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Jonge Vlaamse artiesten op krisisbalken. BIZ. 20 

Het paasei van Michel 
„CockeriU-Sambre is géén scburftig schaap dat moet uitge
bannen worden, maar een tomatenplant waaruit de valse 
scheuten geregeld moeten verwijderd worden om gezonder te 
kunnen groeien." 
In zijn ^oir-interview" tijdens het paasweekend heef voorzit
ter Louis Michel van de Franstalige liberalen vooral duide
lijk gesteld dat er hoegenaamd geen spoedig einde zal komen 
aan de Waalse en f rancf one i^dreigingen. 
Heeft het bij sommigen verrassing gewekt dat de PRL-leider 
zich uitsprak ten gunste van een doorgedreven regionalize-
ring van de bevoegdheden, dan was vooral diens stelling van 
belang dat er geen sprake van kan zijn het systeem van de do
taties af te bouwen. Met andere woorden: de geldtransporten 
van Vlaanderen naar Wallonië moeten onverminderd blij
ven geschieden. 
De Waalse liberalen hebben sinds een poos zelf ook leren 
inzien dat een terugkeer naar het fel gekoesterde unitarisme 
onmogelijk is geworden. Ze nemen er de profijtige konklusies 
uit en sturen aan op een konsumptietederalisme ten voordele 
van de Waalse en Brusselse gemeenschap. 
Het is een jonge traditie dat tijdens elk politiek reces een of 
ander nationaal politicus zich vla een krante-interview in het 
nieuws werkt Soms worden daar bij belangrijke proefballon
nen opgelaten, maar andere keren blijkt het achteraf om 
niets meer dan een goedkoop publicitair nummertje te gaan. 
Aan de paas-verklaringen van Louis Michel moet zeker geen 
overdreven betekenis worden gehecht, maar het gaat toch om 
iets meer dan enkele persoonlijke oprispingen. 
Wat de interne Waalse keuken betreft heeft PSCer Charles-
Ferdinand Nothomb dat meteen goed begrepent Michel is er 
op uit om, met de PS als handlanger, de PSC nog meer uit het 
machtsveld te verdringen. In de Waalse gewestregering 
hebben trouwens PS en PRL de handen in mekaar geslagen 
en de PSC in de kou gezet 
Maar uiteindelijk is er vooral het pleidooi van Michel om hoe 
dan ook een Waals front uit te bouwen. Dat front moet dienen 
om Brussel als een volwaardig derde gewest te installeren. 
Dat front moet ook dienen om de grote ekonomische sektoren 
(niet alleen de fameuze vijf nationale) verregaand te regiona-
llzeren, waarbij het evenwel de bedoeling is om de uitgaven te 
laten beslissen door een homogene Waalse instantie, maar 
voor de financiering een blijvend beroep te doen op de 
,jiationale" solidariteit Om Waalse projekten, ook de grote 
Infrastruktuurwerken, te financieren met Vlaams geld. 
Het Waals front waar Michel op aanstuurt moet uiteindelijk 
met volle kracht het beproefde recept van de afdreiging in de 
nationale regering andermaal op tafel gooien. 
In het licht van deze taktiek kan men nu reeds een scherpe te-
kenhig maken van wat er met de door Martens geïnstalleerde 
studiekommissie voor de staatshervorming zal geschieden. 
Afgezien van het kortstondig gehakketrak tussen Michel en 
Nothomb, tussen PRL en PSC, is het vooral duidelijk dat er in
derdaad een stevige Waalse consensus (andermaaU aan het 
groeien is om, zoals dit keer de PRL-voorzltter steldei tegen
over de Vlamingen niet als een bedelaar te staan maar de 
francofone rechten op te eisen. 
Tegenover die Waalse uitdaging staat dan hoegenaamd geen 
gedegen Vlaamse consensus. Er zijn wél vrijblijvende (én de
fensieve) verklaringen over regionallzering van de vijf natio
nale sektoren. Maar de Vlaamse traditionele partijen én de 
sociale gesprekspartners blijven verzuimen te timmeren aan 
een breed Vlaams front 
De herhaalde oproep van VU-voonritter Anciaux blijft tot op 
heden onbeantwoord. De traditionele partijen en de syndika-
le wereld hebben het anderzijds gepresteerd het eisenplat-
form van het 27 maart komitee niet aktief te steunen... 
Bij de volgende communautaire onderhandelingsronde kan 
men dan weer de gebroken potten tellen. Want er groeit wél 
een Waalse consensus om het konsumptiefederalisme te 
vestigen. ~ 

(hds) 

Foto van de week 

Dit keer heeft PRL-voorzitter Michel van de windstilte in de Wetstraat gebruik gemaakt om op een 
gemakkelijke wijze goede punten (bij zijn achterban) te scoren. Zijn interview in „Le Soir' is echter méér 
waard dan een kortstondige oprisping. Er is immers voor de Walen de bevestiging van de onwrikbare in
tentie om de afbouw van de unitaire strukturen te laten uitmonden in een stevig konsumptiefederalisme. 
De uitbouw van de Waalse autonomie moet gepaard gaan met een sluitend systeem voor de financiering 
van de Waalse uitgaven met nationale dotaties. PRL-er Michel zoekt voor zijn afdreigingstaktiek wijselijk 
het bondgenootschap van de Waalse socialisten. Hand In hand zouden de Waalse ultra-liberalen en syndi-

kallsten wel eens voor een hete zomer en/of herfst kunnen zorgen-

De zware OCMW-zorg 
Vorige week, uitgerekend op 
Goede Vrijdag én 1 april, werden 
in de meeste gemeenten van het 
land de nieuwe OCMW-raden 
geïnstalleerd. De wet voorziet dit 
zo. En in bijna alle dorpen en 
steden van Vlaanderen zetelen 
Vlaamsnationalisten in deze ra
den. Alhoewel hun aktiviteiten 
veel minder in het perslicht ge
plaatst worden, is hun taak min
stens even belangrijk als die van 
hun ' kollega's-gemeenteraadsle
den. Hun aktieterrein bestrijkt 
immers dat gebied van de men
sen in nood, de sociaal-zwakke
ren, de armen. Als volksnationa-
listische en sociaal-vooruitstre
vende partij is het welzijnsbeleid 
voor de Volksunie van primor
diaal, van levensnoodzakelijk be
lang. Het „volk" zijn niet enkel de 
begoeden, de sterkeren, de pro-
duktieven, maar een levend ge
heel van mensen (ook de zwak
keren), de lotsverbondenen in 
een snel evoluerende wereld. En 
het is voor dit levende volk dat 
een doorgedreven rechtvaardig-
heidsbeleid moet nagestreefd 
worden. 

De liuidige zware ekonomische en 
vooral sociale krisis, waarbij uitge
rekend de kansarmen en de be-
hoeftigen In de hoek van de sla
gen vallen, biedt aan de OCMW-
verantwoordelijken een unieke 
kans én uitdaging om, k>s van elke 

betutteling, aan echt welzijnswerk 
te doen. 
Sedert de omvorming van de 
vroegere „COO's" naar de „Operv 
bare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn", is er een hele omwente
ling gebeurd in de benadering van 
de behoeften. In vele gevallen 
groeide er een verwijdering tus
sen het gemeentelijk bestuur en 
de OCMW-leiding, mede veroor
zaakt door de beslotenheid van 
het OCMW en de afwezigheid — 
veelal — van enige inspraak of 
toezicht Het afwentelen van de 
financiële verantwoordelijkheden 
naar de gemeentelijke begroting 
betekent niet zelden een haast 
ondraaglijke post voor diezelfe ge
meentebegroting. Vandaar dat die 
lokale overheid erover dient te 
waken dat er een goede taakafba
kening bestaat tussen het ge
meentelijk sociaal beleid en het 
OCMW-beleid. Het in de wet voor
ziene overleg tussen gemeente en 
OCMW dient daartoe gestimu
leerd en uitgebreid te worden. 
Ook is het nodig dat alle onderde
len van het globaal sociaal beleid 
In de gemeente op elkaar worden 
afgestemd. Maar eveneens bin
nen de strukturen van het OCMW 
moet de openbaarheid van be
stuur konkrete vorm krijgen voor 
alle materies die niet strikt of 
rechtstreeks persoonsgebonden 
zijn. 

De toekenning van steun kan 

en mag niet uitsluitend getx>nden 
zijn aan een strikt en steriel bare-
ma. leder „geval" dient individueel, 
op een diskrete wijze en wars van 
elke bevoordeliging worden on
derzocht Men mag hiert)ij een 
aantal faktoren, die zrch onrrxjge-
lljk in een reglementair keurslijf 
laten persen, niet uit het oog ver
liezen. 

Biezondere aandacht verdient de 
gezins- en bejaardenhulp. De eer
lijke zorg voor de ouderen nrioet 
ons bovenmatig bezighouden. Een 
volk dat geen eerbaar en gelukkig 
bestaan aan zijn bejaarden kan 
verzekeren, is laag vervallen. Warv 
neer men maar even overweegt 
dat de „rijke" kultuurvolkeren (bijv. 
Eskimo's, lndianen..J hun „oude 
wijzen" Integendeel een ereplaats 
in de samenleving toemeten, dan 
hoeft het toch geen betoog dat de 
Vlaamse Gemeenschap haar bes
te krachten aan deze bevolkings
groep moet wijden. Uiteraard 
geldt dit ook voor de zieken. 

Er wacht de Vlaamsnationalls-
ten in de vele OCMW-raden een 
zeer moeilijke, maar edel-mooie 
opdracht: aan allen het klinkend 
bewijs leveren dat het Vlaande-
rervvan-morgen een rechtvaardi
ge „thuis" zal zijn, waar de zorg 
voor hen die toevallig een tikkeltje 
minder „geluk" kenden, geen Ijdele 
bek>fte blijft maar een daadwerke
lijk beleven. (Pvdd) 
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Brieven 

Op 15, 16 en 17 april in VJH te Westerio 

Het grote paasweekeinde 
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 voormic „ 
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 een groot det>at met des
kundigen uit ministeries en andere 
„instellingen". 
Inschrijving: 600 fr. op PCR 435-
0256851-75 van VUJO-Nationaal, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. 

CVP: ANZ = POLITIEK 

Sedert jaren wordt er vanuit het kan
ton Bree een autobus ingelegd naar 
het ANZ te Antwerpen, op initiatief 
van het plaatselijk VTB-afdelingsbe-
stuur en verschillende ANZ-sympati-
santen. Daarom maakt men zoveel 
mogelijk gebruik van het aangeboden 
propagandamateriaal om deze mani
festatie aan te kondigen. 

Een dergelijke affiche werd ook opge
hangen in een Breese middelbare 
school waar toevallig enkele ieraars 
zetelen in het lokale CVP-bestuur. 

Woensdag 23 maart jl. vergaderde dit 
bestuur en boog zich over de kwestie 
van de ANZ-affiche op de vermelde 
school. Men besloot een brief aan de 
direktie te laten geworden met de 
uitdrukkelijke vraag deze affiche te 
doen verdwijnen aangezien „het duide
lijk een politieke affiche isl". Een leraar-
bestuurslid en toekomstig gemeente
raadslid vond het zenden van een brief 
wat omslachtig en stelde voor zelf naar 
de direktie te gaan om de zaak uit de 
doeken te doen. Wat gebeurde en de 
affiche verdween (nadat ze eerder 
reeds tweemaal door een onbekende 
verwijderd wasD. 

Dat voorval illustreert Cvoor de zoveel
ste maal) wat niet alleen kortzichtig
heid maar ook onwetendheid van 
CVP-zijde inhoudt Als het ANZ een 
politieke zaak is, dan is de Uzertiede-
vaart dat ook. En dat voor mensen die 
onlangs via een motie lieten weten dat 
„enkel de CVP de kselangen van de 
Vlaamse Voerenaars behartigt" een 
motie van CVP Noord-Limburg met als 
voorzitter.., juist ook een leraar van 
dezelfde school. 
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We vroegen ook aan de betrokken 
personen of ze zondag 27 maart aan
wezig zouden zijn op de natx>nale 
betoging te Hasselt Ze hebben ont
kennend geantwoord- Arm Vlaande
ren! 

J.G, Br««. 

27 MAART-BETOGING 

Ik wil de redaktie gelukwensen met 
haar kommentaar over de onbetaanrv 
de houding van de voorzitter van het 
Vermeylenfonds 
Anderzijds betreur ik dat de meeste 
VU-ledenxIe slogan „België Barst" zo 
volhartig hebben uitgekeeld. Want bij 
mijn weten heeft de partij steeds voor 
federalisme en niet voor separatisme 
gepleit Daarenboven vind ik het 
schandalig dat bepaalde groepen met 
de Nederiandse dnekleur rondkipen 
en tegelijkertijd de Belgische driekleur 
over de grond meeslepen. Dat is fiet 
laagste wat men een vlag kan aan
doen. Hierbij komt nog dat de Belgi
sche driekleur tevens onze kleuren 
bevat en dat de Vossen en de Achtien-
daagse Vlaamse Veldtocht-soldaten 
onder deze vlag gevochten hebben. 
Laten wij dit nooit vergeten. 

A.V„ Eksaarde. 

GROENE 
VERZEKERINGSKAART 

Al eens naar uw groene kaart (verze- " 
keringskaart voor uw wagen) geke
ken? Waarschijnlijk is die nog steeds 
tweetalig opgesteld, en soms nog wel 
met het Frans vooraan. 

Volgens de Vaste Kommissie van 
Taaltoezcht (advies nr. 13.023 van 
19 februari 1981 en advies nr. 13.262 
van 8 februari 1983) moet deze groe
ne verzekeringskaart overeenkomstig 
het artikel 42 van de Samengevoegde 
Taalwetgeving, opgesteld worden in 
één der drie talen, waarvan de belang
hebbende partikulier het gebruik 
vraagt M aw. de „groene kaart" moet 
in het Nederlands (en uitsluitend het 
Nederiands) opgesteU worden, indien 
een nederiandstalige daarom vraagt 

De VKT oordeekJe immers dat de 
ingediende klacht van een nederiands
talige ontvankelijk en gegrond waa 

Het verzekeringsbewijs diende in het 
Nederiands gesteld te worden (niet in 
twee talen — met het Nederiands 
vooraan). 

Of u nu speciaal een aanvraag tot uw 
verzekenngsmaatschappij moet rich
ten om een nederiandstalige groene 
kaart te bekomen? Uw polis is eentalig 
Nederiands? Dan moet de verzeke
nngsmaatschappij u automatisch een 
nederiandstalige groene kaart afleye-
ren. 

J,V.D, St-Martens-Latem. 

HET PORTRET 
VAN HUGO CLAUS 

Oh, wat boertig ze...eg' Zo leuk die Vla
mingen! 

Dat giebelden de stijve Hollanders als 
ze het over Claes en Timmermans 

hadden. Na de oorlog kregen de ietwat 
minder stijve Hollanders hun Vlaamse 
lx)ertigheid voorgeschoteld door ro
mans fleuve van LP. Boon. Natuuriijk 
moest er een opvolger komen eens 
dat Boon uit de commerciële markt 
was en dat is dus niemand minder dan 
onze Hugo Qaua Het verdriet van 
België is op die manier een juiste titel. 
Eeris te meer worden de Vlamingen 
voorgeschotekl als ietwat imbeciele 
wezens, onvolgroeid in de broeikas 
van de Belgische anti-kultuur, die el
kaar „op de kop pissen" (woorden van 
Qaus). 
De Vlaamse taal wijkt inzover van het 
Hollands af dat de Vlamingen onbegrij
pelijke Franse woorden gebruiken. 

Deze taal met de stijl van Hadewijch te 
vergelijken is aanmatigend. Erger is dat' 
Claus James Joyce „A portrait of the 
artist as a young man" gelezen heeft 
en tussendoor de stijl na-aapt zonder 
ooit de gevoelswereld van een puber 
die opgroeit in een milieu van klooster
lingen, maar onderworpen is tegelijker
tijd aan een onderwijs in de klassieke 
en antieke kuituren en literatuur, te 
bereiken. De opvoeding van de Vla
mingen is dan ook maar wat het is, sca-
toksgisch zonder meer, en het produkt 
C^us is navenant 

Inderdaad, België is één groot verdriet 
maar laat U daarom niet beetnemen. 
Het is 'm om de centen te doen. 

A.C„ Aalst 

Wil ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi|n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi], 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi} behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakehjk de onze 

Oe redaktie 
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Mensen m 
Daan en... ...Brigitte 
In november'82 stelde VU-volks-
vertegenwoordlger Daan Ver-
vaet een parlementaire vraag 
over het gebruik van proefdieren 

in laboratoria. Het is sinds lang 
geweten dat het aantal als 
„vermist" aangegeven dieren 
enorm toeneemt en dat de oor
zaak hiervan ligt in een duistere 
buitenlandse dierenhandel. 
doch er gaan eveneens verden
kingen uit naar de proef- en vivi-
sektie-laboratoria. De betrokken 
excellentie antwoordde dat er 
een wetsontwerp in de maak is, 
die de bescherming en het wel
zijn der dieren zal regelen. Op 
zijn aanvullende vraag, ontving 
Daan Vervaet geen antwoord, 
gezien het „peilen naar de inten
ties van de regering" onwettig is. 
Ook een persoonlijk schrijven 
aan de staatssekretaris voor 
landbouw, De Keersmaeker, 
maakte hem voorlopig niet wij
zer. 
Velen herinneren zich ook nog 
de brief van Brigitte Bardot aan 
justitieminister Gol, waarin deze 
laatste verweten werd nog 
steeds niets te hebben onderno
men om de in ons land levende 
dieren te beschermen. Zij sprak 
in dit schrijven haar grote ont
goocheling uit ten overstaan van 
de Belgische regering. 

Vorige maand richtte Daan Ver
vaet echter een brief aan de ge
wezen film-aktrice, waarin hij te
recht stelde dat niet alle politici in 
ons land „ongevoelig" blijven voor 
dit probleem. 
Tot ieders verrassing (en tot 
Daans grote vreugde...) kreeg de 
VU-volksvertegenwoordiger een 
handgeschreven antwoordje van 
BB! Hierin drukt Brigitte haar te
vredenheid uit over de door Daan 
Vervaet geleverde inspanningen. 
„Het grote probleem is dat, on
danks alle regeringsbeloften, da
gelijks honderden dieren lijden en 
sterven in omstandigheden die 
onze mensheid onwaardig zijn" 
schrijft de ex-filmster. „Hiertegen 
vecht ik, weliswaar zonder suk-
ses...". BB, en met haar alle dieren
vrienden, tonen zich dan ook ver
rukt in de VU een strijdpartner te 
vinden tegen alle onrecht, ook 
tegenover dieren. Immers hoe zou 
iemand van mensen kunnen hou
den, indien hij dieren pijnigt? Het 

kaartje van BB wordt ongetwijfeld 
een historisch dokument in het 
archief van de nationalistische po
liticus. 

Dissident 
De Bondt 

Deze week dit.. 
In het Hendrik Consciencejaar 
mag ik je aandacht vestigen op 
„het boek". We worden heden 
ten dage overspoeld met 
materiële zorgen. De krisis houdt 
ons volop bezig. Het is al 
sociaal-ekonomisch wat de klok 
slaat Best te begrijpen. Het 
oude Latijnse spreekwoord 
„primum vivere, deinde 
philosophare" geldt nog altijd. 
Bovendien doet de moderne tijd 
van televisie, video en andere 
technologische media zeker de 
waarde van het boek vergeten. 
En toch... het Vlaamse boek 
heeft een onmeetbare rol 
gespeeld in de bevrijding van 
Vlaanderen. Overigens niet 
alleen in zijn taal- en kulturele, 
maar evenzeer in zijn sociale 
dimensie. De verspreiding van 
het boek heeft steeds gelijke 
tred gehouden met de 
ontwikkeling van de Vlaamse 
Beweging. De te vroeg 
overleden.romancier en literair-
historicus Bernard Kemp heeft 
terecht onderstreept dat de 
Vlaamse schrijvers en dichters 
een onschatbare bijdrage 
hebben geleverd tot de 
ontvoogding van de Vlaamse 
mens. „Indien ergens een land 
ter wereld is," aldus Bernard 
Kemp, „waar de schrijvers zich 
zo daadwerkelijk verbonden 
hebben gevoeld met het volk en 
zich hebben ingezet voor dat 
volk, dan is dat in Vlaanderen." 
Meewarig kijk ik neer op 
sommige schrijvelaars in 

Vlaamse weekbladen. Al is het 
met een goede pen, zij voelen 
de schaamteloze behoefte 
misprijzend te oordelen over de 
literatuur van eigen Vlaamse 
bodem. Nestbevuilers noem ik 
hen. Misgroeiden zonder 
fierheid. De Vlaamse schrijvers 
hebben van niemand lessen te 
ontvangen. 
Nog een ander aspekt van het 
Vlaamse boek wil ik 
benadrukken. Ik vrees dat vele 
jongeren een klein begrip 
hebben van de geschiedenis van 
hun eigen volk. De geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging, van 
het Vlaams-nationalisme en zijn 
voormannen is onvoldoende 
gekend. In dit vertjand wil ik het 
initiatief van de burgemeester 
van Lennik als voorbeeld stellen. 
Vóór enkele dagen organizeerde 
hij in zijn gemeentehuis een 
„alternatieve" boekenbeurs: een 
zaal vol boeken over de 
verbeten strijd van Vlaanderen 
op weg een natie te worden. Ik 
feliciteer Etienne Van 
Vaerenbergh en spoor al onze 
mandatarissen en afdelingen aan 
hem na te volgen. Dit is een 
uitgelezen manier om een 
Vlaams-nationale stempel te 
drukken op het gemeentebeleid. 

Na de paasvakantie wordt in de 
Vlaamse Raad het debat 
voortgezet over de tjegroting 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Daarin komt de bedenkelijke 
financiële toestand tot uiting in 
de sektor van het 

biblk)teekwerk. Feitelijk is het 
hemeltergend dat bespaard 
wordt op de openbare 
biblioteken, op een ogenblik dat 
100 miljard verspild wordt aan 
overbodig oorlogstuig. Hoe dan 
ook, het is mijn overtuiging dat 
besparen op kuituur geen middel 
is om de krisis te bestrijden. Wel 
is het meer dan noodzakelijk 
een reële kultuurpolitiek te 
voeren, wat veel meer inhoudt 
dan alleen maar Sinterklaas 
spelen met overheidsgelden. De 
schamele financiële middelen die 
ter beschikking staan voor de 
steun aan de letteren en het 
boek, kunnen en moeten veel 
efficiënter worden beheerd. Met 
spanning wacht ik op het 
antwoord van minister Poma op 
het voorstel van de Vereniging 
van Vlaamse Letterkundigen tot 
oprichting van een volwaardig 
Fonds voor de Letteren. 

Wij mogen intussen niet bij de 
pakken blijven zitten. Alvast op 
het gemeentelijk vlak kunnen wij 
Vlaams-nationaal sturen. Onder 
meer inzake de verspreiding van 
het Vlaamse boek. Laat je 
verbeelding werken. Er kan veel 
gedaan worden. Ook zonder 
geldl 

Het zou niet de eerste keer zijn 
dat de Wase senator Ferdinand 
De Bondt zich als „cavalier seul" 
opstelt Tijdens de openbare ver
gadering van de senaat vorige 
week woensdag, vroeg de CVP-
verkozene de benoeming van de 
„terrorist Happart" ongedaan te 
maken. Hij kreeg hiervoor applaus 
van de VU-senatoren, maar niet 
van de zeer schaars opgekomen 
CVP-broedera En zich richtend 
tot Nothomb zei hij: „Indien het 
parlement zich zou kunnen uit
spreken zonder het t>estaan van 
de regering in het gedrang te 
brengen, zou u geen minister van 
Binnenlandse Zaken meer zijn". 
Toch twee opmerkingen bij deze 
verrassende uitspraken. 
Vooreerst valt het op dat De 
Bondt pas nCi, weken na de feiten, 
openlijk reageert tegen de benoe
ming van de Voerense bendelei
der. En bovendien bewijst een 
eminent CVP-er weer eens onze 
bewering dat die machtsdolle 
CVP nooit een regeringskrisis zal 
wagen omwille van het Vlaams 

Vic ANCIAUX 

belang. Dan maar liever toegeven 
aan de franstalige chantage» 
En, nadien, stoere woorden spre
ken! 

„Hervormer" 
De Croo 
De Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen heeft in 
een uitvoerig advies felle kritiek 
geuit op de reorganizatieplannen 
van verkeersminister De Croo 
m.b.t het spoor- en busvervoer. 
In de tekst worden een aantal 
zeer uitdrukkelijke voorwaarden 
gesteld bij een mogelijke aan
passing van het openbaar ver
voer: de pendelaars mogen er 
hoegenaamd geen hinder van on
dervinden, stopplaatsen mogen 
slechts afgeschaft indien een 
vlotte vervanging verzekerd is, 
en tal van verbindingen dienen 
integendeel nog frekwenter be
diend. 
Ook valt het de GERV op dat de 
voorziene herschikking veel 
voordeliger uitvalt voor Wallonië 
dan voor Vlaanderen, waar bo
vendien vooral Limburg wordt 
getroffen. 
Toch is het kuneus dat De Croo, 
welk ministerambt hij ook „waar
neemt", er steevast in slaagt alle 
betrokkenen tegen zich in het 
harnas te jagen. En daarenboven 
nog zwans verkoopt- De flauw
ste plezante. 
Ook op de suggestie van VU-
senator Guido Van In om vooraf
gaand een opiniepeiling te hou
den bij de treinreizigers, weigert 
De Croo in te gaan. Na de invoe
ring van het plan wil De Croo dit 
wel. dan is 't toch al geschied. Het 
voorstel van Van In om ten min
ste één dag per jaar het open
baar vervoer gratis of laagge-
prijsd ter beschikking te stellen, 
wil de verkeersminister overwe
gen. 
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Het voorbije Paasweekeinde heeft ondanks het slechte weer opnieuw duizenden op de been gebracht, 
naar de kust, de Ardennen, het nabije buitenland. Ondanks het gure weer — het vroor haast elke nacht — 
werd er wat afgewandeld en gefietst tegen de wind op. De drukte op de wegen heeft echter opnieuw zijn 
tol geëist Negentien slachtoffers, negentien te veel! Worden wij roekelozer eens het keurslijf van elke dag 

afgelegd, echt iets om ernstig over na te denken! 

hGTB radikaal 
Wat men ook bewere, er grijpt 
een politieke stroomversnelling 
plaats In dit land van Boudewijn. 
Het eens zo verafschuv^^de en 
zelfs belachelijk gemaakte Idee 
van „federalisme" vindt nu ingang 
in de meeste politieke milieus. Ge
lukkig maar. 

Zo viel vorige week nog een opge
merkte mededeling van het Waal
se A B W , het FGTB, te noteren. 
Voor hen moeten niet alleen de 
nationale sektoren geregionali-
zeerd worden, maar ook het we
tenschappelijk onderzoek, de gro
te infrastruktuurwerken, het kre
dietwezen, het buitenlands beleid 
én de regio's moeten fiskale be
voegdheden krijgen. FGTB-sekre-
taris Gaeyetot voegde er zelfs aan 
toe: „Wij willen nog verder gaan 
en ook praten over het monetair 
beleid". 

Dit zijn uitermate verkwikkende 
voorstellen, waarmee wij ons ge
lukkig prijzen. Hét grote vraagte
ken blijft uiteraard hoe de gelden 
uit de nationale belastingspot zul
len verdeeld worden, want indien 
het FGTB wél de voordelen, maar 
niet de eventuele (financiële) na
delen van een doorgedreven fede
ralisme op zich wil nemen.- nou, 
dan gaat dit spel voor ons niet 
door. Enkel indien Vlaanderen, res-
pektievelijk Wallonië integraal 
over de eigen gelden kan beschik
ken. Dat is echt federalisme. 

