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Het nieuwe 
ACV-standpunt 

De tribulaties rond het PS-voorzitterschap te Namen 
en de nacht van Tejero te Madrid hebben ervoor ge
zorgd, dat de media minder aandacht hebben be
steed aan een nochtans kapitale binnenlandse ge
beurtenis. 
Einde van vorige week heeft het Vlaams Regionaal 
Komitee van het ACV het standpunt ingenomen, dat 
het hele industriële beleid moet geregionalizeerd 
worden. De grootste Vlaamse vakbond is aldus tot de 
overtuiging gekomen, dat ieder gewest best zijn eigen 
boontjes dopt en dat ook de grote industriële sekto
ren aan de nationale bevoegdheid moeten onttrok
ken en aan de gewesten toevertrouwd worden. 
Dat is een belangrijke nieuwe opstelling, die radi-
kaal breekt met de tot nog toe aangenomen houding 
inzake de zogenaamde nationale solidariteit. 
Naar verluidt is het Vlaams Regionaal Komitee van 
het ACV tot dit standpunt gerijpt, na een grondig on
derzoek over de resultaten van de nationale staal- en 
textielplannen. De kristen-demokratische syndika-
listen vrezen dat de Vlaamse ekonomie, die zwaar 
moet optornen tegen de krisis, in haa r bestaan zelf 
bedreigd-wordt als de miljardenstroom naar het ver
ouderd Waals industrieel apparaat blijft voortdu
ren. 
We kunnen niet anders dan ons oprecht verheugen 
over deze late bekering van het ACV. De Volksunie 
predikt al meer dan een decennium de stelling, dat 
Vlaanderen ook op sociaal-ekonomisch vlak moet 
beschikken over autonomie, dat ekonomisch federa
lisme noodzakelijk is. Jarenlang leek het er op, alsof 
wij de spreekwoordelijk roependen in de woestijn wa
ren. De jongste tijd is daar in een kentering gekomen, 
vooral na het studiewerk van de Leuvense ekonomen. 
In Vlaamse patronale kringen ging af en toe een 
stem op voor ekonomisch federalisme. Maar men 
heeft tot vandaag moeten wachten op de doorbraak 
van deze gedachte tot in de grootste Vlaamse vak
bond, met zijn duidelijke vertakkingen naa r de 
grootste politieke partij. Eens te meer blijkt dat het 
gewroet en geploeter van de VU-militanten niet 
vergeefs is geweest: zij hebben ook in deze zaak jaren 
op voorhand gelijk gehad; zij worden met jaren 
vertraging in het gelijk gesteld. 
Het ACV omschrijft zijn verhouding tot de CVP 
steevast als een gepriviligeerde relatie. In werkelijk
heid is het veel meer: het ACV heeft een dikke vinger 
in de CVP-pap en in het regeringsbeleid. Het is een 
nogal verwarrende bedoening dat het sociaal-ekono
misch kader van de recente staatshervorming, door
gevoerd onder een eerste minister uit de ACV-stal, na 
enkele maanden reeds als te eng wordt ervaren door 
de kristen-demokratische vakbondsmensen. Ook 
hier krijgt de Volksunie gelijk. Hoe dan ook is de 
nieuwe ACV-opstelling de veroordeling van het re-
gionalisme, dat Martens en een stel ACV-ministers 
goed hebben doorgeduwd. 

We zijn benieuwd, op welke wijze en met welke 
kracht het ACV zijn nieuwe opvattingen zal doorzet
ten, ook en vooral naa r zijn gepriviligeerde CVP-re-
latie toe. We beroezen ons ter zake niet aan illuzies 
op korte termijn. Maar de klok kan nooit mee" terug 
gezet worden: de Vlaamse refleks heeft zich nu ook 
in de syndikale wereld doorgezet. 
Dit is een belangrijke nieuwe factor in het ekono
misch en politiek beleid. De Volksunie zal ervoor zor
gen dat hij niet terug afzwakt! 

tvo 

Foto van de week 

De auto (met doorschoten voorruit) van Leo Banken, woordvoerder van de Harde Vlaamse 
Voerkern. Dit is de vierde keer dat in de Voerstreek op mensen geschoten wordt. Steeds op 
Vlaamsgezinden, nooit omgekeerd. Het uitblijven van bestraffing van de vroegere aanslagen, 
met bekende daders, blijft de gewelddadigheid in de hand werken. 

Naar een Vlaams krisisberaad? 
VU.-voorzitter Vic Anciaux heeft 
de jongste maanden herhaalde
lijk het voorstel gedaan, dat een 
breed Vlaams krisisoverleg op 
gang zo komen tussen de Vlaam
se politieke, patronale en syndi
kale kringen. Uit kontakten in 
diverse middens putte de V.U.-
voorzttter de overtuiging dat ve
len deze idee niet ongenegen 
zijn, voor zover er een geschikt 
kader voor een dergelijke ruime 
ontmoeting en breed overleg zou 
geschapen worden. 

De noodzaak of de wenselijkheid 
van het ruim Vlaams overleg werd 
ook elders, zij het onrechtstreeks, 
aangetoond Zelfs Geens, voorzit
ter en minister van de Vlaamse ge
meenschap heeft nog met zo lang 
geleden aangetoond dat de 
Vlaamse sociaal-ekonomische 
problemen zo eigen zijn, dat ze 
een eigen aanpak behoeven De 
jongste stellingname van het 
Vlaamse ACV is eveneens een 
belangrijk nieuw element 

Om alvast het kader voor het 
breed Vlaams krisisoverleg te 
scheppen heeft Vic Anciaux thans 
bij de Vlaamse Raad een motie 
van orde ingediendd, waarin voor
gesteld wordt dat een onderzoek 
naar de financiële en sociaal-eko-
nomische krisis waarin de Vlaam
se gemeenschap zich bevindt, en 
het voorstellen van krachtlijnen en 
maatregelen voor een aan de 
Vlaamse situatie aangepast so
ciaal-ekonomisch beleid 

Een dergelijke kommissie kan, bij 
wijze van hoorzittingen, het over
leg verwezenlijken met alle Vlaam
se sociale gesprekspartners en 
met de vertegenwoordigers van 
het Vlaamse socio-kulturele leven 
Haai= besluiten kunnen voorgelegd 
worden aan de Vlaamse deelrege-
ring 

VU-voorzitter Anciaux hoopt dat 
deze motie van orde in de Vlaam
se Raad de steun zal krijgen van 
ondertekenaars uit andere frak-

ties Te dien einde heeft hij zich 
trouwens reeds schnftelijk tot de 
voorzitters van alle frakties in de 
Vlaamse Raad gencht 

Zo kan iedereen m de Raad thans 
zijn verantwoordelijkheid opne
men inzake het zo noodzakelijk 
ruim Vlaams knsisberaad 

VNOS op TV 
Vanavond om 19 u 12 is er 
een nieuwe Vlaams-nationa-
le TV-uitzending met als on
derwerp: 

• De vele verspillingen 
van de overheid in de sektor 
„Openbare Werken'. 

• De VU-top beantwoordt 
vragen van kijkers. 

• Politieke poppenkast 



• I maw 

m Brieven 

DE BEKENTENIS 

Nu IS het wel zo dat de verklanngen, 
afgelegd door de CVP-jongerenvoor-
zitter, steeds met een zekere argwaan 
moeten bejegend worden Wie henn-
nert zich bv met die manhaftige uit
spraken van Ene Van Rompuy op het 
jongste CVP-kongres — maar voor de 
zoveelste keer moest die achtbare 
jongerenvoorzitter vorige dinsdag be
kennen dat ook zijn CVP-jongeren 
meer en meer unitair Belgisch gaan 
denken 
Na de CVP-PSC standpunten over de 
nieuwe toekomst van België — waar
om met meer gesproken over Vlamin
gen en Walen — voor de tv verdedigd 
door CVP-voorzitter Tindemans en 
burggraaf Gaston Eyskens, was dins
dag 10 f ebruan voor de mikro van de 
RTBF de CVP-jongerenvoorzitter aan 
het woord 
Op een vraag van de RTBF-reporter of 
de CVP-jongeren dan sinds een jaar 
meer en meer naar een nieuw unitans-
me toe geëvolueerd waren, was het 
verbluffende antwoord van Ene Van 
Rompuy dan ook „Ja, ik geloof wel dat 
WIJ meer en meer unitair zijn gaan 
denken" 

J D̂  St-M. Latetn 

BOUDOUIN 

Mijn buurvrouw stuurde enkele weken 
geleden een bnef naar Boudouin, Roi 
des Belges Een verzoek om tussen
komst ivm de werkvergunning voor 
haar Amenkaanse vnend Het was een 
boefje in (keung) Nederlands, want de 
lieve juffrouw begnjpt slechts een 
mondjevol Frans (zie verder) Gisteren 
kwam ze me vragen of ik Frans ken, ze 
had een bnef van de Koning 
En inderdaad, een omslag, met wapen 
en al, van het eentalig paiais royaM 
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En een bnef, inclusief bnefhoofd, een
talig Frans' Ik vind dat de vriend van 
Happart toch wel mag weten dat Peer 
in Limburg en Vlaanderen ligt (post
nummer 3570), bijaldien de „requéte" 
ook in het Nederlands was gesteld 
Misschien een werkje voor de taal-
klachtenbus' 

J.l„ Peer 

FEDERALISTISCHE 
OPENHEID? 

WIJ wensen Hugo Schiltz geluk met 
zijn voorzitterschap bij IBEL 
Zijn positie wordt erdoor versterkt zijn 
vnjmoedige mogelijkheden eveneens 
Kunnen wij de maatschappij, onze 
gemeenschap, veranderen of helpen 
ontwikkelen door opzij te gaan zitten 
pruilen en klagen' Door in nukkige 
vittenj elke „gevaarlijke" intrede in de 
praktijk, uit vrees voor zgn „handjes-
vuil" af te stoten' 
Wordt gist met met deeg gemengd' 
Sinds wanneer wordt gist naast de 
deeg gespreid? 
Deed en bewees V Anciaux met meer 
in enkele maanden konkreet beleid in 
Brussel dan alle nationalisten en 
CVP'tjes met tonpen papier en vaten 
vitnool in tientallen jaren' Was het op 
ander terrein met evenzo voor H de 
Bruyne en R Van de Kerkhove' 
Is zwemmen buiten water reëel' En is 
het met zo dat mensen maar worden 
geraakt en getroffen door wie met hen 
op hun' werkelijk terrein leeft en 
ageert' Hooghartige getto's vinden 
noch aansluiting, noch uitweg Getto's 
van ultra's en „zuiveren" of „aartszuive-
ren" verschrompelen bij de uitge
droogde bron ZIJ zijn nooit volks, zij 
zijn nooit dichtij Zij hangen veraf, 
onaantrekkelijk „hoog" 
Wie kijkt en hoort merkt duidelijk hoe 
de „grote" tenoren van DF en W B 
zich nu troostend neervlijen op zwak
ker fundament dan Egmont 
Met een vanante op een bekende 
uitspraak zouden wij de ,politieke klas
se" van de VU durven inhameren 
„hier geldt nuchter-zakelijk geen natio
nalisme, geen volksnataonalisme als re
ligie los van de nood van het volk, los 
van de chaos van de wereld, 
geen nationalisme, geen volksnataona
lisme als religie, als streling van de ziel, 
als dagelijks geestesspel, als ontspan
ning voor wie het zich veroorloven 
kan, maar „akbeve" en konkrete solida
riteit in lijden, strijden en bouwen" 

Onze plaats is bij het „gewone" volk, 
op het land, in de fabnek, in het 
kantoor, in de haven, in de mijn, in het 
grootwarenhuis, in fiet slachthuis, in 
het ziekenhuis, in de school 
Zonder het „gewone" volk zullen wij 
het nooit doen Dat heeft de geschie
denis uitgewezen 
Werken wij voor het volk' Voor het 
hele volk? Waaruit of waann bestaat 
de meerderheid des volks' Of zou 
enkel een bovenlaag in de pap te 
brokken hebben? 

F.v.dS,, Brasschaat 

ONBEGRIJPELIJK 

Ik begnjp met hoe men de verkiezing 
van"~Hugo Schiltz kan uitleggen als een 
iDewijs van verzoening in de Volksunie 
Men gaat nl juist die man herkiezen 
die, door herhaald optreden, de twee-

stnjd heeft doen ontstaan, en die ook 
nu nog, na 4 jaar, blijft beweren dat Eg
mont een goede zaak was M^w, 
Hugo Schiltz heeft geen fouten ge
maakt en de Vlamingen, en vooral wij 
VU-kiezers, waren met slim genoeg 
om het perfekte gebroedsel van het 
Egmont-establishment te begnjpen 
Het getuigt op zijn minst van enige min-
achtang voor de Vlaamse kiezer om 
zo'n man, na zo'n nederlaag, opnieuw 
topverantwoordelijkheid te geven 
Vergeten we toch met dat Hugo 
Schiltz zijn persoonlijke voorkeurstem
men met 50 % zag verminderen En 
dan spreken we nog met eens van de 
Europese verkiezingen waar die helft 
nog eens gehalveerd werden 
De vraag kan hierbij gesteld worden of 
de VU wel wil overleven' Ten slotte is 
de VU beginnen achteruit gaan van bij 
het voorzitterschap van Hugo Schiltz 
(1974) 
Naar mijn bescheiden mening wordt 
deze herverkiezing de fatale slag voor 
de Volksunie, wat ik ovengens met 
wens Dat gaat zeker op voor Brabant 
waar men het nooit erg heeft opgehad 
met de salonfahigheit van de VU 

P.M, Asse 

WIJZE BESLISSING 

Hulde en gelukwensen aan de zeer 
ruime meerderheid van de partijraad 
die, verlicht en WIJS, voor het onder
voorzitterschap van Hugo Schiltz 
heeft gekozen 
Zonder afbreuk te willen doen aan de 
ongetwijfeld aanwezige kwaliteit en 
inzet van het vroegere partajbestuur, 
meen ik, en met mij zeer zeker vele arv 
deren aan de basis van de partaj, dat de 
terugkeer-van-nooit-weggeweest van 
Schiltz minstens nodig was geworden 
Ik tvinjfel er met aan dat hiermee de VU 
een zeer grote stap vooruit zet op
nieuw meer geloofwaardigheid knjgt 
bij allen die zich met of niet uitsluitend 
bezighouden met vaak achterhaalde 
semi-politieke denkbeelden 
Een terugblik naar het verleden mag 
en moet er zijn, maar slechts om te le
ren van de ervanngen Al of met 
voorlopige, utopische toekomstljeel-
den nastreven heeft in de Realpolitak 
geen zin 
Met Hugo Schiltz kunnen en mogen 
we verwachten dat de VU de toe
komst met hernieuwd vertrouwen mag 
tegemoet zien Bij deze verkiezng is 
het echter jammer dat Jaak Gabnels, 
die samen met de anderen ook de 
partij haar gezicht naar buiten (en naar 
binnen gaO met meer verkozen werd 
We leggen er ons echter bij neer dat 
verkiezingen nu eenmaal ook verlie
zers kennen 

J.L Peer 

OPEN DEUR INSTAMPEN~ 

Mijn brief onder bovenstaande btel 
heeft dne reakties uitgelokt waarvan 
alleen deze van LV, Antwerpen, een 
konkreet feit aanklaagt 
Voor hem is het (Geknoei met legerek-
samens, „WIJ" van 19-2-81) niet te laat 
om bij het door mij aangegeven adres 
klacht in te dienen 
Wie echter de legertaalwet leest en 
vooral met vergeet de daarbij aanslui
tende Isesluiten te lezen die weet dat 
deze wet de beste taalwet is Ook het 
persoonlijk taalgebruik — natuurlijk 

enkel nnet beta-ekking tot de dienst — 
IS geregeld De aard en de wijze van 
afleggen van de, zelfs voor de wezen
lijke kennis van de andere taal, is enn 
vastgelegd en het is geen klem bier 
Ik reageerde op de manier waarop het 
wetsvoorstel van De Vlies en anderen 
in „WIJ" werd voorgesteld 
Het was zelfs geen korreltje zout op 
een slakkestaartje waard en toch 
klonk het alsof Ciolombus zijn ei had 
ontdekt Zoiets maakt een zeer slechte 
indruk bij hen, waarmee ik alle dagen 
moet praten om ze in de degelijkheid 
van onze mandatarissen te doen gelo
ven 

Als er één aanvulling van de wet en 
haar besluiten zou nuttig zijn, dan ware 
het de wettelijke vastlegging — ook 
voor de generaalsgraden — van de 
60N/40F-verhouding Ze werd door 
wijlen Spinoy ingevoerd en gevaarlijk 
op de helling gezet door VdB en de 
CVP-echtgenoot van „Puck" Algoet 
van Sint-Genesius-Rode 
En hier moet ik eerlijkheidshalve — en 
ook in politaek moet dat — herhalen 
dat deze Spinoy als minister van 
Landsverdediging bjdens het jaar 1955 
de legertaalwet op durvende wijze 
heeft doen verbeteren 
Het Verbond van het Vlaams Over
heidspersoneel (VVO) bestookte ja
renlang minister Segers met honder
den bneven, tientallen artikels om voor 
de Vlaamse militaire recht te verwer
ven HIJ moest haast onder zijn broek 
gestampt worden om de Walen een 
paar jaar vroeger met een gouden 
handdruk te durven naar huis sturen 
om aan de Vlamingen te kunnen geven 
wat hen toekwam 
Deze waarheid moet gezegd worden 
en daarmee doe ik mijn volksnataonale 
overtuiging in mets te kort 
Wie „Vlaanderen eerst" als devies 
heeft dat hij nu al tientallen jaren eerlijk 
tracht te beleven, mag met vervallen in 
scheldproza, dat helaas in bepaalde 
Vlaamse getto's nog sukses heeft en 
waarbij iemand, die weigert over alles 
hetzelfde te denken een rode mol 
wordt genoemd 
Als eender welke mandataris van de 
VU over leger of landsverdeding een 
„echt" taalprobleem heeft dan kent 
„WU" mijn adres en ook het adres van 
de Kommissie voor Taalinspekbe Het 

lag gerust doorgestuurd worden 
LG„ Brussel 

DE STATUS 
VAN DE VROUW 
Voor het eerst sedert zijn opnchting in 
november 1980 is op 28 januan II het 
mimsteneel komitee voor de status 
van de vrouw bijeengekomen Behalve 
vier mannelijke ministers maken ook 
de vier vrouwelijke staatssekretans-
sen deel uit van het komitee Besloten 
werd aan de ministerraad de UNO-
konvenbe tot afschaffing van elke 
vorm van discnminabe jegens de 
vrouw voor te leggen Hopelijk ook de 
troonopvolging volgens de geboorte
rang en zonder voorrang van de man
nelijke op de vrouwelijke leden van de 
koninklijke familie, zoals sinds 11 '80 in 
Zweden wettelijk goedgekeurd werd 
Als vrouw, die gelooft in de gelijkwaar
digheid van man en vrouw, verheug ik 
mij ten zeerste in de opnchbng van ho-
gervermeld komitee Ik vind het echter 
onbegrijpelijk en ontgoochelend dat 
de dne gehuwde vrouwelijke staatsse-
kretanssen, die deel uitmaken van het 
ministerieel komitee voor de status 
van de vrouw, het nodig vinden om 
door het leven te gaan met de naam 
van hun echtgenoot Zij bewijzen hier
mee dat ze zelf met geloven in de ei
gen persoonlijke waarde van de 
vrouw Indien zij wel zouden geloven in 
de eigen status van de vrouw, zouden 
ZIJ overal en altijd eisen vernoemd te 
worden met hun eigen naam In België 
verandert het huwelijk immers mets 
aan de naam van de vrouw Die wet 
dateert in België reeds sinds 1830' 
Wat hebben wij, vrouwen, te verwach
ten van dames, die in hogervermeld 
komitee zetelen, die zelfs hun enige, 
wettige, eigen naam verloochenen' 
Staatssekretans De Backer heet wet
telijk Rika Van Ocken Staatssekreta
ns Goor noemt in werkelijkheid (Decile 
Eyben Staatssekretans De Pauw heet 
eenvoudig Lydia Deveen 
Het IS te hopen dat deze dames einde
lijk de trots zullen hebben om als lid 
van het mimsteneel komitee voor de 
status van de vrouw voortaan door het 
leven te gaan uitsluitend met hun eigen 
naam, zoals de vier mannelijke minis-

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi) 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

ters, die deel uitmaken van hogerge-
noemd komitee Zouden wij iets an
ders mogen dulden van de dames Van 
Ocken, Eyben en Deveen' Neen' 

V.T„ Ekeren. 

ATOOMSCHUILKELDER? 

Op vrijdag 13 februan II ging op 
Hilversum II (radio) een gesprek door 
over een atoomaanval op Amsterdam 
Reporters op straat vroegen aan voor
bijgangers wat ze bij een atoomaanval 
zouden doen en of ze wisten waar 
naartoe' De mensen wisten daar wei
nig op te antwoorden Er bestaat noch
tans een atoomschuilkelder die plaats 
biedt voor 6 tot 8000 inwoners De 
grote vraag was „Voor wie'" en „Wie 
met'" Voor jonge gezonde mensen, 
met voor zieken, gehandicapten, be
jaarden' 
Als er maar 8 000 binnenmogen moe
ten er duizenden buiten blijven Mogen 
er wel in het technisch personeel, 
burgemeester, schepenen, politiekom-
missarissen' Er zijn 15 hoofdkommis-
sanssen 2de rang in Amsterdam maar 
met allen mogen binnen „Er bestaat 
een lijst van wie wel mag en dan ben ik 
er met bij," zei een hoofdkommissans 
„Wie de lijst opgemaakt heeft weet ik 
ook met mocht een ramp gebeuren, 
dan zou ik trachten bovengronds mijn 
dienst uit te voeren als het kan" 
De A'damse schuilkelder is voorzien 
van een uitgang voor bevoorrading, 
ontsmettangsdienst enz. Op tv heb ik 
gezien dat er in China diep onder de 
grond schuilkelders zijn tegen atoom-
aanvallen De Chinezen zijn zó achter
lijk, zeggen ze. Wat bestaat er in ons 
land en in Vlaanderen in het biezonder 
tegen atoomaanvallen' Zou een VU-
volksvertegenwoordiger daarover 
eens kunnen interpelleren? 

A.V, Wevelgem. 

EERSTE RONDE 
In „WIJ" van 19 februan II schnjft u dat 
slechts kamerlid Gabnels en mevrouw 
Rosa Lernout in de eerste stemronde 
tot partijbestuurslid verkozen werden 
en „de overige rechtstreeks door de 
partijraad verkozen partajbestuursle-
den uit een tweede stemronde" Mo
gen WIJ er U op wijzen dat dit met het 
geval is voor onze arrondissementele 
voorzitter Frans Kuijpers' Frans werd 
namelijk reeds in de eerste stemronde 
door de partijraad naar het partijbe
stuur gestuurd 
Ere wie ere toekomt I 

G.V.D, Reet 

lommt} 
o Jongeman, 24 jaar, zoekt pas
sende betrekking, onmiddellijke 
indiensttreding Getuigschriften 
elektnciteit A 3, elektromka A 2 -
2 j , commerciële boekhouding 
Voldoende kennis van Frans, En
gels en Duits Inl bij sen Van 
Ooteghem (091-307287J 

D Onderhoudsmecanicien, 41 
jaar, uit Mechelen, diploma A 3 
elektnciteit en B 2 mechanika, 
met ervaring, zoekt dringend een 
passende betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen Heeft handelsregister, is dus 
ook bereid karweien te privaten 
tatel uit te voeren 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11, te 2580 Sint-Katelijne-
Waver (015-217900), ref nr 
2288 
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Mensen Mi 
Spitaels voorzitter PS 
Het socialistisch partijkongres 
verleden zondag te Namen heeft 
wel voor spanning, maar niet 
voor een verrassing gezorgd. Zo
als te voorzien was, wordt Cools 
als PS-voorzitter opgevolgd 
door Guy Spitaels, uittredend 
vice-premier en burgemeester 
van Ath. De overwinning is ech
ter zeer nipt geweest: in de eer
ste stemronde behaalde Spitaels 
niet eens de helft; bij de tweede 
ronde kwam hij net met de hak' 
ken over de sloot van de 50 Lh 
De koele en weinig charismati 
sche intellektueel Spitaels, mei 
zijn verleden van oud-UCL-stu 

dent, zal het nu moeten waarma
ken in een PS die verdeelder is 
dan ooit In de regering was 
Spitaels, helemaal in de lijn van 
Cools, steeds een overtuigend 
voorstander van deelneming aan . 
het bewind en van samengaan 
met de kristen-demokraten. Of 
hij deze lijn zal kunnen aanhou
den als partijvoorzitter, is verre 
van zeker. De feiten kunnen hem 
dwingen, zich links en wallingan-
tischer op te stellen dan hem in 
zijn diepe binnenste eigenlijk lief 
is. 
Het PS-kongres heeft duidelijk 
gemaakt dat de Franstalige so
cialistische partij voortaan in de 
Belgische politiek een faktor van 
onzekerheid zal zijn. Mede gelet 
op de diepe verdeeldheid in de 
CVP valt gemakkelijk te voor
spellen, dat een samenhangend 
beleid in de toekomst nog moei
lijker zal zijn dan in het verleden. 

Glinne 
de Waalse 
voorman? 
Ernest Glinne heeft op het PS-
kongres te Namen een verras
send hoger score gehaald: bij de 
eerste stemronde kwam hij zelfs 
in het zicht van de kaap der 50 th . 
Dat is méér dan vele van zijn 
vrienden gehoopt en vele van zijn 
tegenstanders gevreesd hadden. 
„Ernest-le-rebelle", zoals hij in de 
wandeling wel eens wordt ge
noemd, heeft in de PS altijd aan de 
linkervleugel gestaan. Hij is de 
onverzoenlijke tegenstrever van 
een sociaal-demokratische koers. 
Hij heeft altijd gezworen bij een 
extreem-links anarchizerend so
cialisme. 
De hoge score van Glinne is ten 
dele het gevolg van het tegenna

tuurlijk bondgenootschap dat alle 
Cools-tegenstanders in de PS on
der mekaar hadden gesloten. Niet 
iedere Glinne-kiezer verleden zon

dag heeft meteen gekozen voor 
de alternatieve maatschappijvisie 
van Ernest-le-rebelle. 
Het is echter kenschetsend, dat 

Deze week dit... 
Ik vroeg me reeds geruime tijd 
af in welke streek hij 
thuishoorde. Een Westvlaming, 
dat wist ik, maar van welk 
arrondissement? Ik ontmoette 
hem te Izegem, Blankenberge, 
Veurne, Brugge, Oostende. 
Trouwens ook in andere 
provincies. Vorige zaterdag zag 
ik hem weer op een 
arrondissementele studiedag in 
Brugge. Ik vroeg hem op de 
man af waar hij woonde. Hugo 
Lowyck. Uit Damme. Eigenlijk 
had ik het moeten weten. Hij 
gelijkt wat op Tijl. Eerder slank, 
scherpe neus, vinnige ogen. 
Misschien mist hij de 
Uilenspiegelstreken. In ieder 
geval, de asse van Klaas klopt 
op zijn borst Strijdend Vlaams
nationalist Gevoelig voor elk 
onrecht ons volk aangedaan. 
Maar vooral bezeten van de wil 
om het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed over te brengen 
naar de arbeiders in de fabriek. 
Hen te konfronteren met de 
nuchtere feiten van elke dag. 
Hoe de Vlaamse arbeider vaak 
minder verdient dan de Waalse. 
Zoals hij mij vastklampt telkens 
als ik hem tegenkom, zo spreekt 
hij met zijn medearbeiders en 
houdt hij wellicht ook zijn bazen 
staande. Zijn geloof geeft hem 
kracht en overtuiging. 
Ongetwijfeld tellen wij in onze 

rangen meerdere militanten van 
zijn soort In hem wil ik ze 
allemaal danken. Ik weet heel 
goed dat het grootste deel van 
de Volksuniekiezers te vinden is 
in de middenmoot: 
hooggeschoolde arljeiders, 
bedienden, kaders en 
zelfstandigen. Zij zijn mentaal de 
meest beweeglijke en 
onafhankelijke mensen. Zij 
kunnen zich het vlugst 
toswerken uit de traditionele 
sleur en slenter. Zij staan open 
voor vernieuwing. Zij zijn allicht 
door meer genoten vorming, 
gemakkelijker vatbaar voor de 
wezenlijke waarde van het 
Vlaams-nationalisme. 
Maar wil dit zeggen dat we ons 
kruit verspillen als we ons naar 
de arbeiders richten? Vergeten 
wij niet al te vaak dat deze 
groep wellicht het meest 
gevoelig is voor 
rechtvaardigheid? Fel en snel 
opstandig wordt tegen alle 
onrecht? Was Amedee 
Verbruggen, de kasseilegger, 
hiervan geen lichtend 
voorbeeld? 

De grote fout van de Vlaams-
nationale beweging bestaat erin 
dat ze meestal sprak, riep, zong, 
argumenteerde boven de 
hoofden van de arbeiders. Haar 
propagandisten orakelden 

jarenlang met stadhuiswoorden. 
Zij spraken tó t Niet mét de 
arbeiders. 
Om te kunnen overtuigen moet 
men zich kunnen verplaatsen in 
het vel van de anderen. Hen 
geen afstandelijke hand reiken. 
Geen welgemeende maar 
vreemde schouderklopjes geven. 
Wel hun zorgen kennen. Hun 
gevoeligheden en bezigheden. 
Tussen hen staan. Leven mét 
hen als een „vis in het water". 
Bedienden, kaders en 
zelfstandigen hebben ook nood 
aan het gevoel van eeriijkheid 
en waarachtige bezorgdheid. 
Maar zij hechten meer belang 
aan een goed gedokumenteerde 
argumentatie. Arbeiders vragen 
ook beredeneerde uitleg. Zij 
lopen niet zo maar onbedacht 
achter elke slogan. Maar zij 
willen echt doorvoeld 
vertrouwen. 

Eén van de pijlers van het 
Vlaams-nationalisme is de idee 
van samenhorigheid. De 
Volksunie is een hechte politieke 
familie van werkende, kreatieve, 
onafhankelijke mensen. Niemand 
vergeten, ook dat is Vlaams-
nationalisme .. 

Vic ANCIAUX 

Glinne de meerderheid van de 
Waalse socialisten achter zich 
kreeg. En dat de overwinning van 
Spitaels uiteindelijk slechts bereikt 
werd, dank zij de stemmen van de 
salonfahiger Brusselse socialisten. 

Geen bloemen 
voor Cools 
In tegenstelling met het protocol 
en de geplogenheden, kreeg 
scheidend voorzitter André Cools 
geen bloemen en geen staande 
ovatie. Wel integendeel werd hij 
uitgejouwd toen hIj Spitaels geluk
wenste met diens verkiezing. De 
kreten „charlatan" waren niet uit 
de lucht, waarbij onduidelijk bleef 
of ze vooral Cools dan wel Spi
taels golden. 

André Cools heeft de boog in zijn 
partij de jongste jaren en maan
den zeer strak gespannen. Hij 
schroomde zich niet in te gaan te
gen het Waalse zelfbeklag en het 
syndikale opbod in eigen rangen. 

Dat is hem door velen niet in dank 
afgenomen. 

Zijn heengaan betekent in het 
geheel van de Belgische politiek 
het verdwijnen van een bereken
bare faktor. Het zal de zaken niet 
vergemakkelijken, in de allereerste 
plaats niet voor eerste minister 
Martens. 

Dat weze echter diens eigen 
zorg.. 

Hermanns de 
poortwachter 
Een der zenuwachtigste PS-kon-
gressisten was Méri Hermanus, 
kabinetschef van Guy Spitaels. 
Het bureau van Hermanus was 
de vorige paar weken het cen
trum, van waaruit de vele intriges 
gesponnen werden die nodig wa
ren om Spitaels een nipte over
winning te bezorgen. 
Toen na de eerste stemronde 
bleek dat Spitaels niet de helft 
der stemmen haalde, stelde Her
manus zich op aan de uitgang 
van de kongreszaal. Om erover 
te waken, dat geen enkel kabi-
netslid en geen enkele Brusse
laar zou gaan lopen vóór de 
tweede stemming. 
Want zonder de pretoriaanse 
wacht uit Brussel was het mis
schien toch Glinne geworden. 
Die zich trouwens sinds vorige 
zondag beschouwt als de morele 
overwinnaar en de gekozen lei
der van Walloniës grootste poli
tieke familie. 
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Wie speelt wat in Spanje? Het mislukte pronunciamento van Tejero — die ondanks een bestraffing vorig 
jaar in zijn lioge funkties bij de Guardia Civil was kunnen blijven — is de (voorlopig?) laatste schakel in 
een geheimzinnige keten. Een vorige schakel was de politiemoord op een gevangen ETA-militant, die na 
negen dagen foltering bezweek De dood van deze gevangene bood de ETA een onverhoopte kans om zich 
los te werken uit het politieke isolement waarin ze, ook in Baskenland, was terecht gekomen. Een „objek-
tief bondgenootschap" tussen uiterst links en rechts? 

