
tioneel wordt? 't Zal wel zijn dat de heer 
Martens vreest dat er stokken tussen 
zijn wielen zouden gestoken worden tel
kens hij de wettelijke bevoegdheden van 
de deelregeringen beknot Vandaar ook 
dat er geen beroep tot nietigverklaring 
kan ingesteld worden tegen besluiten die 
genomen worden op grond van zijn vol
machtenwetten. Met deze volmachten 
beweegt de centrale regering zich op 
terreinen die tot de bevoegdheid beho
ren van de gemeenschappen of de ge
westen. 

Hat ontwerp van wet tot oprichting van 
het Arbitragehof werd in de Senaat inge
diend op 28 mei 198Z Men weet goed dat 
als de regering wil dat er spoed gezet 
wordt achter een wet zij haar gewillige 
meerderheid daartoe praamt Zoals het 
nu om een Echternachdans gaat kan het 
nog vele maanden duren. Na goedkeu
ring door de Senaat moet het immers 

nog door de sluizen van de Kamer. Er zou 
daarna nog een afzonderlijke wet moeten 
gestemd worden om de procedurerege
ling vast te stellen. In „De Nieuwe Gids', 
zeker geen regeringsvijandige krant la
zen wij (22 februari jl.) dat het Hof er wel
licht slechts lange tijd na Onnozele Kin
deren-jaar 1983 komt Het blad doet 
terecht opmerken dat ondertussen de 
geschillen verwezen worden naar het 
overieg "van de „executieven" met de 
regering waar meestal geen besluit 
wordt getorffen. 

De Vlaamse regering zou er zeker voor 
zorgen dat de leden van het Arbitragehof 
niet technisch werkloos worden. De heer 
Martens zwemt echter liever als een^ 
zieke vis in de drassige poel van onop
geloste geschillen- om intussen zijn neo-
unitaire zin te doen. 
En als het er ooit komt kan het Arbitrage
hof in de voorgestelde vorm ons niet be
koren. 

De referendarissen moeten niet tweeta
lig zijn. Zulks komt er op neer dat naar 
Belgische regel de Vlaamse referenda
rissen in het Frans moeten omgaan met 
hun Waalse kollega's. 
Een fundamenteel bezwaar is dat alleen 
de centrale, gewest- en gemeenschaps
regeringen klacht kunnen indienen. Het 
ware demokratischer mocht ook de op
positie in het pariement en in de gewest
en gemeenschapsraden beroep tot nie
tigverklaring kunnen indienen. 
Zal het Arbitragehof een begraafplaats 
worden voor „stille uitvaarten"? Of zal 
het massa's teleurstellingen opstapelen 
tot kommunautaire brand? Een Arbitra
gehof veronderstelt een eeriijke wil tot 
federaal samenleven. Is deze er nog? De 
enige kans op pacifikatie is zo weinig 
mogelijk samen te doen; dus kon federa
lisme. 

M. Van Haegendoren 
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Wetstraat 

De parlementaire drukte is nauwelijks 
geluwd. De eerste lentezon of de nade
rende paasvakantie? Niets daarvan. Wel: 
de laattijdige indiening van de begrotin
gen. En gewoontegetrouw zwelt die 
noeste ijver nog aan naar het zomerre
ces toe. 

De Vlaamse Raad keurde alvast de mid
delenbegroting voor 1983 goed. Met de 
bespreking van de uitgavenbegroting 
werd gestart, maar pas eind april zal 
gestemd worden. Geen tijd meer. De 
Vlaamse verkozenen moesten Kamer- of 
Senaatwaarts. Of: de onzin van het dub
bel mandaat! Frans Van der Eist bracht 
het vorige week nog te berde: „Het is on
afwendbaar dat de leden van de raden 
rechtstreeks verkozen worden en dat de 
raden een autonoom leven leiden, zonder 
het centrale parlement te hinderen in zifn 
werking.' 

Met die uitspraak belanden we bij het se
naatsdebat over de regeringsmedede
ling. Meer bepaald over de nieuwe vol

machten. Niemand ontkende daarbij dat 
de parlementaire werking mank loopt 
Maar, aldus de VU-fraktievoorzitter, ruim 
dan die mankementen zoals het dubbel 
mandaat op, eerder dan de grondwettelij

ke bevoegdheden van het parlement aan 
te tasten. 
En dat het Parlement nog wat aankan, be
wees de Kamer. Niet minder dan drie be
grotingen werden vrijdag jl. afgehandeld! 

Een jaar volmachten of 192 K.B/s? 
Tijdens het afgek}pen jaar had de 
ploeg Martens-De Ctercq zich vier 
doelstellingen aangemetea Grootse 
doelstellingen waarvoor volmachten 
onontbeerii^ werden geacht Wat zijn ' 
nu de reafaaties na dat volmachten
jaar? Behalve dan de pubtkatie van 
192 koninklijke besluiten?-
Naar aanleiding van het debat over de 
aanvullende regeringsverklaring on
derzocht Frans Van der Eist de vier 
doelstellingea Aldus het beoogde 
nieuw sociaal-ekonomisch beleid dat 
moest uitmonden in een ekonomische 
groei, een opsk)rping van de werkloos
heid en een evenwichtige handelsba-
lana Tot vervelens toe wordt vandaag 
herhaakJ dat de konkurrentiepoeitie 
van de ondernemingen verbeterd is. 
Dankzij een aantal monetaire en fiskale 
ingrepen, maar vooral dankzij de loon
matiging. Ook de handelsbalans is er 
iets op vooruit gegaan, maar nog 
steeds zwaar defidtair. De gewekte 
hoop werd echter niet ingek)st On
danks blijven de investeringen uit en 
stijgt de weridoosheid. Oorzaak daar
van is, akkis de fraktievoorzitter, de 
toestand van de overheidsfinancies: 
,Door het te grote onevenwicht in de 

Vlaamse raad 

Te veel 

maars... 
De middelenbegroting 1983 van de 
Vlaamse Gemeenschap werd goedge
keurd. Eenparig, op een RAD-stem na 
Bob Maes waarschuwde echter dat 
dringend, via een uitbreiding van de 
ristomo's, een rechtvaardiger financie
ringssysteem moet opgezet worden. 
Of moet Vlaanderen van meet af de
zelfde weg op als de Belgische staat? 
Met de uitgavenbegroting is het an
ders gesteld. Reeds vier luiken kwa
men aan bod. Zo ekonomie en tewerk
stelling. Oswald Van Ooteghem stak 
daarbij zijn scepticisme over Geens' 
tewerkstellingsplan niet onder stoelen 
of banken. Willy Desaeyere vertolkte 
de Limburgse wrevel. 
Als verslaggever somde Michel Ca-
poen de verwezenlijkingen op inzake 
leefmilieu en waterbeleid. Biedenkin-
gen bij de waterzuivering werden door 
Jan Caudron te berde gebracht terwijl 
Joos Somers aandrong op initiatieven 
voor het Nete- en Dijlebekkea Tot stot 

begroting en door de enorme stijging 
van de staatsuitgaven zuigt de over
heid de kapitaalmarkt leeg'. 
Daarmede belanden we bij de tweede 
doelstelling: de gezondmaking van de 
openbare financtes. Op dat vlak kan 
bezwaarlijk een positieve noot geuit 
wordea Met de beheersing van de 
staatsuitgaven staat de regering ner
gens. Behoudens dan de verzwaring 
van de fiskale en parafiskale druk, zijn 
de aangekondigde besparingen meer 
dan twijfelachtig. Zelfs wanneer de 
regering erin stogt de vooropgestelde 
50 müjatl te rekupereren, dan nog blijft 
het probleem van de gezondmaking 
van de staatsfinancies levensgroot: 
JA^ doel om in 1985 het negatief sal
do op de begroting terug te dringen 
tot 7 U L van het bruto nationaal t>ro-
dukt is al lang een ijdele droom'. 
Over de derde en vierde doelstelling 
kunnen we kort zija Van een specifiek 
teweri<stellingsbelekJ valt niets te mer
ken. Wel integendeel, de werkkx»-
hektekurve behoudt een stijgende 
trend. En wat de vrijwaring van de 
sociale zekerheki betreft blijft het alle
maal bij wat „depanneren". Een funda
mentele hervorming blijft uit 

interpelleerde Bob Maes over de kol
iektor van het Albertkanaal: het ge
bruik ervan is •^erre van zeker, de 
onkostennota van 5 miljard des te 
zekerder! 

Bij de kulturele aangelegenheden harv 
delde Franz Vansteenkiste over het 
teatert)eleki, Paul Peeters over de 
mkkJenstandsoplekiing, Raf Declercq 
over het toerisme en André De Beul 
over het biWioteekwezen en het subsi
diebeleid. Als laatste sektor kwam de 
huisvesting aan bod, waertiij Oktaaf 
Meyntjens stilstond bij het stelsel van 
bouwpremles en de schdden van de 
Maatschappij voor de Huisvesting. 

De andere luiken worden na Pasen 
besproken. Maar nu reeds laat het zich 
aanzien dat er, zoals Paul Van Grem-
bergen in zijn algemene bescfwuwin-
gen aanstipte, al te veel maars zijn. Te 
veel voor de VU-fraktie! 

Voor de strchter-voorzitter is de eva
luatie van één jaar volmachtenbelekj 
snel gemaakt: JLt werden wel 192 
ICB.'t genomen, maar de écht tastba
re en werkelijke resultaten zijn bij
zonder mager'. Veel geblaat weinig 
woL 

Een alternatief 
Toch aarzelt de regering niet om nieu
we volmachten te vragea hk>e lang 
denkt zij dit nog te doen? Of vw)rdt het 
een gewoonte om besterxlig beroep te 
doen op bijzorxiere macfrten? En aldus 
de wetgevende opdracht van het par
lement blijvend uit te holen? De moei
lijke toestand waarop de regering zKh 
beroept kan immers nog jaren aansie-
pea Het plekJooi van Van der Eist voor 
een bezinning over deze nieuwe aan
vraag, werd niet gehoord. De meerder-
hekl die een jaar geleden nog zweertie 
dat het de enige en laatste keer zou 
zijn, knikte braafjes en slaafa 
Tot sfet behandeUe de VU«enator 
een luk, waarover met geen woord 
gerept wrardt in de regeringsmedede
ling. Dat luik zit netjes opgepot in de 
frigo .Studiecentrum voor de Hervor
ming van de Staat". U weet wel, de 

Parlement 

Begrotings-

diarree 
Naast de algemene bedenkingen van 
Frans Van der Eist gingen een paar 
kollega's nader in op bepaaWe deelas-
pekten van de regeringsmededeling. 
Aldus besprak Guide Van In de werk-
kx3sheid, Mathieu Lowis de sociale 
voorzorg, Bob Maes de financiële leef-
baartieid van Vlaanderen en Walter 
Luyten het ontbrekend luik „Vlaamse 

eisen 
Momenteel zijn de senatoren doende 
met de fiskale en begrotingsbepalin-

„Voor de Vlamingen volgt de ene ontgoocheling op de andere, 
de ene toegeving op de andere. Of het nu gaat om de benoe
ming van Happart, om Cockerill-Sambre, om de F-16 vliegtui
gen of morgen om de participatie in de kerncentrale van 
Chooz. Deze regering schijnt alleen bekommerd om Wallonië, 
alsof er in Vlaanderen geen krisis is." 

Frans Van der Eist 

prijs die bovenop de benoeming van 
Hf^part betaaU diende te worden aan 
de Walea Volgens Van der Eist, een
voudig een afleidingsmaneuver. Niet 
meer, niet minder. Hoe ernstig de 
regeririg het meent met dat Centrum 
b ^ j s t het feit dat de oppositie vooraf
gaandelijk niet geraadpleegd werd. Bo
vendien zijn weiriig problemen zo veel-
vukSg bestudeerd als de koawnunau-
taire. 
Voor de stKhter-voorzitter duit het 
geen twijfel dat het huklig halfslachtig 
regime gedoemd is om te miskjkkea 
De ontwiJdteling die sedert jaren aan 
de gang is — ook en vooral in de gees
ten — kan niet afgeremd worden: »De 
unitaire aanpak beantwoordt niet aan 
wat in Vlaanderen leeft en streeft Er 
is een groeiend verlangen naar een 
•Hematief. Naar een altematlef voor 
de unitaire politiek die, zoals steeds, 
in het verleden er op gericht is de 
Walen te paaien op de kosten van 
Vlaanderen. De bewustwording van 
deze onhoudbare toestand wordt 
met de dag groter en leidt onvermij-
deHik naar het inzicht dat een waa
rachtig federalisme de enige uitweg 
isr 

gea terwijl de kanrierleden opnieuw 
aangeknoopt hebben bij een „gewone" 
agenda B^roting na begroting. Meer
derheid tegen minderheki goedge
keurd. 
Bij die van de Rijksmacht werden 
nochtans fundamentele aantekenin
gen gemaakt door Jan Verniers en 
Daan Vervaet BekJen wezen er op dat 
de besparingen al te zeer gebeuren 
ten koste van het personeel, meer dan 
op het vlak van de investeringen en 
het materieel. Ondanks een nijpend 
tekort aan manschappea Ook voor 
een denMlitarizering en een betere ter-
ritoride — lees communautaire — 
verdeling van de rijkswacht braken zij 
tevergeefs een lana 
Even tevergeefs was Jan Verniers' 
pleidooi bij de begroting van Pensioe
nen. Nochtans wordt een herziening 
van de ganse pensioenregeling drin
gend, vooral met het oog op een 
rechtvaardiger herverdeling. Tot stot 
werd de begroting van Middenstand 
aangepakt Oktaaf Meyntjens vroeg 
daarbij meer financiële armslag en 
efftoiëntere overheidshulp voor de 
KMO's, terwijl Daan Vervaet de rege
ring wees op de enorme funktie van de 
zgn. alternatieve ekonomie of autono
me arbeki. 

Drie begrotingen behandelde de Ka
mer dus. En weet u_ dat gebeurde op 
één enkele dag. Van een diarree ge
sproken! 

„Driemaal" 
Bob Maes, de all round-senator 
van de VU-fraktie. In gemene taal, 
de meid voor alle werk. Van alle 
markten thuis. Lid van kommis
sies als landsverdediging en 
openbare werken. Maar even be
slagen wanneer de begroting aan 
bod komt 
Een parlementair zoals er niet te 
veel meer rondlopen. Niet vastge-
nesteld in een beperkt terreintje. 
Plichtsbewust Een man die tij
dens een debat nog écht reageert 
echt verontwaardigd of ontgoo
cheld is. Ook een man die wat las
tiger onderwerpen niet uit de weg 
gaat Maar volmaakt het voor en 
het tegen vertolkt Bovenal een 
Vlaams-nationalist, radikaal en 
trouw, reeds meer dan een halve 
eeuw. 

En toch. Eigenlijk een lastige 
klant voor deze rubriek. Degelijke 
tussenkomsten, werk dat af is, 
maar - hoe dat omschrijven? — 
niet spetterend, nikske demago
gie, niet één overtollig woord. 
Feiten zijn feiten. Cijfers zijn cij
fers. Punt Zo is het En daar hoeft 
geen parabel, gedicht of prozaï
sche zin aan toegevoegd. 
Een dossier dat de Brabander 
momenteel nauw aan het hart ligt, 
is de financiële toestand van de 
prille Vlaamse natie. De jongste 
dagen verwoordde hij het drie-
maaL Een eerste maal in de 
Vlaamse Raad. Zijn waarschu
wende woorden gingen er niet 
onopgemerkt voorbij. Althans, in 
het .Beknopt Verslag' lezen wij: 
J^pplaus op verscheidene ban
ken.' 

Anders luidt het .Beknopt Ver
slag' van de Senaatszittingen. 
Van de verscheidene banken res
ten enkel nog deze van zijn VU-
kollega's. Nochtans was zijn be
toog naar aanleiding van de dota
ties aan gewesten en gemeen
schappen identiek. Het dotatiesy
steem benadeelt Vlaanderen en 
van de ristomo's wordt, ondanks 
alle beloften, geen werk gemaakt 
Even identiek ook bij de aanvul
lende regeringsverklaring. Alleen 
wat meer toegespitst op de lasten 
van het verieden. Ruim 11 miljard 
die de Vlaamse gemeenschap 
dreigen te verstikken. 
En daar ligt de allesoverheersen
de zorg van Bob Maes. Wat een 
slecht weri(8tuk de staatshervor

ming ook is, hoe ingewikkeld en 
minimaal ook, Vlaanderen mag 
niet tot zelfmoord gedwongen 
worden! 
Het bijbelverhaal van de haan die 
driemaal kraait zou deze rubriek 
perfekt kunnen uitluiden. Alleen-
Bob Maes vergelijken met de 
haan-, hoe figuuriijk ook be
doeld-, dat is wel het laatste. 
Feit is dat CVP en P W de prille 
Vlaamse natie verraden. Ondanks 
een drievoudige Bob Maes, met 
applaus als het moet stilzwijgend 
als het kan. 
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Mitterrand koos voor Europa en besparing 
Er stond meer op het spel dan 
enkele ministerportefeuilles toen 
president Mitterrand van Frank
rijk zich na de gemeenteraads
verkiezingen meer dan een week 
de tijd gaf om een kabinetswijzi
ging en veranderingen in het re
geerprogramma te wikken en te 
wegen. Want tegelijk moest Mit
terrand beslissen over Frankrijks 
positie binnen de Europese Ge
meenschap. En daar pleitten-le
den van zijn regering en zijn 
socialistische partij in twee te
gengestelde richtingen. De ene 
groep was er voorstander van 
dat Frankrijk de spelregels van 
de EG geheel bleef volgen, en 
zijn frank binnen het Europees 
Muntstelsel handhaafde, ook al 
bracht dat onvermijdelijk de der
de devaluatie tegenover de D-
Mark mee in Mitterrands ambts
termijn. De andere stroming wil
de dat Frankrijk de protektionis-
tische toer zou op gaan, dat de 
president op TV zou verklaren 
dat de frank niet zou worden 
gedevalueerd „door de spekula-
ties van antisocialistische ban
kiers en buitenlandse krachten", 
en dat Frankrijk zijn relancebé-
leid op zijn eentje zou voortzet
ten achter de bescherming van 
verhoogde protektionistische 
muren. Waarmee Frankrijk zou 
zijn afgeweken van het sinds de 
dagen van de Gaulle gestelde 
princiep dat zijn welvaart berust 
op zijn samenwerking met de 
Bondsrepubliek binnen de EG. 
Voorstanders van die laatste 
strekking waren o.m. Jean-Pierre 
Chevènement, toen nog minister 
van Industrie en Wetenschappelijk 
Onderzoek, en leider van de lin
kervleugel van Mitterrands socia
listische partij, de CERES. Maar 
dergelijke nationalistisch-protek-
tionistische gevoelens vindt men 

niet alleen aan de linkerzijde van 
de PS. Ook rechts, en met name 
onder de gaullisten, is er een be
duidende portie van het publiek 
dat altijd graag hoort „dat Frankrijk 
zich niet de les laat lezen door bui
tenlandse krachten, spekulanten 
of diktaten". Het ziet ernaar uit dat 
ook de enige centrum-figuur in 
Mitterrands regering van toen, Mi
chel Jobert minister van Buiten
landse Handel, die één van de 
naaste medewerkers van de gaul
listische president Pompidou en 
ook diens minister van Buitenland
se Zaken was, eveneens voor een 
meer protektionistisch beleid was 
en kort voor de regeringswijziging 
zelf ontslag nam omdat hij daarin 
niet gevolgd werd. 
Men moest inderdaad geen pro
feet zijn om kort vóór de op 
dinsdag 22 maart bekendgemaak
te regeringswijziging te weten hoe 
de wind waaide. De besprekingen 
die minister van Ekonomie en Fi
nanciën Jacques Delors het 
weekeinde voordien in Brussef 
voerde over een herschikking van 
de muntpariteiten binnen het EMS 
toonden dat de „Europeanen" bin
nen Mitterrands kabinet gewon
nen hadden. Tot de grote pleitbe
zorgers van het handhaven van de 
Franse frank binnen het EMS be
hoorde ook premier Pierre Mau-
roy, hoewel die voordien verklaard 
had dat hij niet de eerste minister 
zou zijn onder wie drie devaluaties 
van de Franse frank plaatsvonden. 
Door de nieuwsgierigheid over de 
vraag wie zijn pKDrtefeuille zou be
houden en wie niet, en welke 
besparingsmaatregelen Mitter
rand zou afkondigen, verdween 
de Europese dimensie van het 
"politieke debat in Frankrijk wat 
naar de achtergrond. Dit hoewel 
ze biezonder belangrijk was en 
het zware gevolgen voor de EG 

zou hebben gehad als Frankrijk 
zich voor een deel op zichzelf had 
teruggetrokken. 
De geroutineerde politicus die Mit
terrand is — hij is niet voor niets 
ettelijke keren minister geweest 
tijdens de woelige Vierde Repu
bliek — heeft tegelijk een handig 
politiek gebruik gemaakt van de 
betwisting binnen zijn regering en 
partij. Hij wachtte zich wel zich 
duidelijk uit te spreken vóór de 
muntonderhandelingen in de EG 
waren afgelopen. Daardoor ver
sterkte hij de onderhandelings-
postitie van Jacques Delors die 
zijn partners kon wijzen op het 
gevaar dat zijn land de protektio
nistische toer zou opgaan als ze 
zich niet wat inschikkelijk toonden. 
Delors is meteen, onder premier 
Mauroy die aanbleef, de supermi
nister van de nieuwe ploeg gewor
den. Een ploeg die in haar geheel 
niet beperkt werd (er waren 43 ka
binetsleden, nu zijn er 42) maar 
waarvan de kern drastisch werd 
afgeslankt tot vijftien ministers Cals 
men de premier meetelO. Alleen 
de ministers van die kern zullen 
aan de wekelijkse kabinetszittin
gen deelnemen wat hen al de 
bijnaam van „les quinze de Fran
ce" (naar analogie van de rugby-
ploeg) opleverde. De andere ge
delegeerde ministers en staatsse-
kretarissen zullen slechts aanwe
zig zijn als ze worden uitgenodigd. 
Delors zag aan zijn ministerie van 
Ekonomie en Financiën ook nog 
de Begroting toegevoegd zodat 
hij nu alle touvrtjes in handen 
heeft De vroegere minister van 
Begroting, Laurent Fabius, ging 
Chevènement vervangen op het 
ministerie van Industrie en Weten
schappelijk Onderzoek. Tal van 
belangrijke ministers liehielden 
gewoon hun portefeuille. Zo Def-
ferre op Binnenlandse Zaken en 

Vlaamse delegatie naar Eritrea 
Op 29 maart vertrok VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers, samen met kabinetsmedewerker 
Christian Dutoit, via Soedan naar Eritrea (Ethiopië), op uitnodiging van het „Komitee voor Hulp aan Eri
trea". De Eritrese bevrijdingsstrijd — sedert 1961 aan de gang — kan men Afrika's langste oorlog noemen. 
Deze strijd keert zich tegen het sinds enkele jaren door de Sovjets en Cubanen zwaar gesteunde Ethiopi
sche leger. Intussen groeide in Ethiopië de maatschappelijke ontmoediging door de Sovjetvervreemding, 
de korruptie en de hongersnood (mede veroorzaakt door de droogte). De EG-graanleveringen — ver
scheept als noodhulp — worden met de Sovjetunie geruild tegen wapens! Zo wordt de Europese hulp 
misbruikt tegen de rechtvaardige strijd om zelfbestuur van het Eritrese volk. Graan en melkpoeder van de 
EEG gaan niet naar hun bestemming, zijnde de vluchtelingenkampen, maar worden meteen naar de Sovjet
unie doorgestuurd of worden gebruikt door het Ethiopische leger_ Reeds meerdere malen protesteerde 
Willy Kuijpers tegen deze gang van zaken. Nu hopen Kuijpers en Dutoit ter plaatse de nodige bewijzen te 
kunnen Inzamelen. 

DecentraKzatie, Cheysson op Bui
tenlandse Zaken, Hernu op Defen
sie, Pierre Bérégovoy, een dichte 
vriend van Mitterrand, zag zijn 
bevoegdheid versterkt en leidt nu 
een soort „sociaal" superministerie 
dat Sociale Zaken, Volksgezond
heid en Nationale Solidariteit om
vat 

Belangrijke verschuivingen binnen 
het kernkabinet waren nog dat 
Michel Rocard, de man die uit de 
linkse PSU komt, die niet tot Mit
terrands „inner eerde" van getrou
wen behoort, maar die konstant 
de nr. één blijft in alle opiniepeilin
gen, zijn ministerie van het Plan in
ruilde voor de veel meer geëxpo
seerde post van Landbouw. Daar 
volgt hij Edith Cresson op, het 
enige lid van de regering dat er in 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
slaagde een stad op de oppositie 
te veroveren. Een prestatie die 
des te opmerkelijker was daar 
haar tegenstander, Abelin, stevig 
ingeplant was in Chatellerault Niet 
alleen was hij zelf al geruime tijd 
burgemeester maar voor hem 
hadden ook zijn vader en moeder 
vele jaren de stad bestuurd. Cres
son kreeg het ministerie van Bui
tenlandse Handel waaraan ook 
Toerisme werd toegevoegd. 

Dat laatste was echter een vergif
tigd geschenk want van alle be
sparingsmaatregelen die de Fran
se regering eind vorige week af
kondigde om de hoge inflatie en 
het dramatische tekort op de han
delsbalans (rond de 100 miljard 
FF, omgerekend zowat 700 miljard 
BF) te bestrijden verwekte de 
beperking die wordt opgelegd aan 
de uitgaven van Fransen in het 
buitenland veruit het meest dei
ning. 

Tot de maatregelen om de geld
ontwaarding tegen te gaan en het 
spaarvolume te vergroten beho
ren een verhoging van de tarieven 
van de openbare diensten (gas, 
elektriciteit, vervoer, telefoon) en 
de verplichting dat de Fransen 
met een hoger inkomen (zij die 
meer dan 5.000 FF inkomensbe
lasting betalen) inschrijven op een 
staatslening met een looptijd van 
drie jaar. 

Om het tekort op de handelsba
lans te lijf te gaan besloot de 
regering echter ook de aderlating 
te verminderen die de uitgaven 
vormen van de tien miljoen Fran
sen die de jongste jaren vakantie 
in het buitenland namen en van de 
zakenlieden op reis. Er zal een 
„carnet de voyage" worden inge
voerd dat toelaat hun uitgaven te 
kontroleren. Terwijl vliegtuig- en 
treintickets niet als deviezen-uitga
ven worden gerekend, en ook nog 
een vast bedrag wordt toege
staan, mogen de Franse toeristen 
voortaan niet méér dan 2.000 FF 
per volwassene (zowat 14.000 BF) 
en de helft daarvan per kind jaar
lijks in het buitenland uitgeven. 
Hoewel die maatregel slechts 
16 th . van de Fransen raakt — de 
anderen gaan niet op reis of ne
men vakantie in het eigen land — 
kwam er onmiddellijk een storm 
van protest Wisselkantoren en 
reisbureaus werden bestookt met 
vragen om opheldering van onge
ruste mensen die al een reis ge
boekt hebben en niet weten of ze 
nog wel willen of kunnen vertrek
ken. Reisbureauhouders zegden 
dat die maatregel het eind van hun 
werk betekent en voerden al be
sprekingen met Edith Cresson en 
Jacques Delors. De zakenlieden 
krijgen een grotere financiële 
speelruimte in het buitenland maar 
ook zij mogen geen gebruik ma
ken van hun individuele krediet-
kaart(en), wel van de bedrijfskre-
dietkaarten, en moeten hun uitga
ven kunnen verantwoorden. 

De beperking van de toeristische 
uitgaven in het buitenland heeft 
niet alleen enorm protest uitgelokt 
De vraag is ook nog hoeveel het 
de regering zal kosten om een 
hele kontrole-administratie in te 
stellen, wat de weerslag zal zijn op 
de inkomsten van en tewerkstel
ling bij Air France, de spoorwegen, 
en vooral de reisbureaus, hoe de 
regering een te verwachten zwar
te markt in deviezeri zal tegen
gaan. Wat niet belette dat rege
ringswoordvoerder Max Gallo, 
schrijver en parlementslid van 
Nice, al verklaarde dat de maatre
gel „in elk geval onomkeerbaar is". 

H. Oosterhuys 
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Kommentaar ^m 
PERSpektief 
Wij beperken ons deze week tot een overzicht van de perskommenta-
ren op de betoging van afgelopen zondag. De kranten leggen er 
allemaal de nadruk op dat de Vlaamse Beweging nu definitief de weg 
van de sociaal-ekonomische autonomie is opgegaan. Die zelfstandig
heid is, gezien de krisis, geen recht maar een noodzaak geworden. De 
regering en de meerderheidspartijen moeten daar de konklusies uit 
trekken. 

DAT schrijft Het Belang van 
Limburg: „De regering is nu 
voorgoed gewaarschuwd: 

elke nieuwe miljardeninjektie uit 
de nationale pot aan Cockerill-
Sambre zal in Vlaanderen worden 
weggehoond. En vermits de Waal
se staalketen hoe dan ook vers 
geld nodig heeft, blijft de regionali-
zering van de nationale sektoren 
de enige mogelijkheid. Dat het 
kabinet dit, onder druk van de 
PSC en de PRL, nog steeds niet 
wil Inzien, getuigt van een totale 
gevoelloosheid voor de Vlaamse 
polsslag. Het studiecentrum Is een 
politiek brouwsel dat niet meer 
beantwoordt aan de explosieve 
realiteit. Geen enkele regering zal 
er nog In slagen om het finaal 
debat over het ekonomisch fede
ralisme gedurende twee jaar In te 
vriezen. Men moet stekeblind zijn 
om van een dergelijke sur place 
nog te durven dromen. 
Willen we de chaotizering van het 
land voorkomen, moeten de hvee 
gemeenschappen onmiddellijk on
derhandelingen beginnen over 
een spoedige verbreding van de 
staatshervorming. Het is nu geble
ken dat men met de grondwets
herziening van '80 een te kleine 
stap gezet heeft Nu het niet meer 

met een eigen stormwacht op de 
kommandobrug gestaan had. Het 
Vlaamse geld dat nutteloos te 
grabbel gegooid wordt voor het 
Waalse staal spreekt ter zake 
boekdelen. 
De Vlaamse regering heeft al bij 
herhaling kunnen aantonen dat 
zonder een Belgische ballast mee 
te sleuren Vlaanderen de schok
golven van de krisis beter zou 
kunnen opvangen. De nationale 
regering weigert echter dit te er
kennen en blijft de Vlaamse rege
ring als een fopspeen voor regio-
nalisten en federalisten beschou
wen. 
Maar zoals de ekonomische wet
matigheid haar eigen wegen gaat, 
zo laat het politieke inzicht van de 
mondige burger zk:h niet onge
straft in een keurslijf wringen. Has
selt heeft zulks maar al te duidelijk 
gemaakt Voor regering en rege
ringspartijen moet dit eenduidelijk 
teken aan de wand zijn." 