27 maart-
komitee dankt 
Wij ontvingen een schrijven van 
het „27-maart-komitee" (de orga-
nizator van de Vlaamse betoging 
in Hasselt), waarin dit komitee er 
prijs op stelt alle medewerkers, 
evenals de vele duizenden deel
nemers te danken. Speciale dank 
ontvangt ook dit weekblad voor 
de aktieve steun verleend aan 
deze massa-manifestatie, even
als de vele politici en militanten 
van de VU die daadwerkelijk 
opstapten doorheen de Limburg

se hoofdstad. Het 27-maart-ko
mitee belooft zich verder te zul
len inzetten om de doelstellingen 
van de betoging te realizeren via 
het overlegcentrum van de 
Vlaamse Verenigingen. Het doet 
eens deugd „aan 't hart je' een 
dankwoord te ontvangen-

VU: hardst 
werkende 
parlements 
leden 
Het zal velen wel niet verwonde
ren, maar het is toch goed het nog 
eens, aan de hand van keiharde 
cijfergegevens, te herhalen: de 
VU-volksvertegenwoordigers en 
-senatoren zijn de meest aktieve 
en de hardst werkende parle
mentsleden in België. Afgezien 
van het werk in parlementaire 
kommissies en de tussenkomsten 
in de openbare vereniging, is de 
rubriek „vragen en antwoorden" 
een ideale meter voor het dyna
misme van een fraktie. 
In de krant „Het Laatste Nieuws" 
verscheen zeer onlangs een sta
tistiek. Daaruit blijkt dat de VU-
frakties telkens het hoogst scoor
den. Tussen 17 december 1981 
(aantreden van Martens-V) en 11 
maart 1983 stelden de VU-senato-
ren (met 17 leden van de in totaal 
181 leden tellende Hoge Vergade
ring) de meeste vragen: zij namen 
28 % van alle gestelde vragen 
voor hun rekening. In de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 
(met 20 op 212 kamerleden) liet de 
VU zich opmerken door liefst 
44,5 % van alle gestelde vragen 
op haar naam te schrijven. 
In de Kamer stelde de SP slechts 
3,18 % van het aantal vragen, de 
PVV amper 5 % en het FDF pre-
cjes 1 %. 
O ja, minister De Croo (PVV) 
kreeg het hoogste aantal vragen 
te verwerken. Een klinkend bewijs 
van zijn onduidelijk en onsamen
hangend wan-beleid... 

WL 
waarschuwt 
De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten slaakt, volkomen 
terecht overigens, een alarm
kreet inzake de bezuinigingen op 
kultureel vlak. Na het jarenlang, 
vaak boven de hoofden van de 
gemeenschap, gevoerde kultu
reel beleid — met enorm grote 
geldverspillingen — is het kultu-

rele domein nü zowat tot jachtge
bied bij uitstek voor bezuinigin
gen vervallen. 
De W L wijst er op dat de Neder
landse kuituur in België nog 
steeds biezonder kwetsbaar 
blijft als gevolg van de eeuwen
lange achteruitstelling en ver
waarlozing. Kuituur mag geen 
passief bezit worden, maar moet 
een aktief vermeerderend en ver
diepend goed blijven. En om dit 
te vrijwaren is een minimum aan 
overheidssteun broodnodig. De 
Vlaamse Gemeenschap mag het 
niet nemen dat de trots voor ons 
rijke kulturele erfgoed zou weg-
deemsteren, onder een over
heidsbeleid dat het blijkbaar 
moet hebben van kwade invallen. 
Zou Poma de boodschap begre
pen hebben? Of opteert hij eer
der voor een elitaire kuituur-
spreiding? 

„Wie zodanig besnoeit dat de 
kulturele werking uitvalt, pleegt 
evenzeer een aanslag op de Ne
derlandse kuituur, als de Frans
talige bewindslieden uit het ver
leden', besluit de W L 

Nols buiten 
Na een jarenlang spelletje „van 
welles-nietes", is het nu toch ein
delijk definitief: de Schaarbeekse 
burgemeester Roger Nols stapt 
uit het FDF, weg uit de militante 
francofone Brusselse partij. Deze 
beslissing van de rabiate Vlaming
en vreemdelingenhater blijkt een 
reaktie te zijn op de harde kritiek 
van een FDF-senator op Nols' 
immigrantenbeleid (sic). 
Zoals bekend wil Nols een racis
tisch beleid doorvoeren in zijn 
gemeente. Iets wat overigens ka
dert in zijn jarenlange, verachtelij
ke taktiek. Aanvankelijk keerde hij 
zich tegen de Vlamingen in 
Schaarbeek (o.m. in de beruchte 
lokettenzaak), en nu heeft hij een 
ander alibi gevonden voor zijn 

onkunde: de vreemdelingen. Hij 
treft hiermee de zwaksten der 
zwakken en scherpt daarmee de 
tegenstellingen nog maar eens 
aan. 

De Vlamingen hebben van zijn 
heengaan uit het zieltogende FDF 
geen heil te verwachten: hij blijft 
het symbool van onvrede en 
Vlaamsvijandigheid. 

Vlaamse 

uniefs bedot 
De Vlaamse universiteiten ont
vingen vorig jaar 2.900 miljoen 
frank te weinig. De Vlaamse In
teruniversitaire Raad protesteert 
andermaal tegen deze achteruit
stelling. De Vlaamse universitei
ten leverden vorig jaar 5 5 , 8 % 
van dé universitaire einddiplo
ma's af, wat dus wil zeggen dat 
ongeveer 56 op 100 Belgische 
universiteitsstudenten Vlamin
gen zijn. Toch ontvingen zij 
slechts 48 o/o van de nationale 
kredieten. Wat een discriminatie 
van liefst 7,8 o/o betekent, of 2,9 
miljard frank per jaar! 
Het wordt dringend ti jd dat de 
Vlaamse (?) onderwijsminister 
Coens hier orde op zaken stelt 
en gerechtigheid laat geschie
den. Of zijn de franstalige stu
denten in dit land misschien 
„meerwaardige" burgers? 

Zelfs de pastoor niet... 
Die van Gent moeten over een paar weken dus 
weer ter stembus. Trouwens, die van Gent niet al
leen. Er zijn nog een paar gemeenten waar het zon-
dagwerk van oktober moet overgedaan worden. 
Maar Gent is toch wel de hoofdbrok: zo'n 160.000 
kiezers. Geen peulschi l 

Het zou je zélf maar eens moeten overkomen. Je 
hebt jarenlang met je afdeling gespaard, mossel
maaltijden of pensenkermissen ingericht, om de 
kas te vullen in het vooruitzicht van die éne dag. Je 
hebt je kromgelopen op zoek naar kandidaten. 
Want een lijst in zo'n grote stad is al een heuse 
wasl i jst En het valt echt niet mee om voor iedere 
onverkiesbare plaats een eerbare naam te vinden. 
Nadien heb je de geluidswagen opgetuigd. De 
papemmers en de kwasten bijeengebracht Naar 
de drukker gelopen om pamfletten. Om affiches. 
Om nummers. Al maanden aan een stuk was je 
bezig met de duizend en één dingen die moesten 
gedaan worden. Van begin september tot verkie-
zingsdag ben je niet meer uit het getouw geweest 
Er is altijd nog wel wat te doen. Karel Dinges komt 
woedend aanbellen omdat zegt-ie, er op het 
officiële aanplakbord vlak tegenover zijn huis nog 
niets van de VU hangt Voor het kieslokaal in 
school nummer 49 van de Zusenzostraat moeten 
er nog twee getuigen gevonden worden. Want 
Jaak Anders, die het beloofd had, kan niet omdat 
zijn moeder verjaart 
Acht dagen vóór de verkiezingen hangt de pen
ningmeester aan de telefoon. Pas op, maane 
joengene, de kas is bijna leeg. Als ik die rekening 
van drukker Andersom betaald heb, hou ik nog 
juist genoeg over voor dit en da t Maar daarna is 
het onherroepelijk gedaan. On-her-roe-pe-lijk, ja
wel. Ik denk dat ik met een gat ga zitten van zesen
twintigduizend. Geen ramp, nee natuurlijk n iet je 
zal het wel zeggen! Maar dat betekent toch dat we 
aan ons decemberbal al zesentwintig moeten 
overhouden, alleen maar om de put te vullen. 
Volgende keer moet ge maar uitzien naar een an

dere zot om de kas te houden. 
Nou, verkiezingsavond komt dan. En het ziet er 
naar uit dat alle leed geleden is. De uitslag kan er 
mee door. En met dat decemberbal zal het dus wel 
loslopen. 
En pataat vier maanden later krijg je het op je 
brood. Herkiezen. Omdat die blauwselvent André 
Van Hove zo nodig een Tenerife-tombola moest 
organizeren als verkiezingspropaganda. 
Het zou je zélf maar eens moeten overkomen. De 
kas is leeg. On-her-roe-pe-lijk. De penningmeester 
heeft wel geen ontslag genomen, het is dus nog 
altijd dezelfde zot die de kas houdt Maar die kas 
is zo leeg als een uitgeblazen eL 
Je moet 160.000 kiezers bereiken. Bewerken. Over
tuigen. De uitslag is niet onbelangrijk, niet alleen 
voor jezelf en de stad. Gent is een flinke hap 
Vlaanderen. En als het de VU binnenkort in die 
flinke hap Vlaanderen niet voor de wind gaat dan 
krijgen we ook elders tegenwind. 
Mag het dan voor één keer in deze rubriek? O p . 
nummer 435-0271521-01 van Volksunie vzw, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel kan je je bijdrage 
kwi j t Voor die van Gent En eventueel die van el
ders. Voor al degenen die moeten doen wat geen 
enkele pastoor doet: twee missen voor hetzelfde 
geld. 
Het zou je zélf maar eens moeten overkomen! 
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Konafmken met sterid Athntisme 

Met 

loopjongens 

geraken we niet 

uit wereldkrisis... 

Is het U ook al opgevallen dat de 
Belgische regering, onder leiding 
van premier Martens, voor 
generatiebelastende beslissingen 
telkens haar verantwoordelijkheid 
ontvlucht en verwijst naar 
„internationale verplichtingen" 
kernraketten, F-16-), hetzij naar 
internationale krisiselementen 
(rentevoeten, inflatie.) waar zij 
beweert geen vat op te hebben? 
Als we die drogredenen voor 
waarheid zouden aanvaarden dan 
dient zeker de scherpe vraag naar 
het koherent én offensief 
buitenlands beleid gesteld te 
worden. Maar, wat dat betreft zitten 
we duidelijk opgescheept met „een 
loopjongen" van VS-president 
Reagan en van de NAVO-generale 
staf-

In een lezing voor de Leuvense 
Universitaire Kring voor 
Internationale Betrekkingen heeft 
voorzitter Vic Anciaux de VU-visie 
op het buitenlands beleid 
gedeailleerd toegelicht 
In het kader van de raketten-oorlog 
die momenteel woedt brengen we 
hier een syntese van Anciaux' 
toespraak. Mét de groeten aan 
loopjongen Tindemans. (hds) 

Inzake buitenlands beleid is er allicht 
geen enkel land dat zo vaak beroep 
doet op al dan niet reële internationale 
verplichtingen om zijn gebrek aan ei
gen visie te verdoezelen. Dit stellen w/ij 
vast zowel op industrieel, commercieel 
als op militair vlak. Zogeheten Interna
tionale verplichtingen worden te pas en 
te onpas aangehaald om beleidslijnen 
en beslissingen te rechtvaardigen die 
op geen enkele demokratische basis 
steunen. 
België betekent hoe langer hoe minder 
op het internationaal forum. Zo vond 
een bevriend regeringsleider het on
langs niet nodig de in zijn land vertoe
vende Belgische minister van Buiten
landse Betrekkingen, Tindemans, te 
ontvangen, met letterlijk, de volgende 
laedenking: „Ik kom zopas van de VS 
waar ik gesprekken voerde met presi
dent Reagan, ik zie dus niet in waarom 
ik zijn loopjongen moet ontvangen". 
Inzake ontwikkelingssamenwerking is 
er evenmin een vernieuwende impuls. 
Het ontwikkelingsbeleid van de Belgi
sche regering steunt bijna uitsluitend 
op het ekonomisch gegeven dat elke 
frank een andere frank moet opbren
gen. 
Bovendien heeft het grootste deel van 
onze ontwikkelingssamenwerking — 
om Nstorische redenen — betrekking 
op Zaïre. 
Wenneer het gespierde Zaïrese regime 
een visum weigert aan twee voiksver-
tegenwoordigera, dan slikt men dit af
front zwijgt men in alle talen, ondanks 
de beledigende Zaürese verklaring die 
de twee kamerleden de raad geeft 
eerst het probleem van Voeren op te 
kiesen alvorerw zich over Zaü're te 
txjigen-. 

Belgische ziekte 
De lakse houding van onze regering 
wanneer landgerwten, misskxiarissen 
en geestelijken, in Latijns-Amerika als 
slachtoffer van dlktatoriale regimes val
len, is een ander voorbeeM van de 
dekadentie van ons butenlarxis beleid. 
Inzake bultenlarKJse harKiel, een arxler 
belangrijk aspekt van onze buitenland
se betrekkingen, moet onderstreept 
worden dat we met een Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel opge
scheept zitten, die door de Vlaamse orv 
dememers, de gebruikers dus, volledig 
afgeschreven wordt als ondoeltref
fend. En wij hebben ons in het meest 
recente verleden laten meeslepen in 
een laakbare politiek van ekonomische 
sankties, o.m. tegen Argentinië tijdens 
de Malvina-oorlog, en tegen de landen 
van Oost-Europa, onder druk van de 
VS, die van hun kant hun handel met de 
Sovjetunie opvoeren! 
Over het Belgisch buitenlands beleid 
bestaat er feitelijk geen consensus 
meer. 
Wij blijven voorstander van het Atlan
tisch Bondgenootschap. Twee beden
kingen echter: 
1. Het Atlantisch Bondgenootschap 
moet op twee pijlers steunen; een 
Amerikaanse en een Europese; 
2. De NAVO-bureaukratie dient bin
nen de perken van de doelstellingen 
van het Bondgenootschap te blijven, en 
mag o.m. geen bevoegdheidsuitbrei
ding zoeken op ekonomisch vlak. 
Daarbij komt nog dat wij ons goed 
bewust moeten worden van het feit dat 
het Bondgenootschap geen diktaten 
oplegt of oekases uitvaardigt doch dat 
de beslissingen eenparig genomen 
worden. Dit betekent konkreet dat 
wanneer de regering voor de F-16 kiest 
en derhalve voor een offensieve strate
gie, de verantwoordelijkheid niet moet 
afgeschoven worden op zogezegd 
NAVO-beslissingen of verbintenissen. 

Tindemans, een loopjongen op voyage. 

Hetzelfde geldt voor de Europese poli
tiek. In de praktijk is het Belgische 
beleid een kritiekloos veriengstuk van 
het Amerikaans beleid, een belekj dat 
er niet op gericht is van Europa een vol
waardige partner te maken. 
Hierbij dient de vraag gesteW te wor
den of het Belgisch niveau nog wel de 
rechtmatige verzuchtingen van Vlaan
deren op het Intematkjnale forum 
brengt Met betrekking tot de zoge-
n a a n ^ ontwikkelingszones is het dui
delijk geworden dat de Belgische rege
ring volledig gefaakJ heeft in haar op
dracht de belangen van VlaarKleren te 
verdedigen op het intematkxiale vlak, in 
casu de EEG-kommissie. Hetzelfde 
moet gezegd worden over het textiel-
plan dat in hoofdzaak Vlaanderen treft 
De regering Marlens heeft de Kroon 
misbruikt tot verklaringen die juridisch 
geen steek houden en aan geen enkele 
reaKteit meer beantwoorden. 
De buitenlandse kontakten van de Exe
cutieven zijn pragmatisch en niet deko-
ratief. Formele diskussies interesseren 
ons niet Ze lijken echter wel van vitaal 
belang voor de centrale regering die de 
nieuwjaarsboodschap van het Staats
hoofd omgebogen heeft tot een oor
logsverklaring. De centrale regering 
wéét dat zij een internationaal beleid 
voert dat geen demokratische basis 
heeft en indruist tegen de wil en de be
langen van de b)evolking en alleszins 
van het Vlaamse volk. 
De plaatsing van de raketten is hier een 
sprekend voorbeeld. Nfet zoals onze 
wapenleveringen in de wereld, een 
ontwikkelingssamenwerking die de be
volkingen niet ten goede komt doch al
leen de bovenlaag van korrupte regi
mes, en een buitenlandse handel die de 
ten dode op)geschreven mammoetsek
toren stelselmatig bevoordeligt ten 
kost van de dynamische KMO's. 
De Belgische ziekte verkankert ons 
buitenlands beleid en maakt dat wij 
feitelijk geen buitenlands beleid heb
ben, doch slechts de politieke en com
merciële kruimels oppikken die ons 
door anderen worden gegund. 

Een nieuwe aanpalc 
We kunnen ons moeilijk van de indruk 
ontdoen dat op dit cruciale ogenblik in 
onze buitenlandse betrekkingen, het 
beleid feitelijk gemonop>oliseerd is door 
een behoudsgezinde, van de realiteit 
totaal vervreemde, Vlaams-onverschilli
ge zoniet zelfs Vlaams-vijandige, op z'n 
minst weinig representatieve PSC-
lobby. 
We worden zonder het te weten, net 
als de blinden van Breughel, in een 
voorbijgestreefde en steriele opvatting 
van het „Atlantisme" meegevoerd, dat 

in feite niets anders is dan een uitge
doofde en vert)eeldingsloze doktrine 
waarmee een unitaire Belgische min
derheidsgroep de Europese opbouw 
en opgang, omwille van de eigen be
voorrechte positie, tracht af te remmen. 
De minister van BuitenlarKise Betrek
kingen, Tindemans, heeft zijn Vlaamse 
en demokratische aanhang verschaBct 

• Wij zijn voorstanders van de Atlan
tische Solidariteit maar het Atlantisch 
Ixtndgenootschap mag geen instru
ment zijn om de Europese verdeeld-
hekJ aan te wakkeren. Het bk)kkeren 
van de West-Europese samer)hang en 
van de toenadering tussen Oost en 
West gaat hand in harKi en is het 
gevolg van de totale inpalming van ons 
buitenlands belekJ door de nobüjaire 
kaste waarvan minister Tindemans het 
boegt)eekJ en de woordvoerder ia 

• Onze veiligheid hangt minder af van 
de „raketten", dan van het wederzijds 
begrip dat zowel bij ons als in Oost-
Europa, explosies ten gevolge van de 
krisis moet voorkomen. We moeten 
dus terug naar een aktieve, inter-Euro-
pese diakx>g. Het geschikte onderwerp 
om deze diakxjg opnieuw op gang te 
brengen zijn de kemvrije zonea 

• Het vertrekpunt van elke waarachti
ge Europese vredespolitiek is de tos-
koppeling van de Europese defensie 
van de bewapeningswedloop. Tegerv 
over het Europa van de angst en van 
het doemdenken moeten we het Euro
pa van de moed stellen. Uitgaven als de 
F-16 en de raketten hebl)en niets te ma
ken met de Europese defensie. 
De Waalse en Vlaamse arbeiders die 
via de zgn. kompensaties werden om
gekocht dragen bij tot een bewape
ningswedloop waar ze zelf het slachtof
fer van dreigen te worden. 

Het immobilisme is alleen mogelijk 
ten gevolge van het ontbreken, op dit 
ogenblik, van elke reële Vlaamse in
breng in het buitenlands beleid. 
Een Vlaams buitenlands beleid is veel 
meer dan een zaak van taaipariteit Het 
is een zaak van inhoudelijke inbreng. 
We moeten dus het instrument zelf, de 
diplomatie, hervormen. Dit instrument is 
niet alleen een lichaam (men spreekt 
niet ten oncechte over „Ie corps diplo
matique"), maar moet ook een ziel 
hebben. Een inspiratiebron en een 
denkcentrum. Daartoe is het noodzake
lijk de Vlaamse Raad effektief te inte
resseren bij het buitenlands belekJ. 
Konkrete maatregelen liggen thans ter 
studie. De souvereiniteit van de Vlaam
se Regenng en Raad is immers volledig, 
zodat niemand ons deze interesse kan 
beletten. Alleen de politieke wil is er 
voor nodig. 
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Pensioen: dik 
300.000 fr. 
Bij een eerste lezing kan men zijn 
ogen niet geloven. En toch is het 
waar! Eind 1980 waren er in Bel
gië uitgerekend 2.042 gepensio
neerden die maandelijks een 
pensioen ontvingen van 
313.714 fr. (driehonderd en der
tienduizend zevenhonderd en 
veertien frank per maand)! 
Bedenk nog dat een half miljoen 
gepensioneerden het moeten 
doen met minder dan 10.000 fr., 
an dat ruim 1,4 miljoen bejaarden 
niet eens 24.000 fr. per maand 
ontvangen- Overweeg daarbij 
ook dat zij die nü zo'n astroni-
misch hoog pensioen ontvangen, 
diegenen zijn die reeds tijdens 
hun aktieve beroepsleven veel 
verdienden, nou, dan begint het 
bloed van elke rechtvaardige 
persoon toch te koken. Zoveel 
onrecht! Immers, een brood of 
een biefstuk kost toch voor ie
dereen evenveel. Wanneer houdt 
deze Belgische schande einde
lijk eens op? 

Florennes? 
Indien de regering Martens-V In 
het najaar toch zou beslissen de 
48 kruisraketten in ons land te 
plaatsen, dan zullen deze waar
schijnlijk gestationeerd worden In 
het Waalse dorpje Rorennes, en 
niet in het ook reeds vaak ge
noemde Klelne-Brogel. Dit ver
klaarde Defensieminister Vreven 
op vragen van kamerleden. Maar 
zover zijn we nog niet Met span
ning wordt uitgekeken naar de 

afwikkeling van de ontwapenings
gesprekken te Geneve, al hebben 
wij een sterk vermoeden dat deze 
kontakten — door de onverzetter 
lijkheid van de onderhandelende 
partijen — op niets zullen uitdraai
en. De scheldpartijen die zowel de 
VSA als de USSR elkaar de jong
ste dagen toestuurden, zijn niet 
van aard om nog veel vertrouwen 
te koesteren in een kernwapenvrij 
Europa. Beleeft de atoomschuil-
kelder-sektor straks een tijd van 
hoogkonjunktuur? 

Onaangename 
hoofdstad 
Uit een onderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van het Brusselse 
staatssekretariaat, is gebleken 
dat de meeste Brusselaars zich 
niet gelukkig voelen in hun stad. 
Vooral het aspekt „onveiligheid'' 
weegt zwaar door: 82 <Vo van de 
inwoners-meent dat er een zeer 
grote graad van misdadigheid 
woekert in de hoofdstad. Ten 
gevolge van het volkomen ge
brek aan enige vorm van begelei
ding, laat staan van „beleid", ten 
overstaan van de vreemdelingen, 
duidt ruim één derde van de 
Brusselaars de migranten aan 
als „onaangenaam". Ook de jam
merklacht voor het meer kindge
richt maken, voor meer groen en 
gezelligheid, komt steeds terug-
Hiermee wordt, andermaal, de 
on-kunde en de schandalige na
latigheid van de Franstalige be-
windslui in Brussel te voeten uit 
bewezen. Die aloude, en ooit eni
ge mooie Nederlandse stad, 
werd onder hun wan-beleid „om
getoverd" tot een gedrochtelijke 
en onveilige woonplaats. 

Unctad VI, utopie of nieuwe start? 
Eind mei, begin juni zullen de ministers 
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
of hun afgevaardigden, elkaar voor een 
zesde keer terugvinden voor wat we de 
Unctad noemen. De bijeenkomst is ge
pland in Belgrado, de hoofdstad van 
Joegoslavië. Misscien is het symbolisch. 
Het socialistische Joegoslavië heeft al
tijd een eigen, onafhankelijke koers ge
varen tussen Oost en West, en was 
jarenlang, onder leiding van zijn presi
dent Tito, de bezieler van de „niet-gebon-
den landen", een in hoofdzaak tot op de 
Derde Wereld gericht bondgenootschap. 
Toen het evident werd dat Washington 
nooit zou aanvaarden dat Unctad door 
zou gaan in Havana (Cuba) was Belgrado 
meer dan een uitkomst 
Symbool, beslist, en noodzakelijk. Want 
niemand, ook de Unctac-board (het „da
gelijks bestuur") niet verheelt nog langer 
dan de internationale relaties helemaal 
stropzitten. 

De wereldwijde ekonomische krisis doet 
de rijken teruggrijpen naar de allerhard-
ste protektionistische (eigen-ekonomie 
beschermende) maatregelen, dit zowel 
tegen de met veel omhaal verkondigde 
teorieën van vrije marktekonomie als van 
socialistische planekonomie binnen we
reld-solidaire opvattingen. 
Unctad (de United Nations Conference 
on Trade and Development de Wereld
handels- en Ontwikkelingsconferentie) 
was jarenlang het lieverdje van de Niet-
Goevemementele Ontwikkelingsorgani-
zaties van de Derde Wereldbewuste 
mensen en „Tiersmondisten." 
Het waarom is gemakkelijk te verklaren. 
Op de allereerste plaats was Unctad een 
initiatief van de Derde Wereld zelf, gebo
ren op de konferentie van Kaïro in juli 

1962, en bedoeld als tegenzet voor de 
„rijke-landenklub" de GATT een organiza-
tie waarin onder de auspiciën van de Ver
enigde Naties wordt gezocht naar midde
len om de handel tussen de landen te 
verbeteren. Maar GATT is een duidelijke 
vóór-dekoloniale organizatie, een onder
handelingsbijeenkomst waarop aller
eerst de rijken hun problemen regelen. 
De Derde Wereld vindt gehoor; zij het 
niet gewillig. Vanaf maart 1964, met een 
eerste bijeenkomst te Geneve, zal om de 
vier jaar de Wereldhandels- en ontwikke-
lingskonferentie plaatsvinden. Unctad 5, 
te Manila, werd een jaar vervroegd (1979 
in plaats van 1980) om een aantal belang
rijke hinderpalen voor de konferentie te 
vermijden: de belangrijke presidentsver
kiezingen in de Verenigde Staten en de al 
even belangrijke verkiezingen in de Duit
se Bondsrepubliek. Meteen een aandui
ding dat Unctad als poging om de stem 
van de Derde Wereld te laten klinken, in 
het rijke Noorden nooit echt is aanvaard. 
Want, is het wel ernstig dat de oplossing 
van Wereldprobleem nummer 1 afhanke
lijk wordt gemaakt van het demagogisch 
opbod in twee van de rijkste en machtig
ste landen? 

Unctad is in zijn geschiedenis de spreek
buis geweest van wat de Derde Wereld 
dacht Telkens werden de konferenties 
met zorg en met ernst door de Derde We
reld voorbereid. Maar vanuit de rijke 
landen kwam daarop nooit een even 
ernstig antwoord. Niemand bereidde het 
in het noorden voor; in België werd het 
parlement bij voorbeeld nooit voorge
licht en zelden achteraf geïnformeerd. In 
het Oostblok maakten de machthebbers 
er zich al even gemakkelijk van af: „het is 
niet ons probleem—" Alsof ze op een 
andere wereld woonden. 

Wij leerden van de Derde Wereld via 
Unctad dat de oplossing van het pro
bleem geen kwestie was van „hulp, maar 
van rechtvaardige handel" (Unctad 2, 
New Delhi, 1968), dat een nieuwe interna
tionale ekonomische orde noodzakelijk 
was (Unctad 3, Santiago de Chile, 1972), 
dat een geïntegreerd grondstoffenfonds 
een mogelijkheid was om de handel 
rechtvaardiger te laten veriopen en een 
kans om het inkomen van de Derde 
Wereld te verzekeren (Nairobi 1976, Unc
tad 4) en dat het noodzakelijk was om 
een eigen en specifiek programma te 
ontwikkelen voor de armste landen (Unc
tad 5, Manilla 1979). 

Maar terzelfder tijd was er ook de ont
goocheling: het onvermogen om de rijke 
landen van gedachten te doen verande
ren en om de besluiten van de konferen
ties echt te laten toepassen. 

Waar blijft bij voorbeeld de volledige 
toepassing van grondstoffenakkoorden? 
Waar blijft de 1 procent BNP aan ontwik

kelingshulp, beloofd óp Unctad 2 in New 
Delhi? 
Waar blijft de uitvoering van de Nieuwe 
Internationale Ekonomische Orde, ge
vraagd in Santiago (1972) en binnen de 
VN nader uitgewerkt? Waar blijft de 
hervorming van het IMF en de herschik
king van de schuldenlasten zoals in 
Santiago 1972, in Nairobi 1976, in Manilla 
1979 werd gevraagd en werd overeenge
komen het gesprek althans te beginnen? 
Waar blijft de gedragskode voor multina
tionale ondernemingen, in Nairobi 1976 
beloofd, en wel in verzwakte vorm door 
de EG uitgewerkt, maar niet dwingend 
toegepast? 
De weinige Belgische inbreng in de 
voorbije konferenties is na de zittingen al 
even snel opgedoekt als ze tot stand 
kwam: de toenadering tot de gelijkgezin
de landen (Nairobi), en het fameuze plan-
Eyskens voor een „Pakt van Solidaire 
groei" (Manilla). Weinig optimisme dus! 
Toch willen we Unctad 6, ondanks alles, 
kritisch voorbereiden. 
Het ontgoochelend antwoord van de mi
nister van Buitenlandse Betrekkingen op 
mijn schriftelijke vraag van 24 november 
1982, gericht tot de Staatssekretaris 
voor Ontwikkelingssamenwerking, ver
sterkt onze ongerustheid in verband met 
de voorbereiding van UNCTAD VI. 
Het Nationaal Centrum voor Ontwikke
lingssamenwerking (voorzitter: Maurits 
Coppieters) houdt er zich in een speciale 
werkgroep intens mee bezig. Wanneer de 
goevernementele organizaties, zoals in 
het verleden, ondermaats blijven, dan 
zullen de niet-goevernementele organi
zaties in elk geval hun plicht doen. 
Ook hier mag de Volksunie niet achter
blijven. 