Lichte 
achteruitgang 
Traditiegetrouw ontvingen wij tij
dens de voorbije dagen het Jaar
boek 1980 van de Dienst voor 
Universitaire Statistiek. Nieuw.s-
gierig speurden we naar de cijfers 
van het aantal universitairen dat in 
het Vlaamse land woont en nog in 
het Frans studeert 
In de provincies Antwerpen, Lim
burg, Oost- en West-Vlaanderen 
is tijdens het akademiejaar 1979-
80 het aantal Franstalige studen
ten verder afgenomen ten opzich
te van het jaar 1977-78; van 903 
tot 773, wat een vermindering is 
van 130 of 14,3th. 
Minder gunstig is de evolutie In de 
provincie Vlaams-Brabant De be
langrijke verbetering in het arron
dissement Leuven wordt volledig 
teniet gedaan door de verdere 
toename van het aantal Franstali
ge studenten in Brussel en in 
Halle-Vilvoorde. Voor de eerste 
maal is het aandeel van de Vlamin
gen in het universitair onderwijs in-
Brabant gedaald: van 36,29 t.h. in 
1977-78 tot 36,26 th . in 1979-80. 
Een geringe daling weliswaar, 
maar ze doet zich voor het eerst 
voor. Het is duidelijk dat Halle-
Vilvoorde nog steeds dienst doet 
als opvang-arrondissement voor 
de frankofonen uit het Brusselse 

Zwijgzame 
regering 
De gemeenteraad van St-Gene-
sius-Rode heeft beslist het advies 
van de Raad van State integraal 
toe te passen. Er mag dus voort
aan geen Frans meer gesproken 
worden tijdens de zittingen van de 
gemeenteraad. 

De Brabantse goeverneur Rog
gen is evenwel van oordeel dat de 
gemeenteraad de bevoegdheid 
niet heeft om uit een advies van de 
Raad van State besluiten te trek
ken. Hij heeft de beslissing dan 
ook geschorst 

week uitgebreid over ons land 
heeft 
Veel goed nieuws heeft het t i jd
schrift over België niet te mel
den: een politiek systeem dat de 

jongste 37 jaren niet minder dan 
30 regeringen telde, een ekono-
mische krisis met een rekordaan-
tal werklozen, een tekort op de 
betalingsbalans en een nijpend 
gebrek aan nieuwe industriële 
investeringen. 
In haar besluit stelt Time vast dat 
sommige buitenlandse vestigin
gen in België, die in totaal een 
derde van het aantal arbeids
plaatsen bieden, stilaan het land 
beginnen te verlaten. Een besluit 
dat mogelijke kandidaat-inves
teerders uit de Verenigde Staten 
wel tweemaal zal doen nadenken 
alvorens zich hier te komen ves
tigen. 

Duitstalig 
offensief 
Na de „Volksgruppenrat", een 
drukkingsgroep uit Duitstalig Bel
gië, heeft nu ook de Partei der 
Deutschsprachigen Belgier (PDB) 
een offensief aangekondigd tegen 
de inlijving van hun gewest, bij 
Wallonië. 
Voor de PDB is het duidelijk dat 
de Duitstaligen in ons land volken
rechtelijk aanspraak kunnen ma
ken op instellingen en strukturen 
die de ontplooiing en het behoud 
van hun eigenheid waarborgen. 
De partij vreest evenwel dat de 
Waalse parlementairen elke uit
voering van de grondwet in die zin 
zullen blokkeren. Weliswaar zijn 
de traditionele partijen ook in 
Duitstalig België werkzaam, maar 
door hun binding met de Waalse 
zusterpartijen worden zij erg in 
hun programmatische opstelling 
belemmerd. 
De PDB rekent dan ook op de 
Vlaamse partijen. Het moet ons 
evenwel van het hart dat ook de 
Vlaamse traditionele partijen met 
hun Waalse zusterpartijen onder 
één hoedje spelen. Veel hulp moet 
van hen niet verwacht worden. 
Op de Volksunie kan de PDB 
alleszins rekenen. 

Kommentaar 

En nu 
de daad? 
Het voorzitterschap van de 
Vlaamse deelregerii^g lijkt Gaston 
Geens toch enig Inzicht bij te 
brengen. Zijn reaktle op de verkla
ring van het Vlaamse ACV om het 
industrieel beleid volledig te regio-
nalizeren, stemt alleszins hoopvol. 
Plots heeft Geens ontdekt dat de 
autonomiegedachte veld wint: „In
dien inderdaad met bikkelharde 
cijfers blijkt dat men op grote 
schaal konkurrentievervalsing or-
ganizeert, moeten we snel onze 
koers korrigeren. Vlaanderen mag 
immers zijn (rechtmatige) kansen 
op ontwikkeing niet verspelen of 
laten afremmen door oneerijke 
mededinging vanwege de staat". 
Volgens Geens is het staaldossier 
een ideale testcase. 
De oprechtheid van deze geloofs
belijdenis zal alleszins blijken bij de 
stemming over de motie van orde 
die de Volksunie bij de Vlaamse 
Raad heeft ingediend. Daarin 
wordt de oprichting van een krisis-
komissie geëist die tot taak heeft 
een onderzoek in te stellen naar 
de financiële en sociaal-ekonomi-
sche krisis, waarin Vlaanderen 
zich bevindt Een prachtige test
case! 

In St-Genesius-Rode Is men niet 
van plan om de taalwet te overtre
den. De uiteindelijke verantwoor
delijkheid berust dan ook bij de re
gering, meer bepaald bij de minis
ter van Binnenlandse Zaken. 
Maar daar wordt In alle talen ge
zwegen over het advies. Verve
lende vragen worden afgedaan 
met de verklaring dat het advies 
beschouwd moet worden als een 
werkdokument 
Door dit gebrek aan durf en vlucht 
voor de verantwoordelijkheid laat 
de regenng nog maar eens een 
taaigeschil aanzwellen, wat enkel 
de onzekerheid kan in de hand 
werken en het de Vlamingen In de 
faciliteitengemeenten geenszins 
gemakkelijker maakt 

Boven zijn 
stand 
„België leeft boven zijn stand", 
aldus bloklettert het Amerikaan
se weekblad Time dat het dez^ 

God nee, er is geen haar op ons hoofd dat er zou 
aan denken, iedere politieke tegenstrever uit te 
maken voor een schoelie of een verrader. 
Neem nou het achtbaar CVP-kamerlid Joze Dupré, 
burgemeester van Westerlo. Bezadigde Kempe
naar van middelbare leeftijd. Geen retorische 
hoogvlieger en geen lid van het klubje der grote 
tenoren in de Kamer. Boerendeputee zoals iedere 
partij er een aantal telt Rustig, geapprecieerd in de 
bijt vooral voor kommissiewerk of als rapporteur 
bij een of andere begroting. Met een speciale en 
niet ondeskundige belangstelling voor ekonomi-
sche problemen. Lastig lokalizeerbaar in het stan
den- en belangenkluwen van de CVP. Vlaamsge-
zind maar met mate, zoals een Kempens kristen-
demokraat spijtig genoeg meent dat het betaamt 
Gezien zijn ekonomische belangstelling de jong
ste maanden waarschijnlijk in toenemende mate 
onder de indruk van de Leuvense school en van de 
taal der cijfers. 

Men moet de man de moed van zijn overtuiging 
laten. Zijn interpellatie over het staaldossier verle
den week in de Kamer was een degelijk werkstuk. 
Samen met de interpellatie van ons bloedeigen ka
merlid Willy Desaeyere, die direkt aansloot op Du
pré, was het een bundel met gegevens en feiten en 
cijfers, die vernietigend zijn voor het tot nog toe 
gevoerde en voor het voorgenomen regeringsbe
leid 
Het staaldossier is niet maar niks. Dupré heeft 
aangetoond dat de 145 miljard die door de staat — 
lees: door de regeringspartijen — over de balk ge
gooid worden, niet zullen beletten dat het Waalse 
staal ook over drie jaar nog in de rode cijfers zal 
zitten. Hij voorspelt dat begin 1984 de Waalse 
staalindustrie ofwel volledig overstag gaat, ofwel 
genationalizeerd zal worden. Wat betekent, dat de 
overheid — lees: de belastingbetaler — volledig 
zal moeten opdraaien voor de kilometerdiepe put 
En hij beweert dat de staatstussenkomst ten bate 
van de Waalse staalindustrie volkomen in strijd is 
met de elementaire regels van de parlementaire 
demokratie. 

Wij danken de heer Dupré en gaan over tot de 
dagorde. Welke gevolgen en welke konsekwenties 
knoopt zijn bloedeigen partij vast aan de filippica 
die Dupré in de Kamer ten beste gaf? Gooien de 
ministers-partijgenoten van de heer Dupré hun 
portefeuille op tafel of hun gewicht in de weeg
schaal, om te beletten dat de miljardendans ver
dergezet en de elementaire regels van de parle
mentaire demokratie nog langer worden ver
kracht? 
Was het maar waar! In dit levensbelangrijke 
miljardendebat, bij deze broodnuchtere en brood
nodige interpellatie van een der hunnen schitter
den de meeste CVP-Kamerleden door afwezig
heid. Gezwegen van de CVP-excellenties, die op 
het bloedeigenste moment wellicht aan het uitkie
nen waren op welke wijze ze best nog een aantal 
miljarden in de gloeiende Waalse muil kunnen 
schuiven. 
Het drama van de CVP is niet, dat ze geen enkel 
fatsoenlijk parlementslid zou hebben. Het drama 
van de CVP is, dat deze fatsoenlijke parlementsle
den wel eens hun hart mogen luchten, desnoods in 
het openbaar en via een interpellatie, zonder dat er 
echter ook maar de schijn van de schim van een 
verandering in het beleid komt 
Der Mohr hal seine Schuldigkeit getan. Dupré 
heeft zijn woordeke geplaceerd en er wordt rustig 
verder geregeerd-
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Sociaal-ekonomisch m 
Na Valentijntjesdag, de grote paaskuis... 

Over een goede week, als 
eersteminister Martens 
diktator Moboetoe in Zaïre is 
gaan vertellen welke 
financiële steun hij van ons 
land nog onverminderd mag 
verwachten, wordt in ons land 
het startsein gegeven voor 
een hele reeks nieuwe 
besparingen in het kader van 
de aangekondigde paaskuis. 
Minister van begroting 
Mathot heeft een ware grote 
kuis aangekondigd. 
Niemand zal eraan twijfelen 
dat zulks dringend geboden 
is. 
Alleen rijzen er wel wat 
vragen bij onder meer het 
ministerieel voornemen om 
„met een hele reeks wettelijke 
maatregelen en koninklijke 
besluiten te snijden in wat tot 
nog toe werd beschouwd als 
„niet-samendrukbare 
overheidsuitgaven". 
Financiënminister Eyskens 
heeft zich in die zin ook al 
een paar keer uitgelaten. 
Onder de noemer van niet-
samendrukbare 
overheidsuitgaven gaan ook 
onder andere heel wat sociale 
uitkeringen schuil. 
Niet dat in die sektor niet 
meer sociaal-gerechtvaardigd 
zou kunnen bezuinigd worden, 
maar we houden de adem 
voor het moment dat de 
aangekondigde koninklijke 
besluiten ter tafel liggen, want 
de voorgenomen grote kuis 
zou wel eens allereerst en het 
meest voelbaar de 
minderbegoeden kunnen 
treffen. 

Voor men toe is aan die fameuze 
,niet-samendrukt)are overheida-
LHtgaven" zou best eerst nog 
eens een tour-dtiorizon kunnen 
gemaakt worden in de rubriek 
„verspillingen van overh&dsgel-
den". Het pas gepubik^eerde 
137ste boek van het Rekenhof 
spreekt inderdaad boekdelen. 
De kamptoen van miljardenver
spillingen is voorzeker het minis
terie van openbare werken. In de 
voorbije tien jaar werden, met 
ministeriële zegen, tientallen mil
jarden over de balk gegooid. 
Wat geschied is, is geschied. 
Akkoord, maar van een drasti
sche koerswijziging in het beleid 
is nauwelijks iets te bespeuren. -
De VU-kamerleden Jaak Ga
briels en Joos Somers hebben 
vorige week op een fjerskonfe-
rentie het verspillingsbeleid van 
openbare werken scherp aange
klaagd. 

Kamerlid Somers wees daarbij 
ook op de „kleipschalige" verspil
lingen én bij openbare werken 
én bij verkeerswezen (toevallig 
twee ministeries waar CVFer 
Jos Chabert minister is of was). 
Dagelijks gebeuren er onzinnige 
beleidsmaatregelen, die net zo
als de kleine ongelukken, nauwe
lijks de krantekoppen halen, 
maar die samengenomen jaar
lijks aan de gemeenschap een 
pak miljoenenuitgaven kosten. 
Kamerlid Gabriels rekende na 
dat op 8 jaar tijd voor in totaal 
5,3 miljard aan schadevergoedin
gen werd uitbetaald aan aanne
mers van openbare weken. Ter
wijl nog aanslepende geschillen 

ook goed zijn voor bijkomend 
minimum 5 miljard waar de ge
meenschap niets dan een zeep
bel voor in de plaats krijgt 
Bij verschillende gigantische 
ofjenbare werken hebben we 
mogen merken hoe de prijzen, 
middels de zogeheten raamkon-
trakten en vooruitgangskontrak-
ten, maand na maand de pan 
uitvlogen. Niet alleen het natio
naal ministerie van openbare 
werken (Chabert zal dit wel 

hardnekkig unitair houden) maar 
ook nog tal van andere besturen 
en parastatale instellingen doen 
hardnekkig zware zinloze uitga
ven. 

Het is zo geweten dat verschil
lende interkommunale verenigin
gen, goede sier maken. Inter-
kommunales voor wegenbouw 
blijven zk;hzelf overleven nadat 
de opdracht werd voltooid. 

Deze instellingen zijn ook niet 

toevallig een vette kluif voor niet 
onderbetaalde nevenjobs die 
hoge ambtenaren en politk:i bin-
nenrijven„ 

15 miljard gezocht 
Minister Chabert heeft dus aan
gekondigd dat een hele trits 
voorgenomen openbare werken 
op hun nut worden onderzocht 
en volgens hun nut en dringend-

En nu de niet-samendrukbare overheidsuitgaven... 

Luxe-autowegen 
Iedereen kan vaststellen dat 
onze autosnelwegen heel wat 
breder uitvallen dan deze in alle 
omliggende landen en bijgevolg 
ook heel wat duurder zijn qua 
aanleg. 
Bovendien werden er hier en 
daar veel te grote parkeerplaat
sen aangelegd die er praktisch 
altijd voor drievierden onbenut 
blijven. 
Maar ook bij de uitrusting werd 
op schromelijke manier overdre
ven. Zo werden langsheen vete 
autowegen maar ook andere 
rijkswegen, vuilnisbakken ge
plaatst, vooral van oranjegeschil
derd model. Afgezien van het feit 
dat deze veel te klein uitgevallen 
zijn, met als gevolg dat men 
regelmatig op vele plaatsen vuil
nis langs de bakken ziet liggen, 
zijn zij ook biezonder duur: drie 
jaar geleden reeds 7.000 fr. per 
stuk, inmiddels gestegen tot zo
wat 8.000 fr. per stuk. 
Over de veel te overvloedige 
veriichting werd reeds heel wat 
gezegd en geschreven. Thans 
schijnt iedereen toe te geven dat 
men overdreven heeft bij de uit
rusting en worden blijkbaar 
maatregelen getroffen om te be
zuinigen onder meer door het 
verwijderen van een aantal lam
pen. 

Nochtans werd deze verkwisting 
reeds vele jaren geleden in 7 3 en 

7 4 aangeklaagd door de VU-
parlementsleden. 
Op dat ogenblik was het nog niet 
te laat om de passende maatre
gelen te treffen. Maar er werd 
toen geantwoord dat het om al
lerlei technische redenen niet 
mogelijk en niet wenselijk was 
de verlichting te verminderen, 
dat het meerverbruik onbedui
dend was enz. En inmiddels ging 
men er nog jaren mee door op 
dezelfde, veel te overvloedige 
manier, verlichting aan te bren
gen. Daarbij werd vaak en ver
moedelijk bewust alleen gespro
ken over de kosten van elektrici
teitsverbruik en niet over de an
dere, eveneens onafscheidelijk 
aan de verlichtinguitrusting ver
bonden kosten zoals lampen en 
andere onderhoudskosten. 
Wat er ook van zij, het totaal van 
deze kosten voor het wegennet 
van de Staat was volgens art 
536.02 van de begroting van 
Openbare Werken '80 reeds op
gelopen tot 1.334.000.000 f r. 
Als detail daarbij kan nog ver
meld worden dat de biezonder 
opvallende verlichtingsinstalla
tie van het verkeersknooppunt 
richting-Brussel met de auto
snelweg Brussel-Luchthaven te 
Zaventem 16 masten omvat die 
ongeveer 1.550.000 fr. per stuk 
kosten. Maar ook (zie parlemen
taire vraag nr. 21 dd. 30.3^79) 

inzake andere uitrusting werd 
schromelijk overdrevea Zo bij 
voorbeeld werden in bepaalde 
tunnels, o.m. deze te Brussel on
der het Jubelpark en het Schu-
manplein, om de 50 meter tele
foontoestellen geïnstalleerd 
(d.wJL 15 in de ene tunnel en 21 in 
de andere, in iedere richting) en 
dit voor een prijs van 5.095 fr. per 
toestel, zonder verbindingskabeL 

heki in een voorkeurvolgorde 
zullen geplaatst worden. 
We zullen moeten afwachten 
wat er dan naderhand met dat 
lijstje gebeurt-
Trouwens, een tijd geleden was 
er reeds de studie-Kirschen die 
de regering helemaal links heeft 
laten liggen. 
Trouwens (er kan niet genoeg 
op gewezen worden), is er mo
menteel nog een andere studie
opdracht aan gang betreffende 
de bouw van een gigantische 
stormstuw op de Schelde. 
Hier blijkt geen sprake te zijn van 
„samendrukb^e overheidsuitga
ven", (aedegen alternatieven zo
als dijkverhoging en kleinere stu
wen aan de monding van de 
zijrivieren van de ScheWe die 
miljarden goedkoper zouden uit
vallen, werden nauwelijks onder
zocht Nee, de overhekl, met 
name het ministerie van openba
re werken, heeft aan een consor
tium van aannemers alweer een 
nieuw gigantisch raamkontrakt 
bekx>fd, en zo zal dus gescfiie-
dea 

Men kan er van op aan dat op 
het verlanglijstje van openbare 
vtrerken, dat minister Chabert 
laat opmaken, deze gigantische 
stuw zeker niet achteraan zal 
bengeierv-

inmiddels heeft minister 
Mathot aangekondigd dat 
behoudens de verhoopte 40 
miljard extra-besparingen als 
gevolg van de budgetkontroie 
van het hakbijlkomitee, ook 
nog minstens 15 miljard 
meer-inkomsten zullen 
gezocht worden via fiskale of 
parafiskale weg. De kleine 
verbruiker zal dus spoedig 
eens te meer alweer het 
gelag moeten betalea 

Auto-oorlog 
De commerciële ooriog in de auto
industrie woedt nu in volle hevig-
heki. De Ford Motor 0)mpany 
zag in ons land het aantal maande
lijkse klanten bijna op de helft 
terugvallen, en start nu een agres
sieve campagne om met allerlei 
extra's de klanten, die lonken naar 
de goedkopere Japanse wagens, 
weer in huis te halen. 
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Met 
ambiance... 
Voor de geineenteraadsverkie-
zingen van 1982 moet het dos
sier Brussel in icannen en kruiken 
zijn. Dat lezen we althans in het 
regeerakkoord. 
Maar zover zijn we bijlange niet 
Nog steeds wordt getracht in het 
Parlement een kommissie op te 
richten, die de vele Brusselse 
vraagstukken moet oplossen. 

Maar de samenstelling van deze 
kommissie blijkt een niet te ne
men hindernis te vormen. De Vla
mingen eisen een paritaire sa
menstelling, terwijl de Franstali-
gen uiteraard vinden dat een 
meerderheid van zetels aan 
Franstaligen moet toekomen. Het 
FDF ziet het nog anders: de helft 
van de kommissieleden moet uit 
het Brusselse komen en van die 
helft moet tweederde Franstalig 
zijn. 

Volgens kamervoorzitter Michel 
is het essentieel dat er in de 

kommissie een ambiance heerst, 
zodat iets konstruktiefs kan be
reikt worden. De ambiance is er 
nu reeds-

Dosis 
autoriteit 
„Indien we een algemene verzie
king van onze demokratie wensen 
te vermijden, zal het nodig zijn in 
ons bestel een kleine dosis autori
teit in te brengen, om op termijn 
diktatoriale regimes van links of 
rechts te vermijden." 
Een doordenkertje van manager 
André Leysen, voorzitter van de 
AGFA-Gevaert Groep en van de 
Standaard-uitgeversmaatschappij, 
dat hij reeds een paar keer op toe
spraken In Antwerpen, Parijs en 
Duitsland ten beste gaf. 

Taalstrijd 
strafbaar? 
Verleden week keurde de Kamer 
het wetsvoorstel goed tot be
straffing van bepaalde door ra
cisme of xenofobie ingegeven 
daden. De VU-fraktie onthield 
zich daarbij omdat minister Mou-
reaux het nodig oordeelde het 
„opiniemisdri j r opnieuw in het 
leven te roepen. 
Mensen die behoren tot een 
groep of een vereniging die de 
rassendiscriminatie of de ras
senscheiding verkondigt, zullen 
in de toekomst strafbaar zijn. 
Het FDF heeft reeds laten ver
staan dit artikel aan te grijpen om 
de zogenaamde discriminaties 
ten nadele van frankofonen in het 
Brussels randgebied en in de 
Voerstreek voor de rechtbanken 
te vervolgen. De kuituur- en 
strijdverenigingen die de belan

gen van de Vlaamse gemeen
schap behartigen, lopen dus in 
de toekomst het gevaar voor de 
rechter te moeten verschijnen. 
Eenvoudig omdat zij in het be
lang van de Vlaamse bevolking 
opkomen tegen de frankofone 
dwingelandij! 
Kortelings komt het voorstel in 
de Senaat ter sprake. Een laatste 
kans om deze inbreuk op de 
vri jheid van mening en van ver
eniging te schrappen uit de we t 

KMO slankt af 
Steeds meer tekenen wijzen erop 
dat de ekonomische krisis nu ook 
de pijlers aanvreet die tot nog toe 
als stevig gezond werden be
schouwd. Wat de Vlaamse ekono-
mle betreft werd reeds bij herha
ling gewezen op het grote belang 
van de kleine en middelgrote on
dernemingen In onze globale eko
nomische bedrijvigheid. Hoewel 
statistici nog een kleine aangroei 
van de tewerkstelling In de KMO's 
blijven melden, en dus gelukkig 
blijkt dat deze ondernemers alles 
behalve de armen laten zakken, 
blijkt anderzijds toch in een studie 
van prof. Donckels (in opdracht 
van de Gewestelijke Ontwikke
lingsmaatschappij van West-
Vlaanderen) dat er belangrijke 
verschuivingen in tewerkstelling 
geschieden. In de KMO-sektor 
neemt het aantal kleine bedrijven 
toe. Vooral in de Industriële sektor 
tuimelen de middelgrote onderne
mingen almaar onder het niveau 
van 50 werknemers. Dat voorspelt 
weinig goeds voor de hernieuwde 
toename nadat het dieptepunt van 
de recessie voorbij Is... 

Twee 
tienden... 
VEV-voorzitter Stouthuysen deed 
de regering een konkreet voorstel 
om jonge ondernemers aan te 
moedigen hun investeringsplan
nen uit te voeren. 
„Indien de regering één tiende van 
de 140 miljard, die in de volgende 
jaren voor de staalnijverheid voor
zien is, mocht voortiehouden voor 
het wegnemen van handicaps bij 
jonge ondernemingen, dan zou
den honderden ondernemers uit 
hun startblokken schieten en zou 
het Belgisch industrieel landschap 
een heel ander uitzicht krijgen," 
aldus de VEV-voorzitter. Ter atten
tie van minister Mathot kunnen we 
daaraan toevoegen dat hij mis
schien ook best een tiende van die 
weggegooide 140 miljard zou re
serveren om het budgettekort op 
te lossen dat hij nu met nog maar 
eens nieuwe fiskale truuks poogt 
te reallzeren. 

Goedkope post(en) 
Het is een publiek geheim dat de 
„Post" al jaren met goedkoop 
personeel werkt door de wetten 
op de tewerkstelling van ekono
mische stagiairs te omzeilen. 
Deze mensen werken op kader-
betrekkingen in plaats van, zoals 
de wet voorschrijft, een werkelij
ke stage te vervullen buiten het 
kader en onder voortdurende be
geleiding. 
Op zichzelf niet zo erg, ware het 
niet dat hierdoor de laureaten 
van eksamens op de wachtli jst 
blijven staan. Een groot aantal 

bediendenfunkties blijven een
voudig taboe voor de geslaag
den. 
Dit is een onrechtvaardige toe
stand ten aanzien van de mensen 
die na hun eksamen op een aan
werving wachten, terwijl niet-ge-
slaagden, waaronder de stagi
airs, de openstaande posten bli j
ven blokkeren. Daarenboven 
ruikt deze handelswijze naar fa-
voritisme, het zogenaamde ach
terpoortje om nog politieke en 
syndikale aanwervingen te ver
richten. 

Waals 
onbegrip 
De leden van de Franse gemeen
schapsraad kennen blijkbaar de 
meest elementaire beginselen van 
het federalisme met. 
Deze week keurden zij een motie 
goed van FDF'er Lagasse over 
„de middelen voor de Franstaligen 
in de gemeenten met speciaal 
statuut om hun gehechtheid aan 
de Franse gemeenschap uit te 
drukken". Ter verantwoording 
stelde Lagasse dat er op dit ogen
blik al te weinig gedaan wordt 
voor de Franstaligen van de Voer
streek en de randgemeenten. Vol
gens hem duldt het geen twijfel 
dat de demokratie in deze streken 
In het gedrang wordt gebracht De 
voorzitter van de Vlaamse Raad 
noemde deze motie een inmen
ging in Vlaamse aangelegenhe
den, strijdig met de federale basis
beginselen. De Vlaamse rege
ringsleden laten rustig betijen... 

De deur van 
De Clercq 
Verleden zondag heeft P W -
voorzitter W. De Clercq op een 
Heizel-bijeenkomst van zijn par
t i j een der klassieke politieke 
deuren dichtgeklapt door zijn 
verklaring dat de P W aan geen 
regeringsdeelneming denkt zon
der voorafgaande verkiezingen. 

De verdeelheid in de CVP, de 
open ruzie in de PS en de elekto-
rale koorts in de P W zijn niet 
van aard om ernstig politiek werk 
in de eerstvolgende maanden 
mogelijk te maken. 

En nochtans: het is dat, wat het 
land nodig heeft— 

PP-herrie 
Het bekvechten tussen de direktie 
van Phillips Tessenderio, de mer-
captanenfabriek, en de politieke 
overheid — zowel gemeentetje-
stuur als het ministerie van Volks
gezondheid — blijft voortduren. 

De direktie van het petrochemisch 
bedrijf zag niet op de kosten en 
liet de Amerikaanse super-mana
ger evenals een paar geneeshe
ren vanuit het buitenland overko
men om met slaande gezagsargu
menten de bevolking ervan te 
overtuigen dat de enorme stank 
die verscheidene dagen een flink 
stuk van Vlaanderen teisterde, 
niet van Phillips Petroleum zou 
afkomstig zijn. 

Inmiddels houdt de befaamde toxi
coloog professor Hendnckx vol 
dat het allicht wél om mercapta-
nengeur gaat en wees hij er daar
bij waarschuwend op dat dit goed
je op korte tijd een groot gevaar 
vormt voor de beschadiging van 
de hersenen... 
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Wetstraat 

Barst... door het staal 
Het Parlement ligt er deze dagen 
desolaat bij. Nieuws valt er haast 
niet te rapen, tenzij parti jpolit ie
ke nulliteiten. Eerder zelden be
merkt men verkozenen in of rond 
het „halfrond". 
De politiek wordt momenteel el
ders bedreven. In de kabinetten, 
waar met hoorbare tegenzin naar 
bezuinigingen gespeurd word t In 
de partijsekretariaten, waar dos
siers als Brussel en onderwijs op 
de gewenste elektorale tempera
tuur worden gehouden. Via inter
views en persmededelingen, 
waarin te pas en te onpas ge
schermd wordt met veto's en 
voorwaarden inzake de 500 mil
jard die Martens bij mekaar moet 
zoeken om deze staat drijvende 
te houden. 
De agenda van Kanner en Senaat 
beloofde de voorbije week slechts 
één hoogvlieger: het staaldossler. 
Woensdag onder impuls van de 
kamerleden Dupré (CVP) en De-
saeyere; 's anderendaags in de 
Senaat overgedaan door de 
P W ' e r Février, hierbij gesteund 
door Van Ooteghem en Capoen. 
Het werd evenwel geen boelende 
en verhelderende diskussle. 
Slechts een droge opeenvolging 
van soms al te technische uiteen
zettingen. Maar bovenal het be
wijs van de onmacht van het Par
lement om een dergelijk Immens 
dossier te kontroleren en van mi

nister Claes en zijn kollega's om 
het open en klaar tot een goed ein
de te brengen. 

Fluwelen debat 
Parlementaire belangstelling was 
er nauwelijks. Op één enkele kom-
munist na zwegen alle Franstalige 
Kamerleden als vermoord. Hun 
visie werd evenwel prachtig ver
tolkt door de Limburgse dirigent-
minister. 
De leden van de meerderheid 
voerden het debat met fluwelen 
handschoenen. De CVPer Dupré 
meldde inleidend het de minister 
niet moeilijk te maken en met geen 
woord te reppen over de commu
nautaire voetangels. Begrljp)elijk, 
vermits zijn p>artij totaal verweven 
zit In het ondoorzichtige net van 
scheefgroeiingen en verspillingen. 
Netjes omzeilde hij alle hindernis
sen om te b^lurten dat de Waalse 
staalbedrijven in 1983 nog steeds 
In de rode cijfers zullen zitten, 
ondanks de staatssteun van ruim 
145 miljard. 

De minister van Ekonomische Za
ken noemde zelfs deze voorstel
ling van zaken vrij pessimistisch 
en gewaagde van nauwelijks en
kele tientallen miljarden. Dupré re
pliceerde niet 
Slechts Wil ly Desaeyere en in de 
Senaat zijn fjartijgenoten Michel 
Capoen en Oswald Van Oote

ghem wisten enige vaart In het 
debat te brengen. 
Alle drie betitelden zij het huidige 
staalbeleld als totaal onverant
woord. Niet dat Vlaanderen de 
ondergang van Wallonië wenst 
Integendeel, het heeft eerder be
lang bij een rijke buur dan bij een 
arme. 
Dat neemt evenwel niet weg dat 
de wederopleving van de Waalse 
ekonomie onmogelijk Is zonder 
drastische herstrukturering. Maar 
dan wel bulten de staalsektor orfi, 
want deze biedt op langere termijn 
geen overievingskansen. 
Voor de Volksunie is het alterna
tief duidelijk: het onderscheid tus
sen natkjnale en regionale sekto
ren moet opgeheven worden. Er 
bestaat Immers de neiging om 
toestanden te laten verrotten, zo
dat de nationale overheid er voor 
kan opdraaien. 
Uiteraard beseft Wallonië dat 
56 t h . van de belastingen uit 
Vlaanderen komen en dat van de 
145 miljard staatsteun aan het 
Waalse staal er nagenoeg 
85 Vlaamse miljarden zijn. Maar 
even duidelijk Is het dat een door
zichtig beleid er slechts kan ko
men wanneer alle sektoren — 
textiel, steenkool en staal — gere-
gionalizeerd worden. 
Minister Claes repliceerde hierop 
dat een federallzering van het 
staal gelijk staat met het plaatsen 

van een bom onder de staat Maar 
heeft hij gehoord wat Van Oote
ghem als besluit trok: „Het geduld 
van de Vlamingen loopt stilaan 

teneinde. Het zou wel eens kun
nen bewaarheid worden dat Bel
gië barst niet door de taal maar 
door het staalT? 