EEN opvallende afwezige in 
Hasselt was de Socialisti
sche Partij. Nochtans vertol

ken SP-vooraanstaanden stand
punten, die In de lijn van de beto
ging liggen. Maar blijkbaar is het 
water nog te diep. Ook De Mor-
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om taal- en kulturele gevoelighe
den maar om centen gaat, is de 
hele Vlaamse bevolking gesensibi-
lizeerd voor de politieke autono
mie. Elke regering die nog over 
een betekenisvolle meerderheid in 
Vlaanderen wil beschikken, zal 
znh daarvan voortaan scherp be
wust moeten zijn. Het Is de taak 
van de CVP en de PVV om dit so-
ciok gisch feit ondubbelzinnig aan 
het verstand van de regeerders te 
brengen. En als de retro-unitaris-
ten a la Nothomb en Gol daar 
geen vrede mee kunnen nemen, 
moeten ze zelf de politieke konse-
kwentles trekken." 

DE neo-unitarlsten beschikken 
In dit kabinet inderdaad nog 
over erg veel Invloed. En, 

wat erger Is, de Vlaamse tegen
stand ertegen Is te zwak. Hopelijk 
hebben CVP en PVV toch de les 
van Hasselt verstaan, zegt Gazet 
van Antwerpen: „Dat Vlamingen 
massaal de kilte van een aarzelend 
gestarte lente trotseren maakt het 
duidelijk dat de burgers maar al te 
goed weten waar het kalf gebon
den ligt De wereldkrisis heeft ook 
in onze kontreien lelijk huisgehou
den. Maar Vlaanderen heeft zich 
allengs gerealizeerd dat het schip 
heel wat minder slagzij zou ge
maakt hebben als Vlaamderen 

gen stelt zich vragen rond een 
bevrijdend Vlaanderen: „Het is nu 
aan de Vlaamse politieke frakties 
om stuk voor stuk te bewijzen dat 
ze samen de inhoud willen schrij
ven voor de grotere autonomie 
van Vlaanderen. Dat ze samen 
bereid zijn te werken aan een 
verdraagzame en open Vlaamse 
samenleving. Een samenleving 
waar men onder druk van de 
ekonomische krisis niet de klok 
terugdraait Van dit soort bevrij
dend Vlaams bewustzijn zijn ech

ter vandaag de tekenen nog te 
vaag, nog te onduidelijk en te 
weinig talrijk. Als we dat bevrij
dend perspektief bijvoorbeeld nog 
maar toetsen aan wat de voorbije 
maalden, weken en dagen over 
een belangrijke sektor als het on
derwijs gezegd en geschreven 
werd is wat ons betreft de af te 
leggen weg nog erg lang.' 

Het socialistisch wantrouwen is 
begrijpelijk, gezien het erg partij
dig optreden van de CVP. Maar 
dat mag geen hindernis zijn, om 
mee te strijden voor een auto
noom Vlaanderen. Om die reden 
afzijdig blijven, zou integendeel 
een t ^ e n van minderwaardighekJ, 
zwakte en ongekwf in eigen kun
nen betekenen. 

m Jk *ÉL moeten zo vlug nnigelijk 
V V o<* ^ Vlaamse vakbon

den mee de weg van de 
autonomie kiezen. Daarop wijst 
ook Het Volk: „Saas in eigen huis, 
ons tot in eigen handen nemen., al
dus de menigmaal herhaalde slo
gans van de „27 maart-betoging". 
Dat» hef wat de Vlaamse strijd-
verenigingen verstaan onder „zelf
bestuur". Hun eisen zouden noch
tans veel krachtiger klinken indien 
zij ook konden rekenen op de 
steun van de vakbonden en de so
ciale organizaties. Eén van de ei
sen is de splitsing van de vijf 
nationaal gebleven sektoren van 
het bedrifyeven, het zgn. wets
voorstel-Van den Brande. Om dat 
te verwezenlijken kunnen de 
Vlaamse verbonden van het ACV 
ongetwijfeld een zwaarder ge-

wk:ht in de schaal leggen dan heel 
het „27 maart-komitee". Indien 
men er in Vlaanderen ooit kon toe 
komen dat de sociale en de kultu
rele organizaties de handen in 
elkaar slaan dan zouden de ge
meenschappelijke doeleinden veel 
gemakkelijker bereikt kunnen 
worden." 

De Vlaams pers is niet on
gevoelig gebleven voor de 
doelstellingen van de Has
seltse betoging. Dat bewij
zen haar kommentaren die 
wij ruim citeren, opgeluis
terd met beelden van de 
manifestatie. 

TOT slot een kommentaar van 
voor de betoging. De Stand
aard hield een pleidooi voor 

een CVP-deelname aan de mani
festatie: „Het is daarom wel be
vreemdend dat de Vlaamse kris-
ten<lemokraten, als partij een 
nogal afstandelijke houding aanne
men tegenover de betoging in 
Hasselt Er zal daar nochtans niet 
tegen het kabinet-Martens of te
gen de CVP worden betoogd. Het 
gaat niet om een regering, maar 
om een staat, om de belangen van 

onze bevolking, om de toekomst 
van ons volk. Schamen de kristen-
demokraten er zich voor om hier 
kleur te bekennen? 
Het zal niet bij deze betoging 
blijven. Daarna zullen de meest 
aktieve krachten in de Vlaamse 
Beweging het overleg voortzetten 
over wat er morgen moet gebeu
ren. Wil de kristen-demokratie hier 
afwezig blijven?" 
De dag na de betoging zweeg De 
Standaard in alle talen. Uit 
schaamte? 

(foto's Studio DANN) 
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Op 15, 16 en 17 april in VJH te Westerio 

Het grote paasweekeindê 
van VUJO over leefmilieu 
BRUSSEL — De Volksuniejongeren 
houden hun voorjaarsweekeinde in de 
tweede week van de paasvakantie '83. 
Als plaats is de zeer mooie, nieuwe 
Vlaamse jeugdherberg te Westerio 
uitgekozen. 
Als onderwerp wordt de tematiek 
rondom „het leefmilieu" aangesneden. 

Vrijdag 15 april: onthaal en een aange
paste film- of videovoorstelling. 

Zaterdag 16 april: in de voormiddag 
een geleide wandeling in een natuur

gebied (-reservaaO, 's namiddags di
verse werkgroepen, rondom de tema
tiek- o.a. ekonomie-ecologie, ruimtelij
ke ordening en verkeer, milieuveront
reiniging en energie. 

Zondag 17 april: 's morgens de ludie
ke akties als naar gewoonte, 
namiddag éen groot debat met des
kundigen uit ministeries en andere 
„insteHingen". 
Inschrijving; 600 fr. op PCR 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 

Jeneverbes, de helende smaakmaker 
in het Limburgse Niel-bij-As ligt Heider-
bos, dit ruim 14 hektaren tellend na
tuurreservaat is een echt heideland
schap, echter dan de rest van de 
Limburgse heide want de jeneverbes 
groeit er — zij het angstvallig be
schermd — nog welig. En dót kan niet 
meer gezegd worden van onze zo 
geprezen Kempen want het roofdier 
mens heeft er voor gezorgd dat Cook) 
de jeneverbes haast volledig is uitge
roeid. 
De jeneverbes is een cypresachtige 
struik die thuis is op warme en droge 
grond, de bessen zijn het eerste jaar 
groen om dan diep violetblauw te 
worden in het tweede jaar. 
De jeneverbes doet onmiddellijk aan 
jenever, gin en schnaps denken waar
van ze inderdaad de onnavolgbare 
smaakmaker is. Maar de juniperus 
communis, zoals hij geleerd genoemd 
wordt heeft meer in zijn mars dan dat 
De jeneverbes is een geneeskrachtige 
plant Er is een bjd geweest dat de bes
sen niet uit de keuken weg te denken 
waren, zowel in de keukenapoteek als 
om alle soorten gerechten op te 
fleuren. 

In de herfst verzamelt men de rijpe 
vruchten en laat deze op natuurlijke 
wijze drogen, de drogerij wordt daarna 
in goedsluitende potten bewaard. 
De gedroogde bes knabbelt men te
gen reuma, van één per dag tot 10 per 
dag om de kuur te beëindigen met 
weer één per dag. 
Een jeneverbesaftreksei (een handje
vol sp 1 liter kokend water) is biezon-
der krachtig tegen blaas- en nierklach
ten. Reuma kan ook uitwendig bestre
den worden door het aftreksel op de 
zere plekken uit te smeren. 
Wie die hele poeha niet lust of geen 
bessen vindt kan bij de apoteker of de 
drogist sap van verse jeneverbessen 
kopen en zo een eigen aftreksel 
brouwen. 
Wie klachten heeft over winderigheid 

wordt eenzelfde aftreksel aangeraden, 
dat versterkt tegelijk de maag en heeft 
bovendien een pis- en zweetuitdrijven-
de kracht 

(Echter nooit jeneverbessen gebrui
ken tijdens de zwangerschap, ge-
vaarlijkD 

Ook het hout en de wortels van de 
struik zijn bruikbaar. De takken wor
den geschild en in mootjes gehakt, 
daarvan maakt men dan een aftreksel 
dat de spijsvertering aktiveert de men
struatie bevordert en regelt en boven
dien sterk antiseptsch is. In de middel
eeuwen brandde men jeneverbessen-
hout om de huizen te ontsmetten. 
De goede pastoor Kneipp liet zijn 
patiënten met maagklachten jenever-
bessentee drinken en met suksesl 
Wie de jeneverbes in de keuken wil 
gebruiken weet dat een volmaakte 
zuurkool zonder de pittige zwarte „bol
letjes" ondenkbaar Is, dat schaap, var
kensvlees en gerechten die nog iets 
wild hebben met jeneverbessen moe
ten gekruid worden. En dat echte 
Ardense ham boven een vuurtje van 
jeneverbessenhout dient gerookt.. 
Helaas, de juniperus communis is zo 
schaars geworden dat beeld en smaak 
haast onherroepelijk tot de encyclope
die zijn gaan behoren. 
Wie de stoiik toch in de tuin wil, raden 
wij een veilig — opgepast voor de 
stekels — droog, kalkachtig ruig hoek
je achterin aan. Na twee jaar geduld 
schenkt de struik de diepblauwe bes
sen en een stukje heide waar een 
boek van Emiel Van Hemeldonck nog 
aantrekkelijker wordt.. 
Tenslotte zal de imker je weten te 
vertellen dat jeneverbessen zijn bijtjes 
naarstiger maken, de heemkundige dat 
een zweep van jeneverbessenhout de 
voerman tegen rovers beschermde en 
een knuppel van dat hout de duivel 
op de vlucht joeg. Als dat geen njk 
palmares is? 

m\ Leefmilieu 

Aktiedag Hobokense Polder, 
meer dan plaatselijk gebeuren 
De Hobokense Polder, het prachtige Antwerpse moerasgebied, wordt 
opnieuw bedreigd. Er bestaan konkrete plannen om einde dit jaar te 
starten met de bouw (eerste faze) van zevenhonderd sociale wonin
gen. Een aanleiding voor de v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder 
(WHOP) om op zondag 17 april een aktiedag te organizeren waarbij 
de klemtoon gelegd wordt op de educatieve mogelijkheden van dit 
natuurgebied. 
WHOP wil met deze manifestatie op de beleidsmensen druk uitoefe
nen en nogmaals met alle betrokken partijen tot een gesprek komen. 
Dit om te vermijden dat de Hobokense Polder onherstelbare schade 
wordt toegebracht 

Met nanne over het gew/raakte 
programnna van sociale woning
bouw wil de aktiegroep het heb
ben. Er bestaan daarvoor een aan
tal valabele alternatieven waarbij 
het natuurgebied kan gespaard 
worden. 
Wat is er nu precies te doen op 
deze aktiedag? Er zal een tijdelijk 
ontvangst- en natuureducatief 
centrum geopend worden, een 
idee waarvoor WHOP zeer kon
krete, gemakkelijk te verwezenlij
ken definitieve plannen heeft in 
het nu bedreigde gedeelte. Dit 
centrum zal volgende educatieve 
mogelijkheden demonstreren die 
breder zijn dan het probleem van 
de Hobokense Polder. 

• Informatie en dokumentatie, 
met boeken, brochures en info 
over natuurgebieden, natuurbe
scherming, educatief werk met de 
natuur, ecologische leef- en teelt
wijzen. 

• Tentoonstellingsruimte met 
panelen over de Hobokense Pol
der, de natuur in eigen tuin en de 
voedselketen en haar verstorin
gen. 

• „Bio-buiten"-kias. Na een gelei
de studiewandeling in de polder 
kan men een twintigtal leerlingen 
van de lagere school aan het werk 
zien tijdens de naverwerking van 
de uitstap (met dia's). 

• Jeugdatelier: plaatselijke 
jeugdgroeperingen demonstreren 
hoe in en met de natuur kan 
geknutseld worden. 

• Kinderboerderij, met eerste 
aanleg van een kindergroentetuin-
tje, dierenverzamelingen, planten 
van wilgen om ze later te kunnen 
knotten (herstellen polderland
schap). 
Naast dit eendags educatief cen
trum, dat de geïnteresseerden vol
op in werking kunnen zien, wordt 
tevens de mogelijkheid geboden 
tot een gratis geleide exkursie in 
de Hobokense Polder. Wie dit 
wenst kan door deelneming aan 
de wandeling ook de natuur elders 
beschermen, ledere deelnemer 
mag voorafgaandelijk sponsors 
zoeken die een bedrag toezeggen 
per waargenomen vogelsoort De 
opbrengst hiervan wordt overge

maakt aan de 50-jarlge vereniging 
De Wielewaal voor de aankoop en 
het beheer van natuurgebieden. 
Voor de belangstellenden is voor
afgaandelijk gratis een extra-num
mer van het WHOP-tijdschrift te 
bekomen met details over deze 
dag en met een sponsorformulier 
over de geleide exkursie. Hiervoor 
dient kontakt genomen met M. 
Bogaerts, Draaiboomstraat 98, 
2710 Hoboken, tel. 03-829.14.99. 
Vermelden we nog dat deze akti-
viteiten doorgaan aan het station 
van Hoboken-Polder (einde Ber-
kenrodelei). 

Programma 
WHOP-aktiedag 
14 u.: symbolische opening van 
het ontvangst- en natuureducatief 
centrum Polderhoeve. 
14 u. 30: aanvang sponsorwande-
ling, geleide studiewandeling, 
jeugdnatuuratelier en permanente 
diaprojektie „mogelijkheden rond 
en met ontvangst- en natuuredu-
catiecentra". 
15 u.: boomplanting, kindergroen-
tetuintje. 
16 u.: aanvang naverwerking gelei
de studiewandeling. 
16 u. 30: einde sponsorwandeling. 
17 u. 30: slotmanifestatie. 

De leden en sympatizanten van de 
Hobokense Vlaamse Kulturele 
Kring Jan Peetere zullen over 
deze manifestatie nog nadere in
lichtingen bekomen. 

Clem De Ranter 

Uit het klein kruidenboek. 

Van fietsters en auto's. 
Wanneer men het jaarverslag van de Hoge Raad 
voor de Verkeersveiligheid voor het jaar 1982 
ontleedt dan stelt men vast, dat er wat de ontwik
keling van ons voertuigenark betreft er tussen 
1970 en 1980 steeds méér fietsen geweest zijn dan 
auto's. Het aantal fietsen in 1980 bedreog 3.349.340 
tegenover 3.158.737 auto's. 
Wanneer men voor het jaar 1980 de fietsen, de 
bromfietsen en de motorfietsen samentelt, dan 
komt men tot 3.881.822. Wanneer men de perso
nenwagens, vrachtwagens, bestelwagens, enz. sa
mentelt dan komt men tot een totaal van 3.740.688. 

Wanneer men bedenkt dat men in deze periode 
(tusen 1970 en 1980) autosnelwegen bij de vleet 
heeft aangelegd en dit vaak ten nadele van 
fietspaden, dan wordt dit erg bedenkelijk in ons 
land. Gelukkig wordt er de jongste tijd meer en 
meer aandacht besteed aan fietspaden. 
Wanneer men dit alles vergelijkt met wat er In Ne
derland aan veilige fietspaden bestaat dan wordt 
het hoog tijd dat meer aandacht besteed wordt aan 
wat men zou kunnen noemen, de zwakke wegge
bruikers. En dat zijn ongetwijfeld de fietsers en de 
voetgangers! 
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1950 jaar geleden werd Kristus vermoord 

Morgen, vnjaag, heraenKt 
4e krlslénhey — zoals 
êlk Jaar - ée marteldood 
vm Jezus. Alhoewel er 
onoftigheïd bostaet 
oin r̂oRt de precieze 
leeltljd waarop Krhtm 
stierf» 14 mm bet tooh 
eens over bet joar waarin 
dit gebeurde. In 1983 is 
hei ultgerekeod 19S5 
lamn geleden dal, daags 
voor het Joodse 
Paasfeest, een mens 
verboord werd wiens 
woorden en leven een 
onstuitbare (rJevotutie 
zoöden losketenea Bijna 
twee ratllennla later 
blijven tailjoenen en 
miljoenen aardbewoners 
2lob op zijn woorden 
beroepen en beweren zif 

bun teven te richten naar 
de boodschap van die 
goddelijke man uit 
Nazaredi. 
Ooorheen de hele, en 
dikwijls zeer rijke, 
geschiedenis vm de kerk 
heen, vtel echter steeds 
een schrpende 
verdeeldheid te belrearen, 
onder de kristenen. 
Reeds vlak na zijn dood 
werden Jezus' uitspraken 
een teken van 
tegenspraak, en niet 
zelden bevochten 
kristenen elkaar met het 
zwaard. Ook vandaag Is 
er binnenin de k&rk 
opnieuw een bitsige strijd 
aan de gang. 
Vorige week was hel drie 
jaar geleden dat de 

Salvadoriaanse 
aartsbisschop Oscw 
Hüm^ro, tijdens een 
eucharistieviering, op e 
gruwelijke wijze werd 
neergekogeld Veten 
herinneren zich evenee 
glashelder de boeiden 
van zijn uitvaart; want 
ook toen vielen doden 
gewonden. Romero 
groeide inmiddels uit tt 
het symbool van wat rr 
de „baslskerk" noemt, t 
een martelaar van de 
bevrijding. 

Nauwelijks twee 
generaties geleden 
woedde ook in 
Vlaanderen een bijna 
analoge strijd in het 
instituut ,̂ ei1t" Een 
uiterst konservatieve es 

Een politieke dimensie van „beleefd geloof" 
De tragedie van Centraal-Amerika 
gaat ons allen aan, in het bijzonder 
omdat wij tot het Westers blok 
behoren, en dit wordt nog ver
sterkt indien wij ons kristenen 
noemen. Het bloed van de volken 

van bijvoorbeeld Guatemala en Ei 
Salvador, en de frustraties en ver
wachtingen van het volk in Nicara
gua, zijn op de eerste plaats een 
aanklacht tegen alle zogeheten 
ontwikkelde naties, die verant

woordelijk zijn voor zoveel on
recht. En dit niet alleen omdat wij 
de „hoogontwikkelden" en kristelij-
ke volken van het Westen zijn, die 
tegenover de wereld het getuige
nis hebben af te leggen hoe wij dit 

geloof in de praktijk brengen bin
nen het maatschappelijk bestel. 
Maar ook vanwege het feit dat de 
volken van Centraal-Amerika zelf 
diep kristelijk zijn, en dat de men
sen er vervolgd worden precies 

omdat hun kristelijk geloof zo le
vendig is geworden, dat zij eisen 
gingen stellen voor meer menselij
ke en meer rechtvaardige levens
omstandigheden. 

Nogal wat Westerse kristenen 
weten niet welke houding aan te 
nemen ten overstaan van de nood 
in de Derde Wereld, en zeker in 
Centraal-Amerika. Hoe kan men 
belijden dat God de Vader wil zijn 
van alle mensen, wanneer miljoe
nen van die mensen verdrukt wor
den door enkele rijkere families, 
die zich de gunst weten te verwer
ven van machtige buitenlandse 
regimes en van een genadeloos 
bewapend binnenlands leger? 
Hoe kan men een boodschap van 
vrijheid, vrede, rechtvaardigheid 
en die zo geprezen broederlijk
heid blijven verkondigen, wanneer 
het duidelijk is dat „kristeiijke" re
geringsleiders vaak meer bekom
merd zijn om hun vrijheid en geld
gewin, dan om de noden van de 
armsten? 

Tientallen missionarissen en ande-

Op 24 maart 1980 werd aartsbis
schop Oscar Romero van El Sal
vador, tijdens een eucharistievie
ring (na een vlammende homilie), 
zomaar neergekogeld. Slechts 
een paar weken daarvoor had hij 
nog aan mgr. De Smedt van 
Brugge, tijdens zijn bezoek aan 
Vlaanderen (voor het in ont
vangst nemen van een „docto
raat honoris causa" te Leuven), 
gezegd: „Ik ben bang_". Het was 
alsof Romero vermoedde wat 
hem te wachten stond. 
Van de daders werd nimmer iets 
gehoord. Maar ondertussen 
woedt het geweld in Midden-
Amerika verder. Kristus wordt 
weer gekruisigd-
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re kerkelijke verantwoordelijken, 
evenals ontelbaar veel gelovigen 
worstelen met dit probleem. Hoe 
moet de kerk zich gedragen in 
regimes waar mensen onderdrukt 
worden? En wat moet onze hou
ding zijn ten aanzien van zo'n 
moorddadige konflikten? 
De kerk dreigt zich onherroepelijk 
te gaan opsplitsen rond deze vra
gen. Na eeuwenlange diskussies 
over vaak onbelangrijke twistpun
ten, dreigt ditmaal een bijna fatale 
keuze. In naam van dezelfde evan
gelische waarden worden dikwijls 
radikaal tegengestelde opties ge
nomen. 

Enerzijds treft men de voorstan
ders van het kompromis. Kriste-
nen zijn mensen van vrede, brug
gebouwers, bewerkers van een
heid. En dus kiezen zij voor de dia
loog en het geduld. Ze hopen de 
tegengestelde partijen, het volk en 
de gemilitarizeerde regeringen, bij
een te brengen, zo niet op grond 
van het evangelie, dan wel op 
grond van het gezond verstéind. 
Anderzijds zijn er velen die vol
houden dat de kerk en de kriste-
nen de eerste verdedigers moe
ten zijn van de kleinen en de 

armen, dat zij stem moeten geven 
aan de stemlozen, dat zij zonder 
kompromissen met de armen mee 
moeten bouwen aan een samenle
ving die eindelijk de kleinsten 
recht verschaft Zij hopen dat de 
strijd uitzicht zal geven op een 
nieuwe wereld, waar gelijkheid en 
vrijheid in een juist evenwicht te
genover elkaar staan en waarbo
ven de broederschap het laatste 
woord heeft 

Sociale onrecht 
is dé oorzaak 
En in feite zou de keuze niet 
moeilijk mogen zijn. Hoe kan men 
zijn hoop blijven stellen op regi
mes die zo gewelddadig te keer 
gaan dat geen mensenleven nog 
wordt geëerbiedigd? Het lijkt wel 
waanzin een dialoog te gaan voe
ren met regeringen, militairen of 
ekonomische diktators, die eerst 
alle tegenstand meedogenloos 
van de kaart hebben geveegd. 
Nochtans blijft de regering van de 
VSA er rotsvast van overtuigd dat 
in Centraal-Amerika het duel 
wordt uitgevochten tussen het op
rukkend kommunisme en de be
dreigde „vrije wereld". Volgens de 

„Ik spreek tot U eenwuégweg sis een herder 
die, samen met zijn volk, een mook en herde 
waarheid heeft geleerd, nk dut het kristefijk ge
loof ons niet van de wereld scheidt, maar er ons 
helemaal binnenbrengt U Om het kort en goed 
in één zin te stellen: voor ons is de wereld in 
wier dienst de Kerk moet staan, de wereld van 
de armen". 
(Mgr. o . 8o«P«ro «v»r , 0 * poUti^tc» <tl«««»n9t« srm hm g«ioof 
vnitutt ««{> Qptf» voor 4B 9rmm\ 2 fobruatl 1986 19 itt ivsn}. 

De schandalige moord op Kris-
tus, 1950 jaar geleden, werd 
reeds in tal van evokaties naar 
voor gebracht Deze week nog 
kon men, op de Vlaamse televi
sie, de magistrale verfilming van 
Zeffirelli bekijken. 

VS komt alles wat de bestaande 
(en mensonterende) sociale 
(wan)orde stoort op rekening van 
de „kommunistische subversie", 
en dit mag dus (met onnoemelijk 
veel listiger en diplomatischer me
todes dan tijdens de Inquisitie), uit 
de weg geruimd worden. Paus 
Johannes Paulus II schreef noch
tans in zijn brief van 6 augustus 
1982 dat de grootste oorzaak van 
de onderdrukking bestond in de 
aanhoudende sociale onrecht
vaardigheden, die bestendigd wor
den door leger, kapitaalkrachti
gen... en de VS. 

Waarom toch de ogen sluiten voor 
de groeiende militarizering in het 
hele gebied? Met de dag wordt de 
Amerikaanse militaire hulp aan de 
regimes van El Savador, (Guatema
la en Honduras opgevoerd. Militai
re bases worden met technologi
sche spitsvondigheden verder uit
gebouwd en uitgebreid op Coiom-
biaans en Hondurees grondge
bied. Venezuela kreeg 
Amerikaanse kredieten om nieu
we F-16 vliegtuigen aan te kopen. 
De vloot van de VS op het eilandje 
San Andres, net voor de kust van 
Nicaragua, wordt elke maand be
duidend versterkt De wapenleve-
ringen aan de militaire juntaleiders 
en aan de aanhangers van diktator 
Somoza worden opgedreven. In 
de Straat van Florida werden vorig 
jaar NAVO-maneuvers georgani-
zeerd, waaraan zowaar ook een 
Belgische eenheid moest deelne
men. De „mensen-rechten-poli-

tiek" van president Carter lijkt vol
ledig vergeten. Of zoals de ex-
ambassadeur van de VS in El 
Salvador tijdens het vorige week
einde nog verklaarde: „Ik ben er
van overtuigd dat de revolutionai
ren in Centraal-Amerika opstaan 
tegen onderdnjkking, brutaliteit, 
honger, en dat j<ommunisme" er 
zo goed als niets mee te maken 
heeft Verzoening van de Salvado-
rianen door diskussie en onder
handelingen is de enige weg naar 
vrede. En vrede en rechtvaardig
heid voor El Salvador en Centraal-
Amerika betekenen een veiliger 
regio. C.J Wat U nu ziet is de 
deemstering van een onvruchtba
re politiek die door de Amerikaan
se bevolking verworpen zal wor
den". 
De katolieken en de bisschoppen 
van de VSA hebben alvast duide
lijk gekozen. Ze verzetten zich 
openlijk tegen Reagans agressie
ve politiek, en vragen hun volks
vertegenwoordigers en senatoren 
wetsvoorstellen in te dienen om 
de volken van Centraal-Amerika 
ekonomisch bij te staan zodat ze 
zchzelf kunnen ontvoogden. Hier
mee geven we gewoon gevolg 
aan de verzuchtingen van zoveel 
Latijns-Amerikaanse kristenen. De 
Braziliaanse kardinaal Ams zei on
langs nog: „In plaats van te strijden 
tegen het kommunisme, zet Rea
gan in Latijns-Amerika de deuren 
wijd open voor het kommunisme. 
Zij die nu al eeuwen lijden onder 
het Amerikaanse kapitalisme, stel
len alleen nog maar hun hoop op 
het tegenovergestelde kamp. Als 
u zo doorgaat, wordt ons konti
nent van Mexico tot Argentinië 
één grote krottenwijk. Waarom 
wilt u dat niet begrijpen?" 

Vlaamse solidariteit 
Ook in Vlaanderen uiten vele gelo
vigen hun ongenoegen over het 
beleid ten overstaan van~<ie ver
drukte massa in Latijns-Amerika 
Basisgroepen, overal verspreid, 
kiezen de kant van de volkskerk, 
mede geïnspireerd door de diepe 
bewondering voor vele Vlaamse 
missionarissen die ginder aktief 
zijn. In gesprekken met scheutis-
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ten bijvoorbeeld (hier op v^antie) 
valt de radikale toon op waarmee 
deze paters argumenteren. Zij he
kelen de „twee maten en gewich
ten-politiek van het Vatikaan of zij 
citeren die kloosterzuster uit Gua
temala: „Waarom zo'n verschil in 
de uitspraken van de paus over 
Polen en die over Midden-Ameri-
ka? Moeten wij wachten op een 
Guatemalteekse paus? Zou het 
komen omdat de militairen en de 
regering in Polen kommunistisch 
zijn, terwijl ze in Guatemala en B 
Salvador zogenaamd „kristenen" 
zijn?" Bevrijdingsteologie veran
derde hun „geloofd geloor in Jje-
leefd geloof". 
De keuze van de katolieke vasten-
aktie „Broederiijk Delen" Zwaar
den omsmeden tot phegen" ka
dert eveneens in deze nieuwe, 
frisse geest waardoor vele gelovi
gen gedreven worden: „Godgeeft 
de geringen hun recht en de ar
men in het land krijgen een eerlijk 
vonnis. Hij kastijdt de verdrukkers 
met de roede van zijn mond en de 
bozen doodt hij met de adem van 
zijn lippen. Gerechtigheid draagt 
hij als een gordel om zijn lenden, 
en trouw als een gordel om zijn 
heupen" Uesa\a, 11, verzen 4 en 
5). 
In het Nieuw Testament laat de 
evangelist Lucas, via het Magnifi
cat van Maria, deze wens opnieuw 
weerklinken. „Hij toont de kracht 
van zijn arm, slaat trotsen van hart 
uiteen. Heersers ontneemt hij hun 
troon, maar verheft de geringen. 
Die hongeren overiaadt hij met 
gaven en rijken zendt hij heen met 
lege handen" (.Lucas, 1, verzen 51 
tot 53). 