Jan Caudron, Kameriid 
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Wetstraat 

Kamer en Senaat hebben er voor een aantal 
weken de riem afgelegd. In parlementaire 
vaktaal zijn ze met Paasreces. 
Tot met Witte Donderdag hebben de verkoze-
nen hun aktiviteiten verder gezel Grotendeels 
begrotingsdebatten, afgewisseld met het we
kelijks vragenuurtje en een aantal interpella
ties. 
Die enkele behandelde begrotingen doen ech
ter niets af aan het feit dat voor de meeste 
departementen nog steeds geen begroting 
ingediend Is. Zodat de regering eens te meer 
om voorlopige twaalfden moest smeken om 
de maanden april en mei financieel door te 
spartelen. En nu reeds wordt voorspeld dat 
bedelaar Martens zich eind mei opnieuw zal 
aandienen. Bovenop de volmachten bezorgt 
deze handelwijze, aldus Hektor De Bruyne, 
een bijkomende lelijke deuk aan de kontrole-
opdracht van het Parlement 
Het Paas-inhaalmaneuver van VU-inltiatieven 
wordt lastig. Dat blijkt onder meer uit de 
statistieken over de vraaglustigheid van de 
parlementairen. Sedert het aantreden van 
Martens-Declercq scoorden de VU-frakties 
het hoogste aantal schriftelijke vragen. De 

VU-kamerleden namen er 177 voor hun reke
ning, op een totaal van 397. Zijnde bijna 45 LK! 
Hun kollega's uit de Senaat voeren de rang
schikking aan met 75 vragen op 267 of 28 Lh. 
Deze week besteden we aandacht aan de 

tussenkomst van Hugo Schiltz, naar aanlei
ding van de aanvullende regeringsverklaring. 
Een repliek op de bewering dat de oppositie 
geen alternatief heeft en dat dus al wat de re
gering doet, meteen goed is. 

Schets van een alternatieve politiek 
Kritische bedenkingen van de op
positie stuiten nogal eens op de 
schampere dooddoener: „En uw 
alternatief?". Alsof een eventueel 
gebrek daaraan meteen het rege
ringsbeleid tot het enig zaligma
kende verheft Een zonderlinge 
redenering! Zeker in de huidige 
situatie, aldus Hugo Schiltz. 
„Want indien het juist zou zijn dat 
de oppositie het niet ziet zitten, 
dan is de stand tussen oppositie 
en regering nul-nul. De regering 
weet ook niet hoe het aan te 
pakken'. 
Maar dergelijke goedkope manier 
om zich ervan af te maken ligt de 
Antwerpenaar helemaal niet Vier 
pijlers bracht hij aan om een sa
menhangend alternatief te schra
gen. 
Om te beginnen het feit dat ieder
een in het land moet erkennen dat 
onze krisisproblematiek volledig in 
Het internationaal geheel moet 
ingebed worden. Welke ekonomi-
sche teorie of maatschappelijke 
doelstelling men ook aankleeft 
een beleid kan slechts slagen mits 
Europese en mundiale omkade
ring. 
Tweede uitgangspunt is dat elke 
politieke partij de moed moet heb
ben om toe te geven dat er geen a 
prioristjsche of dogmatische ant-

Kamer 

Centrale 
machtsgreep 
De Kanier zette de Paasweek in met 
het vervolg van de Middenstar>dsbe-
groting. Eerder verwoordden reeds 
Oktaaf Meyntjens en Daan Vervaet 
de VU-inzichten. Hun kdlega Raf De-
clercq beskx)t met de vaststelling dat 
men haast een avonturier moet zijn om 
een middenstandszaak op te zetten. 
De administratieve en fiskale lasten 
doden elk entoesiasme. 
Datzelfde Kamerlid maakte even na
dien, bij een Justltie-begroting, diepe 
indruk met zijn kritische analyse van 
hét psychiatrisch gevangeniswezen in 
ons land. Frans Baert van zijn kant 
ging nader In op het omvangrijkste 
probleem dat de hukiige rechtspleging 
kent: de gerechtelijke achterstarxJ. 
Als laatste begroting kwam die vm de 
Diensten van de eerste-minister aan 

woorden op de krisis bestaan. 
Niemand heeft het evangelie of de 
steen der wijzen in pacht waar
door de krisis in een handonndraai 
kan opgelost worden. Wel inte-
gendeeli Bijgevolg moet soepel
heid de basisoptie zijn van elke 
politieke aanpak. Soepelheid te
genover het technische, ekonoml-
sche en bedrijfsniveau. Soepel
heid eveneens tegenover de admi
nistratieve, politieke, kulturele en 
sociale strukturen. Wij moeten be
reid zijn om dit waardevol erfgoed 
blijvend te herdenken. 
Als derde pijler voor een alterna
tieve aanpak vermeldt het VU-
kamerlid het afstappen van de 
defensieve houding tegenover de 
krisis. Vandaag lijkt het wel alsof 
na een of andere katastrote de in
ventaris opgemaakt wordt van 
hetgeen rest en nadien alles ver
deeld wordt om de miserie te 
verzachten. Er moet plaats ge
ruimd worden voor een optimisti
sche en vitalistische politiek: ,,... 
tot de laatste snik vechten om 
hetgeen er te verdelen valt te 
vergroten!" 
Laatste element Is het ongeloof in 
een zaligmakende werking van de 
liberale effekten van het herstel 
van de rentabiliteit Ons systeem 
vertoont zoveel stollingen en de 

bod. André De Beul hekekle daartxj 
de aanpak van het Inbel-projekt De 
politieke topbenoemingen maken het 
zelfs totaal ongeloofwaardig. Fraktie-
voorzitter Frans Baert hanteerde deze 
l)egroting om de „centrale machts
greep" van Martens en zijn kotlega's 
aan de kaak te stellen. Deze zwakken 
hun eigen staatshervorming voortdu
rend af. Zodoende wordt de minimale 
autonomie van de Gemeenschappen 
sterk beknot en bovendien nog be
moeilijkt door de geringe financiële 
mkklelen. 

Tot slot nrK>et een Interpellatie van Jan 
Caudron gemekl worden, waarin deze 
een zoveelste maal aandringt op de 
oprichting van het Instituut voor Vete
rinaire Keuring. Na twintig jaar boycot 
van de wet zelf, wordt nu de uitvoering 
ervan reeds twee jaar op de lange 
baan geschoven. 

industriële ontwikkeling vergt zo'n 
grote koncentratie van middelen, 
dat de pure marktwetten hier nau
welijks enig resultaat kunnen boe
ken. Zeker wanneer wij niet-alleen 
het rendement van de bedrijven 
willen herstellen, maar ook het 
volume ervan veilig stellen en zo 
mogelijk opdrijven. In dat geval is 
een voluntarische, een specifie
ke politiek van industriële reno
vatie vereist En dat kan niet enkel 
het werk van de privè-sektor zijn. 

Institutionele warboel 
Aan een dergelijke politiek is de 
huidige regering lang niet toe. Ver
der dan wat industriële archeolo
gie komt ze niet 
Eén van de redenen daarvan is de 
institutionele wartx)el die gescha
pen werd op het vlak van de 
industriële politiek. Zowat Ieder
een en niemand is bevoegd. Met 
als gevolg: tegengestelde beslis
singen, tweemaal geld voor ider)-
tieke initiatieven, enzomeer. 

Voor Hugo Schiltz is het duklelijk 
dat het gewestelijk niveau het best 
geschikf is voor het voeren van 
een beleid van industriële vernieu
wing. Vooral omwille van overwe
gingen van maatschappelijke effi
ciëntie. 

Senaat 

Nogmaals 
de zwakkeren 
Naar aanlekjing van de fiskale en be-
grotingsbepaltngen ontleedde Hektor 
De Bruyne het monetar en socio-
ekonomisch beIeW van de regering. 
Bekie zijn tot mislukken gedoemd. 
Meer bepaald Inzake het sociaal-eko-
nomische merkte hij op dat onze eko-
nomie afglijdt naar een deflatoire situa
tie. De regering roomt Immers al te 
lichtzinnig de binnenlandse koop>kracht 
af. Bovendien zijn het nogmaals de 

„Het moge dan waar zijn, mijnheer de Eerste Minister, dat men 
u met Belgische eretekens kan overladen- maar ik vrees dat 
men u niet met Vlaamse eretekens zal bedenken." 

Hugo Schiltz 

Bondig samengevat komt het VU-
altematief dus hier op neer: laat de 
centrale regering het juridisch ka
der scheppen om een grotere 
soepelheid in de bedrijfsorganiza-
tie, In de art)eidsverhoudingen mo
gelijk te maken; geef aan de ge
westen de onbetwiste verant-
woordelijkfieid voor een gedurfde 
politiek van industriële vernieu
wing en geef hun daarvoor ook de 
financiële middelen. 
Dit alleen zal de krisis geenszins 
oplossen. Unidimensionele tover
formules bestaan nu eenmaal niet 
Eén ding staat echter vast aldus 
Hugo Schiltz: „Er is in dit land 
reeds heel veel geprobeerd. Er is 
nog één revervoir van hoop en 
nieuwe energie, van optimisme 
en dynamisme, zoals blijkt uit de 
manier waarop gewestelijk ge
poogd wordt op de problemen in 
te spelen. De federalizering is 
het enige dat In de verstarringen 
en stollingen, die in onze maat
schappij zoveel onmogelijk ma
ken, enige beweging kan bren
gen. Als de regering voortgaat dit 
zeldzame reservoir van beweeg
lijkheid en ' vernieuwing af te 
stoppen, dan verspeelt zij één' 
van de weinige kansen om zon
der al te veel kleerscheuren uit 
de krisis te geraken'. 

ekonomisch zwakkeren die het meest 
zullen lijden onder de aangekondigde 
fiskale maatregelen. Tijdens hetzelfde 
debat ging Rik Vandekerckhove zeer 
gedetailleerd In op het beleki ten aan
zien van de ziekenhuizen. Ook bepleit
te Nj meer aandacht voor de volksge-
zondhekJ. 
Over de zoveelste smeekbede om 
vooHopige kredieten handeUen we 
reeds De senatoren kregen ze als 
eerste voorgeschotekl. Hektor De 
Bruyne kon ze dus als eerste scherp 
veroordelen. 
Ook besprak de Senaat de wetswijzi
ging met betrekking tot de vakbonden 
van het overfieidspersoneel. De wet 
zelf dateert van 1974 en werd nooit uit
gevoerd. Volgens Rob Vandezande 
omdat de representativiteit van de 
vakbondsorganizatles nooit kon vast-
gesteki worden. Komt daarbij dat de 
regering eigenlijk een monopolie wil 
geven aan de drie traditkxiele vakbon
den. 
Tot besluit werd nog de begroting van 
Binnenlandse Zaken aangepakt Sa
men behandeklen Walter Luyten en 
Rob Vandezande zowat alle dossiers 
die nxxnenteel Cen meestal sedert ja
ren) dit departement in de aktualiteit 
brengen. 

Gekoöpteerd 
De Luyten van „La Beigique, 
qu'elle créve' en de senator Luy
ten van degelijk gestoffeerde tus
senkomsten. Eigenlijk niet zo'n 
hemelsbreed verschil als sommi
gen wel denken. 
Wel behoort hij momenteel tot de 
zogenaamde gestelde lichamen. 
Zetelt hij in de Hoge Vergadering 
temidden van pluche en klater
goud. Rijdt hij met een P-plaat 
zelfs in een ietwat komfortabeler 
wagentje. Laten de rijkswachters 
hem handenwringend en glimla
chend passeren. Kan hij onge-
étoord de neutrale Wetstraat
zone betreden. Bij zijn eerste op
wachting als senator konden de 
ordehandhavers hun ogen niet 
geloven-
Het moet gezegd dat de Meche-
laar met volle teugen geniet van 
al dat eerbetoon. Maar eveneens 
al die gemakken tot op de bodem 
ten dienste stelt van zijn en 
Vlaanderens strijd 
Maar ondanks dat alles, de Wal
ter is geen haar veranderd. Nog 
steeds zegt hij het als weleer. 
Zoals het op z'n tong ligt ftocht 
voor de vuist Een eenzame bijt in 
de plechtige senaat 
Dat hebben velen moeten onder
vinden. De Agalev-kollega's om
wille van hun belgicistische nei
gingen. Nothomb omwille van zijn 
Happart-benoeming. Martens, 
Vanderpoorten, het FDF, de CVP. 
Bij nader toezien zijn er in de 
senaat maar weinig gespaard ge
bleven van zijn banbliksems. 
Zijn oude vriend en studiegenoot 
Martens bekleedt daarbij een bie-
zondere plaats. Vroeger stonden 
zij samen in de frontlijn van de 
Vlaamse beweging. Vandaag 
staan zij regelrecht tegenover 
mekaar. Beiden werden ze al eens 
uit de Kamertribune weggesleept 
Maar Walters strijdmakker is op
geklommen tot de Belgische 
nummers één. Macht om de 
macht is vandaag zijn leuze. Zijn 
jeugddromen liggen ver achter 
hem. Het is dan ook met ietwat 
spijt dat Luyten hem steeds de 
weg tracht af te snijden met eigen 

geschriften. Zoals zijn betoog 
over amnestie. Of zijn oproep tot 
de Voerenaars. 
Of het Martens nog wel raakt is 
zeer de vraag. 
Neen, Luyten is dezelfde geble
ven. Vechtend voor zijn jeugd-
idealen. Gisteren als kilometer-
vretende lesgever. Vandaag als 
senator. Met een even grote inzet 
en een even groot entoesiasme. 
In zijn eigenste .Balder* begrijpt 
men nog steeds niet dat Walter 
tot de parlementaire elite behoort 
Op de verkiezingsavond bleek hij 
immers niet verkozen te zijn. En 
van een gekoöpteerde senator 
heeft men daar nog nooit ge
hoord. De Walter heeft het opge
geven dat uit te leggen. 
Hij doet nog steeds hetzelfde. 
Punt Maar dan wel in Brussel In 
een ietwat belangrijker funktie. 
Een soort promotie. 
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8 M^ Onze wereld 

Het „njet" van 
Gromyko en de „star 
wars" van Reagan 
Het was zowat vier jaar geleden 
sinds Andrei Gromyko, sedert 
meer dan een kwarteeuw Sovjet-
minister van Buitenlandse Zaken 
en nu ook vice-premier, een pers-
konferentie had gegeven. Naar 
zijn perskonferentie van zater
dag jl. werd dan ook met grote 
spanning uitgekeken. Zoals ver
wacht vormde het tema ervan 
president Reagans tussenvoor-
stel inzake de euroraketten, en 
zoals verwacht luidde Gromy-
ko's antwoord „njet". 
Reagan stelde vorige week inza
ke de raketten met middellang 
bereik in Europa een soort „op-
bouw-afbouwMormule voor. De 
NAVO zou minder dan het voor
ziene aantal van 572 Cruise- en 
Pershing ll-raketten in West-Eu
ropa opstellen als de Sovjetunie 
ermee instemde haar SS-4's, 
SS-5's en vooral de moderne, 
met drie kernkoppen uitgeruste 
SS-20's tot een wederzijds over
eengekomen plafond te verlagen. 
Dat tussenvoorstel, zo zei Rea
gan, moest een eerste stap zijn 
naar het bereiken van de „nul-op
tie", d.w.z. de ontmanteling van 
alle raketten voor de middellan
ge afstand in Europa. 
Gromyko's afwijzing sloeg net zo 
goed op wat niet in Reagans 
voorstel staat als op wat er wel in 
voorkomt 

Ten eerste, zo zei hij, laat het 
voorstel van de Amerikaanse pre
sident opnieuw de Amerikaanse 
bommenwerpers in Europa die 
met atoomwapens uitgerust zijn 
en de Sovjetunie kunnen treffen 
buiten beschouwing, evenals de 
van atoomwapens voorziene 
vliegtuigen van de Amerikaanse 
Zesde Vloot In de Middellandse 
Zee. Dat soort vliegtuigen niet 
meetellen is voorbijgaan aan het 
feit dat de twee enige atoomwa
pens die ooit In een oorlog ge
bruikt zijn, In Hiroshima en Naga
saki, door vliegtuigen werden af
geworpen, aldus Gromyko. 
Ten tweede spreekt Reagans 
voorstel niet van de kernwapens 
van de Franse en Britse atoonrv 
strijdkrachten die evengoed „een 
integraal deel van de NAVO vor

men" zo zei de Sovjetunie-minis
ter. Hij voegde er sarkastlsch aan 
toe dat een Britse raket die op de 
Sovjetunie zou worden afgevuurd 
geen etiket „Ik ben Brits" zou 
dragen, en net zo goed mensen 
zou doden als een Amerikaans 
wapen. 
Gromyko herhaalde daarmee 
voor een deel de argumenten die 
de Sovjet-pers de dagen voordien 
tegen Reagans tussenvoorstel 
aanvoerde. Er werd geschreven 
dat de Amerikanen geen rekening 
hielden met het globale evenwicht 
In Europa door In de onderhande
lingen in Geneve slechts één type 
wapens, nl. op het land gestatio
neerde raketten met middellang 
bereik, te bespreken. Ook werd 
erop gewezen daf de installatie 
van de Kruis- en Pershing ll-raket
ten In West-Europa het strate
gisch evenwicht tussen de twee 
supjermogendheden zou versto
ren, ongeacht de aantallen waarin 
dat zou gebeuren. Want, aldus de 
Sovjet-pers, de SS-20 kan de Ver
enigde Staten niet treffen, maar de 
Cruises en Pershing U's zullen wel 
het grondgebied van de Sovjet
unie kunnen bereiken. Het feit dat 
de Pershing U's, die in de Bondsre
publiek moeten worden geplaatst 
slechts enkele minuten zullen no

dig hebben om de Sovjetunie te 
bereiken vergroot nog de be
zorgdheid In Moskou 
Ondanks al die argumenten, waar
van sommige toch enige beschou
wing verdienen, sloot Gromyko op 
zijn perskonferentie niet de deur 
voor verdere onderhandelingen in 
Geneve. 

Maar het valt waarnemers in Mos
kou wel op dat de Sovjetleiders 
steeds pessimistischer schijnen te 
worden over de mogelijkheid om 
met de Reagarvregering tot everv 
wichtige akkoorden te komen. 
Wat hen verontrust, is niet Rea
gans hevige antikommunisme — 
dat had Nixon ook — maar het feit 
dat het huidige Amerikaanse 
staatshoofd zijn eigen propaganda 
schijnt te geloven en het comple
xe wereldgebeuren schijnt te re
duceren tot de simplistisMche visie 
die hij erop heeft 

Twee recente toespraken van 
Reagan hebben speciaal ergernis 
en bezorgdheid gewekt In Mos
kou. Ergernis wekte Reagans rede 
waarin hij verklaarde dat „er zonde 
en kwaad in deze wereld is en de 
Here Jezus en de Heilige Schrift 
ons opdragen die te bestrijden"en 
in één adem de Sovjetunie „de 
haard van het kwaad" noemde. 
Niet alleen de Russen waren trou
wens boos en geërgerd. Ook bij 
NAVO-diplomaten kon men een 
hoorbaar gekreun horen over een 
dergelijke uitspraak die meer aan 
de ayatollah Khomeini dan aan 
een verantwoordelijk Amerikaans 
president doet denken. 
Ongerustheid wekte Reagan met 
zijn „star wars"-plannen, zoals ze 
door de Amerikaanse pers al ge
doopt zijn. Twee weken geleden 
kondigde Reagan aan dat hij op
dracht had gegeven voor de ont-

Vredesbewegingen kunnen 
tegenoffensief verwacliten 
Na suicses van paasmarsen 

Het paasweekeinde toonde 
dat de vredesbeweging in Euro
pa nog springlevend is. Betwis
tingen over het aantal betogers 
zijn er altijd na een manifestatie 
— getuige Hasselt — maar nie
mand heeft ontkend dat de tradi
tionele paasakties in de Bonds
republiek en Groot-Brittannië 
een sukses waren. In West-
Duitsland stapten naar schatting 
driekwart miljoen mensen op in 
vredesmarsen en betogingen te

gen kernwapens in Hamburg, 
Frankfurt, Keulen, West-Berlijn, 
Dortmund en elders In Groot-
Brittannië gaven vele duizenden 
mensen gehoor aan de oproep 
van de CND (Campaign for Nu
clear Disarmament) om een ke
ten van mensen te vormen van 
Greenham Common, een moge
lijke installatieplaats van Cruise-
raketten, naar de atoomwapenfa
briek van Burghfield. 

In beide landen werd aangekon
digd dat de paasakties de voorbo
de vormen van een reeks aange
houden protesten tegen de instal
latie van nieuwe kernwapens in 
Europa. Ook in Nederland kunnen 
nieuwe akties worden verwacht 
De sekretaris van het invloedrijke 
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). 
Mient Jan Faber, verklaarde reeds 
Reagans tussenformule voor de 
euroraketten te verwerpen omdat 
ze neerkomt „op de installatie van 
meer, niet minder kernwapens in 
Europa". 
Maar omgekeerd kunnen de vre
desbewegingen een zwaar offen
sief vanwege de Westerse rege
ringen verwachten, zeker nu de 
Westdultse vredesbeweging niet 
kon verhinderen dat de konserva-
tieve regering, die voorstander Is 
van de plaatsing van de nieuwe 
Amerikaanse raketten, de verkie
zingen van 6 maart won. 
De jongste dagen kregen ze al 
een voorsmaak. Reagan verweet 
de Amerikaanse freeze-beweging 
(die een bevriezing wil van de 
kernarsenalen van belde groot
machten op hun huidige niveau) 
haar „ongeduld" en zei dat ze de 
onderhandelingen met de Sovjet

unie dreigde te bemoeilijken. De 
Britse premier Thatcher raadde de 
betogers van Greenham Common 
aan „liever de handen ineen te 
slaan rond de Berlijnse muur". 
Andere regeringen hebben hun 
vredesbewegingen verweten een 
onevenwichtig te scheppen „om
dat in de Sovjetunie en de andere 
Oosteuropese landen niet vrijelijk 
tegen kernwapens kan txtoogd 
worden". Ze zegden dat de Wes
terse vredesbewegingen In de 
kaart van de Sovjetunie spelen 
omdat deze niet geneigd zal zijn 
ernstig in Geneve te onderhande
len als ze kan hopen dat de opstel
ling van nieuwe NAVO-raketten 
door druk van de Westeuropese 
puljlieke opinie kan worden tegen
gehouden. Het argument dat de 
vredesbewegingen „door Moskou 
betaald worden" lijkt men in de 
kast te zullen opbergen omdat het 
op enkele uitzonderingen na, mani
fest onwaar was en daarom kon-
traproduktief werkte. Het zich aan
dienende officiële offensief zal 
erin bestaan de vredesbetogers 
op hun politieke verantwoordelijk
heid te wijzen. En aan te voeren 
dat ze hun doel, de vermindering 
van de kernwapens in Europa, 
dreigen voorbij te schieten als ze 
de onderhandelingen in Geneve 
bemoeilijken door de Russen de 
Indruk te geven dat het Westen 
verdeeld en niet vastberaden is. 
Een argument dat hout snijdt maar 
dat waarschijnlijk meer Indruk zou 
hebben gemaakt als een aantal 
NAVO-regeringen, met die van 
Reagan op kop, wat vroeger de In
druk hadden gegeven dat ze 
werkelijk bekommerd waren om 
vermindering van bewapening en 
het welslagen van de Geneefse 
onderhandelingen, (ho) 

wikkeling van een wapensysteem 
dat vijandelijke raketten zou uit
schakelen vóór ze Amerika kun
nen bereiken en de VS dus zou
den voorzien van een veilige para
plu tegen atoomwapens. Dat sys
teem zou bestaan uit laser- en 
andere strallngwapens — dus 
niet-nuclealre tulgen — en o.m. In 
de ruimte worden gestationeerd. 
Het voordeel van een dergelijk 
systeem, dat pas binnen vijftien tot 
twintig jaar operationeel kan zijn, 
aldus Reagan, Is dat het defensief 
is, niet-nucleair, en „atoomwapens 
verouderd en machteloos maakt". 

Wat Reagan er niet bij zei Is dat 
een dergelijke optie de basis weg
slaat uit het evenwicht van de 
afschrikking waarop tot nog toe 
het evenwicht tussen belde sufjer-
mogendheden gebaseerd was. In 
grote lijnen komt de doctrine van 
het evenwicht van de terreur hier
op neer. Bij de huidige stand van 
technologie weet elk van belde 
supermogendheden dat een 
atoomaanval op de tegenpartij on
middellijk een nucleaire tegenaan
val uitlokt waarbij de aanvaller zelf 
vernietigd wordt of op zijn minst. 
„onaanvaardbare schade" zal lij
den. Dat vooruitzicht op een ver
nietigende tegenaanval schrikt 
dus t>eide partijen af van het on
dernemen van een „first strike". 

Dit evenwicht van de afschrikking 
echter valt weg als één der belde 
partijen hetzij in staat Is alle atoom
wapens van de tegenstander in 
één klap uit te schakelen, hetzij 
een ondoordringbaar scherm te
gen vijandelijke atoomwapens kan 
aanleggen. In beide gevallen hoeft 
ze dan geen aanval meer te vre
zen en wordt niet meer afge
schrikt van het ondernemen van 
een first strike. Vandaar dat de 
Sovjet-reaktie onmiddellijk luidde 
dat Reagans systeem van niet-
nuclealre, defensieve wapens wel 
aantrekkelijk kon klinken voor de 
leek, maar er In feite op gericht 
was „de Sovjet-strijdmacht uit te 
hollen en de Verenigde Staten de 
superioriteit te verschaffen". 

Al die ontwikkelingen schijnen in 
Moskou de overtuiging te doen 
toenemen dat Reagan, in tegen
stelling tot zijn partijgenoot NIxon, 
weinig belangstelling heeft voor 
het'bereiken van een modus vl-
vendl met de Sovjetunie, en des te 
meer voor een grootscheepse uit
bouw van de Amerikaanse militai
re macht en het voortzetten van 
zijn anti-kommunistische kruis
tocht Dat gevoel droeg ongetwij
feld ook bij tot de afwijzing van 
zijn tussenvoorstel over de euro
raketten. Gromyko heeft de deur 
voor onderhandelingen niet geslo
ten maar de huidige vijandige 
sfeer tussen Washington en Mos
kou dreigt de onderhandelingen 
over bewapeningskontrole nog 
moeilijker te maken dan ze anders 
al zijn. 

H. Oosterhuys 



OTIP 

U tmti bef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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10 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

BRT 1 

14.00 Open School. - 16.00 Onze 
gehein^agent in Havana (film). — 
18.00 Tik Tak. - 18.05 ABC - 26 
lettertjes. — 18.35 Boomer (jeugd-
feuilleton). — 19.00 Dit leuke land. 
— 1945 Nieuws. — 20.10 Kunst
zaken. — 20.15 Marva si. Marva la. 
— 21.05 Scenano voor een moord 
(tv-film). - 22.40 Sport op zater
dag. — 22.55 Nieuv\(S. 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 Dallas (D. 
— 21.20 De versierders. — 22.10 
Avro's sportpanorama. — 22.35 
Televizier magazine. — 23.15 De 
toestand in de wereld. — 23.25 
Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat. - 18.45 Toe
ristische tips. — 19.00 Nieuws — 
19.12 De eerste de beste. — 19.50 
Kieskeung. — 2010 Showbizzquiz 
— 21.20 Dernck. - 22.30 Nieuws. 
— 22.45 Tros sport/studio sport 
— 23.35 Als twee druppels water 
(film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Le jardin 
extraordinaire (Natuurmagazine). 
— 20.35 La mort pour Cavalier (tv-
film). — 22.10 Le meilleur des 
mondes. — 23.20 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (FJ. 
— 2125 Droit de reponse. — 22.45 
Nieuws. — 22.50 Etoiles et toiles. 
— 23.30 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws - 20.35 Champs-
Elysées (Edith Piaf) - 21.50 Une 
femme nommèe Golda (tv-film). — 
22.45 La grande parade du jazz. — 
23.15 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionale programma's — 
1955 Les aventures de Tintn — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.35 Tous ensemble (La féte 
basque). — 21.30 Jackie et Sara 
(f j - 21.55 Nieuws. - 22.15 
Musi-club. 