P-Sprokkels 
• Tijdens het debat over de be
groting van Volksgezondheid peil
de Wil ly Kuijpers naar de houding 
van de minister Inzake de wieler
wedstrijden voor kinderen. Dhoo-
re antwoordde dat hij het voorio-
pig houdt bij een „pragmatische 
oplossing via een strenge dokters-
kontrole. 
• Aan Jaak Gabriels beloofde 
minister Spitaels zich in te span
nen om voor de vllegkoenersbe-
drijven een blijvende oplossing te 
zoeken in het kader van de natio
nale en internationale luchtvaart-
reglementering, rekening houdend 
met alle betrokken belangen. 
• In een interpellatie stekie Wil ly 
Kuijpers dat de witloofteelt In 
Vlaanderen de droevige weg op
gaat van het hop en de druif. De 
afzet wordt meer en meer be
dreigd door de buitenlandse belas
tingdruk, door de onwettelijke 
Franse konkurrentle, ons versnip
perd verkoopsysteem en de hoge 
produktiekosten. 
• Op initiatief van André De 
Beul werd een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Gemeentewet 
opnieuw naar de kommissie ver
zonden. Het wetsvoorstel beoogt 
een uitbreiding van het inzage- en 
kontrolerecht van de gemeente
raadsleden. Daarbij wordt echter 
geen rekening gehouden met een 
mogelijke wijziging van de „be
stendige deputatie" door een an
dere bevoegde voogdijoverheid. 

• Niettegenstaande zelfstandi
gen en KMO's meer dan 50 th . 
van de arbeidsplaatsen waarbor
gen en een onvervangbare rol In 
het ekonomlsch leven vervullen, 
werden zij buiten de onderhande
lingen voor een centraal akkoord 
gehouden. Volgens Michel Ca
poen is dergelijke houding onbe-

gnjpelijk, omdat ze strijdig Is met 
de vriendelijke woorden van het 
regeerakkoord, en daarenboven 
onaanvaardbaar omdat een be
langrijke werkverschaffer buiten 
de besluitvorming werd gehou
den. 

• In de senaat lnterp>elleerde 
nnevr. Mathieu-Mohin van het 
FDF over de intimidatie van frans-
talige leerilngen uit randgemeen
ten bij hun vervoer per autobus. 
Bob Maes replteeerde hierop dat 
dergelijke onbenulligheid schril af
steekt tegen wat de kleine kinde
ren van de Vlaamse school te 
Komen overkomt 

• Gezien de franstallge school te 
Ronse onder de bevoegdheid vak 
van de Vlaamse onderwijsminis
ter, verklaarde deze aan Wil ly 
Kuijpers dat de nederiandstalige 
school te Komen door zijn fransta
llge kollega beheerd word t Ze is 
trouwens gehecht aan een frans
tallge school. 

• De suggestie van Jef Valke
niers om voor de jonge fietsers 
een campagne op te zetten zoals 
te Kofjenhagen, leek de minister 
niet opportuun. In die stad voert 
de FKjIltie een aktie voor veilig 
fietsen door aan de kinderen, die 
hun rijwiel In perfekte staat hou
den, een check van 300 fr. te 
bezorgen. 

• Te Bnjssel stelt de NMBS 
3283 stationspersoneelsleden te
werk, in Vlaanderen 6950 en In 
Wallonië 6813. Aan Oswald Van 
Ooteghem antwoordde de minis
ter dat het rendement niet noodza
kelijk hoger ligt In de Vlaamse 
groep, daar ook met de moeilijkhe
den en blezonderheden Inzake ex
ploitatie moet rekening gehouden 
worden. 

REL 
UE 

Het voorstel van Vic Anciaux om nog dit jaar agglomeratieraadsverkiezingen te houden, stemt FDF-
voorzitster Spaak geenszins gelukkig. Onverbloemd stelt zij drie voorwaarden: een definitieve regeling voor 
Brussel, zijnde een volwaardige gewestraad en een autonome deelregering; een regel voor het beheer van 
de gemeentelijke instellingen en een akkoord inzake de begrenzing. De regering wil deze problemen toever
trouwen aan een parlementaire kommissie, maar ook daar stelt mevr Spaak haar voorwaarden: de helft van 
de leden moet Brusselaar zijn, waarvan twee derde Franstalig! Waarschijnlijk moeten die Franstaligen ook 
nog lid van het FDF zijn... 

De heer Bob Maes: „Vele Frans
taligen willen in het randgebied 
komen en blijven wonen. On
langs had ik een appartement te 
huur In de Vlaamse gemeente 
Zaventem en van de kandidaat
huurders waren zeker de helft 
Franstaligen. Toen ik hen wees 
op de gevaren van hun keuze en 

zei dat er in Zaventem geen 
faciliteiten zijn, kreeg ik als ant
woord: „Je m'en fous'. (Gelach) 
„Ten einde raad heb ik dan de 
waarde van mijn appartement 
zelf afgebroken, ten einde deze 
Franstaligen voor alle onheil te 
behoeden. CJ Aan mevr Mohin 
en haar kollega's geef ik de raad 
nutteloze frustraties te voorko
men en zich te gaan vestigen in 
Genval, La Huipe en Waterloo. 
Het zou beter zijn voor ons en 
het zou veel zaken in dit land ge
makkelijker maken'. (Applaus bij 
talrijke Vfaamse leden). 
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8 mi Onze wereld 

Het uur van de haviken? 
Onder algemene bijval heeft president Reagan verleden donderdag 
zijn ekonomische plannen onthuld. De inhoud kwam goeddeels 
overeen met de beloften die tijdens de verkiezingscampagne voor het 
presidentschap naar alle windstreken werden uitgestraald. In alle uit
gaven wordt drastisch gesnoeid. Alleen de federale uitgaven voor 
defensie ontkomen aan de hakbijl. Die zullen geleidelijk aan toene
men, tot met 27 o/o in 1984 — het jaar van Big Brother! In 1985 gaat 
42 % van de federale uitgaven naar de krijgsmacht Het wordt dus: 
„meer kanonnen, minder boter" — een bekend deuntje uit de jaren 
dertig, van onvervalste Hitler-Duitse afkomst 

Toestand 
Houdt dat in dat Reagan mordicus 
een oorlog met de Sovjetunie wil? 
Beslist niet De cijfers geven alleen 
maar aan dat herbewapening prio
riteit is voor de nieuwe Administra
tie, zelfs ten koste van sociale 
programmaties. Herbewapening? 
Dat wel en dan niet alleen om het 
peil van de Sovjets op alle vlakken 
van konventionele en strategische 
wapens te bereiken maar ook om 
in een meer nabije toekomst met 
sukses de strijd te kunnen aanbin
den tegen het internationaal terro
risme volgens staatssekretaris 
Haig „de ergste aanslag op de 
mensenrechten". Dat Reagan en 
zijn advizeurs niet lachen met de 
beloofde opwaardering van Ame-
rika's prestige in de wereld is al bij 
vorige gelegenheden gebleken: 
amper een week na zijn investi
tuur beschuldigde Reagan de 
Sovjetunie ervan het internatio
naal terrorisme te aktiveren, wat 
beslist niet het aangewezen mid
del is om weer aan te knopen met 
de „vreedzame koëxistentie" van 
weleer Van diezelfde bewogen
heid uit zal hij ook meer middelen 
ter beschikking stellen van El Sal
vador — het testgebied van Ame-
rika's anti-kommunistische krediet
waardigheid — waar gebonden 
landen hun steun aan de linkse 
guerrillero's hebben opgevoerd. 
Zoveel bewijzen van bereidheid 
om schoonschip te maken met het 
wankelmoedig verleden. Evenveel 
uitingen van het vaste voornemen 
om een nieuwe koers te varen. 
Dat het Reagan menens was was 
al overtuigend gebleken bij de 
keuze van zijn medewerkers aan 
de top van buitenlandse zaken en 
van defensie: generaal Haig en 
Caspar Weinberger Haig heeft 
van Kissinger de metode van de 
„linkage" geleerd. Onderhandelen 
over beperking van de wapen
wedloop? Aan Salt II schaven of 
uitpakken met gesprekken over 
Salt III? Waarom ook niet? Maar, 
eerst toezien en afwachten wat 
Moskou met Polen en Afghanistan 
van zins is, eerst de gedragingen 
van de Sovjets in Thailand, Cam
bodja en Vietnam op kaart bren
gen. Bescheiden is Haig nooit ge
weest Nu hij witgewassen is van 
alle Watergate-zonden is hij dat 
minder dan ooit Zijn mening is dat 
macht een onontbeerlijke voor
waarde is voor efficiënte diploma
tie. Toen hij er lucht van kreeg dat 
de Europese Tien een financiële 
aktie ten voordele van de Salvado
raanse slachtoffers overwogen 
sturude hij prompt zijn speciale 
gezant Eagleburger naar Brussel 
Gevolg: die humanitaire spoed-
hulp gaat niet door 
Tweede sterke man en Pentagon-
minister Weinberger wil meer geld 
voor zijn krijgsmacht Reagans 
ekonomisch plan bevestigt dat hij 
zijn zin zal krijgen. Ook die Wein
berger, reserve-kapitein en tijdens 
WO II verbonden aan de staf van 
Mac Arthur is met knal-effekten 
gestart, in zijn eerste perskonfe-
rentie heeft hij Schmidt, Giscard 
dEstaing e.a.m. opgeschrikt met 

de onverwachte mededeling dat 
eerlang de diskussie over produk-
tie en nuttig gebruik van de neu
tronenbom weer opgenomen 
wordt 
Neem maar aan dat de door Car
ter bevolen produktiestop van de 
„propere" bom tussen hangen en 
wurgen ligt Weinberger zelf heeft 
nooit een neutronengranaat van 

nabij gezien en weet minder af van 
strategie dan een schrijnwerker 
van aëro-elasticiteit Hij is wel een 
organizator zonder weerga die al 
onder goeverneur Reagan de Cali-
fornische begroting in evenwicht 
heeft gehouden. Efficiency is zijn 
devies. Hij is een superieure mana
ger Hij heeft bewondering voor 
Reagan. Politiek laat hem koud. 

Allicht zal het 26ste partijkongres 
van de Russische KP dat maan
dag jl. voor negen lange dagen van 
start ging ons openbaren hoe de 
Sovjets tegen Amerika's buiten
landse en defensiepolitiek aankij
ken. Zal Brezjnev zoete broodjes 
bakken of gaat maarschalk Ousti-
nov de toon en sfeer bepalen ? Op 
de vooravond van het kongres 
schreef hij in de Pravda dat de 
„ Westerse imperialisten"een nieu
we wereldoorlog voorbereiden. 

Van détente gesproken! 

Alexander Haig 

Shirley Winters: 
idealistische bohémienne 

(RSA) — Zowat overal in West-
Europa is „politiek links" van
daag ten prooi aan gistingspro
cessen waarvan verloop en ge
volgen alsnog niet zijn te over
zien. West-Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Spanje, overal staat de 
politieke barometer van links op 
storm en onweer. Tot in Groot-
Brittannië toe waar een speciaal 
kongres, door Labour te Wem
bley op 24 januari jl. bijeengeroe
pen, de tegenstellingen binnen 
de partij — over nagenoeg alle 
politieke en socio-ekonomische 
problemen — niet kon overbrug
gen. Integendeel! Door een motie 
van de linksradikalen onder An
thony Sedgwood Benn voelde de 
rechtervleugel zich voor schut 
gezet en prominente voorstan
ders van de gematigde trend 
dreigden met ontslag en schis-

. ma. Vandaag is het dan zover. Na 
Shirley Williams (50) die al een 

paar weken geleden de partij had 
verlaten („met de dood in het 
hart", zoals dat heet) zijn vrijdag 
jl. ook Roy Jenkins, David Owen 
en William Rodgers officieel uit
getreden. Van de vier Labour-
dissidenten die zich opmaken 
om via een Sociaal-Demokrati-
sche Raad een nieuwe Centrum
partij op te richten is Shirley 
Williams de enige die in Groot-
Brittannië op bekendheid en po
pulariteit kan bogen. 

Reeds als meisjesstudente te Ox
ford had Shirley Williams een 
zwerm aanbidders om zich heen. 
Niet dat Shirley opw/lndend mooi 
Is. Ze komt veeleer slordig en 
nonchalant over en ook haar haar
tooi Is niet je dat Haar charisma is 
dus van karakterologische aard. 
Wars van.arrogantie en behaag
zucht en hartelijk in de omgang 
straalt ze vooreerst warme men

selijkheid uit Ze Kan bezorgd toe-
luisteren als anderen hun nood 
klagen. In meer dan een opzicht Is 
ze het tegendeel van Margaret 
Thatcher. Ze mist de koele bere
kening en de kille ambitie van de 
„Ijzeren Lady". Ze Is bescheiden 
en spontaan en kan haar gevoe
lens niet verbergen. Toen haar 
huwelijk met fllozofleprofessor 
Bernard Williams In 1972 over de 
kop ging was ze ook naar bulten 
zwaar aangeslagen. 

Op de knieën van Nehru 

Haar ouders waren militante socia
listen en pacifisten. Haar vader, Sir 
George Catlin, een historicus ge-
speclallzeerd In politieke weten
schappen, pleitte al na W O I voor 
een Atlantisch bondgenootschap. 
Haar moeder, Vera Brittain, was 
een overtuigde feministe en 
schreef een destijds druk gelezen 
en later verfilmd boek („Testament 
van een jeugd"). In de ouderlijke 
woning kwamen Illustere mannen 
over de vloer: de dichter en dra
maturg T.S. Ellot H.G. Wells en 
Pandit Nehru, de latere premier 
van India. Als kind heeft Shirley op 
zijn knieën geschommeld tot ze 
doodmoe In slaap viel. Haar ou
ders stuurden haar van de ene 
school naar de andere, scholen 
voor arbeiderskinderen, voor de 
middenstand en de aristokratle, 
opdat Shirley al vroeg vertrouwd 
zou geraken met het hele spec
trum van de maatschappij. Dit ge
stadig „verhuizen" droeg welis
waar niet bij tot de door pedago
gen aanbevolen kontlnuïteit maar 
dit schoolreizend bestaan heeft 
haar niet wezenlijk gehinderd. 
Shirley was buitengewoon 
schrander en verwierf na haar 
secundair onderwijs een studie
beurs voor Oxford. Daar promo
veerde ze „cum laude" In politieke 
wetenschappen, wijsbegeerte en 
ekonomle. En dit terwijl ze soms 
op een avond drie tot vier ontgoo
chelde verliefden moest troosten 
die ze niet de laan durfde uitstu
ren, omdat ze nu eenmaal een 
aardig meisje was. Shirley was 
ook de eerste vrouwelijke preses 
van de socialistische studentenaf-
dellng en later te Londen de eer
ste vrouwelijke voorzitter van de 

„Fablan Society". Inmiddels was ze 
ook nog overgestapt naar het ka-
tollclsme, een persoonlijke beslis
sing die haar ateïstische ouders 
zuur zou opbreken. 

Politieke carrière 

Shirley Williams was 34 toen ze In 
1964 plots haar plaats kwam Inne
men in het Lagerhuis. Voordien 
was ze een tijdlang verbonden 
geweest aan de „Financial Times", 
maar, die ervaring koelde haar 
geestdrift voor de journalistiek 
prompt af. Hoe kun je ook maar 
een grein bezieling leggen in cij
fers, beursberichten en statistiek, 
stochastische of algemene? In de 
politiek hoopte ze een werkkring 
te vinden die met haar aanleg In 
eenklank was. Vastberaden komt 
ze op voor toetreding van haar 
land tot de EG, voor het strikt 
naleven van de Britse verbintenis
sen — financiële en andere — 
tegenover de Navo, voor het 
handhaven en vrijwaren van de 
private sektor In de ekonomie. Ik 
zou zeggen: voor alles wat de 
linkse extremisten in haar partij 
koude rillingen en deliriums be
zorgt In 1969 wordt haar onvoor
waardelijke inzet beloond met een 
portefeuille voor Binnenlandse Za
ken. In 1970 na de verkiezingsne
derlaag van Labour wordt ze op
genomen In het schaduwkabinet 
en promoveert tot lid van het 
partijbestuur. In 1976 heeft ze Na
tionale Opvoeding onder haar be
voegdheid, een departement dat 
ze tot 1979 beheert 

Niet besluitvaardig? 

In de jaren zeventig, op het top
punt van haar loopbaan, gingen 
twijfels rijzen over haar politieke 
leldersgaven. In de departemen
ten die ze had beheerd legde ze 
enorme vlijt aan de dag maar 
faalde op het stuk van administra
tie en organizatle. Het oude zeer: 
Shirley Williams interesseerde 
zich meer voor ideeën dan voor 
praktische problemen. Ook als mi
nister was haar socialisme meer 
Idealistisch dan pragmatisch. Ook 
af en toe liet ze zich ook betrap
pen op hinderlijk gebrek aan be
sluitvaardigheid: toen Roy Jenkins 
voorzitter werd van de EG-kom-
mlssie en iedereen haar al zag als 
nieuwe chef van de rechtervleugel 
verroerde ze geen vin. Diezelfde 
besluiteloosheid heeft ze te zien 
gegeven voordat ze afscheid nam 
van haar partij, een afscheid als 
een vertraagde filmsekwentie, on
zeker, weifelend en zonder punch. 
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Kommentaar 

Wereld
nieuws 
• „Survivalists", zo heten voortaan 
de tienduizenden Amenkaanse bur
gers die vrezen dat de „onontkoom
bare" ekonomische ineenstorting in 
massale roof, moord en doodslag zal 
kulmineren. Om die gesel van mor
gen te overleven hebtien ze zich, 
éen in vrees en bange verwachtng, 
bekend tot de overlevingsleer van 
Howard JM Ru ff, een voormalig 
beursmakelaar Die Ruff geeft een 
bjdschnft uit „Ruff Tifnes", met van
daag al 125000 ationnementen Via 
200 radiostations ncht hij dagelijks 
het woord tot zijn fans. Ook heeft hij 
al een onverbiddelijke bestse/ter op 
de markt, over hoe iemand de nade
rende katastrofe „financieel en per
soonlijk" kan overleven Met dit boek 
alleen werd hij op een nacht dollar-
miljonair Meer gefortuneerde „survi-
vatete" kunnen bij Ruff terecht voor 
een optrekje dat tien op de dag van 
's werelds grootste revolutie" tegen 
moordlustige, uit de slums van fiew 
York en Chicago hsgebroken ar
moedzaaiers moet beschermen Het 
optrekje is een bewoonbaar over-
levingsverblijf, volgestopt met 
stroomopwékkers, diepvneskasten, 
mondvoorraad voor een jaar, een 
veiligheidspak tegen dodende stra
len en op de koop toe een gkied-
nieuw M-16 schietgeweer, alles voor 
69 000 dollar Ruff wil niet kwijt hoe
veel gegadigden al zijn komen opda
gen „De meeste kandidaat-kopers" 
zo zegt hij, „staan rechts van Reagan, 
maar toch nog albjd een stuk links 
van Ablla, de Koning der Hunneni" 

U Mysti^ en getallen''Ik lig er niet 
wakker van Maar wat je dan, bij 
toeval, in het Buch der Wunder 
(1917) leest doet je toch de oren 
spitsen Neem nu Richard Wagner 
en de merkwaardige rol die het cijfer 
13 in zijn bestaan heeft gespeeld Hij 
werd in 1813 geboren en sberf op 13 
februan Het Festspielhaus (Bay-
reuth) opende op 13 augustus zijn 
deuren. Als je zijn jeugdwerk meere
kent schreef hij 13 muziekdrama's 
Zijn naam bestaat uit 13 letters. Een 
eerste pnkkel om komponist te wor
den kreeg hij nav een opvoenng 
van Der Freischutz" op 13 oktober 
Tannhauser beleefde een laatste op
voenng te Panjs op 13 maart 1861 
Maar, op 13 mei 1895 werd het 
nadat de failliete schouwburg over 
nieuwe fondsen kon beschikken, 
heropgevoerd De schouwburg van 
Riga waar Wagner als kapelmeester 
debuteerde opende zijn deuren op 
13 september (jaartal onleesbaar) 
Zijn verbanning uit fiet moederland 
duurde dertien jaar Het was ook op 
een 13de september dat hij Bayreuth 
voor de laatste keer meemaakte 
Uszt kwam fiem voor de laatste keer 
te Venetië opzoeken op 13 januan 
1883 Richard overleed ten shtte 13 
jaar na de fiistonsche start van het 
Duitse Rijk 

U De Westduitse koalitieregenng 
zit met twee duikboten opgescheept 
(duizend ton per stuk en goed voor 
250 miljoen DM) dis kontraktueel 
aan het Chili van Pinochet (zouden) 
moeten geleverd worden Inmiddels 
fioudt die Chileense bestelling de 
scheepstmmerwerven van Kiel en 
de betrokken arbeiders aldaar warm 
aan het werk De Bondsrepublikein-
se veiligheidsraad had al in juli jl fraar 
goedkeunng aan de fiele affaire ge
hecht Er was geen vuiltje aan de 
lucht Hoe zou het ook kunnen daar 
de beslissin§en van die raad stnkt 
gefieim zijn Maar een al te ijvenge 
Norbert Gansel, een socialist van de 
linkervleugel, kwam erop uit en ren
de met tiet „afgnjselijk" bencht de 
straat c^ Gevolg vlammende pro
testen binnen de sociaal-demokrab-
sche familie En kanselier Schmidt 
maar bedarend uitweiden over de 
precaire situatie van de Duitse 
scheepstimmerwerven en de kata-
strofale gevolgen voor de Noordduit-
se art>eidsgemeenschap, bijaldien 
het kontrakt zou vwrden geschrapt 

m 

A A n n S ) lNAAirri981: 
U U t J n n n n ff lUe ALGEMENE VOLKS-
j l L ï r é l t t V ^ EN WONINGTELLING 

WAAROM EEN VOLKSTELLING? 
...OM TE KUNNEN BESUSSEN 
EN HANDELEN 
wetend met hoeveel we zijn 
en wie we zijn. 

Hoe ver we ook teruggaan in de 
geschiedenis, steeds vinden we sporen* 
van volkstellingen. De Egyptenaren. 
de Perzen, de Grieken, de Chinezen en 
de Romeinen, allen wilden weten hoe 
talrijk ze waren. 

We herinneren ons allen hoe zo'n 
2.000 jaar geleden, op bevel van keizer 
Augustus, "een volkstelling gehouden 
werd in geheel de wereld". 

De Belgen hebben, als eersten, een 
wetenschappelijke volkstelling 
gehouden, en wel in 1846, op initiatief 
van Adolphe Quetelet. Sindsdien telt de 
Staat ongeveer om de tien jaar zijn inwo
ners. Deze telling is de 14de sinds de 
onafhankelijkheidsverwerving. 

Ministerie van Economische Zaken 
Nationaal Instituut voor de Statistiek 

W CLAES 
Vice Eerste Minister en 
Minister van Economische Zaken 

Heden ten dage worden in zowat 
alle landen ter wereld volkstellingen 
gehouden. 

HELPT ONS HET HEDEN TE 
KENNEN OM AAN DE TOEKOMST 
TE BOUWEN 

Het welslagen van deze volkstel
ling is ook in uw belang. U kan er toe 
bijdragen door alle vragen juist te 
beantwoorden. En dat is helemaal niet 
moeilijk! De beambten die met de volk
stelling belast zijn en het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek staan tot 
uw beschikking, zij zullen U graag 
helpen. 

U Aantekeningen bij „Chinese"lek-
tuur die vandaag uit alle nchbngen 
komt aanwaaien Ik fieb Tsjang Kaï 
Tsjek van Taiwan bij leven met per
soonlijk gekend Maar nu ga ik toch 
l}etwijfelen of hij wel die hohcene 
menseneter is geweest zijnde tiet 
pc -tret dat een bepaalde pers vari 
fiem bij nacht en onbj heeft opgehan
gen Tsjek sberf een jaar eerder dan 

de nu verguisde Mao, maar het leeu-
wedeel vwi zijn 17 miljoen landgeno
ten denkt er niet aan hem van zijn 
voetstuk te fialen Vandaag zit Tai
wan in de kopgroep van Zuidoost-
Aziabsche landen, die zich opmaken 
om het centrum van de internationa
le ekonomie van de Atianbsche naar 
de Sblle (oceaan te verplaatsen Ik 
fieb hier geen ruimte om de ekono
mische en sociale opvlucht van dit 

land met ajfers in de verf te zetten 
maar ik lees in onverdad^t-neutrale 
magazines, dat de levensstandaard 
daar zes keer hoger hgt dan in de 
Oiinese Volksrepubliek Dit alles in 
weerwil van een Taiwanees leger 
(600000 mannen en vrouwen) dat 
40 % van 's lands begrobng opshrpt 

Achteraf beschouwd is het Chinees-
kommunistisch systeem door Mao 

uitgebroed, een weklaad geweest 
voor de westerse mdjsbielanden 

Indien morgen het vastelandse Chi
na (1 miljard inwJ per inwoner en per 
dag een bende zou produceren van 
wat een Chinees uit Taiwan per dag 
aflevert dan ware dit voor het Wes
ten een ekorKimisch failliet waarbij 
vergeleken de inflatie van vandaag 
nog ftoogkonjunktuur mocht tieten 
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10 M^ Leefmilieu 

I^NHET 
iRONr 

Wat bezielt ons? 

^ 

Weinig geliefd... ook in Ninove 
LeefmilJeugroeF>en zijn doorgaans 
weinig geliefd en lopen de macht
hebbers en instanties vaak voor 
de voeten. Toch hebben zij reeds 
bewezen goed werk te doen. Een 
van die verdienstelijke groepen is 
de Werkgroep Leefmilieu voor 
Groot-Ninove. Een bestuurslid is 
Dirk Van de Perre, een gekende 
naam in het Ninoofse 
DVdP — zoals hij zijn artikelen 
meestal ondertekent — kwam on
langs in het nieuws door zijn ge
durfd artikel in het weekblad De 
Nieuwe waarin hij de fraude uit de 
doeken doet die rond het BPA-
Burchtdam te Ninove schijnt te 
hangea 
De groep waarvem Van de Perre 
een van de doordouwers is geeft 
ook een driemaandelijks gesten-
cJkJ tijdschrift uit dat eenvoudig 

Mededelingenblad noemt en aan 
zijn derde jaargang toe is. Het 
schrift zit steeds boordevol inte
ressante leefmiiieuinformatie die 
vaak de grenzen van het land 
langs de Dender tussen Ninove en 
Geraardsbergen overschrijdt Uit 
het blad halen wij deze week, met 
dank aan de auteur, een artikel 
over water, waterputten en regen
water 
Uit hetzelfde tijdschrift halen wij 
eveneens het antwoord op de 
vraag Wat bezielt ons? Een groen 
credo, als je het zo wilt noemen. 
Wie met de werkgroep kontakt 
zoekt richt de schreden naar Dirk 
Van de Perre in de Hoogstraat 14 
te 9401 Pollare (054-33.7327) die 
ook de verantwoordelijke uitgever 
is van het tijdschrift Lidmaatschap 
en abonnement kosten 150fr. 

Regenwater, zacht 
en natuurvriendelijk 

„Voor sommigen zijn we oproer
kraaiers, voor andere idioten of 
fanatici, sommigen noemen ons 
idealisten of naïevelingen, anderen 
zeggen dat we onze naam graag 
in de kranten zien en een of 
andere politieke carrière voorbe
reiden, onder de mom van het 
leefmilieu. 

Wat ons bezielt is ergernis om de 
aftakeling van het leefmilieu, erger
nis om de manier waarop de ge-
vestigde instanties hieraan hun 
medewerking verlenen (behedve 
wat schaarse uitzonderingen). En 
uit die ergernis is de wil gegroeid 
hieraan als individu, als burger, iets 

te doen. Wij zijn een aktiegroep. 
Wij willen de txjrger oproepen en 
helpen zelf zijn lot in handen te ne
men. Wij willen dat de burger 
duidelijk zijn mening kan uiten 
over zeer konkrete problemen en 
dat deze problemen een ophssing 
krijgen, niet op öasts van een 
koehandel tussen partijen, maar 
rekening houdend met de wil van 
de burger 

Wij zeggen dus dukJelijk en pu
bliek onze mening. Wij keuren 
publiek bepaakie tieslissingen af. 
wanneer deze een aanslag vor
men op ons leefmilieu. Wij schu
wen de konfrontatie niet én met 

de publieke opinie én met de 
politici. Onze aktiemiddelen zijn de 
demokratische middelen die de 
rechtsstaat elk individu garan
deert Wij begeven ons niet op het 
terrein van de politici, zij zijn het 
vaak die zk:h op tiet terrein van de 
burger begeven, door boven zijn 
hoofd en tegen zijn wil diens leef
milieu uit te verkopen. Wij zijn dus 
vaak in een positie van wettige 
zelfverdediging teruggedrongen. 
Door onze akties en ons verzet 
willen we de txjrger het bewust
zijn teruggeven, dat de demokra-
tie bij hem begint en dat hij het vol
ste recht heeft zijn mening te 
uiten". 

Waterieidingen zijn een vrij recent 
fenomeen. Vroeger had elk huis 
zijn steenput waaruit ondiep 
grondwater als dinkwater werd 
geput Nu hoort men vaak de k}f 
zingen op de kwaliteit van dit 
water. Nochtans stelden de Leu
vense geotogen op hun kongres 
dat ze vorige zomer hielden, dat 
twee derde van alle drinkwater
putten in Vlaanderen bezoedeld 
zijn. Er zijn overal onkontroleerba-
re infiltraties van chemische stof
fen in de bodem. 
Sommige partikulieren zoeken 
hun heil in het aanboren van de 
diepere grondwaterlagen. Hier is 

de kans op verontreiniging kleiner, 
maar niet onbestaande. Boven
dien is dit water vaak ongeschikt 
voor direkt huishoudelijk gebruik 
(bv. teveel ijzerhoudende stoffen). 
Deze boringen zijn duur (1.000 fr. 
en meer de meter). En het gaat 
niet op dat de rijkere burger zich 
meer waterverspilling kan permit
teren dan de armere. Bovendien 
verstoort het massaal opfxjmpen 
van grondwater de ondergrondse 
waterhuishouding, zodat het aan
boren van de dieptegrondlagen 
door partikulieren streng geregle
menteerd zou moeten worden. 
Dieptegrondwater zou kollektief 

bezit moeten zijn, want we zijn er 
allen afhankelijk van. Er is dus 
geen andere keuze dan dat we 
over goede drinkwatermaat-
schappljen beschikken, die de re
serves aan drinkwater tegen soci
ale prijs aan eenieder ter beschik
king kunnen stellen. Zij kunnen 
ook dagelijks de kwaliteit van het 
water kontroleren. Daartoe heeft 
de partikulier de middelen niet 

Maar er is ook de noodzaak het 
steeds schaarser wordende goe
de drinkwater niet te verspillen. Dit 

Wegbermen als natuurgebied 
*,!,-i J%i 

De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Mi
lieubehoud „Natuur 2000" tracht reeds enkele jaren 
de aandacht van natuuHjeschermers én van het gro
te publiek te vestigen op de noodzaak van een mi-
lieuvnendelijk wegtiermbeleid. 

In het verleden werden reeds tal van akties gevoerd 
rond de vervuiling en de verschraling van de weinig 
gekende natuurweelde langs vele van onze grote en 
kleine wegen. 
Ook in 1981 blijft „Natuur 2000" ijveren voor een 
alternatief t>ermbeheer De jeugdbond wijst er ook 

op dat men bij onze Noorderburen door zo n beheer, 
30.000 ha nieuw natuurgebied tot stand heeft ge
bracht 
Op 28 maart wordt daarom aktie gevoerd in heel het 
Vlaamse land. De bedoeling is dat jong maar ook 
oud erop uittrekken om enkele wegtiermen, beekoe
vers, heggen, houtwallen, e.a. onder handen te 
nemen. 
Iedereen kan aan deze aktie meedoen, wie meer inlichtin
gen wenst schrijft of belt best naar aktie-koördinator 
Randall Pharasijn p/a Natuur 2000, Bervoetstraat 33, 
2000 Antwerpen, tel. 031-31.26.04. 

kan door het zinnig gebruik van re
genwater. 