(pvdd) 

In Slovakije leeft de traditie nog 
voort om rond Pasen met de 
hand geschilderde, vrolijk ver
sierde en aan veelkleurige linten 
opgehangen eieren te kopen en 
te verkopen- Nochtans wordt 
ook in iiet Oostblok de vrije 
godsdienstbeleving op een he
meltergende wijze verkracht 
Hoeveel priesters en kristenen 
zuchten er in Sovjetkerkers? 
Omwille van hun geloof-
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 

1500 Loon naar werken' (Open 
School) - 16 00 De wind behoudt 
zijn geheim (film) — 1800 Tik tak. 
— 1805 Meriina (jeugdfeuilleton) 
— 1840 Elektnsche eskimo 
(jeugdfilm) — 1945 Nieuws — 
2010 Kunst-zaken — 2015 Marva 
SI, Marva la — 21 05 Terloops — 
21 50 Portret van een straatjongen 
(televisiefilm) — 2320 Sport op 
zaterdag — 2335 Nieuws 

NED 1 

1915 Babbelonie (woordenspel) 
— 2000 Nieuws - 2028 Dallas 
— 2120 De versierders - 2210 
Avros sportpanorama — 2235 
Televizier Magazine — 2315 De 
toestand in de wereld — 2325 
Nieuws. 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 Toe-
nstische tips — 1900 Nieuws — 
1912 Tom & Jerry (tekenfilm) — 
1925 De Frank Kramer show 
(spel) — 2045 De magie van 
David C^pperfield (goochelshow) 
— 21 35 (jods gabbers (mini-musi-
cals) — 2216 Algemene Lotenj 
Nederland — 2230 Nieuws — 
2245 Studio Sport - 2315 Paas
wake 

RTB 

1930 Nieuws. — 2000 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Folies d'a-
vnl (film) - 2200 Inedits. - 2240 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws. - 2035 Dallas (fJ 
— 2124Droitdereponse - 2245 
Nieuws — 2250 Etoiles et toiles 
(filmmagJ — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Champs-
Elysees (vanete) — 2150 Une 
femme nommee Golda (tv-film) — 
2250 Jazzprogramma — 2325 
NIeuwa 

F 3 
1910 Nieuws — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 40 Regionale uitzen
ding — 1955 Bucky et Pepito — 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 Koncert — 21 40 Jackie 
et Sara - 2210 Nieuws - 2229 
Une minute pour une image — 
22 30 Musi-club 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Frohe Os-
tem — 2205 Nieuws - 2225 
Trans-Amerika-Express (film) — 
015 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Ringstras-
senpalais — 2015 Die Musik 
kommt - 21 45 Nieuws. - 21 50 
Das aktuelle sport-studio — 23 05 
Zeuge einer Verschworung (film) 
— 045 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Hobbythek. 
— 21 00 Gott und die Welt -
21 30 Ruckblende - 21 45 Zwei 
gluckliche C^owboys (film) - 2 3 2 0 
Fraulein Julie — 010 Nieuws. 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (sloO - 2000 Chips - 21 00 
Vanetes. — 2200 Bulster million-
naire (film) 

Zondag 

BRT 
1000 Protestantse eredienst — 
1100 Eucharistievienng — 1200 
Urbi et Orbi — 14 30 Voor boer en 
tuinder (Open School) - 1500 

Wielrennen Ronde van Vlaande
ren - 1650 IQ (kwis) - 1700 
De stukgedanste schoentjes 
(jeugdfilm) — 17 45 Voetbaluitsla
gen - 1800 Tik tak - 1805 
Sesamstraat — 1820 Leven en 
laten leven — 1945 Nieuws — 
2005 Sportweekend — 2035 Ja
mes Last live in Londen — 21 10 
De wereld van de barok — 22 50 
Nieuws 

NED 1 

2000 Nieuws — 2010 Panora-
miek — 2040 Humanistisch Ver
bond — 2045 Ja natuurlijk — 
2215 Ander nieuws - 2305 
Nieuws 

NED 2 

1825 Nieuws — 1900 Nieuws -
19 05 Happy days — 19 30 Neder 
land muziekland — 2010 Dynasty 
— 21 00 Land van wind en water 
— 2225 Magnum - 2310 
Nieuws 

RTB 1 
1500 Visa pour Ie monde — 1650 
Secret diplomatique — 1745 Les 
Schtroumpfs — 1810 Mobiles — 
1840 Sportweekend - 1930 
Nieuws — 20 05 Jeu de Sablier — 
21 00 Inutile envoyer photo (tv-
film) - 2235 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2030 La carapate 
(film) - 2215 Nieuws - 2220 
Memoire — 2315 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2030 La chasse 
aux tresors (spel) — 21 35 Visite 
au musicien — 2220 Desirs des 
arts (kunstmagJ — 23 00 Nieuws 

F 3 
2000 Bizarre bizarre (bizarre ver
halen) — 2035 Boite aux lettres 
— 21 35 Nieuws — 21 55 De korte 
Franse film — 2230 Tartann de 
Tarascon (film) — O 05 Prelude a la 
nuit / 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Ruhe sanft 
Bruno (avonturenfilm) — 2205 
Nieuws — 2210 Raffaello Sanzio 
O^unstdokJ — 2255 Bubbling 
Brown Sugar — 2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
perspektiven — 19 30 Heinz Ruh-
mann „Es gibt noch Haselnuss-
straucher" — 20 30 Martin Luther 
- 2210 Nieuws - 2215 Die 
Mars-Chroniken — 2345 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Kolonial-
macht Venedig (dokJ - 2100 
Faust (tragedie) — 23 50 Tips fur 
Leser 

LUX. 
1915 Nieuws - 1930 Flas-back 
- 1955 Le coffre-fort (spel) — 
2000 La loi selon McOain - 21 00 
Ouo Vadis' (film) 

Maandag 

BRT 1 
15 30 Oklahoma (film) - 18 00 Tik 
tak - 1805 Rondomons - 1830 
Kopen zonder kater (Open 
School) - 1905 Butterfly ball -
1910 Het vnje woord — 1945 
Nieuws - 2010 De U 2-vlucht (tv-
film) — 2140 Fundamenten de 
militante islam — 2230 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2010 Extra time 
— 21 55 Elektron 

NED 1 
2000 Nieuws - 2018 Herfst in 
Riga (toneelspel) — 22 00 Tepito si 
(film) - 2305 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat 1900 

Nieuws — T912 Vinger aan de 
pols — 1945 Een avontuur voor 
het leven (televisiefilm) — 21 15 
Ontdek je plekje — 2125 Opspo-
nng verzocht — 22 05 Hier Frank-
njk hier Jan Brusse — 2230 
Nieuws. 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 20 00 Les canons 
de Navarone (film) - 2230 
Nieuws — 2245 Nuit generation 
'80 du videoclip 

F 1 
2000 Nieuwa - 2035 Le cheval 
d'orgeuil (film) — 22 35 Teletheque 
CTino ROSSI) — 2335 Nieuws 

A 2 

1910 D'accord, pas d'accord 
(magJ — 1945 Le theêtre de 
Bouvard (magJ — 2000 Nieuws 
— 2035 Musiques au coeur (mu-
ziekmagJ — 21 50 Phil et Juliette 
(toneel) — 22 20 Juste une image 
(dokJ — 2310 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 1920 Le nu au 
musee du Prado — 19 30 Le theê
tre d'ombres et des manonettes en 
Chine — 1955 Les aventures de 
Tinin — 2000 Les jeux de 20 
heures (spel) — 2035 En silence 
(tv-film) - 2225 Nieuws - 2245 
Thalassa — 2325 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Tatort — 
21 45 Hier IS der Londoner Rund
funk. — 2230 Nieuws. — 2235 
Land der tausend Abenteuer (film) 
— 025 Nieuws. 

ZDF 
1900 Nieuws — 1915 Der Baum 
- 1930 Die zweite Frau (tv-film) 
- 21 30 Die Mars-Chroniken (S F-
f j — 2245 Ludwig van Beetho
ven symfonie nr 3 es-dur .Eroica' 
- 2345 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Kopf um 
Kopf — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Diamantenlady (tv-film) -
2340 Nieuws 

RTB 1 

LUX. 
1915 Nieuws — 1952 Le coffre-
fort (spel) — 2000 Les lundis au 
soleil hit-parade — 21 00 Manlyn 
(film) — 22 35 Les lundis au soleil 
(spel) — 2255 La joie de lire 

Dinsdag 

BRT 1 

1800 Tik tak - 1805 Sesam
straat — 1820 Er was een keer 
— 1830 Peuters en kleuters 
(Open School) — 1900 Tijdrover 
lieve plantjes — 1915 Jukebox — 
1945 Nieuws — 2010 Kunst-za
ken - 2015 IQ (kwis) - 2040 
Verover de aarde de onbekende 
Noordzee — 2130 De kliniek 
(thnller) — 2220 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 De nieuwe orde — 
21 50 Koncert 

NED 1 

2000 Nieuws - 2026 Andres 
comedy parade — 21 30 Falcon 
crest - 2220 Tros aktua tv — 
2255 De verhuizing — 2325 
Nieuws — 23 35 Tros sport extra 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 1900 Nieuws — 
1912 Dr kan nog meer bij —1925 
Ronduit - 2000 Haalt de EO 
1984' - 21 00 Klankleur (muzikaal 
intermezzo) — 21 10 Het evange
lie naar Johannes — 21 40 Omni
bus - 2230 Nieuws 

1930 Nieuws — 2000 Flamingo 
road — 2050 Elementaire mon 
cher Einstein (magJ — 21 50 Gra
ce a la musique (Johannes 
Brahms) — 2250 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws — 2030 D'accord, 
pas d accord — 20 35 Le necessai
re des filles de Louis XV (tv-film) 
— 2140 Nieuws — 21 45 Une 
belle vie Raymond Queneau — 
2325 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2030 D'accord, 

pas d'accord — 2040 Retour a 
Cherchell (tv-film - 2315 Nieuws 

F3 
1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 1955 
Les aventures de Tintin — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 La demiere seance (film
avond) — 2050 La mission du 
commandant Lex (avonturenfilm) 
— 2205 La demiere seance — 
22 40 Nieuws — 22 55 Le roi du ta-
bac (film) — 045 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Was bin 

ich ' (spel) - 2100 R« 
21 45 Dallas (f - 2 2 3 0 7 
men - 2300 Irre' -
Ni%jws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 ^ 
ple der Wachsblume 
(film) — 21 00 Heute-joi 
2120 Weisswurste am 
(reportage) - 2205 Pro 
(het psycho-apparaat 
Goebbels) - 2250 Zet 
Jahrhunderts — 2350 N 

D 3 
2000 Nieuws - 2015 Ti 

iraciv. : 
Z A T E R D A G (2 apnl) - De toen 15-jarige 
Hayley MHIs speelt een met onbelangrijke rol in de Bnt-
se film De wind behoudt zip geheim (Whistle down the 
wind) van Bryan Forbes (1962/zw -wJ naar een verhaal 
van haar moeder Hayley-Bell Dne kinderen ontdekken 
in een schuur een verwaarloosde man van wie zij den
ken dat hij Jezus is In werkelijkheid is hij een voort
vluchtige moordenaar (BRT) — Portret van een 
straatjongen (Billy portrait of a Street Kid) is een Ameri
kaanse tv-film waann de schnjnende realiteit aan bod 
komt waann jonge mensen in de armoewijken van Ame-
nka moeten leven en proberen overeind te blijven 
(BRT) — Zowat tien jaar geleden haalde de Avro hoge 
ogen met de reeks De Versierders, indertijd een betere 
reeks van de Bntse commerciële zender Met de 
kombinatie van een njke Amenkaan (Tony Curtis) met 
een Bntse Lord (Roger Moore) mikten de Britse makers 
van de reeks op het Amenkaanse en Europese publiek, 
een gok die geslaagd genoemd mag worden Omzeg
gens in alle landen is de reeks op het scherm geweest 
En ZIJ wordt nog steeds herhaald Zo ook op het Neder
landse net (Ned l/Avro) Er werden zowat 24 afleverin
gen gemaakt en aan de kombinatie Curtis/Moore kwam 
een einde toen Roger Moore de aantrekkelijke aanbie
ding kreeg om aan de James Bond-filmreeks te begin
nen 

KRO heeft een reeks mini-musicals op stapel rond op
merkelijke figuren uit het knstendom Vanavond komt 
de tweede af levenng op het scherm (Ned 2) De eerste 
ging over Franciscus van Assisi In de aflevering van 
vanavond is Mana Magdalena de hoofdpersoon Zij 
wordt gespeeld door zangeres Heddy Lester Therese 
Steinmetz zingt en akteert in naam van Martha, terwijl 
kabaret-artiest Rients Gratama apostel Petrus gestalte 
geeft (Gods Gabbers) 

Z O N D A G (3 apnl) — Wielrennen Ronde van 
Vlaanderen — Wie houdt van de sound van James 
Last wordt verwend op BRT, waar een anderhalf uur 
durende show uitgezonden wordt die in 1978 werd op
genomen in de Londense Royal Albert Hall — We zien 
tegenwoordig regelmatig kranige oudjes op het scherm 
die het nog best doen Bette Davis (o a volgende week 
in een tv-film op het Nederlandse net), Fred Astaire e a 
Vanavond is het de beurt aan de 81-jange Heinz 
Ruhmann die opmerkelijk presteert in Es gibt noch Ha-
selnussstraucher, waann hij een bankier op leeftijd 
speelt die berustend vaststelt dat de wereld henn mets 
meer te bieden heeft Tot zijn kleindochter hem nieuwe 
levensvreugde schenkt (ZDR 

M A A N D A G (4 apnl) - Men mag gerust stellen 
dat Shirley Jones' doorbraak in de filmwereld te danken 
was aan haar eerste hoofdrol die ze toebedeeld kreeg, 
en wel in de musical Oklahoma Deze film uit 1955 van 
Fred Zinneman is nog best te pruimen, mede dank zij 
het duo Rodgers en Hammerstein, de muzikale breinen 
achter de musical Spijtig is het wel dat deze film in de 
namiddag uitgezonden wordt, terwijl hij best als hoofd-
brok voor de avond mocht fungeren Maar ja, de wegen 
van de BRT zijn ondoorgrondelijk (BRT 1) — Het is 
alweer 23 jaar geleden dat de Amerikaanse piloot 
Francts Gary Powers met zijn spionagevliegtuig U2 bo
ven het Russische luchtruim neergehaald werd Delbert 
Mann maakte een doku-drama over de gebeurtenissen 
die zich hebben afgespeeld rond dit incident dat 
indertijd de hele wereld beroerde BRT 1 zet deze pro-
duktie met Lee Majors als de ongelukkige piloot Francis 
Gary Powers vanavond op het scherm — KRO deed 
een welbedachte keuze voor deze Tweede Paasdag 
de warmmenselijke idylle Herfst in Riga Dit stuk van de 
minder bekende Russische auteur Alexej Arbusov 
wordt gebracht in een sterke rolbezetting met Mary 
Dresselhuys en Paul Steenbergen, twee Nederlandse 

podiummonumenten, in de hoofdro 
gen speelt de direkteur van een ir 
Dresselhuys voor de duur van ha 
verblijven 
Deze twee mensen op leeftijd vo« 
aangetrokken, maar zijn zich terde 
relativiteit van het gebeuren Naast I 
gen ook de sfeer en de omge 
prachtige Zuidlimburgse (Holland) I. 
aantrekkelijkheid van dit voor TV b 
(Ned 1) — De Avro zet tegenover 
Amenkaans tv-spel waarin Victon 
bliekslokker fungeert Is haar rol in di 
de grote doorbraak als aktnce i 
filmrealizatie' Het meisje dat haar re 
kelijk gekregen heeft om haar fraaie 
volle uitgespreid geprezenteerd hee 
bladen en in de film „The life and 1 
Bean", waarin zij vnj en vrolijk uit 
stapte, lonkt naar het grote scherm 
ZIJ toch wel andere pijlen op haar bo 

Want van haar akteertaient hebben 
maar weinig kunnen genieten (Een 
leven — (Not) just another affair) 

D I N S D A G (5 apnl) - Het pc 
pelijk magazine Verover de aarde IE 
het wetenschappelijk onderzoek da 
tion voor Zeevisserij wordt gedaa 
(BRT*1) — De eerste af levenng in 
Rock van Roel van Bambost mag w 
de reeks beschouwd worden Ni 
reeks opnieuw uitgezonden wordl 
maals genieten van deze afleveri 
mening merkwaardig genoemd mj 
daarom de kwaliteiten van de andi 
willen minimalizeren, want het was 
Een reeks zonder pretentie die 
maakte een overzicht van het ge 
popmuziek in Amenkaanse en Engel 
Een aanradertje De verhuizing (It 
Britse komische film waarin geen ei 
ken wordt Maker ervan Ene Sykes, 
tijd het Montreux-winnend produk 
wierp en realizeerde Bekende Enge 
borg voor een halfuurtje Bntse hum 
Richard Briers, Sylvia Syms ea Cl 

WOENSDAG (6 apnl) -
Wevelgem' en voetbal Bohemians 
en Aberdeen—Waterschei I — En w 
het BRT-aanbod van vanavond' 
waar Hoger-lager Het vulgarste er 
ma dat ooit ons scherm bevuild heef 
afgang voor patronaats-lolbroek ' 
mijden (BRT 1) 

DONDERDAG (7 apni) 
pluimpje gooien naar Michel Folk 
waarop hij Cinemanie prezenteert ^ 
het lef vandaan om een vermanend 
ting op te steken, waarmee wij (nogr 
hij geen tweede Rafael Goossens n 
ker geen Walter Capiau Heer besps 
— Het jongerenmagazine VIP heef 
op leerkontrakt — Liefhebbers var 
film kunnen hun hartje ophalen KRC 
Amerikaanse produktie uit over de c 
science-fictionfilm waann fragment! 
wel uit de pionierstijd (bv A trip to th 
tropolis (1926) enz) als uit de he( 
toond worden 
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TV-programma's 15 

- 2 1 0 0 Report -
(f.. - 22.30 Tagesthe-
3.00 Irfe! - 23.45 

s. — 1930 Miss Mar-
Wachsblumenstrauss 
.00 Heute-journal. — 
iwürste am Aquator 
— 22.05 Propaganda 
o-apparaat van dr 
- 2250 Zeugen des 
s. — 2350 Nieuws. 

20.15 Tier-report 

(dokJ. - 21.00 Formel eins. -
21.45 Landesspiegel. - 22.15 The-
ma des Monats. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 20.00 Le grand 
f rere. — 21.00 La chevauchée des 
out-low (film). — 22.30 La joie de 
lire. — 22.35 Einstein et Cie. 

Woensdag 
6 APRIL 

BRT 1 
16.30 Peuters en kleuters (Open 

SchooO. — 17.30 Het koraaleiland. 
- 18.00 Tik tak. - 18.05 Kame
leon. — 18.30 Waard om te weten. 
- 18.40 Belfy en Ullibit - 19.10 
Kerkwerf. — 19.45 Nieuws. — 
2020 Love verliefd. — 20.45 Hoger 
- lager — 21.30 Wie schrijft die 
blijft (boekenmagJ - 22.15 
Nieuws. — 22.40 Televox. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.25 Voetbal 
(Aberdeen—WaterscheO. 

NED 1 

20.00 Nieuws.- 2028 Van Kooten 
en De Bie. — 21.15 Dear mr. 
Wonderful (film). — 23.00 Teleac 

de hoofdrollen. Paul Steenber-
• van een Instelling waar Mary 
luur van haar revalidatie komt 

leeftijd voelen zich tot elkaar 
I zich terdege bewust van de 
iren. Naast het sterke spel dra-

de omgeving, namelijk het 
(Holland) landschap bij tot de 
voor TV bewerkte toneelstuk 

t tegenover dit toneelstuk een 
arin Victoria Principal als pu
iaar rol in dit spel een stap naar 
Is aktrice in een belangrijke 
! dat haar rol in Dallas hoofdza-
1 haar fraaie lichaam, dat zij ten 
ïnteerd heeft in alleriel soft-sex-
le life and times of judge Roy 
1 vrolijk uit de schrale kleren 
ote scherm. Maar daarvoor zal 
I op haar boog moeten hebben. 

ent hebben wij tot dusver nog 
lieten. (Een avontuur voor het 
ther affair). (Avro/Ned. 2). 

I) — Het populair-wetenschap-
• de aarde is geheel gewijd aan 
iderzoek dat door het Rijkssta-
rordt gedaan in de Noordzee 
•iflevering in de reeks Celluloid 
bost mag wei als de beste van 
worden. Nu de „aangepaste" 
nden wordt, kunnen wij nog-
jze aflevering die naar onze 
enoemd mag worden, zonder 
/an de andere afleveringen te 
int het was een goede reeks, 
tentie, die de opdracht waar 
van het gebruik van rock- en 
ise en Engelse films (BRT 2). — 
>rhulzing (It's your move). Een 
arin geen enkel woord gespro-
Eric Sykes, is de man die inder-
snd produkt „The Plank" ont
kende Engelse komieken staan 
i Britse humor: Tommy Cooper, 
<yms e.a. CTros/Ned. 1). 

6 april) — Wielrennen: Gent-
Bohemlans Praag—Anderiecht 
hei! — En wat vinden wij hier in 
i/anavond? Ongelooflijk maar 
vulgairste en lompste program-
jevuild heeft Tevens een totale 
s-lolbroek V\/alter Capiau. Te 

(7 april) — Gauw nog een 
Vlichel Pollet voor de manier 
ezenteert. Maar waar halen wij 
vermanende vinger in zijn rich-
ee wij (nogmaals) bedoelen dat 
Goossens moet worden en ze-
Heer bespaar ons dat (BRT 1). 
ie VIP heeft als centraal tema: 
lebbers van de science-flction-
Dhalen. KRO (Ned. 1) zendt een 
j i t over de geschiedenis van de 
n fragmenten uit films van zo-
'. A trip to the moon (1902); Me-
i uit de hedendaagse tijd ver-

V R I J D A G (8 april) — Burt Lancaster die als akro-
baat ontdekt werd voor de film vond in de persoon van 
stuntparachutist Mike die hij in de film De parachutisten 
komen CThe Gypsy Moths) vertolkt, een gepaste kans 
om zowel zijn akteertalent als j i jn lenigheid te demon
streren. De film die opgebouwd is op een niet zo sterk 
scenario is toch een aanbevelenswaardig kijkstuk ge
worden dank zij het akteertalent van o.a. die Burt Lan
caster en naast hem Deborah Kerr, Gene Hackman e.a. 
— Mogen wij het een gelukkige beslissing noemen van 
de Vara-verantwoordelijken dat zij Pipi Langkous op
nieuw op het scherm brengen? Het tovermeisje met de 
springerige staartjes hield al in 1972 de kinderen voor 
het scherm gekluisterd. Zal de nieuwe generatie kinde
ren in dezelfde mate in de ban geraken van de dolle 
streken van het sproetenkopje met haar stippelpaard? 
(Vara/Ned. 1). — Vanavond start de Vara met een 
tweede serie Man alleen, die als het ware op het lijf van 
Piet Hendriks geschreven werd. Piet Hendriks speelt de 
vrijgezel op leeftijd Hein de Leeuw, die nu het decor van 
de winkel-om-de-hoek ingeruild heeft voor een stomerij. 
— Wie laat op de avond nog een partijtje wil trillen, zit 
goed bij de NCRV (Ned. 2) die Hitchcocks Stage Fright 
(1950, zw.-w.) uitzendt De film met Mariene Dietrich, 
Jane Wyman („Falcon Crest"), Michael Wilding, Richard 
Todd e.a. speelt in de teaterwereld en het draait allemaal 
rond liefde, haat en uiteraard een moord... 

Inger Nilsson als PIppi Langkous en de Zweedse 
schrijfster Astrid Lindgren op wiens verhalen de 
reeks Pippi Langkous gebaseerd werd. 
(Vrijdag 8 april op Ned. 1 om 18u. 55) 

(gezondheisvoorlichting Cara). — 
23.15 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen (D'66). -
1922 Van gewest tot gewest — 
20.10 Mensch durf te leven. — 
22.00 Studio sport - 22.30 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.05 La chasse 
aux trésors (speD. — 21.10 Video
gram (variété, spel). — 22.05 Rané-
te des hommes (etnografische 
films). — 23.05 Nieuws 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le coeur du 
debat - 22.00 Festival de Pau 
1982 (recital Alexis Weissent>erg). 
— 22.45 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les coulis
ses du cirque (tv-film). — 22.10 
Cinéma-cinémas. — 23.10 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 C^ence 3. — 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Les chevaliers du Guet — 
22.50 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Voetbal. -
22.30 Tagsthemen. 

ZDF 
20.15 ZDF magazin. - 21.00 Heu-
te-joumal. — 2125 Die.Strassen 
von San Francisco (politiefeuille-
ton). — 22.10 Treffpunkt Ü-wagen 
4. — 22.40 Die Mars-Chroniken. — 
0.05 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs 
in... — 21 45 Auslandsreporter (re
portage). — 22.15 Weekend (film). 
— 23.55 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 La croisière 
s'amuse. — 21.00 Le petit Marcel 
(film). — 22.45 La joie de lire. -
22.50 RTL-théatre. 

Donderdag 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 19.05 Chips. -
18.50 Jukebox. — 18.55 Tijdrover 
(Bridge, stap voor stap). — 19.05 
Librado. — 19.45 Nieuws. - 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Cinémanie 
(filmkwis). — 21.05 Panorama. — 
21.55 Dallas (fJ. - 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Eind goed, al goed 
(komedie). 

NED 1 

20.00 Nieuws - 2028 Kwistig met 
muziek. — 21.35 Hier en nu. — 
22.10 King's Royal. - 23.00 In 
stemming — 23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Daar vraag je me wat — 
19.55 Lou Grant - 20.45 Robots, 
monsters en machines. — 21.30 
Maritiem. — 22.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuwa - 20.00 Autant sa-
voir. — 20.25 Les grands fonds 
(film). — 2225 Le carrousel aux 
images. — 22.50 Nieuws. 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les beaux 
quartiers (tv-film). — 22.05 Nieuws. 
— 22.10 Les greco oü les méta-
phores du divin. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
19.10 D'accord, pas d'accord. — 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le theatre de Bouvard. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Ranète bleue. — 
21.40 Les enfants du rock. — 23.10 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Incertain Leo ou l'amour Flou 
(tv-film). — 22.05 Nieuws. - 2225 
La vie en face (magJ. — 23.15 
Agenda 3: kuituur. - 2320 Prélu
de a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Warum sie 
Hitler folgten. — 21.30 Bei Bio. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Kon-
cert — 0.15 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Howard 
C^rpendale. Musik, dass ist mein 
Leben (show). — 21.00 Heute-
joumal. — 21.20 Arbeitslos-aus-
sichtslos? (reportage). — 22.05 
Graffiti (tv-film). - 2325 Zeugen 
das Jahrhunderts. — 025 Nieuvra. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Phase IV 
(film). - 21.35 Filmtip. - 21.45 
Landesspiegel. — 22.15 Die star
ken tóchter Gottes. — 23.00 
Nieuws 

LUX. 

19.15 Nieuws. — 19.52 Le coffre-
fort. - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
Filmkeuzeprogramma: Serpico of 
Que vienne la nuit — 23.10 Essays 
(Opel Corsa 1.0. — 2325 La joie de 
lire. 

Vrijdag 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. — 1820 Er was een 
keer.„ — 18.30 Leven met je adenv 
haling (Wat is Cara?). - 19.00 Uit 
en thuis (Ronse en de Vlaamse 
Ardennen). — 19.10 Funnies — 
19.15 Harold Uoyd (komische film). 
— 19.45 Nieuws. - 2020 De 
parachutisten komen (film). — 
22.00 Première. - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 Op zand 

gebouwd (dok). — 20.40 Omme-
kaar- de ziekte van Huntington. — 
21.30 Uitzending door derden. 

NED 1 
20.00 Nieuws. — 2028 Achter het 
nieuws. — 21.10 Fame. — 22.00 
Pisa - 22.15 Man alleen. - 22.45 
Sonja op vrijdag. — 23.50 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat — 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Tedshow (speO. - 20.40 
Maggie Forises. — 2130 Moment
opname. - 22.30 Nieuws. — 22.45 
Greenaway (filmportreO. — 23.35 
Praten met de minsiter-president 
— 23.45 Stage Fright (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws — 20.00 A suivre_ 
— 21.05 Le voyae en douce (filnrO. 
— 22.45 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Y a un 
malaise (variété). — 21.40 Lucien 
Leuwen. - 22.35 Nieuws. - 22.40 
Kunstschatten. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Médecins 
de nuit — 21.40 Apostrophes. — 
22.55 Nieuws. — 23.05 La garcorv 
niére (film). 

F 3 
1920 Gewesteijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.(X) 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.30 D'accord. pas d'accord 
(mag). - 20.35 Vendredi. - 21.35 
Rash 3 (fotomagJ — 2020 
Nieuw& — 22 40 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der ungera-
tene Sohn (film). - 22.00 Plusmi
nus. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die grosse Ratter (tv-film). 
— 0.30 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Ein Fall für zwel 
— 21.15 Vorstoss in die Unterwas-
serwelt (dokJ. - 22.00 Heute-jour
nal. — 2220 Aspekte O^ultuur). — 
22.50 Sport am freitag. — 2320 
Tanz der Vampire (film). — 1.00 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws - 20.15 Heimsu-
chung. — 21.00 Zwischen Kreuz 
und Hakenkreuz — 21.45 Landes
spiegel (dokJ. — 22.15 Sechs Fuss 
land. - 23.10 Rockpalast — 0.10 
Nieuws. 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.562 Le coffre-
fort (stoO. - 20.00 L'Heritier (film). 
- 21.50 Dynastie. - 22 50 Bourse 
hebdo. 
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16 m Kritisch bekeken 

In Nreuw Vlaams Teater 

The Beatles forever of een gele duikboot die zinkt... 
Roger van Ransbeek, de pleger 
van dit teaterstuk, is als voorzitter 
van de Vlaamse Toneelauteurs 
aan zijn echt teaterdebuut toe. Ja, 
dat kan dus in Vlaanderen. Van 
Ransbeek schreef reeds een hele 
rist stukken voor de nationale 
BRT. Een hiervan, „Place Sainte-
Cathérine" was het afscheidskado 
van regisseur Jos van Gorp aan 
de BRT. Diezelfde Van Gorp heeft 
ook nu de teaterregie in handen 
en laat het meteen gezegd: die is 
goed. Zéér goed, net zoals de 
akteurs, Suzanne Juchtmans en 
Roger Bolders, die eerlijk gezegd 
een beter stuk waardig zijn. 