ARD 
2000 Nieuws. - 20.15 Einer wird 
gewinnen (kwis). — 22.00 Nieuws. 
— 2220 Ausser Atem (film). — 
23.50 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ringstras-
senpalais. — 20.15 Heimkehr einer 
Fremden — 21.45 Nieuws. — 
21.50 Das aktuelle Sport-Studio. — 
23.05 Starsky & Hutch (f J. - 23.55 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Von Mau-
sen und Menschen. — 21.00 Gott 
und die Welt - 21.30 Rückblende 
— 21.45 Broad way-show (film). — 
23.10 Tag- und Nachtstücke. -
0.10 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort - 20.00 Chips. - 21.00 Mam-
bo (film) - 22.20 Blanche (film). 

Zondag 
10 APRIL 

BRT 
11.00 Konfrontabe. - 12.30 Voor 
boer en tuinder (Open School). — 
14.00 Koncert - 14.30 Wielren
nen: Parijs-Roubaix. — 14.50 I.Q. 

(kviris). — 1520 Logans vlucht 
(S.FJ. - 16.10 Wielrennen: Parijs-
Roubaix. — ,17.00 Liedjes voor 
München. - 18.00 Tik tak. - 18.05 
Sesamstraat — 1820 Van Pool tot 
Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. 
- 20.05 Sportweekend. - 20.35 
De Citadel. — 21.25 Mezza musica. 
- 2225 Nieuws. 

NED 1 
18.15 Sesamstraat — 18.3() Uit de 
mond gespaard (kunstdokJ. — 
19.00 Studio sport - 20.00 
Nieuws. — 20.45 De achterkant 
van het gelijk. — 21.45 De witte 
raaf (film). — 22.35 De verbeelding 
(kunsü. - 2325 Nieuws. 

NED 2 
19.00 Nieuws. - 19.05 Mr. Meriin. 
- 19.30 Countdown. - 20.10 Dy
nasty. - 21.00 Vakwerk. - 21.25 
Capricorn one (film). — 2325 
Nieuws. 

RTB 

12.00 Faire le point (politiek debaü. 
- 1300 Nieuws. — 13.05 Concer-
tissimo (Beethoven). — 14.00 
Spectacle magazine. — 14.30 Pal
mares (variété). — 1505 Doku-
mentaire. — 16.50 Secret diploma
tique (tv-films). — 17.45 Les 
Schrtoumpfs. — 18.10 Mobiles. — 
18.40 Sportweekend. - 19.30 
Nieuws. — 20.05 Zygomaticorama 
- special theatre. — 22.30 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Une place 
au soleil (film). — 22.40 Nieuws. — 
22.45 Wielrennen in de USA. — 
23.15 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 La chasse 
aux trésors (spel). — 21.40 Pas
sions d'enfants (dokJ. — 22.40 
Concerts - Actualité (magJ. — 
23.10 Nieuws. 

F 3 
20.00 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen). — 20.35 Boite aux lettres 
(magJ. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Korte films. — 22.30 Les miséra-
bles (film). — 0.10 Prélude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws. - 20.15 Tiere vor 
der Kamera (dierendok.). — 21.00 
Die Knminalpolizei rat — 21.05 
Abenteuer Bundesrepublik. — 
22.05 Nieuws. - 22.10 Mary und 
Gordy (kabaret- en travestie-
show). — 23.10 Menschen und 
Strassen (Die Simmeringer). — 
23.55 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven — 19.30 Exclusiv (in
terviews met Dallasvedetten). — 
20.15 Heimat die ich meine.. (tv-
film). - 21.35 Nieuws. - 21.50 
Betrifft: Femsehen. - 22.50 Film-
forum. — 23.35 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kolonial-
macht Venedig. — 21.00 Auslands-
studio. — 21.45 Zirkus von Mor
gen. - 22.45 Bananas - 23.15 
Experimente. — 23.35 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. — 19.30 Rash-back. 
— 19.55 Le coffre-fort: spel. — 
20.00 La loi selon McClain. — 21.00 
Cosa Nostra (film). 

Maandag 

BRT 1 
18.00 Tik Tak. — 1805 Rondom
ons. — 18.30 Jukebox — 18.40 
Bosjesman — wat een leven. — 
19.05 Het vnje woord — 19.45 
Nieuws — 20.20 De familie Opper-
mann (tv-film). — 22.10 Omme-
kaar: „Over 't Brugsken". — 22.45 
Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 2015 Extra-time. 

— 22.00 Elektron live. 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 Lou Grant 
— 21.20 Brandpunt in de markt — 
22.15 Slaapwandelaar (televisietril-
ler). — 23.25 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Slakkie en Puntmuts. -
1915 Zo moeder, zo zoon (spel). 
— 19.40 Een piano voor mrs. (iimi-
no (televisiefilm). — 21.15 Rondom 
tien (dokJ. - 22.05 Praten in het 
voorhuis. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 Teleac. - 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Jeremiah 
Johnson (film). — 23.05 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le point de 
mire (film). — 22.10 Nieuws. — 
22.15 Santé. - 23.15 Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws. — 20.35 L'homme, la 
béte et la vertu. — 22.10 Magazine 
du theatre. — 23.10 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionale programma'a — 
19.55 Les aventures de Tintin. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.35 Dans la citadelle (tv-film). 
- 22.10 Nieuws. - 22.30 Thalas-
sa — 23.10 Prélude de la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Abenteuer 
Bundesrepublik. — 21.15 Bribsche 
Nachbam. - 21.45 Walter Sedl-
mayrs Femseh-INusbierte. — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Der Kanal 
(film). - 0.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Na sowas! 
— 20.15 Ich bin mir fremd gewor
den. — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Heimat die ich meine... (tv-
film). — 23.00 Sport Aktuell. -
23.50 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesucht -
Gefunden. — 21.45 Landesspiegel. 
- 22.15 Die andere Seite der Welt 
(tv-film). — 23.40 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 Les lundis au so-
leil hit-parade. — 21.00 Pas de 
probléme (film). — 22.45 Les lundis 
au soleil (spel). — 23.05 La joie de 
lire. 

Dinsdag 
12 APRIL 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Sesam
straat — 18.20 Er was een keer.. 
— 18.30 Funnies. — 18.35 Fabian 
van Fallada (jeugdfeuilleton). — 
19.00 Tijdrover, lieve plantjes — 
19.15 De arme glasblazer (jeugd
film) - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Kunst-zaken. - 20.15 I.Q. - 20.45 
Nieuwe heeriijke werekj. — 21.50 
De kliniek (thriller). — 22.40 Nieuvi/s 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 De nieuwe orde. — 
21.45 Muziekfesbval van Bratisla
va. 

NED 1 
1902 Matthew Star - 20.00 
Nieuws - 20.28 De TV-show. — 
21 25 Falcon Crest - 22.10 Tros 
Aktua TV - 22.45 Harten 2 -
2340 Nieuws. - 2350 Tros sport 
extra 

NED 2 
1830 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws. — 
19.12 EO-kinderkrant extra- Acht 
spiegels (film). — 19.50 Van U wil 

ik zingen (koorzang). — 20.30 Tijd
sein. - 21.10 3 X M (dokJ. - 21.35 
Tenslotte (slotmeditatie). — 21.40 
Omnibus (kunst). - 22.30 Nieuws 
— 22.45 Den Haag vandaag. — 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.00 A l'Est 
d'Eden. — 20.55 Au nom de la loi 
(mag.). — 21.55 Grace a la musique 
(Johannes Brahms). — 22.55 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 Faust (bal-
leO. - 22.10 Nieuws. - 22.15 
Mémoire (dokJ. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 2050 D'accord, 

pas d'accord (magJ. — 20.40 La 
guerre des polices (film). — 22.20 
Mardi cinéma (filmmagJ. 

F 3 
Q 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 Les aventures de Tinbn. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.35 L'Associé (film). - 22.05 
Nieuws. — 22.25 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Alles oder 
Nichts (spel). — 21.00 Panorama. 
- 21.45 Der Aufpasser. - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Kulturwelt-
spiegel. — 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Du bist 

Musik (film). - 21.00 
nal. - 21.20 Klartext: 
verkürzung (reportage 
5 nach 10. 

D 3 

20.00 Nieuws - 20.1 
Menschen - Abenteue 
21.00 Formel e ins . -2 ' 
spiegel. — 22.15 Drei 
nacht 

LUX. 

19.15 Nieuws. - 19.5 
fort (spel). - 2000Le 
(fJ. - 21.00 Lhomm» 
d'ailleurs (tv-film) — 2 
de lire (magJ. - 22.3! 
veux (magJ. 

Z O N D A G (10 apriD - Wielrennen: Parijs-Rou
baix I — Om 17 u. prezenteert de BRT het eerste pakket 
Liedjes voor München. Wij komen In de gelegenheid om 
een eerste vergelijking te maken en ons al een beeld te 
vormen of de Leuvense lobby die voor de overwinning 
van Pas de Deux gezorgd heeft al of niet visionaire 
gaven bezit- — Vanavond start BRT met de Britse 
reeks De Citadel, weer eens zo'n typisch clean-af

gewerkt produkt, gebaseerd op het beroemde boek 
van A.J. Cronin dat Indertijd bij verschijning nogal wat 
ophef verwerkte In Engeland. Vooral in medische 
kringen. Er werd zelfs een jaarlijks kongres van de Me
dische Orde aan gewijd. Het boek speelt immers in me
dische kringen en is grotendeels op de waarheid 
gestoeld. Dat de Medische Orde in paniek geraakte om 
wat Cronin toendertijd beschreef zal men best geloven 
wanneer men de reeks volgt en men er rekening mee 
houdt hoe gauw de Orde, ook bij ons, zich op de teen 
voelt getrapt Het verhaal begint in 1924. Een jonge dok
ter wordt de assistent van een mijndokter in een 
mijnstadje van Zuid-Wales. Hij wordt zozeer gescholt 
door de manier waarop hier aan geneeskunde gedaan 
wordt dat hij zijn ontslag aanbiedt en vertrekt.. — Jam-~ 
mer loopt ongeveer tegelijkertijd een aflevering van De 
achterkant van het gelijk, een reeks diskussie-program-
ma's waarin Marcel van Dam als een tweede Socrates 
beleidsbepalende en deskundige personen onder
vraagt over allerlei maatschappij-beïnvloedende onder
werpen. Tema van vanavond is: De grenzen van de 
waarheid en van de leugen. (Vara/Ned. 1). — Veronica 
zet op het scherm een spannende Amerikaanse film, 
een kombinatie thriller/suspense/science-fiction: Capri
corn one van Peter Hyams (1977). Een film die best 
waar gebeurd zou kunnen zijn._ (Ned. 2). 

Z A T E R D A G OaprlD - in de zaterdagse TV-flIm 
op BRT Scenario voor een moord (Rehearsel for 
murderJ van David Greene (1982) speelt Lynn Redgra
ve de vrouwelijke hoofdrol naast Robert Preston. Lynn 
Redgrave stamt uit een podiumgerichte familie. Vader 
Michael was een bekende toneelakteur die zijn grootste 
suksessen behaalde in Shakespeare-stukken. Zusje 
Vanessa heeft ruimschoots haar sporen verdiend in de 
filmwereld en Lynn, die aanvankelijk in de toneelwereld 
haar debuut maakte, en met sukses, schakelde even
eens over naar de film. Haar doorbraak in de filmwereld 
kwam toen zus Vanessa het liet afweten voor de film 
„Georgië Girl"en Lynn de rol die voor Vanessa bedoeld 
was, aangeboden kreeg. „Georgië Girl" werd een 

onverwacht groot sukses en no< 
Lynn (1966), samen met Elizabet 
tot de beste aktrice van het jaar. I 
flopt stuk zou de auteur Alex Der 
nica (Lynn Redgrave) zelfmoor 
Dennison heeft dat verhaal nooit 
nodigt hij iedereen die bij het sti 
voor een lezing van zijn nieuw stu 
genlijk de dood van Monica op te 
(Ned. 1) brengt als laatavondfilm 
gen bodem, uit de pionierstijd van 
gebeuren: Als twee druppels wai 
kers (1963. zw/w). — Vele oud( 
met laat ons zeggen, het COL 
emotionele gevolgen zowel bij hel 
van het verblijf in de couveuse 
brengt om 11 u. 33 het eerste dei 
radiodokumentaire hierover. (Tro 

M A A N D A G (ii apni) - c 
„Met voorbedachten rade" iemar 
ken is bij het Gentse herverkiezin 
uitzending van het BRT-net afge 
avond de eerste aflevering van 
TV-film De familie Opperman ui 
werd gemaakt t.g.v. de 50ste verJÊ 
overname door Hitler. Het is het v 
familie die in 1932 in Berlijn een I 
bezit die door het sociaal-natie 
gronde wordt gericht De film too 
joden door de snelle loop van di 
verrast (BRT 1). - Het maati 
Ommekaar (BRT 1) is gewijd aan 
„'t Brugske" in Moorslede wa 
opgevangen die door de jeugdre 
den. — De levende filmlegende 
op 74-jarige leeftijd nogmaals aan 
slaagd) om na een respektabele f 
dan honderd films op haar palm 
accepteren in een TV-film: een vi 
ke rol: een vereenzaamde vrouw 
reld dement wordt genoemd. In c 
Mrs. Cimino speelt Bette Davis 
vrouw in de Verenigde Staten 
ondanks haar vier huwelijken o< 
leven een begrip gebleven. Die 
volgt haar al sinds lang want in ha 
leden!) gepubliceerde autobiogr< 
ven" etaleert zij, zoals zij in de tit 
kondigt de eenzaamheid die has 
begeleid. In de film neemt zij op 'i 
dood van haar echtgenoot dien 
Maar zij vereenzaamt door gebr 
de buitenwereld. Zelfs haar z 
wettelijk ontoerekeningsvatbaar 
Maar kleindochter Karen wil di 
grijpt in... (NCRV/Ned. 1). - Het r 
probleemsituaties Rondom Tien 
van de nakende geboorte van di 
reageerbuisbaby, over kunstmatii 
het lichaam. (NCRV/Ned. 2). 

DINSDAG (12 april) -
schappelijk magazine Verover i 
avond de eerste aflevering van 
„over de toekomst van de ontw 
schappij, op grond van de huidi 
kennis" De 6-delige reeks kree 
„Nieuwe heerlijke wereld" mee... E 
heet „Toeval en noodzaak" en gaa 
van de mens als een aparte se 
Amerikaanse avonturenreeks Hi 
keert een oude bekende op het ^ 
Robert Wagner, al eerder beker 
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n TV-programma's 11 

n), - 21.00 Heute-Jour-
.20 Klartext. Arbeitszeit-
g (reportage). — 22.05 

uws. — 20.15 Lander -
1 - Abenteuer (dokJ. — 
nel eins. — 21.45 Landes-
- 22.15 Drei vor Mitter-

uws. — 19.52 Le coffre-
l — 20.00 Le grand frère 
1.00 L'homme qui venait 
Ctv-film). - 22.30 La joie 
tagj. - 22.35 Paris si tu 

Woensdag 
13 APRIL 

BRT 1 

16.30 Leven met je ademhaling. — 
17.30 Het koraaleiland. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Denken en doen (spel 
en sport). — 18.30 Waard om te 
weten. — 18.40 Belfy en Lillibit — 
19.00 Het landhuis (animatiefilm). 

— 19.10 Tussen staf en mijter. — 
19.45 Nieuws. — 20.20 Love ver
liefd. — 20.45 Rigoletto (magazine). 
~ 21.45 IJsbreker: kunst te koop. 
— 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 20.15 De orders 
(semi-dokJ. - 22.00 Debat 

NED 1 
20.00 Nieuws. - 20.28 BGTV. -
21.00 De vooruitgang. — 21.55 
Paul De Nooyer: review. — 22.05 
Hier is... Adriaan van Dis. — 23.00 
Teleac. - 23.35 Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke partijen (CDA). — 
19.22 Van gewest tot gewest — 
20.00 Dodenakker. - 20.45 Op 

<ses en nog hetzelfde jaar werd 
net Elizabeth Taylor, uitgeroepen 
in het jaar. De inhoud: na een ge
ur Alex Dennisons verloofde Mo-
i) zelfmoord hebben gepleegd, 
irhaal nooit geloofd. Een jaar later 
B bij het stuk was betrokken, uit 
|n nieuw stuk. Zijn bedoeling is ei-
onica op te helderen... — De Tros 
Jtavondfllm een produktie van ei-
lierstijd van het Nederlandse film-
ruppels water van Fons Radema-
• Vele ouders hebben te maken 
n, het couveuse-syndroom: de 
:owel bij het kind als bij de ouders 
s couveuse. Radio Hilversum 2 
t eerste deel van een tweedelige 
;rover. (Tros). 

1 april) — Omdat in het geplande 
rade" iemand akteert die betrok-
lerverkiezingsgebeuren, werd die 
RT-net afgevoerd en wordt van
vering van de tweedelige Duitse 
operman uitgezonden. Deze film 
! 50ste verjaardag van de machts-
Het is het verhaal van een joodse 
3eriijn een bekende handelsfirma 
sociaal-nationalisme volledig ten 
De film toont o.a. aan hoe zoveel 
loop van de nazi-terreur werden 
Het maatschappelijk magazine 

gewijd aan het kleinschalig tehuis 
srslede waar jongeren worden 
de jeugdrechter „geplaatst" wer-

ilmlegende Bette Davis heeft het 
igmaals aangedurfd (en is erin ge-
ipektabele filmloopbaan met meer 
) haar palmares, een hoofdrol te 
-film: een voor haar karakteristie-
mde vrouw die door de buitenwe-
noemd. In de film Een piano voor 
Bette Davis een vereenzaamde 
gde Staten. En eenzaamheid is 
iwelijken ook in haar persoonlijk 
jleven. Die eenzaamheid achter-
3 want in haar in 1962 (21 jaar ge-
( autobiografie „Het eenzame le-
i zij in de titel van haar boek aan
leid die haar in haar leven heeft 
emt zij op 73-jarige leeftijd, na de 
lenoot diens muziekwinkel over. 
t door gebrekkige kontakten met 
ïlfs haar zonen proberen haar 
ingsvatbaar te laten verklaren, 
aren wil dit niet accepteren en 
. 1). — Het magazine rond aktuele 
ndom Tien gaat naar aanleiding 
)orte van de eerste Nederlandse 
r kunstmatige bevruchting buiten 
Ned. 2). 

l april) — Het populair-weten-
' Verover de aarde brengt van-
ivering van een Belgische reeks 
an de ontwikkeling van de maat-
an de huidige wetenschappelijke 
reeks kreeg de flatterende titel 
•eld" mee... Deze eerste aflevering 
:aak" en gaat over de ontwikkeling 
T aparte soort (BRT 1). Met de 
enreeks Harten 2 (Hart to Hart) 
ide op het Nederlandse net terug: 
ïrder bekend door de reeks „De 

dief van Washington". Robert Wagner speelt Jonathan 
Hart, een geslaagd zakenman, alhoewel in de reeks 
nooit duidelijk blijkt hoe hij die titel van „geslaagd 
zakenman" verdient Zijn echtgerwte Jennifer (of vrien
din? Blijft ook In 't midden) is ook een geslaagde vrouw, 
maar dan In de journalistiek, terwijl men zich dan ook af 
moet vragen wanneer zij ,jaan journalistiek doet". Om 't 
even hoe. Jonathan en Jennifer CJon en Jen voor de 
vriendjes), slagen erin om hun leven te vullen met de 
meest onverwachte avonturen en ptrobleemsttuaties die 
zij op een elegante manier, zoals het rijkeluitjes pest 
oplossen. De toon van de reeks blijft luchtig, ironisch 
(Ned. 1/Tros). 

W O E N S D A G (13 apriD - Naar aanleiding van 
de week van Amnesty lntematk>nal draait BRT 2 de 
Canadese film Les Ordres van Michel BrauH (1974) 
over de lotgevallen van een groep niensen die in 
oktober 1970 gevangen werd genomen en na morele 
folteringen vrij werd gelaten. De film wordt gevolgd 
door een debat over Amnesty International. Hopelijk ve
gen de Vlaamse vertegenwoordigers van Amnesty 
International eens voor eigen deuren. — VPRO brengt 
een driedelige reeks over arbeid, krisis en toekomst De 
reeks heet De vooruitgang. En de eerste aflevering 
kreeg de titel „De vooruitgang... en wat vdbrafging" mee. 
In deze eerste aflevering ligt de nadruk op „de knellende 
greep van het arbeidsetos op de mens en zijn leefomge
ving"™ (Ned. 1). 

D O N D E R D A G (14 april) - Eindelijk! Pam 
veriaat Bobby. Er moest weer eens wat fut ingeblazen 
worden in die kilometerslange draak die Dallas heet Al 
eerder was bij verminderde interesse opnieuw animo 
geschapen door o.a. een moordaanslag op JR en een 
verdrinkings-„moord". JR Is uiteraard gelukkig met die 
scheiding. En voor halfzusje Katherine, een nijdige tang, 
komt die scheiding ook niet ongelegen. Ondertussen 
zorgt Rebecca zelfs na haar dood nog voor een 
verrassing. En de manzieke Lucy die er maar niet in 
slaagt om een man te houden, kreeg genade in de ogen 
van de tekstschrijvers. Door een gelukkig (?) toeval 
krijgt zij een nieuw vriendje. (BRT 1) — Het jongeren
magazine VIP behandelt o.a. de toekomstvisies van de 
huidige jongerengeneratie en Computers op school. 
Gasten: Toontje Lager en Wim de Craene (BRT 2). — 
De laatste aflevering van de Nederiandse reeks doku-
mentaires over Nederianders en het water gaat over de 
ontginning van bodemschatten in volle zee. Maritiem 
(Ned. 2/Nos). ^ 

V R I J D A G (15 april) - Vanavond is de VU 
(Vlaams-Nationale Omroepstichting) te gast in Uitzen
ding door derden (BRT 2). — Wie niet tevreden was 
met een anderhalf uurtje Lynn Redgrave In „Een 
scenario voor een moord" (zaterdag, BRT) kan die pran
gende leegte wegwerken door te kijken naar M15 
vraagt om bescherming (The deadly affaire). Een Britse 
veelsterrensplonagefilm van Sidney Lumet (1966) naar 
een roman van de specialist ter zake John Le Carré. 
Lynn Redgrave wordt bijgestaan door niemand minder 
dan Simone Signoret De regisseur mocht zich gelukkig 
prijzen met nog enkele andere filmmonumenten in de 
rolbezetting: James Mason, Maximilian Schell, Timothy 
West enz. Het verhaal steunt op beschuldigingen, 
verdachtmakingen enz. over spionage-aktiviteiten bin
nen Britse topmilieus. In Engeland een net zo erg fiktief 
gegeven... (BRT 1). — Veronica draait als laatavondfilm 
de Amerikaanse ooriogsfilm Raid on Rommel die werd 
geregisseerd door Henry Hathaway, een specialist in 
het westemgenre. Amerikanen ' blijven kinderen of 
cowboys. Hathaway prezenteert het ooriogsgebeuren 
als een opwindend jongensavontuur. Dat was in 1971. 
Ondertussen loopt in 1983 nog een Reagan rond... 

zoek naar Europa — 21.30 Cinevi-
sie (filmmagJ. - 22.00 Studio 
sport - 22.30 Nieuws. - 2Z45 
Den Haag vandaag. — 23.00 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 La chasse 
aux trésors (speO. — 21.00 Chan
sons é la carte. — 21.55 Ecritures 
(literair magJ. — 22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de {'information. — 21.40 
Koncert - 2Z30 Nieuws. - 22.35 
Bale de match. — 23.05 Nieuwa 

A 2 

1920 (Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le thédtre de Bouvard. — 20.00 
Nieuwa — 20.35 La veuve rouge 
(tv-fünO. — 22.10 Les jours de 
notre vie. — 23.05 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Ftegkxiaal programma — 19.55 
Les aventures de Tmtin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
2035 Cadence 3. - 21.35 Nieuws. 
— 2155 Si Marey m'était conté. — 
2250 Prélude ó la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Magdalena 
- 21.45 Bader aus der Wissen
schaft — 2230 Tagesthemen. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 1930 Direkt 
OnagJ. - 20.15 Bilanz. - 21.00 
Heute-joumaL — 2125 Die Stras-
sen von San Francisco. — 22.10 
Zestrittene Ert)en. — 22.55 Die 
Oscar-verleihung 1983. — 025 
Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. — 20.15 MittvMx^hs 
in.. — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Eins plus eins (filnrO. — 23.50 
Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.00 La croisière 
s'amuse. — 21.00 Tokyo Joe (film). 
— 22.30 La joie de lire: boeken. — 
2235 La lanteme magique. 

Donderdag 
14 APRIL 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Chipa -
18.50 Tijdrover (Bridge, stap voor 
stap). - 19.45 Nieuv«. - 20.10 
Kunst-zaken. — 20.15 Cinemanle. 
— 20.55 Panorama (magj. — 21.55 
Dallas. — 22.45 Nieuwa 

BRT 2 

19.45 Nieuws. - 20.15 Maj (film). 
— 21.45 Muziekfestival van Brati
slava 1982. 

NED 1 

* 20.00 Nieuws. - 2028 King's 
Royal, - 21.20 Hier en nu. — 22.00 
Showroom. — 23.00 Kerk van
daag. - 23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Op volle 
toeren 12,5 jaar. — 20.00 Onze 
Ouwe Cpolitiesene). — 21.00 Tros 
aktua tv special. — 21.30 Maritiem. 
— 22.30 Nieuws. - 22.45 Den 
Haag vandaag. — 23.00 Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
volr. — 20.00 La menace (film). — 
22.15 Le carrousel aux images. — 
22.50 Nieuws. 

TYEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTY. 
-s?ssü^fr^—^ 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les beaux 
quartiers (tv-film). — 22.15 Nieuws. 
— 22.20 Carnet de route en Irak 
(dokJ. - 23.15 Nieuws. 

A 2 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le theatre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 L'heure de vérité. 
— 21.40 Les enfants du rock. 

F 3 

19.20 Gïewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Parole donnée. - 2130 
Nieuws. — 21.50 Les petites Fu
gues (film). — 0.15 Agenda: kui
tuur. — 0.20 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Pro und 
Centra. — 21.00 Es ist angerichtet 
— 21.30 Meine Gaste und ich. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die 
grosse Ratter (tv-film). - 0.30 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Der grosse 
Preis. — 20.50 Die grosse Hilfe. — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 
Kennzeichen D. — 22.05 Die Liebe 
am St-Gotthard. — 23.00 Apropos 
film. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Niagara 
(film). - 21.40 Buchtip: über Ma
rilyn Monroe. — 21.45 Landesspie-
gel (ekonomie). — 22.15 Nacht-
schalter. — 0.10 Nieuws. 

LUX. 
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffi-e-
fort - 20.00 Dallas (O. - 21.00 
Filmkeuzeprogramma: Divorce a 
ritalienne; Les novices. — 22.35 La 
joie de Lire. 

Vrijdag 
15 APRIL 

BRT 1 
18.00 Tik tak. - 18.05 Klein, klein 
kleutertje. — 18.20 Er was een 
keer.. — 18.30 Leven met je adem
haling (de oorzaken van CARA). 
- 18.55 Jukebox. - 19.00 Vrije 
tijd vrijdag (De Franse Alpen in de 
zomer) (dokJ. - 20.20 M15 
vraagt om bescherming (film) — 
22.05 Première. - 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
1945 Nieuws. - 20.15 Tapana-
hony (dokJ. — 20.35 Een begeerde 
bruid, Mana van Boergondiè. — 
21.30 Uitzending door derden. — 
22.00 Festival van Vlaanderen 

(Flandria Illustrate: Maria Van 
Boergondië) 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 20.28 Achter het 
nieuws. — 21.10 Fame. - 21.58 
Pisa. - 22.13 De Ombudsman. -
22.43 Sonja op vnjdag. - 23.48 
Nieuws. 