Een voorbeeld 
Op een dak van 100 vierkante 
meter, valt in ons land per jaar ge
middeld 80.000 liter regenwater. 
Wat gebruikt een gemiddeld gezin 
aan water? De boeken spreken 
van een verbruik van 100 a 2001. 
per dag en per persoon. Veel 
hangt af van de levenswijze 
(zwembad, vaatwasmachine, gras
perk sproeien). Een gezin (5 per
sonen en doorsnee komfort) ver
bruikt ruwweg 60.000 a 80.000 liter 
per jaar. Hiervan levert de openba
re drinkwaterieiding 30.000 liter of 
datgene wat in de vaste vergoe
ding (voor 1981,900 frJ begrepen 
is. Deze leiding bedient de keuken 
(warm en koud), de lavabo's 
(koud), de toiletten. Totaal ge
scheiden van dit net is ook een re-
genwaterieiding aangelegd. Op 
drie aan mekaar gekoppelde put
ten (samen 12.000 liter) is een 
drukpomp geplaatst Via deze lei
ding is er een verbruik van 30.000 
a 50.000 liter. Deze leiding bedient 
de centrale boiler, het bad (warm 
en koud), de wasmachine, alleriei 
tappunten waar niet-drinkbaar wa
ter kan worden gebruikt De meer
prijs voor de totale installatie (put
ten, pomp, loodgieterij) beliep in 
1974: 50.000 fr. Wat zijn de finan
ciële voordelen van dit systeem 
van een eigen regenwaterleiding? 
Het uitsparen van meerwater 
( ± 1.000 fr. jaaHijks), het niet in
stalleren van een ontkalker, min
der gebruik van waspoeder en 
waterverzachtingsmiddelen en 
vooral het beschikken over zacht 
(kalkvrij) water voor was, bad, 
tuin. 

Hoe proper is dat regenwater? 
Het water is reukloos en helder 
Wel zorgt een keiensysteem op 
het (platte) dak voor een kleine 
zuivenng. Op elk dak valt alleriei 

stof neer en ook de luchtvervuiling 
kan de zuiverheid van het regen
water aantasten. Men moet dus 
bereid zijn om de x aantal jaren de 
regenputten eens te reinigen. Met 
een opslagkapaciteit van 12.000 
liter zijn er geen problemen in het 
overbruggen van een lange droge 
periode. Tegenwoordig zijn er fil
tersystemen op de markt die toe
laten het regenwater fjermanent 
en automatisch te reinigen. 

Soms vragen mensen wat het 
voordeligst is: een eigen drinkwa
terput via het aanboren van de 
diepere grondlagen of een kombi-
natie van drinkwaterleiding met 
regenwaterieiding. Resoluut kie
zen wij voor het laatste. Men heeft 
dan twee soorten water in huis en 
men heeft zekerheid over de kwa
liteit van het drinkwater. Boven
dien spnngt men zuinig om met de 
grondwaterreserves. Het is alleen 
spijtig dat de watermaatschap
pijen de prijs van een aansluiting 
kunstmatig zeer duur houden, zo
dat steeds meer mensen voor de 
prijs van de aansluiting menen een 
put te kunnen laten boren. 

(Bij het plaatsen van een regenwaterput 
kan een premie bekomen worden. Voor 
verdere inlichtingen schrijve men naar: 
bestuur van de huisvesting, Vlaams gewest. 
Trierstraat 49, 1040 Brussel). 

NEEN AAN, 
PHILLIPS 
PETROLEUM! 
De VUJO roept leden en 
sympatlzanten op om mas
saal te betogen tegen de 
vestiging van PP en de erge 
milieuhinder Nu zaterdag 28 
februari om 14 u. samenko
men op de Vismarkt te Tes-
senderlo. 
Sterk aanbevolen! 
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PERS pektief 
De verkiezing van de koe\e sfinx 
Spltaels tot voorzitter van de 
Waalse socialisten heeft de le
vensduur van de regering Mar
tens ietwat verlengd. Maar niet 
erg veel, want de verscheurdheid 
en verdeeldheid binnen de PS 
ligt nu open en bloot op tafel. 
En dat op een moment dat Mar
tens door de feiten verplicht 
wordt om (eindelijk) het mes te 
zetten in de overheidsuitgaven. 

DAAROP wijst ook De Stan
daard: „Het kabinet komt al

vast niet versterkt uit het kongres. 
Een gerodeerde vice-premier ver
laat de ploeg en zijn opvolger zal 
enige maanden nodig hebben om 
zich waar te maken. Bovendien zsi 
de nieuwe PS-voorzitter moeten 
offeren aan de sterke interne op
positie om zijn gezag in het bureau 
en in de frakties te kunnen vesti
gen. 
Op de vooravond van ingrijpende 
besparingsmaatregelen wordt dit 
voor het kabinet-Martens een 
zware handicap. Aan de ene kant 
roept een vleugel dat elke nieuwe 
fiskale of parafiskale last uit den 
boze is, aan de andere kant wil 
een vleugel in niets laten raken 
aan verworven sociale rechten". 
Inderdaad, de rechtervleugel van 
de PSC, de CEPIC, heeft een 
oorlogsverklaring aan Martens ge
formuleerd: geen nieuwe lasten of 
we doen de boel springen. Nu ja, 
erg veel dynamiet Is er niet voor 
nodig om dit wankel kabinet op te 
blazen... 
Zeker niet nu de basis van de PS 
vrij massaal gestemd heeft op de 
linkse unitarlst Gllnne, die liever In 
de oppositie dan in de regering zit 

HUGO CAMPS In Het Belang 
van Limburg: „Dat Glinne 

toch meer dan 40 procent van het 
PS-kongres meekreeg, roept on
middellijk vragen op over de poli
tieke wil van de Waalse socialisten 
om verder loyaal met het kabinet-
Martens te blijven opstappen. Ze
ker nu er een sliert onpopulaire sa-
nerlngs- en besparingsmaatrege
len In het verschiet liggen, zou het 
PS-kongres van zondag wel eens 
als voorwendsel kunnen gebruikt 
worden om de budgettaire man
moedigheid aanzienlijk terug te 
schroeven. In leder geval zal Guy 
Spltaels bij de eerste de beste 
gelegenheid moeten aantonen dat 
hij zijn voorganger Cools wil eve
naren in trouw aan het regeerak
koord en aan eerste minister Mar
tens. Deze getuigenis Is nu zowaar 
een noodzaak geworden". 

DE stemverhouding op het PS-
kongres Is zodanig dat Mar

tens terdege rekening moet hou
den met een harde Waalse kern. 
Daarop wijst ook De Morgen: „>4/ 
bij al houdt de operatie PS toch 
gevaren in voor het kabinet Mar
tens. Zowel de interne partijdig
heid als de vernieuwde sterke 
eenheid binnen de socialistische 
familie zal zich hoe dan ook laten 
voelen binnen de regeringskoali-
tie. De zucht van verlichting die 
gisteravond in regeringskringen 
viel zou wel eens erg overschat 
kunnen zijn". 

Kan Spltaels eigenlijk wel spre
ken in naam van de Waalse socia
listen? Eigenlijk niet, want de échte 
Walen hebben in grote meerder
heid voor Glinne gekozen en Spl
taels raakte maar met de hakken 
over de sloot dank zij de frankofo-
ne Brusselaars. Daar schuilt een 

gevaar in. Want zou Spitaels nu 
aan zijn Brusselse camarades 
geen wederdienst willen bewijzen 
door een voor de frankofonen 
gunstige regeling voor Brussel te 
forceren? Spltaels Is er cynisch 
genoeg voor. 

L'ïES maar hoe Gazet van Ant
werpen hem taxeert: „Spitaels 

is een typisch produkt zoals dat in 
het socialistische raderwerk on
staat Hij is een technokraat, een 

afstandelijk politicus, iemand die 
de militanten niet bezielen kan 
zoals een Glinne dat wel zou kun
nen. 
De Waalse socialistische bewe
ging is een partij zonder houvast 
Zij is versnipperd, verdeeld en 
verscheurd. Zij heeft het geloof in 
de socialistische zaak grotendeels 
verloren. In de PS leven militanten 
die wel in hun zaak geloven maar 
niet het praktische verstand heb
ben om deze aan de man te 
brengen onder één dak met cynici 

die over de laatste gave beschik
ken, maar niet over de eerste". 

IN elk geval staat vast dat Spita
els met even grote verbeten

heid als Cools zal vechten voor 
het failliete Waalse staal. Dat be
looft voor de Vlaamse belasting
betaler, maar laten de regerings
partijen betijen? 
In De Nieuwe Gids wordt minister 
Claes aangemaand duidelijke taal 
te spreken. 

„De kommunautaire geladenheid 
van het staaldossier begint zwaar 
te wegen op de koalitie van 
Vlaamse kristen-demokraten en 
Waalse socialisten. De regering 
kan de hypoteek lichten door in 
het Parlement een klare situatie te 
scheppen en een sluitend natio
naal staalbeleid voor te leggen. 
Claes mag er niet langer mee 
wachten". 
CVP en SP klare taal spreken 
over staal? Wij geloven er niet 
veel van... 

MAGAZINE 
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Miljardendans 
op 
Openbare 

Werken 
Premier Martens beweerde 
reeds een poos geleden dat 
100 miljard extra-bezuinigingen 
hoe dan ook dienen 
bijeengesprokkeld te worden. 

Dat dit voor een sanering van 
het Belgisch (overigens nog 
verkwistend unitair!) 
huishouden dringend en 
broodnodig is zal nauwelijks 
een regeringslid tegenspreken. 

Maar over de wijzen van 
besparing en ook over de 
aanwending van de 
(vermeende) bespaarde gelden 
verschillen de beleidsvoerders 
klaarblijkelijk niet weinig van 
gedachten. Het hakbijlkomitee 
blijkt alweer op het kabinet van 
de minister van begroting 
(maar SP'er Mathot is 
momenteel op dit kabinet 
omzeggens vaandelvluchtig om 
zijn partijgenoot Spltaels In een 
andere ministeriële funktie op 
te volgen), het hakbijlkomitee 
blijkt dus aan te kijken tegen 
astronomisch hoge 
schuldcijfers. 

Het tekort „op de lopende 
verrichtingen', tën bedrage van 
90 miljard frank was reeds 
Ingeschreven op de begroting 
van dit jaar, terwijl door 

faillissementen en sociaal-
dramatische toename van de 
werkloosheid nog eens om en 
bij de zestig miljard frank 
zogeheten minder-ontvangsten 
voor de staatskas een 
bikkelhard feit zijn. 
Uit de budgetkontrole Is 
gebleken dat de dienstdoende 
ministers momenteel voor 
minimum 65 miljard frank aan 
bijkredieten als een 
noodzakelijke uitgave 
vooropstellen. 

Miskleumen 
Er wordt 't allen kante gezocht 
naar geld; naar centen die er 
alvast in de staatskas niet 
meer voorhanden zijn. Hoewel 
de Belgische overheid reeds 
lang en almaar dieper in de 
rode cijfers duikt wordt onze 
kredietwaardigheid ten 
overstaan van het buitenland 
toch kunstmatig hoog 
gehouden met ministeriële 
radio- en tv-toespraken en 
andere tafelspeeches. 
Het moet advokaat Wilfried 
Martens toegegeven worden 
dat hij zijn faliekante zaak op 
briljante wijze — vooral door 
zijn taaie volharding — 
verdedigt 

Miljarden in Zeebrugs drijfzand. 
Er werden al wat aanbestedingen 
verricht en herzien voor de wer
ken aan de nieuwe grote sluis te 
Zeebrugge in het raam van de 
havenuitbreiding. 
In maart 72 werden deze werken 
aangevat door de firma Sogetra 
en de voorziene duurtijd was 
5 jaar. 
Het aanvankelijk bestek, goedge
keurd op 29 oktober 71 bedroeg 
1.588.349.018 fr. (.anderhalf miljard 
franlcD. 
De bouw van de sluis werd onder
nomen volgens een procédé op
gelegd door Openbare Werken, 
maar spoedig bleek dat dit niet 
deugde, want er ontstonden 
scheuren in een aantal nabijstaan-
de huizen. 
Dit had tot gevolg dat in de perio
de van juni tot oktober 72 de 
werken werden stilgelegd en 
slechts in februari 1976 hernomen 
werden. 

De werken werden slechts na 
moeizame onderhandelingen her
nomen door een groep aanne
mers, waarvan de oorspronkelijke 
aannemer, nl. Sogetra, het hoofd
bestanddeel uitmaakte. 
Men kon deze firma in de praktijk 
niet voorbij omdat zij druk kon 
uitoefenen inzake een nog grotere 
schadevergoedingseis. 
In 1976 werd echter niet meer 
volgens hetzelfde werkkoncept 
gewerkt als bij het begin. 

De werken werden in 1976 hervat 
op basis van een nieuw bestek, nl. 
3,700 miljard, waarbij een voorlopi
ge schadevergoeding aan de aan
nemer dient gevoegd te worden 
van 581.887.047 fr. (.samen 4,3 mil
jard!). 
Het lijdt echter niet de minste 
twijfel dat in het bedrag van het 
nieuw bestek nog een deel scha
devergoeding vervat is en de mi

nister liet dienaangaande ook 
geen twijfel bestaan. 
Er diende ook een schadevergoe
ding van zowat 3.2(X).0(X) fr. aan 
de eigenaars van omliggende hui
zen uitbetaald te worden. 

Er zit natuurlijk nog een enorm 
verlies verdoken in het bijna vier 
jaar stilleggen van de werken, 
maar het reeds becijferd verlies 
bedraagt tenminste al zowat 
2 miljard 700 miljoen frank. 

Op deze zaak werd door VU-
vertegenwoordigers, o.m. gewe
zen tijdens besprekingen in de 
Senaat van 25 februari 75 (waar
bij o.m. het ontslag van minister De 
Saeger als hoofdverantwoordelij
ke werd geëist) op 28 april 76 en 
op 23 mei 79. CVFer De Saeger 
ging inmiddels eervol op Openba
re Werken weg, maar de miljar-
denput van Zeebrugge blijft.. 

Maar inmiddels gaan zijn 
kollega-ministers toch maar 
stiekem en vooral lustig door 
met hun versplllingspolitlek. We 
gaan daaromtrent In de 
komende maanden een 

' ^ 5 ft 

— De stormstuw van Oosterweel (op de Schelde, benoorden Antwerpen) is dus voor een zoveelste maal — 
dit keer sociaal-ekonomisch onderzoek — In behandeling van een studiebureau gegeven. 
Kostpnjs van dit ontzagwekkend grapje van Openbare Werken, dat nergens in de wereld een gelijke vindt: in 
'76 liepen de ramingen nauwelijks over de 5 miljard frank. 
Vandaag is de minimum-offerteprijs inmiddels opgelopen tot om en bij de 25 miljard. Duurtijd van de touwwer
ken: een voorzichtige raming houdt het bij tien jaar aannemingswerken. Zelfs zonder de (traditioneel haast on
vermijdelijke) miljardendure klippen die opduiken tijdens de txiuwwerken mag alvast rekening gehouden met 
een stormstuw die goed is voor 50 miljard frank 
Ovengens alvast de helft van de 100 miljard besparingen die premier Martens dringend zoekt te verwezenlij
ken. Die 50 miljard is hoedanook een te dure verspillingsprijs voor de stormvloedkering die in onze gewesten 
alvast met onder meer behoorlijke dijkverhogingen heel wat beter kan gerealizeerd worden. 
Maar voor dijkverhogingen blijkt op de begroting van Openbare Werken onvoldoende geld voorhanden te 
zijn... 

onwelriekend boekje 
aanschouwen. Het ligt voor de 
hand dat openbare werken 
hiervan het eerste hoofdstuk 
zijn. 
Een aantal VU-parlementsleden 
hebben een decennium 
wanbeleid ter zake in 
mondelinge en schriftelijke 
vragen en ook bij opgemerkte 
interpellaties aan de kaak 
gesteld. 
We noteren (ter waarde van 
miljarden franks) tientallen 
openbare miskleumen van 
CVP'er Jos De Saeger (die 
destijds voorspelde dat vanaf 
71 In Vlaanderen geen 
dijkbreuken meer mogelijk 
zouden zijn), tot en met de 
„glamour-boy'-avances van 
CVP'er Jos Chabert, die al 
evenzeer als zijn voorgangers 
door de bevriende politieke 
dagbladpers dag-op-dag wordt 
gespaard. Want als er 
drastisch bezuinigd dient te 
worden, waar kan de hakbijl 
dan het eerst en het meest 
efficiënt gehanteerd worden.? 
Vele kleintjes maken na 
verloop van tijd veel geld. Dat 
geldt uiteraard ook voor de 
staatsuitgaven. En er zijn ter 
zake nog heel wat Ingrepen 
dringend geboden. VU-kamerlld 
Joos Somers heeft er op een 
perskonferentle vorige week 
donderdag op gewezen. 
Maar zoals kamerlid Jaak . 
Gabriels bij diezelfde 
gelegenheid uitvoerig met 
voorbeelden aantoonde kan er 
vooral drastisch besnoeid 
worden in 

miljardenverspilllngen die 
terslulks geschieden via 
zogeheten raamkontrakten en 
door verbintenissen die 
interkommunales aangaan. 

Spook-investeringen 
De verspillingen die via het 
ministerie van Openbare 
Werken jarenlang geschiedden 
en nog Immer door de 
penningmeesters genoteerd 
worden, grenzen aan het 
ongelooflijke. 
Als het politiek echt menens is 
om te besnoeien waar het ook 
zonder sociale kleerscheuren 
kan, dan Is het zeker op de 
aanbestedingen van openbare 
werken. Niet dat er minder 
opdrachten zouden dienen 
uitgeschreven te worden; maar 
revisoren, architekten én 
aannemers hebben stuk-voor
stuk en-petlt-comité hun 
fabuleuze verhalen over 
charmante verspillingen die op 
diverse wijze door de diensten 
van de minister van openbare 
werken worden begaan. 
Een parlementslid die ter zake 
de bevoegde minister 
interpelleert wordt hardnekkig 
wandelen gestuurd. Maar het 
moment komt wel dat een 
parlementair senior als VU-
senator Bob Maes zijn 
jarenlange puzzelwerk op de 
openbare tribune ten toon 
spreidt En dan krijgen we een 
aanklacht van formaat met 
onstuitbare watervalproporties, 
over: de Methania-tanker die 
ligt te roesten In Noorse 
Fjorden, over de onzinnig 
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luxueuze autowegen en 
bijhorende uitrustingen (een 
vuilnisbal( voor de 
weggeef prijs van 8.000 frank!), 
over de Zeebrugse 
miljardendans, de financiële 
nattigheid in de Rupeltunnel 
nabij Boom, over het vieze 
budgetaire gemodder omtrent 
de afvalwaterpijp langsheen hel 
Albertlcanaal. Over de scheeps-
lift in het Canal-du-Centre. 
Over de onzinnige en 
momenteel ongebruikte 
„kunstwerken", zoals de 
Reyerstunnel aan het eind van 
de E5-autoweg die geen enkel 
automobilist een uitweg biedt 
Over het PTT-gebouw aan de 
Groendreef in Brussel. Over 
een nieuwe brug aan de 
Katelijne Poort in Brugge die 
door andere genieën meteen 
werd opgeblazen. Over tal van 
administratieve vertragingen in 
goedkeuring van verschillende 
aanbestedingsdossiers, waarop 
nieuwe aanbestedingen (met 
peperdure meerprijzen) én ook 
uiteindelijk zware fakturen vooi 
schadevergoeding volgden-
Op zijn perskonferentie in 
Brussel heeft VU-partijbe-
stuurslid Jaak Gabriels gesteld 
dat we momenteel bezig zijn, 
alleen al wat openbare werken 
betreft, in lengte van jaren 

en de spook 
besparingen 
van 
Chabert 

ettelijke miljarden te verspillen 
aan schadevergoedingen voor 
infrastruktuurwerken waar 
niemand iets aan heeft Het 
VU-kamerlid becijferde dat 
volgens de berekeningen van 
het Rekenhof op 8 jaar tijd 5,3 
miljard werd verspild alleen al 
aan schadevergoeding voor 
aannemers van Openbare 
Werken. In een gedetailleerd 
dossier werd aangetoond dat 
fabuleuze vergoedingen werden 
uitbetaald aan aannemers
schuldeisers die zich terecht of 
ten onrechte benadeeld 
voelden of meldden schade 
geleden te hebben door 
nalatigheid van de diensten van 
Openbare Werken. Van het 
135ste boek tot het zopas 
gepubliceerde 137ste boek van 
het Rekenhof kon dit 
verspillingsfestijn klaarblijkelijk 
onverminderd doorgaan. 
De begrotingsrevisoren en 
kontroleurs van de 
vastleggingen (zoals de 
centeninspekteurs van de 
Belgische staat omfloersd 
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betiteld worden) zitten reeds 
jarenlang in muizenissen. 
Hun waarschuwingen werden 
immer in de politieke mist uit 
de ambtelijke weg geduwd. 
Vandaag maken die revisoren 
en kontroleurs bij het Rekenhof 
groot nieuws. Ze halen de 
grote één van dagbladen. 
Het geeft te denken dat 
vandaag, net zoals gisteren 
toen zij „de grote 
krantekoppen" net niet haalden, 
de staatskontroleurs nauwelijks 
aanhoord worden als het op 
begrotingswerk aankomt 
Wilfried Martens zoekt 
dringend 100 miljard extra
besparingen. 

Werklozen en gepensioneerden 
hebben de strengere kontrole 
alvast aan den lijve 
ondervonden. 
Bij openbare werken worden 
inmiddels onverpoosd miljarden 
verspil-lustig over de balk 
gegooid. 
Het wordt tijd dat deze 
regering ophoudt met 
werknemers en werkzoekende 
werklozen af te dreigen met 
het wapen van de „drastische 
bezuiniging die elkeen van ons 
dient op te brengen om 's 
lands begroting opnieuw 
gezond te maken." Eens temeer 
je leest er in de pers weinig of 
niets over: die Stormstuw, die 
komt er blijkens KUL-studies 
dus uiteindelijk hoe dan ook. 
En die kost bij de oplevering 
50 miljard frank. 
50 miljard frank, alleen al door 
geen stormstuw van dit 
gigantisch formaat te bouwen. 
Hoeveel akute sociale noden 
zouden met dat geld niet 
meteen kunnen geledigd 
worden? Maar, openbare 
werken hebben geen uitstaans 
met openbare onderstand, 
zodoende. (HDS) ^ 

1 miljoen 
per tuig 

Het onderhoud van de oe
fenvliegtuigen Marchetti 
werd overeenkomstig een in 
1973 afgesloten kontrakt 
toevertrouwd aan een firma 
uit de streek van Charleroi, 
nl. Aviation Spare Parts Eu
rope. 
Volgens het antwoord van 
de minister vao Landsverde
diging Swaelen op een 
vraag van de heer Le Hardy 
de Beaulieu, in de Kamer
vergadering van 14 januari 
jl. werd dit kontrakt einde 
1980 opgezegd. 
De gemiddelde onder
houdskosten per vliegtuig 
beliepen in 1978: 1.468.575 
frank. Thans moet de Lucht
macht zelf het onderhoud 
verzorgen met als gevolg 
een besparing van ongeveer 
1.000.000 fr. per vliegtuig in 
onderhoud. 

Niet gebruikte „kunstwerken" 
Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag van VU-volksver-
tegenwoordiger Gabriels in „Vra
gen en antwoorden" van 16 de
cember 1980 bleek dat een hele 
reeks „kunstwerken" en andere 
werken door Openbare Werken 
werden uitgevoerd zonder dat zij 
gebruikt worden en zonder dat 
zij vermoedelijk in de toekomst 
ooit in gebruik zullen genomen 
worden. 
Het gaat hier om volgende wer
ken: 
# brug over het Albertkanaal te 

Godsheide bij Hasselt Prijs: 
297.500.000 f r. 
• opbreken van een stuk van 
de autosnelweg A 2 te Lummen. 
Kosten opbreken: 3.400.000 fr. 
Aanlegkosten nieuw gedeelte: 
24500.000 f r. 
• de brug B104 gelegen te 
Boirs, gebouwd in de jaren 1964-
1965. Kostenprijs toen ± 9 mil
joen. 
• stuk van de rijksweg Hasselt-
Genk met brug onder de spoor
lijn te Genk. Kosten: 20.660.679 fr. 
• rijksweg nr. 781 Pontbeek-

Rupel-tunnel 
De Rupel-tunnel, aan te leggen te Boom-Willebroek onder het Zeekanaal Brussel-Rupel en onder de Rupel zelf, 
zou een belangrijke verkeersstop op de rijksweg A 12 Brussel-Boom-Antwerpen (die thans volop tot 
autosnelweg wordt uitgebouwd) moeten wegwerken (vooral de kanaalbruggen zijn vaak open en dit geeft tel
kens aanleiding tot tijdrovende filevormingen). 
Het begin der werken was voorzien op 1 maart 1972. In werkelijkheid begonnen de werken slechts op 2 mei 
1972 
De weri<en moestn op 30 april 1976 beëindigd zijn; dit is nu — novemt>er1980 — nog steeds niet het geval. Als 
oorzaken van deze grote achterstand worden opgegeven: overmatig slib, aanwezigheid van stenen en 
weivorming. 
Het bestek bedroeg 1,560 miljard volgens een brief van minister Chabert tervt̂ ijl de aanvankelijke raming 
volgens minister Olivier 1,767 miljard bedroeg. 
De werkelijke kostprijs steeg Inmiddels tot 2,250 miljard + 50 procent herziening. Bovendien moet er met een 
belangrijke eis tot schadevergoeding vanwege de aannemer rekening gehouden worden die op dit ogenblik al 
1 miljard zou bedragen. 
Momenteel Is het werk nog steeds niet ten einde. Als bijkomende Inlichting kan nog vermeld worden dat op 23 
mei 1979 reeds volgende cijfers werden verstrekt: aanvankelijk bestek 1,6 miljard; herzieningen, verrekenin
gen 664 miljoen; voorziene schadevergoeding 830 miljoen. 

laan te Asse-Zellik. Kostenprijs: 
2 miljoen. 
• ring Brussel/deel verkeers
wisselaar te Vorst-Drogenbos 
niet benut gedeelte. Kostenprijs 
± 10 miljoen. 
Bovendien werden bepaalde 
werken uitgevoerd die weliswaar 
veel jaren na de uitvoering zullen 
gebruikt worden, maar waarbij 
zeer belangrijke investeringen 
toch vele jaren onbenut blijven; 
dit is o.m. het geval met de tunnel 
stadsinwaarts op het einde van 
de E 5 te Brussel. 

Afvalwaterpijp 
Deze koliektor voor afvoer van fel 
vervuild afvalwater werd aange
legd langsheen het Albertkanaal. 
Het blijkt erg moeilijk omtrent 
deze zaak preciese inlichtingen te 
verkrijgen en nog zeer onlangs, 
ter gelegenheid van een interpella
tie in de Vlaamse Raad op 16 
december '80, kon minister Galle 
op een hele reeks vragen geen 
precies antwoord verstrekken. 
Toch kunnen volgende vaststellin
gen reeds gebeuren. Op 6 maart 
'64 werd tot de bouw van de 
koliektor t>eslist Aanvankelijk zou 
deze van Antwerpen tot Hasselt 
aangelegd worden, maar iij april 
71 werd de uitbreiding tot (Senk 
beslist 

De werken werden blijkbaar in 
1968 aangevangen en aanvanke
lijk op 1.360.000.000 fr. geraamd. 
In 1972 zou de zaak voltooid zijn. 
De uiü}reiding Hasselt-Genk zou 
280 miljoen gekost hebben 

Tot op dit ogenblik werd 
4.599.617.072 fr. aan deze koliek
tor besteed (zie antwoord minister 
Galle, Handelingen Vlaamse Raad 
dd. 16.12.80). 

De koliektor is echter nog steeds 
niet in gebruik, wel integendeel is 
deze inmiddels in zeer slechte 
staat geraakt zodat minister Galle 
onlangs besliste een algemeen on
derzoek te laten doen om uit te 
maken of en In hoieverre de kd-
lektor nog kan gebruikt worden. 

Alleen al voor dit nieuw onderzoek 
werd een krediet van een goede 
100 miljoen uitgetrokken. 

Behoudens het bedrag van 
4.599.617.072 fr. dat reeds be
steed werd, zijn nog 8 verzoe
ningsprocedures en één rechtege-
ding hangend voor nog een groot 
aantal miljoenen... 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

28 FEBRUARI 

BRT 
1400 Open school — 1500 Wiel
rennen Gent-Gent (reportage) — 
1755 Doctor Snugglea — 1855 
Dit leuke land — 19 45 Nieuws — 
2010 Laverne en Shirley (O — 
2035 Eurosong (preselekbe) — 
21 35 Graven naar goud Ctv-film) 
— 2315 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws — 1532 Studio vnj 
— 1615 Maja de bij (stnp) — 
1640 Klassewerk (spel) - 1900 
Wollies wereld (O - 1905 Ted 
show — 2040 Schnkdraad (info) 
— 21 37 Nieuws — 21 55 Herinne-
nngen aan Amsterdam — 2210 
Streets of San Francisco (O — 
2300 Tot besluit — 2315 Nieuws 

NED 2 
16 30 Achter het nieuws extra (re
portage) — 1857 Nieuws — 
18 59 Sinbad de zeeman (stnp) — 
1925 Daar vraag je me wat (info) 
— 2000 Nieuws - 2027 Shoe-
stnng (O — 21 25 Brandpunt (info) 
— 2200 Sport op zaterdag — 
22 30 De alles is anders show — 
2345 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire (film) — 2220 Ci-
nescope (filmnieuws) — 2315 
Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Ein Lied fur 
Dublin (songfestival) — 2145 
Nieuws — 22 05 Andromeda, todli-
cher Staub aus dem All (sf-film) — 
010 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Testament 
einer Jugend (f) — 2015 Top Job -
Diamantenrauf in Rio (gangster
film) - 2200 Nieuws - 2205 
Das aktuelle Sport-Studio — 2350 
Millionen nach Mass (f) — 045 
Nieuws 

D3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2215 Tee mit 
Zitrone (tv-spel) — 2255 Tips fur 
Leser 

LUX. 