Hier hun verhaal. 
Ivo en Bea vormen een zeer ge
lukkig getrouwd stel, dat reeds 
meer dan twintig jaar huwelijk 
achter de rug heeft en zoals het 
stuk laat vermoeden, zonder ook 
maar één storm. Nu kan het ja
loersheid van de recensent zijn 
dat hij daarin niet gelooft maar 
laten we het aanvaarden dat het 
zo is. Ivo raakt zijn baan kwijt en 
staat het grootste gedeelte van 
het stuk dan ook met zijn handen 
in zijn zakken uit het raam te 
staren en als we nu zagen wat hij 
zag, was dat misschien nog inte
ressant, maar ook dat zien we niet 

Ivo en Bea hebben dus zorgen, 
vooral geldzorgen, maar die ver
bergen ze voor elkaar, ze praten 
er een beetje hypokriet omheen. 
Ivo krijgt dan plots een plannetje. 
Hij zal zelf een zaakje opzetten dat 
in de verlengde ligt van hetgeen hij 
vroeger bij zijn baas deed. Om te 
beginnen in 't zwart natuurlijk. 
Maar zoals alle brave burgers, en 
Ivo is zelfs ergerlijk braaf, vraagt 
hij toch maar allerlei formulieren 
aan om zich eventueel als zelfstan
dige te kunnen vestigen. Die blij
ken voor een simp>ele geest — en 
de minder simpele zouden er ook 
last mee hebben — in zo'n erger

lijk burokratisch jargon geschre
ven, dat Ivo al geen zin meer heeft 
om dat zaakje te beginnen. 
Toch blijft hij plannen maken en 
een van de hoogtepunten van het 
stuk ligt in de scène, wanneer Ivo 
op de idee komt om muggen in 
kristalplastiek in te gieten, en om 
er zo een gadget-juweel van te 
maken. Het muggeziften is aldus 
begonnen. Naast dit mooie mo
ment is er ook de scène, wanneer 
Ivo van een tevergeefse sollicitatie 
thuiskomt met enkele glaasjes op. 
Erg ontroerend. Maar al met al 
heeft dit avondvullend stuk te wei
nig hoogtepunten en het deel na 

de pauze is soms irritant verve
lend. 
Dit stuk is een beetje zoals de Bel
gische staat een gele duikboot 
The Yellow Submarine van The 
Beatles, die doorheen het hele 
stuk wordt gebruikt als ondersteu
ning, het belooft veel maar lang
zaam gaat de duikboot onder en 
op het laatste zijn er alleen nog 
maar blaasjes. 

LaagVlieger 

— The Beatles forever, door Roger van 
Ransbeek. Speeldata: 29, 31 maart en 1, 2, 
5, 7, 8, 9, 15 en 16 april om 21 uur. 
Speelruimte: Ankerruiteater 

Notities uit het kunstleven voor u bij#elkaar geschreven door Nic van Bruggen, 

Voetbal 
Gek eigenlijk, maar als je in sommige artistieke 
kringen verklaart dat je weg moet naar het voet
bal toe„ vreemde y&rhazing alom. Sommige 
dingen schijnen nu eenmaal niet samen te 
horen. Maar voetbal en literatuur hebben op z'n 
minst toch gezamenlijke aanhangers en beoefe
naars. Neem nu het wonderkind (inmiddels een 
halve eeuw oud) van de na-ooriogse Sovjet-
p)Oëzie Yefgeny Yeftushenko, ooit een voortref
felijk doelman, zij het dan in het verre Siberië. 
Nobelprijswinnaar Albert Camus stond daaren
tegen in zonnig Algiers enkele seizoenen onder 
de lat en bij ons was Paul Koeck een gewaar
deerde goalie. Wie ik op de grasmat ook heb 
mogen waarderen waren o.a. Jan Vanriet Her
man De Coninck en Jos Vandeloo. Met Paul 
Snoeck ging ik jaarlijks naar FC Brugge— 
Beerschot en 'n paar jaar geleden nog zat ik 
samen met Hugo Qaus in de tribune van AA 
Gent En als u naar heuse literatuur over het 
edele voetbalbedrijf snakt grijpt dan b.v. naar 
„Les Olympiques" van Henry de Montheriant 

Ruzie 
Op zaterdag 11 juni opent Middelhelm zijn 
parkpoorten voor de 17de Antwerpse Biënnale 
voor Beeldhouwkunst deze keer voorbehou
den aan een keuze van wat er in de recentste 
decennia op internationaal gebied zoal merk
waardig was. Enige tijd geleden vergaderde 
daartoe een selektiekommissie waarin de te
recht befaamde Antwerpse beeldhouwer Vic 
Gentils zitting heeft En wat wilde Vic: juist eriiij 
zijn in Middelheim deze zomer Voor ons niet 
gelaten, maar wat wil je, selektieheren kunnen 
moeilijk zichzelf selekteren, dat is wel een 
essentieel beginsel. De niet steeds even serene 
heer Gentils geliefde het evenwel niet zich bij 
deze vanzelfsprekendheid neer te leggen. Ge
volg: boze woorden, zowel mondeling als schrif-
telijk.„ en onze talentvolle protagonist bij deze 
heibel zal er dus niet bij zijn, als selektieheer niet 
meer, als exposant niet Tweemaal jammer 
eigenlijk, maar ja.. 

Hugo 
Ja, na een tienjarige inspanning is het Hugo 
Claus gelukt zijn „great flemish novel" af te wer
ken, familieroman, bikiungsroman en tijdsbeeld: 
„Het verdriet van België"- eerste druk 30.000 
eksemplaren, 774 bladzijden, 1.030 gram fraai 
papier, 850 frank Verieden zaterdag lag deze li
teraire kanjer in de boekhandel, 's middags was 

hij op de meeste adressen al uitverkocht Aan 
het verschijnen van het boek was dan ook een 
grootscheepse reklamecampagne vooraf ge
gaan, met daarin enkele merkwaardige persin-
terviews. Aan boekbespreking wordt in Schep-
rand niet gedaan, maar een paar uitlatingen die 
de auteur gelijktijdig in de Haagse Post en Vrij 
Nederiand te berde bracht mogen wij niet 
onvermeld laten. Toen de schrijver 11 was, 
trokken de Duitsers België binnen. Hoe hij daar, 
uit een stevig Vlaamsgezinde familie stammend, 
tegenaan keek: „Zeg maar gerust pro-nazi. Ik 
was op een verschrikkelijke manier pro-nazi. Ik 
liep met een Hiderjugend-dolk rond (Haagse 
PosO. Toen ik een jaar of dertien was ben ik een 
paar maanden IkJ geweest van de NSJV — de 
Nationaal Socialistische Jeugd Vlaaideren. Ik 
ging naar de andere kant omdat de Duitsers aan 
het verliezeh waren, ik wikie de kant van de 
sterkste kiezen Ik wil niet met verliezers geas
socieerd worden, dat zijn bacillen, virussen, daar 
word je door t>esmet Ik geloof dat nog altijd tot 
op zekere hoogte, dat is een heel kwalijk bvkje 
van mij Rates, mislukte kunstenaars, daar kan ik 
niet tegen. Mensen die in het café vertellen dat 
ze „Oorlog en Vrede" geschreven zouden heb
ben, of op de Biënnale van Venetië geschitterd 
hebben — maar ja, ze hebben een vrouw en 
kinderen, of ze drinken zo graag (Vrij Neder

land)". Dat zijn stoute woorden, die beslist 
kwaad btoed zetten, maar zo'n bloed doet 
verkopen. De interviews zitten vol van dergelij
ke bekentenissen en boutades. Maar de onder
liggende toonaard is voor Claus ongewoon mild. 
Waar men het eertijdse wonderkind vroeger 
nestt)evuiling verweet getuigt hij nu van tegelijk 
schroomvolle aandacht en liefdevol begrip voor 
Vlaanderen. In de vraaggesprekken daarover 
niet één onvertogen woord. 

Hugo 2 
„Het verdriet van België" is In ruime mate in 
dialoogvorm geschreven (hoeveel staatsprijzen 
won Claus als toneelauteur nu al?). Dit inspi
reert journalist Jan Brokken (Haagse Post) tot 
de Hugo onstellende vraag: „Toch heb je dit 
boek niet in gewoon Nederlands geschreven ?". 
Antwoord: „Dit is voor mij gewoon Nederlands. 
Toevallig Zuid-Nederlands Maar ik inb-oduceer 
geen fi-eak-taal Alle regionale uitdrukkingen 
staan in de Van Dale. Ik heb het nagezocht Dit 
is het Nederlands van Hadewich, van de Kronie
ken, van Guido Gezelle, van Paul van Ostaijen. 
Dit is mijn Nederlands en het is zeer honorabel 
Nederlands. Ik wil niet horen dat het ongewoon 
Nederlands is. Het doet niet onder voor de koe
le kikkertaal van Hermans". Dit is taal naar ons 
hart hoewel we ze van Hugo tot dusver niet zo 
gewend waren. Is het de met roem beladen 
Meester die zich nu meer mag veroorioven? Be
slist niet want het gesprek gaat verder. „Ik 
reageer een beetje fel Het is niet kwaad 
bedoeld. Maar het steekt diep. Het besef daar
van is pas later in mij gaan groeien". „Welk be
sef? Dat ik me niet hoefde te schamen". „In de 
beginjaren vijftig schaamde je je?" „Je moest 
Noord-Nederlands schrijven. Het was niet toe-
gestaaan, of in ieder geval not-done, het anders 
te doen. Het was eigenlijk heel stom van mij Ik 
had mijn meesters beter moeten lezen. Dan had 
ik gezien dat Dante, Villon, Flabelais of de door 
mij vereerde Faulkner tal van regionale uitdruk
kingen in hun taal inb-oduceerden. Dus waarom 
zou ik mij een paar ledematen laten afhakken? 
En ten dienste van wat? Van iets bloedarmoe-
digs dat jullie (en ik zeg nu met opzet: jullie) als 
Nederlands beschouwen. De idee! Enfin, men 
dringt ons in een verdedigende houding. Het is 
niet anders en het is nooit anders geweest We 
moeten ons telkens weer bewijzen". Ook in Vrij 
Nederland wordt het probleem van de taal 
aangeraakt Waarom hij het Vlaams idioom nu 
niet alleen in de dialoog, maar ook in de 
beschrijvende passages gebruikt:,Anders zou 

het konb-ast met de dialoog te groot zijn. Het 
zou naar pedanterie ruiken als ik de vertelling in 
hoogbeschaafd Nederlands zou schrijven. Maar 
ik word zo moe van dat gezeur over dat Vlaams 
Laat ik er dit over zegen. Ik beschouw het 
Vlaams dat ik schrijf — dat wil zeggen, dat sa-
menkoeksel van dialekten — als net zo eerbaar 
als de artificiële manier waarop Bordewijk of 
Couperus de taal hanteren. Het is mijn taal". Uit 
de praktijk weten wij al enige tijd dat het 
taalimperialisme niet enkel van Franse kant 
heerst hier, het komt net zo goed van boven 
onze noordergrens. En het is ook literatuurimpe-
rialisme. Neem b.v. Ad Zuiderent maar in De Tijd 
(16 maart 1982): „Vlaamse poëzie: ligt er echt 
een smaakgrens bij Roosendaal?" En die me
neer bedoelt ontegensprekelijk dat de goede 
smaak boven Roosendaal zou heersen, en de 
slechte eronder Dat wij Claus van nu af een 
„flamingant" willen noemen zal door hem wel 
niet onverdeeld in dank afgenomen worden, 
maar het is van onze kant welgemeend en 
goedbedoeld. 

Overleg 
In de kulturele wereld is de heer Karel Poma nu 
niet precies de meest populaire figuur Maar de 
minister mej alle zonden ter wereld beladen zou 
wat té onrechtvaardig zijn. De konjunktuur ligt 
nu eenmaal niet zo goed en de erfenis waarmee 
hij opgezadeld werd is ook niet een van de aller-
fraaiste. Toch schort er wat aan het Poma-
beleid, vooral onduidelijkheid (en die gekke, 
vriendjespolitieke benoemingen zijn daarin maar 
'n kleinigheid, hoe ergeriijk ook). Belangrijker 
zijn de toepassing van het teaterdekreet de toe
komst van het Ballet voor Vlaanderen, het 
orkestbeleid, een eventueel fonds der letteren, 
de Opera voor Vlaanderen, die voorgespiegel
de barokopera, en ga zo maar door Op nabo-
naal vlak pleit de Volksunie al lang voor een 
groot Vlaams overleg. Zou de liberale minister 
dat ook niet op kultureel gebied willen overwe
gen? Maar dan geen overieg onder de politieke 
maatjes... wel onder de deskundige mensen met 
een vrije, artistieke reputatie, ervaring en betrok
kenheid. Als de tijden moeilijk zijn, is een 
realistisch en bekommerd inzicht meer dan ooit 
hulpzaam. Het grote, Vlaamse kultuuroverieg. 
het ismaar 'n suggestie. 

31 MAART 1983 



- j ^ " . " ^ , V I S " ^ ^ F^M*% •^fifc*-jiy&(-*iSi4a*-)^-. ^ / • ' ' 

Kritisch bekel<en m 17 

Dan Ar Bras: 
Bretoen en muzikant 
Hij was voor een tiendaagse toer in ons land, was ondermeer in 't 
Sleutelgat te Haren en de Brusselse A.B. Gelegenheid dus om deze 
uitstelcende Bretoense muzikant Dan Ar Bras aan het werk te horen 
en ook even een praatje te slaan. Met Dan Ar Bras kun je alle kanten 
u i t Die van de fingerpicking voor zijn instrumentaal werk, de 
bluesgetinte invloeden, en dan het nasale stemgeluid in de sfeer van 
Steve Stills en Fairport Convention (als hij in het Engels zingt), maar 
het best is hij erkenbaar in de eigen taal en die van zijn leermeester 
Alan Stivell. 

„Ik heb prachtige herinneringen 
aan die Europese toer met Alan, 
toen in 75. Het ging langs Leuven, 
Brussel en Namen waar we vol 
entoesiasme werden ontvangen." 
(„Wij" zagen ze toen in de VUB, 
waar ze onder gejuich en span
doeken tot zowat twee uur in de 
morgen speelden, terwijl het echt 
een dansfeest of „fest nóse" was 
geworden). 

Achteraf ging het dan stilaan berg
af met Dan Ar Bras. Met nog even 
een hoogtepunt een jaar later In 
Vorst-natlonaal. Maar In de An-
cienne Belgique In 77 was de fut 
eruit 
Dan Ar Bras daarover: „Ikzelf ging 
mijn eigen weg, en Alan Stivell 
knoopte een hechte vriendschap 
aan met Angela Branduardi, met 
wie hij ook zeer dikwijls optreedt 
in Italië. Hij is ook afgestapt van 
elektrische begeleiding, en toert 
nu met drie akoestische muzikan
ten. Maar in Bretagne is hij nog 
weinig, hij zit veel in de States en 
kent een enorm sukses achter het 
IJzeren Gordijn, wat verrassend 
klinkt, niet? Hij was wel onlangs te 
Lorient (Bret) op het „Fête des 
Comemuses" (doedelzakken) met 
Branduardi en zijn „Celtische 
Symfonie". En daar is het waar het 
om gaat Stivell droomt nog 
steeds, niet meteen van een onaf
hankelijk Bretagne, maar van een 
Keltische eenheid. Maar de tradi
tionele band tussen leren, Bretoe
nen, Schotten en Welchmen be
staat misschien wel kultureel, 
maar politiek lijkt mij deze een 
utopie". 

WIJ: „Hoe evolueert het volksna-
tionalisme in Bretagne zelF? 
Dan Ar Bras: „/Va de aanslagen op 
TV-masten is het FLB (het Bre
toens bevrIjdIngsfronO vrijwel he
lemaal opgedoekt hoewel met de 
aanstelling van Mitterrand een vijf
tien politieke gevangenen werden 
vrijgelaten. Zij zouden ondermee 
ook verantwoordelijk geweest zijn 
voor de bomaanslag te Versaillei 
Maar iedereen kijkt momenteel ui 
zonder er echt iets aan te doen. Ik 
denk dat de krisis daarvan df 
oorzaak is, de werkloosheid drukt 
hier ook zijn stempel Het is dus af
wachten. Tegen de plannen voor 
een kerncentrale te Plogoffkwam 
iedereen op de straat, na twee 
maand keiharde strijd op de barri-
kaden die de betogers dag na dag 
weer opwierpen werd het pleit 
gewonnen. De centrale komt er 
niet! 
WIJ: „Hoe Is de houding van de 
Franse regering tegenover Bre
toens onderwijs" 
Dan Ar Bras: Eindelijk zijn er een 
twintigtal „Diwan" of kleuterscho
len met de zegen van Parijs waar 
in het Bretoens, met Frans as 
tweede taal, les wordt gegeven 
Maar de grote financiële inbreng 
komt van de Bretoenen zelf, met in 
het minst van de artiesten die 
opbrengsten van koncerten en 
platen afstaan. Die scholen zijn 
een grote stap, maar het probleem 
ligt hogerop: de lagere scholen (é n 
de andere) blijven uitsluitend m 
het Frans. Maar er is hoop, hoewel 

de krisis velen om den brode van 
deze problemen afwendt" 
WIJ:,Ji j ziet de dingen ook groot-
Keltisch"? 
Dan Ar Bras: „Ik ben op de eerste 
plaats muzikant en zanger van 
Bretoense liedjes (vooral van de 
Bretoense dichter Xavier Grall). 
Maar ik wil me ook niet tot die din
gen beperken, maar eveneens 
Iers en Schots werk brengen" 
(Wat hij dan ook zeer voortreffe
lijk doet met ondermeer het mooie 
„Sally free and easy "J Ik zing 

voorlopig niet (meer) in het Bre
toens omdat ik de taal niet zo goed 
beheers, en velen het ondertus
sen zoveel beter doen dan ik. 
Maar de teksten hebben vrijwel 
alle t>etrekking op Bretagne of zijn 
vertalingen uit het Bretoens". 

Dan Ar Bras: „Ik heb nogal wat 
bewondering voorRory Gallagher, 
een Ier die internationaal zingt en 

over de wereld een grote naam is, 
zonder zijn typisch Ierse kleur te 
verliezen. Ik leef met het oor van 
de Bretoen, met zijn levenswijze, 
maar breng mijn muziek om meer 
mensen te bereiken in een alge
meen aanvaarde vorm. Het Bre
toense volk is nogal eens verdeeld 
over de te volgen weg. Zo kun je 
lid worden van de meest rechtse 
tot de meest linkse bevrijdingsbe

wegingen, alle met de onafhanke-
lijkh&dsgedachte van Bretagne 
hoog in het vaandei Na drie el
pees wil ik nu ook meer blues-ge
tint werk aanpakken, een stijl die 
elk volk lief is, want iedereen kent 
momenten van diepe vreugde en 
van diepe droefheid. Ik denk aan 
die Madame Bertrand, een Bre
toense die vijftien jaar geleden 
overleed, en blues zong in het 
Bretoens. Dat was zo prachtig en 
overtuigend, ik zou haar elke dag 
willen beluisteren. En dat is waar 
het bij mij om gaat: muziek bren
gen waar je helemaal achterstaat 
en in gelooft Daar heeft een volk 
ook wat aan, het verstevigt het 
samenhongheidsgevoel en het 
brengt soms evenveel bij als de 
keiharde aktie." 

Uit het verdere gesprek vernemen 
wij nog dat het voor Dan Ar Bras 
knokken wordt om in deze krisis-
tljd een platenhuis te vinden. Eens 
dat voor mekaar wil hij weer de 
boer op, beginnend in Bretagne, 
om daarna ook de Angelsaksische 
en Scandinavische landen rond te 
toeren. Hopelijk komen dan ook 
de Lage Landen aan de beurt 

Sergius 

Vanavond in deSingel om 20 u. 30 

Ariadone uit Japan 
met aangrijpende Buto-dans 
Het Kultureel Centrum deSingel 
(de woorden worden Inderdaad 
aan elkaar geschreven, met de 
hoofdletter In het midden), dat de 
prachtige zalen in het gelijknamige 
gebouw aan de E 3-rlng beheert 
bracht tot dusver slechts produk-
tles op de podia die door organlza-
toren aangedragen werden. De 
taak van een kultureel centrum 
reikt evenwel verder dan een wel
willende gastvrijheid. Van volgend 
seizoen af start deSingei dan ook 
met een gevarieerde reeks eigen 
produktles, waarin de nadruk op 
autenticltelt en artistieke kwaliteit 
zal liggen. Als aanloop daartoe 
programmeert het centrum nu 
(maar nog wel in samenwerking 
met de v.z.w. De Spiegel) voor het 

eerst te Antwerpen een voorstel
ling Buto-dans, gebracht door de 
Japanse groep Ariadone. 

Ontluisterende 
schoonheid 
Buto-dans wordt omschreven als 
een dans van duisternis en verzet 
en ontstond zowat een kwart
eeuw geleden In het moderne, op 
kultureel gebied ontwrichte Japan 
(lees er Yukio MIshima maar op 
na). Meteen veroorzaakte Buto 
een geweldige schok bIj het grote 
publiek. Wat begrijpelijk Is, want 
Buto zet zich op agressieve, cho
querende wijze af tegen het tradi

tionele Japanse dansteater en 
heeft evenmin enige raakpunten 
met het westerse klassieke ballet 
of de Amenkaanse modern dance. 
Buto Is een anti-dans waann haat 
mysterie, lijden en chaos de toon
aangevende gegevens zijn. Buto 
is niet gracieus of bevallig. Het 
spektakel Is eerder een wanhopi
ge kramp, een oerkreet van afwij
zing. Buto ontroert niet maar grijpt 
de toeschouwer bij de keel. Inner
lijk liggen zeker de wrede tema's 
van de oude samoural-tijden mee 
aan de grondslag ervan, maar 
evenzeer de verscheurende ont
heemding van een kuituur, die 
daarenboven nog belast met de 
ervaring van een dubbel atoom
bomdrama, haar houvast aan de 

Momentopname uit „Zarathustra". (foto Elisabeth Paul) 

Carlotta Ikeda in „Zarathustra". 

(foto Francis Lepage) 

traditie en de eigen identiteit verlo
ren heeft Buto Is nieuw, heeft 
vanuit een vernielende chaos hele
maal, zowel naar aangnjpende 
boodschap als provocerende anb-
estetiek, zichzelf tot leven gewekt 
Toch is Buto een dans vol schoon
heid... dramatische, ontluisterende 
schoonheid dan. 
Ariadone is een groep die uitslui
tend uit vrouwen bestaat met Car
lotta Ikeda als voornaamste ver-
tolkster. In „Zarathustra", het pro
gramma dat zij aandienen, wordt in 
acht losse fragmenten het boek 
van Nietsche geëvoceerd, een 
werk dat volgens de koreografe 
Ko Murobushi een brug slaat tus
sen oost en west Nic vB 
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Motorcross: 
een duel met de VS A ? 
De jonge Limburger Eric Geboers 
won vorige zondag in het Neder
landse Best de eerste Grote Prijs 
van het seizoen 1983. Eric Ge-
boers, de regerende wereldl<ampi-
oen in de 125 cc, demonstreerde 
een verpletterend meesterschap. 
Hij reed de tegenstanders met 
zoveel overmacht in de vernieling 
dat nu al algemeen wordt aange
nomen dat Eric zichzel zal opvog-
len. Enkel kwetsuren en een nage
noeg onmogelijke opeenstapeling 
van domme pech kunnen hem 
eventueel van een nieuwe wereld
titel afhouden. Maar zeker de te
genstanders niet Of tenminste 
jiog niet". Want ook in deze klas
se rukken de Amerikanen op. In 
Best schoven zij ene Jim Bibson 
naar voor Een nog onbekende 
jonge man die normaliter op een 
zanderige omkxjp benadeeld aan 
de start verschijnt maar die deson

danks toch tweede werd — zij het 
zonder de overwinnaar ooit echt 
bedreigd te hebben — achter de 
ongenaakbare. Jim G/ibson is de 
zoveelste exponent van het tot 
volle ontwikkeling gekomen Ame
rikaanse motorcross. Het is niet 
riskant te voorspellen dat de Ame
rikanen in de komende jaren de 
grote konkurrenten zullen worden 
van onze crossers. Vorig jaar 
wonnen ze al de meest begeerde 
wereldtitel, die in de halfliterklasse. 

Brad Lackey werd kampioen voor 
André Vromans De toenmalige 
titelverdediger, de Waal André 
Malherbe werd door kwetsuren 
teruggeslagen. In de kwartliter-
klasse was het niet anders, de 
Amerikaan Dany Laporte erfde er 
de titel van die andere Waal, de 
eveneens met kwetsuren sukke
lende Georges Jobé. 

J ! » j i ^ , ^,-f 
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De jaarlijkse bedevaart.., 
Zondag wordt tussen Sint-Ni-
klaas en Meerbeke de zoveel
ste Ronde van Vlaanderen gere
den. De jaarlijkse bedevaart van 
de Vlaamse wielerllefhebber 
naar de Koppenberg en de 
Muur. De waaiers langs de kust, 
de kasseien en de striemende 
regenvlagen. De legende van de 
„Leeuw van Toscane', de kaal-
hoofdige Fiorenzo Magni die 
rond 1950 gans Vlaanderen tot 
wanhoop bracht door driemaal 
na mekaar met overwicht „onze" 
Ronde te winnen. 

Hoe men het ook draait of keert, 
de Ronde van Karel van Wijnen-
daele blijft het hoogfeest van de 
sport in Vlaanderen. Voor de 

gelegenheid hebben wij ons 
nog eens over de erelijst van 
deze topklassleker gebogen. 
Het Is opvallend „hoeveel' win
naars de Ronde wel gehad 
heeft Slechts sporadisch kon 
een crack blijvend zijn stempel 
op deze wedstrijd drukken. De 
strijd was meestal open en on
voorspelbaar. Drie renners 
wonnen de koers driemaal: 
Achiel Buysse, Magni en Eric 
Leman. 

Het laat zich aanzien dat de 
strijd zondag niet minder span
nend zal zijn. Na de overwinning 
van Beppe Sarroni in Milaan-
Sanremo zullen de gevestigde 
kampioenen niet langer kunnen 
toezien. De groten zullen, in 
tegenstelling met het voorsei
zoen 1982, wel op het voorplan 
moeten treden. Zoniet grijpen 
de ambitieuze jongeren als Eric 
Vanderaerden de kans en het is 
geweten dat de ouderen de op
komende cracks maar enkel la
ten doorbreken .wanneer het 
echt niet anders meer V.vif- De 
koers kan er maar wel bij varen. 

Alles wijst erop dat het Belgisch-
Amerikaans duel in de komende 
maanden nog zal worden toege
spitst In de halfliterklasse wil 
Harry Everts plaats vatten onder 
de toprijders. De ervaren en stuur-
vaardige oud-wereldkampioen in 
de 125 en 250cc-klasse droomt 
ervan ooit ook nog eens wereld
kampioen te worden met de 
zwaarste motor... Het belooft bij
gevolg bijzonder spannend te 
worden in elke klasse. De Ameri
kanen van... Roger De Coster zul
len hun verworven stellingen niet 
gemakkelijk prijs geven maar de 
ambitie in het Belgische kamp is 
duidelijk aangescherpt Slechts 
één zaak schijnt als een paal bo
ven water te staan: Eric Geboers 
wordt zonder pech opnieuw 's we
relds beste in zijn klasse.. Na Best 
zijn vriend en tegenstanders het 
daarover eens... 