NED 2 
18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19 00 Nieuws. — 
19.12 Klassewerk (spel). - 2025 
Lou Grant — 21.10 Alle zegen 
komt van boven. — 21.35 Stad in 
de Polder (dokJ. - 22.10 Praten 
met de minist^ president — 22.30 
Nieuws. — "22.45 Vuurland. — 
23.30 Raid on Rommel (film). 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 A suivre.-
- 21.05 Oscaruitreiking. — 22.35 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20 35 Nougaro si, 
et Nougaro la. — 21.40 Lucien 
Leuwen. — 22.40 Nieuws. - 22.45 
Histoires naturelles (dokJ — 23.15 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Médecins 
de nuit — 21.35 Apostrophes. — 
22.50 Nieuws. - 2300 La diables-
se en collant rose (film). 

F 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 
Les aventures de Tintin. — 20,00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20,35 Vendredi. - 21.35 Rash 3. 
- 2220 Nieuws. - 22,40 Prélude 
a la nuit 

ARD 

20,00 Nieuws. - 20.15 Grün ist die 
Heide (film). — 21.45 Abschied von 
Onkel Herbert — 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 Die Sportschau. — 
23,25 Die Spezialisten. - 0.10 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. — 20,15 Aktenzekïhen: 
XY... ungekist — 21.15 Die Pyrami-
de (spel). - 22.00 Heute-Joumal. 
- 2220 Aspekte: kuituur, - 23,05 
Aktenzeichen: XY. ungelöst — 
23.15 Die letzte Ausgabe (film). -
1.05 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Freitagsfo-
rum. — 21.45 Landesspiegel — 
22,15 Sechs fuss Land, - 23,10 
Rockpalast — 010 Nieuws. 

LUX. 

19,15 Nieuws, - 19,52 Le coffire-
fort - 20.00 Si c'était è refaire 
(film), - 21.45 Dynastie (f). — 
22,45 Bourse-Hebdo, 
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12 m Kritisch bekeken 

Tekeningen en schilderijen van Walter Vaes 
Deze tentoonstelling werd georganizeerd naar aanleiding van de 
100ste verjaardag van de geboorte van deze schilder en graficus, dus 
ruimschoots een jaar te laat Immers, Walter Vaes werd geboren op 12 
februari 1882 te Borgerhout en overleed op 3 april 1958 te Antwerpen. 
Vaes startte, als telg uit een kunstzinnige en welstellende familie, zijn 
loopbaan onder een bevoorrecht gesternte. Tot aan zijn dood zou hij 
de exponent van de typisch burgerlijke kunst van de metropool blij
ven, maar daarom geen minder groot kunstenaar. Dat wordt bewezen 
door de huidige tentoonstelling van zestig tekeningen en akwarellen 
en even zoveel schilderijen, wat in verhouding tot het hele Vaes 
oeuvre een beslist minimaal aantal is. 

'-'̂ -''*̂ *̂**°******«̂ t̂ Sï̂ ;t̂ ? ••̂ :;î &"ï 

In het 

Antwerpse 

Museum voor 

Schone Kunsten 

Eentonige loopbaan 
Walter Vaes bracht zijn stadsge
noten voor het eerst In vervoering 
toen hij in 1904, op prille 22-Jarige 
leeftijd, de Prijs van Rome kreeg 
(de daaraan verbonden uitvoerige 
ItalJë-reis maakte hij een jaar later 
en zij is een zeer vruchtbare tocht 
geworden). Voordien, tot in 1910, 
had hl] lessen gevolgd aan de 
Akademie van het Hoger Instituut 
van zijn vaderstad. Zijn eigenlijk 
belangrijkste leermeester ŵ as 
evenwel zijn bedhuwoom Ret 
Verhaert, die hem een blijvende 
bewondering bijbracht voor Henri 
Leys en Henri Qe Braekeleer. 
Reeds in 1902 had Fiij In de akade-
mlezaal tentoongesteld met een 
aantal kunstenaars aan wie de 
aanloop van de modöme kunst 
(die In Antwerpjen trouwens hoog
tepunten beleefde) zeker niet on
gemerkt voorbij zijn gegaan, maar 
ondanks enige vriendelijke belang
stelling was die aan hem niet zo 
besteed. Een wat poëtisch getint 
maar steeds sterk realisme, met 
de nodige technische vaardigheid 
benaderd, bleef hem het liefst Tot 
voor de eerste wereldooriog ver
bleef hij veelal in het Middellandse 
Zeegebied, tijdens de wereldoor
log vooral in Nederland. Vaes gold 
nadien, onafgebroken tot aan zijn 
dood, als dé In Vlaanderen ge
koesterde grootmeester van por
tretten en stillevens gekompo-
neerd met bloemen en dIeHijke 
voeding die de Antwerpse txsur-
geolsle blijkbaar nauw aan de 
maag lag. Het tumultueuze wereld
gebeuren en de rumoerige kunst
revoluties van zijn levenstijd kon
den hem in zijn werk duidelijk niet 
beroeren. Misschien was het nog 
best zo. 

Puur talent 
uit een traditie 
Al deze relativerende woorden 
zijn nochtans niet uitsluitend pejo
ratief bedoeld, Integendeel zelfs. 
Daarvoor was het schilder- en 
tekentalent van de kunstenaar te 
groot (om maar te zwijgen van de 
meesteriijke grafiek waarvan in de 
huidige expositie deze maal niets 
opgenomen werd, denken we 
maar aan het prachtige portret dat 
hij etste van zijn dramatische 
vriend Rembrandt BugattI). Walter 
Vaes Is een van de weinige, maar 
dan ook een van de grote recht
streekse nazaten die stammen uit 
de Vlaamse, in dit geval zeggen 
we maar gerust Antwerpse, colo-
ristische traditie die hij tot enkele 
decennia geleden voortzette In 
een romantisch getint realisme, en 
dat met een weergaloze pikturale 

begaafdheid en schilderkundige 
virtuositeit Dat bleek al uit zijn 
vroege werken die hij, in 1907 
vooral, In de Arabische wereld 
maakte, en die nog sterk aan de 
19de eeuwse oriëntalisten herin
neren, maar toch al getuigden van 
een zeer persoonlijk observatie
vermogen. Voor het overige, de 
volgende halve eeuw... och, de 
onderwerpen zijn zelden In staat 
veel geestdrift te wekken. Of het 
nu gaat om een „Rog In mandje", 
„Twee moten vis", „Mosselen", 
„Snoek op schotel", tweemaal 
„Oesters", „Maatjesharing op tin
nen schotel" of „Rog op schaal 
tegen donkere achtergrond" (en 
zo kunnen we nog wel even door
gaan)... de ontroering blijft mij, om 
maar Iets te zeggen, in de visprijs 
van heden zitten. Enige sociaal of 
artistiek geëngageerde realiteit ni
hil bij Vaes. Maar, al die werken 
zijn wél bijna feilloos geschilderd, 
met een volmaakte penseel- of 
paletbeheersing en af en toe zelfs 
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Walter Vaes, portretstudie var) Emmerantia Thys, zijn eerste echtgenote 
(Conté 21,5 X 25,5 cm), 1902, privé-verzameling. 

enige plastische durf. In de portret
ten overtuigt de schilder wel ster
ker, al zijn lieeldend vermogen 
wordt daarin verrijkt met een sub
tiel gevoelvolle weergave die zijn 
personages hun werkelijke men
selijkheid meegeeft (het portret 
van Willem Elschot uit 1901, maar 
de schilder was toen pas achttien. 
Is genoegzaam bekend). Het tota
le werk van Walter Vaes Is uw ru
briekschrijver, uit leeftijdsredenen, 
zeker niet helemaal vertrouwd. 
Aan wie wel, want de verwachte 
retrospektleve bleef uit Om tot 
een heel genuanceerd oordeel te 
kunnen komen (hoewel er niet zo 
heel veel nuances te maken zijn, 
dunkt me), zijn daarenboven In de 
bescheiden catalogus te weinig 
nummers gedateerd, en dan gaat 
het meestal nog om eerder oude 
werken. Met alle vooriaehoud dat 
Inmiddels al gemaakt werd (en dat 
evengoed de schilder als de ten
toonstelling betreft), is de Walter 
Vaes expositie een bezoek, tot 
half mei nog, zeker waard. Al was 
het maar om luchtig te genieten 
van een belangrijk talent uit een 
grootse koloristische traditie, die 
nu en voor altijd traditie Is. Walter 
Vaes heeft dit ondanks zijn kwali
teiten, wel afdoende bewezen. 

NIc van Bruggen 

Tekeningen en schilderijen van Wal
ter Vaes Museum voor Schone Kun
sten, Antwerpen tot 15 mei. 

Aan het popfront... 
April betekent voor heelwat 
Vlaamse groepen weer „de han
den uit de mouwen". De winterrust 
(lees garage-repetities en opna
men) is alweer verieden tijd. Zo 
voor de Llerse Kreuners, de Gent
se boegbeelden „De Machines", 
de Aalsterse „Lawl Ebbel", en 
„The Bet" uit Melse-Wolvertem. 
De Kreuners, die voor '82 zomaar 
alle prijzen wegkaapten als beste 
groep, voor de beste elpee en 
beste zanger (Walter Grootaers) 
zijn aktief In Nederiand met „Er 
sterft een beer". De Machines 
startten inmiddels reeds hun toer 
te Hasselt waar ze het nieuwe 
singeltje „Oh oh" voorstelden. 
Voor Lawi Ebbel wordt het nu 
een maand het nieuwe repertoire 
uitproberen voor een eerste elpee 
die half mei verschijnt Jo Lemaire 
is op solotoer en heeft eveneens 
een plaat in voorbereiding, terwijl 

The Bet te Zwevegem de num
mers van hun tweede plaat „Se
cond arrow" op de planken brach
ten. Op 30 april wordt deze voor 
eigen publiek te grabtiel gegooid 
In de Sporthal te Meise. 

Urbanu&: platina 
Tijder^ een gezellig etentje In een 
sfeervol Art-Déco-restaurant te 
Schaart>eek kregen onze nationa
le lolbroek en zijn producer Jean 
Blaute de gegeerde platinaplaat 
toegekend voor niet minder dan 
100.000 stuks van zijn recente 
elpee „Urt)anus Vl". 
En we kijken ook uit naar de 
opnamen en koncerten van nieuw
komers die uit het massale aanbod 
en de grauwe middelmaat opklim
men: de Limburgse groep 
„Schmutz" en de Antwerpse 
„Blanc de blanc", die respektieve-
lljk op de vrijdagen 15 april en 20 

mei In de „Ancienne Belgik" optre
den. 
Wil l Tura '83 
We kunnen niet zomaar voorbij
gaan aan de pas verschenen plaat 
van de „prins" van het lichte lied. 
Nadat Tura vorig jaar zijn jubileum 
vierde (een kwarteeuw zanger) 
voor een vrijwel uitverkocht 
Vorst-natk>naal bewijst hij hier uit 
het betere hout gesneden te zijn: 
hij blijft de talentvolle zanger en 
komponist die aan de piano fijne 
melodieën tokkelt De teksten zijn 
een andere zaak. Het „ik hou van 
jou"-tema zal hij niet helemaal 
meer kwijtraken, maar het Ideetje 
achter bijvoorbeeld „haar compu
ter" verdient een pluim. En de zeer 

hedendaagse klinkende synthesi-
ser-begeleldlng doet meteen ook 
aan de recente plaat denken van 
stal-genoot Johan Vernimmen. Jo-
han prijkt trouwens op deze plaat 
aangezien hij tekende voor „Langs 
Vlaamse wegen", e^n pittig en 
ritmisch nummer waarmee Will de 
voorkant afrondt Tussenin nog 
een melancholische ode aan Nat 
King Cole, en „It takes a lot of 
love". In duet met Patricia Paay. Op 
de ommekant vier typische Tura-
liedjes, bedoeld om vooral de vele 
„fans" tevreden te stellen. Maar 
die giller (ergens op de plaat) zoals 
„'t regent maar ik word niet nat., 
omdat Ik van je hou" hoeft echt 
niet voor ons. 

^^^éi j . Sergius 

De voorproef 
van troef. 

De „Lamentationes" 
van J.H. Fiocco 

Hetdubbelkansbiljet 
van de Nationale Loterij. 

Van oudsher worden In de katolle-
ke liturgie op de woensdag, don
derdag en vrijdag van de Goede 
Week de jammerklachten van de 
profeet Jeremias over de ver
woesting van de tempel van Jeru
zalem (587 v.CJ voorgedragen. 
Tijdens de zeventiende eeuw heb
ben de Italiaanse komponisten op 
basis van deze teksten een eigen 
muzikaal genre ontwikkeld. De 
„Lamentationes" werden zingend 
voorgedragen („parlar cantando") 
door slechts één zanger of zange
res met bescheiden begeleiding. In 
de achttiende eeuw volgden ook 
Franse komponisten het Italiaanse 
voorbeeld al behielden zij meer 
Gregoriaanse elementen dan de 
Italianen. 
Ook In de Nederianden werd dit 
genre beoefend ondermeer door 
Jozef Hector Fiocco (1703-1741). 
Deze toondichter van Venetiaan-
se afkomst schreef In 1733 als 
kapelmeester van de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Antwerpen een 

reeks „Lemons des ténèbres". Fi
occo was van 1737 tot 1741 
„sanghmeester" van Sint-Goedele 
te Brussel. Het was dan ook de 
huidige organist-titularis van deze 
katedraal. Jozef Sluys, die het ini
tiatief nam om de „Lamentationes 
Jeremlae Prophetae" Integraal op 
plaat te brengen. Onder de sobere 
maar tevens zeer voortreffelijke 
begeleiding van Roel Dieltlens en 
Christina Kyprienides (violoncello) 
en Jozef Sluys (orgel) worden 
deze klaagzangen op een aangrij
pende manier vertolkt door de 
sopraan Greta De Reyghere. De 
hele uitvoering staat op een merk
waardig hoog peil en ook de plaat 
is technisch van zeer goede kwali
teit Een Ideaal stuk muziek voor 
de paastijd. 

J.H. Fiocco, Lamentationes Jeremiae 
Prophetae. Productie gebroeders 
Schott, Sint-Jansstraat 30, 1000 
Brussel (ZEPHYR Z,16) is verkrijg
baar bij alle degelijke platenhande
laars. 
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Het verlammend 
meesterschap van de Zeeuw 
Jan Raas, de dertigjarige kampioen uit Zeeuws-Vlaanderen, heeft met 
grote overmacht de zevenenzestigste Ronde van Vlaanderen gewon
nen. Op de weg van Sint-Niklaas naar Meerbeke reed hij beduidend 
sterker dan zijn meestal jongere tegenstanders. Hij werd bovendien 
gesteund door een ploeg die sterker fietste dan- de rest van het deel
nemersveld samen. Het individueel en kollektief meesterschap van 
de ploeg-Post verstikte de wedstrijd. Het was niet meer mooi om 
zien-

De Ronde van Vlaanderen w/as 
zondag geen topkoers. Daarvoor 
werd er te weinig gestreden. De 
jonge Vlamingen in de kopgroep 
van negen aanvaardden de supe
rioriteit van de crack uit Nederland 
als „te" vanzelfsprekend. Mare 
Sergeant ongetwijfeld een renner 
met inhoud, verklaarde na de 
koers onomwonden dat „het niet 
aan hem was achter Raas te 
gaan..." Aan wie was het dan wel 
Mare? Aan zijn ploegmaats Ludo 
Peeters of Johan van der Velde 
misschien? Mare Sergeant legde 

De rekordjacht 
van Oostende 

Sunair Oostende heeft voor de 
derde keer na elkaar en voor de 
vierde maal in vijf jaar de bas
ketbalbeker van België gewon
nen. De kustploeg won de natio
nale bokaal ook al eens in 1962 
(toen was het nog VG Oosten
de) en evenaarde bijgevolg het 
rekord van de legendarische 
Royal IV dat in zijn gouden jaar 
met ijzeren hand het Belgisch 
basketbal beheerste. 
Oostende bezit veruit de beste 
basketploeg van het land. Spon
sor Van Moerkerke droomt er
van door te stoten naar de Euro
pese top. Daarom zoekt hij bin
nenlands — buitenlands mag hij 
immers niet — versterking voor 
zijn ploeg wat uiteraard kwaad 
bloed zet bij de konkurrentie 
die vreest dat de machtige 
Westvlaming met zijn vele geld 
alles zal inpalmen wat hij bruik
baar acht Wij begrijpen de er
gernis maar voegen er gelaten 
aan toe dat de wet van de 
sterkste de gekommercializeer-
de sporten regeert. 
Inmiddels mikt Oostende ook 
op een nieuwe landstitel. Zon
der klein mirakel kan die hen 
niet ontsnappen. Drie keer na 
mekaar een dubbel realizeren: 
kampioen en bekerwinnaar. Je 
moet het maar doen. 

ongewild de vinger in de wonde... 
De nieuwste lichting Vlaamse ren
ners bezit genoeg aanleg maar 
mist onmiskenbaar karakter en 
strijdlust De jongeren bestormen 
niet langer de hemelen. Ze reke
nen en cijferen als volleerde profs 
die alles al lang hebben bewezen. 
Zij schuwen de nederlaag en ver
liezen daardoor de overwinning-
Het heet dat Eddy Merckx ontgoo
cheld was door de negatieve inge
steldheid van de jonge koplopers. 
Niet dat hij geloofde dat iemand 
Jan Raas zondag had kunnen 
kloppen. Daarvoor reed de gewe
zen wereldkampioen veel te sterk. 
Maar meer strijd zou zelfs zijn 
overwinning meer glans en de 
achtervolgers meer eer bezorgd 
hebben. Nu was het koersgebeu-
ren te vlak om de massa te kun
nen beroeren. En dat is altijd een 
kwalijke zaak in topklassiekers. 
Overigens wordt het de hoogste 
tijd dat de organizatoren van „Het 
Nieuwsblad" zich eens bezinnen 
over hun parkoers. Ook zij moe
ten rekening houden met de gewij
zigde mentaliteit in het wielerpelo-
ton. Daarom moeten zij de laatste 
hindernissen dichter bij de eind
streep brengen... of omgekeerd 
natuurlijk. Het heeft weinig zin zich 
uit te sloven op de kasseien en op 
de Muur als daarachter nog ruim 
vijfentwintig kilometer liggen 
waann de individueel verworven 
voorsprong door een „kollektivi-
teit" moeiteloos kan worden onge
daan gemaakt Tussen de laatste 
„echte" kasseien en de aankomst

lijn mag vandaag de dag nog 
hooguit vijf kilometer liggen... De 
besten, de aanvallers moeten de 
kans krijgen de wedstrijd te „win
nen". Zeker wanneer de avontu
riers alsmaar zeldzamer worden. 
Jan Raas was zondag immers met 
enkel de beste — wij geloven dat 
hij zelfs met één pedaal zou ge
wonnen hebben — hij was ook de 
gelukkigste. Vooraf wees alles in 

getrokken waren begon het te 
regenen. Karel Van Wijnendaele 
moet zich in zijn graf hebben 
omgedraaid. 
Een en ander belet niet dat wij an
dermaal hebben kunnen vaststel
len dat ons wielerlegertje er niet 
zo slecht voor staat Sergeant 

de richting van een moeilijke 
koers. Het regende en het was 
koud. Maar toen het startschot 
afging lag de weg droog en de he
mel was zelfs even opgeklaard. 
Met een onwaarschijnlijke dosis 
geluk slaagden de renners enn 
tussen de vlagen door te rijden. 
Waar zij aankwamen hield het op 
met regenen en waar zij voorbij 

Collyn, Hagedooren, Nulens, Pol
lentier (hij zal dus nooit verslijten_J 
en Ludo Peeters reden onafge
broken vooraan. Het was dood
jammer dat Peeters ploegmaat 
van Raas waa.. Zoniet zou de 
strijd misschien toch zijn losge
brand. Want niemand zal ontken
nen dat de ervaren en tot volle rij|> 
heid gekomen Peeters de enige 

was die Raas misschien had kun
nen liedreigen. Het blijft betreu
renswaardig dat klasserenners als 
Peeters jaar in jaar uit bereid 
worden gevonden hun kansen op 
te offeren voor kopmannen die 
slechts okkasioneel sterker rijden 
dan zijzelf. Want met alle respekt: 
hoe vaak rijdt Raas beresterk tij
dens een wielerseizoen? Een paar 
wedstrijden in het voorjaar, de 
zomer lang de leegte met hooguit 
een paar spurtoverwinningen tij
dens de Tour en meestal de opga
ve in de eerste echte bergrit en 
dan nog één wedstrijd (het we
reldkampioenschap of de Grote 
Herfstprijs) in het najaar. Hij is 
ongetwijfeld een bekwaam en 
kundig coureur wiens krachten 
verdeeld zitten tussen zijn benen 
en zijn hersens. Hij kan rekenen 
als niemand anders. Er zijn er 
weinigen die hem kunnen over
treffen in een wedstrijd waarop hij 
zijn zinnen zet Het zou deson
danks verkeerd zijn indien de jon
geren zich aan hem spiegelen. 
Raas is een uitzondering. Hij is een 
sterke persoonlijkheid die de te
genstand even vaak met zijn ka
rakter als met zijn talent bedwingt 

Dat is weinigen gegeven. Jan is in
derdaad iemand die wint of... die 
men amfjer ziet Hij stort zich nooit 
op een open mes Maar daarom 
moeten onze beloften hem niet 
noodzakelijk willen navolgen. Jan 
IS uniek. Net als zijn ongelukkige 
ploegmaat Knetemann. Ovengens 
nog een bekommernis voor de 
organizatoren. Zij mogen dan wel 
zelfzeker stellen dat ze Saronni en 
Hinault in hun wedstrijd kunnen 
missen. Het zou toch geen kwaad 
kunnen indien die kampioenen 
ook eens meereden... 

De Rode Duivels: het volmaakte evenwicht 
Indien wij de kranten mogen gelo
ven zijn de Rode Duivels goed op 
weg naar de finale van het Euro
pees landenkampioenschap die 
volgend jaar in het Parijse Prinsen
park wordt gespeeld. 
België, zo wordt ons te verstaan 
gegeven, moet momenteel zo on
geveer de sterkste voetbalnatie 
van Europa zijn geworden. Twee 

klubelftallen in de halve finales om 
de Europacups en een nationale 
ploeg die nog enkel met veel moei
te en veel geluk in bedwang kan 
worden gehouden. „Verliezen" 
staat niet meer in het woorden
boek van Guy Thijs en zijn volge
lingen. 
Des te beter Maar ons ongenees
lijk sceptKisme — of kunnen wij 

die zogezegde „Belgische" pheg 
dan toch niet luchten? — dwingt 
er ons toe enkele vraagtekens te 
plaatsen. 

Er werd in Leipzig inderdaad niet 
onverdiend gewonnen. Maar dan 
wel tegen een „bedenkelijk" zwak
ke thuisploeg. Oost-Duitsland wor
stelt nu al jaren met een „voetbal-
krisis"en wanneer we de televisie
beelden mogen geloven geraken 
ze daar ginder nog zo vlug niet uit 
Een en ander belet niet dat die in-
spiratiekMs spelende Oostduit
sers in de slotminuut met enige 
meeval nog hadden kunnen gelijk 
maken... Maar kom. De Rode Dui
vels vrijen nu al een paar jaar met 
het geluk en daar hoeft voor ons 
echt geen verandering in te ko
men. 

Toch willen wij volledigheidshalve 
de viktonekraaiers nog even aan 
de jongste wedstrijden op de Hei-
zel herinneren. De bescheiden 
Zwitsers waren zo vriendelijk in 
de eerste minuut de bal in eigen 
net trappen — waardoor hun de
fensieve bedoelingen onmiddellijk 
door het scorebord werden door
kruist — en de Schotten, die ne
gentig minuten lang de gelijke van 
de Belgen waren geweest, misten 
in de slotminuten een strafschop 
die hun een gelijk spel zou hebben 
opgeleverd... 

Een en apder belet niet dat de 
Rode Duivels inderdaad over een 

degelijk elftal beschikken. Een 
komplementair geheel waarin aan
leg en karakter, fysiek en techniek 
gelijkelijk aanwezig zijn. De pk>eg 
is, mede door de almaar toene
mende ervaring, naar een vol
maakt evenwicht gegroeid. Zij 

'past zich soepel aan wanneer de 
wedstrijdomstandigheden daartoe 
verplichten. Zij bezit bovendien 
een stel puntaanvallers die andere 
landen ons slechts kunnen benij
den. Vandenbergh en Ceulemans. 
Waar heeft Lierse het verdiend 
die twee topspelers te moeten 
loslaten ? Hoe vaak zou die ploeg 
landskampioen worden indien eer
ste klasse klubs enkel binnen de 
eigen regio zouden mogen rekru
teren ? 
Daar komt nog bij dat geen ander 
land de wedstrijden van de natio
nale ploeg met meer zorg „ voorbe
reid". Vergeet niet dat onze inter
nationalen voor een interland 
meestal tien dagen „gerust" heb
ben en dat ze doorgaans de daar
opvolgende wedstrijd met hun 
klut>elftal verliezen... Tot ergernis 
van de klubleiders die hun loon 
mogen uitbetalen. Links en rechts 
hebben we al klanken opgevan
gen dat daarin verandering moet 
komen. Wij hebben daar t>egrip 
voor Zou het niet logischer zijn de 
vermoeide helden het weekend na 
de internationale landenwedstrijd 
te laten rusten? Of heeft de 
bondsleiding daar geen oren 
naar? 
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Op naar 17 juni 

Aktie '83 
loopt 

De VU-aktie '83 is begonnen. De VU-
trein is vertroldcen. De eerste tussen-
halte wordt voorzien 17 juni 1983. 

Want, ten laatste op die dag moeten 
de ingevulde groene formulieren (niet 
onder oj j f t lag) en de vragenlijsten 
(onder omslag), samen met het door 
het afdelingsbestuur ingevulde „eind
verslag" overhandigd worden op het 
arrondissementeel verzameladres. 

Tegen die t i jd zullen pakweg 40.000 
vu- leden door 250 VU-afdelingsbe-
sturen worden bezocht met een vra
genl i jst Elk afdelingsbestuur, dat zijn 
medewerking toezegde, dient er im
mers voor te zorgen dat ieder VU-lid 
van de afdeling persoonlijk, thuis, 
wordt opgezocht om hem of haar de 
vragenlijst, opgeborgen in de prachti
ge map, te overhandigen. Deze lijst 
moet nadien ook, ingevuld, worden 
opgehaald. De grootste fout zou erin 
bestaan de overhandigde lijst nadien 
met te komen ophalen! Na 17 juni 
zullen, met behulp van de modernste 
technologische snufjes, de resultaten 
verwerkt worden en aan de hele partij 
worden meegedeeld. 

Heel wat afdelingen zijn intussen ook 
reeds begonnen met de projektwer-
king, die haar hoogtepunt moet ken
nen tijdens het najaar. Ook deze week 
brengen wij een kort vraaggesprek 
met een verantwoordelijke VU-pro-
jektleider. 

Reakties en belevenissen blijven 
steeds welkom op de redaktie van uw 
weekblad „WIJ". 

Indien er problemen zouden bestaan 
met de enquête of met de organizatle 
van de projekten, kunt U steeds kon-
takt opnemen met het Algemeen VU-
sekretariaat, Barrikadenplein 12,1000 
Brussel (02-219.49.30). 
Veel geluk! 

VU - St-Truiden: 

... Eerlijke voorlichting over drugs... / / 

Jos Herekens is een provincieraadslid uit 
Limburg en eveneens voorzitter van de VU-
afdeling Sint-Truiden. In volledige samen
werking met zijn afdelingsbestuur wil hij zich 
aktief inzetten voor een projekt dat mis
schien enige verwondering kan wekken. 
Een niet-alledaags onderwerp, dat nochtans 
brandend aktueel is en dringend de nodige 
aandacht mag en moet opeisen. 

Herekens: „Sint-Truiden wordt soms wel 
eens de .^warte vlek in Limburg" geheten, 
omwille van het bestaande probleem van de 
drugs. De toestand in dit verband is ernstig. 
Onlangs kwam onze gemeente nog in het 
nieuws door een aantal gevallen van handel 
in verdovende middelen. Er bestaan kroe
gen waar de handel in ,;!:achte", evenals in 
„harde" drugs, welig tiert 

"En tot onze spijt moeten wij vaststeHen dat 
de overheid in dit verljand totaal „ongekoör-
dineerd" optreedt Zo viel het me op in 
persoonlijke kontakten, dat bij voorbeeld de 
rijkswacht onwetend is over het bestaan 
van een provinciale toelage voor de bestrij
ding van deze gruwel. 