1900 Nieuws — 1930 Switch (f) 
— 2030 Monnaie de singe (film) 
— 2215 Alambnsta (film) 

F1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws — 2030 Stars (va-
nete) - 21 40 Dallas (f) - 2235 
Tele-foot — 2335 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws — 2035 Les cinq 
dernieres minutes (f) — 2205 In-
terneige (spel) — 2300 Monoski 
in Chamonix (reportage) — 2330 
Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Fidelio (tv-film) - 2230 
Nieuws — 22 45 Joseph Mankie-
wicz (portret) 

BRT 1 
915 Voor boer en tuinder — 9 45 
Telegym — 1000 Ommekaar 
(over homofielen) — 11 00 Kon-
frontatie (debaO — 1200 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1430 
Handel en wandel (Open School) 
— 1500 Sesamstraat — 1530 
Witte Bim zwartoor (jeugdfilm) — 

1800Sportuitslagen -1830Doc
tor Snuffles — 1835 Van pool tot 
evenaar (kwis) — 1945 Nieuws 
- 2000 Sportweekend I - 2030 
Shiriey (fJ - 21 15 Eurosong-
digest (de kandidaten) — 22 05 De 
goden uit het oosten (dokj — 
2300 Nieuws en sportweekend 2 

NED 1 
1900 Nieuws — 1905 Heidi 
(stnps) — 1930 Bekijk t maar 
(voor meisjes) — 1955 Wie van 
de dne (kwis) - 20 25 Als de lente 
komt (tv-film) — 21 45 Vragenvuur 
(Info) — 2245 Nieuws 

NED 2 

1530 Nieuws — 1535 Bolke de 
beer — 1545 De kleine zwerver 
(fJ — 1610 De verliezers (dok 
over de kerk) — 1635 Wildernis 
(dokJ - 1705 Studio Sport 1 -
1735 Op zicht (over kunster) — 
18 05 Kunst op het spoor — 18 30 
Sesamstraat — 1845 Sprekers-
hoek - 1900 Studio Sport 2 -
2000 Nieuws — 2010 Artsenij 
(Info) — 2040 Humanistisch ver
bond — 2045 Pim (kortfilms) — 
21 05 De schnjvers (debaO — 
21 50 Rigor Mortis (film) - 2Z55 
Nieuws 

RTB 
1200 Faire le point (debaO — 
13 00 Nieuws — 18 45 Sportmaga-
zine - 1930 Nieuws — 1955 
Zygomabcora (vanete — 21 20 Le 
Tour d'Ecrou (tv-film) - 22 30 Le 
pape en extreme Asie (reportage) 
— 2310 Nieuws 

LUX. 
21 00 Don Angelo est mort (Maffia
film) 

F 1 
1925 Les animaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2030 
La poursuite sauvage (western) 
— 2210 Koncert CTunna en Mo
zart) - 2240 

F 2 

NED 1 

2000 Nieuws — 2035 Les forces 
du mal (tv-film) — 2200 Indira 
Gandhi (portreO - 2250 II y avait 
foule au manoir (toneeO — 23 20 
Nieuws 

F 3 
2000 Benny Hill (Humo) - 2030 
Sene over geneeskunde — 21 25 
Nieuws — 21 40 L'lnvite de Fr 3 
(Miguel Angel Estrella) - 2235 
Eve (film) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 De cow-
boy-kultus in Duitsland (dokJ — 
2100 Die Knminalpolizei rat — 
21 05 Kameval in Koln (reportage) 
- 23 05 Nieuws - 2310 Filmfesti
val (Info) — 2355 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Harald 
Juhnke (show) — 2040 Nieuws 
en sport — 2) Heute hau n wir auf 
die Pauke (vastenavond-danspar-
tij) (tv-spel) - 2255 Millionen 
nach Mass — 0025 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Archaolo-
gie am Rhein (dokJ — 21 00 Aus-
landsstudio — 21 45 III nach neun 

Maandag 
MAART 

BRT 
1800 Doctor Snuggles — 1805 
Maja de bij — 1830 Bonjour la 
France (Open School) - 1900 
Voor wie dit hoort (liedjes over 
liefde en dood) - 1917 Uitzen
ding door derden (syndikaat) — 
1945 Nieuws - 2015 Het ge
slacht Rius (fJ - 21 05 Sport-
show — 21 50 Honzon (Weten
schappelijk magazine) — 2230 
Nieuws — 2245 Handel en wandel 
(Open School) 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1850 Klem (Info) — 
1859 Wollies wereld (fJ - 1905 
Minivoetbalshow — 1955 Ver
geef ons onze dwaasheden (TV-
film) - 2137 Nieuws - 2155 
Alarm - Gijzeling in New York 
(dokJ — 2300 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 De vijf (fJ 
— 1925 Banana Split (Candid ca
mera) - 2000 Nieuws. - 2027 
De gouden buut (karnaval) — 
21 30 De Levkas man (fJ - 2220 
Aktua TV - 2255 Soap (fJ -
2325 Nieuws - 2330 Nieuws 
voor gehoorgestoorden 

RTB 1 

1900 Lundi-sports (Sportmagazi-
ne) - 1930 Nieuws - 1950 La 
legion saute sur Kolwezi (film en 
debat) 

RTB 2 
1955 Em'tchau et mes ochas 
(Waals toneel) 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Das Appar
tement (film) — 2215 Tagesthe-
men — 2245 New York New 
York (reportage) — 2330 Die 
Gimmicks (show) — O 00 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Oldies in 
swing (dokJ — 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 20 Rio Bravo (western) 
— 2335 Ein Abend im Moulin 
Rouge (revue) — 015 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 En Sum-
mernaach am Rhing (toneel) — 
2215 Nieuws 

LUX 

19 00 Nieuws — 19 45 Dierenma
gazine — 2000 Mannix (fJ — 
21 00 La route a deux (tv-film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Le Paris de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws — 2030 Casque 
d'or (film) — 22.00 Een Bretoens 
lied (dokJ - 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Aktualitei-
tenmagazine — 2155 Cunosite 
des archives (dokJ — 22 25 Intro
duction de la musique contempo
raine (dokJ — 2325 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Airport Ouchtvaartfilm) — 
21 50 Nieuws 

Dinsdag 

[ MAART 

BRT 1 
1800 Doctor Snuggles - 1805 
Sesamstraat — 1835 Ken uw 
recht (Open School) — 1905 Uit
zending voor derden (, Vrije 
Woord") — 1945 Nieuws — 
2015 Hitnng (show) - 2105 
Spitsbergen (dokJ - 2200 IQ 
(kwis) — 22 25 Uit de dagboeken 
van Orlando Di Lasso (dokJ — 
2255 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes - 2040 
Alice woont hier met meer (film) — 
2235 Bonjour la France (Open 
School) 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1900 Dr kan nog 
meer bij — 1910 Tijdsein (info) — 

1955 Land inzicht (kwis) - 2035 
Van u wil ik zingen — 21 00 God 
wil wonen bij de mensen (bijbelstu
die) - 2125 EO-aktief - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag Van
daag — 2210 De schone schijn 
(kunsten) -2300 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Hotel „De 
Witte Raaf (fJ - 1925 Cum 
Laude (kwis) — 2000 Nieuws — 
2027 Schuld en boete (f J - 21 45 
Showroom — 22 45 Hier en nu — 
2325 Afgoden van deze tijd — 
2345 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Salut cham
pion (fJ — 2050 Minute papillon 
(over appelen) — 21 50 Magie de 
la danse (dansdokJ - 2250 
Nieuws 

RTB 2 
1830 The Muppet Show - 1955 
Visa pour le monde (kwis) — 
21 55 Cap, la fête aux images (kort
films) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Was bin 
ich? (kwis) — 21 00 Aktualiteiten-
rubnek. — 21 45 Nick Lewis, chief 
inspector (f J — 2230 Tagesthe-

men — 2300 Leichte Beute (tv-
film) — 0025 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Karneval 
der Liebe (muzikale film) — 21 00 
Heute-Joumal — 21 20 Een volks
feest (bedenkingen) — 2205 Ta-
toeenngen XdokJ — 2235 Die 
Lokomotive (toneel) — 0010 
Nieuws 

RTL 
1900 Nieuws — 1945 Dierenma
gazine — 1955 RTL-Flash — 
2000 Dallas — 21 00 Laventuner 
du Texas (western) - 22 30 Eko-
nomisch magazine 

D 3 

19 00 Karneval in Koln (reportage) 
- 23 30 Nieuws 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (Spel) -
2000 Nieuws - 2030 Numero un 
(vanete) — 21 30 Des lendemains 
pour l'homme (over de toekomsö 
— 2230 Jean-Mane Domenach 
(portreO — 2330 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2040 Monsieur 

Papa (film en debaO -
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heure 
— 2030 Les capnces d 
(film) — 2200 Nieuws 

Woensd 
4 MA/ 

BRT 1 
1530 Open School - 1 
het Schildpadplein — 18 ( 
klein kleutertje — 1815 
Snuggles — 1820 Pop 
1830 Battlestar Galactica 
1922 Uitzending door 
(CVP) - 1945 Nieuws 
Arnold (f) - 2040 Tabi 
(tv-film) - 2135 De B 
kunst 1945-1975 (dokJ 
Nieuws — 2015 Rebecca 

NED 1 

15 30 Mount Everest zone 
stof (dokJ - 1620Dedi( 
het groene woud (strip) 
Ren je rot (spel) - 1730 
een kwestie van durven i 
Nieuws voor gehoorges 
— 1830 Jeugdjournaal 

Z A T E R D A G (28 febrJ — Vandaag opent bij ons 
het wielerseizoen met de v*/ielerwedstrijd Omloop van 
Het Volk BRT brengt de laatste kilometers en de aan
komst van deze toch legendarische wedstrijd V\/ij 
hebben al eerder bloemetjes gegooid naar de verant
woordelijken bij de BRT voor de keuze van de films en 
vooral de zaterdagse TV-films En ook ditmaal is het 
prijs Graven naar goud (Sewers of gold) is een Britse 
TV-film, gebaseerd op de histonsche „kraak van de 
eeuw" in 1975 in Nice gepleegd Een bank kon via de no
tering worden bereikt en tijdens een rustig weekend 
gingen een 20-tal mannen aan het werk, leegden de 
kluizen en gingen aan de haal met zowat 46 miljoen 

Z O N D A G (1 maart) — Het is nog met genoeg dat 
WIJ al dne weken na elkaar „vergast" werden op shows 
van het laagste niveau, nu durft de BRT het zelfs nog 
aan om van de dne uitzendingen van Eurosong een 
kompilatie te brengen Op die manier bewijzen enkele 
BRT-bonzen nogmaals dat zij gewoon spotten met de 
kijkers Eurosong was de totale afgang En daarvan nog 
eens een herhaling brengen is de reinste onzin en waan
zin (BRT) Als de lente komt is een luchtige TV-f ilm van 
Nederlandse makelijk in regie van de vrouwelijke 
regisseur Barbro Thuner Liane Saalborn speelt de rol 
van een weduwe met vier kinderen, dertigers Elk jaar 
gaat de moeder naar Amsterdam om een bezoek te 
brengen aan het graf van haar man Omdat zij met graag 
reist moet elk jaar een van de kinderen opdraaien voor 
het vervoer, een klusje waar geen van hen tuk op is Va
der IS dertig jaar geleden gestorven, zodat geen enkel 
kind speciale bindingen met hem heeft gehad Dit jaar 
hebben zij allen een uitvlucht om moeder met te moeten 
vergezellen Dan trekt moeder maar in d'r eentje op 
(AVRO - Ned 1) De Belgische rage van het „grafliggen" 
bracht de regisseur Dick Maas op het idee van de film 
Rigor Mortis, een zwarte komedie over een man die 
zich begaaft om een rekord te vestigen Dick Maas 
heeft alleen het gegeven gebruikt Verder wordt het 
een heel ander, naar verhaal (VPRO - Ned 2) Wie 
eens lekker wil lachen moet kijken naar het RTBF-pro-
gramma Zygomaticorama een lachmagazine met sket
ches, tekenfilmpjes, spelletjes, opnamen met de verbor
gen kamera enz Opvallend is wel dat in dit programma 
de RTBF inspiratie gaat halen op de internationale markt 
en ook uit de voorraad Angelsaksische humor lustig put 

M A A N D A G (2 maart) - De BRT brengt het 
NCRV-poezieprogramma Voor wie d/f hoort waann het 
Nederlandse trio Mies de Heer, Henk Batenburg en An-
toine Oomen gedichten van liefde en dood brengt De 
Bntse kunsthistoricus en auteur Reg Gadney schreef 
voor TV het stuk Vergeef ons onze dwaasheden 
(Forgive our foolish ways) over een onmogelijke liefde 
De liefde tussen een Engelse oorlogsweduwe en een 
Duitse krijgsgevangene in Engeland Met de uit Canada 
afkomstige Kate Nelligan en de Duitse akteur Hartmut 
Becker in de hoofdrollen (Ned 1 - NCRV) Na het joer-
naal op Ned 1 brengt NCRV de Bntse dokumentaire 

Alarmgijzeling in New York (Insi 
Cops) over een afdeling bij de Ne 
speciaal is opgeleid om met zoveel 
takt te kunnen opereren bij gijzelin 
tot de opnchting ervan werd gegev 
de daarop volgende gijzeling van d 
de Olympische Spelen in Munchei 

D I N S D A G (3 maart) - Var 
beroemde zangeres worden, is me 
Haar tirannieke echtgenoot en de 
kind waren de hinderpalen om de 

Wanneer haar echtgenoot sterft, is 7 
en haar zoontje 11 jaar Zij neemt ee 
ZIJ verkoopt alles en vertrekt met 
Monterey, op zoek naar het sukse 
ness en naar de liefde Van dit gegi 
Scorcese een prachtige, gevoelig( 
hier met meer (Alice doesn't live he 
met Ellen Burstyn in de rol van Alic 
sen als haar vriend David (BRT 2) 
magazine van (NCRV - Ned 2) ove 
ven, IS ditmaal opgebouwd rond eer 
ten gaan over mensen die anders li 
de doorsnee Nederlander En o 
hebben blijkbaar een grote voorraac 
ren Zo is er b v een man die zich h 
de dwang van de konsumptiemaats 
een hut op een bakfiets Die Olla 
konsumentenmagazine van RTBF 
onderwerpen Wat zit er zoal in het 
enquête over het verdnngen van de 
ten door o a de „Golden" (Minute P 
wie echt een fan is van Kns Knst 
naar de Muppet Show op RTBI 
hoofdgast is en natuurlijk nadien 
woont hier niet meer op BRT 2 

W O E N S D A G (4 maart) -
worden de heenwedstnjden gespee 
les in de 3 Europese Bekers Voor 
S tanda rd -FC Keulen en AZ 6 7 -
begint op BRT een spannende 
voor de jeugd Battlestar Galactic 
twee kilometer lang ruimtetuig dat 
zoeft Aan boord zijn de laatste ov 
menselijk ras, dat dooi de Cylonen 
metaal, met uitroeiing wordt bedreig 
Cartwight van de Ponderosa) spee 
zagvoerde Adama — BRT 2 zet t 
tueel uit te zenden voetbal en de 
Carlier Tabula Rasa (herhaling) de 
van Alfred Hitchcock Rebecca (19 
gelijknamige roman van Daphne di 
Engelse weduwnaar leert tijdens zi 
Frankrijk de jonge en schuchtere 
Rebecca kennen Ze trouwen en ge 
van de njke Lord wonen De jonge Ie 
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Vfi TV-programma's 15 

n debaO. - 23.30 

< de 20 heures (spel), 
s caprices de Marie 
lO Nieuws. 

^nsdag 
4 MAART 

School - 17.00 Op 
Iplein. - 18.00 Klein, 
je. - 18.15 Doctor 

18.20 Popeye. — 
tar Galactica CD. — 
iding door derden 
.45 Nieuws. — 20.15 
- 20.40 Tabula Rasa 
21.35 Oe Belgische 
975 (dokJ. - 22.25 
1.15 Rebecca (thriller). 

Everest zonder zuur-
16.20 De dieren van 

/oud (strip). — 16.45 
)el), - 17.30 Sur fen-
i/an durven! — 18.25 
' gehoorgestoorden, 
igdjournaal. — 18.36 

Sesamstraat — 18.50 Toeristische 
tips. — 19.00 Van gewest tot ge
wes t — 19.50 Politieke partijen 
(DS 70). - 20.00 Vreemden: het 
verhaal van een moeder en een 
dochter (film). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 
Panoramiek. — 22.40 Studio Spor t 
— 23.30 Nieuws. — 23.35 Nieuws 
voor gehoorgestoorden (tot 23.40). 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 19.59 De Hauler-
wijkstervaart - „Iepen of ticht?" 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.32 
Plattelandsjongen (dokJ. — 21.08 
Nederland muziekland (show). — 
22.15 Portret van Seth (Gaaikema). 
- 23.37 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 20.00 L'Horioger 
de Saint-Paul (film). - 21.40 Point 
de mire (kultureel magazine). — 
22.40 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet Show. - 19.55 
Sports 2. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Der Tisch, 
tv-spel en debat. — 21.40 Kulturele 
rubriek. 

ZDF 
21.00 Heute-journal. - 21.20 Ve
gas (f J. — 22.05 Het internationale 
jaar voor de gehandicapten (Info). 
- 22.10 Sport aktuel. - 23.30 Al 
Jarreau (jazz en pop). Amerikaan
se popzanger. — 00.00 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Mexico-City (reportage). - 22.20 
Die Nacht des Jagers (film). — 
23.50 Nieuws. 

LUX. 
18.40 Le parti d'en rire: spel. — 
19.00 Nieuws. — 19.45 Dierenma
gazine. — 20.00 Hit-parade. — 
21.00 Brigade anti-gangs (politie
film). 

F 1 

12.10 Réponse a tout: Spelpro-
gramma. — 12.30 Midi première: 
middagmagazine. — 19.20 Gewes
telijke aktualiteiten. — 19.45 Les 
Paris de TF1 (spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Le C^lvaire d'un 
jeune homme impeccable (tv-film). 
— 22.00 Boekenmagazine. — 
23.10 Nieuws. 

York ( Inside s to r y : Hos tage 
g bij de N e w y o r k s e polit ie die 
me t zoveel mogel i jk gedu ld en 
1 bij gi jzel ingsaffaires. D e s too t 
w e r d gegeven bij d e m o o r d en 
;eling van d e j o o d s e at leten o p 
in M i inchen . 

ar t ) — V a n A l i ces d r o o m , e e n 
i rden, is n iets t e rech tgekomen , 
noot en de g e b o o r t e van een 
alen om da t doe l te bere iken. 

o t s te r f t is zi j al f l ink in d e der t ig 
2ij neemt een ingr i jpend beslui t : 
er t rekt met haar zoon t je naar 
r het sukses in d e showbuss i -
/ a n dit g e g e v e n maak te Mar t in 
e, gevoel ige f i lm: Alice woont 
esn't live he re anymore ) (1975) 
rol van Al ice e n Kr is Kr is to f fer -
' id. CBRT 2). - Showroom, het 
N e d . 2) ove r de s h o w in het le-
vd rond een t e m a : alle f r agmen-
i'te anders leven en w o n e n dan 
ider . En onze N o o r d e r b u r e n 
3te voor raad aan dergel i jke f igu-
in die zich heef t o n t t r o k k e n aan 
mpt iemaatschappi j en w o o n t in 
ts. Die Oi landers toch... In het 
van RTBF 1 z i t ten vo lgende 

r zoal in het s n o e p g o e d . En een 
i g e n van de inlandse appelsoor -
i" (Minute Papilion - RTBF 1). En 
n Kris Kr is to f fe rsen k i jk t ee rs t 
w op RTBF 2 waar in hij d e 
-lijk nadien naar de f i lm Alice 
>p BRT 2. 

4 maart) — Voetbal: V a n d a a g 
|den gespeeld van de kwar t f ina-
ïkers . V o o r ons zi jn belangr i jk : 
en A Z 6 7 — L o k e r e n . Vandaag 
pannende sc ience- f ic t ionreeks 
'ar Galactica. Galact ica is een 
mtetuig dat d o o r de M e l k w e g 
3 laatste ove r levenden van het 
de Cylonen, l evensvo rmen van 
)rdt bedreigd. L o m e Greene (pa 
srosa) speel t de rol van de ge-
3RT 2 zet t egenove r de even-
ïtbal en de TV-f i lm van Libera 
rhaling) de psycho log ische f i lm 
lebecca (1940: z w / w ) naar de 

Daphne du M a u r i e r Een r i jke 
rt t i jdens zi jn vakant ie in Zu id -
schuchtere geze lschapsdame 
uwen en gaan o p het landgoed 
. D e jonge lady kan niet w e n n e n 

aan de s fee r in he t s o m b e r e huis waar d e gees t van de 
o p gehe imz inn ige w i j ze ges to r ven ex- lady v o o r t d u r e n d 
e n d r u k k e n d aanwez ig is. ( M e t Laurence Ol iv ier en 
Joan Fontaine). — N O S - N e d . 1 ze t e e n gevoe l ige en 
moo ie TV- f i lm o p he t p rog ramma. T w e e f i lmgod innen 
sch ragen d e produk t ie . Be t te Dav is en G e n a Row lands : 
Vreemden - Het verhaal van een moeder en een 
dochter Na ru im tw in t ig jaar geen kon tak t meer te heb
b e n gehad m e t haar moeder , keer t Abigai l t e r u g naar 
huis o m he t w e e r g o e d te maken . D e m o e d e r is 
aanvankel i jk e rg t e rughoudend , maar geleidel i jk k o m e n 
d e t w e e v r o u w e n to t een zeke re harmonie . Abigai l bl i jkt 
ech te r o m n o g een andere reden naar huis te zi jn te rug 
gekeerd.. . V e r o n i c a b reng t v ia N e d . 2 een po r t re t van de 
Neder landse kabaretar t ies t Seth Gaaikema. 

D O N D E R D A G (5 maar t ) - In Een vinger in de 
pap he t jongerenmagaz ine , van BRT 1, z i t ten o.a.: een 
po r t re t van een 15-jarig meis je dat hu ishoudschoo l vo lg t 
en Japanse ve rded ig ings techn ieken ; gesp rek ove r sek
suele o p v o e d i n g ; Jan d e Wi lde . — Panorama (BRT 1) 
zou norma le rw i j ze gew i j d zi jn aan e ter rek lame. He t 
aktual i te i tenmagazine w o r d t dan via BRT 2 gevo lgd 
d o o r een deba t ove r Eter rek lame. In he t panel z i t ten o.a. 
H u g o Schi l tz, J o s V a n Elewi jck, Frans Groo t jans , e.a. — 
D e f i lm De sneeuwstorm (Ned . 1), maak t deel uit van 

' e e n TV-dr ie lu ik van W e s t d u i t s e makel i jk, gebaseerd o p 
e e n selekt ie verha len van Poesjk in . „ D e s n e e u w s t o r m " 
is een fantast isch- i ronisch verhaal ove r een r i jke j onge 
v r o u w die wi l t r o u w e n m e t een a rme soldaat, maar niet 
m a g van haar ouders . He t paart je zal dan maar in 't 
gehe im t r o u w e n . O p w e g naar de t rouwpar t i j raakt d e 
j onge b ru idegom ech te r ve rdwaa ld in een hev ige 
s n e e u w s t o r m en in d e ve rwar r i ng t r o u w t het meis je me t 
een huzaar... ( A V R O ) . 

V R I J D A G (6 maar t ) - Z a t e r d a g 7 juni 1972 o m 
2 u. 30 's nach ts d r o n g e n vijf mannen b innen in de kan
to ren van het hoo fdkwar t i e r van de Demok ra t i s che Par
tij, d ie net ges tar t w a s me t d e ve rk iez ingskampagne van 
1972. W a t aanvankel i jk als een fai t -divers gek lasseerd 
d re igde te w o r d e n , t rok d e aandacht van t w e e journal is
ten Car l Berns te in en B o b W o o d w a r d die z ich in de 
zaak vas tbe ten . D e Waterga te-a f fa i re w a s geboren . D e 
fi lm All the President's Men van A lan J . Pakula (1976) 
naar het boek van de t w e e journal is ten is een g e t r o u w e 
w e e r g a v e van de gebeur ten issen. M e t Dus t in Ho f fman, 
Rober t Red fo rd , Jack W a r d e n e.a. (BRT 1). O p BRT 2 
s ta r t de herhal ing van de Br i tse h is tor ische reeks De 
zes vrouwen van Hendrik VIII mei Ke i th Miche l l in de rol 
van Hendr ik VIII en A n n e t t e C rosb ie als zijn eers te 
v r o u w , Cather ina van A r a g o n . — D e A V R O breng t o p 
Ned . 2 een spannende misdaadf i lm W a c h t to t het 
d o n k e r is (Wa i t till dark ) van Te rence Y o u n g (1967), me t 
A u d r e y Hepbu rn , A lan A rk in , R ichard Crenna , Ef rem 
Zimbal is t jr. Al les draait r o n d een me t heroïne gevu lde 
p o p die te rech t k o m t in de w o n i n g van een pers fo to 
graaf in N e w York . Een b e n d ^ w e e t dat. T i jdens zi jn 
a fwez ighe id kr i jgt zi jn bl inde v r o u w het bezoek van dr ie 
gangsters . 

A 2 

20.00 Nieuws. - 22.15 Medisch 
magazine (Parasitaire ziekten). — 
23.00 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Du rififi chez les hommes 
(gangsterfilm). — 22.25 Nieuws. 

Donderdag 
MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Doctor Snuggles. — 18.05 Boomer 
(f J. — 18.30 Een vinger in de pap. 
- 19.00 Popeye (strip). — 19.17 
Uitzending door derden (PVV). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Micro-Ma
cro (kwis). — 20.45 Panorama — 
21.35 Dallas (fJ. - 22.25 Sporttri-
bune. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De Ganges stroomopwaarts 
(dokJ. — 21.00 Première. — 21.50 
Reklame op tv (debaü. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 19.00 Heidi (strip). — 
19.50 Avro's Sportpanorama. — 
20.15 Avro's teletips. - 20.40 De 
Sneeuwstorm (tv-film). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 NOS-tribune (de-
baO. - 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
18.15 Schaatsen (W.KJ. - 18.57 
Nieuws. — 18.59 Don Quichot 
(strip). - 19.35 Met Jeffrey Bos-
wall op Safari in Thailand (dokJ. — 
20.00 Nieuws. — 2027 Hoe be
staat het (satire). — 20.45 Los-vast 
(tv-film). — 21.45 Koning klant: 
konsumentenrubriek. — 22.20 
Edelvrouw-bedelvrouw (f.). — 
22.50 Achter het nieuws. — 23.45 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Autant savoir (voetpaden). — 
20.20 L'homme en colère (thriller). 
- 22.20 Carrousel aux images 
(filmnieuws). — 23.25 Nieuws en 
weerbericht 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. - 20.00 
Viva Espana (promenadekoncert). 
- 20.45 De kunstenaar wordt een 
held (dok.). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Aktuele 
dokumentaire (kwis). — 21.00 Al
les Oder nichts. - 21.45 W.K. 
Kunstschaatsen. — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Die Stühie des 
Herrn Szmil (toneeO. — 00.45 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 1930 Jetzt 
schlagfs 13 (show). - 20.30 Erben 
will gelernt sein (f.). - 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Kennzeichen D. 
- 22.05 Jetzt siehst du mal die 
Welt (tv-film). - 2325 Nieuws. 

ARD 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws - 2015 Das Netz 
der Spinne (film). 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.45 Dierenma
gazine. — 20.00 Super-Jaimie (SF-
f). — 21 00 Obsession infernale 
(SF-film). 

TF 1 

20.00 Nieuws - 20.30 Pause café 
(f.). — 21 25 Aktualiteitenmagazine. 
- 22.25 Kunstschaatsen (WK.). 
- 23.00 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Jeudi ciné
ma (filmavond). — 20.40 Le genou 
de Claire (film). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Ck)mment réussir quand 
on est con et pleumichard (film). — 
22.20 Nieuws. 

Vrijdag 
MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Gum, de Witte Dolfijn (strip). — 
18.15 Klem, Klem Kleutertje. — 
18.30 Loon naar werken (Open 
School). — 19.05 Uitzending door 
derden (KTRO). - 19.45 Nieuws. 
— 20.15 All the President's men 
(film). — 22.25 Persona (portret 
van Peter Shaffer). - 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 De zes vrouwen van Hendrik 
VIII (fJ. - 21.45 Dag aan dag. -
22.15 Het gewoel (satire). 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Se
samstraat — 19.00 Daar vraag je 
me wat (Info). - 19.40 De Willem 
Ruis show. — 21.05 Halle, daar ben 
ik weer ( f ) . — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Praten met de minister-presi
dent — 22.05 Thomas & Sarah (f J. 
— 22.55 Liefdes handicap (film). — 
23.50 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's 
toppop. — 20.00 Nieuws. — 20.27 
Tjongetjonge (fJ. — 20.55 Wacht 
tot het donker is. (triller). - 22.40 
Aktueel en informatief. — 23.30 
Nieuws. 

J o a n Fon ta ine en Lau rence O l i 
v ie r in he t psycho log isch d r a m a 
van A l f r e d H i t chcock Rebecca 
naar he t ge l i jknamige b o e k van 
Daphne d u Maur ier . ( W o e n s d a g , 
3RT o m 2 0 u . 15). 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A 
suivre (Info). — 21.55 Molière 
(film). - 23.15 Nieuws. 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. — 19.55 
Jo Gaillard (f J. - 20.50 Vendredi 
sports. — 22.00 Interwallonie. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kohihiesels 
Töchter (film). — 21.50 Ekonomi-
sche rubriek. — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Die Sportschau. — 
2325 Harte 10 (fJ. - 0.55 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Die Falie des 
Monsieur Cabrol (f J. - 21.42 Han-
de hoch, der Meister kommt (kort-
film). - 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Kultureel magazine. — 23.10 
Der Hexer (politiefilm). - 0.30 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Gevecht 
tegen de honger (dokJ. — 21.00 
Reporter (reportages). — 21.30 
Gott und die Wel t - 22.30 Eine 
Scheidung (tv-film). — 22.50 Tech
nologie in de derde wereld. — 
23.35 Nieuws. 

LUX 
19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Marcus Welby (fJ. - 21.00 Cinq 
pour l'enfer (oorlogsfilm). — 22.40 
Martini-worid (spel)^ 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (speD. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Jenufa 
(opera). — 22.25 Reins feux. — 
2325 Nieuws. 

A 2 
19.45 Top Club (ontspanning). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Molière ou 
la vie d'un honnète homme (f J. — 
21.40 Apostrophes. — 22.55 
Nieuws. — 23.05 Kunstschaatsen 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 Sebastien con
sort (variété). — 22.25 Nieuws. 
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16 m Kritisch bekeken 

« « 

POËZIE-

OOGST 
^ïÉHS^fjifi&iÈsaiiËaïi^ïk&^ttWÉM&Étèitt^^ 

Naar aanleiding van de 
jongste Antwerpse boe
kenbeurs schreven wij 
over de wat penibele si
tuatie van de Vlaamse 
poëzie. Wat evenwel niet 
wil zeggen dat onze 
dichtkunst op sterven na 
dood zou zijn, verre van. 

Er wordt vandaag de dag 
wellicht meer geschre
ven dan ooit en een paar 
uitgeverijen blijven nog 
steeds bereid een en an
der op de pers te leggen. 
Zo zijn er nog altijd de 
vrij omvangrijke poëzie

reeks van Elsevier Man-
teau, de mooie bundeltjes 
van Van Hyfte, de uitga
ven die Walter Soethoudt 
op onregelmatige tijd
stippen brengt en natuur
lijk de reeksen van Orion 
(maar bij deze laatste 
moet het ons toch van 
het hart dat Orion van 
zijn dichters een financië
le inbreng vraagt, en dat 
lijkt ons een echte uitge
ver onwaardig). Daarbij 
komt ook nog dat Lan-
noo, geïnspireerd door 
de grote suksessen van 
zijn bloemlezingen, een 

nieuwe poëziereeks aan
kondigde. En natuurlijk 
zijn er nog de uitgaven 
van talloze kulturele krin
gen en de „in eigen be-
heer''-prestaties waar
door er poëzie tot ons 
komt (al ontstijgen beide 
laatste kategorieën zel
den het huisvlijt-peil). 

Kortom, het aanbod ^ is 
toch veelomvattend ge
noeg om er geregeld 
eens 'n selektie uit te ma
ken. Dat wordt dan de 
nieuwe rubriek Poëzie-
oogst die we op deze 

pagina's, zowat om de 
zes weken, zullen bren
gen. Deze rubriek heeft 
geen literair-kritische 
pretenties, daar dienen 
de letterkundige tijd
schriften voor, zij wil ge
woon op een beschrij
vende manier verslag uit
brengen van wat ons in 
het aktuele poëzie-aan-
bod getroffen heeft. En 
dat dit verslag subjektief 
getint zal zijn, kan voor 
een zo emotioneel me
dium als de dichtkunst nu 
eenmaal niet anders. 

Willie Verhegghe Marcel Van Maele Hedwig Spellers 

Manteau op niveau 
Willem de Mérode stierf in 1939 
op 51-jarige leeftijd en liet toen 
een map met 40 gedichten na, 
waarop hij de titel „Spiegeltieei-
den" gezet had. Voorheen had 
Nederlands belangrijkste protes
tantse dichter van tussen de beide 
wereldoorlogen al liefst 24 bun
dels gepubliceerd. Zijn nagelaten 
gedichten moesten, vreemd ge
noeg, ruim 4 decennia wachten 
om als bundel uitgegeven te wor
den. Het eerste gedicht van de 
postume uitgave van „Spiegel
beelden" heet heel manifest „De 
Spiegel", en de dichter maakt met
een duidelijk dat het hem gaat om 
het doorgronden van zichzelf en 
van zijn medemens, en ook dat de 
voorgehouden spiegels geen „op
sieren" zullen dulden. De portret
ten die Willem de Mérode neer
schrijft zitten dan ook boordevol 
sarkasme dat zelden door mild
heid verzacht wordt zijn mededo
gen is nauwelijks meer dan een 
l)eschaafd noteren van begrip. De 
Mérode is een vertellend dichter 
met een duidelijke taal en een 
sterk beeldend vermogen, dat hier 
en daar wel enige trekjes van 
veelschrijverij vertoont Toch klin
ken deze verzen, het soms wat na
drukkelijke rijmen ten spijt verras
send eigentijds, vooral in de Egyp
tische portretten waarin hij er het 
best in slaagt om te anekdotische 
typeringen te vermijden. 

Marcel van Maele werd in 1930 in 
Antwerpen geboren en van in zijn 
eerste bundels toonde hij zich al 
een geweldenaar met de taal, 
waarbij hij de woordchaos, de 
hortende zinsbouw en een schok
kend beeldgebruik niet schuwde 

om zijn weerzin, zijn opstand en 
zijn geteisterde hoop een verbale 
gestalte te geven. In zijn jongste 
bundel „Muggen en liegen" is hij 
konsekwent zichzelf gebleven, 
maar zijn taal is wat bedaarder 
geworden, zijn dynamiek wat ver-
stilder, zijn woelige versstruktuur 
wat sot)erder en duidelijker. En 
vreemd genoeg, zijn p>oëtische 
kracht heeft er beslist aan gewon
nen, de tKxxJschap klinkt welis
waar minder hard, maar des te 
penetranter. In „Muggen en liegen" 
blijft Marcel van Maele ook qua 
tematiek de ontredderde zoeker 
naar humaan kontakt naar duur
zaamheid, naar het ontsnappen uit 
de gruwel (niet voor niets werden 
twee cycli uit de bundel eerder 
bibliofiel uitgegeven, geïllustreerd 
met etsen van Fred Bervoets. 