Dielis: technisch, 
taktisch en... 
mentaal de sterkste 
Ludo Dielis Is in het Nederlandse 
Rucphen voor de derde keer ŵ e-
reldkampioen bandstoten gewor
den. Op zichzelf is het geen ver
rassing. De kampioen uit Deurne 
ontwikkelde zich al eerder tot de 
gelijke van Raymond Ceulemans. 
Hij is tot volle rijpheid gekomen en 

De shoe nijpt... 
Op de jongste vergadering van het Uitvoerend Komlitee van de Voet
balbond heeft voorzitter Wouters „zuinig' voorgsteld dat transfers op 
afbetaling in de toekomst onmogelijk moeten worden gemaakt 
Daarmee heeft hij „onrechtstreeks" toegegeven dat het vele klubs 
financieel niet voor de wind gaat Het heeft lang geduurd maar uitein
delijk heeft men het dan toch, langs een omweg weliswaar, moeten er
kennen. Ook al omdat de bond alsmaar meer klubs moet aanmanen 
tot het betalen van de bondstaksen-
Wij zijn niet verrast en vinden het 
zelfs niet abnormaal. Waarom zou 
ons voetbal „ontsnappen" aan een 
terugloop In de bieiangstelling en 
aan onbevoegd beleid — alhoewel 
wij hier zeker niet willen veralge
menen — wanneer in al de ons 
omringende landen (Nederland, 
Duitsland, Engeland en Frankrijk) 
al veel eerder de noodklok werd 
geluid? 
Het verbieden van transfers op 
afbetaling — een ingeburgerde 
gewoonte... — kan een eerste stap 
zijn op de weg naar herstel. In En
geland besliste de F.A. al vorig jaar 
tot die maatregel. De gevolgen 
lieten niet op zich wachten: het 
aantal overgangen liep terug en 
van rekordsommen is doodge
woon geen sprake meer. Cash 
betalen is nu eenmaal wat anders 
dan spekuleren op te verwachten 
inkomsten. Wie zei weer dat het 
verstand niet voor de jaren komt.. 
Vorige week werd in het televisie
programma Extra Time een schrij
nend beeld opgehangen van de 
teleurgang van het eens zo ambi
tieuze Crossing. Een en ander zal 
misschien tot nadneken stemmen. 
Op een ander vlak klaagde voor
zitter Yves Graulich van KV Kort
rijk eveneens mistoestanden aan. 
Hij verwijt zijn trainer Henk Hou-
waert — nochtans niet de eerste 
de beste — hem het mes op de 
keel te zetten. Henkie wil nu al zijn 
kontrakt verlengd zien, zoniet 
stapt hij op... Proper is het natuur
lijk niet, maar wel doodgewoon en 
bovendien kenschetsend voor de 
zeden en gebruiken in deze tot en 
met gekommercializeerde volks
sport Men maakt zich beter geen 
illusies: er werden in de eerste 
maanden van dit jaar al heel wat 

transfers beklonken en flink wat 
trainers die zich nu nog „tot het ui
terste" inspannen om sportieve 
belangen van hun klub te beharti
gen weten al waar zij volgend 
seizoen op het oefenveld zullen 
staan.. Een en ander zijn passieve 
vormen van kompetitievervalsing 
die al jarenlang stilzwijgend geto
lereerd worden. Een klubmanager 
daarover door ons ondervraagd 
— hij wil begrijpelijkerwijze onbe
kend bijven — zegde het onom
wonden: „Ik weet wel dat het niet 
in orde is maar wie niet meegaat 
blijft achter.. Wie het spel zuiver 
wil spelen verliest Zo is dat Er 
wordt in het huidige voetbal het 
ganse jaar door onderhandeld... 
Zindelijk is dat natuurlijk niet maar 
ik kan het niet veranderen.." 
De voetbalshoe nijpt inderdaad op 
vele plaatsen. Het is een bemoedi
gend verschijnsel dat men er links 
en rechts luidop begint over te 
praten. De bondsvoorzitter heeft 
al een eerste „remedie" aangege
ven die nu nog moet worden 
goedgekeurd. Hopelijk blijft het 
daar niet bij. 

in moeilijke omstandigheden haalt 
hij daar groot profijt uit 
In Rucphen is dit nogmaals duide
lijk gebleken. Het wereldkampi
oenschap verliep buitengewoon 
spannend en de Sinjoor biljartte al 
van in de aanvangsfase onder 
hoge druk. In de tweede ronde 
werd hij immers geklopt door de 
Japanner Kobayashi, de traditio
nele boeman van onze biljart-
cracks... Van dan af wist Dielis dat 
er niets meer mis mocht gaan. Zijn 
laatste drie wedstrijden waren dan 
ook echte finales... 
Eerst zweette hij water en bloed 
tegen de Nederlander Christ Van-
dersmissen die voor eigen volk 
eindelijk op het hoogste schavotje 
hoopte te klimmen. Christ liep uit 
tot 34—138. Dielis kwam terug in 
de match met een indrukwekken
de reeks van 91 maar kon toch 
niet beletten dat de Nederlander 
bij 176—196 de hand uitstak naar 
de overwinning en... de wereldtitel. 
Toen ging Vandersmissen in de 
fout en Dielis maakte met stalen 
zenuwen de 200 vol.- Tegen de 
Fransman Vierat was het amper 
makkelijker. Ludo won met 
200—189 en in de slotwedstrijd 
tegen de nagenoeg onbekende 
Duitser Zenkner moest hij lang 
achtervolgen alvorens met 
200—181 gemoedsrust te verwer
ven. Dielis was uitgeput na afloop 
van het tomooi. Begrijpelijk. In de 
broeierige, opgeladen sfeer ver
gden zijn tegenstanders het uiter
ste, en misschien zelfs meer, van 
zijn zenuwen. Maar Dielis wilde in 
Rucphen „de" biljarter van het 
seizoen '82-'83 worden en in dat 
opzet is Ludo zeker geslaagd. Hoe' 
dicht de biljarters bij elkaar lagen 
blijkt uit de gemiddelden: Dielis 
werd wereldkampioen met een 
gemiddelde van 12,07; Vanders
missen eindigde vijfde met 11,59... 
In Rucphen volstonden het tak
tisch en technische meesterschap 
(Dielis schakelde inderdaad gevat 
over van verdediging naar aanval 
en omgekeerd) niet om het ver
schil te maken. Het kwam er voor 
alles op aan in de (vele) moeilijke 
en beslissende wedstrijdmomen
ten de zenuwen onder kontrole te 
houden. Ten einde de juiste oplos
singen te kunnen kiezen en., uit te 
voeren. En precies op het mentale 
vlak bleek Ludo sterker dan de 
konkurrentie. Waarmee nog maar 
eens bewezen werd dat biljart-
kampioenen een bundel begaafd-
heden moeten kunnen aanwen
den om met kans op sukses de in
ternationale top te bestormen. 
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Het startschot voor de VU-aktie 1983 is 
gegeven! De VU-machine draait op volle 
toeren. Want, vorige week zaterdag kwa
men de verantwoordelijken van ongeveer 
250 VU-afdelingsbesturen het voor hen 
bestemde pakket afhalen op de verschil
lende arrondissementele sekretariaten. 
Omzeggens alle afdelingen, die hun mede
werking toezegden, waren op post 

De enkelen die zaterdag toch weerhouden 
vi/aren, v»/orden vnendelijk maar dnngend 
verzocht kontakt op te nemen met hun 
arrondissementeel bestuur, om een af
spraak te maken waar zij hun matenaal toch 
nog kunnen verknjgen 
In zo'n pakket zitten, netjes opgeborgen in 
prachtige mappen, zoveel vragenlijsten als 
er leden zijn in de betrokken afdeling (met 
een klem overschot voor mogelijke nieuwe 
leden) Daarbij horen omslagen en bneven 
van algemeen voorzitter Vic Anciaux en 
algemeen sekretans Willy De Saeger 

Op naar 17 juni! 

In het pak steken ook een aantal „richtlijnen 
voor de afdeling" en „nchtlijnen voor de 
huisbezoeker" Deze bevatten een reeks 
biezonder nuttige tips voor de uitvoenng 
van de taak 

Het belangrijkste moet nu gebeuren door 
elk afdelingsbestuur: de huisbezoeken zó 
verdelen en organizeren zodat ieder VU-
lid van de afdeling persoonlijk bezocht 
wordt met een vragenlijst en ervoor zor
gen dat deze lijst nadien ook weer, inge
vuld, opgehaald wordt Want, de grootste 
fout die men zou kunnen maken bestaat 
erin de overhandigde vragenlijst nadien 
niet te komen ophalen. 

De huisbezoeken zijn een enige kans om 
het kontakt tussen bestuur en leden te ver
beteren, de inspraak in de partij te verster
ken, nieuwe mensen aan te trekken, „Wij"-
abonnementen te werven en de VU-leden 
te motiveren voor de projektwerking die 
op deze enquête volgt 

Deze aktie loopt tot 17 juni Nadien zullen de 
resultaten, met behulp van de computer, 
verwerkt worden en aan de hele partij 
worden meegedeeld Er is dus nog tijd 
genoeg, voor zover men nu begint en indien 
men het tempo en de resultaten op de voet 
volgt 
Het gezegde „Wijsheid is zelden haastig en 
haast IS zelden WIJS" bevat veel waarheid, 
maar niettemin moet elke afdeling erover 
waken dat zij tijdig „in gang schiet" Men 
heeft nog elf weken de tijd En, hoe vlugger 
deze klus geklaard is, hoe vlugger men zich 
intens kan gaan toeleggen op de projekt
werking, die ook reeds in tal van afdelingen 
aangevat is 

Ten laatste op 17 juni moeten de ingevulde 
groene formulieren (niet onder omslag) en 
de vragenlijsten (onder omslag), samen 
met het door het afdelingsbestuur ingevul-

AKTIE '83 GESTART 
de „eindverslag", overhandigd worden op 
het arrondissementeel verzameladres. Ge
noeg gepraat nu, het werk aan de basis 
lacht ons toe. Vanuit het algemeen sekre-
tariaat wensen wij aan alle afdelingen veel 

geluk toe. Wij staan reeds klaar om ieder
een met raad en daad bij te staan. U kunt 
ons bereiken: Algemeen Sekretariaat VU, 
Barnkadenplein 12, 1000 Brussel 
(02-219.49.30). 

Ook de redaktie van Wij volgt deze grootse 
akte (waar liefst 40 000 VU-leden bij betrok
ken zijn) op de voet Reakties en belevenis
sen zijn steeds welkom op bovenvermeld 
adres, met de aanduiding „Redaktie Wij" 

VU-voorzitter Vic Anciaux vroeg aan de gekende tekenaar Steven om, in zijn karakteristieke stijl, een tekening te maken 
rond het tema „Vlaanderen vandaag'. Een afdruk van deze geslaagde tekening ontvangt elk bezocht VU-lid, in de vorm van 
een map. Om Steven eer aan te doen en omdat het werkelijk een mooie prent is, hier verkleind, de tekening. 

VU-Menen: 

„...mensen horen bij renovatie van woonwijk..." 
De heer Antoon Vandendnessche is een 
pas verkozen VU-gemeenteraadslid uit de 
grensstad Menen Sinds 1 januari maakt de 
VU ook in deze Zuidvlaamse gemeente deel 
uit van de meerderheid Het resultaat van ja
renlang hard zwoegen aan de basis Deze 
afdeling heeft een ongineel werkprojekt 
uitgekozen Wij laten Antoon Vandendnes
sche die even toelichten 

Vandendriessche: „Op de rand van Menen, 
vlakbij de grens met Franknjk, ligt een 
woonwijk, die nog alle nare kenmerken 
vertoont van zo'n typisch 19de-eeuwse so
ciale arbeiderswijk De huizen zijn er veelal 
vervallen en in slechte staat en ook de hele 
omgeving biedt een troosteloze aanblik 
Op 12 januan verleende de Vlaamse rege-
nng haar goedkeunng aan een renovatie-

voorstel voor deze wijk Er werd een stuur
groep opgericht die de konkrete uitwerking 
in handen moet nemen In deze, door een 
dekreet ingestelde, stuurgroep zitten ge
meentelijke mandatarissen, provinciale afge
vaardigden, leden van de direktie van stede-
bouwkunde, OCMW-mensen, leden van in-
terkommunales en wijkbewoners Voorzit
ter van deze stuurgroep is VU-schepen 
Herwin Vandenbuicke Deze stuurgroep zal 
de uiteindelijke initiatieven moeten nemen, 
ten einde de woonf unktie in deze wijk te ver
beteren." 

WIJ: „Waarin zal de rol van de VU-afdeling 
bestaan?" 

Vandendriessche: „In overleg met de wijk-
raad zal het VU-bestuur, versterkt door tal 
van nieuwe mensen, van huis tot huis de 
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omdat WQ ̂ tócunenküutnon 

mensen horen omtrent hun wensen Met 
een ploeg van een dertigtal personen hopen 
WIJ op die manier te kunnen peilen naar de 
wensen van de plaatselijke bewoners, om
trent zaken van algemeen belang, zoals de 
groenvoorzieningen, het wegdek, het plaat
sen van banken Want het is toch onmoge
lijk zo'n ingnjpende renovatie door te voe
ren, zonder het advies in te winnen van die 
personen die er onmiddellijk bij betrokken 
zijn Wij zullen dit doen aan de hand van een 
uitgekiende vragenlijst 
De resultaten daarvan zullen wij dan door
spelen aan onze politiek verantwoordelijken 
en aan de leden van de stuurgroep "„ 

WIJ: „Hoe denkt U aan dit prachtig initia
tief ruchtbaarheid te geven?" 
Vandendriessche: „Wij zullen onze bevin
dingen op ruime schaal verspreiden Zo zal 
ook bij de bevolking de oprechte overtuiging 
groeien dat de VU positief aktief was, is en 
blijft ook na de verkiezingen Wij zullen 
waarschijnlijk een mapje met onze resulta
ten publiceren" 
Ook voor dit projekt zou het ideaal zijn in
dien er andere VU-besturen, die rond zo'n 
tema aktief zijn, met elkaar in kontakt zou
den komen U kunt dit doen via de heer An
toon Vandendriessche, Vinkenstraat 8, 
8600 Menen, tel. 056-51.38.12. 
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Geanimeerd 
begrotingsdebat te Lint 

m Wij in de Volksunie 

ANTWERPEN 

De gemeenteraadszitting van 14 
maart werd voorafgegaan door de 
voorlezing van een beleidsnota voor
gedragen door de fraktie-voorzitter 
van de VU-raadslid Janssen. In deze 
beleidsnota kon en zes krachtlijnen 
ontdekken: 
• een sanering van de gemeentelij
ke financiën en een verdeling van de 
belastingdruk onder alle leden van 
de bevolking, rekening houdend met 
hun financiële draagkracht; 
• een open beleid met inspraakmo
gelijkheden voor de bevolking door 
middel van hoorzittingen en informa
tieavonden, uitbreiding van de in
spraak van het gemeentelijk perso
neel; 
• depolitizering van de aanwervin
gen en doorvoeren van vaste benoe
mingen waar mogelijk; 
• aandacht voor de georganizeer-
de en niet georganizeerde jeugd door 
middel van een aangepast jeugdbe
leid, de aanstelling van een jeugd-
konsulent wanneer die financieel 
haalbaar is; 
• een degelijk beheer van het kul-
tureel centrum waarbij de belangen 
van bevolking en gebruiker zo goed 
mogelijk behartigd worden; 
• ten slotte een dynamische socia
le politiek met biezondere aandacht 
voor de werkzoekende jongeren, de 
minder-validen en de bejaarden. 

Tekort in de rekening 1982 

In zijn toelichbng op de l)egrotng 
verwees burgemeester vJons Roets 
naar een tekort dat kon geraamd vi/or-
den op iets meer dan 7 miljoen Dit be
tekent dat wanneer er voor de Ijegro-
tmg van 1983 geen nieuwe belastingen 
en/of besQanngen kunnen gevonden 
worden het voorziene tekort voor 
1983 kan geraamd worden op 14 
miljoen Gezien de ekonomische knsis, 
de werkloosheid en de groeiende uit
gaven van het gemeenschapscentrum 
dnngen zich maatregelen op 
Deze ajfers werden door de oppositie 
sterk aangevallen en gewezen sche
pen Van Hoof (CVP) van de uittreden
de meerderheid beajferde dat deze 
een positieve nalatenschap overdroeg 
van liefst 4 miljoen zodat alhoewel hij 
overtuigd was dat er verhoogde belas
tingen nodig waren, deze toch sterk 
overdreven vond Er tdijkt echter dui
delijk dat er gezien de vergevorderde 
staat van de afrekening geen sprake 
kan zijn van een positief overschot 
maar dat de geraanride tekorten wel
licht nog zullen overschreden worden 
Onze üntse bevolking zal aldus nood
gedwongen moeten inleveren en dit 
voor het belangnjkste deel door het 
larestgieuze kultuurpaleis waarmee de 
uittredende beleidsploeg ons heeft op-
gezadeki 

De personentielastng zal stijgen van 6 
naar 8 %, de opcentiemen van 1121 
naar 2500, hiertMj merkte burgemees
ter Roets terecht op dat er bij een ver
gelijking met de ons omnngende ge
meenten de waarden van de opcente-
men zeer klein e, dit dank zij de 
mplanfang van een groot aantal sociale 
woningen Verfioging van de belasting 
op het tewerkgesteld personeel en 
dnjkracht van 400 naar 500 fr met een 
vnjstelltng van de eerste 2 Pk en de 
eerste 2 werknemers. Dit is duidelijk 
een gunstige maatregel voor de kleine 
ondernemer gezien deze verhoging 
slechts een weerslag zal hetiben vanaf 
de tende werknemer Ten stotte de in-
voenng van een urtianizatiebelasbng 
en de afschaffing van de vertiaalbelas-
ting 

Waarom een 
urbanizatiebeiasting? 
BIJ de aanleg van een straat werden de 
kosten verhaaW op de omwonende 
van die straat Dit omdat men uitging 
van de stelling dat hierdoor een meer
waarde ontstond Deze stelling is ech
ter in de huidige kontekst niet meer 
houdbaar Immers deze die aan een 
drukke straat wonen zullen regelmatg 
met dergelijke belastang gekonfron-

teerd worden De urt>anizataet>elastang 
daarentegen legt de lasten op alle 
inwoners in verhouding tot de voorzie
ningen Wie enkel een voetpad voor 
de deur heeft en geen nolenng, zal en
kel belasting betaten voor het voetpad 
Teneinde geen discnminabe in het le
ven te roepjen met deze die verhaalk)e-
lasting betalen is er een vnjstelling van 
tien jaar voorzien eens de verhaalbe-
lastang volledig werd afgerekend 

Gezinsvriendelijke 
maatregelen 
Voor de gezinnen is een grotere re-
duktie op het meer-waterverbruik 
voorzien Gezinnen met dne kinderen 
knjgen een terubetaling van 512 fr, 
gezinnen met vier kinderen 682 fr en 
voor elk bijkomend kind er er een 
terugbetaling van 171 fr voorzien Het 
bewijs van de inkomsten moet niet 
meer geleverd worden, dit bracht van
wege de oppositie (Janssens, CVP) de 
zure opnsping dat men een liberale 
politiek ging volgen gezien men hier 
duidelijk een algemene maatregel trof 
waartMj eveneens de grote inkomens 
aan bod kwamen Burgemeester 
Roets verwees hierkMj enerzijds op de 
bijkomende kosten voor de adminis-
tratae waartMj hij deed opmerken dat er 
in het voorbje belasbngjaar slechts 
één enkele aanvraag geweigerd werd 
Gezinnen van minstens vijf personen 
knjgen in de toekomst ook 20 vuilnis
zakken per jaar graba Een gezins
hoofd, gepensioneerd of die een ver
goeding ontvangt ingevolge een ar
beidsongeval of een beroepsziekte, of 
een tegemoetkoming als mindervalide 
kan eveneens aanspraak maken op 
deze 20 huisvuilzakken Op de vraag 
hoe deze verdeling tot stand ging 
komen en of men van de inwoners be-
delaars ging maken, antwoordde de 
burgemeester met mikie spot dat de 
verdeling door het kollege op een 
verantwoorde wijze zou ter fiand ge
nomen worden, indien nodig zij zelfs 
bereid waren deze persoonlijk aan 
huis af te leveren 

De tainjke tussenkomsten van ex-
schepenen Van Hoof en Janssens 
werden door onze jonge en dynami
sche burgemeester met kennis van 
zaken en met de nodige humor gepa
reerd Dit werkte zodanig op het hu
meur van de opposite dat de heer 
Janssens (CVP) zich rechtstreeks tot 
het put>liek ging wenden wat hem 
terecht een opmerking van de burge
meester bezorgde 
We kunnen de nieuwe beleidsptoeg 
enkel feliciteren met de waardige en 

serene wijze waarop dit det>at werd 
gevoerd 
De lasten die op de üntse bevolking 
worden gelegd vinden hun oorsprong 
in de meerkosten van het door de VU 
steeds afgewezen kultuurcentrum De 
uiteindelijke investenngen van dit cen
trum lopen op tot ruim 123 miljoen 
waarvan 77 miljoen door de eigen 
bevolking moet gedragen worden 
Volgens raadslid Tilsley moeten de 
exploitataekosten eveneens gedragen 
worden door de gebruikers en zou het 
schepenkollege moeten zorg dragen 
voor een t>aten en kostenanalyse die 
in evenwicht is. Spijtig dat dit CVP-
raadslid deze raad met vroeger aan 
zijn kollega's van de CVP-meerderheid 
gaf zodat men zich tweemaal zou 
bedacht hebt)en alvorens met dit 
projekt een aanvang te nemen 
De exptoitabe staat nu voor de deur en 
de huidige meerderheid draagt nu de 
verantwoordelijkheid voor de uittia-
ting De weerslag op de belastingdruk 
IS echter zonder meer duidelijk In de 
stemming stemden CVP en Agaiev 
tegen de gewone begrobng die afsluit 
met een batig saldo van 278 742 f r De 
buitengewone begroting met een sal
do van 7215 fr werd unaniem goedge
keurd R.L 
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31 DEURNE VUJU-arrondissementsraad in lokaal Boemerang, 

Turnhoutsebaan 28, om 20 u 30 Spreker Oktaaf Meyntjens 
over „Mijn ervanngen gedurende 1 jaar parlementslid" 

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

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

8 WOMMELGEM 2de avond van de 9de kwis voor Wommelgem-
se verenigingen om 20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24 
Inkom gratis 

8 GEEL Dia-avond ,ln memoriam Vlaanderens Groten" en ,De 
thuisfronter en de oostfronter" om 20 u in zaal „Holven", 
Kapelstraat Inkom 50 fr Aangeboden door het St-Maartens-
fonds Kempen VVG 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 Brussel-
Centraal 185 fr voor leden en 200 fr voor met-leden Terug rond 
20 uur Transport nr Brussel in onderling overleg Org Vlaamse 
Vnendenknng Kasterlee Inl J Vervecken, tel 014-555781 

9 LIER Filmavond-TAK om 20 uur, VNC, Berlanj 80 (gratis) Gans 
de dag tentoonstelling van TAK in 't VNC Inkom 50 frank 

9 MOVE: VU-paasfeest voor de derde leeftijd in Rodenbachschool, 
Ónderwijsstraat te Hove Begin 14 uur 

10 KONTICH Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca
zar 

13 GROOT-ANTWERPEN VUJO-kernvergadenng om 20 u 30 in 
het VU-sekretariaat Wetstraat 12 

14 GROBBENDONK voorstelling van „Vlaanderen door de eeu
wen heen", om 20 u in het Diamantmuseum Senator Gennain De 
Rouck bespreekt het boek Met diamontage Inkom gratas 

15 GROBBENDONK gezellig samenzijn-kennismakingsavond, om 
20 u in het Engels Huis, Herenthoutsesteenweg te Bouwel Inkom 
gratas Innchtang VU 

Turnhouts VU-schepen Robberechts 

bezorgde kultuurminister Poma 

koud stortbad 
Verleden week werd in het Turnhoutse kulturele centrum „de Waran
d e ' de dubbele tentoonstelling „Goden en Idolen' en „Oudheid op 
Reis" tot stand gekomen ingevolge Vlaams-Nederlandse samenwer
king op kultureel vlak, geopend. De opening werd bijgewoond door de 
Nederlandse ambassadeur in België de heer Van der Klauw en ge
meenschapsminister Poma. Deze feestelijke opening gaf ook de gele
genheid om de Turnhoutse schepen voor kuituur, onze Volksunie
mandataris Tuur Robberechts, een eerste belangri]l< publiek optreden 
te doen. Na in zijn openingstoespraak de rol van de Warande belicht 
te hebben, wees hij ook op de gunstige invloed van de Vlaams-
Nederlandse kulturele betrekkingen en uitwisseling, die dergelijke 
hoogstaande tentoonstelling mogelijk maakt 

In plaats van zijn verwelkoming hier 
normaal af te sluiten tiezorgde de 
schepen een koud stortt)ad aan kul
tuurminister Poma Schepen Robbe
rechts nchtte zich namelijk zeer spe
ciaal tot Poma met volgende woorden 

INTERBOUW 

HERBOSCH-KIERE N.V. 
- 2220 WOMMELGEM 
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Tel. 
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MONTAGE EN DEMONTAGE 
(Adv 55) 

die we hier integraal willen weergeven 
,A^ schepen van kulhjur ben ik de tolk 
van het schepenkollege en het perso
neel om onze bezorgdheid en onge
rustheid uit te drukken in verband met 
de onzinnige bezuinigingswoede die u 
voornemens zijt door te voeren in de 
kulturele sektor, te beginnen met de 
openbare biblioteken Deze maata-ege-
len zijn ongepast en komen ten zeer
ste ongelegen, ze zijn txjvendien on
verantwoord op een ogenblik dat ons 
kultureel cenhxim een onvervangbare 
rol vervult voor een zinnige vnjebjds-
besteding voor de velen, die noodge
dwongen ingevolge de ekonomische 
knsis, zeer veel vnje tajd hebl)en We 
hertaergen in dit centrum de stempel-
kontrole Wij bezweren u, heer minis
ter, bouw deze werklozensektor af, 
k)ezorg de mensen werk in plaats van, 
door de op gang zijnde besnoeiingen, 
de werkgelegenheid van vele perso
neelsleden in gevaar te brengen, tenzij 
u eens te meer deze zware lasten zou 
willen afwentelen op de gemeenten, 
waarvan u weet dat ze deze lasten niet 
meer kunnen dragen Onze biblioteek 
heeft meer dan 18000 leden, in onze 
Warande komen per dag gemiddeld 
2600 mensen over de vloer om te 
genieten, of om mee te doen aan de 
ongeveer 3500 akhviteiten per jaar 
Kun je al deze mensen beroven van 
hetgeen hen getxxlen wordf Wij wil
len deze verantwoordelijkheid met ne
men De volksmond zegt „alvorens iets 
te zeggen draai 3 keer je tong om" wij 
vragen u dnngend heer minister „alvo
rens je handtekening te zetten onder 
de besnoeiingen, denk nog 3 keer na' 
Onze Kempen en met ons gans Vlaan
deren zal dan pas opgelucht zijn" 

Deze woorden bezorgden de VU-
schepen een flink applaus Het dient 
met gezegd dat na de officiële opening 
de minister vlug de biezen nam, terwijl 

de ambassadeur van Nederland nog 
enkele gezellige uurtjes doorbracht in 
de Warande-cafetana in gezelschap 
van de schepen en Warande-perso
neel, en waarbij onze VU-man de 
felicitataes van de ambassadeur ont
ving voor zijn moedig optreden tegen
over een minister Zoals je ziet weet de 
VU in Turnhout van aanpakken Tus
sen haakjes, een programmapunt na
melijk de installatae van een informatae-
dienst en informatae-ambtenaar is in 
uitvoenng en kan kortelings verwacht 
worden en aan het Kasteel en de Wa
rande kun je weer rustig uitblazen op 
de nieuwe zitbanken, waarvoor kort 
voor de verkiezingen nog aktae ge
voerd werd door de Volksunie De 
Volksunie werkt intussen rustag voort 
om haar programma te verwezenlijken 
in Turnhout 

Vic Anciaux 
in Grobbendonk 
Op 23 maart had in de zaal van het 
Diamantmuseum te Grobbendonk een 
gespreksavond plaats met als tema 
„Welke uitweg uit de knsis'" Deze 
avond werd ingencht door de VU-
afdeling (Srobbendonk Na een korte 
inleiding door Hugo Torfs, voorzitter 
van de afdeling, kwam gastspreker Vic 
Anciaux aan het woord Voor een 
overvolle zaal zette de Volksunie-voor
zitter het Vlaams-nataonalistasch stand
punt uiteen inzake ekonomie, tewerk
stelling, enz 
Nadien kregen de toehoorders de ge
legenheid vragen te stellen aan de 
spreker Het kwam tot een vinnig 
debat dat daarna nog werd voortge
zet in de bar tot in de laatste uurtjes 
Onder de toehoorders werd ook de 
aanwezigheid opgemerkt van de he
ren Lucien Beyens, Herman Ver-
achtert en Staf Dnesen, resp voorzit
ter, sekretaris en penningmeester van 
het VU-bestuur van het arrondisse
ment Turnhout De meeste VU-afdelin-
gen van het arrondissement hadden 
ook met nagelaten een afvaardiging te 
sturen Dit eerste initiatief van de nog 
jonge Volksunie-afdeling Grobben
donk mag dan ook gerust een sukses 
genoemd worden De afwezigen had
den ongelijk. 
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Bewogen gemeenteraad van Groot-Antwerpen 
Belastingen, onderwijs en een kemmo-
tie zorgden voor de hoogtepunten in 
de raadszitting van 22 maart II. en 
waren er dan ook de oorzaak van dat 
het ruim middernacht voorbij was eer 
de raadsleden huiswaarts konden. 

Opcentiemen - Belastingen 
voor 1983 
Schepen Boonet stelde de raad een 
eenvormigheid voor inzake opcentie
men en belastingen. Bij zijn toelichting 
verklaarde de schepen dat Groot-Ant
werpen in zijn begroting rekening 
moest houden met een put van 8 mil
jard. Maar er zou een ernstige inspan
ning geleverd worden voor besparin
gen en rationalisatie. 
Een van de voornaamste punten die 
eenvormig moesten gemaakt worden 
zijn de opcentiemen. Deze worden van 
2050 naar 2300 gebracht Voor de 
meeste fusiegemeenten betekent dit 
een verhoging en wat voor één! 
Voor Ekeren betekent dit een effektie-
ve verhoging van iets meer dan 
100 %, voor Wilrijk, Merksem en Ho
boken wordt dit respektievelijk 80, 32 
en 21 % meer aan onroerende voor
heffing, terwijl de kemstad en Borger
hout met 4,5 % stijgen. 
Alleen Berchem en Deurne ontsnap
pen. 
Zowel G. Bergers als F. Crick kbegen 
namens de VU deze drastische maat
regel fel aan. 
Vooral het feit dat er nog geen begro
ting werd besproken en er nog geen 
sprake is van een saneringsplan maar 
dat de brave burger al in zijn zak kan 
schieten vonden onze woordvoerders 
nogal kras. 
„U kiest de gemakkelijkste weg" zei 
onze fraktieleider. 
Ook PW, Agaiev en Vlaams Btok 
tilden zwaar aan de ganse operatie. 
Maar ondanks de CVP-woordvoer-
ders die zei „Wij doen het ongaarne" 
keurden de meerderheidspartijen 
CVP en SP deze financiële operatie 
goed. Dat het kollege zijn hakken 
vaagt aan enkele dwingende onder
richtingen van de voogdijminister raak
te hun koude kleren niet En schepen 
Boonet vond dat een saneringsplan 
ernstig moest bekeken worden en 
men dat zo maar niet uit de mouw kon 
schudden. 
Maar dat telt dan wel niet voor belas
tingen I 
Karakter Stedelijk 
Onderwijs 
Deze J^arakter-verklaring" zorgde dan 
voor een tweede hard debat in de 
raad. In een vrij uitvoerige tussen
komst zette Dirk Stappaerts zich fel 
af tegen deze verklaring. „Wat wij 
gevreesd en fel gehekeld hebben 
wordt nu voor een onbepaalde lengte 
van jaren vastgelegd; scholen worden 
in Antwerpen aangewend als politieke 
wisselmunt" 
De VU-woordvoerder stelde dat het 
gehuldigde princiep „eenheid in ver
scheidenheid" uitmondt in een gevaar
lijke institutionalizering van 2 netten 
onder één inrichtende macht Dirk 
Stappaerts pleitte nogmaals voor de 
opbouwende VU-suggestie om over 
de onderwijsproblematiek een ernsti
ge rondetafelkonferentle met alle be-
langhebt)enden te organizeren. Ant
werpen is ten slote de grootste inrich
tende macht op gemeentelijk vlak die 
toch zou kunnen zorgen voor een 
verfrissende wind op onderwijsgebied 
dat tot voorbeeld voor het hele land 
zou kunnen dienen. 
Samen met de VU hekelden ook de 
woordvoerders van PVV en Agaiev 
het voorgestelde ontwerp. Maar na 
een lang en enigszins verward weder
woord van de schepen keurde men 
meerderheid tegen minderheid het 
hele geval goed en krijgen wij in 
Antwerp>en in de distrikten Antwer-
pen-Berendrecht-Zandvliet Deurne en 
Hoboken scholen die behoren tot het 
officieel niet-konfessioneel onderwijs 
met neutraal karakter en in de distrik
ten Berchem, Borgerhout Ekeren, 
Merksem en Wilrijk scholen die beho
ren tot het officieel niet-klassificeer-
baar onderwijs. 
„Het is dus duidelijk dat het de bedoe
ling van het kollege is, met de opsplit
sing van het hele Antwerpse, Stedelij
ke Onderwijs volgens kleurpolitieke 
normen, alles binnenskamers te bedis
selen en de raad te herleiden tot een 
knikkend en aktenemend organisme" 
beskxit Dirk Stappaerts. 