"Over deze en andere aspekten van het 
drugprobleem kwam ik trouwens recent 
tussen in de provincieraad". 

WIJ: „Wat wilt U nu gaan doen met de VU 
rond deze problematiek?" 

Herekens: „Wij hopen, zonder sensatie te 
zoeken — en daar druk ik op — een 
wijdverspreide informatiecampagne op het 
getouw te zetten. Wij willen jongeren en ou
deren op een objektieve en eerlijke wijze 
voorlichting geven omti-ent het fenomeen 
„drugs". Dit hopen wij te doen aan de hand 

van een brochure die in heel Groot-Sint-Trui
den zal verspreid worden". 
WIJ: „Wat zal in deze publikatie staanr 
Herekens: „Behalve stukken van onze eigen 
VU-mensen, ook nog andere informatie bij
eengeschreven door artsen en specialisten. 
Verder een pak nuttige tips en adressen. Wij 
zullen onder meer kontakt opnemen met het 
Hasseltse „Cenb-um ter Bestiijding van Al-
koholisme en Toxicaties". 
"Daarnaast willen wij ook open vergaderin
gen houden met onder andere, ouderkomi-
tees~ en jeugdverenigingen. Bij voorbeekl 
rond het tema „jeugdkroegen". Een aantal 
ouders verbieden hun kinderen naar bepaal
de cafés te b-ekken. Is dit de juiste reaktie, 
want door aan jongeren een soortgelijk 
verbod op te leggen, creëert men vaak het 
tegenovergestelde effekt. 
"Wij hopen echt iets te verhelpen aan deze 
acute noodsituatie". 

WIJ: „Zult U onder de naam VU te werk 
gaan?" 
Herekens: „Dat werd nog niet bepaald. 
Maar het zal zeker zo zijn dat geïnteresseer
den die meer inlichtingen wensen, kontakt 
zullen kunnen opnemen met VU-verant-
woordelijken. 
"Bovendien willen wij iedereen die geboeid 
is door deze temata van harte uitnodigen 
mee te werken. Nieuwe mensen zijn dus 
welkom". 

Tot stot vertelde Jos Herekens ons nog dal 
andere afdelingen die rond een soortgelijk 
onderwerp aktief zijn, steeds een seintje 
mogen geven aan de Truiense VU-afdeling, 
p/a Jos Herekens, Schoolsti-aat 114, 3800 
Sint-Truklen (tel. 011/67.56.83). 

Samen sporten op de VU-sportdag 
Hal wordt druk on het voorloDias ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ - ^ _ 

15 mei in Dilbeek 
Het wordt druk op het voorlopige 

sekretariaat voor de sportdag van 15 
mei aanstaande. Vooral het aantal 
ploegen voor de voetbal- en volley
balkompetitie neemt met de dag toe. 
VU-afdelingen en bevriende ploegen 
uit het hele Vlaamse land zullen zich 
op die dag met elkaar meten. 
Daaronder bevinden zich reeds ploe
gen uit: Assenede, Borsbaek, Herze-
le, Wommelgem, Merksem, Antwer
pen, Hamme, Hasselt, Tielt, Zwijn-
drecht Zemst Brugge-St-Andries, 
St-Kat-Lombeek, Baasrode, Groot-
Beernem, Opwijk 
Met daarnaast ook een ploeg van het 
algemeen VU-sekretariaat en een 
ploeg van de vereniging van neder-
landstalige voetbalsupporters en de 
parlementaire ploeg. 
Een aantal afdeling liet ons daarbij 
reeds weten op 15 mei er een gezelli
ge uitstap van te maken. Beslist een 
voorbeeld om na te volgen! 

He t d a g p r o g r a m m a 
z iet er a ls 
v o l g t uit 
Voormiddag 15 mei 

(9.30 uur tot ±12 u. 30) teoretisch 

Wandelen met Vic Anciaux, Vic Moeremans 

(Boer Vermeulen) 

mengesteld door VU-afdelingen, parle
mentairen, gemeentemandatarissen 
enz... 

• VoUeykompetitie eveneens samen
gesteld door afdelingen en mandataris
sen. 

• Volks- en rekreatiesporten voor 

gedeelte i.v/n. gemeentelijk sportt>e-
leid (vooral bedoeld voor onze schefje-
nen van sport en andere geïnteres
seerde mandatarissen, bestuursleden 
en leden). 
Panelleden en sprekers zijn: 
• Volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron- voorzitter-moderator; 
• Senator Walter Peeters; 
• Inleider: Gieert CSoubert Lid Hoge 
Raad van de Sport; 
• Leo Vanherck: voorzitter van de 
Westvlaamse sportraad spreekt over 
mensen en organizaties die het ge
meentelijk 8portt>eleid promoveren 
(BLOSO, USO, sportfunktionaris 
enz_); 
• Mathieu Lambrechts: provinciale 
sportdienst Limburg, spreekt over 
sportinfrastruktuurbeleid, subsidies en 
sportpromotie; 
• Johan Van den Bossche; voorzit-

Voetbal of volley met Paul Peeters, Jaak 
Gabriels, Willy Kuijpers, Walter Peeters, 
Oktaaf Meyntjens, Julien Desseyn. 

ter van de Bond van Zwembaddirek-
teurs, spreekt over beheer, uitbating 
enz. van de gemeentelijke zwemba
den, het grote probleem in vele ge
meenten; 

# Guldo Sijs: yd VU-sportkommissie; 
# Slottoespraak door VU-voorzitter 
Vic Anciaux. 

Vanaf 's morgens beginnen ook reeds 
de voetbal- en volleykompetities en de 
volkssporten zodat familieleden en 
vrienden die niet naar het teoretisch 
gedeelte gaan, ruim de kans hebben 
zich te vermaken. 

Middag 

In de onmiddellijke omgeving van 
Westi-and nl. in het Roelandsveldcen-
trum' (nabij één van de voetbolterrei-
nen) zorgen mensen van ter plaatse 
voor een koude schotel tegen demo-
kratische prijs. Ook belegde broodjes 
zullen daar de hele dag door te verkrij
gen zijn. 

Sportief gedeelte 

# Voett>alkompetitie met pk>egen sa-

VU 
Sp01*tclcU| 

/f 
O 

DILBEEX 1983 

15 MEI 

het gezin met hulp van monitoren van 
BLOSO, o.a hoefijzerwerpen, tonspel, 
taptafel, sjoelt>ak, kegelein, trou ma
dam, enz... 
• Fietstocht 
• Wandeltocht (5-10 km) met verze
kerde deelname van voorzitter Vic 
Anciaux. 

• Jogging (5-10 km). 
Zoals reeds vermeld beginnen de 
kompetitiesporten voetbal en volley 
reeds 's morgens rond 9 u. 30 met de 
eerste selektiewedstrijden. 

De ingeschreven ploegen ontvangen 
binnen een 10-tal dagen een volledig 
organizatieschema met de plaats en 
de uren van de matchen. Behalve de 
volkssporten beginnen al de andere 
individuele sporten vanaf 1 u. 30. 
Nog even ter herinnering: om de 
organizatiekosten ietwat te t)eperken 
vragen wij bij de inschrijving van een 
voetbalploeg een bedrag van 500 fr, 
voor een volleyploeg 250 fr. Het aantal 
ploegen voor de kompetitiesporten is 
wel beperkt zodat wij vragen zo vlug 
mogelijk in te schrijven. 
De inschrijvingen van de ploegen 
voor de voetbal- en volleykompeti
ties worden definitief op 12 april 
afgesloten. 
Voor het teoretisch gedeelte wordt 
per persoon het bedrag van 50 fr. 
gevraagd. 
Dat zal ook get>euren bij iedereen die 
de dag zelf deelneemt aan een van de 
individuele sporten 
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APRIL 
MERKSEM • Unieke debatavond over 't Pallieterke, m m v Arthur 
De Bruyne en LH Cotvooghel Om 20 u in zaal De Knng, Jaak de 
Boeckstraat 73 Inr Vlaamse Knng „Groeninghe" Inkom gratis 
NIJLEN. VU-bestuursvergadering Bevel-Kessel-Nijlen in VU-
lokaal te Kessel om 20 u 30 
WOMMELGEM: 2de avond van de 9de kwis voor Wommelgenv 
se verenigingen om 20 uur in feestzaal Keizershof, Dasstraat 24 
Inkom gratis 
GEEL' Dia-avond „In memonam Vlaanderens Groten" en „De 
thuisfronter en de oostfronter" om 20 u in zaal „Holven", 
Kapelstraat Inkom 50 fr Aangeboden door het St-Maartens-
fonds Kempen, VVG Geel en Mol ^ 
RANST VUJO-bal met Radio Annick 
KASTERLEE Bezoek aan het geuzemuseum te Brussel Daarna 
w/andeling langsheen een achttal zeer bekende oude Brusselse 
kroegen Afspraak om 14 u 30 in de lokettenzaal van Brussel-
Centraal 185 f r voor leden en 200 f r voor met-leden Terug rond 
20 uur Transport nr Brussel in onderling overleg Org Vlaamse 
Vnendenknng Kasterlee Inl J Vervecken, tel 014-555781 
LIER Filmavond-TAK om 20 uur, VNO, Berianj 80 (gratis) Gans 
de dag tentoonstelling van TAK in 't VNC Inkom 50 frank 
HOVE: VU-paasfeest voor de derde leeftijd in Rodenbachschool, 
Onderwijsstraat te Hove Begin 14 uur 
NIJLEN: Kaartpnjskamp (Pressen) in Kempenland te Nijlen 
EDEGEM: Dansfeest van VOSKA-Voetbal in zaal „De Crypte" 
om 20 u 30 Inkom lOOfr 
KONTICH Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 uur in lokaal Alca-

-zar 
EDEGEM: Tentoonstelling van oude Voska-foto's in lokaal Dne 
Eiken 
EDEGEM: Soaaal dienstbetoon van 19 u tot 20 u in lokaal Dne 
Eiken 
GROOT-ANTWERPEN- VUJO-kernvergadering om 20 u 30 in 
het VU-sekretanaat Wetstraat 12 * 
GROBBENDONK: voorstelling van „Vlaanderen door de eeu
wen heen", om 20 u in het Diamantmuseum Senator Germain De 
Rouck bespreekt het boek Met diamontage Inkom gratis. 
GROBBENDONK gezellig samenzijn-kennismakingsavond, om 
20 u in het Engels Huis, Herenthoutsesteenvi/eg te Bouwel Inkom 
gratis Innchting VU 
DUFFEL: 15de VU-Bal in zaal Ateazar, Handelsstraat te Duffel om 
21 u eOfr 
EDEGEM: (jeleide wandeling door Oud Antwerpen Voor meer 
inlichtingen „lokaal Dne Eiken" Inr Kulturele Knng 
EDEGEM. Kaartavond om 20 u 15 Op voorhand inschrijven in 
lokaal Dne Eiken Inr VNSE 
NIJLEN Deelname door fanfare Kempenland aan muzikale 
verbroedenngsavond te Berlaar om 20 u 
NIJLEN: Spreekavond door mevr Oins Swinnen voor F W 
„Onze kinderen en de seksualiteit" in lokaal Kempenland om 20 u 
EDEGEM- Bloemen maken met het FVV (uit nylonkousen) om 
20 u 15 in lokaal Dne Eiken 
MORTSEL- Jaarlijks lentefeest met koude schotel in het Merel
hof 
HOBOKEN: Dia-avond door Luc Van Schoor over ,yVlto Aragon" 
vooral de natuur in de Pyreneeën Om 20 u in zaal „De Schorren", 
GraspoldeHaan 32 
EDEGEM: Klubavond in Dne Eiken Gezellig babbelen bij een 
pintje 
NIJLEN. Pannekoekenslag door en voor F W Lekker smullen in 
Kempenland vanaf 14 u 
KONTICH: Gastronomisch lentefeest m het Vlaams Huis Alcazar 
Organizatie VU Vooraf inschnjven, 03-4571352. 

Lentefeest te Kontich 
VU-Vrouwen van 
Kontich-Waarloos nodigen uit 
Voor dne weken kwamen ze samen 
Een even opgeruimde als geestdnfbge 
damesploeg Met zeventien waren ze 
MIJ net iets te veel, dacht de toevdlige 
gastheer, die stilletjes eruit muisde 
Het „bal"-moe zijnde, probeert men dit 
jaar een andere formule Hoofdbe-
trachtng elkaar te ontmoeten in een 
gezellige en ontspannen sfeer 
Op zaterdag 23 apnl wordt het een 
gastronomisch lentemaal, dat zelf be
reid wordt door de VU-vrouwen Kon-
bch-Waarioos 

Al vertrouwt hij het met helemaal, toch 
zal Ward Torfs voor eenmaal de plaats 
moeten ruimen achter zijn eigen for-

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 

nuis. Onze dames dus zelf aan de 
kook, wijl een tweede groep zorgt 
voor een gastvnje ontvangst in een 
gezellig versierde Alcazar 
Het wordt geen besbten feest, maar 
de deuren staan open voor iedereen 
die gezelligheid en lekker eten op pnjs 
stelt 
Inschnjven en betalen voor 15 apnl e k 
bij Knsben Faes, Reepkenslei 72, tel 
4571828, üzzie Van Oorschot Oost-
statiestraat 236, tel 4572532, Magda 
Olyslaegers, Nieuwstraat 14, tel 
4572127, Lokaal Afcazar, Mechelse 
Steenweg 22, tel 4571352 Pnjs per 
persoon 375 fr 

VLANAC zet 
deuren open 
Tijdens de Bormsherdenking op 
10 apnl '83 zal het Vlaams Nationaal 
Centrum „VLANAC", Bredabaan 360 
te Merksem (eerste verdieping) ge
opend zijn vanaf 9 uur 
Ook ter gelegenheid van het Zang
feest zal VLANAC geopend zijn vanaf 
11 u 30 
Men kan er zijn knapzak aanspreken 
en steeds een heerlijke kop koffie 
dnnken alsook fnsdranken 
Dus alle Vlaams Nationalisten zijn har
telijk welkom in VLANAC 

Nieuw VU-bestuur 
te Haacht 
Op vnjdag 11 maart II werd de Volks-
umeafdeling Haacht een nieuw be
stuur verkozen De verschillende funk-
ties werden als volgt verdeeld 
Voorzitter Mare Vermijlen (Haacht) 
tel 6051 36 
Sekretans Rita Van Cleynenbreugel 
(Wespelaar) tel 02-7673883 (werk) 
Penningmeester Raymond Beullens 
aildonk) tel 602810 
Pers en propaganda Ene Persoons 
CTildonk) tel 602113 
Organizabe Jan Pelgnms (Tlldonk) tel 
601826 
Leden Michael Godijns (raadslid Wes
pelaar) tel 603224 en Enk Bisschop 
OHaachO tel 604881 
Doelstelling van het nieuwe bestuur is 
het vormen van een levenskrachtige 
en levenslustige politieke afdeling van 
de Volksunie, waann optimisme, Ofv 
bouwende samenwerking en demo-
kratische geest troef zijn 

Firma 
VAIM DOOREN 

Hout 

Öernlt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700ASSE 

BRABANT 

Tel. 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

APRIL 
8 VOSSEM VUJO-fuif in zaal Edelweiss 
8 ETTERBEEK Kaas- en wijnavorKl om 20 u in de Moriaan, 

Oudergemsebaan 90 
9 ASSE. VU-etentje in zaal Gitóenhof, Kalkoven te Asse, vanaf 

18 u Ook op 10-4 vanaf 12 u 
9 TERALFENE. Vlaams eetmaal met pitjesbak in het Natekenshof, 

Bredeweg Geuze en knek van 't vat Vanaf 16 uur Innchting VU 
10 DIEGEM spagetti-festijn met vmjn in zaal „Milde", Kerktorenstraat 

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

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

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

16 GRIMBERGEN vierde dansfeest Stachbng Vic Anaaux vanaf 
21 u in het Fenikshof, Abdijstraat Jerry Blondel en zijn orkest 
spelen ten dans Voorverkoop 100 fr, inkom 120 fr 

16 DWORP leeuwenfuif vanaf 20 u 30 in de Vredezaal met 
discobar Venus Inkom 80 fr Ingencht door en voor Volksume-
Kesterbeek 

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

17 

22 

23 
23 

23 

ST.-MARTENS-BODEGEM VU- en VUJO-pannekoekenfestijn 
van 15 tot 21 u in de gemeenschapslokalen. Schoolstraat 

UKKEL: Tweede grote Vlaamse Jongerenfuif in de lokalen van 
de RAUJ, Reisdorfflaan te Ukkel Bereikbaar met bussen 38 en 43 
en met trams 52,55 en 58 Toegang 40 fr Eerst konsumpbe grabs 
Org VUJO 
MERCHTEM Kaas- en wijnavond om 18 u in de HandelsscfKX)! 
ST.-AGATHA-BERCHEM 12de Vlaams bal om 20 u 30 in de ge
meentelijke feestzaal. Kon Albertlaan 33 Orkest De Gensters 
Inkom 120 fr„ (XIP en Hus-3-Pas 100 fr Voorverkoop 100 fr, CJP 
en Rus-3-Pas 80 fr Org Karel Buis Fonds 
AFFLIGEM-HEKELGEM Feestmaal vanaf 18 u in feestzaal 
„SportwerekJ, Brusselbaan te Hekelgem Ook op 24-4 van 
11 u 30 tot 20 u 

Dilbeek in de politieke schijnwerpers 
Recent kwam de nieuwe meerderheid 
onder de leiding van VU-volksverte-
genwoordiger J. Valkeniers tweemaal 
in de schijnwerpers. 
Een eerste maal toen deze meerder
heid wel iets ongewoons besliste, 
namelijk de afschaffing van de nijver-
heidsbelastingen noch op het perso
neel noch op de drijfkracht zou nog 
iets moeten betaald worden 
Hiertegen had de CVP zware kritiek 
vooral omdat er aldus een dikke 3 
miljoen aan inkomsten verloren gin
gen. Dit vond men ongerijmd omdat 
er tegelijk beslist werd bezuinigingen 
door te voeren in de administratieve 
diensten en in de subsidienngen, 
ingevolge het feit dat men alle andere 
belastingen en retributies ongewij
zigd liet 
De meerderheid hield echter vol dat de 
afschaffing van de nijverheidsbelasön-
gen een weloverwogen „verzekenng 
voor de toekomst" is Al te veel tjednj-
ven werken met weinig winst of met 
verlies het is dan ook onvermijdelijk 
dat de tewerkstelling zal t>lijven dalen, 
indien die al met volledig zou wegvallen 
in geval van faillissement Ook tiednj-
ven, die nog winstgevend zijn, durven 
de hoge onkosten van nieuwe investe-
nngen en van nieuwe werkplaatsen 
met aan, vooraleer ze een belangnjke 
spaarpot hetiben aangelegd 
Enkele bedrijven zouden op deze „be-
dnjfsvnendelijke" maatregel gunstig 
hebtïen gereageerd en bij het gemeen-
tet)estuur hun voornemen kenbaar 
hebt>en gemaakt om zich spoedig te 
Dilt>eek te komen vestigen Indien dat 
inderdaad gebeurt zou de afschaffing 
van de mjverheidsbelastingen wel 
eens een sbmulans kunnen vormen 
voor „meer werk in de eigen gemeen
te" 

Meer recent kwam er heit>el omdat de 
gemeenteraad twee (onbelangnjke) 
mandaten in interkommunales aan 
frankofonen heeft toegewezen De 
CVP wachtte vanzelfsprekend met om 
hiervoor alle schuld op de VU te laden 
Nochtans ging het om twee mandaten 
welke aan de PVV-koalitiepartner wa
ren toegewezen en waarover deze vrij 
kon beschikken En bovendien waren 
ook twee mandaten aan de CVP toe
gewezen om uitdrukking te geven aan 
het feit dat deze meerderheid met de 
bedoeling heeft de oppositie in een 
werkloze rol te versmachten 
Volgens de CVP echter werden door 
deze maatregel de fankofonen uit hun 
isolement gehaald Dan is het wel 
biezonder vreemd dat deze knhek 
precies uit deze hoek komt het was 
immers juist de CVP die tweemaal na 

elkaar heeft voorgesteld alle frakbes 
bij het beleid te betrekken, een eerste 
maal in een voorstel tot samenstelling 
van de kommissie voor toezicht op de 
rekeningen binnen de schoot van het 
OCMW 

Bovendien heeft de CVP met de frarv 
kofonen onderhandeld in vertjand met 
de verkiezing van de schepenen en in 
vertiand met de verkiezing van de 
OCMW-ledenL 

Alle hands aan dek bij 
VU-afdeling Rotselaar 
Met volle en vernieuwde inzet is het 
jaar 1983 gestart in de VU-afdeling 
Rotselaar 
Dne geplande manifestataes vinden 
hun doorgang in de eerste vier maan
den van 1983 Als eerste te verwezen
lijken objekt het>ben we een enquête 
gefKHjden onder de t>evolking in de 
maand januan Deze vragenlijst omvat
te volgende tema's identifikabegege-
vens (die een aantal demografiscfie 
gegevens moeten opleveren), vragen 
naar het kiesgedrag, vragen over in-
sjxaak in de gemeente, jeugdpolibek, 
gezinsbeleid, bejaardenbeleid, dienst
verlening en milieubeleid 
Om de steekproef representatief te 
houden, hanteerden wij de kieslijsten 
en elke bende op de ki^ i jst heeft een 
enquête kjekomen De enquêtes wer
den door ons gebust en na een week 
persoonlijk terug op>gehaakJ Er wer
den 845 enquêtes aan de man ge
bracht Eén derde van de onderzochte 
bevolking heeft zijn vragenlijst inge
vuld teruggegeven Dit was een onver- • 
wacht sukses Daar wij met beschik
ken over de moderne technokigie 
(computer) en alles manueel verwer
ken zijn alle gegevens nog met gekend 
WIJ tjenchten u echter graag verder, in
dien alle cijfermateriaal verwerkt is, en 
in zijn juiste kontekst geplaatst ledere 
inwoner die meegewerkt heeft, ont
vangt nog een uitgebreide l>rochure 
met de bekomen gegevens 
Tweede objekbef was het houden van 
een algemene ledenvergadenng met 
als doel een nieuw plaatselijk tjestuur 
te kiezen Dit ledenf eest (want dit werd 
er van gemaakü had doorgang op 
zaterdag 12 februan 1983 Het nieuwe 
en vernieuwde bestuur van de afdeling 
Rotselaar ziet er uit als volgt Lucien 
Aerts, voorzitter, Juul Stroeykens, se
kretans, Vik Longin, gemeentelijk man-
datans en tevens ere-voorzitter, Mark 
Mallaerts, organizabe Rik Maes. pro
paganda Walter Torfs, penningmees
ter. Lieven Huygens, verantwoordelij
ke VUJO, Jan Vander Bst research 

en dokumentabe. Jan Vanborrea toe-
komsbg OCMW-raadslid 
De derde akbviteit gaat door in apnl 
Door het meuwe bestuur werd onmid
dellijk een vzw opgericht die als doel 
heeft de t)evolking wat te treden op 
soaaal en kultureel vlak. De vzw 
noemt zich Vlaanderen Morgen, soci-
aal-kulturele vereniging van Groot-Rot
selaar Het eerste imbabef van deze 
vzw IS het houden van een informatie-
en debatavond omtrent volgend tema 
prevenbe en betiandeling van alkohol 
en andere drugproblemen 
Deze debatavond wordt geleid door 
een paneel van deskundigen van het 
Universitair Psychiatnsch Cïentrum St-
Kamillus te Biertaeek van de ontwen
ningsafdeling voor alkohol en arxJere 
drugproblemen onder leiding van dr 
Boydens, psychiater aan hoger ver
melde instelling 
Belangstellenden kunnen deze avond 
mee genieten op 26 apnl 1983 om 20 a 
in de Parochiezaal te Rotselaar Hei-
kant De toegang is grabs. 

Koncert voor 

Blauwvoetvendel 

van Asse 
Het KUUKEN-ENSEMBLE (barokmu
ziek) zal optreden in de Sint-Marbnus-
kerk te Asse op vnjdag 15 apnl 1983 
om 20 u 
Kaarten voor dit koncert zijn te toeko
men bij Jenny Stallaert Terlindenweg 
33 1700 Asse, tel 02-*5291 9Z 
De oplirengst van dit koncert is l)e-
stemd voor de lx)uw van een nieuw 
jeugdheem te Asse (ten voordele van 
de Blauwvoetvendels - Asse) 
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16 m Wij in de Volksunie 

Raadszitting te Lovendegem: 

CVP weigert erkenning VU-fraktie! 
OOST-VLAANDEREN 

Sedert mensenheugenis wordt Lo
vendegem bestuurd door een CVP-
meerderheid De wijze waarop dat 
gebeurde is te omschrijven als eigen
zinnig en arrogant De oppositie werd 
(en wordt) ter zijde geschoven, zon
der dat men zelfs naar hun argumen
ten luistert en inspraak vragende 
bevolkingsgroepen worden als hin
derlijke pottekijkers beschouwd Op 
de zitting van de gemeenteraad van 
dinsdag 29 maart jongstleden kende 
die CVP-arrogantie een nooit gezien 
hoogtepunt' de Volksunie werd bij 
stemming (voorlopig) met als vijfde 
fraktie erkend. 
Om dit alles te verklaren, moeten vyre 
even naar de jongste gemeenteraads
verkiezingen terug Toen werden vier 
lijsten ingediend, mn CVP, PW. SP 
en Gemeentebelangen (GBL) De 
Volksunie vormde samen met onaf
hankelijke kandidaten deze GBL-lijsL 
Nochtans hebben de VU-kandidaten 
zich, in brochures en affiches, als zoda
nig aan de bevolking bekendgemaakt 
en zich van de onafhankelijke kandida
ten onderscheiden De Volksunie is 
dan ook duidelijk als politeke partij 
opgekomen en 1 VU-kandidaat w/erd 
verkozen, namelijk Hugo van der 
Cruyssen Bij de openingszitting in 
januan hertiaakle raadslid Van der 
Cruyssen zijn intentie als eenmans-
fraktie van de Volksunie op te willen 
treden Bij de volgende zittang werd 
echter al duidelijk dat voor de CVP er 
slechts vier frakties zijn Bovendien 
heeft het schepenkollege een bnef 
geschreven naar de provincie om met 
betrekking tot deze matene om advies 
te vragen Daann wordt de waarfieid 
echter Cbevmjst') verdraaid omdat er 
gesuggereerd wordt dat raadslid Hugo 
van der Ouyssen zich pk>t8 als VU-
raadslid zou hebben gemanifesteerd, 
terwijl dat in werkelijkheid tijdens de 
kiesóampagne zelf gebeurde' De 
VoHcEHjnie rook onraad en schreef zelf 
een bnef naar de goevemeur met 
dokunr)enten ter stavmg l-let antwoord 
van de goevemeur wordt eerstdaags 
verwacht 