Ook „Van het wolkje af' van Hed
wig Spellers is een bundel om van 
te houden, al is het geen gemakke
lijke bundel. Speliers is een wat in-
tellektualistisch dichter (wat na
tuurlijk zijn goed recht is) en hij 
vergt van de lezer eenzelfde in
stelling. Zelfs waar hij de meest 
menselijke tema's behandelt dood 
en liefde, brengt hij de schrijfdaad 
er zeer nadrukkelijk aan te pas, 
niet als literaire vanzelfsprekend
heid, maar als een permanent aan
wezig derde tema. Daardoor 
wordt zijn poëzie wel eens een 
wat apokrief schrijven voor inge
wijden. Maar de wezenlijke kwali
teit wordt er niet minder om, zeker 
niet in „Van het wolkje af' waarin 
Hedwig Speliers met een uiterst 
zuinig taalgebruik, korte, zeer 
evenwichtige gedichten schrijft 
die vaak van zo'n gekultiveerde 
perfektie en gevoelsbeheersing 

zijn, dat ze voor vele van zijn 
schrijvende tijdgenoten als 
„schoolvoorbeeld" mogen gelden. 

De drie hier geciteerde uitgaven 
van Elsevier Manteau zijn dus van 
het niveau dat we van deze uitge
ver gewend zijn, en graag vermel
den we daarbij ook de sobere, 
maar fraaie grafische vormgeving 
van de bundels die geen effekten 
nastreeft maar wel een eerlijke 
dienstbaarheid aan de poëzie — 
zoals het moet dus. 

Mooi allooi 
In de Colibrant-reeks die nu door 
Orion uitgegeven wordt ver
scheen onlangs „Boheem/Slo-
waaks Cahier" van Willie Ver
hegghe. Er staan twee cycli van 
elk negen titelloze gedichten in, de 
ene over Bratislava, de andere 
over Praag. De gedichten zijn vrij 
eenvoudig, opmerkelijk toeganke
lijk en bijna journalistiek verhalend, 
maar dat laatste kan Verhegghe 
dan ook uitstekend. Zelden ge
bruikt hij beelden of metaforen, 
maar de gedichten zelf zijn de 
beelden, gedetailleerd en precies 
uitgetekend, dooraderd met de 
subjektieve bedenkingen van de 
dichter — nooit te emotioneel, 
maar altijd met een zelfkritische 
gevoeligheid, wat deze beschrij
vende poëzie een verfrissende 
relativiteitszin meegeeft Soms 
neigt deze poëzie naar het proza 
toe, wat evenwel nooit stoort om
dat Verhegghe er feilloos in slaagt 
om zijn trefzekere anekdotiek 
kwasi onmerkbaar te verheffen tot 
een brede poëtische visie waarin 
alledaagsheid en t)etrokkenheid 
vaak ontroerend verwoord wor
den. Deze teksten hebben een 

eigen dynamiek, niet zozeer vanuit 
het taalgebruik, dan wel vanuit hun 
bevreemdend mengsel van nuch
tere konstatatie en dichterlijk en
gagement De bundel is grafisch 
vrij keurig verzorgd, maar wat 
pover van uitvoering die wel op
vallend omgekeerd evenredig is 
met de prijs (220 fr. voor 18 ge
dichten). 

Bij Walter Soethoudt debuteerde 
de jonge Antwerpenaar Mare Pai-
ron met een opmerkelijke bundel, 
die hij Ijescheiden „Splinters" 
noemde. De dichter slaagt er voor
treffelijk in om een duidelijke bele
zenheid toch aanvaardbaar te inte
greren in een poëzie die al een 
verrassend eigen klank heeft. 

Geen techniek weigert hij, geen 
beeld is hem te erg, geen parlando 
te breedsprakerig, geen bep>erking 
te nauw. Met een voor een debu
tant ontstellende durf schrijft hij 
poëzie alsof hij zelf Pegasus de 
teugels aanbond. In „Splinters" zit
ten nog behoorlijk wat schoon
heidsfoutjes, maar de spontaniteit 
van Pairon maakt dat wij ze er 
graag bijnemen. Al zou in een 
volgende bundel enige beheersing 
en konsekwentere, poëtische ge
richtheid wel gewenst zijn, want je 
blijft de muze niet straffeloos met 
— zelfs aangename — verbijste
ring slaan. 

De bundel „De woorden voorbij" 
van Jaak Fontier (Brugge) ver
scheen als aflevering van Radar 
— tijdschrift voor literatuur, kunst 
en kritiek — en bevat 3 x 33 hai
ku's. Deze Japanse, ultra-korte 
versvorm is sedert enige tijd ook 
hier biezonder in trek, zowel bij de 
lezers als bij de auteurs. Met alle 

te gemakkelijke interpretaties van-
dien, want hoe prettig het lezen 
van Fontiers bundel ook is, ook hij 
ontsnapt niet aan een paar mis-
stapjes. Zo. is bij voorbeeld het 
laatste vers niet altijd wat het zijn 
moet — een filozofische bespie
geling, of alleszins de geestelijke 
ruimte ertoe openend. Soms blijft 
de haiku — hoe charmant op zich 
ook — te zeer bij een loutere 
konstatatie. In andere daarente
gen slaagt de dichter wonderwel 
in het opzet: met een minimum aan 
woorden een alledaagse registra
tie van de werkelijkheid een me
tafysische dimensie geven. Fontier 
doet dat dan zoals het moet met 
een beetje vanzelfsprekende 
spitsvondigheid, maar zonder na
drukkelijk opzet Als we die 3 x 33 
haiku's nu weer eens door 3 
mochten delen, dan zou „de woor
den voorbij" een puntgaaf bundel
tje zijn — en dat is meer dan 
zomaar 'n verdienste. Maar in he
melsnaam, wat doen die (overi
gens mooie) niets ter zake doende 
afbeeldingen (van geometrisch 
abstrakt werk) erbij? Misschien 
omdat Radar een tijdschrift is. 

Nic van Bruggen 

Willem da Mérode, Spiegelbeelden, Else
vier Manteau, Antwerpen. Marcel van Mae
le, Muggen en liegen, Elsevier Manteau, 
Antwerpen. Hedwig Speliers, Van het wolk
je af, Elsevier Manteau, Antwerpen. Willie 
Verhegghe, Boheems/Slowaaks Cahier, 
Orion, Brugge. Mare Pairon, Splinters, Wal
ter Soethoudt, Antwerpen. Jaak Fontier, De 
woorden voorbij. Radar, Brugge. 
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Kritisch bel<eken 

Madou, eigentijdse 
Vlaamse muziek 

Na een jaartje uitproberen met soms ingrijpende herschik
king van de bezetting is de groep Madou klaar om een 
eerste rondreis te ondernemen. Na met hoop en belangstel
ling een zwakke selektie voor Eurosong te hebben onder
gaan haasten we ons naar „De Pomp", halfweg Grimbergen 
naar Meise, waar de groep voor een geïnteresseerd publiek 
kwam, speelde en zonder moeite won. Voor het vijftal samen 
maar vooral voor spil Vera Coomans en Wiet van de Leest, 
beiden ex-Rum-leden, een meevaller. We zagen en hoorden 
hen voor het eerst op Mallemunt 80, maar het was toen nog 
erg wennen aan de nieuwe folk-jazz getinte klanken. 

17 

Wiet van de Leest hierover tij
dens de pauze: „Muzikaal was il< 
uitgel<el<en op wat ik met Rum 
precies tien jaar deed, ik wou een 
meer eigentijdse aanpak. Wat niet 
overeenkwam met de optie van 
de andere jongens. Vera liad al 
een aantal ervaringen opgedaan 
bij onder meer de „Nieuwe Scè
ne", en wou ook iets anders. Haar 
momentele inspiratie heeft ze van 
bij voorbeeld Roxy Music, en als 
zangeres wou ze dus ook andere 
dingen dan de volksmuziek, waar 
je uiteindelijk in een kringetje blijft 
draaien". 
Wi j : Rum was vorig jaar toch op 
een hoogtepunt gekomen, met uit
gebreide rondreizen door Frank
rijk en Zwitserland, en een plaat 
Wiet: „Je moet de dingen heel 
nuchter blijven bekijken, en dat 
doe je als je elke dag in een 
andere stad moet optreden, met 3 
a 500 kilometer in de wagen tus
sendoor, uitpakken, hotel, en weer 
maar rondtrekken. Ook dat raak je 
na een tijd beu, en was ook een 
reden om bij Rum weg te gaan. Ik 
wou het rustiger aan doen. Ik 
schreef bijna niks meer, had geen 
tijd meer, raakte zonder inspiratie. 
Dan is het hoogtijd dat je halt 
houdt, en rondkijkt En dan ook 
iets anders doet". 
Wi j : En je koos voor de mannen 

•'met het groene hemd, voor lucht 
en gezondheid, in plaats van voor 
de rokerige koncertzalen? 
Wiet: „Inderdaad, ik ben boswach
ter geworden, en doe het heel 
graag. Ik woon nu midden in het 
prachtige Zoniënwoud. Wat kan je 
meer verlangen? En ik vind nu de 
tijd terug om aan muziek te wer

ken. Ik wisselde de viool voor 
altviool, die een meer donkere 
kleur heeft Ik heb tien jaar solo-
werk gedaan, en heb daar in de 
eerstvolgende jaren geen behoef-

Ex-Rum Wiet van 
de Leest: 

boswachter in 
Zoniënwoud^ 

fe meer aan. Het geheel van de 
groepsklank interesseert me meer 
dan een solo. En ik ben ook niet 
van zins heel mijn leven „Musette" 
te spelen, waarvoor de zaal tel
kens weer plat ging. Ik ben niet uit 
op goedkoop sukses. Een offerte 
voor een elpee in die stijl wees ik 
trouwens af Ik ben terug begon
nen nummers te schrijven, veel 
bewuster en serieuzer, en de mu
ziek klikt dan ook op teksten van 
Jan De Vos. Een achttal per jaar is 
niet zo mis, vind ik". 
Wi j : Jij zit nu vooral achter de 
elektrische piano, en spilfiguur is 

Vera Coomans... Ook de bezetting 
is gewijzigd". 
Wiet: „In deze groep is zij efficiën
ter dan ooit tevoren, haar stem 
past ook helemaal bij wat we 
willen doen. Het was moeilijk de 
juiste mensen te vinden, een for
matie die samenvoelde en muzi
kaal en op elk vlak klikte. Op 
Mallemunt waren we niet klaar, dat 
hadden de kijkers door Gelukkig 
zijn wij van die typisch Vlaamse 
faal-angst af Op je smoel vallen 
komt er dan ook bij Voor ons was 
het een moment zand in de wielen, 
we hadden nog geen voldoende 
leergeld betaald. Het was wat ver
krampt Jean-Luc Van Lommei 
(ex-Verminnen) had veel werk 
met zijn jazzgroep, en Jan Meel 
(van Hinta Jazz en Milkshake) 
verving hem aan de drums, terwijl 
Sus Proost aan de bas en gitaar 
een welgekomen herademing be
tekent We streven ernaar ieder
een ten volle aan bod te laten 
komen, en andere instrumenten 
zoals perkussie, marimba en Jan 
aan de gitaar zijn dingen voor de 
nabije toekomst". 
Leo Coomans, broer van Vera is 

duidelijk de dulvel-doet-al tijdens 
het optreden, en wisselt van in
strumenten zonder verpinken. Bij 
de inzet van „Niet Indien niet ern
stig" klinkt hij op de harmonika 
even als de blanke bluesmeester 
John Mayall in zijn „Turning Point"-
perlode, maar even later Is het 
sw/ingen geblazen op de saxofoon 
of dan w/eer stemmig een folkbal-
lade vol kleur op de klarinet. Je 
kan op Madou geen etiket plak
ken, met hun jazzy, klassieke en 
folkachtergrond, en de overduide
lijke hedendaagse aanpak van het 
geheel. Wiet weet achter de wur-
lltzer het geheel stevig te omlijs
ten, en de groep lijkt nu klaar om 
„erin te vliegen", zoals dat heet 
Wiet: „We proberen het natuurlijk 
eerst hier waar te maken, en res
pons te kweken. Het is vandaag 
niet zo makkelijk, met de hoeveel
heid en verscheidenheid. En dan 
zullen we wat verder kijken. Voor 
mij is het nu belangrijkste het in ei
gen land te maken". 

Van Madou verscheen ook zopas 
een eerste singeltje, „Witte nach
ten" getiteld, dat nog even aan 
Rum doet denken, maar duidelijk 
de typische Madou-lngrediënten 
inhoudt. Het ommekantje is een 
schalkse knifxxjg naar vroeger. 
Maar Madou was voor ons alvast 
„live" een revelatie, een opluchting 
in het stereotiepe van vandaag. 
De singel is een geslaagde visite
kaart voor het grote publiek, af
wachten blijft echter de bood
schap. Inmiddels zijn de jongens 
én Vera aan een eerste toer door 
Vlaanderen toe. Die start op 6 
maart In de Brusselse Magdalena-
zaal, waarna Leuven <A 2 maart) en 
Gent (16 maart). Volgende data 
zijn 27 maart in de Nieuwe Stads
feestzaal te Mechelen, en In april 
In de stadshalle van Brugge, het 
Kursaal te Oostende en de „Sin
gel" te Antwerpen. Sergius. 

„Archipel van de eenzaamheid" 
Behalve de bundel kurslefjes Hoe groen lacht mijn school, uitgegeven 
door de Leuvense Schrijversaktie 1975 als nr. 6 van de Leuvense 
Cahiers, publiceerde Jozef (nu Jos) Smeyers vooral wetenschappelij
ke studies. Archipel van de eenzaamheid moet als zijn romandebuut 
gelden, met dien verstande dat het woord „roman" hier niet het alge
meen gangbare beeld illustreert van het letterkundige verhaal 
gekenmerkt door kontinu'iteit en tempo. 

Archipel van de eenzaamheid Is 
opgevat als een soort dagboek 
geschreven door één der soldaten 

van het groepje dat zich geduren
de éénentwintig dagen in „quaran
taine" bevindt — en in dat kader is 

wel kontinuïteit aanwezig — maar 
de afzondering van de soldaten Is 
slechts één niveau van het ver
haal. Ze geeft de schrijver gele
genheid elke dag fragmenten uit 
zijn verleden op te duiken, biogra
fische schetsen die het tweede 
niveau uitmaken. Het derde niveau 
is het obsederende gevecht met 
de verwoording van alles wat hij 
waarneemt en van wat hem bezig
houdt 
De soldaten — dertien In het 
begin — zijn gekonsigneerd om
dat hun kollega mazelen heeft en 
zij volgens de majoor-arts mogelijk 
ook besmet zijn. Terwijl ze In hun 
„kool" langzaam aftakelen, analy-
zeert de ik-figuur zijn relaties met 
zijn familieleden en anderen die 
een rol In zijn leven hebben ge
speeld, waarbij zijn geschrijf zelf 
onderwerp van piekeren word t 
HIj slaagt er niettemin in alles mm 
of meer tot een mozaïek bijeen te 
brengen, maar een antwoord op 
zijn vragen in de enigszins absur
de situatie waann hij zich bevindt 
en die ogenschijnlijk slechts een 
verenging is van de omvangrijke 
wereld daarbuiten, levert het hem 
met op. 

Jos Smeyers werd geboren te 
Kessel-Lo op 16 augustus 1926 
HIJ was eerst leraar in het middel
baar onderwijs, later docent Ne
derlands in het hoger onderwijs. In 
1978 volgde hij Paul Lebeau op als 
hoogleraar Nederlandse Letter
kunde aan de Facultés Umversitai-
res Saint-Louis te Brussel. 

Jan Van Bossuyt 

Jos Smeyers, ARCHIPEL VAN DE EEN
ZAAMHEID, 1980. De Clauwaert vj.w. Ko
ning Albertlaan 17. 3040 Korbeek-Lo. — 
170 biz. Verkoopprijs: geb. 285 fr. 

^ ^ 

(Vanaf deze week brengt 
„Wij" een strip van ,Jan ' die 
aan ons blad van 12 februari 
'81 toevertrouwde: „/J^/leb/lef 
van mijn vader geleerd: de 
politiek met een erg geïnte
resseerd maar scheef oog te 
bekijken L) 
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Kees Rijvers, 
de kleine professor 

Het antwoord van P. Desruelles 

Patrick Descuelles, de broer van 
de geschorste Ronald, heeft in 
Grenoble de critici, en die zijn in dit 
land en in de door hem beoefende 
sportdiscipline ongewoon talrijk, 
van antwoord gediend. Met de 
polsstok veerde hij over 5,60 me
ter. Een Belgisch indoorrekord dat 
hem desondanks nog geen me
daille opleverde op de Europese 
kampioenschappen. Omdat Euro
pa momenteel in deze specialiteit 
de besten ter wereld bezit De 
Fransman VIgneron sprong over 
5,70 meter. Een evenaring van de 
beste wereldprestatie. Een Rus en 
nog een andere Fransman klom
men over 5,65 m. 

Patrick Desruelles is een van die 
atleten die diepe dalen moet be
wandelen om de motivering te 
vinden die onontbeerlijk is om de 
hoogste toppen te scheren. In 
Moskou, tijdens de Olympische 
zomerspelen, ging hij meedogen
loos af. De zenuwen. Hij oogstte 
(onverdiende) hoon en spot Hij 
verwerkte zijn verdriet en ergernis 
in stilte. Hij trad niet meer op het 
voorplan en er werden grote 
vraagtekens achter zijn toekomst 
gezet Maar Patrick staat er weer. 

Ondanks het feit dat hij zich moet 
behelpen zonder aanvaardbare 
akkommodaties. Dit land, vol ge
meentelijke sporthallen en zwem
baden, bezit nog steeds geen in-
dooratletiekzaal. Meer zelfs, Pa
trick kan ook amper in open lucht 
in behoorlijke omstandigheden 
trainen. Een dubbele schande! 
Desondanks beweegt hij zich in 
de schaduw van de absolute top. 

Tot wat zou deze man in staat zijn, 
indien hij in gelijkaardige omstan
digheden als Fransen en Russen 
— profs die over alle mogelijke fa
ciliteiten en bijstand beschikken 
— zijn sport zou mogen beoefe
nen? 
Patrick Desruelles was de onver
wachte „ster" van het weekeind. 

Eigenlijk hadden wij de veldrijders 
Paul De Brauweren Roland Libo-
ton verwacht Maar in de in het 

Spaanse Tolosa gehouden we
reldkampioenschappen kwamen 
zij macht en snelheid te kort om de 
hoogste onderscheidingen te grij
pen. De Brauwer reed een prachti
ge koers bij de amateurs. Hij 
streed onophoudelijk op het voor
plan. Hij gaf de wedstrijd vorm en 
inhoud. Maar in de beslissende 
meters kwam hij krachten te kort 
om de profijtig rijdende Tsjech 
Fisera (een amateurke van éénen-
dertig..J terug te wijzen. Deson
danks mag Brauwerke op een 
knap seizoen terugblikken. Net als 
Liboton overigens die in ongunsti
ge omstandigheden zijn regen
boogtrui moest proberen te ver
dedigen. Op de modderige om
loop moest hij buigen voor het 
meesterschap van de Nederlan
der Hennie ^tamsnijder, die sinds 
hij door Roger De Vlaeminck met 
raad en daad wordt bijgestaan, 
almaar beter gaat presteren. 
Stamsnijder, een bedreven „loper" 
voelde zich thuis in de regen en 
het slijk. Hij troonde in Tolosa 
boven allen. Volgend seizoen 
krijgt hij het evenwel moeilijk om 
zich de trui waardig te tonen. Want 
Liboton is nog jong. Hij zal — 
zaterdag opent het nieuwe weg
seizoen al met Gent-Gent — op
nieuw willen bewijzen dat hij en 
niemand anders de beste is. En 
daartoe is Liboton bekwaam. 

Kees Rijvers zal eind dit seizoen 
Beringen verlaten. De gewezen 
oefenmeester van PSV wordt 
dan bondscoach van het Neder
lands elftal Een verdiende erken
ning voor een gedegen en ernstig 
vakman. Want Kees Rijvers, de 
kleine professor, is niet de eerste 
de beste. Hij was zelf een schitte
rend (prof)voeÜ)aller — ca. in 
Frankrijk — alvorens als trainer 
de provincieklub FC Twente (uit 
Enschede) internationale bekend
heid — finalist in de Uefacup! — 
te bezorgen en vervolgens met 
PSV Eindhoven (door hem kort
weg Philips genoemd) nationale 
en internationale lauweren te ver
garen. Het pleitte ook voor de 
instelling van de man dat hij zich 
nadien niet „te goed" achtte om 
bij het bescheiden Beringen aan 
de slag te gaan. 
Kees Rijvers' reputatie was nooit 
in evenredigheid met zijn be
kwaamheid en ijver Hij heeft daar 
zelf een (wellicht juiste) verkla
ring voor die bovendien een licht 
werpt op de momenteel in zwang 
zijnde voetbalpraktijken. Wij cite
ren een interview in „ Vrij Neder
land". 
„Ik denk dat ik me niet genoeg 
verkoop via de publiciteit en bo
vendien: ik werk niet met mana
gers. Ik vind het een kwalijke zaak 
dat leidinggevende mensen in het 
betaalde voetbal gebruik maken 
van tussenpersonen, het is een 
teken van gemakzucht om werk 
dat jij hoort te doen uit handen te 
geven en een teken van profijt-
zucht wellicht Misschien worden 
klubbestuurders er zelf beter van 
als ze kontakten met managers 
aangaan. Ik vind het ook niet 

goed dat spelers zich bij kontrakt-
besprekingen laten begeleiden 
door beroepsmensen, dat moe
ten kennissen zijn, wel mensen 
met verstand van zaken, maar ze 
mogen er geen beroep van ma
ken. Die tussenpersonen zijn ge-
baal bij circulatie, dan rolt het 
geld, zij hebben ten slotte alleen 
een ekonomisch belang." 
— Bent u benaderd door mana
gers? 
„Ja, door bijna alle bekende men
sen in Europa. Ik heb ze altijd 
geantwoord: als klubs kontakt 
met me willen opnemen, laat ze 
dat dan rechtstreeks doen. En 
dan hoorde je niets meer. De 
praktijk is blijkbaar dat de meeste 
klubs via dat soort managers wer
ken." 
Waarmee de gesel van tiet mo
derne voetbalbedrijf in erg be
schaafde bewoordingen wordt 
aangeklaagd. 

België-Cyprus, de pijnlijke waarheid 
Elf Cyprioten, hoteliers en winke
liers die in de gunstigste omstan
digheden tweemaal in de week 
trainen, hebben het Belgisch voet
bal met de neus op de waarheid 
gedrukt Een waarheid die door de 
nuchtere toeschouwer al eerder 
was onderkend, maar die door de 
zogeheten kenners altijd langs 
wijdse bochten werd genegeerd. 
Wij stelden het al na afloop van 
het Europees kampioenschap in 
Italië: de Rode Duivels vergaarden 
veel verdiensten maar de takti-
sche inslag, de onwezenlijke hard
heid — ze hadden op dat vlak van 
niemand, ook niet van de Italianen, 
nog iets te leren — van hun spel 
verstopte vele speltechnische te
kortkomingen. België werd vice-
kampioen in het zwakste interna
tionaal voetbaltornooi aller tijden. 
Uit een minimum aan mogelijkhe
den haalden zij een maximum aan 
resultaten. Qat was hun goed 
recht Maar wij konden er ons 
onmogelijk over opwinden. 
Onthutst waren wij evenwel over 
de reakties in de pers. Op een 
paar verguisde „critici" na ontsta
ken de „verslaggevers ter plaatse" 
in wild entoesiasme. Een stralende 
toekomst wenkte het Belgisch 
voetbal. Guy Thijs, de vader des 
vaderlands, orakelde wijsheden 
die geen verband meer hielden 
met de werkelijkheid. Hij, en nie
mand anders, zou het Belgisch 
voetbal op offensieve paden lei
den. Hij zou altijd en overal de aan-
valskracht doen zegevieren. Hij 
wist wat onze jongens in hun mars 
hadden. Rees nog enkel de vraag 
tegen wie de Belgen in Spanje de 
finale om het wereldkampioen

schap zouden spelen. 
Guy Thijs bereidde de campagne 
„80-81" met grote zorg voor. Hij 
ging te rade bij de paar journalis
ten (of kommentators) die zijn 
„imago" verzorgen en slaagde er 
bijgevolg ook in de counterpartij 
tegen Ierland, als „geslaagd" te 
laten omschrijven. Op de Heizel 
trapten vervolgens elf Belgen uit
sluitend tegen de bal en elf Neder
landers uitsluitend tegen de en
kels. Naar het zeggen van de 
bondscoach althans. Daarna wa
ren in Cyprus én het terrein én de 
tegenstander onbespeelbaar. 
Daarom werd het „maar" 0—2. 
Maar in de vertrouwde Heizelkuip 
zou datzelfde Cyprus — dat in
middels al met 3—0 werd versla
gen door Nederland — de les 
gespeld worden. België zou einde
lijk eens zijn offensieve mogelijk

heden demonstreren. De ploeg 
zou zijn internationale reputatie 
gestand doen. 
Het pakte dus anders uit België 
bleek onbekwaam de te hoop lo
pende Cyprioten — een taktisch 
patroon Bleek in hun defensieve 
opstelling niet te herkennen — 
omver te spelen. De redenen la
gen voor de hand: geen indivi
dueel brio, geen technische hoog
standjes, geen originaliteit in de 
kombinaties. Individuele en kollek-
tieve beperktheid alom. België 
speelde met de jongste ploeg uit 
de geschiedenis. Ook daarop had 
de bondstrainer — een onklopba-
re leperd — zijn boontjes te we
ken gelegd. Hij zou deelachtig 
gemaakt worden in de lof na de 
demonstratie.» Thijs, die eerder in 
kommentaren op klubwedstrijden 
bedekte kritiek — openheid des

betreffend zou in tegenspraak zijn 
met zijn spreekwoordelijke en op
portunistische sluwheid — had 
geuit aan het adres van „buiten
landse" trainers die luidop zegden 
dat zij hun systeem aanpasten aan 
de mogelijkheden van hun spelers, 
blijkt de beperkingen van zijn Dui
vels niet te hebben onderkend. 
Nochtans liggen hun talenten hele
maal in het verlengde van de in 
ons land gehuldigde spelopvattin
gen, die, alle mooie beweringen 
ten spijt ook doorklinken in de 
oriëntatie van de jeugdopleiding. 
België oogst bijgevolg wat het 
gezaaid heeft: resultaatvoetballers 
die originaliteit en improvizatieta-
lent missen om in „onvoorziene 
omstandigheden" oplossingen te 
bedenken. Robotvoetballers die 
vanuit een gesloten defensie risi
coloos voetbal produceren. Voet
ballers die vooraf de tegenstander 
„sterker" verklaren — in Italië was 
dit zo voor elke wedstrijd — en bij
gevolg de psychische spanning 
van de spelmakers ontvluchten. 
Indien de leren en Fransen het in 
hun hoofd halen op de Heizel 
defensief te komen voetballen ziet 
Thijs het einde van zijn miserie 
niet Maar de leren zijn vaak naïef. 
Ook in Frankrijk kozen zij vrank-
weg voor het offensief. En de 
Fransen zijn te bedreven om in de 
loopgraven op de tegenstander te 
wachten. 

België gaat heus wel naar Spanje. 
Indien het maar mag counteren. Én 
als de Rode Duivels counteren 
kan dat best attraktief zijn zegt de 
bondscoach nu. En hij kan het 
toch weten. 
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Zaterdag 14 maart 

WM-studiedag over de 
kerkfabrieken 
De Vereniging van Vlaamse Man
datarissen organizeert op zater
dag 14 maart e.k. te Brussel een 
studiedag van 10 tot 13 u. Tema's 
van deze studiedag zijn de wetge
ving op de kerkfabrieken en de 
wetgeving op de begraafplaat
sen en lijkbezorging. 
Op het eerste zicht nogal lugubere 
tema's in de marge van de ge
meentelijke politiek. Nochtans 
kunnen beide onderwerpen de ge
meenteraadsleden voor heel wat 
problemen stellen. Het gaat hier 
om politiekgevoelige tema's, om 
zeer kiese opties. 
De wetten op de kerkfabriek wor
den trouwens nog steeds gere-

geU door de keizerlijke wetgeving 
onder Napoleon (1809). Het is 
bijgevolg onvermijdelijk dat er 
heel wat vragen ofMijzen rondom 
de verhouding kerk—gemeente, 
de begroting van de kerkfabriek, 
het onderhoud van kerken, de 
huisvesting van religieuzen. De ge
meentelijke kerkhoven, voor
schriften rondom koncessies, 
grafzerken, vervoer van lijken, kre-
matie en strooiweiden... plaatsen 
onze mandatarissen vaak voor 
een politiek moeilijke keuze. 
Welke houding neemt een VU-
mandataris in bij de bespreking 
van al deze problemen in de ge
meenteraad? Welke reakties kan 

zijn houding uitk>kken zowel bij de 
plaatselijke pers als bij de bevol^ 
king? 
Indien u een beetje klaarder wil 
zien in deze materie en enig hou
vast wil krijgen wat betreft de te 
nemen beslissingen, dan bent u 
van harte welkom op onze studie
vergadering. Plaats van afspraak: 
Hotel Astoria, Koningsstraat 103 
te 1000 Brussel, (dicht bij het 
Centraal Station). Belangstellen
den worden wel verzocht op voor
hand in te schrijven bij Lutgart De 
Beul, Vlaams Nationale Studie
dienst Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel (02/219.49.30). 
Tot dan! 

Bedenkingen na de 
arr. kaderdag Brugge-Torhout 
In december was het entoesiasme dat 
we mochten begroeten naar aanlei
ding van de arrondissementele be-
stuursverklezingen biezonder groot 

Veel nieuw mensen, vooral jonge 
krachten, toonden zich bereid zich de 
volgende drie jaren voor een nieuw 
VU-sukses in te zetten. Het begeester
de toen blijkbaar ook het hele kaden 
de bestuursverkiezingen hadden 
plaats in een nokvolle bovenzaal in het 
Breydelhof Het vast voornemen van 
de arrondissementele voorzitter Erwin 
Van Driessche om van het arrondisse
ment Brugge-Torhout opnieuw een 
geestdriftige VU-groep te maken, 
werd door de vele aanwezigen ge
steund. Zij beloofden de hand aan de 
pbeg te slaan in hun afdeling en in de 
arrondissementele raad. We hebben 
gemeend dat het met bij goedkope 
beloften mocht blijven! We moeten 
ons VU-programma meer uitdragen 
naar de bevolking toe, zeker nu de 
Vlaamse gemeenschap dreigt mede 
ten onder te gaan in een ekonomische 
krisis, die in eerste instantie te wijten is 
aan het wanbeleid van de traditionele 
politieke partijen. Daarom ook i» het 
nodig de afdelingswerking te bevorde
ren. Daarom ook „De Dag van de 
Arrondissementele Werking", die za
terdag II. plaatshad in het Breydelhof 

Sommige afdelingen waren er voor
treffelijk vertegenwoordigd Bij andere 
was de geestdnft al bekoeld, de belof
ten vergeten Het is des te jammer nu 
het verjongde arrondissmenteel be-

''•etuur vol goede bedoelingen van start 
!ging! Dit geldt evenzeer voor de man-
datanssen. We mochten ons verheu
gen in de aanwezigheid van vier man-
datanssen gemeenteraadslid Guido 
Van In, provincieraadsleden Jos Spey-

broeck en Jef Fryns, kameriid Raf 
Declercq. 

Dat De Dag toch bijzonder leerrijk 
was, zullen alle aanwezigen beslist 
willen getuigen. De uiteenzetting van 
algemeen-sekretans Willy De Saeger 
legde de vinger op de wonde zowel in
zake leden- en abonnementenwerving 
als wat de uitstraling van de afdeling 

Krisisbetoging 
in Gent 

Het pas opgerichte krisisko-
mitee Vlaanderen '81, waarin 
enkele VU-parlementsleden 
zetelen, organizeert op vri j 
dag 27 maart om 19 u. een 
krisisbetoging in Gent. De
tailinformatie volgt. 

naar de bevolking toe betreft We 
dienen dnngend werk te maken van 
onze pogingen tot hernieuwd kontakt 
met de bevolking In dat verband was 
het uitwisselen van ideeën en ervann-
gen tussen de VU-afdelingen belang-
njk. Het aksent van de afdelings- en 
raadswerking moet in de toekomst 
verlegd worden van het strikt adminis
tratieve naar het politieke, willen we als 
kader in staat zijn het VU-programma 
uit te dragen in eigen vnenden- en 
kennissenknng Een gewetensonder
zoek IS hier nodig. Sommige afdelingen 
werken nu al voortreffelijk, voor hen 
beslist onze sympatie en steun Maar, 
laten we vooral met te vlug denken dat 
we helemaal met meer te leren het>ben 
inzake afdelingsuitbouw 

In zijn slottoespraak wees ok Vic 
Anciaux op het noodzakelijk kontakt 
met de bevolking Het kader moet zich 
„als een vis in het water" in de brede 
lagen van ons volk bewegen De eerst
komende jaren zullen zeker geen ge
makkelijke jaren zijn De Volksunie 
neemt zich voor het demagogisch 
spelletje van de liberalen niette spelen, 
maar wel aan de bevolking eerlijk te 
zeggen waar we aan toe zijn Ook 
dient er een einde gestekl te worden 
aan de politiek van verwamng die door 
de traditionele partijen gevoerd wordt 
het voorstellen van de matigingspoli-
tiek als hét tovermiddel, dit niettegen
staande ook ZIJ weten dat er in de na
bije toekomst meer zal nodig zijn om 
de ekonomische knsis te boven te 
komen. De VU pleit voor een doorzich
tige politiek, het opbouwen van een 
Vlaamse natie die haar eigen sociaal-
ekonomische problemen kan aanpak
ken Alleen dan is er een uitweg 

Toon Van MoerlMke, 
arrondissementeel propagandaleider 

Vlaamse steun 

aan 

de randgemeenten 

De VU-afdelingen van de Brusselse randgemeenten hebben 
het zeer lastig. In samenspraak met het arrondissementeel be
stuur van Halle-Vilvoorde hebben zij het initiatief genomen om 
op geregelde tijdstippen een publikatle te verspreiden in de 
randgemeenten. 