Kernmoties 
En zo kwam de raad aan wellicht het 
meest in het oog springende punt op 
de agenda. 3 moties waren er inge
diend. De eerste motie kwam van de 
SP-CVP meerderheid en was het kom-
promis dat bereikt werd na heel wat 
onderhandelen. En dat daar aardig wat 
woordjes gevallen zijn kon men on
rechtstreeks wel afleiden uit hetgeen 
de SP-woordvoerder in zijn tussen
komst zei. 
Ook de VU diende een eigen motie in, 
die een trouwe weergave was van de 
verieden jaar in de meeste randge
meenten gestemde moties. Stemmin
gen die steeds een ruime meerderheid 
behaalden en waaraan CVP en SP 
meededen zelfs door diegenen die na 
de fusie-slag overt)leven en nu in de 
Antwerpse raad zetelen. 
Verder diende ook het Vlaams Blok 
een motie in die echter later werd 
ingetrokken. 
Lode Hancké van de SP probeerde in 
een vrij matte tussenkomst een meer
derheidsmotie goed te praten. 
Zijn SP-mederaadsleden zaten er eer
der verveeld bij en waren vermoedelijk 
reeds wanhopig aan het nadenken 
over hoe ze dat bij hun achterban 
allemaal zouden goedpraten. 
Peeters, fraktieleider CVP, vond eigen
lijk dat de raad wettelijk niet bevoegd 
was over deze materie maar omwille 
van het uitzonderiijke karakter van de 
zaak had de CVP toch maar meege
werkt 
Het gaat hier ten slotte over de vrede. 
Alleen blijft de vraag welke vrede? de 
vrede in de werekl of de vrede in de 
koalitie? De CVP-woordvoerder ver
gat er ook wel aan toe te voegen 
waarom verieden jaar de moties in de 
randgemeenten wel de steun kregen 
van de CVP, ook bij hem in Ekeren. 
Gerard Bqrgers hekekte scherp de 
CVP-SP-motie die hij een motie zon
der-inhoud noemde, Antwerpen niet-
waardig. Onze fraktieleider verduide
lijkte de VU-motie waarin bij de rege
ring aangedrongen wordt om in het 
kader van de NATO alles in het werk 
te stellen opdat de ontwapeningsorv 
derhandelingen in Geneve snel tot een 
resultaat zouden leiden. Het doel van 
die onderhandelingen moet zijn de 
kernbewapening zowel In Oost- als in 
West-Europa tot het laagst mogelijk 
peil terug te dringen door een weder
zijdse, gelijktijdige en kontroleert}are 
afbouw van alle kemwapensystemen. 
Verder wordt in de motie gevraagd dat 
de regering het grondgebied Antwer
pen kemwapenvrij zou houden. 

VU-motie verworpen 
Raadslid Schram, woordvoerder van 
Agaiev, verduidelijkte waarom zijn par
tij de VU-motie zou steunen alhoewel 
zij liever hadden dat de raad zelf het 
Antwerps grondgebied kemwapenvrij 
zou verklaren. 
Eventjes bewees de Groene Jongen 
van de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging geen kaas gegeten te heb
ben toen hij de 2 verkozenen van het 
Vlaams Blok als „de 2 Oostfrontstrij-
ders" betitelde. 
Het moet gezegd dat alle partijen deze 
verklaring, die regelrecht ingaat tegen 
de Antwerpse traditie van verdraag
zaamheid, niet namen en dat Agaiev la
ter in het openbaar zijn verontschuldi

gingen aanbood. Het lange debat ein
digde met het goedkeuren in een 
naamstemming van „de geit en kool 
sparende" CVP-SP motie met 40-ja-
stemmen (CVP-SP-PW) tegen 12 
neen-stemmen (VU en Agaiev) en 2 
onthoudingen van het Vlaams Blok. 
Toen de VU zijn motie ook wilde laten 
stemmen ontspon er zich nog een felle 
diskussie want de CVP meende te 
moeten stellen dat deze motie onont
vankelijk was. In deze diskussie meen

de gemeenschapsminister Poma ook 
te moeten tussenkomen maar de bra
ve man vergat eventjes dat hij in de ge
meenteraad vertoefde en niet in het 
parlement 
Hugo Schlltz raadde hem trouwens 
aan even de reglementen van Kamer 
en Senaat te raadplegen want ook 
daarin scheen hij niet goed thuis te zijn. 
Hoe dan ook, de totaal niet op zijn 
plaats zijnde opmerking van de CVP-
woordvoerder zorgde er voor dat de 

meerderhekJ en zeker de burgemees
ter het nog even warm kregen. 
De VU-motie werd uiteindelijk met 42 
tegen 12 verworpen. 
Met heel wat rumoer in de publieke tri
bune werd deze wel wat bewogen 
zitting afgesloten en konden de raads
leden zich, het was al na middernacht 
buigen over andere problemen in de 
zitting met gesloten deuren. 

Bob Lo«t8 

Gemeentebestuur van Mol 
nu toch geïnstalleerd 
Zoals reeds eerder gepubliceerd, dien
de de Molse VU-afdeling een klacht in 
tegen de uitslag van de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober II. 
Dientengevolge was Mol nog steeds 
een gemeente waar de nieuwe be-
windsploeg niet van start kon gaan. 
Hierin is nu verandering gekomen, 
want ook de Raad van State heeft nu 
deze klacht verworpen. De nieuwe 
gemeenteraad werd geïnstalleerd op 
21 maart (de eerste lentedag), en dit 
onder een grote Molse publieke be-
langstelllng. 11 gemeenteraadsleden 
werden voor de eerste maal opgeroe
pen, waarvan twee VU-raadsleden 
met name Leo Verljist en Roza Goe-
len. Met C^rio Van Eisen en René Van 
Hoof zijn zij de 4 vertegenwoordigers 
van een konstruktieve VU-partij, die 
samen met de CVP en de P W de op
positie vormen in de nieuwe gemeen
teraad. Onze fraktieleider Cario Van 
Eisen verklaarde bij zijn eedaflegging , 
het niet eens te zijn met de terminolo
gie van de beëdigingsformule, omdat 
er op dit ogenblik wel een Belgische 
staat maar geen Belgisch volk meer is, 
en dat „gehoorzaamheid aan de 
Vlaamse dekreten" in de formule ont
breekt Twee onzer VU-raadsleden 
werden ook nog vernoemd bij de 
verkiezing van de schepenen, met 
name Roza Goelen en Leo Verbist Zij 
moesten het respektievelijk afleggen 
tegen Louis Debie en Walter Pauwels 
(beiden SP) en dit telkens met 16 
tegen 12 stemmen en één blanco. 
C^rio Van Eisen betwijfelde ook, dat 
de Molse bevolking deze meerder-
heidskoalitie SP-VMB-MD wel wenste 
en hij verweet Jef Sleeckx (SP) de kie
zers in het ootje te hebben genomen 
door, ondanks zijn massa voorkeur
stemmen, niet voor het burgemeester
schap te hebben gekozen. Vervolgens 
werd aangehaakt dat de programma's 
van SP en VMB te ver uit elkaar liggen, 
wat de samenwerking zeker niet zal 
vergemakkelijken. Eén der punten op 
de dagorde was ook de stemming 
voor de verhoging van de opcentie
men van 1330 naar 2100, wat voor de 
doorsnee Mollenaar een verhoging 
van 60 % betekend. Schefjen van Fi
nanciën Hubert Celen trachtte hierom
trent een uitleg te geven, die echter 
niet helemaal zou stroken met de 
werkelijkheid. Volgens hem zou het 
afsluitingsdeficit van 1982 bijna 63 mil
joen bedragen. Onze VU-fraktieleider 
Cario Van Eisen, die zelf zes jaar de 
schepenzetel van Financiën bezet 

heeft betwistte dit cijfer en durfde 
zelfs een weddenschap aan, dat dit na 
afsluiting van de gemeenterekening 
slechts 45 miljoen zou bedragen. Ook 
verweet hij de meerderheid, dat er van 
het advies van de begeleidingsgroep, 
die zou bestaan hebben uit mensen 
van de provincie en van de Vlaamse 
regering, niets in het dossier terug te 
vinden was. Uiteindelijk werd de ver
hoging van de opcentiemen toch 
goedgekeurd, meerderheid tegen min
derheid. Alhoewel van alle kanten toch 
betoogd werd dat er zou gestreefd 

worden naar „samenhorigheid ten 
dienste van de Molse gemeenschap", 
bleek na enige tijd dat dit voor de 
meerderheidspartijen in Mol toch al
leen maar woorden zijn. Na afloop van 
de raadszitting werden de aanwezigen 
nog uitgenodigd op een installatiepintje 
op kosten van het nieuwe schepenkol-
lege. 

Dit werd door het talrijk opgeko
men publiek wel in dank afgenomen, al 
was het maar om een beetje te kunnen 
rekupereren van de Molse belasting
verhoging die hen te wachten staat 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtlsolatles 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

Lierse spoorwegtunnel 
voor bouwvakantie klaar 
Het eerste punt op de dagorde van de 
gemeenteraad van 14 maart was het 
ontslag als raadslid van mevr. José de 
Hondt (SP) die voorgesteld werd als 
voorzitster van het nieuwe OCMW-
bestuur, zij wordt in de raad opgevolgd 
door de h. Frans Beukeleirs, die aan
sluitend de eed aflegde. 

Een reglement voor de afvloeiing van 
disco- en biblioteekmateriaal werd 
goedgekeurd. De verkoop zal telkens 
in de biblioteken aan het publiek ken
baar gemaakt worden. 

Een lening van 3.800.000 fr. voor de 
oprichting van een magazijnierswo-
ning (stadsmagazijn Sion) werd een
parig goedgekeurd, alsmede een 
lening van 931.000 fr. voor een zonne-

werende dubbele beglazing in het ste
delijk zwembad en 2.446.000 fr. als 
stadsaandeel in de restauratie van het 
SpMji. 

Een interpellatie van de raadsleden H. 
de Voecht (CVP) en Chris (^mbré 
(Agaiev) over de spoorwegtunnel aan 
de Antwerpsesteenweg veriengde de 
zitting met ongeveer een uur. 

Uit het antwoord van de burgemeester 
noteerden we volgende punten: tegen 
15 april gedeeltelijke openstelling en 
tegen eind juni, dus, vóór de bouwva
kantie, moet hij volledig af zijn, wat 
door de ganse bevolking en zeker 
door de buurtljewoners met vreugde 
zal ter kennis genomen worden. 

Joris 

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

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip In roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, water en 

waspoeder 

Siemens,'gevoel voorperfektie 
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VUJO-Mortsel en de sportakkommodaties 
Nadat VUJO-Mortsel als de Leeuwkes 
In de Mortselse kamavalstoet de zaak 
van de kleedkamers aan de voetbalter
reinen van de Krijgsbaan reeds aan 
grote kbk hadden gehangen, mocht 
en kon het daarbrj niet blijven. Het 
gemeentebestuur, alle gemeente
raadsleden, de aanbelangende sport
verenigingen, en via 't Penodiekske de 
hele Mortselse t>evolking kregen een 
uitnodiging in de bus om op zaterdag 
19 maart om 11 u. naar de betreffende 
sportveMen te komen. Het was bar
slecht weer. Een ijzig koude wmd 
waakle over de uitgestrekte vlakte. 
Gelukkig bleven we van regen ge
spaard. Dne schepenen en enkele 
gemeenteraadsleden waren opge
daagd, spijtig genoeg wel alleen van de 
VU. Daarmee werd nog maar eens 
bewezen welke partaj er werkelijk iets 
wt doen voor de Mortselse sporèieoe-
fenaars. Na een korte inlekJing door 
VUJO-voorzitter Bart VvxJewale, 
rtam schepen voor de Sport Lieve De 
Ceuster hiet vraord. In de eerste plaats 
dankte zij VUJO voor het zo in het 
middelpunt plaatsen van deze proble
matiek. Daarna gaf zij een korte histo
riek van deze sportterremerv Zij ein
digde met de hoop dat deze terreinen 
spoedig zullen kunnen bespeeM wor-
dian door alle Mortselse pkiegen, maar 
tevens wees zij erop dat dit nog niet 

voor volgende seizoen zal zijn. omwle 
van de dwarsiggershoudrig van CVP 
en SP. 

De korte plechtigheKl werd bestoten 
met het ledigen van enkele flessen 
schuimwijn. 

VUJO-Geel aktief in ernst en luim 
VUJO-Geel zat de vooriaije weken en 
maarxJen weer niet stU. Op 4 maart 
ging de VUJO-cantus door en op 11 
maart werd een 4-partijen debat geor-
ganizeerd. 
De cantus was een erxxm sukses, 
dankzij cantuslekJer Dirk Verheyen en 
de cantoren Vivjan en Chns, maar ook 
door ade andere zeer entoesiaste aan
wezigen. 
Het debat dat de VUJO-aktiviteit 
moest worden van het werkingsjaar 
1983 was ook t)iezonder geslaagd. Het 
was de bedoeling vier sprekers van de 
vier grootste Vteëmse partjen rond de 
tafel te krijgen, een pisatselijke afleve
ring van .leder zijn waarheid'. 

VUJO-Wijnegem 
opgericht 
Op 29 «pril 1983 offniële oprichting 
vwi plaatselijke VUJO-kem. VUJO-
Wijnegem staat voor een politieke 
jongerenpartij van Vlaamsgezinde jorv 
geren die aktief willen zijn in de Vteëm-
se Beweging. Gespreksavonden over 
alerlei onderwerpen en verscheidene 
akties staan op onze programmakalen
der die moet besproken en vastgelegd 
worden op die avond. 
Het andere agendapunt van die verga
dering is een bestuur verkiezea 
Alle geïnteresseerden zijn van harte 
welkom op 29 april 1983 om 20 u. in 't 
Zwart Schaap, Wommelgemsteenweg 
16a Voork)pig kontaktadres: Bellens 
Piet Brouwerslaan 25,2110 Wijnegem 
(tel.: 353.15.33). 

Nieuwe 
bestuursploeg 
eindelijk van start 
te Nijlen 
De Raad van State heeft op donder
dag, 24 maart, de Nijlense gemeente
raadsverkiezingen goedgekeurd 
Daarmee komt een einde aan een 
penode van afwachten en relatieve 
onzekerheid. 
Herinneren we eraan dat in de fusiege
meente Nijlen-Kessel-Bevel een koali-
tie Volksunie (11 zetels)-CVP (9 ze
tels) de bestuursmeerderfieid zal vor
men. 
De uitspraak van de Raad van State 
moet nu, via het provinciebestuur, nog 
offk:ieel betekend worden aan het 
gemeentebestuur Afhankelijk van 
deze betekening zal de nieuwe ge
meenteraad waarschijnlijk geïnstal
leerd worden op dinsdag, 5 april, voor 
de gelegenheid in de fe^tzaal- van de 
brandweer De nieuwe bestuurspk>eg 
kan eindelijk van start! 

Walter Caathovwi 

Ue heren Anciaux, Van Rompaey en 
Sleeckx zorgden voor een boeiende 
avond rond de tema's werldooeheid, 
het aankopen van nieuw ooriogsmate-
rieel en over de krisisen de demokra-
tie. 

Achteraf werd natuurfijK ook nog de 
kwestie .Voeren' besprokea 
Uit dtt debat bleek naar ons oordeel 
dat de Cy/PSOndpurten niet ahijd 
even konsekwent zijn. maar dat wist U 
natuurljk al langer. Opvalend was ook 
het standpunt van Jef Sleeckx inzake 
de benoeming van José Happart 
Sleeckx meent dat Happart onmiddel
ijk had moetan benoemd worden, om 
hem gedurende een paar maanden te 
observeren en hem dan al dan niet de
finitief te benoemea De heer Sleeckx 
vergeet hier weicbt dat uit een tijdel)-
ke benoeming toch een definitieve 

aaneteKng zou volgea Sleeckx had 
het ook nog over de .demokratische 
moordoftwid". Dat in Geei in het verte
den reeds twee voorgedragen burge-
meestarkandkiatBn woidon afgewe
zen zal wel van geen belang geweest 
zijrt Die twee karxidaten waren name-
ijk Vlaamagezind en Happart is een 
WaaL 
Wij betreuren de afwezigheid van Pa
trick Dewael. PW-eekrelaris zodat de 
PW-etan^punten niet korxlen bespro
ken worden. 
VUJ&Geel is in de voortxje jaren 
uitgegroeid tot een grote aktieve kern. 
VUJ&eympaiizanten dn nu en dan 
aokeens hun fianden uit de mouwen 
MÊen steken zijn weltonn. 
Zij kunrwn zich wenden tot Vivjan Van 
Dyck. Pasatraat 49 in Geel. 

Tomas Lagrand 

Na „Bremsen" nu ook „Somersen". 

fenomeen in 
Wijnegemse gemeenteraad 
In Wijnegem was men ai ruime tijd 
gewoon geraakt aan de typische, uit
gerekte tussenkomsten van nieuwbak
ken CVP-scfiepen Brems d» te pas en 
te onpfis de dnkussies verstoorde. 
Men noemde dit verscNjnsel .Brem
sen". 

Nu hebben we er echter een nieuw fe
nomeen txjgekregen. Sinds 1 januari 
1983 probeert SP-raadsfid Somers 
voorgaande te evenarea Dit was 
reeds te merken bij de t)espreking van 
de t>egroting en nu ook weer tijdens 
zijn uiteenzetting m vert>and met zijn 
eerste voorstel. Dit laatste vergde een 
uitleg, neergeschreven op minstens 5 
getypte bladen. 
Nu zorgt dus niet aDeen het .Bremsen" 
maar cwk het .Somersen" voor lange 
raadszittingen te Wijnegem. 
Een ander jXJrmaaT verscfiijnsel in de 
gemeenteraad is het feit dat men alles 
minstens drie keer op de dagorde 
moet brengen alvorens er gehoor aan 
gegeven wordt 
Zo ondervoTKl VU-raadsM Maria 
Dieltiens dat zij nogmaals navraag 
moest doen om de bomen aan de 
Vaartdijk, die bijna bij de bewoners 
binnendringea te laten snoeien. 
Ook VU-fraktieleider Raoul De Smet 
duwde het kollege met de neus op be-
toften die vroeger gedaan werden nl 
het plaatsen van afgeschuinde drem
pels aan de kruispunten en zebrapa
den en het verwijderen van het par-
keervertxxi aan de oude kerk. 

Vu-raadshd Paiil Vigoureux vroeg de 
burgemeester uitleg over de raadsel
achtige wijze waarop Japanse kerse
kers in de Hipp. Meeusstraat gesnoekl 
werdea 
De burgemeester antwoordde dat hij, 
nadat er in de gemeenteraad tseslist 
was om deze tx>men te snoeien daar 
zij hinderiijk werden, toelating had ge
geven aan Nederianders om dit werk 
{fit te voeren zonder enige vergoeding 
aan de gemeentekas. 
Deze Nederianders namen echter al
leen de jonge takjes mee zodat men 
voor het verwijderen van de rest van 
de bomen andere mensen moest aan
spreken. 
Diezelfde Nederlanders waren dan 
toch stom genoeg om aan iedereen die 
het wilde horen, te vertellen dat de 
100.000 twijgjes die ze meenamen 
gebruikt worden in de boomkwekerij 
om er fruitbomen mee in te enten en 
alzo een handelswaarde hebben van 
1 frVstuk. 
Indien de burgemeester werkelijk die 
takjes gratis heeft laten afknippen zo
als Nj zelf zegt dan heeft hij minstens 
100.()00 fr. van de gemeer»chap ge
schonken aan die Holl^ider. 
En dat nog geen maand na de specta
culaire belastingverfK>gingen die waar
schijnlijk als geschenk bedoeM waren 
van de CVP-meerderfieid aan de Wij
negemse bevolking 

Begrijpe wie begrijpe kart 
PM BeHena 

8UV0ST3AL 
BRENGT 

SAMENSPEL 
HETM^mOR 

ÊNDETÜTOOOK. 

SPEEL MEE METTOTD. 
HET TERREIN VAN DE WINNAARS 

LIMBURG 
APRIL 
9 BREE: VLMentebal in PTH, (Serdingen om 20 uur. 

10 DIEPENBEEK: Lentewandeling Vertrek tussen 13 en 15 uur aan 
café Rossignol, Dillekensweier 24 (verlengde van de Sluisstraat). 
8 km (zoektocht), 15 km (wandeltocht door natuurgebieden). Inr. 
VUJO en VU. 

16 LOMMEL: grootse VUJO-zangavond in zaal „De MuWer" Lonrv 
mei-statie om 20 uur. Inkom. 100 fr. Gratis dnnken. 

21 BERINGEN: Spreekbeurt door kameriid Jaak Cïabriels, over 
.Giemeentebeleid" om 20 u. in Thier Brau, Markt 

Jaak Gabriels 
wil prioriteit voor Limburg 
Tegen de achtergrond van de sociaal 
ekonomische kriste in heel de Wester
se wereM is de krisis in België nog 
zwaarder. Boverxfien is er binnen Bel
gië een zware ongelijkhekj- Limburg is 
de absolute kopk>per inzake werkkx>s-, 
hekj (26 %) en aangezien er tot 1995 
ongeveer 6.000 jongeren zullen bijko
men zit er in de hukJige kontekst 
weinig perspektief in-
Daarom moet er kxjter op basis van 
objektieve cijfers, prioriteit aan Lim-
txjrg worden gegeven. Aan de eerste 
minister richtte VU-kameriid Jaak Ga
briels een aantal vragen die wij hier in 
zijn geheel weergeven: 
1. Wat is de algemene aanpak van de 
regering om de prioriteit voor Limburg 
op sociaal-ekonomisch vlak waar te 
rnaken? 
2. Wat zijn de perspektieven inzake: 
kolencentrale, cokesfabriek, nieuwe 
mijn, carbo-cfiemiscfie industrie, over
heveling NIEB naar Limburg, verzeker
de kolenafname? 
3. Wat doet de regering om ALZ meer 
armslag te geven inzake staalverede-
ling? 
4. Wat doet de regering met de bekxjf-
de overheveling van ambtenaren naar 
de regto'a Limburg is ongeveer 8 0(X) 
ambtenaren achterop to.v. de rest van 
het land Hoe zal op korte termijn 
Limburg zijn deel van de koek krijgen? 
5. Welke investenngen denkt de rege
ring in Limburg nog te kunnen realize-
ren op korte of middellange termijn? 
6. Waar blijven de kompensatiekredie-
ten voor de terecht geschrapte A 24? 
7. Hoe denkt de regenng aan de 40 % 

VU Heusden-Zolder 
naar Zangfeest 
Samen met de VU-afdeling Heusden-
Zolder naar het 46ste Vlaams Natio
naal Zangfeest op zondag 24 apnl 
1983. Verb-ek om 13 u. aan „De Oude 
Knng" per autobus Prijs: reis en 
plaatebewijs eerste rang (450 frJ inbe
grepen. Totaal pnjs 500 fr. 
Plaatsbespreking. „De Oude Kring", 
St-Willibrordusplein, Heusden, tel. 
4256.17, Frans Vanstipelen, Noord 
berm 61. Heusden. tel. 4259.95. 

van de werktozen, die jonger zijn dan 
25 jaar hun recht op arbeW te kunnen 
garanderen? 
8. Hoe zal de regering Limburg priori
teit geven ip.v. de huidige eüendige 
diskriminatie inzake BTK, tewerkge-
stekle werkk>zen, derde ariDekJsdrcuit 
en stagiairs? 
KamerM Gabriels hoopt op deze vra
gen konkrete antwoorden te mogen 
ontvangen daar het geen zin meer 
heeft de Limburgers nog met holle 
woorden te paaien. Dit is in het verle
den trouwens reeds genoeg gebeurd. 
Het antwoord is aan de eerste minis
ter! 

Bestuurswijziging 
bij vu-As 
Na de voort>ije gemeenteraadsverkie
zingen, drongen er zich In onze afde
ling, enkele t>estuurswijzigingen op. 
Met deze, deel ik u de nieuwe samen
stelling mee. 
Voorzitter: Bert Verhei jen, Dorps-
sti-aat 5 te 3668 As (tel 011-65.70.73). 
Ondervoorzitter- Mare Noben, Schut-
tenbergsti-aat 10 te 2668 As Sekreta-
resse. Hedwige Gussenhoven-lwani-
cki, Hoogstraat 129 te 3668 As (tel. 
011-65.7565), Penningmeesteres- Ma
rijke Broeders-Bergers, Heiweg 1 te 
2668 As. Organizatie- Enk Geurts, Nie-
leriaan 86 te 3668 As (tel. 011 -65.82.85) 
met assistentie van: Michel Gielkens 
en Luc Bogaers. Propaganda. Bert 
Janssen, Zandsb-aat 41 te 3668 As (tel. 
011-6579.36) met assistentie van: 
Lode Bollen en Arnold Vaesen. 
Redaktieraad „Vnj-As"- Jos Truyen, 
Kurt Rondelez, Manjke Broeders-Ber
ger, Lode Bollen, Mare Noben, Hedwi
ge Gussenhoven-lwanicki, Bert Ver
hei jen 
Nieuwe afgevaardigden in de arrondis-
sementele raad 
Jos Truyen, provinciaal voorzitter: Bil-
zerweg 50, 3668 As (tel. 011-65.74.32). 
Bert Verheijen, afdeling voorzitter: 
Dorpsstraat 5, 3668 As (tel. 
011-6570.73). 
Lode Bollen, ledenaantal: Oude Molen
weg 9, 3668 As (tel. 011-6573.91). 
Kurt Rondelez, fraktieleider: Scfians-
sti-aat 9, 3668 As (tel. 011-65.72.70). 
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Boutersemse tweede stemronde 
was echt niet nodig... 

BRABANT 

Dezelfde dag dat de kranten meldden 
(vorige week vrijdag) dat de Raad 
van State de gemeenteraadsverkie
zingen in Boutersem ongeldig ver
klaarde, werd in de gemeente reeds 
een eerste CVP-verkiezingspamflet 
verspreid-
De uitgever van het pamflet CVP-
voorzitter J. Bosmans en tevens ka
binetschef van minister Lenssens, 
spande zich in om met zijn mooiste 
volzinnen de schuld van de nieuwe 
verkiezmgen op rekening van de 
Volksunie te schrijven. 
Ook werd getracht het bericht in de 
plaatselijke .Dorpskrant' tegen te 
spreken als zou de CVP zich bij de 
Raad van State ingespannen hebben 
om de VU-klacht andermaal te laten 
onontvankelijk verklaren. 
In Boutersem wordt bedenkelik op
gekeken tegen deze zenuwachtige en 
overhaaste elektorale CVP-bedoe-
ning. 
Met het arrest van de Raad van state 
werd immers overduidelijk aange
toond dat de tweede stemronde in 
Boutersem echt niet hoefde! 

Allereerst bewijzen de feiten dat de 
CVP ook nog nniddels een memorie 
van antwoord bij de Raad van State in 
extremis trachtte te verhinderen dat 
de VU-kandidaten toch nog een elek

torale kans zouden toegewezen knj-
gen 
BIJ de openbare terechtzitting pleitte 
een advokaat die van de CVP De VU 
deed het rechtsgeding met zeer gede
gen jundische argumenten maar met 
t)ehoorli)k zuiniger geldmiddelen dan 
de CVP Precies die advokaat kreeg 
van de CVP de opdracht om op de 
meest fantasienjke wijze de VU-kandi-
daten van oktot>er jl andemaal te doen 
wandelen sturen als kandidaat-kandi
daten die geen rechten hebben om 
aan verkiezingen deel te nemen Bo
vendien werd uitdrukkelijk gevraagd 
de VU-verzoekers tot de proceskos
ten te veroordelen Niets daarvan 
wordt (vanzelfsprekend) vermeld in 
het CVP-pamHet 

Drie fouten 
Maar, veel belangnjker dan die bitsige 
bedoening van de partij die (met een 
nipte zeteü de absolute meerderheid 
tracht te behouden, is de uitspraak van 
de Raad van State omtrent de fouten 
die het hoofdbureau duidelijk beging. 
Vooral de houding van de voorzitter 
van het hoofdbureau wordt gelaakt 
# er was geen goede reden om de 
VU-kandidatenlijst af te wijzen. De 
nationaliteitsattesten waren bjdig inge
diend, d w x voor de voorlopige afslui
ting van de kandidatenlijsten, 
• mocht het hoofdbureau hoe dan 

ook twijfels gehad hebben omtrent de 
nationaliteit van de VU-kandidaten dan 
was het precies zijn taak een onder
zoek daarover te verrichten; 
• het Hof van Beroep verklaarde de 
VU-klacht tegen de afwijzing orwnt-
vankelijk, omdat er precies volgens dit 
Hof geen twijfel aanwezig was over de 
nationaliteit van de VU-mensen De 
voorzitter had na die uitspraak het 
Hoofdbureau opnieuw moeten sa
menroepen, en zich schikken naar de 
uitspraak van het Hof van Beroep, 
namelijk de VU-lijst laten deelnemen 
aan de verkiezingen van 10 oktober 
Het is zeker niet de VU die hel 
hoofdbureau belet heeft zijn taak 
korrekt uit te voeren-
Inmiddels heeft de VU-Boutersem be
slist een sobere campagne te voeren 
en zich niet te laten verleiden tot 
venijnige steekspelen waar de t>evol-
king in niets mee gediend is. 