Demokratie 
Bovendien werd „de aanwezigheid van 
politieke frakties binnen de gemeente
raad" op de agenda van de jongste zit-
tmg geplaatst Raadslid Van der Cruys
sen (VU) eiste dat de aanwezigheid 
van de VU-frakbe in de notulen van de 
raad zou worden opgenomen Het 
deelnemen aan de verkiezingen via 
een kartellijst is een strategische 
kwestie, zo betoogde hij „Lijsten zijn 
een technische aangelegenheid en 
men kan er dan ook geen fraktekarak-
ter aan toekennen De Volksuniekandi
daten hebben zich in de verkiezings-
stnjd als Volksunie bekendgemaakt" 
Raadslid Van der Cruyssen lichtte 
verder toe dat volgens de VU-statuten 
alleen de Volksunie zelf bepaalt door 
wie ZIJ in de raad vertegenwoordigd 
wordt Elke deelneming aan een kartel-
lijst moet ter goedkeunng aan de partij
federatie worden voorgelegd en dat is 
in dit geval ook gebeurd Hij besloot 
met de opmerking dat het in een de
mokratie niet aan derden toekomt om 
de identiteit van anderen te bepalen, 
wat de CVP-meerderheid duidelijk wil 
doen 
Burgemeester Van Speybroeck 
(CVP) stelde voor om voorlopig te 
wachten op de bnef van de goever-
neur en de Volksunie dus voorlopig 
met te erkennen Ondertussen worden 
echter wel beheersorganen samen
gesteld (bv van het gemeentelijk 
sportcomplex) waaruit de Volksunie 
uiteraard opnieuw geweerd wordt 
Wat zal er intussen gebeuren met de 
samenstelling van de op te richten 
sportraad en van de kulturele raad'' 
Het was dan ook logisch dat raadslid 
Van der Cruyssen zich krachtdadig 
tegen enig verder uitstel verzette en 
de stemming eiste De CVP stemde in 
blok tegen (10), er waren zes ja-
stemmen (3 GBL, 2 SP en 1 VU) en 
dne onthoudingen 2 PWers en Je-
room van Wiemeersch (GBL) Daar
mee is de CVP-diktatuur in Lovende
gem een feit De CVP eigent zich in 
weerwil van alles het recht toe een po
litieke fraktie haar rechten te ontne

men Hoe dan ook, de slag is misschien 
verloren maar de oorlog zeker met 
Raadslid Van der Cruyssen zal, met de 
hele Volksunie blijven ijveren voor de 
erkenning als fraktie en daartoe alle 
nodige initiatieven nemen De Loven-
degemse CVP-junta is verwittigd' 
Toch viel er diezelfde avond nog een 
VU-suksesje te tjeleven Bij de goed
keunng van de verkiezing van de 
nieuwe OCMW-leden werd de raad 
immers in kennis gesteld van de ver
nietiging door de BesterKJige Deputa
tie van de verkiezing van de franskiljon 
Piens als opvolger van Robert Rodts 
(VU), die nu raadslid Van der Cruys
sen als enige opvolger knjgt Een logi
sche beslissing, aangezien de heer 
Plens met in dezelfde voordrachtakte 
was opgenomen als de heer Rodts 

Adviesorgaan 
Voorts hechtte de raad unaniem zijn 
goedkeunng aan een begrotingswijzi
ging van het OCMW. de rekeningen 
van de kerkfabneken, de aankoop via 
beperkte aanbesteding van een kleine 
vrachtwagen (4,5 ton), een politieregle-
ment op de markt in de Asterstraat en 
een aantal tijdelijke politiereglementen 
Voorts werd een lening van 
50(X)CXX)fr voor uitbreiding van de 
gemeenteschool Eeksken goedge
keurd, evenals het ontwerp voor de 
uitbreiding van de centrale verwar
ming van diezelfde school (opnieuw 
via beperkte aanbesteding) Over een 
aantal andere punten van het schepen
kollege en/of de CVP-meerderheid 
was er geen unanimiteit Zo stekJe 
raadslid Chnstiaan de Wispelaere 
(CVP) een aantal wijzigingen voor in 
de statuten van het beheersorgaan 
van het gemeentelijk sportcomplex, 
evenals de aanduiding van de nieuwe 
leden van het adviesorgaan De sekre-
tans van het complex wA men, ook 
voor deze legislatuur, in zijn funktie 
behouden, wegens zijn venworven er-
vanng Raadslid Hugo v»i der Ouys
sen stelt zich daarbij de vraag of deze 
persoon voor eeuwig aangestekJ zal 
bdjven en of fiet zin heeft om te praten 
over een adviesorgaan dat in feite 
nooit heeft gefunktioneerd Eddy Mirv 
naert (SP) betoogt dat een sportraad 
meer mogelijkheden biedt dan het 
genoenride etdviesorgaan Het punt 
wordt meerderheid tegen minderheid 
goedgekeurd (10—9) 
Door een ministeneel besluit werden 
de met-verplichte uitgaven van de ge
meentebegroting geschrapt Het sche
penkollege stelt voor ze, weliswaar in 
gewijzigde vorm, opnieuw in te voeren 

Dat voorstel wordt aangenomen met 
tien stemmen tegen vijf bij drie onthou
dingen Hugo van der Cruyssen moti
veert zijn onthouding door zijn vrees 
voor een nieuwe schrapping bij minis
teneel besluit Wat de artikelsgewijze 
invoenng van een huishoudelijk regle
ment betreft is er nog grotere onenig
heid Het voorstel wordt toch aangeno
men Zoals hierboven gemeld wordt 
de Volksunie met bij de opsomming 
van de frakties vermeld De agenda
punten van de Volksunie en de P W 
worden met besproken, omdat vol
gens burgemeester Van Speybroeck 
de toelichting laattijdig werd verstrekt 
De beide partijen moeten zich bejjer-
ken tot het motiveren van hun voor
stellen Het Kollege neemt er akte van 
en belooft haar standpunt tijdens de 
eerstvolgende zitting te geven Ook 
hier had nog een klem incidentje plaats 
toen de heer Van Speybroeck de zaal 
verliet midden een uiteenzetting van 
raadslid Van der Cruyssen, eraan toe
voegend „Doe maar gerust verder" 
Het raadslid onderbrak echter wijselijk 
en wachtte af tot de voorzitter terug 
kwam Opnieuw een uiting van de 
minachtang van een bepaakJe opposi-
t ie l ' 

De agendapunten aangebracht door 
de SP werden wel besproken We
gens plaatsgebrek kunnen we er hier 
echter met op ingaan 

J. van Hoorde 

Oproep VUJO-
vredesfietseling 

Voor de 7de keer trekt VUJO 
per fiets naar de IJzerbedevaart 
Dwars door Vlaanderen. 
Om de deelname aan de Vredes-
fietselmg voor onze jongeren zo 
goedkoop nrK>gelijk te houden wü 
VUJO graag de zwaarste onkos
ten drukkea meer bepaaM het 
vervoer van de fietsen tijdens de 
terugtocht 
Welke Vlaams-nationale sym-
patizant (zelfstandige, onderne
mer-) kan on* een grote, geslo
ten vrachtwagen (min. 100 kub. 
meter) Ier beschikking stellen 
op zaterdag 2 en/of zondag 3 
juli? 
Brandstofverbruik, verzekenng 
enz. op VUJO-kosten 
Bereidwillige kamionbezitters ne
men kontekt op nnet VUJO, Bam-
kadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02/21949.30 Dtnk bij voort>aatl 

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 
ekonormsche heronëntenng van 04081978, genaamd anti-
knsiswet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
vooieien 

Bijkomende mlichtmgen zijn op dat adres te verkrijgen 
(dhr P COPPENS.direkteurwnd ziekenhuis - tel 053-212393 
binnenpost 1021 Adv. 56 

APRIL 
9 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 

9 SINT-NIKLAAS 1ste Nationaal Lustrumbal van het NJSV met 
om 20 u in zaal .Stad Nantes", Grote Markt 25 Muziek Euranje-
Studio 

9 APPELTERRE-OUTER-VOORDE 7de eetfestijn van VU vanaf 
18 uur in zaal De Jachthoorn, Outer (Lebeke) Ook op zondag 
10 april van 11 u 30 tot 13 uur 

9 LOCJHRISTI Avond met de Gentse kabaretgroep Moereloere, 
cafe chantant in zaal Begonia, Dorp-Oost 7 Aanvang 20 u Inkom 
100 fr Inr Goossenaertsknng-Lochristi 

9 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 

16 GROOT-ASSENEDE- zevende Vlaams lentebal in de parochie
zaal van Bassevelde om 20 uur Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr 

16 GENT propaganda-wandeltocht door Gent ivm de nieuwe 
verkiezingen, voor alle afdelingen van het arr Gent-Eekio 
Bijeenkomst om 14 u aan het St-Pietersplein Regenschermen 
meebrengen 

17 GENT Goossenaertsknng Gent bezichtigen van het histonsch 
museum Vlaamse Stnjd te Aalter Vertrek op het St-Pietersplein 
om 14 u 15 

22 ASSENEDE: Gespreksavond met Willy Kuijpers ,Zijn tochten 
naar Polen en Midden Amenka" 

23 KERKSKEN: Breugelmaal van 18 tot 22 u in zaal Korlick, Dorp, 
Kerksken Ook op 24-4 van 11 u 30 tot 14 u 

23 GENT: Tweede propaganda-wandeltocht door Gent voor alle af
delingen van het arr (jient-Eekk) Om 14 u verzamelen op het St-
Pietersplein 

23 GENTBRUGGE: Vlaamse Stnjdavond - Voeren om 20 u in de 
voordrachtzaal. Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35-39 In
kom vnj Inr VOS-Caentbrugge 

24 BRAKEL: FW-Lentewandeling, vertrek om 14u kikaal VU, 
Markt te Brakel 

Voorzitter OCMW-raad Lede verkozen 
Op vnjdag 1 apnl werd door 11 leden 
van de OCMW-raad van Lede de 
meuwe voorzitter verkozen Deze 11 
leden zijn Robert Van der Gucht (uit
tredend voorzitter), Juben De Oemer, 
(aerad D'Hondt, Stefaan Van de VeMe, 
Frans Roetendt Jef Gravez, Enk Sme-
kens, Ghislam HenderKkx, Suzanne 
Burm, AkMS De Ckiensel en Kanruel 
Berckmoes. Het gerucht dat Gieorges 
Varxiecandelaere die zijn mandaat — 
vnjwilig of orxler dwar>g? — aan Gra
vez zou overgedragen hebben, werd 
dus bevestigd door de afwezigheid 

van Varxiecandelaere en de vervarv 
gmg door Gravez. De stemming 
bracht. 7 stemmen voor Van der 
Gucht en 4 stemmen voor Frans Roe-
landt Volgens een overeenkonnst zal 
voorzitter Robert Van der Gucht na 
dne jaar zijn mandaat overdragen aan 
de kandidaat van de VU, (Shisiwn 
Hendenckx. Dat betekent dat over dne 
jaar in Lede de burgemeester Jules 
Hendenckx (VU) zal zijn, terwijl het 
voorzitterschap van het CX^MW zal 
waargerxxnen worden door zijn broer 
Ghi8iain(VU) 

VU-St.-Nlklaas (arr.): 
tegen koppeling C.S.-Zeebrugge 
De arrondissementsraad van de 
Volksunie heeft met ontsteltenis ken
nis genomen van de pogingen uit 
franstalige regenngsknngerv om de 
toekenning van de broodnodige kre
dieten voor onze scheejsswerven en 
verdere kredieten voor Zeebrugge, te 
koppelen aan, dus afhankelijk te stellen 

van verdere kredieten, het faiHiete Co-
ckenlI-Sambre (CSJ 

De Volksunie-arrondissementsraad 
verzet zich met klem tegen deze zo
veelste chantage van de franstaligen, 
nu op de rug van onze scheepsarbet-
ders. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R . 
Salons - Kleinmeubcicn - Lusiers - Geschenkartikelen-

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openinesuren: Di.. wee., vrij. van 13 lot l»u.30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondae van 14 lot IS u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 

Info-avond te Sinaai 
De VU-afdeling Sinaai ncht op 8 apnl 
om 20 u een avond in bij „Emma", Zaal 
De Kroon te Sinaai 

Schepen Daan Antheunis en Mare 

Huys geven een t>eleidsvi8ie Er is 
gelegenheid tot vragen stellen en om 
kennis te maken met het nieuw be
stuur 
Iedereen is welkom 

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

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

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2:20 Schoten. 03/658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

lepel & vork... 
^ 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. 
Tel.; 016-2286.72. 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH. 
Tel.: 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, H U L S T E . 
Tel.: 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten: Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tönis-
steiner Sprüdel, goed en goed
koop eten 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

• • Mi 1010.1980 ^ ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« («miliazaak m.1 traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

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 

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

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

SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-reslaurant-pub 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geruardsbergsestraat 38 Dr Van De Per 'elei 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/23656.54 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en t^larcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

LIMBURG Nieuwe start in Maaseik 

9 
10 

12 

16 

21 

APRIL 
BREE: Groot Vlaams Lentebal met orkest in parochiaal tehuis 
Gerdingen-Bree. 
BREE: VU-lentebal In PTH, Gerdingen om 20 uur. 
DIEPENBEEK: Lentewandeling. Vertrek tussen 13 en 15 uur aan 
café Rossignol, Oillekensweier 24 (verlengde van de Sluisstraat}. 
8 km (zoektochO, 15 km (wandeltocht door natuurgebieden). Inr. 
VUJO en VU. 
BREE; Zangstonde om 20 u. in café Cambrinus, als voort>ereidlng 
op het ANZ. Iedereen welkom. 
LOMMEL: grootse VUJO-zangavond in zaal „De Mulder" Lom-
mel-statie om 20 uur. Inkom: 100 fr. Gratis drinken. 
BERINGEN: Spreekbeurt door kamerlid Jaak Gabriels, over 
„Gemeentebeleid" om 20 u. in Thier Brau, Markt 

Kanton Maaseik 
naar Zangfeest 
We leggen slechts één bus in (54 
plaatsen)... dus zorg dat je erbij bent! 
Je kan inschrijven bij de leden van 
onze werkgroep. 
De bus vertrekt op de markt te Maas
eik om 11 u. 30 en stopt op volgende 
plaatsen: Neeroeteren Corner, voet
balplein Rotem, kerkplein Opoeteren, 
kerk Dorne, kerk Niel-bij-As en kerk 
As (12 u. 30). 
Prijs van de bus. Per persoon; 200 fr. 
Per gezin: 500 f r 
Prijzen van de kaarten: 225 en 125 fr. 
Voor Maaseik: Jaklien Deben, Oude 
Ophoverbaan 88 en Piet Pieters, Hep-
persteenweg 47. 
Voor Neeroeteren: Jan Cuppens, Kin
rooiersteenweg 42 en Wilfried Rosiers, 
Wi jk laan21. 
Voor Opoeteren: Claude Berghmans, 
Smoutweg 1; Leo De Clerck, Dorper-
berg 18; Mathieu Meuwis, Neeroete-
renstraat 67; Erik Geusens; Renaat 
Nauwelaerts, Dorperberg 33; Bert 
Vandersteegen, Bergeinde 66; Miet 
Vandersteegen, Ridderpadstraat 42. 
Voor Dilsen: Mathieu Vastmans, 
Henrylaan 89A. 

Filmavond rond 
de IJzerbedevaart 
Lieve en Rom Duprez brengen zeer in
teressante beelden over de betekenis 
van de IJzerbedevaart en reportages 
over vorige IJzerbedevaarten. 
Deze avond gaat door in de beneden
zaal van het Kultureel Centrum te 
Maaseik, op vrijdag 22 april 1983. 
Aanvang: 20 u. 
Ouders, breng uw opgroeiende kinde
ren mee... op die avond wordt U het 
een en ander verteld over Vlaanderen! 
De inkom is gratis, wel houden we een 
omhaling voor Vlaamse aktie! 

VNJ Bree 
Een jaar geleden werd er in Bree een 
VNJ-groep opgericht met groot suk-
ses. Wij willen langs deze weg een op
roep doen, indien er nog families zijn 
die hun kinderen een Vlaams Nationa
le opvoeding willen geven van harte 
welkom zijn. Evenals leiders en leid
sters. 

Kontakt opnemen met J. Geussens, 
Thijsstraat 5 te Bree. 011-46.17.76. 

De voltallige gemeenteraad vergader
de op maandag 14 maart II. Hoofdpunt 
op de agenda: de kjegroting. Er was 
een talrijk publiek in de zaal. Het was 
eerste-schepen Jaak Cuppens (VU) 
die het punt inleidde. Om een betere 
dienstverlening aan te kiieden is er een 
reorganizatie van de diensten noodza
kelijk. Daarom gaat men over tot de 
huur van twee terminals en een lijn 
voor de gemeentehulzen van Maaseik 
en Opoeteren. De princiepsbeslissing 
over de aankoop van sportpleinen 
voor FC Maaseik gaf aanleiding tot 
enkele tussenkomsten van de CVP-
oppositie. Voor de sport staat dit jaar 
17 miljoen ingeschreven in de kjegro-
ting, hetgeen overeenkomt met de 
waarde van 680 opcentiemen. Sche
pen van sport is d r R. Kuipers (VU). 
Raadslid L Derkoningen drong aan dat 
men voorrang zou geven aan de ploe
gen met de grootste noden. Bij de 
aanstelling van een ontwerper voor de 
riolering op de Dorperberg in Opoete
ren en voor de riolering in Dome stelt 
men duidelijk dat deze mensen zo vlug 
mogelijk moeten geholpen worden. In 
de wijk Voorshoven en de Hei (Akker
straat) gaat men rioleringswerken uit
voeren in eigen beheer Alvorens de 
begroting te behandelen zegt burge
meester Rubens dat hij diezelfde dag 
nog een grondige bespreking heeft 
gehad met ambtenaren van de dien
sten van de provincie, de sekretaris 
van het OCMW, de huidige en toe
komstige voorzitter van het OCMW, 
de ontvanger en de sekretaris. Er 
werden enkele technische veranderin
gen aan de begroting aangebracht De 
CVP-minderheid trok de cijfers die 
men in volle kiesstrijd publiceerde in 
twijfel en beschouwde het bekomen 
van de saneringslening als een ge
schenk aan de nieuwe meerderheid. 
Burgemeester Rubens antwoordde 
hierop dat hij deze cijfers waar zou 
maken als de rekening '82 afgesloten 

is. Volgens de CVP wil de nieuwe 
meerderheid de bevolking uitpersen 
om zicfizelf meer armslag te geven in 
het beleid. De aanvraag van de sane
ringslening wordt eenp>arig goedge
keurd. Ze l)edraagt 17 miljoen. In de 
t)egroting is een bedrag voorzien voor 
de dringende vernieuwing van het 
rollend materieel. De sut>sidies aan de 
verenigingen worden op advies van de 

. .ulturele Raad afgeschaft en vervarv 
gen door materiële hulp. Met hulp van 
een uitleendienst gaat men de vereni
gingen daadwerkelijk helpen. Men 
heeft al de verenigingen aangeschre
ven om hun noden te kennen. Omv 
streeks 24 uur mocht het publiek de 
zaal verlaten waarna de gemeenteraad 
nog enkele punten in geheime zitting 
aanvatte. R. Klerkx 

In Memoriam Jan Daenen 
Zaterdag a.s. 9 april om 11 u. 30 zul
len wi j ons trouw lid Jan Daenen in 
de parochiekerk van Termolen-Zon-
hoven, ten grave dragen. 

Vri j onverwachts is hij van ons heen
gegaan na een kortstondige ziekte. 
Afkomstig van Millen en lange ti jd 
woonachtig aldaar, heeft hij het naar 
familietraditie steeds als zijn plicht 
beschouwd om te vechten voor zijn 
AW-WK- idea len . Samen met zijn 
groot gezin heeft hij erg geleden 
onder de donkere naoorlogse repres
sieperiode. 

Na een leven van hard werken, eerst 
als boer, later als fabrieksarbeider in 
het Luikse, belandde hij veertien jaar 
geleden samen met zijn lieve echtge
noot in Zonhoven. 
Tot op het laatste ogenblik maakte hij 
nog plannen en was het zijn levens
doel om naast een goede echtgenote 
en vader, ook een aktief VU-militant 
te zijn als propagandist en deelnemer 
aan Vlaamse manifestaties. Jan zal, 
nu hij het aardse rijk verlaten heeft, 
steeds m ons hart blijven voortleven 
als iemand die onophoudeli jk geleefd 
en gewerkt heeft om het onrecht ons 
Vlaamse volk aangedaan, op te hef
fen. 
Aan de rouwende familie Daenen-
Theunissen bieden wij onze innige 

deelneming aan. Moge zijn levens
wandel een voorbeeld zijn voor zijn 
kinderen en hen stimuleren om ver
der aktief te blijven in hun respektie-
velijke woonplaatsen en VU-afdelin-
gen. 

VU-Zonhoven 

Uitslag tombola 
Diepenbeek 
Hier de uitslag van de tombola op het 
karnavalbal te Diepenbeek, trekking 
op 12 februari II In volgorde van 1 tot 
29 de prijzen en het winnend nummer 
1. TV: 5513; 2. Quartz-horioge: 817; 3. 
Worst: 2977; 4. Mini-kalkulator: 849; 5. 
Mini-kalkulator: 5101; 6. Mini-kalkula
tor: 2550; 7. Mini-kalkulator: 771; 8. 
Damesuurwrk: 7024; 9. Filmprojektor: 
2656; 10. Autodeken: 301; 11. Autode
ken: 3959; 12. Garnituur: 349; 13. Kof
fiemolen: 7632; 14 Tinnenschotel: 829; 
15. Parker: 6815; 16. Wandtegel: 1282; 
17. Garnituur: 8137; 18. Balpen: 8484; 
19. Voetmat: 6715; 20. Emmer: 9771; 
21. Emmer: 8848; 22. Mandje: 3886; 23. 
Fles wijn: 3453; 24. Kaars: 3965; 25. 
Garenbakje: 2294; 26. Waardebon 
300 fr.: 6329; 27. Waardebon 500 f r : 
4714; 28. Waardebon 500 f r : 1394 en 
29. Aansteker: 2325. 

7 APRII iqi» 
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Wervikse begroting eindelijk 
ernstig opgemaakt 

m Wij in de Volksunie 

WEST-VU\ANDEREN 

De longste gemeenteraad was de 
klip die de nieuwe bewindsploeg 
diende te overwinnen Dat die hinder
nis schitterend overwonnen werd, is 
in de eerste plaats te danken aan 
onze schepen van Financien Roos 
Lernout-Martens Inderdaad, voor de 
eerste maal sinds jaren werd de 
begroting zo nauwkeurig mogelijk 
ingediend, dit wil zeggen dat er reke
ning gehouden werd met de dagelijk
se werkeli jkheid en niet met dagdro-
merij waarin de CVP vroeger uit
blonk. De begroting van 1983 werd 
niet opgemaakt om de nieuwe meer
derheid populair te maken het moet 
gedaan zijn met het bedriegen van de 
bevolk ing ' Het is een feit, waar nie
mand onderuit kan, dat er nieuwe 
lasten moeten gelegd worden op een 
bevolking die in grote meerderheid 
bestaat uit gewone werknemers en 
kleine zelfstandigen 
Er zal dan ook binnen een paar weken, 
aan elke inwoner van onze stajJ mee
gedeeld worden hoe de financiële toe
stand er uitziet en beschaamd ge
maakt worden Onvoorstelbaar wat 
die vroege „bewindsvoerders" uitge
spookt hebben I Een paar voort)eelden 
mogen hier volstaaa Ten eerste jaren
lang huisvuiltaks ontvangen, gekJ innen 
voor vuilniszakken en die gelden dan 
niet doorbetalen aan de interkommu-
nate voor huisvuilverwerking Bedrag 
meer dan acht miljoen' Ten tweede ja
renlang verzuimen van de elektnci-
teitsrekeningen te vereffenen, bedrag 
vijfentwintig C25) miljoen' Ten derde 
voor meer dan dertig (30) miljoen 
frank ojsenbare werken uitgevoerd, 
waarvoor de aannemers thans verwijl-
mtrest vragen, en de leningen voor het 
uitvoeren van die werken zijn nog met 
aangevraagd' Ten vierde voor meer 
dan drie miljoen frank wordt er geëist 
door de vroegere (thans zogezegd in 
vereffening zijnde) v i w ,Sport en 
Kuituur" in onze deelgemeente Gelu-
we en waarvoor er geen rekeningen 
bestaan' Het is dus duidelijk dat hier 
een officiële kontrolerende instantie 
dient op te treden De nieuwe be
windsploeg IS dan ook zinnens het 
Hoog Komitee van Toezicht te vragen 
een grondig onderzoek in te stellen 
nopens deze zeer erge feiten 
Tijdens de gemeenteraad fiad de CVP-
woordvoerder Dumez dan nog de lef 
te vitten over vijfbg (50) frank' On
voorstelbaar' En zeggen dat die kerel 
tx>ekhouder van beroep is_ Hij had 
beter vroeger als schepen gezorgd 
voor een gezond beleid in plaats van 
mede de oorzaak te zijn van een 
gekumuleerd tekort van boven de hon
derd (100) miljoen' Voeg dan nog de 
leningslast erbij van driehonderddertig 
(330) miljoen! 

De huidige meerdertieid wil aan die 
zaken een einde stellen In de eerste 
p>laats werd een sanenngslening aan
gevraagd Minister Galle, verantwoor
delijk voor de ondergeschikte bestu
ren, heeft onze stad bezocht en offi-
aeel te kennen gegeven dat de voorlo
pige toezegging van de sanenngsle
ning ten bedrage van iets meer dan 
dneenvijftig miljoen, een fert is. Twee 
dagen voordien kreeg het schepenkol-
lege bezoek van de begeleidingsploeg 
voor sanenng Aan die mensen werd 
een zorgvuWig opgesteld sanenngs-
plan voorgelegd Het is inderdaad van 
pnmordiaal belang dat de sanenngsle
ning er zo vkig mogelijk komt Het 
kastekort van de rekening bij het Ge
meentekrediet zal hiermee kunnen ge
deeld worden, thans bedragen de inte
resten voor kastekort vijf miljoen per 
jaar' Dit is dus reeds een sanenng op 
zichzelf' Voor elke aankoop geldt het 
pnnciep van prijsaanvraag Waar hef 
maar enigzins mogelijk is, worden de 
werken aan stedelijke gebouwen en 
onderhoud van wegen, vemcht door 
de technische dienst Dit alles werd 
medegedeeld in de beleidsnota Kom-
mentaar van de CVP dat alles vaag is' 
Het IS inderdaad zo dat er vroeger met 
vaag was er was eenvoudig geen 
beleid' Schilderachtig was de manier 
waarop de CVP haar verdeeldheid 
camoufleerde „Wij zijn een demokrab-
sche partij en elk lid stemt volgens ei
gen inzicht" Voor verschillende pun
ten van de begroting, speciaal het 
retnbutereglement had de meerder^ 

heid een komfortabele ruimte De ver
hoging van de taks op de ophaling van 
huisvuil werd zelfs eenpang goedge
keurd Kennelijk heeft de CVP hier een 
bezwaard geweten Het is zo dat de 
verbrandingsoven aan Wervik alleen 
reeds vijfentwintig miljoen heeft ge
kost en nog maar een keer gebrand 
heeft Hij brandde echter geen huisvul, 
maar verbrandde eenvoudigweg zich
zelf dan ook letterlijk door zelfontbran
ding' Bijkomende onkosten tussen de 
vijf en de zeven miljoen, men weet het 
met zo juist' Verwonderlijk was ook 
het totale stilzwijgen van de vroegere 
schepen van Openbare Werken Der-
maux Nochtans heeft die man zichzelf 
gepromoveerd tot advizeur van het 
nieuwe schepenkollege Hij verklaarde 
inderdaad bij bepaalde mensen dat de 
nieuwe bewindsploeg hem raad ge
vraagd heeft inzake lopende zaken 
Het IS zeer goed mogelijk dat het 

nieuwe tiestuur hem eens zal vragen, 
teneinde uitleg te bekomen over „aan
gebrande" zaken Onder meer de ver
brandingsoven Hij kontroleerde im
mers de werken aan de oven Die 
kontrole geschiedt kennelijk zeer 
grondig gezien het feit dat er nog geen 
kilo huisvuil verbrand werd Ook de 
vroeger burgemeester. De Meersch-
man, wilde tijdens de beleidsuitleg van 
onze schepen Roos Lernout-Martens, 
even zijn duit in het zakje doen Hij 
werd echter zeer spoedig het zwijgen 
opgelegd Hij zei onder meer met be
schaamd te zijn over zijn beleid Geluk
zalige CVP'ers' ZIJ zondigen en gaan 
daarna te biecht De penitentie is ech
ter voor Jan Publiek Maar het is zo, 
dat ditzelfde publiek na de gemeente
raad de nieuwe bewindspbeg geluk
wenste In het biezonder de VU-sche-
pen van Financien Wat zij trouwens 
ten volle verdiende' 

APRIL 

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

9 DIKSMUIDE 1ste Lentebal om 20 uur in het Thier Brau Hof 
Torhout Jimmy Frey 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 MoSn 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 <3rote Markt 52 
Organizatie Vlaamse Volksbeweging Toegang gratis 