Daartoe ontbreken echter de nodige financiële middelen. Het 
moet iedereen nochtans duidelijk zijn dat het lot van de rand
gemeenten en de VU-aanwezigheid daar gans Vlaanderen 
aanbelangt! 

De algemene VU-voorzitter en het voltall ig partijbestuur 
stellen dan ook voor dat elke afdeling een vrijwil l ige 
belasting van minimum 1.000 fr. zou storten om de VU-afde
lingen van de Brusselse periferie te steunen. 

Een verplichting kan natuuriijk moeilijk opgelegd worden. Toch 
verzochten zij met de grootste aandrang deze steun niet te 
weigeren. Ondertussen liepen de eerste stortingen reeds 
binnen en brengen wij een eerste overzicht 

Tweede lijst 

VU-Lommel 
vu-Herent 
VU-Liedekerke . . 
VU-Veurne 
VU-Mortsel 
VU-Wommelgem 
VU-Herenthout . . 
VU-Hove 
VU-Hofstade 
VU-Bellegem . . . 
VU-Kaulille 
VU-Vossem 
VU-Assenede 
vu-Geel _... 
VU-Voeren 

1.000 fr. 
2.000 fr. 

- - . 1.000 fr. 
1.000 fr. 
5.000 fr. 
2.000fr. 
2.500 fr. 
1.000 fr. 

- - . . ZOOOfr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
3.000 fr. 
2.000 fr. 

. . . . 1.000 fr 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 

10.000 fr. 
1.000 fr. 
1.500 fr. 
1.000 fr. 

Totaal 2de lijst 44.000 fr. 

De storting kan gebeuren op rekening 430-0206131-94 van 
het Vlaams Nationaal Hulpfonds, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel met vermelding „Oproep randgemeenten'. 

VU-Kessel-Lo . . .. 
VU-Meerhout 
vu-Hoboken 
VU-Koekelare 
VU-Beersel 
VU-Denderwindeke 
VU-Schilde-'s-Gravenwezel 
VU-Denderbelle 
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Beurs van streekspecialiteiten 
te Beauvoorde 
Een nieuw initiatief van de V W Veur-
ne-Ambacht om tijdens dit jaar van de 
streekgastronomie de typische Veur-
ne-Ambachtse lekkernijen in de schijn
werpers te plaatsen 
Op zaterdag 28 februan en zondag 
1 maart wordt de rustieke bovenzaal 
van Driekoningen te Beauvoorde her
schapen tot een beurs van streekge-
rechten 
Beauvoorde zelf is er aanwezig met 
zijn goudkleunge wafels en vermaarde 
fjannekoeken en met de Beauvoordse 
boerenF>ate en het potjesvlees met de 
dne K's (kip, kalf, konijrO 
Daarnaast zien we de stands van de 
Kazen met grote K en die van de njke 
gamma biscuitene beide afkomstig ut 
het middeleeuwse stadje Lo 
Uit Veume met zijn Spaanse tradities 
komen de fijnste suikerwaren en babe-
lutten, naast de edele en krokante 
,kletskoppen"_ 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 
• Uitvoering m aluminium 

met kitloze beglazing 
• Zeer eenvoudige montage 

en met het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2j80 m en 
variërend m lengte tot 
lO.eo m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst' I' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 ü 

Tombola VU-
Buizingen 
Uitslag eetwaardekaarten 523 755 
473 641 423 633 770 812 
Pnjswinnaars steunboek Hemaut P, 
Vander Meeren Jan Gemeentekre-
diet-Buizingen (Mare Osce), Stan Phi 
lips, Marcel Debast Jan Deville, An 
Lones, Gebr Albert 
Al deze pnjzen kunnen afgehaakj wor
den bij Juul Denayer, KomijkvekJ 7 te 
Buizingen (tel 3563025) 

ZO^K€RC]€ 
D Zeer mobiele 22-jange diëtis
te zoekt werk over fieel VlaafKte-
ren Kan ook als laborante Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksv dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
D Jong paar, onderwijs, zoekt 
woning met badkamer en tuin. 
Menen of omgeving, tegen 
maart-apnl Tel 056-512444 
D 48-jange art)eider, reeds lang 
weridoos. zoekt job als handen-
arbeider Heeft ervanng in schioe-
nindustne 
D Metser, 31 j met ruime erva
nng in bouviraektor, zoekt werk in 
westen van Brabant 
D Vong jaar afgestudeerde er-
goterapeute zoekt werk m haar 
vak of als opvoedster Is voHedig 
in orde met RVA. 
a Kinesiterapeute die afstu
deert op 30 juni van dit jaar 
zoekt een gepaste betrekking zo 
mogelijk in de omgeving van 
Brtssel en in Vlaams midden 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Vdkeniers, tel 
02-5691604 

De zoetste honingspecialiteiten en de 
patersbieren Sint-Sixtus vormen er 
een andere aantrekkelijkheid 
Dit IS een wikle greep uit de overvloed 
van Veume-Ambacht een streling 
voor tong en gehemelte, een bekonng 
voor het scherpste reukorgaan, een 
festijn voor het oog 

Kabaret 
uit Beauvoorde 
Zaterdagavond 28 februan en zondag
namiddag 1 maart kx>pt bovendien in 
de benedenzaal van „Driekoningen" 
het grabs-bij-te-wonen Beauvoords 
Kabaret met Suskewiet Pietjevogel en 
Schrobber op doortocht met prezerv 
taties uit „Metjes keuken", zangparo-
dieen door Rene Pate, deklamatie van 
Veume-Ambachtse poëzie, Jyoe be
kende journalisten de Westhoek za
gen" AHes aan elkaar gezongen en 
gepraat door het duo Hubert de spele-
man met z'n trekorgel en de Beau
voordse prezentatnce Monique Keste-
leyn, die als gastvrouw de nieuwe 
.welkomsdnnk Beauvoorde" lanceert. 

Kazen, patés, 
pannekoeken 
En alsof het aHemaal nog niet genoeg 
zou zijn, organizeren de kaasmakers 
van Lo zaterdagavond vanaf 20 u een 
uitgebreid kaasbuffet voor liefhebbers-
fijnproevers, en zondagmiddag zetten 
Hugo en Mia Pyfferoen een groots en 
feestelijk buffet op van Beauvoordse 
pasteien en potjesvlees tussen een 
vanante van rauwe groenten Maggy 
Pauwelyn brengt daarna de Beau
voordse p>annekoeken op tafel, op dne 
verschillende vinjzen 

Koekelare in de rouw 
Op zaterdag 21 februari 1981 om 
10 u. 30 is mevrouw Alma-Julia Pype, 
moeder van ons bestuurslid Daniel 
Depreitere, ten grave gedragen Aan 
de familie Depreitere-Pype bieden 
wij allen onze innige Vlaamse deelne
ming aan en in het biezondar aan 
Daniel en zijn echtgenote Roza Van-
decasteale 

Wakken, Dentergem, 
Markegem, Oeselgem: druk! 
Op zaterdag 7 februan brachten wij 
met een twintigtal personen een be
zoek aan het parlement in Brussel 
Senator Bob Maes was onze deskun
dige gids en leidde ons rorKJ in Kamer 
en Senaat We kwamen niet alleen in 
de beide vergaderzaten, maar ook in 
de „Kommissiezaten, nevenkamers en 
wandelgangen" waar soms vooraf heel 
wat belangrijke beslissingen worden 
genomen Senator Maes gaf tevens 
ruime achtergrondinformatie zodat we 
een betere kijk kregen op de eigenlijke 
werking van ons parlement Daarna 
werd nog een bezoek gebracht aan 
't Schuurke waar aan de voorzitter en 

sekretans van het arrondissement 
Brussel (beiden van Westvlaamse af-
komsO. namens onze afdeling een 
financiete steunbijdrage werd ge
schonken 
Zaterdag 7 maart houden VMJ ons 
traditioneel Lentebal in de Wakkense 
gemeenteschool Studio Rux zorgt 
voor de muziek en volksvertegen
woordiger Paul van Grembergen. tei-
der van de VU-frakbe in de Kamer, 
houdt een korte toespraak Voorts 
zullen ook nog de volksvertegenwoor
digers Lode van Biervliet en Frans 
Baert ons feest met hun aanwezigfieid 
vereren 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

Aarschot achter amnestiemotie 
De gemeenteraad van Aarscfiot heeft 
m zitbng van 30 januan II een oproep 
gedaan tot verzoening onder alle bur
gers 

De raad betreurt dat bij de recente 
staatshervorming de gelegenheid niet 
werd benut om aan de gemeenschap-
p>en de bevoegdheid te geven de 
problematiek inzake amnestieveHe-
ning zelf te regeten 

Sluit zich aan bij de 11-juliverklanng 
van de voorzitter van de Vlaamse 
Raad die stelt dat dienaangaande 
Vlaanderen zelf zijn boontjes kan dop
pen 

Is van oordeel dat de centrate regering 
zonder uitstel algemene maatregelen 
zou nemen om de sociate en humane 
gevolgen van de repressie op te run 
men 
Stelt vast dat op 61279 in de Kamer 
een reeks wetsvoorstelten in die zin in 
overweging werd genomen en wel 
door een overgrote meerderheid van 
de aanwezige Vlaamse verkozenen 
De gemeenteraad van Aarschot is van 
oordeel dat 36 jaar na de oorlog de öjd 
meer dan njp is om in een geest van 
knstelijke en humanistische grootmen-
selijkheid de verzoening tussen alte 
burgers te verwezenlijken 

Komt er een referendum 
te Grimbergen? 
De Volksuniejongeren (Halte Vilvoor
de) hebben met vert>azing kennis ge
nomen van de niet aflatende tef van de 
Franstaligen in het Vlaams-Brabantse 
randgebied Na de aktie van 22 januan 
1981 (Franstalige gemeenteraadsle
den van Grimbergen die een referen
dum te Gnmbergen wikten voorstelten 
werden een tijdlang uit de gemeente
raad gehouden) staat het voorstel om 
te Gnmbergen een referendum te or
ganizeren terug op de agenda van de 
gemeenteraad van vandaag donder
dag 26 februan 1981 (19 uJ 
De Volksuniejongeren roepen burge

meester Mensalt en de Vlaamse ge-
meenteraacteteden van Gnmbergen dit 
agendapunt en voorstel onontvankelijk 
te verklaren 

De Volksuniejongeren zullen in elk 
geval de Franstalige gemeenteraadste
den met alte middelen het spreken 
bjdens de gemeenteraad betetten Per
sonen die zich manifest met wilten 
aanpassen aan het Vlaams en Neder
lands Karakter van Vlaanderen horen 
niet thuis in de gemeenteraad (van 
Gnmljergen) en moeten dan verhui
zen 

WEST-VLAAN DEREN 
FEBRUARI 
28 IZEGEM Wandeling te Lendelede o IV Johan Degroote Vertrek 

om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Hui& 
28 MOORSLEDE-SLYPS-DADIZELE VU-bal van volksvertegen

woordiger Lode Van Biervliet Om 20 u in het gasthof D'Hoeve te 
Dadizele, Kleppestraat 110 DJ Molly, met diskobar Kiekeboe In
kom 60 fr 

28 MIDDELKERKE: Jaarlijks VU-bal om 21 u in zaal van het Casino 
28 AALTER- Jaarlijks familiefeest om 20 u in restaurant 't Biesemhof 

Eregast Maunts Coppieters. Leden 500 fr Niet-leden 550 fr 
28 SIJSELE-DAMME: Koorkoncert door het vokaal ensembte 

Meidoom Om 20 u in KuKureel (Centrum „Rostune" \sm. 
Vlaamse Knng en het ANZ 

MAART 
2 KORTRIJK. Spreekbeurt over de „Menopauze" door Dr F Devos, 

ingericht door VU-vrouwen afdeling Kortnjk. Om 20 u in café 
1302, Burg Reynaertstraat 9 

5 KORTRIJK: 3de studentenzangfeest (KVHV) om 20 u in de 
koncertzaal van het Muziekconservatonum. BRT-gebouw natHj 
station Werken mee Ortolaan (Antwerpen), koperensembte, de 
Leuvense studentenfanfare, Wim De Meyer Regie Guido Van 
der Meersch (100 fr, 80 fr studenten) 

6 MENEN: Gespreksavond over Wapenhandel, Belgies voornaam
ste bijdrage tot ontwikkelingssamenwerking Door Kamerlid Willy 
Kuypers. Om 19 u 30 in het Ontmoetingscentrum 't Ghelandt Inr 
VUJO en VZW Vlaamse Ekorwmisch Studiecentrum 

7 DAMME-MOERKERKE: Boerenhutsepot op zijn Vlaams om 
20 u in 't Vissershuis 

7 RAVERSIJDE (Oostende): VU-ledenvergadenng om nieuw In
stuur voor te stellen om 20u in de Thiertjrau 200 fr voor 
mosselen of goulash 

7 WAKKEN - DENTERGEM - MARKEGEM - OESELGEM: VU-len-
tebal m de Wakkense gemeenteschool in aanwezigheid van 
kamerleden Paul Van Grembergen, Lode van Biervliet en Frans 
Baert 

14 KOEKELARE. VU-ledenfeest in zaal Zuudhove, Ichtegennstraat 
om 20 u Toespraak en dia-voorstelling over de Voerstreek door 
Guido Sweron, van de Harde Vlaamse Voerkem (120 f r j 

VU Wervik-Geluwe en 
Dosfelkring: aktie troef! 
Taalgrenswandeling op zondag 
en op 8^3-'81 Er wordt gestart aan de 
„Steenakker" 
Op vnjdagavond 27 februan om 
19 u 30 gaat er een Vlaamse fxsezie-
avond door Het is er in de eerste 
plaats niet om te doen aan voordracht 
maar wel hoe een gedicht ontstaat Wij 
raden iedereen aan deze avond bij te 
wonen Spreker is de bekende poezie-
kenner Guido Van der Meersch Kwali
teit dus gewaarborgd 
Breugheifestjjn 
Op zondag een maart richt de plaatse
lijke VU een Breughelfestijn in De 
opbrengst is integraal voor onze kas, 
die best nieuw financieel voedsel kan 
gebruiken Op het programma om 
14 uur kaarting (konserven als pnjzen) 
en bolling Om 18 uur volgt er dan een 
Breughelmaaltijd Na de maaltijd wor

den er dan films vertoond met als 
onderwerp de betogingen in onze 
streek U zult bezocht worden door de 
bestuursleden, maar mogen wij aub 
vragen zelf eens kontakt op te nemen' 
Beste danki 

De poezieavond en het Breughelfes
tijn gaan beide door in „'t Kapittel" te 
Wervik 

Busreis naar 
Kraainem 
Op zondag 15 maart ncht de Wervikse 
VU een busreis in naar Kraainem, een 
Vlaamse faciliteitengemeente rond 
Brussel Pnjs 220 fr 

Filmavond 
Op maandag 30 maart gaat er in „'t Ka
pittel" een filmavond door over de 
betoging tegen „Pecq-Armentiers" 

BRABANT 
FEBRUARI 
26 GRIMBERGEN Gemeenteraad om 19 u Verzameling om 18 u 30 

aan het Gemeentehuis van Vlamingen om srfrtie te voeren tegen 
agendapunt van Franstaligen over het referendum te Gnmbergen 

27 LENNIK: Jaarlijks mosselfestijn vanaf 18u in „De Verzekenng 
tegen de grote dorst" rechtover de kerk te Eizenngen Ook op 28 
f ebr vanaf 18 u„ op 1 maart vanaf 12 u en op 2 maart vanaf 17 u 

28 HULDENBERG: Uitstap naar Brussel met o a bezoek aan het 
partement ös.m arKlere VU-afdelingen uit het arr Leuven) 

MAART 
1 ANDERLECHT: Vriendenmaal m zaal Credo, Ninoofsesteenweg 

371, vanaf 12 u Organizatie Karel Bulsfonds, VTB-VAB Ander-
lecht 

7 MEISE-WOLVERTEM: 3cte wijn- en kaasavond en zangavond in 
eetzaal Sport en Rekreatiecentrum, Brusselsesteenweg 65 te 
Meise Vanaf 19 u 

7 HULDENBERG: VU-bal in zaal Concorde te Ottenburg 
7 KAMPENHOUT: JaaHijks bal in de Fauna-Ftera te Berg Om 

20 u 30 Orkest White Spint 
7 GRIMBERGEN: Spreekbeurt door kamerlid Hugo Schiltz over 

„Vlaamse ekonomie in België en Europa, Voor- en nadelen van 
Belgisch federaal vertjand - Republiek Vlaanderen" Om 14 uur in 
Kult Centrum te Strombeek-Bever 
7 VILVOORDE: F W - praktische bijscholing onder het motto 

„Depanneer zelf uw wagen, mevrouw" Om 14 u 30 in de garage 
Kuyi, Leuvensesteenweg Lesgever Maunts Cotman, mecanicien 

15 LEUVEN. Broedertiand Leuven - Limburg Lentefeest om 15 u in 
zaal Jacobs, Kapucijnenvoer 106 Pnjs 150fr Inschnjven bij 
bestuursleden 

15 JETTE- Vlaamse Vnendenknng van 12 tot 15 u gezellig etentje in 
zaal van tiet St-Pteterskollege 
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Wij in de Volksunie mi 21 

Ook Diest eraan door merkaptaan 
Op 6 december 1979 schreven wij dat BELT in zijn aktie om het milieu en tegen 
de eventuele vestiging van het chemische bedrijf Phillips Petroleum (PP) 
moeili jk op daadwerkelijke steun van de Diestse bestuurders kan rekenen. Dit 
bleek na de raadszitting van 8 nov 1S79 Een goed jaar later kregen we een 
voorruikje van wat nog komen moet Raadslid Van De Weyer (VU) mterpelleer-
de toen over de zaak en vroeg waaruit hun voorheen beloofde steun zou be
staan. 

W e schreven toen dat elke milieu-
vnend zv\(aar ontgoocheld was na de 
raadszitting Schepene Collin (SP) wil
de weten of Van De Weyer geen 
politieke munt uit de zaak wilde slaan 
Elke partij had zijn redenen om zich 
slechts met woorden achter de milieu
groep BELT te scharen Ook de oppo
sitie, op de VU-fraktie na Men hoorde 
dooddoeners als „Men vindt evenveel 
mensen die voor zijn als tegen" en 
„Alleen in Molenstede en Deurne zal 
hinder te ondervinden zijn" Van De 
Weyer drong aan op de goedkeunng 
van een motie aan de overheid Een af
gezwakte motie kon slechts door 
Hoofdvogel schoot de heer Van Au-
denhove (PVV) af „De Zauw", stads
krant voor Diest schreef dat Van Au-
denhove overtrof in kortzichtigheid 
door zijn uitlating „Op de Grote Markt 
in Diest zal het toch met stinken" De 
man blunderde de ganse avond Dat 
was al te gortig en getuigde van weinig 
politiek fatsoen We schreven verder 
dat de frakbes slecht op de-hoogte wa
ren van het PP-dossier De VU uitge
zonderd 

Goede voorbereiding 
Zelf uit de bedreigde gemeente Deur
ne (op amper 700 m van de toekomsti
ge rampzalige fabriek) en bovendien 
techn mg in de scheikunde was vol
doende om me in dit ingewikkeld dos
sier in te bijten en in te werken De 
politieke raad hielp met het doorspelen 
van reeds eerder doorgevoerde inter-
peHaties in de kamer Hier wordt bewe-
2en dat met slechts éen man in de ge
meenteraad goed werk geleverd kan 
worden als het werk goed verdeeld 
wordt en er overleg geschiedt met 
deskundigen Wat men dan technokra-
ten heet 

De andere partijen vonden blijkbaar dit 
intellekt, werkkracht taakverdeling en 
overleg met goed ingelichte partijge
noten uit de bedreigde gemeente zelf, 
met nodig De raadszitting zal vele 
scheikundigen, biologen de haren ten 
berge doen njzen.. Van Audenhove 
meende dat het op de Grote Markt 
van Diest nooit zal stinken Ofwel heeft 
de man al een zeer goede aan de in-
dustne aangepaste neus ofwel komt 
hij nooit veel verder dan zijn Grote 
M a r k t ' 

W I J becijferden immers het volgende 
Dat bij het vrijkomen van 1 kolo ethyl-
merkaptaan en dit bv door een lek in 
het circuit er 18 km nodig zou zijn om 
het stinkend goedje voldoende te ver
dunnen onder de reukgrens Iedereen 
kan nu zien dat wij in onze ruwe 
berekeningen en voorspellingen gelijk 
kregen 

Een adem-benemend gelijk 
De fabnek was pas aan het proef
draaien of de BELT-jongens konden 
de nieuwe geur opsnuiven Dit heet 
van de naald op de voet volgend, kan 
ik daarover het volgende voorvalletje 
kwi j t Burgemeester üevesoens 
(CVP), eeuwig voorstander van de 
stankfabnek en advokaat van een 
plaatselijke chemische vervuilende in-
dustne werd opgebeld door een ver
ontruste inwoner die een nieuwe geur 
waarnam De burgervader meende dat 
het met waar kon zijn vermits hij de 
eerste was die „reklameerde" Wij heb
ben het telefoontje zelf met gehoord 
maar schrikken met van een dergelijke 
kromlijmgheid in denken van deze ad
vokaat Enkele dagen later zat gans 
Vlaams-Brabant onder de stank Tot in 
Leuven was de stank te ruiken Over 
de adembenemende gevolgen hebben 
de kranten reeds bericht 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

Volksverhuis 
W e hebben altijd beweerd dat een 
gesloten circuit waar het omzettings
proces plaatsvindt niet te realizeren is 
Lekken in de leidingen, menselijke fou
ten zijn niet te vermijden Ook roestvnj 
staal, voorgeschreven in de exploitatie
voorwaarden, roest op den duur ook 
door en dat is een kwestie van tiid Bo

vendien kunnen scheurtjes ontstaan 
met dezelfde gevolgen We willen hier 
met te technisch worden Maar het is 
een feit dat het vonge week vreselijk 
hard stonk en dat ergere voorvalletjes 
zullen komen Ik schreef reeds „Deur
ne let op uw zaak, er is in de buurt een 
tweede Hoboken in de maak" Nu is 
dat tweede Hoboken een feit en het 
dreigt Lekkerkerk en Seveso in de 
toekomst te overtreffen 

Indien deze onheilsf abnek enkele jaren 
kan draaien, is de kans groot dat 
hetzelfde gebeurt zoals met de LVM-
fabnek Hier werd met de fabnek ge
sloten maar de nabije buurt ontruimd 
Wat als deze fabnek wil ui tbreiden' 

INTERNATIONAAL VERTAALBUREAU 

Neder lands - Frans - Engels - Duits - Spaans - Italiaans 

vertalingen correcties 
«Sneldienst» v o o r b r ieven e n be r i ch ten 

Postadres. Pastorijstr. 26 KASTERLEE 2460. 
Afspraken: tel 014-55.78.34 - 014-31.82.96 

Men kijke maar naar het verleden om 
te weten wat gaat gebeuren Verkoop 
van partikuliere grond aan de industrie 
aan belachelijk lage pnjzen Wie verder 
woont en gewoonder wil gaan wonen, 
vindt geen kandidaat-koper of huurder 

Konsekwenties 
Deze fabnek hoort dus nergens thuis 
ook niet op een industneterrein Wat is 
de waarde van een vooruitgang indien 
ons leefmilieu opgeofferd w o r d t ' 
Meer mensen zien dat zulks niet meer 
kan Zijn ze echter bereid daarvoor 
ook anders te willen gaan leven ' Min
der verspillend, meer matenaal op
nieuw gebruiken, herstellen Die kon-
sekwentie is door velen nog met ge
zien en genomen Omdat men ten 
onrechte meent dat het achteruitgang 
betekent 

Het IS nooit gezond wonen in de 
Looise omgeving De inplanting van 
L V M was en is een niet te vergeven 
beslissing De volharding zal afgestraft 
worden De plaatselijke bevolking 
weet hoe ze haar mandatanssen moe
ten bedenken Volksbelangen heeft 
steeds een konsekwente en milieu
bewuste politiek gevoerd Voor de 
anderen is het Geen stem voor de 
stank I Anders wordt het Geen stem 
meer door de stank i 

Rik CLAES, VU-Groot-Diest 

Literaire week te Jette 

Hulde aan volkse toneelauteur 
J.P. Ballings 
In Jette vond, op Initiatief van Yvo Peeters, voorzitter van de Stichting Art is 
Causa en van het Karei Bulsfonds, een literaire week plaats die de figuur van 
J.P. Ballings weer in de belangstelling bracht 

Op dinsdag 10 februari werd met een plechtige zitting in de gemeentelijke bi-
blioteek de tentoonstell ing geopend 

Als eregasten waren aanwezig burgemeester Schreuder van Gorinchem 
(Nederland), waar Ballings geboren was in 1881, vergezeld van zijn wethouder 
van Kuituur en van de stadsarchivaris. Het moet gezegd worden dat 
burgemeester Thys van Jette, zijn kat stuurde wat niet als biezonder beleefd 
mag beschouwd worden tegenover een kollega. 

Jaak Pieter Ballings is overleden te 
Jette in 1941 Vader was een Vlaming 
en moeder een Walin Reeds als kind 
had hij zich aan het schnjven gezet en 
hij zou verder al schrijvende door het 
leven gaan In 1923 vestigde hij zich te 
Jette in de Esseghemstraat Men henn-
nert zich Jaak Ballings als een flink ge

bouwd man, die zich niet aiieen door 
zijn dichte haardos en de anstokrati-
sche bakkebaarden van de andere 
stervelingen onderscheidde, maar ook 
en misschien vooral, bij elke ontmoe
ting, door de hartelijkheid van de hand
druk en zijn vriendelijkheid 
Dat Jette zijn populaire toneelschnjver 

blijvend wenst te gedenken bewees 
het gemeentebestuur, dat de naam 
van Jaak Pieter Ballings gaf aan een 
van de mooie lanen nabij het bos 
Met verscheidene dokumenten werd 
dit rijke leven geïllustreerd De gehele 
week werd mede opgezet door de 
Toneelknng De Violier die instond 
voor een toneelevokatie van „De Vro
me Leugen", een der populairste stuk
ken van Ballings Het wordt trouwens 
op 18 mei door de Morgenstar in de 
KVS opgevoerd 

De week werd afgerond met een 
bloemenhulde op het graf te Jette 
Daar sprak H Reinhard voorzitter van 
het Archief en Museum van het 
Vlaams Leven te Brussel Merkwaar
dig feit IS dat zijn vader hier veertig jaar 
geleden ook had gesproken bij de 
onthulling van de grafsteen 

Op de foto van links naar rechts op eerste rij P Vanhamme spreekt namens de „ Violier", schepen van de ag
glomeratie Jan de Berlangeer legt bloemen namens de gemeente, Yvo Peeters namens de Stichting Artis Cau

sa, de heer Bert Ballings, zoon van de gehuldigde en dr D Verstraete namens het AMVB 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK V A N 

27 FEB tot 5 MAART 1981 

TERVUREN 
K T 

K T 

Zondag 15 u 2de week 
Flash Cordon 

Vnjd„ zat, zond, maand, 
dinsd 20 u 30 

Les sous doués 
film van Claude Zidi 

met Michel Galabru, Mana Paco-
me. Daniel Auteuil 

Zondag 18 u, woensdag 
2 0 u 3 0 K N T 

Cruising 
NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

Barry Lyndon 
van Stanley Kubnck 

K T 

TIENEN 
K T 

Vr i jd, 

Vn jd , 
20 u . 

K T 

1b u 30-

woensd 
K T 

Zondag 13u 30 
Jungle Book 

Walt Disney 
zat, zond 22 u 

M a s o c h 
zat 20 u zond 
maand 20 u 30 

Flying High 
Zond 18 u, dinsd„ 
20 u 30 

Platvoet op de Nijl 
NIVWF 
Dond 20 u 30 K N T 

Soylent Green 
met Charlton Heston 

KURSAAL TURNHOUT 
Vnjd , zat, zond, maand,dinsd, 
woensd 15 u 2de week K T 

D e 101 dalmatiërs 
film van Walt Disney 
, zat, zond, maand, dinsd 

17 u 30 
Operat ie draak 

film met Bruce Lee 
zat, zond, maand, dinsd 
woensd 17 u 30, dond 

20 u 30 
Het einde van de reis 

met Chns Lomme, Caroline Vle-
nck 

Vn jd , zat, zond, maand, 
dinsd 22 u 2de week K N T 

film van Hugo CLaus 
Vri jdag 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 

Barry Lyndon 

met Ryan O'Neal 

Vn jd , 

Vn jd , 
20 u. 

K T 

LEUVEN 1 
16 u laatste week K T 

Little lord Fauntleroy 
van Jack Gold 

met Ricky Schroder, Alec Guin
ness 

19u 45 vijfde week K T 
Brubaker 

film van Stuart Rosenberg 
met Robert Redford 
14 u Louis de Funes K T 

22 u 
L'AVARE 

naar Molière 
18 u dolby Stereo K T 
24 u 

The jazz singer 
film van Richard Fleischer 

met Neil Diamond, Laurence Oh-

LEUVEN 2 
17 u 45 derde week K N T 

The hunter 
film van Buzz Kulik 

met Steve McQueen 
13 u 30 vierde week K T 
19 u 30 

The blue l a g o o n 
film van Randal Kleiser 

21 u 30 zesde week K N T 
The elephant man 
film van David Lynck 

met Anthony Hopkins, John Hurt 
John Berkeley 

1 5 u 3 0 K T 
23 u 45 

Special edition 
close encounters 
of the third kind 

film van Steven Spielberg 
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Betoging tegen P.P. 
te Tessenderlo 
Op 8 november 1979 interpelleerde 
VU-gemeenteraadslid Dirk Vande-
weyer over de houding die het stads
bestuur van Diest zou aannemen i.v.m. 
de vestiging van Phillips Petroleum te 
Tessenderlo. Dirk wees toen op de 
stankhinder waar zeker de deelge-

Nu zaterdag 

28 februari 

meente Deume last zou van krijgen en 
bij oostenwinden zelfs Diest en omlig
gende gemeenten. De meeste ge
meenteraadsleden reageerden een 
beetje medelijdend, zich afvragend; 
„Waar komt die nu mee af? Daar 
hebben wij toch niets mee te maken". 

Jammer genoeg heeft het Diesterse er 
veel mee te maken! Dat ondervond 
men de laatste dagen. 

Toen er op 3 november 1979 in Tes
senderlo betoogd werd tegen de vesti
ging van Phillips Petroleum stapte er 
een groepje VU-mensen uit Diest en 
Scherpenheuvel mee. Veel te weinig, 
als je het ons vraagt.. Velen zullen toen 
gedacht hebben: „Wat hebben wij er
mee te maken?" 

Op zaterdag 28 februari om 14 u. 
vertrekt er een betoging op de Vis
markt te Tessenderlo tegen de verloe
dering van het leefmilieu en tegen 
Phillips Petroleum, samenkomst aan 
het station te Diest om 13 u. 30. 

Op 18 februari 1981 stelde Willy Kuij-
pers in de kommissie voor Volksge
zondheid een dringende vraag aan 
minister Dhoore: 

„Welke is uw houding en welke maat
regelen denkt u te nemen ten aanzien 
van de gaswolk die sedert een tweetal 
dagen boven Oost-Brabant hangt? Zij 
is weinig verkwikkelijk en wordt vanuit 
Tessenderio als een februaripakket 
toegestuurd. Nu is ze reeds goed 
ruikbaar tot in Leuven. Wanneer de 
minister naar zijn haardstede ri jdt zou 
ik hem willen aanraden dit met een 
open raampje te doen, zodat hij, voor
aleer Genk te bereiken die „heerlijke 
geur" kan opsnuiven met de geur van 
de Demer, de Gete en de Dijle'. 