UW verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste v(X)rwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 02/356.59.30 

waar vlamingen thuis zijn! 

CVP-SP verwerpen sociaal 
VU-voorstel in Halle 
De jongste gemeenteraadszitting in 
Halle werd een test voor de geloof
waardigheid van de nieuwe CVP-SP-
koalibe Met belangstelling werd uitge
keken naar de houding van de be-
stuursploeg die in haar verkiezingspro
paganda ten stelligste een nieuw, open 
en demokratischer beleid had beloofd 
Mark Demesmaeker, een van de jong
ste VU-gemeenteraadsleden, had een 
toegevoegd punt op de agenda ge
plaatst „de vnjstelling voor werklozen 
van de gemeentelijke taks op de afie-
venng van administratieve stukken" 
Zelf werkloos weet Mark al te goed 
welke financiële inspanningen van de 
werkzoekenden worden gevraagd 
Wie regelmatig solliciteert spendeert 
inderdaad telkens weer honderden 
franken voor het aanschaffen van de 
vereiste administratieve stukken zoals 
afschriften van diploma's, bewijzen 
van goed gedrag en zeden Het VU-
voorstel bestond er in de gemeentelij
ke taks op het afleveren van deze 
bescheiden vnj te stellen voor werklo
zen Solliciteren zou op deze manier 
goedkoper worden en zou voor de 
werkzoekerKlen een stimulans zijn om 
vaker te solliciteren 
Op de hem eigen dynamische manier 
verdedigde ons raadslid zijn voorstel 
De meerderheid had zich duidelijk niet 
aan zulk goed geargumenteerd büetoog 
verwacht en was een beetje uit het 
lood geslagen Ze konden er immers 
niet onderuit „Indien we konsekwent 
willen zijn zie ik met in waarom we dit 
positief en sociaal voorstel zouden 
afkeuren We hebtien de plicht om 
binnen het kader van de gemeentelijke 
autonomie, sociaal gunstige maatrege
len te nemen waar dat mogelijk i&" Het 
punt had trouwens ruime weerklank 
gevonden in de plaatselijke en nationa
le pers en had talloze positieve reak-

bes ontk)kt Dat alles verhinderde de 
meerderheid met zich in allerlei boch
ten te vi/nngen om het voorstel te 
kunnen afketsen De „socialistische" 
raadsleden en de ACV-vleugel van de 
CVP-fraktie stemden tegen hun zin 
„neen" Zij volgden blindelings het dik-
taat van de supercumulards van het 
schepenkollege, die het voorstel noch
tans „zonder twijfel sympatiek" noem
den Deze dames en heren die sterk 
zijn in het verzamelen van F>ostjes en 
mandaten allerhande, weten uiteraard 
met wat werkloos zijn betekent Zij 
moeten aan hun kiezers nu maar eens 
uitleggen hoe ze hun houding kunnen 
njmen met hun verkiezingsbeloften en 
-programma's, waann ze de bevolking 
ten voeten uit van hun „sociale bewo
genheid" hebben trachten te overtui
gen 
Het voorstel van Mark Demesmaeker 
werd naar wij vernemen overgenomen 
in andere gemeenten Hopelijk draagt 
het er toe bij dat de nationale wetgever 
nu maar eens vlug wat doet aan de ge
kende misbruiken waarvan sollicitan
ten vaak het slachtoffer zijn Zo heeft 
het VU-voorstel dan misschien toch 
konkrete verdiensten 

MAART 
31 DILBEEK- Vormingsavond nnet Euro-parlementslid Jaak Van de 

Meulebroucke „Volksunie in het Europarlement" Om 20 uur in 
lokaal 304 Westrand O g VU-Dilbeek 

APRIL 
8 VOSSEM. VUJO-fuif m zaal Edelweiss. 
9 TERALFENE- Vlaams eetmaal met pitjesbak in het Natekenshof, 

Bredeweg Geuze en knek van 't vat Vanaf 16 uur Inrichting VU 
10 DIEGEM. spagetti-festijn met wijn in zaal „Mikte", Kerktorenstraat 

1 Van 12 tot 22 uur Ook uiensoep te verknjgen 
10 VILVOORDE Breugelfeest in de feestzaal van de gemeente-

scfiool, Vlierkensstraat te Vilvoorde (Kassei), vanaf 11 uur 
Muzikale omlijsting door „De Vilvoordse Folkband" 

16 LIEDEKERKE: VU-breugelmaal vanaf 18 a m het Parochiecen
trum Fabnekstraat Ook op zondag 17-4 van 11 u 30 tot 15 uur 

16 GRIMBERGEN: vierde dansfeest Söchhng Vic Anaaux vanaf 
21 u m het Fenikshof, AtxJijstraat Jerry Btondel en zijn orWest 
spelen ten dans. Voorverkoop 100 fr, inkom 120 fr 

16 DWORP: leeuwenfuif vanaf 20 u 30 in de Vredezaal nnet 
decobar Venua Inkom 80 fr Ingencht door en voor Volksume-
Kestertieek. 

17 VOSSEM: toneel- en debatavond door een Kortnjkse groep om
trent het probleem .Stress", om 20 u in zaal Edelweiss 

17 ST.-MARTENS-BODEGEM VUJO-pannekoekenfesbjn van 15 
tot 21 u. m de gemeenschapstokalen. Schoolstraat 

Dank aan Rik en Lode! 

Bestuursverkiezingen in het 
arrondissement Leuven afgerond 
Op vrijdag 18 maart werden de bestuursverkiezingen in het arrondis
sement Leuven afgerond met de verkiezing van een nieuw arrondis
sementeel bestuur. De vernieuwing van de afdelingsbesturen, die in 
ons arrondissement een Jaar vervroegd werden, kende een vlot ver
loop. 
De verjonging en vernieuwing werd op vele plaatsen daadwerkelijk 
doorgevoerd. 
De verkiezing van het arrondissementsbestuur kende eveneens een 
vlot verloop. 

Pol Vanden Bempt werd met ruime 
meerderheid verkozen tot nieuwe ar-
rondissementele voorzitter en Ludo 
Van Lent werd op dezelfde manier 
bevestigd in zijn funktie als sekretans 
De ovenge bestuursleden werden Pol 
Cresens (ondervoorzitter en „afzak
kertjes"), Dnes Desmet (penning
meester), Luk Vanhorenbeek (pers en 
propaganda). Staf Dewalheyns (orga-
nizaöe voor het zuiden en oosten van 
het arrondissemenü, Gerda Raskin 
(organizatie voor het westen en het 
noorden van het arrondissement -H 
verantwoordelijk voor leden en abon-
nementen), Johan Luysterborg 
(dienstbetoon) en Vital Geeraerts 
(jongerenwerking) 
Na de verkiezingen dankte de voltalli
ge arrondissementsraad met een 
staande ovatie de afscheidnemende 
arrondissementele bestuursleden Rik 
De Deken en Lode Van Put voor hun 
jarenlange en onbaatzuchtige inzet 
voor de arrondissementele Volksunie 
Rik, die jarenlang zowel het arrondisse
mentsbestuur als de raad leidde, bege
leidde en sbmuleerde op zijn gewoon 

vu-Brussel 
naar Zangfeest 
De VU van Brussel-Stad legt een bus 
in naar het Zangfeest Deelname in de 
onkosten tiedraagt 180 fr In de voor
middag wordt er een speciaal pro
gramma uitgewerkt Inschnjvingen 
kunnen bij Rudi Roosens Vuurkrui-
senlaan 253 1020 Brussel, tel 
267 93 07 of bij Bert Anciaux, Arauca-
nalaan 57,1020 Brussel, tel 2895455 
Ambiance verzekert'" 

menselijke manier, geeft nu zijn taak 
door aan Pol Vanden Bempt 
En Lode, de nauwgezette en stipte 
arrondissementele verslaggever en 
raadgever, geeft zijn taak door aan 
Ludo Van Lent 

Beiden zullen nu de toekomst van de 

ZO^K«ÈC3^ 
• Dame, wonend in het Me-
chelse, zoekt voor 3 a 4 dagen 
p)er week een bijverdienste, licht 
huishoudelijk of administratef 
werk. Ref nr 517 
Belangstellenden kunnen korv 
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers, via 
het Vlaams Nationaal (Centrum, 
Ontvoenngsplaats 1 (Selieve het 
ref nr te vermeWen 
• Maatschappelijk assistente 
gezondheidszorg, 25 j , ong, 
zoekt betrekking West- of Oost-
VI Tel 056-51.2444 

Volksunie in het arr meer „van achter 
de schermen" volgen en bijstaaa 
Want helemaal verdwijnen uit de ar
rondissementele werking zullen ze 
met De vernieuwde ptoeg kan immers 
nog rekenen op de wijze woorden en 
ideeën van Rik en Lode, ook in de toe
komst 
Namens de hele arrondissementele 
Volksunie willen we nogmaals dank u 
zeggen, met alleen aan Rik en Lode 
maar ook aan Gisleen en Yvonne, die 
hun echtgenoten vele dagen en avon
den hebt)en moeten missen en van 
hun huis een ontmoetingsplaats maak
ten waar iedereen op elk ogenblik van 
de dag terecht kon met zijn vragen 

Ijof ten tr*cnl|oortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Doeren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

f 

Oproep VUJO-

vredesfietseling 
Voor de 7de keer trekt VLUO 
per fiets naar de Uzert)edevaart 
Dwars door Vlaanderen 
Om de deelname aan de Vredes-
fietseling voor onze pngeren zo 
goedkoop mogelijk te houden wil 
VUJO graag de zwaarste onkos
ten drukken, meer bepaald het 
vervoer van de fietsen tijdens de 
terugtocht 
Welke Vlaams-nationale sym-
patizant (zelfstandige, onderne
mer.) kan ons een grote, geslo
ten vrachtwagen (mm. 100 kub. 
meter) ter beschikking stelten 
op zaterdag 2 en/of zondag 3 
juli? 
Brandstofverbruik, verzekenng 
enz. op VlJJO-kosten 
Bereidwillige kamionbezitters ne
men kontakt op met VUJO, Bam-
kadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02/2194930 
Dank bij voortiaati 

M E U B E L E N - D E KEIZER> 

VU bekomt verkeersdrempels te 
Scherpenheuvel-Zichem 

Salons - Kleinmeubele 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

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

Openincsureni Di., * 
Do., /at. vi 
Zondag van 14 tol i t u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5i2.22.22 

Op de gemeenteraad van donderdag 
10 maart jl hebben de VU-gemeente
raadsleden M Janssen en M Ge-
moets weer eens de meerderheid Bij 
de agendapunten van het schepenkol
lege hebben ze er vier aan toege
voegd over openbare werken in de 
gemeente 
Raadslid M Janssen eiste verkeers
drempels aan de gemeenteschool Ter 
Hoeve te Testelt en bekwam deze, 
even rraodzakelijke nolenngen op 

deze wijk werden door de meerder
heid weggestemd 

Bij geheime zittng werden de manda
ten toegekend voor 21 afgevaardig
den bij interkommunales, instellingen 
en maatschappijen De CVP „kreeg" er 
13, de SP 8, opmerkelijk was wel de 
toekenning per deelgemeente 16 
Scherpenheuvel, 4 Avertxsde en 1 Zi-
chem, Testelt Messeltiroek en Kagge-
vinne ontvingen geen enkel mandaat' 
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24 m Wij in de Voiksunie 

W a t een kersverse VUJO-kern zoal kan doen! 

Pas opgerichte 
VUJO-Dendermonde aktief 

OOST-VLMNDEREN 

Op 20 december van verleden jaar 
werd een nieuwe VUJO-kern in het 
Dendermondse geboren Om het prak
tische werk aan te pakken, werd eerst 
en vooral een voorlopig bestuur aan
gesteld De rol van voorzitster werd 
vervuld door Anne Van Haesendonck, 
Chns De Pauw nam de taak van 
sekretans op zich en Myriam Vemest 
zou zorg dragen voor het geld dat op 
dat moment nog moest binnenkomen 
Deze dne-eenheid werkt trouwens 
nog steeds verder maar ondertussen 
zijn er wel een paar funkties bijgeko
men, waaronder de vertegenwoordi
ging in de jeugdraad door Wim De-
commer Ook werden stappen onder
nomen om onze werking uit te breiden 
op arrondissementeel vlak Tot zover 
ons bestuur 

Veel belangnjker dan de personen 
zelf, IS het werk dat ze doen Nog maar 
pas uit de grond gestampt zagen we 
ons al gedwongen te protesteren en 
wel tegen het nogal onzuiver toewij
zen van een huis in Dendermonde aan 
de KAJ De grootste bezwaren hierte
gen waren dat dit gebeurde zonder de 
jeugdraad te raadplegen en dat er 
reeds werken aan de gang waren voor 
de toezegging 
Na de nodige nieuwjaarswensen te 
hebben verstuurd ging het werk ver
der Al vlug bleek, wat we eigenlijk op 
voorhand al wisten, dat we dnngend 
geld nodig hadden om te werken Een 
TD bood daarvoor de oplossing Voor 
de praktische reahzatie hiervan, kre
gen we aanzienlijke hulp van VU-leden 
uit Dendermonde en omstreken Nog
maals onze hartelijke dank daarvoor 
Ons volgende initiatief bestond enn 
om onwettige straatnaambordjes af te 

halen De bordjes in kwestie droegen 
de naam van onze nog in leven zijnde 
burgemeester M A Cool en ex-sche
pen D Van Hoorde Dit plan dreigde 
echter in het water te vallen bij gebrek 
aan mankracht Gelukkig werd het 
overgenomen door het pas verkozen 
VU-gemeenteraadslid Ferdy Willems 
De hele aktie werd een enorm sukses 
dat herhaaldelijk de pers haalde 
Korte tijd later kwam de rakettenkwes-
tie in het nieuws Uiteraard konden we 
ook hier met bij de pakken blijven 
zitten Heel Dendermonde kan daar
van meepraten vermits onze „Geen 
F16"-affichen overal te zien waren 

Volgend punt de nationale VUJO-
kaderdag Daar gingen we een beetje 
schuchter naar toe, maar dankzij een 
tas koffie en de woorden van Willy 
Kuypers voelden we ons vlug gerust
gesteld en konden we des te beter 
deelnemen aan de diskussies in de 
werkgroepen Deze vielen echter op 
bepaalde momenten tegen door de 
manier waarop alles t)esproken werd 
Volgens ons bleef het vaak al te zeer 
beperkt tot het teoretische vlak en 
domineerde de tegenstelling links-
rechts ten onrechte heel de sfeer 
Toch IS deze dag zeer nuttig geweest 
o a ook omdat we meer VUJO-men-
sen leerden kennen 

Daarop naderde karnaval zowel in 
Baasrode, als in Dendermonde en St-
Gillis waren we in de stoet aanwezig 
maar vooral de laatste keer waren we 
prachtig uitgedost in middeleeuwse 
knapen met Tijl en Nele in ons midden 
Dit alles was mogelijk dankzij mevr 
Peels die we via deze weg ook nog 
eens extra willen bedanken 

Op 13 maart werd dan de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd De klach
ten ingediend door enkele CVP-men-
sen hadden dit steeds maar uitgesteld 
Eindelijk kwam die installatie er dan 
toch een unieke gelegenheid voor een 
volgende aktie Samen met een aan 
onze kleuren beantwoordende paas-
bloem kreeg elke mandataris onze 
beste wensen mee voor de komende 
zes jaar Wel werd er daarbij de na
druk op gelegd dat ze het nogal wat 
beter moesten doen dan hun voorgan
gers 
Onze jongste reaktie was gericht te
gen de disknminerende, racistische 
onderwijsmaatregelen van burge
meester Nols Naast de humane be
zwaren werd ook gewezen op een 
bijkomend nadelig gevolg voor de Ne
derlandstalige scholen in Brussel 
Deze lopen daardoor immers het risiko 
een deel van hun leerlingen te verlie
zen die daar vroeger hun toevlucht 
zochten om met samen met kinderen 
van vreemdelingen onderwijs te moe
ten genieten 
Zo, dat was het dan tot nu toe We zijn 
echter met van plan het daarbij te laten 
en plannen en werken verder 

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

trum, Braemkasteelstraat 35-39 Inkom 100 fr Org Dr J 
Goossen^ertskring 

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

4 RUPELMONDE Bezoek aan de veekwekenj E De Keulenaere 
te Kallo waar men nog hormonenvnj runderen kweekt Samen
komst op het Mercatorplein om 13 u 30 verplaatsing met eigen 
wagen Org A Verbruggenkring Rupelmonde 
AALST Eerste groot nachtbal van gemeenteraadslid Willy Alloo, 
om 20 uur in feestzaal St-Anna Roklijfstraat Opbrengst ten voor
dele van een aantal Vlaamse Verenigingen Inkom 80 fr Orkest 
The Five Speed 
SINT-NIKLAAS 1ste Nationaal Lustrumbal van het NJSV met 
om 20 u in zaal Stad Nantes' Grote Markt 25 Muziek Euranje-
Studio 
APPELTERRE-OUTER-VOORDE 7de eetfestijn van VU vanaf 
18 uur in zaal De Jachthoorn, Outer CLebeke) Ook op zondag 
10 april van 11 u 30 tot 13 uur 
LOCHRISTI Avond met de Gentse kabaretgroep Moereloere, 
cafe chantant in zaal Begonia Dorp-Oost 7 Aanvang 20 u Inkom 
100 fr Inr Goossenaertsknng-Lochristi 
GENT-ZUID propagandakaravaan van afd Gent-Zuid Autokara
vaan 1 s m de afd Aalter en Deinze Om 14 u samenkomst aan de 
De Pintelaan te Gent tussen E5-afnt - Oudenaardsesteenweg en 
kruispunt De Sterre 
GROOT-ASSENEDE zevende Vlaams lentebal in de parochie
zaal van Bassevelde om 20 uur Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr 
GENT propaganda-wandeltocht door Gent i v m de nieuwe 
verkiezingen, voor alle afdelingen van het arr Gent-Eekio 
Bijeenkomst om 14 u aan het St-Pietersplein Regenschermen 
meebrengen 
GENT Goossenaertsknng Gent bezichtigen van het histonsch 
museum Vlaamse Strijd te Aalter Vertrek op het St-Pietersplein 
om 14 u 15 

9 

9 

9 

16 

16 

17 

VU-EekIo naar 

Zangfeest 

Voorverkoop kaarten tot uiterlijk 15 
apnl op het VU-sekretanaat afd EekIo, 
Weverstraat 9 te 9900 EekIo telefo
nisch op het nummer 7712 47 of door 
storting op PCR-rekemng 000-
0850181-73 van Jaak De Muynck Eek
Io Prijzen der plaatsen 125,165,250 fr 
Individueel vervoer 

Info-avond 
te Sinaai 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
911 O Gent (St-Amandsberg 
Tel 091/28.28 32 en 28 36 23 
ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 

(Adv. 23) 

De VU-afdeling Sinaai ncht op 8 apnl 
om 20 u een avond in bij „Emma", Zaal 
De Kroon te Sinaai 
Schepen Daan Antheums en Mare 
Huys geven een beleidsvisie Er is 
gelegenheid tot vragen stellen en om 
kennis te maken met het nieuw be
stuur 
Iedereen is welkom 

Sociaal dienstbetoon senator Walter Peeters 
Zaterdag 2 april 

9 00 u Waasmunster bij mevrouw 
Leona De Lamper, Dnes 26 
te 9170 Sombeke 

1030u „Klodde", naast I I O O u 

1400u 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

BIJ ons kunt U terecht voor tradi
tionele, ambachtelijke kopieën in 
massief, edel hout vervaardigd in 
eigen atelier 

VERDELER-

JEAN ROCHE, 
DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 
GEEREBAERTea 

Eegenen 105 
(Steenweg Wetteren-
Dendermonde) 
9328 Schoonaarde 
Tel. 052-42.21.56 

Donderdag s lu i t ingsdag 
Open t i jdens weekends 

Zele, lokaal 
de Pallieter 
Lokeren, lokaal „De Groene 
Poort", Markt 

Zondagen 3 en 17 april 
11 00 u Dendermonde, lokaal vzw „'t 

Vestje" 

Zaterdag 9 april 
830 u Hamme, bij de senator thuis. 

Nijverheidsstraat 64, 9160 
Hamme 
Lebbeke, bij mevr Van Bie-
sen. Brusselsesteenweg 145, 
9370 Lebbeke 
Buggenhout m cafe „'t Var
kenskot", Krapstraat 

Zondagen 10 en 24 april 
11 00 u Sint-Niklaas, lokaal „Steen-

straete". Nieuwstraat 86, 
2700 Sint-Niklaas 

Zaterdag 16 april 
lOOOu Wetteren, lokaal Vlaams Zie

kenfonds SDD, Jagersstraat 
2, 9200 Wetteren 

1400u 

1500u 

1600u 

Laame, ten huize van Chris 
Van Acker, Kouterdreef 24, 
Laame 
Temse, cafe „Cambnnus", 
Kasteelstraat 
Bazel, bij gemeenteraadslid 
Antoine Denert Rupelmon-
destraat 90, Bazel 
Kruibeke, bij gemeenteraads
lid Kamiel Van Mieghem, Ba-
zelstraat 89, Kruibeke 

1030 u 

1130u 

Zaterdag 23 april 
830 u Hamme, bij de senator thuis. 

Nijverheidsstraat 64 
10 30 u Schoonaarde, ten huize van 

gemeenteraadslid Herman 
Van den Abbeele, Losweg 
11 

11 30 u Overmere, cafe „Boeren-
knjg" (rechtover de kerW 

1400u Stekene, cafe „'t Straatje", 
Heistraat 

1500u De Klinge, bij gemeente
raadslid Robert Van Duyse, 
Trompwegel 72, De Klinge 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst 
heeft de hiernavolgende funktie opengesteld 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de radio-

terapie (nucleaire geneeskunde) 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk tegen 15 mei 1983 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04081978, genaamd anti-
knsiswet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 

^voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen 
(dhr P COPPENS.direkteurwnd ziekenhuis - tel 053-212393 
blnnenpost 102) Adv. 56 
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- ^ lepel & vork... 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 

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

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

E e t h u i s ' t V o s k e 

Verbertstraat 145-147 
2',20 Schoten 03/6584176 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Wiinimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstr^at 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri)dag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • U 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
O* familiezaak mat Iradilie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

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

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

H o t e l - r e s l a u r a n t - p u b 

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

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

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

C a f e - r e s t a u r a n t 

M U T S A E R T 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 
Ehe van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Te) 091 30 06 53 

Sociaal dienstbetoon N. Maes Nieuwe lessenreeksen Vormings-
Elke maand 
1ste zaterdag (2 april) 
SCHELDEKANT: 
Om 14u te Temse, café Cambrinus, 
Markt te 2690 Temse a71 0525) 
Om 15 u te Bazel, bij raadslid Antoine 
Denert Rupelmondestraat 90 te 2768 
Bazel C7742017) 
Om 16 u te Kruibeke, bij raadslid 
Kamiel Van Mieghem, Bazelstraat 8 te 
2760 Kruibeke 07741647) 
2de dinsdag (12 april): 
Om 11 u te Beveren, Vlaamse Mutua
liteit V\/aasland, Oude Zandstraal 14, 
Beveren C7756666) 
2de zaterdag (9 april). 
Om 10 u te Kleldrecht-Verrebroek-
Doel, bij raadslid Boudewijn Vlegels, 
Tragel 53 te 2790 Kieldrecht 
a 7 3 5 1 29) 
Om 11 u te Melsele-Beveren, bij 
raadslid Ghisleen Van Vossel, Gaver-
landstraat 16 te 2740 Melsele 
(7759507) 
3de zaterdag (16 april): 
Om 11 u te TIelrode, bij Herman Ke
gels, Antwerpsestwg 105 A te Tielrode 
C7712013) 
Om 14 u te Stekene, Vlaamse Mutuali
teit Waasland, Oosteinde 8bis,te Ste
kene 
Om 15u te Kemzeke-De Kllnge, b j 
Walter Drumont, Voorhout 5 te Kem-
zeke (797707) 
Om 16 u te Slnt-Glllls, bij Albert Van 
Wiele, Stabonsstraat 159 te St-Gillis 
a 0 6 5 7 8 ) 
Om 17 u te Meerdonk-De Kllnge, bij 

Propaganda-
karavaan te Gent 
Op zaterdag 9 april houdt de VU-af-
dellng Gent-Zuid l.s.m. de VU-afde-
ling Aalter en Deinze een propagan-
dakaravaan voor de herverkiezingen 
te Gent 
Samenkomst om 14 u. aan de De 
Pintelaan te Gent tussen E5-afrit, 
Oudenaardse Steenweg en het Ster
re-kruispunt 

Elk Maes, Oude Molenstraat 71 te De 
Klinge (7705924) 
4de zaterdag (23 april)-
Om 15 u te Lokeren, De Groene 
Poorte, Markt 72 te Lokeren (091-
461778) 
Om 16 u te SInaai, bij Georges Maes, 
Vleeshouwerstraat 24 te Sinaai 
(7723179) 
Op afspraak: elke maandag-, woens
dag- en vnjdagmorgen, tijdens de kan
tooruren Kantoor Nelly Maes, Gent-
sebaan 50 te 2700 St-Niklaas 

VU-Gentbrugge-
Ledeberg: nieuw 
bestuur 
Op 12 maart jl hield de nu samenge
voegde afdeling Gentbrugge-Lede-
berg haar vervroegde afdelingsbe-
stuursverkiezing 
Vooreerst houden wij er aan onze 
uittredende bestuursleden te danken 
voor hun gepresteerde medewerking 
tijdens de voorbije 2 a 3 jaar, dit zijn 
onze vroegere voorzitter de heer G 
Verhoeyen en de tjestuursleden Chr 
Sergeant, Geert Taelman en R Rohan 
Aan de nieuwe bestuursleden van 
harte welkom, met de aktiviteiten om
trent de hernieuwde gemeenteraads
verkiezingen te Gent op 24 apnl as zal 
dit nieuw bestuur alvast vlug ingewerkt 
zijn 
Volgt hierna de samenstelling van dit 
t>estuur voorzitter R Van de Meirs-
sche, ondervoorzitter Fr Bomb)eke (te
vens jongerenwerking), sekretaris Lie
ve Rot)ert-Bogaert penningmeester 
M Symoens, propaganda wijk Arse
naal L Rotjert en A Eliano, wijk Cen-
ter A Servaes en W Tack, wijk 
Ledet)erg G Merckx-De Bruyne en N 
Neufcour, vertegenwoordiging F\A^ 
D Van de Meirssche-(^mbeen, ande
re bestuursleden H Roggeman, W 
Van (Doillie, G Couvreur 

centrum L Dosfel 
Kennismakingsweekend 
met Voeren 
Voeren van binnenuit en anders leren 
kennen via een verblijf ter plaatse, via 
inleidingen en gesprekken Extra aan
dacht voor de natuur Wanneer van 
donderdagavond 7 tot zondagavond 
10 apnl Waar Jeugdherberg „De 
Veurs" Komberg 29 te Sint-Martens-
Voeren Verdere inlichtingen en in-
schnjvingen bij Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4, 
Gent, tel 091-257557 

Voeren, ook dat 
is Vlaanderen 
Voeren benaderen en situeren vanuit 
een breder kader, dat is het opzet van 
deze vormingscyclus (inleidingen, dia
montage en gesprekken) Wanneer"? 
Drie donderdagavonden 14, 21 en 28 
apnl (telkens van 20 u tot 23 uJ , 
zaterdag 7 mei (van 9 tot 12 u 15 en 
van 14 tot 17 u 15) W a a r ' Leuven, 
Centrum voor Mensen met Vragen, 
Kiekenstraat 1 te Leuven, Neerpelt 
Dommelhof, Toekomstlaan 5 te Neer-
pelt 
Verdere inlichtingen en inschnjving 
bij Vormingscentrum Lod Dosfel 
vzw Bennesteeg 4 te Gent tel 
091-257527 Inschrijven is noodzake
lijk i 

Van het IJzerfront naar 
het Oostfront... en dertig 
jaar Vlaamse Beweging 
1914-1944" 
In deze zesdelige cyclus wordt dieper 
ingegaan op de kollaboratie van het 
Vlaamsnationalisme en geprobeerd 
een antwoord te vinden op de vraag 
naar het waarom van die verregaande 

samenwerking met nazi-Duitsland Dit 
aan de hand van inleidingen van des
kundigen en histonci (senatoren Luy-
ten en Van Ooteghem, histonci 
D'Haese De Meulder en Meyers) en 
diskussiegesprekken 
Wanneer? 
Gent 31 maart 13, 16, 25 apnl, 2 en 
9 mei (telkens van 20 tot 23 u , zater
dagmorgen van 9 u 30 tot 12 u 30) 
Brussel 28 maart 12, 15, 19 en 26 
apnl en 5 mei (telkens van 20 tot 
23 uJ 
Merksem-Antwerpen 11, 18, 23 apnl, 
4, 11 en 18 mei (telkens van 20 tot 
23 u , zaterdagmorgen van 9 u 30 tot 
12 u 30) 

Leuven 27 apnl, 3, 14, 17, 24 en 
31 mei (telkens van 20 tot 23 u , 
zaterdagmorgen van 9 u 30 tot 
12 u 30) 

Waar? 
Gent vergaderruimte ASLK-Gent-
Centrum, Korte Meer (hoek Kouter 
GenO Brussel, Taverne Schuurke, 
Oude Graanmarkt Brussel, Merk
sem-Antwerpen, vergaderruimte 
VLANAC, Bredabaan, Merksem, Leu
ven, Centrum voor Mensen met Vra
gen, Kiekenstraat 1, Leuven Ver
dere inlichtingen en inschnjvingen bij 
Vormingscentrum L Dosfel, Benne
steeg 4 Gent 

VU richt steunfonds 
herverkiezingen op 
In een aantal V laamse gemeenten dienen de verkiezingen 
van oktober '82 te worden overgedaan, sommige data liggen 
reeds v a s t 
Andere dossiers zijn nog hangende bij de Raad van State. 
Herverkiezingen betekenen voor de afdelingen In kwest ie 
een zware financiële dobber, dat zal niemand ontkennen. 
Daarom heeft het VU-part i jbestuur besloten een solidari
teitsfonds op te richten om die afdelingen bij te staan. 
Let we l : het gaat hier om een nationaal fonds en niet om een 
afdelingsinitiatief. 
Bedragen — hoe gering ook — worden samengebracht op 
het rekeningnummer van VU-nat ionaal en naar gelang de 
noden besteed. 
De VU-afdel ingen die van herverkiezingen gespaard bleven 
worden vriendelijk verzocht een solidariteitsbijdrage te 
storten op nr. 435-0271521-01 van Volksunie vzw, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. 
Dank bij voorbaat ! 