21 S T . - M I C H I E L S : 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 

22 BRUGGE-NOORD Grootse kiekenkaarting (mamllen of bieden) 
in lokaal zaal , Frisse Sparre", Dudzelestw, 32 

22 BLANKENBERGE VU-kaarting om 20 u 
25 IZEGEM Hobby-avond oJ v Frieda Duyck, terapeute In bovenzaal 

van het Vlaams Huis om 20 u Org FVV 

Waregem: belasting huisvuil van 700 naar 1.200 fr. 
Naast de stijging van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing van 
1367 naar 1900, gaat ook de belasting 
op het huisvuil in 1983 fors de hoogte 
in Bedroeg deze belasting in '82 tot nu 
toe 700 fr per gezin, in '83 wordt dat 
1 200 fr of een verhoging van 70 % 
Raadslid Constandt (ED) had de ver-
gadenng voorgerekend dat de verho
ging tot 1 200 fr per gezin, en met 
12000 bediende woningen, de ge
meente een opbrengst garandeerd 
van 14000000 fr terwijl op de begro
ting slechts 10 600 000 fr staat inge
schreven of een verhoging van 50 % 
t o v '82 Hier werd op die begroting 
dus een onderschatting gedaan van 
3 500 000 f r Werd de begroting hier nu 
moedwillig onderschat omdat het 
overschot moet dienen om hier en 
daar een nu reeds te voorzien verlies 
te dekken"? Ware het met wenselijk de 
belasbng op het huisvuil te brengen op 
1 OOOfr i p v 1 200 f r ' Dit zou dan een 
werkelijke weergave van de te ver
wachten kosten zijn' Maar alle argu
menten ten spijt het mocht met baten 
De verhoging werd meerderheid te
gen minderheid goedgekeurd 
De gemeentebegroting op 1 1 '77, be
gin van de samenvoeging, bedroeg de 
scfiuldenlast 19 606 fr j jer inwoner 
Nu, op 1 1 '83 IS dit opgelopen tot 
39 809 fr per inwoner of een totale 
schuld van 1300OOOfr Volgens A 
Dejaeghere (ED) de 3de hoogste 
schuldenlast per inwoner in gans 
West-Vlaanderen „'t Is elders nog veel 
slechter'", replikeerde de voorzitter „'t 
Is nu reeds de zesde maal, voorzitter, 
dat u met dit argument afkomt", ant
woordde de oppositie, „dit is geen 
argument' Hoe de anderen hun potje 
koken, daar heeft Waregem geen 
boodschap aan' 

Toelagen De Waregemse verenigin
gen worden in '83 voor 27 743 687 fr 
betoelaagd (werkingskosten van de 
vzw Kultuurcentrum 6 431 183 fr en 
de vzw Sportbeheer 11 738664 fr in
begrepen) E Deroose (VU) vroeg 
waarom het schepenkollege de moed 
met heeft gehad de toelagen van de 
verenigingen eens grondig te herzien 
Vast en zeker kan ook hier reeds flink 
wat gespaard worden Reaktie van de 
voorzitter „Het zijn de verenigingen 
die de naam van Waregem maken We 
kunnen die mensen toch met in de kou 
laten staan'" Natuurlijk met antwoord
de E Deroose, er zijn verenigingen die 

zelfs nog meer zouden moeten ge
steund worden' Maar, voorzitter, het 
gaat toch met op dat iedereen die geld 
vraagt ook geld moet krijgen' Volgend 
jaar, beloofde het schepenkollege, vol
gend jaar wordt daar dan eens werk 
van gemaakt 
Vraag van A Dejaeghere aan de be
voegde schepen Hoe berekent men in 
Waregem de verkooppnjs van de 
grond' ' Antwoord van de bevoegde 
schepen met een rekenmachientje' Ik 
zal het u zeggen, zei A Dejaegere In 
78 koopt de gemeente industriegrond, 
men voegt daar de kosten voor de in-
frastruktuurwerken bij en dan nog 
jaarlijks de intrest op het geleende 
kapitaal Nu moet men die grond van 
7 8 verkopen aan 1 800 fr /m2 om uit 
de kosten te komen' Wie grond liggen 
heeft aan 1 800 fr /m2 is natuurlijk rijk, 
maar industnegrond voor die prijs is 
onverkoopbaar' Wat baat dan die rijk
dom'? Dit IS dan in het kort het grond
beleid in Waregem De bevoegde 
schepen werd wit en rood en zweeg 
voor de rest van de vergadenng 

A Vandenhende (VU) had voor de 
raad nog volgende vraag Is het moge
lijk de vragen voor de raad in te dienen 
de vnjdag voor de raad, op een vooraf 
bepaald uur en in aanwezigheid van 
een vertegenwoordiger van elke frak-
t ie' ' Of IS het zo dat de meerderheid 

vooraf ingelicht wordt over de vragen 
die de oppositie zal stellen'' E Vanden-
bossche (CVP) kan daarop misschien 
antwoord op geven "̂  

Het voorstel 
werd echter door de voorzitter ver
worpen' 

Koekelare: 

Willy Kuypers op VU-ledenfeest 
Op zaterdag 26 maart hield de VU-af-
deling Koekelare haar jaarlijks leden-
feest 

Voorzitter Antoon Landuyt kon zo 'n 
120 aanwezigen verwelkomen Na een 
smakelijke kaasschotel hield volksver
tegenwoordiger Julien Desseyn een 
korte inleiding tot de spreekbeurt van 
Willy Kuypers Zijn woorden spraken 
tot het hart van de Vlaams-natonalis-

Provincieraadslid Ward Baert 
protesteert tegen franstalige 
propaganda 
Bij de organizatie van een opepbare 
verkoop van koetsen, bijbehoren en 
ruitersfxjrtmatenaal op 27 maart 1983 
in de Torhoutse Flandna Ranch, ge
bruikt het bestuur van de Graalmen-
ners tweetalige affiches om deze akti-
viteit aan te kondigen 
Deze handelwijze wordt door heel wat 
Vlamingen — waaronder ikzelf — fel 
betreurd Men kwetst ons immers on
nodig in onze terechte liefde voor volk 
en taal Er blijkt een genngschatbng uit 
voor onze Nederlandse taal, als zou 
die te klein zijn voor deze grootse 
plannen Zelfs indien het grootste deel 
van de kopers uit Franknjk of Wallonië 
afkomstig was, dan nog meen ik dat 
uitsluitend Nederlandstalige affiches 
op hun plaats waren Niemand zou zich 
daardoor af hebben laten schnkken 
Het IS anders zielig dat Wij, Vlamingen, 
met eens durven eisen dat anderen 

onze taal ernstig nemen Deze (valse) 
inschikkelijkheid — onder het smoesje 
van kijk es hoe goed wnj ons Frans 
kennen — heeft tot nog toe mets bij
gebracht Integendeel Fransspreken-
den worden steeds dnester in hun eis 
dat iedereen in Vlaanderen hen in hun 
taal te woord zou staan 
Zonder haat of minachting voor Frans-
taligen, maar met een terecht zelfres-
pekt moeten wij van hen eisen dat ze 
zich aan ons aanpassen Nederlands
talige affiches dus en Nederlands op 
de verkoop 

Helaas heb ik onvoldoende tijd gehad 
om de wettelijkheid van een en ander 
na te gaan Ik meen echter dat de taal
wet ook op openbare verkof>en van 
toepassing i& Indien deze toestand 
zich volgend jaar zouden herhalen, dan 
zullen WIJ met nalaten daartegen een 
gerechtelijke procedure in te stellen 

ten HIJ betrok er ook het werk in van 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeule
broucke, die ook aanwezig was. 

De spreker van de avond was volks
vertegenwoordiger Willy Kuypers Op 
zijn eigen goed-verstaanbare en ge
moedelijke manier handelde hij over-
„Volksnatonalisnrie W a f " 
Dat iedereen echt tevreden was met 
zijn toespraak, bewees het applaus 
Namens VU-Koekelare dankte Jef 
Hendryckx Willy en bood hem als 
hennnenng het mooi kunstboek „Daar 
18 maar één land dat mijn land kan zijn" 
aan 

Ook de duivel-doet-al van de afdeling, 
jsenmngmeester Norbert Vandecas-
teele, mocht hetzelfde boek ontvan
gen 

Beide boeken werden door alle aan
wezigen ondertekend 
Tevens werd een bnef gestuurd met 
spoedig herstel aan bestuurslid Rika 
Vandendnesscfie 

In een gezellige sfeer werd dan nog 
verder gefeest en nagekaart En_. de 
volgende morgen, om 8 u stonden een 
dertigtal onvermoeibaren klaar om 
mee te trekken naar de Vlaamse beto
ging in Hasselt 

VU-EekIo naar 
Zangfeest 
Voorverkoop kaarten tot uiterlijk 15 
apnl op het VU-sekretanaat afd Êeklo, 
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 

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

De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur 

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

uitgebreide keus bemeubelde villa s appart 
in alle pniskiassen alles inbegrepen 
vraag gralis katalogus mei foto s 

LEOPOLD I I - IAAN, 205 
l«Sa OOSTDUINKERKE 
TEL 0 S I / i 1 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
o p e n van 10 tot 19 u 30 Zondag en i r m n d a g gesloten 

GELD 

onmiddell i jk 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 plast iek 

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

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en pri|sofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antw/erpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektr ische installatie ook in
dustr ieel - ver l icht ing - e lektn-
sche ve rwarm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 03-216.34.16 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 426.19.39 

qZ7\ STUDIO 
- ' - *^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakoms lagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-

tel 052-42 3304 - 42 3916 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

.V^^SSE5ii, 
o - s ? 5 ï S o > : - - -

Kolh *9estraa, 33 
2400 MOL 

0'''-3) 1376 

rv,,l|li'n 
EN IROEKEN 

moeilijke maten,/ 
rakkundige retouche 

D 
ITEENHOUWCWVCST 12 ANTWCPtTCH T«l. 3tMM 

PVBA. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen 

Over het ganse land 

lustrerje 

mare 
de vriesè 
bar. r uze t l e l d j n 56c brugge 
050 /35 / 4 04 , 
baan brugge kortr i jk 

Nooit geziene belastingverhogingen te Kortrijk 
O n g e m e e n s c h e r p heef t de Vo l ksun le - f r ak t i e de K o r t r i j k s e C V P -
m e e r d e r h e l d o p de ko r re l g e n o m e n t i j dens de b i ezonde re z i t t i ng van 
de g e m e e n t e r a a d o p 25 maar t j l Daa r w a s reden toe . D e v e r h o g i n g 
van de be las t i ngen en re t r i bu t i es v o o r 1983 is d u s d a n i g spec tacu la i r 
en on rede l i j k da t een k rach t i g ve rze t n ie t kon en m o c h t u i t b l i j ven . 
S t e l s e l m a t i g is de V U - f r a k t i e t u s s e n g e k o m e n b i j de ve le b e l a s t i n g 
v e r h o g i n g e n en on te lba re V U - a m e n d e m e n t e n w e r d e n i nged iend . 
Even s te l se lma t i g w e r d e n de V U - v o o r s t e l l e n d o o r de s laa fse N C M V -
A C V - m e e r d e r h e i d w e g g e s t e m d . 

Fraktieleider José Deschaepmeester 
was biezonder goed geïnspireerd, ter
wijl de raadsleden Duprez, Seynhae-
ve-Verbeke en Van Steenkiste zich 
evenmin onbetuigd lieten en gepast 
tussenkwamen bij de artikelsgewijze 
bespreKing van de begroting en van 
de „te hernieuwen en/of te wijzigen" 
gemeentebelastingen en retnbuties 
In striemende bewoordingen werd de 
meerderheid door José Deschaep
meester gewezen op de mateloosheid 
en de onredelijkheid van de verhogin
gen van de gemeentelijke belastingen 
Voor een ijzig stil toeluisterende zaal 
werd de bleek uitslaande CVP ge

woon afgestraft voor zoveel onwel-
voeglijkheid en valsheid Het volstaat 
even de CVP-propaganda van de laat
ste gemeenteraadsverkiezingen door 
te nemen om vast te stellen hoe 
laakbaar de kiezers door de CVP 
werden bedrogen en voorgelogen 

Vier nieuwe belastingen worden inge
voerd ten laste van de middenstand 

Geen enkele belasting wordt afge
schaft andere worden verdubbeld 
(om de opcenbemen en de retributie 
op het afhalen van nijverheids- en grof 
vuil) Andere tielastingen worden ver-
driedublseld (verspreiding reklame) en 

weer andere vervierdubbeld Com de 
retributies op de grafkoncessies) 
In totaal worden voor 250 miljoen 
nieuwe belastingen en verhogingen 
ingevoerd, wat neerkomt op een totaal 
van ongeveer 10 000 fr per inwoner, 
te betalen voor 1983 Schandalig voor
al IS de verdubbeling van de opcentie
men, zodat de onroerende voorheffing 
met 70 % zal stijgen terwijl de aanvul
lende personenbelasting onveranderd 
IS gebleven Hierdoor wordt uitsluitend 
de spaarder en de wroeter getroffen, 
die na jarenlang „inleveren" een eigen 
huis heeft verworven en daarvoor nu 
ongenadig wordt afgestraft 
Als, ten gevolge van de sbjging van de 
uitgaven, een t>eperkte inkomstenver
hoging noodzakelijk was had men 
deze beter kunnen verwerven via het 
optrekken van de personenbelasting, 
waardoor iedere belastingplichtige, in 
verhouding tot zijn inkomen, een meer-
last had te dragen gekregen 
Deze solidaire spreiding werd door de 
Volksunie voorgesteld, doch door de 

CVP-meerderheid onverbiddelijk naar 
het verdomhoekje verwezen 
Voor de Kortnjkse middenstand zullen 
de nieuwe en verhoogde belastingen 
ongemeen zwaar aankomen Na 18 
jaar ACV-burgemeesterschap kon het 
NCMV bij de verkiezingen van okto-
kser 1982 er een meerderheid van de 
CVP-kiezers toe verleiden haar stem 
te geven aan een middenstandskandi
daat Met deze eerste begroting onder 
de NCMV-burgemeester en tevens 
schepen van financiën is de ontnuchte-
nng al vlug gekomen Een bittere pil 
voor het NCMV 
Het IS duidelijk dat ook nu nog de ge
meentelijke polihek wordt gedomi
neerd door de ACV-fraktie Het is 
even duidelijk dat de Kortnjkse bevol
king het slachtoffer is geworden van 
het jarenlang wanbeheer van de CVP 
Burgemeester De Jaegere was beter 
in de leer gegaan txj de vele gezinnen 
waar het inkomen, dank zij de zegenin
gen van de CVP-PW-regenng. dras
tisch IS verminderd Ook daar nxiet 

willens nillens op de uitgaven bespaard 
worden om in het onderhoud te kun
nen voorzien en de eerder aangegane 
engagementen af te betalen Deze en 
nog vele argumenten werden door de 
Volksunie naar voor gebracht doch 
uiteindelijk werd de begroting, meer
derheid tegen minderheid, goedge
keurd 

De drastische belastingverhogingen 
worden door de CVP ingevoerd tij
dens het eerste jaar van de legislatuur, 
in de hoop dat de kiezer dit over zes 
jaar zal vergeten zijn De Volksunie 
rekent het echter tot haar plicht de be
volking daarover duidelijk in te lichten, 
met alleen vandaag, maar zes jaar lang 

Het kiezerst)edrog dat door de CVP 
werd gepleegd is zoals José De
schaepmeester zei, een politiek schan
daal Wars van elk politiek fatsoen 
werd de Kortnjkse kiezer voor schut 
gezet en t}edrogen 

Paul Thiers 
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Baithel en 
Peter Ritzen: 

S I N T - A M A N D S B E R G -
„Een artiest is een armoe-
zaaier.' Het is een gezegde 
van alle tijden. Maar het is wel 
weer de pijnlijke ervaring van 
zoveel jonge Vlaamse kun
stenaars. D e ekonomische 
krisis is nu echt géén argu
ment om dit triest sociaal feit 
naar het internationale dis-
kussieforum weg te praten. 
Vooral is er hét flagrante ge
brek aan gedegen Vlaams 
kultuurbeleid van de over
heid. Want, artiesten leven 
slechts in tweede of derde 
orde van een mogelijke kom-
petiviteit van ondernemingen. 
Z e moeten het vooral hebben 
van promotie (tot en met op 
internationale terreinen). 
Waarbi j jonge Vlaamse ar
tiesten vandaag vaststellen 
dat, bij gebrek aan gedegen 
overheidssteun, hun kompeti-
viteit op internationaal niveau 
niet alleen dient hersteld 
maar zonder meer nog voor 
de eerste keer dient beves
tigd te worden. 
Neem nu de laureaat van de 
honderd-jaar-oude Belgische 
Godecharleprijs '83: kunst
schilder Barthel Ritzen. En, 
laten we in het gesprek ook 
een leerling van virtuoos 
Frangois Glorieux erbij be
trekken: een broer van Bar
thel. Peter Ritzen, pianist 
Trouwens: beiden zonen van 
Jan Ritzen, arrondissements
voorzitter van de Gentse V U . 

Nieuwe ruimte 
Barthel Ritzen is een 25-jarige 
jonge man, leerling van Karel 
Dierickx en Jan Burssens aan de 
Koninklijke Akademie van Gent, 
die in het voetspoor Is getreden 
van gerenommeerde artiesten: 
archltekt Victor Horta, schilder J. 
Opsomer, beeldhouwer Rik Poot, 
schilder Karel Dierickx, architekt 
Renaat Braem. 

Barthel Ritzen werd inderdaad 
laureaat van de tweejaarlijkse 
Godecharleprijs die voorheen 
vernoemde en nog andere 
Vlaamse, Waalse en Brusselse 
artiesten te beurt viel. 
Het is een prestatie die voor een 
pas-afgestudeerde jonge artiest 
kan tellen! 

De „nieuwe ruimte" die schilder 
Ritzen prezenteert in zijn werk 
„Eindspel" is al naar gelang van 
de gemoedgesteltenis en het 
temperament van de kijker hetzij 
beangstigend hetzij hoopgevend. 
Enerzijds plaatst Ritzen de kijker 
op het balken van een gesymbo-
lizeerde afgrond. Maar hij biedt 
meteen ook een ruimte aan voor 
wie, met of zonder technologi
sche revolutie, de kansen voor 
een nieuw leven wil grijpen. 
Kunstschilder Ritzen zelf ervaart 
evenwel én de existentiële leegte 
van de jaren tachtig én het feit 
dat elkeen, op de drempel van de 

A1ENSEN 
1»ONS 

w q - ^ 
„Jonge Vlaamse artiesten 
op krisisbalken..." 

Mensen van bij ons 

derde Industriële revolutie, uit
eindelijk aan zijn eigen kapacltei-
ten en krachten Is overgeleverd. 

Barthel Ritzen: „Natuurlijk ben ik 
blij, enorm blij, met de toekenning 
van de Godecharleprijs '83. De 
Stichting heeft sinds 1881 reeds 
tientallen artiesten in ons land een 
steuntje gegeven. Maar, ik vrees 
dat de 150.000 fr. over fwee jaar 
gespreid te besteden aan reizen, 
mij uiteindelijk in het Vlaamse kul-
tuurland weinig voort zullen hel
pen. 

Na enkele jaren politiek-kulturele 
autonomie zoekt Vlaanderen nog 
vergeefs naar een eigen Vlaams 
gezicht Ik vrees dat we niet land
genoten van over de taalgrens 
met de vinger moeten wijzen voor 
onze kulturele ondermaatse pres
taties. Of beter uitgedrukt: de poli
tieke prestaties voor kulturele pro
motie zijn echt tiedenkelijk. Ik 
weet dat zelfs in de harde kern 
van de Vlaamse Ijeweging ook 
velen mijn mening (nog) niet delen. 
Maar, mag ik hier toch nog herha
len dat vroeger de Vlaamse bewe
ging een volkse én kulturele be
doening (beide onafscheidelijk 
verbonden) waren...? 
Vandaag neem ik het „de Vlamin
gen" echt kwalijk dat ze te weinig 
begaan zijn met de toekomst van 
hun artistiek talent Ik ben betrok
ken partij: zeer zeker. Maar pre
cies daarom wil ik het met overtui
ging duidelijk stellen. 
Hugo Claus' verdriet komt precies 
op zijn tijd: moeten we blijven 
leven met een post-natale depres
sie van de sentimentele histori
sche vruchten... 

— Wat in het kultuurbeleid wil U 
precies met de vinger wijzen? 
Barthel Ritzen: „Och, het gaat er 
hem niet alleen om wat vandaag 
geschiedt of geen kans krijgt Ge
ruime tijd geleden al heeft t)ij 
voorbeeld de nieuwe Vlaamse 
burgerij een enorme steek laten 
veilen. Én, door toe te geven aan 
verfransing. En door zich veraf 
van het Vlaams volkskultureel le
ven op te stellen. Sporen van die 
asociale mentaliteit treffen we 
vandaag nog aan. 
Ik ben misschien te scherp in mijn 
beoordeling: maar wie trekt zich 
iets aan van de promotie voor 
Jonge Kunstenaars^.? 
Hoeveel aandacht en middelen ge
niet het Museum voor Heden
daagse Kunst? 

En uiteindelijk vooral: op de fa-
meuse „Documenta 7" in het Duit
se Kassei schitteren „de Vlamin
gen " door hun afwezigheid. Ik geef 
maar één voortjeeld van groot 
verzuim van de overheid inzake 
internationale kulturele promotie. 
Wij jonge Vlaamse kunstenaars, 
moeten het hebben van individue
le initiatieven, tot en met integratie 
in Brusselse galerijen waar we 
geen woord Nederlands horen. 
Waar blijft die veel-geloofde en 
vooral Moofde Vlaamse aanwe-
zigheidspolitiek ? 

Wij wachten nog op de goede 
artistieke vruchten van de federali-
zering van het kultuurt>eleid; of 
waartoe dient het afgekondigd 
kultuurpakt anders? 

Echt jammer hoor, maar ik vrees 
dat wij met alleen maar een jaar
lijkse Uzertjedevaart of een Zang
feest op een vreemd kultuureiland 

Laureaat Godecharleprijs '83, Barthel Ritzen, ziet in Vlaams kultureel 
beleid vooral veel ruimte die benut wordt voor zinloze projekten. 

„Terwijl jonge Vlaamse artiesten de kaas op hun brood niet verdienen, 
laat men een fantast uit de VS overkomen die wat met en in een viskom 
smost en vooral een gesubsidieerde buit van 300.000 frank meepikt." 

wonen. Kunnen er echt geen an
dere dingen bij ons een „Vlaamse 
manifestatie" opwekken ? Men 6e-
grijpe mij hopelijk niet verkeerd: ik 
wil vooral verwijzen naar de kunst
en kultuurprpmotie die in de ons 
omringende landen, zoals Neder
land, Frankrijk en West-Duitsland, 
behoorlijk wordt gevoerd. Wat dat 
txtreft staan we nog nergens. Ik 
lig niet alleen wakker van onze 
Vlaamse kulturele uitstraling. Maar 
als ge ziet dat, op het gebied van 
l}eeldende kunsten, nog al te dik
wijls de mecena's aandacht gaat 
naar „al marmer" in inkomsthallen.. 
We leven sinds kort met t>ehoorlij-
ke kulturele autonomie. Ik vrees 
niet dat wij, Vlamingen, t)ekwame 
mensen zullen blijven vinden om 
behoorlijk t>eleidst>eslissend te 
presteren. Wel stel ik vast dat 
precies een groot aantal van onze 
t>ekwame kulturele krachten voor 
een hoge blinde muur staan! 

Vervlakking 

De jonge pianist-virtuoos Peter 
Ritzen Is het niet in alle politieke 
opzichten eens met zijn broer 
Barthel. Maar, fundamenteel gaf 
hij in ons geanimeerd gesprek 
uiting aan eenzelfde diepgraven
de kritiek op het kultuurbeleid 
dat ook volgens hem schromelijk 
In gebreke blijft Peter Ritzen 
werd muzikant (Conservatorium 
Gent) ondanks de waarschuwing 
van zijn ouders dat „ne muzikant 
ne armoezaaier Is". Maar Peter 
behaalde „eerste prijzen". En zijn 
muzikaal onderlegde moeder 
kon ook bezwaarlijk haar zoon 
beletten zijn artistieke gaven ten 
volle uit te leven-

Peter Ritzen werd uiteindelijk 
een gedegen telg van (de nog 
Immer omstreden virtuoos) Fran
cois Glorieux. Hij gaf recitals in 
Luxemburg, Spanje, Oostenrijk, 
Zuid-Afrika Vooral Salzburg 

blijkt hem als koncertstad te blij
ven boelen. 
Zijn naam is er gekend bij de 
koncertdirekties. 
En bij ons-? 
Peter Ritzen: „Het Vlaams senti
mentalisme vind ik gezond om de 
goede lessen uit het verleden voor 
de toekomstige generaties over te 
leveren. Sentiment is gezond. 
Maar, er zou een dukJelijke impuls 
moeten van uitgaan om vernieu
wing te brengen. 

Het is precies dat wat ik ook, 
samen met Barthel, in onze kultu-
reel-autonome Vlaamse gemeen
schap momenteel mis. 
Ik wil niet kankeren over werkge
legenheid, peperdure buitenland
se gasten op het Festival van 
Vlaanderen en dies meer, maar 
uiteindelijk is het toch vandaag zo 
dat (niet alleen jonge) Vlaamse 
musici in de kou gezet en gehou
den worden door diegenen die in 
alle mogelijke organizaties, komi-
tees en kommissies de gemeen
schapsgelden beheren. 
Aan wat ik gezien en beleefd heb 
inzake kultuurspreiding in Zuid-
Afrika kunnen de Vlaamse politie
ke tjeheerders en andere mana
gers een puntje zuigen. Ik vrees 
vooral voor een kulturele vervlak
king van het wereldburgerschap. 
Worden bij voorbeeld tot en met 
op BRT 3 nieuwe stromingen in de 
muziek niet volkomen genegeerd? 
Dat men de interviews met jonge 
Vlaamse kunstenaars — niet al
leen de musici — eens op één 
maand natelt. 

Veel BRT-centen zijn er natuurlijk 
voor pop en disco en andere pas-
de-deux..." 

Blinde muur 

Het getuigenis van de zonen-
Ritzen bevestigt andermaal het 
grote ongenoegen dat leeft in de 
middens van gedegen jonge 
Vlaamse kunstenaars. Die, zoals 
Barthel Ritzen, wél heel eventjes 
goed blijken te zijn voor een 
„Belgische" artistieke prijs, maar 
die vooral met bekwame spoed 
weer van het afzichtige beleids-
kastje naar de al even blinde 
politieke muur gejongleerd wor
den. 

Desondanks blijven Barthel en 
Peter Ritzen een artistieke uit
weg zoeken- uit de krisis van het 
falend kultuurbeleid in Vlaande
ren. 
Jammer genoeg hebben deze 
twee Vlaamse artiesten, wat die 
betrachting betreft, een groot ge-
zelschap-

(hds) 
De vermelde „Vereniging Promotie 
Jonge Kunst" is gevestigd in de 
Burgstraat 7, Gent (tel.: 091-24.0426). 
Het kunstcentrum is alle dagen open 
van 14 tot 19 u.; behalve de woens
dag en de donderdag. 

Barthel, laureaat 
Godecharleprijs '83 

„In het oeuvre van de schil
der Barthel Ritzen neemt 
momenteel het ruimte-kon-
cept een belangrijke plaats 
in. Doorheen dit openbreken 
van de ruimte, sluit hij aan 
bij een beweging die de ar-
chitektuur opnieuw een be
langrijke plaats toekent 

Barthel Rltien kan moeilijk 
gesitueerd worden in de 
„post-modernistische" stro
mingen („Nieuwe Wilden", 
„Jonge Italianen", „Nieuwe 
Barok", enz-). Zijn recent 
werk bevat sterke „symbo
listische" elementen, een 
soort van nieuw-symbolls-
me. Door het sterk indivi
dueel karakter van zijn werk 
Is hij echter moeilijk vast te 
koppelen aan een bepaalde 
richting. Zijn schilderijen 
schetsen een langzame 
overgang van non-figuratie-
ve geometrie naar „funda
mentele" figuratie. Hierin 
speelt het bewustwordings
proces van de wereld als 

„existentiële" ruimte een be
langrijke rol. 
Na de konceptuele kunst is 
er een '„existentiële" leegte 
ontstaan. De museumruimte 
werd het schilderij. De schil
der staat middenin deze 
leeggemaakte ruimte. Hij 
kan de ruimte van het mu
seum niet rechtstreeks be
naderen. In dit vacuüm 
plaatst Barthel Ritzen enke
le rituele „symbolen". Maar 
hij doet dat terug op doek 
met akrylverf. Het schilderij 
wordt hier museumruimte. 
Wat er zich in deze mu
seumruimte afspeelt wordt 
overgelaten aan de toe
schouwer. De toeschouwer
wandelaar kan in deze nieu
we ruimte zijn eigen wereld 
projekteren. 
Alteen door deze konfronta-
tie kan de kijker binnengaan 
in deze „mystisch-religieu-
ze" wereld." 

Pierre Lootens 
(artistiek medewerker 

kunstcentrum CD, Gent) 
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