31 MAART 1963 
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Onder grote belangstelling 

Willy Kuijpers in De Haan 
over de Belgische wapenhandel 

WEST-VUUNDEREN 

Zo'n 130 belangstellenden waren dins
dag 11 naar de Raadskelder te Vlisse-
gem afgezakt Kamerlid-kwestor Willy 
Kuijpers kwam er vcxir de Volksunie-
afdeling van De Haan spreken over 
„Oorlog en Wapenmaffia van 1914 tot 
1984" Onder de aanwezigen tal van 

Bestuurswijziging 
bij VU-leper 
o p 2 februan ging in de afdeling leper 
een bestuurswijziging door Hier de 
samenstelling van de nieuwe ploeg 
Voorzitter Zeno Deknudt, Meense-
weg 226, tel 20 25 37 Ondervoorzitter 
Werner De Smaels, d'Ennetieresplein 
36, Elv Tel 423085 Sekretans Dag-
mar Anneessens-Vannjckegem, Ooie
vaarlaan 11 Tel 205944 Penning
meester Jons Braem, Slachthuisstraat 
29 Tel 202468 Organizatie - Politieke 
kadervorming Ivan Bonte, St-Jans-
straat 2 Tel 2015 39 Leden en abon
nement Jano Braem-Dambruyne, 
Slachthuisstraat 29 Tel 202468, An-
toon Deleu Pennestraat 48 Tel 
2011 94 Informatie, pers en dokumen-
tatie Michel Ryde. Dikkebusseweg 
514, Dikkeb, tel 203688, Georges 
Pareyn, Kasteelweg 55, Vlamert, tel 
203212 Propaganda voor Boezinge 
Elverdinge, Vlamertinge Erna De 
Smaels-Buicke, d'Ennetieresplein 36, 
Elv, tel 423085 Propaganda voor 
Dikkebus, Hollebeke, Voormezele. Zil-
lebeke Rafael Fockenoy. Hommelhof-
straat 16 leper, tel 203482 Propagan
da voor leper-Centrum Cecile Van-
denbiIcke-Remmene, Acacialaan 66 
tel 203378 Mieke de Smet-Vergou-
wen St-Pietersstraat 1, Elv. tel 
42 23 96 VUJO Jan Delia, Haiglaan 10 
tel 201547 Bestuurslid Gilbert Van 
Eecke, Elverdmgestraat 42, tel 
203479 Arrondissementeel bestuur 
Jons Braem en Rafael Fockenoy Af
gevaardigden arrondissementele raad 
Zeno Deknudt, Dagmar Anneessens, 
Vannjckeghem, Ivan Bonte, Joris 
Braem, Rafael Fockenoy en Gilbert 
Van Eecke 

Gemeentelijke 
Mandatarissen 
Fraktieleider Michel Capoen, Canada
laan I, Zilleb, tel 204885, Maurits 
Logie G Gezellestraat 7, Vlam, tel 
201605, Herman Laurens, Dr Deke-
melelaan 19. Boez, tel 422590, Hen-
dnk Depoorter. Diksmuidseweg 520, 
Boez, tel 423187 Raadslid O C M W 
Pieter Lerooij, Haiglaan 95. tel 2019 36 
Voorzitter Herve Vandamme. St-
Maartensplein 2, Wervik, tel 
056-311825 Sekretans Roza Ler-
nout-Martens, Beselarestraat 10, Gelu-
we, tel 056-51 1833 Provinciale Man-
datans dr Leon Hoflack, Dadizele-
straat 34, Beselare, tel 466467 Natio
nale Mandatans senator Michel Ca
poen 

politici, met alleen VU-prominentei. 
maar ook plaatselijke verantwoordelij
ken en mandatarissen van CVP, De 
Haan 2000, LB. P W en SP 
Nadat hij het publiek verwelkomd had, 
stelde afdelingsvoorzitter Wilfned 
Vandaele kort de andere bestuursle
den voor Mich van Opstal, ondervoor
zitter en tevens gemeenteraadslid 
voor de pluralistische gemeentelijst 
„De Haan 2000", Freddy Baert sekre
tans, Mana Huijsmans, penningmees
ter, Robert Vanhoucke, bestuurslid en 
Rika Remaut bestuurslid en OCMW-
raadslid voor „De Haan 2000" 
Hierna leidde voorzitter Vandaele de 
spreker in, waarbij hij het had over het 
biezoek van de kwestor aan Guatema
la, Nicaragua en El Salvador, over de 
transporten van radioaktief afval en 
over zijn akbes voor de Baskische 
politieke vluchtelingen Arrese en Bil
bao 

Door heel zijn uiteenzetting heen trok 
Kuijpers parallellen tussen wapenhan
del en ontwikkelingssamenwerking en 
gaf hij voorbeelden vanuit zijn ruime 
ervanng 

Tevens illustreerde hij aan de hand van 
een dia-reeks over de Eerste Werel
doorlog hoe de Vlaamse Beweging als 
Vredesbeweging is gegroeid en hoe 
de „nooit meer ooriog"-slogan tot op 
heden is bewaard gebleven in het 
Vlaams-nattonale denken 

Dat het publiek erg aandachtig en 
geboeid had geluisterd, bleek uit de 
tainjke vragen die na de pauze op de 
spreker werden „afgevuurd" Zonder 
het ingnjpen van Mich van Opstal, die 
namens de organizatoren de aanwezi
gen bedankte, zou het gesprek onge
twijfeld tot het ochtendgloren zijn ver
dergezet (F.BJ 

APRIL 
1 TORHOUT Gespreks- en diskussieavond omtrent „Bewape

ning om 20 u 30 in zaal de Brouckere Inkom gratis 
2 BLANKENBERGE Kunstschilder Daniel Qumtens stelt tentoon 

in de „Stedelijke galerij", Langestraat 44, vanaf 14 u 30 Tot 
17 april e k Org Vlaamse Kulturele Kring Blankenberge 

2 ROESELARE; 3de groot Lentebal in zaal Ter Walle Org JSK 
(Ouderkomitee van het VNJ-Roeselare) DJ Aquanus zorgt voor 
aangename sfeer Inkom 70 fr VOorverkoop 60 fr 

9 IZEGEM Algemene ledenvergadering VUJO in de bovenzaal 
van het Vlaams Huis, om 17 uur 

9 DIKSMUIDE 1ste Lentebal om 20 uur in het Thier Brau Hof 
Torhout JimmyFrey en orkest The Blue Masks Organizatie VO-
V O D Diksmuide 

9 BOEZINGE (leper). Knal TD, om 20 uur in Kultureel Centrum 
Organizatie VUJO 

15 ZWEVEGEM: VU-ledenfeest in zaal Breughel te Moen om 
19 u 30 250 fr per persoon 

17 IZEGEM: wandeling in Brugge o l v Willy Vanlerberghe Samen
komst om 13 u 30 in het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams 
HUIS 

21 KORTRIJK: gespreksavond met debat over „Staal en solidariteit", 
door prof Jef Maton Om 20 u in 't Belfort Grote Markt 52 
Organizatie Vlaamse Volksbeweging Toegang gratis 

21 ST.-MICHIELS informatie-avond met dia's en gespreksmogelijk-
heid rond „Het Europees Parlement en de Europese verkiezingen 
1984" door Jaak Vandemeulebroucke Moderator Herman Ge-
vaert Om 20 u in Centrum Zwaenekerke 

Geslaagd optreden van VUJO-Torhout in de karnavalstoet 
Op zondag 12 maart II trok de jaarlijk
se karnavalstoet opnieuw door de 
Torhoutse straten 
In een zonovergoten stadscentrum 
met duizenden kijklustigen maakte 

Met VOVO naar het 
Zangfeest 
Het ANZ vroeg aan V O V O (Vereni
ging Ontspanning en Volksontwikke
ling Oostende) om de organizatie 
plaatselijk op zich te nemen van het 
Vlaams nationaal Zangfeest op 24 apnl 
e k 

Daartoe legde V O V O een bus vast 
Wie wenst mee te gaan. kan zich laten 
inschnjven bij V O V O of voor zitplaats 
of voor zitplaats en bus voor de som 
van 250 fr of 500 fr De bus vertrekt 
na de middag en de ingeschrevenen 
zullen verwittigd worden van uur van 
vertrek en opstapplaatsen Het 
kontaktadres van V O V O is het Oos-
tends Trefcentrum, Peter Benoitstraat 
58. 8400 Oostende, tel 059/505277 

VUJO-Torhout zijn eerste verschij
ning En wat een verschijning' 
In een tijdsspanne van amper dne 
weken presteerde de dynamische 
VUJO-ploeg het een ware F16 in 
elkaar te boksen Daarmee wilden de 
leden protesteren tegen de onverant
woorde aankoop van de F16 door de 
regenng 
Dat het met zomaar een „vliegerke" 
betrof zullen volgende gegevens wel 
duidelijk maken lengte F16 6 m, hoog
te 2 m, vleugelbreedte 4 m 

Daarbij kon de F16 een halve meter in 
de hoogte gebracht worden door een 
oliedrukpomp 
Eenmaal gemonteerd op een open 
vrachtwagen kreeg hij de aanblik van 
een echte F16, maar dan wel een veel 
goedkopere' 

Het mag ook gezegd worden dat de 
VUJO vanwege het innchtend feest-
komitee een dikke proficiat kreeg en 
dat de wagen bestempeld werd als de 
mooiste van de stoet 
In de groep hadden ze ook het bezoek 
van Keizer Karnaval Wilfried V en 

Pnns Karnaval Happart I waarmee ze, 
door het benadrukken van de toege
vingen aan Happart vele toeschou
wers op hun hand kregen 
Ook de lokale pers liet de prestatie van 
VUJO-Torhout met ongemerkt voorbij
gaan Er verscheen zelfs een foto van 

de karnavalwagen onder de titel „Tor
houtse stoet wint aan kwaliteit" 
We kunnen vaststellen dat VUJO-
Torhout een beste beurt maakte bij het 
publiek, en we hopen dat zij deze trend 
in hun verdere aktiviteiten kunnen 
doorzetten (BVS) 

In Damme sloeg Uilenspiegel toe. 
Zaterdag 5 maart jl had het vijfde 
mosselmaal van de VU-afdeling Groot-
Damme plaats Een unicum is het dat 
zonder uitnodigingen, honderd-
tweeentwintig aanwezigen hun voeten 
onder tafel staken, om in een minimum 
van tijd 150 kg mosselen naar binnen 
te werken De mosselprijs 1983 werd 
toegekend aan de 12 plaatselijke CVP-
gemeenteraadsleden die zich tegen de 
motie Happart (ingediend door onze 

lustrerle^ 
marcdevriese 
lichtstudleburo 
voor 'n Mare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verllchtlng 

de allerbeste merken lichtstudio 
erco, hoffmeister, hiliebrand, m a r c d e v r i e s e 
Dutzler, raak, staff. baron ruzettelaan 56 brugge 

050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

l • geen parkeerproblemen 

^1. verlichting 
\ . tegen betaalbare prijzen! 

voorzitter-gemeenteraadslid) verzet
ten, alle aanwezigen tekenden een 
schrijven gericht aan vernoemde ge
meenteraadsleden, een mossel werd 
ten huize afgeleverd 

De animatie lag in handen van Marc 
Vandemoortel die het klappen van de 
zweep gewoon is, de 
arrondissementsvoorzitter drong erop 
aan dat de afdeling Damme als een der 
aktiefste uit het arrondissement zich 
ook zou bekommeren om de 
arrondissementswerking Terzelfder-
tijd werd hulde gebracht aan Luc ReC-
kelbus om zijn 27 jaar militantschap in 
de VU Ook zijn echtgenote werd 
betrokken in deze hulde 
Het feest duurde tot in de kleine 
uurtjes de winst was eveneens met te 
versmaden Onze dank aan het voltal
lig bestuur, maar in het bijzonder aan P 
Millecam en J Proot Ook dank aan het 
talrijk opgekomen publiek tot over 
enkele maanden 

Nieuw bestuur 

bij VU-Alveringem 
Naar aanleiding van het ontslag van de 
voorzitter Luc Delancker en penning
meester Jef Delancker, werd er een 
nieuw bestuur verkozen 
Voorzitter Henn Lemahieu Penning
meester Godfned Stevens Erepen
ningmeester Jef Delancker Sekreta-
resse Roos Bruneel VUJO Frank 
Becuwe Organizatie Frans Mayaert 
Propaganda Walter Wemaere 
WIJ wensen het nieuwe bestuur een 
vruchtbare tijd toe' 

Aanleggen 
wervingsreserve van 
diensthoofd 
rustoord 1ste klas 

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 ja^r niet overschre
den hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden, die in dienst van een 
OCMW zijn of werkzaam bij een andere over
heidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de vol
gende regeling op 65-]ange leeftijd ten minste 
twintig pensioenaanspraak verlenende dienst
jaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 

3 Diploma: van sociaal verpleegkundige of van maat
schappelijk 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 -
971 523 dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400fr storten op PR nr 000-0009321-09 

van het OCMW-Brugge, Kartuizerin-
nenstraat 4 te 8000 Brugge, vóór 10 mei 
1983 met vermelding „Eksamen dienst
hoofd rustoord iste klas" 

In te sturen: Uiterlijk tegen 10 mei 1983 aan de Personeels
dienst van het OCMW-Brugge, Kartuizenn-
nenstraat 4 te 8000 Brugge geschreven aan
vraag deelneming eksamen, voor eensluidend 
verklaard afschrift diploma, bewijsstukken 
van vijf jaar effektieve beroepspraktijk in de 
ziekenverzorging of bejaardenzorg tAdv. 49) 

31 MAART 1983 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwenj 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

r??aii 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studios 
hl alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

LEOPOLD II LAAN i 205 
S45I OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRÜYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtennsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel 02/2695080 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lennanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel ' 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

ttngrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaardei 
tel 052-423304 - 423916 

G e o r g e s DE R A S pvba 

Autocars, autobus, 
ceremomewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/f*^ 

/akkundige retouche 1 

|.i.ti.,....i..',j.,unww.".j.'jjiii<i.niiw 

P.V.B A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — Fiskaliteit 
Over het ganse land. 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

en vennootschapsstichtingen 

1. 1 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruifctlelddii 56c brugge 
ObO/35/4 04 
baan brugge kortrijk 

• Dit jaar zal Lieve Vertieyen 
haar humaniorastudies beëindi
gen ZIJ moet dus het klassieke 
nnatunteitseksamen afleggen en 
eindwerk Nederlands maken Als 
onderwerp heeft zij „Cnminolo-
gie" genomen Dit is tevens haar 
keuze voor hogere studies Alle 
informatie daaromtrent is voor 
haar van groot belang Iedereen 
die haar kan helpen, kan haar 
steeds bereiken op volgend 
adres Lieve Vertieyen, Schoter
weg 11, 3980 Tessenderio (013-
661510) 

• Jongeman, wonende in fiet 
Mechelse zoekt werk als Indus-
tneel Ingenieur Elektro-Mechani-
ca Ref nr 500 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot Volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont-
voenngsplaats 1 te 2800 f\/leche-
len, tel 015-209514 Gelieve 
steeds het referentienummer te 
vermelden 

• Perfekt tweetalige gehuwde 
dame met 13 j ervaring in txjreel-
werk en diploma A2 en machme-
schnft, zoekt een nieuwe betrek
king in tiet Brusselse of ten wes
ten ervan in Halte-Vilvoorde 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, Ninoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04 

• 21-j ongehuwde logo|3ediste 
zoekt een betrekking zo mogelijk 
in de dnehoek Aalst-Antwerpen-
Brussel 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, Nmoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04 

• 20-j juffrouw met A3-diploma 
en 2 j A2 kunnende typen zoekt 
een passende betrekking als be
diende 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, Nmoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04 

ZOCWRCÎ  
• 19 j ongehuwde werkkDze 
met diplonna A2 Moderne Talen 
(Nederlands, Frans, Duits, Engels 
(en t}ekwaamheidsdiploma 
Frans), met kennis daktyk), zoekt 
een gepaste betrekking m Brus
sel of de Westrand van Brussel 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers, Nmoofsesteenweg 11, 
1750 Schepdaal, tel 02-56916 04 

• Te Anderlecht worden enke
le vnjwilligers gezocht voor het 
verzorgen van „huiswerkklasjes" 
m buurtwerkvérband Vnjstellmg 
stempelkontrole mogelijk. Voor 
•nl tel volksvertegenwoordiger 
Dr J Valkeniers, sekretans, 
02-5691604 

Zoek albums Artis. Histona Lje-
big. Nestle, Martougin, enz. 
Tel 03-4575945 (Adv 40) 

• 43-jange man met dipkima 
van landschapsarchitekt en vei-
ligfieidsingenieur zoekt een ge
paste tietrekkmg in Brussel of 
Vlaams-Brabant, desnoods Oost-
Vlaanderen of Antwerpen. 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Dr J Valke
niers, Nmoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal. tel 02-56916 04 

• 24 j industrieel ingenieur 
scheikunde zoekt een gepaste 
betrekking m Brussel of Vlaams-
Brat>ant of Zuidoost-Vlaanderen 
Voor ml zich wenden tot dr J 
Valkeniers, Nmoofsesteenweg 
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, Nmoofsesteen
weg 11 te 1750 Schepdaal, tel 
5691604 

• 31-jange gehuwde becBende 
met 11 j ervanng m dezelfde 
firma in de dienst boekhouding, 
zoekt een gepaste betrekking m 
het Brusselse of ten westen van 
Brussel 
Voor inL Dr J Valkeniers, Nmoof
sesteenweg 11,1750 Schepdaal, 
tel 5691604 
• 19-jange ongehuwde werkk>-
ze met diploma A2 modeme ta
len (Nederlands, Frans, Duits, En
gels (en een bekwaamheidsdi-
pk>ma Frans), met eveneens kerv 
nis daktyk), zoekt een gepaste 
betrekking m Brussel of de West
rand van Brussel 
Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Dr J Valke
niers, Nmoofsesteenweg 11 te 
1750 Schepdaal, tel 5691604 
• Dokterswoning te koop, 
Wegvoenngstraat 42, 9200 Wet-
teren Inlichtingen tel 091/ 
236694 of via volksvertegen
woordiger Jan Caudron tel 053/ 
21.1497 
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28 m Mensen van bij ons 

Internationaal befaamd met koloniale romans 

Johan-Mark Eising, alias Frans Demers, alias Frans Beckers: 

te gast bij een Zwitserse Vlaming. 
TESSENDERLO-BERN 
— „Ik moet bekennen dat 
ik nooit tevoren van den 
fteer Eising getioord iieb. 
Ik kan mij niet voorstellen 
dat hij een Zuid-Neder
lander zou zijn. Maar hoe 
is het mogelijk dat ie
mand, die zo goed 
schrijft, zolang bij ons on
bekend bleef-?' 
Z o schreef Marnix Gysen 
30 jaar geleden over wer
ken van de Diestenaar 
Frans Beckers die inmid
dels aan zijn tweede 
schuilnaam, Eising, toe 
was én naar Zwitserland 
was uitgeweken. En, Er-
nest Claes, in diezelfde 
periode over de Afrikaan
se dierenromans: „Ik volg 
het werk van J.M.E. van 
dichtbij Ik was vooral en-
toesiast over „Tembo, 
Tembo, de olifanten-" 
Dat is werkelijk een 

prachtboek en ik ken nie
mand in Vlaanderen die 
een dergelijk werk zou 
kunnen schrijven." 
Bij herhaling kreeg Eising 
lof van gerenommeerde 
literaire critici: Ivo Mi -
chiels, Hubert Lampo_ 
Nog immer wordt hij in de 
internationale pers aan
geduid als „grondlegger 
van de Vlaamse koloniale 
literatuur". Van hem ver
schijnen zeer binnenkort 
heruitgaven. 
Maar het levensverhaal 
van Eising (nu weldra 78 
jaar) is veel boeiender 
dan dat van alleen-maar
een-schrijver. Hij heeft, 
vooral in Afrika, enorme 
avonturen beleefd. Dezer 
dagen was hij heel even 
weer in ons land. W e gin
gen de Zwitserse Vla
ming bij vrienden opzoe
ken. 

Na dertig jaren „verbanning" in 
Zwitserland; wat betekent uw 
Vlaamse vaderland nog voor u? 
Eising: „Als ik in Hinterkapellen bij 
het Zwitserse Bern vertoef, dan 
heb ik uitzicht op de Wohlensee 
met vooral wat verderaf zicht op 
een „Breugheliaans" gehucht Dan 
krijg ik heimwee naar mijn geboor
testreek, hoewel ik best besef dat 
bijvoorbeeld Tessenderio sinds 
mijn jeugdjaren inmiddels nogal 
behoorlijk verpest is. 
Ik zou er vandaag niet meer die 
gezonde wandelingen met Alice 
Nahon moeten overdoen... 
Maar, Vlaanderen betekent voor 
mij ook vooral: na een lange auto
rit van honderden kilometer er
gens bij Antwerpen an de auto
strade afrijden, stoppen aaa een 
klein café. En aan de bazin „een 
pintje" vragen zonder dat op dat 
moment iemand mij als een 
vreemdeling bekijkt.." 
Vlaanderen bezoeken geeft mij 
ook de ervaring in een postkan
toor geen telexbericht te kunnen 
verzenden. In het kleinste filiaal in 
Zwitserland kan dat wel...!" 

Werd gezocht 
Waarom is u naar Zwitserland 
uitgeweken? 

Eising: „Om de simpele reden dat 
het mij na de Tweede Wereldoor
log sterk werd aangeraden.. Ik ben 
dus slachtoffer van de epuratie; 
tot op vandaag trouwens. Op 2 fe
bruari jl. heb ik nog een brief 
verzonden naar de prokureur des 
konings met het verzoek eindelijk 
eerherstel te krijgen... 
En wat was de reden dat men mij 
„gezocht heeft"? Zoals bijzovelen 
om een bagattel. Ik was namelijk 
tijdens de oorlog bij „Het Laatste 
Nieuws" als redakteur (literair 
journalist) aktief gebleven. Tot 
zelfs de sportredaktie heeft men 
nadien „gezocht"! Ik dook onder 

bij familie. Maar men heeft mij 
nooit opgespoord. Ik vertoefde 
geen dag in hechtenis. Toch werd 
ik in '45 door de krijgsraad tot de 
doodstraf veroordeeld. Nadien 
werd de straf in '68, bij genade
maatregel tot 20 jaar opsluiting 
herleid. Nu wacht ik nog immer op 
eerherstel En ik geef u ook met
een de reden voor het gebruik van 
mijn twee schuilnamen. Tot het 
einde van de oorlog was Demers 
mijn schrijversnaam (naar mijn ge
boortestad Diest bij de Demer). 
Toen men mij zocht ben ik vanzelf
sprekend blijven schrijven, maar 
moest ik een nieuwe schuilnaam 
zoeken. Het werd Eising: „bij al 
die ellende, in die hel die ik 
meemaakte toch blijven zingen 
zoals ik gebekt ben." 
Om mogelijk nóg meer ellende te 
vermijden heb ik dan toch de 
beslissing moeten nemen elders 
een nieuw leven aan te vatten. Het 
werd dus Zwitserland. In het kan
ton Bern kreeg ik de volle burger
rechten toegewezen." 
Die gedwongen verhuis is, ach
teraf bekeken, dan toch van aard 
gebleken om Eising internationa
le bekendheid en befaamdheid te 
geven. Vertalingen van tientallen 
werken in het Duits, Frans, 
Zweeds en Deens_ 
Eising: „De schrijver Eising heeft 
op het internationale literaire fo
rum een stevige plaats gekregen. 
Maar het doet mij toch nog wat 
pijn dat de Vlaamse publicist De
mers daarvoor moest wijken. Dat 
hij uiteindelijk na de oorlog mond
dood werd gemaakt 
Demers wad de dichter, proza
schrijver, maar vooral de publicist 
van toneelwerken die op tientallen 
plaatsen werden opgevoerd; ook 
door officiële gezelschappen. Tot 
en met door het Vlaams Volksto
neel van Staf Bruggen. 
Die tijd is nu lang voorbij; ik t)e-

waar er goede herinneringen aan. 
Vervolgens heeft vanaf '48 Eising 
naam gemaakt Maar de koloniale 
literatuur die dan jaar-na-jaar door 
tientallen werken werd verrijkt 
stoelt evenwel nog op ervaringen 
die ik vóór mijn uitwijking opdeed. 
In mijn laatste schooljaren had ik 
de grote drang naar vrijheid. De 
wereld leren kennen. Vreemde 
landen ontdekken. Mijn interesse 
voor exotische literatuur groeide 
onstuitbaar Ik kreeg de gelegen
heid mij journalistiek te scholen in 
de letterkundige afleveringen van 
het Zondagsblad, een zusteror
gaan van „De Schelde', onder lei
ding van dichter Pol de Mont" 

Met de „Thysville... 
Het waren nog altijd niet dé grote 
exotische en koloniale reporta
ges? 

Eising: „Toen ik net meerderjarig 
was, einde 1926, kreeg ik de gele
genheid met het oude Kongo-
schip, de „Thysville" in drie weken 
naar Boma af te reizen, de toen
malige hoofdstad van Belgisch 
Kongo. En dan verder door na
tuurlijk naar Matadi, Leopoldstad, 
Stanleystad. Voor mij ging een 
prachtwereld open. Het werd een 
denderende konfrontatie. Ik ge
raakte nog sterker in de ban van 
de koloniale wereld. 
De fascinerende ervaringen — 
inbegrepen de uiterst pijnlijke ui
teraard — hebben me nimmer 
losgelaten. 

Een goede kans om er een be
hoorlijke tijd te verblijven boden 
mij enkele kleine baantjes, tot ik 
uiteindelijk ook nog sekretaris van 
de goeverneur (kolonel Gaston 
Heeren uit Hasselt) van Katanga 
t>en geworden. 
In die periode heb ik me ook als 
auteur trachten verdienstelijk te 
maken voor het Vlaams toneel in 
Kongo. 
In '33 ondernam ik vervolgens met 
vrienden, mét de auto (in die tijd) 
de terugtocht naar België; over 
land vanuit Elisabeth-stad naar 
Brussel... 
Een avonturentocht zonder weer
ga. In de buurt van Fort Lamy zijn 
we gestrand met een dodelijk on
geval Na die zware klap verwerkt 
te hebt>en werd de terugkeer met 
alle grijpbare middelen tot het bit
tere eind doorgetieten. 
Als schrijver viel mij dan het gran
dioze aantxxf, maar ook de zware 
uitdaging te beurt in opdracht van 
Julius Hoste zelf voor „Het Laatste 

Nieuw" een lange reportagereeks 
over die avontuurlijke terugtocht 
naar Vlaanderen te schrijven. Zo 
werd ik redakteur bij die krant 

En wat later viel me zelfs de eer te 
beurt als journalist de expeditie 
van de eerste vliegdienst Brus-
sel-Leopoldstad mee te beleven. 
Dat was voor het vliegtuig, piloot 
en bemanning nog een bedoening 
van zes dagen, met elke avond 
een tussenlanding natuurlijk. En 
met een ongelooflijke snelheid van 
175 km per uur als de wind in de 
rug zat Het was de grote kunst 
om niet hoger dan 100 meter 
boven de woestijn te vliegen en 
vooral de uitgestippelde route 
(met iets wat nu trekt op bakens) 
nauwgezet te volgen. Koers verlie
zen zou betekenen dat geen red
dingsexpeditie ons bij een ongeval 
zou terugvinden... Ook dit werd 
een maandenlange krantenrepor
tage. 

Er groeiden verschillende toneel
stukken en menig romanboek uit 
Het was dan nog altijd Demers die 
in het nieuwe weekblad „De Illus
tratie" van Het Laatste Nieuws 
een roman over Het Groot Avon-
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tuur publiceerde. Ook „De Nood
landing" en andere..." 

Komplimentje 

En dan begon voor Diestenaar 
Frans Beckers dat fameus na
oorlogs avontuur, met een grote 
omwenteling in zijn leven als 
gevolg. Johan-Mark Eising werd 
geboren. Samen met de Vlaam-
se-Zwitser. 

Eising: „Het heeft me dan nog 
veel familiaal leed gekost Bijvoor-
tjeeid een helse scheiding van 
vrouw en kinderen. Het sukses als 
auteur van romans, dierenboeken, 
reportages en jeugdboeken — 
merendeels door Afrikaanse erva
ringen geïnspireerd — is mijn red
ding geworden. Nu wordt daarvan 
gezegd dat ik de Vlaamse kolonia
le literatuur deed opgang vinden. 
Op de jongste boekenbeurs kreeg 
ik nog een komplimentje in die zin 
vanwege Jef Geeraerts die mij 
nog nooit ontmoet had, maar wél 
mijn boeken heel goed kende. 
Toch heeft de ervaring „uit het 
oog, uit het hart" mij pijn gedaan. 
Mijn toneelstukken geraakten in 
de vergeetboek. En, Eising is blijk
baar ook meer bij andere dan 
Vlaamse lezers t)ekend gebleven. 
Ook wat luisterspelen (vooral in 
het Duits) betreft. Het verheugde 
mij enorm in september '77 een 
bezoek te krijgen van professor 
Florquin die een reportage van mij 
maakte in de reeks „Ten Huize 
van_" 

En dat vandaag een Vlaamse uit
gever de heruitgave van verschil
lende romans (onder meer een 
Kongo-trilogie) aankondigt doet 
mij vanzelfsprekend ook deugd. 
Hoewel dertig jaar wonend en 
werkend in Zwitserland, is mijn 
Vlaamse volk mij nog niet hele
maal vergeten." 

(hds) 
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