Minister Dhoore trok zijn paraplu 
open. M.a.w. hij antwoordde niet op de 
vraag omdat de luchtvervuiling ineens 
geen nationale bevoegdheid meer is 
maar alleen thuis hoort in het Vlaamse 
deelparlement Tof hè! 

Renaat Rijnders 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis- (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl)ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger Jcunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiénsesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziel^teverschijnselen biji 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiénse
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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Tessenderlo 
rouwt 
Op zaterdag 21 februari vond in de 
O.-L-Vrouwkerk te Hulst-Tessendor-
lo de begrafenis plaats van Emiel Van 
Thienen. De overledene was er gebo
ren in 1918 en na een zware ziekte 
overleden in de St-Rafaëlkliniek op 
17 februari 1981. 

Emiel Van Thienen was oud-gemeen-
teraadsiid van de gemeente Tessen
derlo en bij de eersten die de 
Vlaams-Nationale strekking in de ge
meenteraad vertegenwoordigden. 
Steeds heeft hij een levende belang
stelling voor het politiek gebeuren 
behouden. Van de plaatselijke VU en 
Volksbelangen was hij dan ook een 
trouw sympatizant en medewerker. 
De Vlaamse Leeuw op zijn kist was 
een passende levensgetuigenis voor 
de aanwezigen die massaal waren 
opgekomen. 

De plaatselijke VU-afdeling en de 
gemeenteraadsfraktie Volksbelan
gen betuigen hiermee aan de familie 
van de overledene hun oprechte ge
voelens van medeleven. 

Februari 
28 TESSENDERLO: Betoging „Help, ze maken Looi kapot'. Vertrek 

om 14 u.. Vismarkt Org. BELT. 

Maart 
6 HASSELT: Gespreksavond met Hugo Schiltz in het Kultureel 

Centrum om 20 u. rond het tema Federalisme of separatisme. 
» Org.: VUJO-Hasselt 
7 HERK-DE-STAD: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Reehof te Schulen. 

D.J. Roland. 

De Volksunie Is... 
B r o c h u r e te ve rk r i j gen d o o r 
s to r t ing van 40 fr. o p reke-
ningnunnmer 443 - 8616381 -
74 van VU-Gent -EekIo , Ben-
nes teeg 2, 9000 Gen t nriet 
ve rme ld ing : expl . „ D e Vo lks 
unie is..." 

Boek en tentoonstelling over 
de pers in het Waasland 
In het voorjaar 1982 verschijnt bij de 
uitgeverij Danthe in Sint-Niklaas een 
boek over de pers in 't Land van 
Waas. In zowat tweehonderd pagina's 
zal worden getracht een overzicht 
voor te leggen van wat er allemaal aan 
bladen is verschenen en nog ver
schijnt in het Waasland. 
Onder de loep worden genomen o.m. 
de politiek-ideologische kontekst-van 
de diverse media, de relatie drukkers-
informatie-reklame, de wisselwerking 
tussen de bladen en de regionale 
problematiek, enz. 
Het boek, dat in een erg pluralistische 
sfeer tot stand zal komen, zou tussen 
400 en 500 frank kosten. Voor koördi-
natie en eindredaktie staan Walter 
Clippeleyr en Wouter Vloet>ergh in. 
Tegelijk wordt in Sint-Niklaas, en na
dien ook in Beveren en Lokeren, een 
tentoonstell ing rond hetzelfde tema 
op het getouw gezet (in principe einde 
april-begin mei 1982). Voor het welsla
gen van die manifestatie zorgen Mare 
De Decker en André Govaert 
Nauwkeuriger informatie over de 
struktuur van het boek, de plaats waar 
de expo gehouden word t enz. volgt la
ter wel. Maar nu al kunt u een eksem-
plaar van het boek reserveren door 
vooraf in te tekenen. Geef daartoe een 
seintje aan uitgeverij Danthe, Grote 
Markt 64 te 2700 Sint-Niklaas, tel. 031-
77.06.92 of 031 -76.12.55. De lijst van de 
voorintekenaars wordt natuurlijk in het 
boek afgedrukt 

OCMW-Merelbeke 
Het OCMW gaat over tot de 
openverklaring van volgen
de 4 betrekkingen: 
* 2 Maatschappelijk 

Assistenten 
•k 1 Verpleegassistent(e) 
* 1 Werkvrouw 
De aanvragen der kandida
ten dienen per aangetekend 
schrijven gericht aan de heer 
Voorzitter, Poelstraat 37 te 
9220 Merelbeke, en dienen 
hem uiterlijk, samen met de 
nodige bewijsstukken, te be
reiken op maandag 9 maart 
1981. 
Inlichtingen en voorwaarden 
zijn te bekomen op het sekre-
tariaat op het zelfde adres, 
tel. 091-30.62.53. lAdv. 26) 

Ook kunt u — als u dat wil — meewer
ken aan de realizatie van de tentoon
stelling. Als u boeiende dokumenten 
bezit die verband houden met de 
Wase pers toen C,zeldzame" bladen, 
enzJ mag u de organizatoren uiteraard 
kontakteren, want alle suggesties die 
tot het welslagen van de manifestatie 
kunnen bijdragen zijn welkom. U kunt 
terecht bij: 

• Walter Clippeleyr, Canteclaer-
straat 12, 9180 Belsele, (031-72.52.32) 

• Wouter Vloebergh, Heimolenstraat 
189, 2700 Sint-Niklaas (031-76.86.59) 

• Mare De Decker, Kon. Elisabeth-
laan 102, 2700 Sint-Nikaas (031-
77.22.88) 
• André Govaert Bookmolenstraat 
23, 9180 Belsele (031-72.45.29) 

VUJO opnieuw in de bres 
voor het Schuurgoed 
Het is bijna een jaar geleden dat VUJO 
een aktie voerde om de verwaariozing 
van het Schuurgoed aan te klagen en 
dringend maatregelen te eisen. 
Schuurgoed is de oude hoeve met 
poort van 1622 in de Westveldstraat te 
St-Amandsberg. 

Ondanks de vele beloften van het 
Gentse stadsbestuur, ondanks het feit 
dat de klasseringsprocedure volop aan 
gang is en er reeds een voorstel tot be
scherming van de hoeve én direkte 
omgeving uitgewerkt is door de Rijks
dienst voor Monumentenzorg, staat 

Briljant te Kruibeke 
Er werd geen ruchtbaarheid aan gege
ven. Het werd in alle stilte in de 
familiekring gevierd, maar nu alles 
voorbij is delen wij met fierheid mee 
dat het echtpaar Van Eycke-Van Hau-
tekercke op 12 februari II. de 65ste ver
jaardag van zijn bruiloft herdacht 
Een briljanten bruiloft Het is eerder 
zeldzaam maar Rik en Hélène, onze 
oudste en zeer trouwe leden zijn nog 
kras voor hun jaren. Wij wensen ze 
dan ook van harte proficiat en duimen 
voor nog vele goede jaren samen. 

Huwelijk te 
Dendermonde 
Op 14 maart 1981 wordt het huwelijk 
ingezegend van mej. Fridda Van Han-
denhove, gemeenteraadslid te Zele en 
verantwoordelijke VUJO, met de heer 
Frank Quintelier van Lokeren. Aan het 
jonge paar de oprechte gelukwensen 
namens het arrondissement Dender
monde en de afdeling Zele. 

men vanwege het stadsbestuur van
daag (na een jaar) nog geen stap 
verder, noch i.v.m. aankoop noch i.v.m. 
de restauratie van het Schuurgoed. 
Deze werd nochtans schriftelijk be
vestigd door burgemeester De Paepe. 
Daarom voerde VUJO St-Amands
berg een tweede aktie teneinde de 
slakkehouding van het stadsbestuur 
aan de kaak te stellen. 
Op zondag 22 februari II. werden bij 
wijze van symkxDiische aktie een 10-tal 
knotwilgen op het „Schuurgoed" ge
snoeid en werd er een spandoek aan 
de toegangspoort t>evestigd met de 
prangende vraag: „Hoelang nog?" 
VUJO St-Amandst)erg eist de aan
koop en herstelling van het Schuur
goed, en dit met meer spoed dan tot 
nog toe door het stadsbestuur kon 
waargenomen worden. Zoniet zal 
VUJO verder aktie voeren. 

Groot-Evergemse 
raad achter 
staalmotie (VU) 
Tijdens de jongste gemeenteraad van 
Groot-Evergem (17 februari lU werd 
een voorstel van motie, uitgaande van 
de Volksunie-fraktie, goedgekeurd 
door de voltallige gemeenteraad (CVP, 
SP, Gemeentelangen en VU. 
„De gemeenteraad van Evergem be
kommerd om het welzijn en om de ar-
t)eidszekerheid van honderden van 
zijn inwoners tewerkgesteld in Sidmar, 
vraagt met aandrang aan het hoofd 
van de Vlaamse deelregering dat deze 
er zou op toezien dat de toekomst de 
uitbouw en de groei van Sidmar veilig 
wordt gesteld." 
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y\ lepel & vork... ^ S 
Res tau ran t 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlel 6 1 , 
2280 G r o b b e n d o n k 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

R E S T A U R A N T T U L 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

W i i f r i e d B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

tet ^attnslwtó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT 27VTERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
O* familiazaak nMt tradhia. 

9328 SCHOONAAROE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

CORTIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

K a t t e s t r a a t 2 0 , A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De P e f e l e i 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 3.5.33 Tel 031-36 56.54 

D R A N K H U I S - F E E S T Z A A L 
«DE R O D E N B A C H » 

Zu ids t raat 16 
8800 Roeselare 
Tel. 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten. 

F E E S T Z A A L 

<< E D E L W E I S S >. 

Vossenitjerg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jktieden 
Mogeli jkheid tot huren van 

bestekken. 

Lokaal < T S C H U U R K E » 

O u d e Graanmark t 25 

1000 B R U S S E L 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

IW'f 1 Verzorgde keuken 
\JMmHlff] DemokratiscHe pnizon 
\ V _ ^ _ x / Uitgelezen dienstbetoon 

Ko^soisteenweg 38 
??60 Nijlen -- Tel 031/8188<)1 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tel . 011-46,34.51 

Waar een Vlaming thuis is ! 

M a a n d a g ges lo ten . 

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

DE S N O E C K 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994.91 

Gesloten vrijdag, behalve m seizoen 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
AMe grote wiinen 

rectilstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop, 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 lot 13 u. 

en op afspraak. 

M a a k o o k eens kenn i s met 
de geze l l i ge s feer in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SE-HUTTERStiöF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel. : 015-71.15.49 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

( H u l s van v e r t r o u w e n ) 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

A.inncnici v.rn .illc feesten 
Ook vefluMiiKI v.lil t.lfekiei lef 

Sdl i ldeist I 33 
?000 Aniwerpen 
Tel 031 3745 7? 

D E O U D E K R I N G 

C l f e VU lük.i.ll 

Doipspleii-; Hei ist lei l Linil>lir<) 

Dr.ink- en eotluHS 

« W A L T R A » 
Ardmnkant 2 (bii KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven v.iii de W.illr.i 
t Vl.i.mis m t h.irt v.i/i Brussct 
2 Jv k,iit er .xHtjd p.irkvrcn 
3 Jv kfiigt er .tlti/d w.il Ie eten 
4 De i>rif7eit zi/n süCdi.i/ 

R e s t a u r a n t 

BRAKELHOF 
Rondplein 5, Brake! 

Tel 055/42 41,07 

Fcrst/aal voot <)lle 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u tttuis! 

DE PUS 
GEBROEDERS 
tambroeckstraat 89 
9820 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

S t e e d s w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met sfeer 

Dr ie Egypten laan 11 , 

Gooik 
Tel. 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ! 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

D Mooie bouwgrond (6 a) voor 
open bouw^ op verkaveling Mon-
nikenveld te Liedekerke. Inl.: 053-
66.30.98 na 19 u. 

D Een 27-jarige technicus bio
chemie, gegradueerde bioche
mie en scheikunde, D-kursus 
scheikunde, met 6 jaar ervaring, 
zoekt wegens einde kontrakt te
gen einde maart een nieuwe be
trekking. 
Aanbiedingen aan: senator O. 
Van Ooteghem, Oud-Strijders-
straat 29 te 9219, Gentbrugge, 
tel. 091-30.72.87. 

D Appartement te huur in cen
trum van Opwijk. Voor inl. Frans 
Berghmans 052-35.68.89. 

O 31 -jarige bediende met 9 jaar 
ervaring als korrespondent-o[>-
steller in het bouwbiedrijfsleven, 
zoekt na reorganizatie passend 
werk. Heeft ook diploma A l , re-
adaptatiewetenschappen. 
Inlichtingen bij volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers, 
02-569.16.04. 

n 32-jarige moeder van twee 
kinderen, zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein: keuken Inlichtin
gen: volksverL Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

D Wie heeft werk voor 30-jari-
ge dame, diploma handel A6-A2, 
boekhouding, met 12 jaar erva-
nng nu met zeer goede kwote-
ring om ekonomische reden ont
slagen. Neem kontakt met Her
man Van Den Abbeele, Losweg 
11, 9328 Dendermonde. Tel. 
052-4235.49. 

D Ervaren vrachtwagenbe
stuurder van internationaal ver
voer uit Rijmenam (bij Mechelen) 
zoekt dringend een aangepaste 
t)etrekking. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos Bo
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver (015/ 
21.79.00), referentienummer 
2304. 

D Pas gehuwde regentes plasti
sche kunst zoekt werk, liefst in 
het vak. Wagen ter beschikking -
Liefst omgeving Dilbeek 

n Jonge vrouw, 29 j . , die met 
naald en draad weet om te spnn-
gen, zoekt werk in Vlaams Bra
bant 

ü Jongeman, vnj van leger
dienst en met ekonomische hu
maniora als opleiding wil werk 
liefst in het westen van Brabant 
Heeft goede kennis van het 
Frans en noties van Engels en 
Duits. 

ü 18-jang meisje, met niveau 
A3, zoekt administratief of sekre-
tanaatswerk. liefst in westelijk 
deel van Brabant 

D Dame, huisvrouw zonder ai 
te veel kommernis, zoekt drin
gend werk als onderhoudster 
full- of half-time in instellingen of 
pnvè. Liefst in de dnehoek Brus-
sel-Halle-Asse Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvert dr. J. 
Valkeniers, tel. 569.16.04. 

D Jongeheer uit de omgeving 
van Mechelen (HombeeW. diplo
ma LMO, zoekt dringend een 
betrekking in de omgeving van 
Mechelen-Brussel-Antwerpen. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het nr 
015-21.79.00, ref. n r 2275 
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24 m Wij in de Voll<sunie 

VU-Groot-Ninove stelt de vraag: 

Waarom leggen politiekers rondom 
Burchtdamplan zoveel 
tegenstrijdige verklaringen af?... 

OOST-VLMNDEREN 

De mist rond BPA-Burchtdam wordt dikker! 
Enkele opvallende voorbeelden: 
• Kabinet Akkermans van Streek-
ekonomie (CVP) laat tegelijkertijd het 
geknoei bevestigen (Het VotW en ont
kennen (Het Laatste Nieuws) 

• Kabinet Akkermans stelt CVP-knn-
gen wel in het bezit van de resultaten 
van het onderzoek, maar weigert deze 
resultaten mede te delen aan VU-
volksvertegenwoordlger Jan C^dron, 
die er reeds tweemaal om vroeg. 
• Volgens een CVP-verklanng van 5 
februan heeft de regionale kommissie 
van Advies geen gunstig advies uitge
bracht over het BPA-Burchtdam, maar 
in het CVP-blad Het Volk van 13 dec. 
'80 stond het tegendeel te lezen! 

• Volgens schepen Jacques Tim
mermans (SP) IS er niets aan de hand, 
is alles uit de lucht gegrepen en keur
den zowel de Kommissie van Advies 
als het kabinet van Streekekonomie (in 
beide heeft de CVP het voor het 
zeggen) eertijds zijn plannen goed! Dit 
ontkent dan weer de CVP. 

• Op één punt zijn CVP en SP het 
eens: in hun gezamenlijke aanval op 
een getuigenis in ,De Nieuwe". Maar 
de CVP-waarheid is dan weer in te-
genstnjd met de SP-waartieid, zodat 
hun repliek in „De Nieuwe" de waar
heid niet dichterbij heeft gebracht 

De mist rondom het BPA-Burchtdam 
wordt met de dag dikker en dikker, 
ondanks alle verklaringen van on
schuld vanwege CVP en SP. 

ANTWERPEN 

Daarom zetten de VU-parlementairen 
Jan Caudron en Germain De Rouck 
zich in opdat de ware toedracht zo 

snel mogelijk aan het licht komt 
De VU ziet klaar, ook in de mist van 
het BPA-Burchtdam. 

Renaat Raes nieuw 
OCMW-lid Ninove 
NINOVE — De gemeenteraad kondig
de in zitting van 19 februari l.l. de 
verkiezing af van Renaat Raes tot 
werkend OCMW-lid en van Honoré 

Renaat Raes 

FEBRUARI 
27 BREE: Gespreksavond over „Waarom nog stnjden op -de 

barrikaden'". I s.m een delegatie uit Voeren, Brussel en Komen. 
Voorzitter- Jaak (jabriéls, kamerlid en burg. van Bree. Als 
inleiding een diamontage van VUJO-Limburg rond de Voer
streek In zaal van café Cïambnnus, Kloosterstraat Om 20 uur. 

27 WOMMELGEM: 3de kaasavond voor leden en sympatizanten. In 
\okaai Den Klauwaert Dasstraat 23. 

27 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34 om 20 u. 30. Gastspreker: Paul Van 
Grembergen. 

28 BORSBEEK: (Sezellig samenzijn voor leden en sympatizanen om 
19 u. 30 in zaal Riviera Animator: Herwng. Kostprijs: 250 fr. 

MAART 
6 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT: Informatieavond over de 

Vlaamse Republiek. Piet De Pauw, voorzitter van de V.R.B, zal zijn 
visie hieromtrent toelfchten. Om 20 uur in Pallieterhof, GroXe 
Markt 4. 

7 MERKSEM: VU-dansfeest om 21 u. in zaal Bart Bartotomeus-
straat Inkom: 80 fr. 

7 KASTERLEE - UCHTAART - TIELEN: 10de Vlaamse dansavond 
om 20 u. 30 in feestzaal „De DruiT, Markt te Kasterlee. Muzikale 
omlijsting- The C^astello's. 

7 KONTICH: VU-bal in zaal „Pronkenborg", Kontich Kazerne, om 
21 u Orkest. The Oammunities. Inkom. lOOfr. 

7 AARTSELAAR: Jaariijks VLI-bal „De leeuwen dansen" in de 
gemeentelijke feestzaal, om 20 u. 30. Orkest: Gokten Bis Band. 
Voorverkoop lOOfr Inkom: 120fr. 

8 SCHOTEN: Jaarlijks etentje, koud buffet om 19 u. in Het Schooltje, 
Sparrenlaan. Berkenrode. 

8 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT: Natuurwandeling ism. de 
Vlaamse Krmg. Verzameling om 10 u. 45 aan de ingang van de 
abdij van Postel om de streek aldaar te verkennen. Omstreeks 
12 u 30 Kempense maaltijd in 't Koffiehuis van de abdij (250 frJ. 
Daarna geleid t)ezoek aan abdij. Inschrijven telefonisch 
014-41 44.89 - 41 46.51 - 014-41.50.98. 

9 MORTSEL: Twee-persoons-spektakel op tekst van Simon Car-
miggelt door Lea (iousin en Gierd De Ley. Om 20 u. in het Mark 
üebrecht-Centrum, H. Kruisstraat Inkom: 120fr. Inrichters: De 
Ck>remans-Kring. 

14 NIJLEN: Sint-Maartensfonds - Nacht der Kameraadschap om 
20 u. in zaal Nilania. Het 8ste privé-dansfeest Orkest: Stonne Wau-
ters. 

15 SCHOTEN: Met de bus naar Kraainem. Vertrek markt om 9 u. 30. 
Inschr Stockbroeckx: 58.73.94 

15 KONTICH: VU en VUJO nemen deel aan TAK-wandeling te Kraai
nem. Inschrijvingen autobus: Erwin Brentjens, Ooststatiestraat 
131, Kontich, tel 57.72.40. 

22 KONTICH: VU- en VUJO-uitstap naar Frans-Vlaanderen. Inschrij
vingen: Koen Van Der Auwera, Antwerpse Steenweg 12, Kontich, 
tel. 5721.52. 

Eeckhout tot opvolger. Na het ontslag 
van Pierre Mattens stuurt VU-Groot-
Ninove zijn voorzitter naar het OCMW 
met de duidelijke t>edoeling in de tijd 
die er nog rest tot eind '82 een hartig 
woordje mee te spreken. Voor het 
Ninoofs OCMW staan immers Ijelang-
rijke jaren voor de txjeg met als uit
schieter de bouw van een nieuw zie
kenhuis dat er niet alleen hoognodig is 
maar ook het afsluiten van belangrijke 
verbintenissen tot gevolg heeft Wij 
zijn ervan overtuigd dat Renaat met 
zijn gekend dynamisme zijn nieuw 
mandaat zal aanvatten. 
En dat wril wat zeggen! 

Voor sociaal dienstbetoon kan men bij 
hem terecht: Ophemstraat 46, 9499 
Voorde (054-50.04.93). 

R i k H a e h e r m a n 

Vierde weekeind 
in de Ardennen 
Te Wertxxnont van vrijdagmiddag 17 
april (goede vrijdag) tot maandagna
middag 20 april (paasmaandag). Wer-
bomont ligt in de jxovincie Luik, dk:ht 
tegen o.a Trois-F^oints. Het vakantie
huis biedt plaats voor 50 personen. 
Inschrijven- Herman en Maria Van Den 
Abbeele-Roels, Losweg 11, 9328 
Schoonaarde. Tel. 052-4Z35.49. 

FEBRUARI 
27 STEKENE: Bruegelfeest georganizeerd door Amedée Verbrug-

genkring Om 20 u. in de Technische School, Nieuwestraat 15. 
Toespraak door sen. Walter Peters over aktuele problemen en 
het schandaal van de penstoenen. Muzikale omlijsting door Wies 
Mortier en Kinderen 

27 BUGGENHOUT: 4de jaariijks VU-feest om 20 u. in feestzaal „Ter 
Roest", Kamerstraat 54. In aanwezigheid van senator Walter 
Peeters en alg. voorzitter Vic Anciaux. 

28 DE PINTE-ZEVERGEM: 10de VU-bal in zaal „Sanderling", Ftora-
straat 3, De Pinte Om 21 uur. Inkom lOOfr (volwj, 60 fr 
(jongeren) 

28 DENDERWINDEKE: 4de eetfestijn van VU-Denderwindeke-
Lieferinge in het parochiaal centrum Van 18 u. tot 22 uur en even
eens op 1 maart van 11 u 30 tot 14 u. 30 

28 KRUIBEKE: Vienng Pnns Karnaval in zaal Cecilia. Orkest: Johnny 
Singer and his troubles. Maskers toegelaten. 

28 ST.-AMANDSBERG: Karnaval-dansavond in zaal „Tijl", Klinkkou-
terstraat 70 om 20 u. 30. Inkom: 60 fr. De best verklede persoon 
gaat huiswaarts met een waardevolle pnjs. Org.. VUJO St-
Amandsberg. 

28 SINT-AMANDS: Jaarlijks gezellig samenzijn in tokaal „k; Dien", 
Jan Van Droogenbroekstraat 53. Vanaf 19 u. 

MAART 
6 GENT: 4de kaasavond om 20 u. in zaal Reynaert Reynaertstraat 

Organizatie: VNJ - Gewest Gent 
6 STEKENE: Toespraak door prof. J. Maton over SkJmar en de 

belabberde ekonomische toestand waarin België verkeert Om 
20 u. in Technische school, Nieuwstraat 15. Org.: Amedée 
Verbruggenkring. Deelname in de onkosten: 20 fr. 

6 SINAAI: 10-jarig bestaan van de afdeling. Om 20 u. in zaal 
„Dorpspaleis", Vleeshouwerstraat Feestrede door voorzitter Vic 
Anciaux. BruegelmaaKijd. Overhandiging afdelingsvlag. 

6 ST.-NIKLAAS: Vormingscyclus „(Geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging" om 20 u. in de bovenzaal van de stad Nantes, Grote 
Markt Spreker: Walter Luyten over de periode „Van de tweede 
schekling der Nederianden (1830) tot een poging naar Vlaamse 
zelf8tan<ïgheW" (het aktivisme en de frontbeweging tijdens de Eer
ste Weretdooriog). 

7 ZWALM: VLMeden en sympatisantenfeest in zaal Maxinn, om 
20 u. te Hundelgem. Dia-voorstellir>g over Italië. 

7 ERPE-MERE: VLMedenfeest om 20 a in Hof ten Dale, KerkveM-
straat te Mere om 20 u 

7 GENT: Vlaams Huis RoelarxJ om 20 u. 30 Het beroentd en berucht 
Kameradenbal van Vriendenkring Sneyssen& 

12 GENT: Debatavond met prof. Jef Maton over het StaakJossier, 
Sidmar, het anti-krisisbelekl O n 20 u. in Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3. Org. Werkgroep Vlaanderen Morgen en VRB. 

13 MARIAKERKE: Smulpartij - Kiekalappelsien om 20 a in zaal 
KwaHdra, Mimosastraat 19u. 250 fr. 

14 GENTBRUGGE: Lentedansfeest VU om 20 u. in de gemeentefijke 
feestzaal. Kerkstraat 23. Eliano's Dscobar. Voorverkoop: 100 fr. Irv 
kom: 120fr. Jongeren: 80fr„ voorverkoop: 60 fr. 

15 DENDERMONDE: Arrondissementeel Vlaams Zangfeest om 
14 u. 30 in Koningshof, Dijkstraat Eregast: Maurits Coppieters, ex-
Kd Europees Parlement 

16 OUDENAARDE: Hutsepotavond in 't Stampkot te Zwakn om 18 u. 
Ingericht door V W G G voor leden en sympatizantea Inschr. tel. 
055-49.94.76. 

Kamerlid Joos Somers: 

„Spoorweg te 

leefmilieu niet 

Blaasveld mag 

storen!" 
De NMBS heeft een ontwerpplan voor 
,^iet op dubbel spoor brengen" en het 
afschaffen van de overwegen 8 - 8bis -
8ter en 9 van de lijn 54, Mechelen-Sint-
Niklaas, baanvak vertakking Heike-Wil-
lebroek. 

Het plan voorziet in de bouw van een 
spoorwegviadukt te Blaasveld, dwars 
doorheen het centrum van de ge
meente. Deze oplossing stuit op grote 
bezwaren bij de plaatselijke bevolking, 
o.m. omwille van leefmilieuredenen (la
waaihinder, schending van het dorps-
gezichO, hinder voor de plaatselijke 
industrie en om financiële redenen (de 
hoge kostprijs der werken). 

De aangehaalde bezwaren zijn vol
gens kamerlid Joos Somers gerecht
vaardigd en van fundamentele aard, 
zodat de spoorwegviadukt te Blaas
veld als onaanvaardbaar kan worden 
beschouwd. 

De wisseloplossing 
Het „Blaasvelds Spoorweg-aktiekomi-
tee" heeft een alternatief plan uit
gewerkt waarin in een „tunneluitvoe
ring" IS voorzien De NMBS heeft 
echter gemeend deze plannen niet te 
kunnen weerhouden omwille van tech
nische en financiële redenen. 
Na een plaatselijk onderzoek nneent 
volksvertegenwoordiger Joos Somers 
dat er nog avtere opk)ssingen moge
lijk zijn, meer bepaaM door de lijn 54, 

baanvak vertakking Heike-Willebroek, 
op dubbel spoor te brengen, doch met 
behoud van de spoorlijn op grondni
veau. Deze opkissing implteeert wel 
het behoud van de bestaande 
spoorwegoverwegen 8 - 8bi8 - 8ter en 
9. 

Hij heeft dan ook aan de minister van 
Verkeerswezer^ een jjaar vragen ge
steld om een voor de plaatselijke be
volking aanvaarde oplossing te kunnen 
verwezenlijken. 

Kameriid Joos Somers wenst te weten 
hoeveel de kostprijs is van „het op 
dubbel spoor brengen" van de spoor
lijn 54, baanvak vertakking Heike-Wille
broek, evenwel met behoud van de 
spooriijn op grondniveau, en dit in 
vergelijking met de kostprijs van het 
ontwerp NMBS-plan, en met de alter
natieve oplossing van „tunneluitvoe-
ring", zoals voorgesteld door het 
„Blaasvelds Spoorweg-aktiekomitee". 

Hinder en kosten beperken 
Verder informeert Joos Somers of het 
juist IS dat door het behoud van de 
spooriijn 54, baanvak vertakking Hei
ke-Willebroek, op grondniveau, de 
noodzakelijke onteigeningen tot een 
minimum kunnen beperkt worden en 
dat de hinder bij de bevolking tijdens 
de uitvoering der werken en de schen
ding van het leefmilieu veel geringer 
zijn, vergeleken met de uitvoering zo

als voorzien in het ontwerp NMBS-
plan of In de attematieve .tunnel-opk>s-
sing" van het „Blaasvelds Sjooorweg-
aktiekomitee". 

Ten sk>tte wenst kamerlkJ Somers van 
de minister te vernemen of hij akkoord 
kan gaan dat mede gelet op boven
staande overwegingen, en mits een 
maximale beveiliging van de spoor
wegoverwegen 8 - 8bi8 - 8ter en 9 van 
de lijn 54, Mechelen-Sint-Niklaas, baan
vak vertakking Heike-Willebroek, te 
Blaasveld, het behoud van de spooriijn 
aldaar op het grondniveau, als de 
meest geschikte oplossing dient weer
houden te worden. 

J(£ 
urrNOociNC tot het 
"VLAAMS FESnVAL' 

wi het Congress hotel 
w i 35 fefanori tot en met 6 nnvt 

HL 

kom er genieten van 
• de vlaan'Ke streekgastrononiK 

in het veméeuwde CongresS'restaurant 
• een unieke tentoonsteHng 

en een sfeervole twurs 

PLANTM & UORFTUSLB 136-iaO 
2000-ANnWBIPBI yj^ 
TH 031-353000 \Q) 

ALFA 
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Wij in <Je Voll<sunie mi 
Kontich: 
twee geslaagde VUJO-avonden 
Dit jaar bestaat VUJO-Kontich pre
cies 10 jaar 
Dit feit wordt natuurlijk herdacht 
maar men bhjft er met bij stil staan 
Wel integendeel Een heel jaarpro
gramma werd uitgewerkt en de eer
ste aktiviteiten zijn intussen al voor
bij 

Vlaamse Republiek? 
Op vrijdag 13 februari werd een eerste 
gespreksavond georganizeerd tevens 
een voorbereiding tot het komend 
VUJO-kongres 
Gastspreker was Piet De Pauw voor 
zitter van de Vlaamse republikeinse 
beweging 
Vooraf stelde Piet De Pauw duidelijk 
dat het VRB geen aktiegroep en/of 
partij IS en het geen van beide wenst te 
worden 
Heel konkreet werd er nadien beraden 
op een duidelijk antwoord op de vol
gende vragen 
— Is in het kader van de internationale 
politiek een zelfstandige staat Vlaan
deren op politiek vlak leefbaar en dus 
verantwoord' Is die Vlaamse Staat 
leefbaar op financieel en ekonomisch 
vlak' Hoe zien wij zon staat' 
De uiteindelijke VUJO-stellingname zal 

op haar ek kongres geformuleerd 
worden 
Voor VUJO-Kontich is die vnj radikaal 
Aan de Vlaamse beweging moet een 
definitief programma gegeven wor 
den de vestiging van een totale zelf 
standige Vlaamse republiek Opdat 
Vlaanderen leve moet België barsten 

Frans Vlaanderen 
Op dinsdag 17 februan kennismaking 
met Frans Vlaanderen en Walter Luy-
ten 
Deze geboren verteller histoncus kent 
de juiste manier om geschiedenis be
vattelijk naar voor te brengen Met 
kennis van zaken en het geheel ge
kruid met treffende anekdotes 
Frans Vlaanderen Hoe is het gegroeid 
en waar staat dit eeuwenoud Vlaams 
gebied nu ' 
De nadelige gevolgen van een aantal 
veldslagen en de getekende vredes 
erop worden onderlijnd 
Van de Vrede van Kamemjk in 1529 
met de Zomme als Zuidergrens van de 
Nederlanden tot de Vrede van Utrecht 
in 1713 met bekrachtiging van alle 
annexaties 
Het impenalistisch Parijs kon nadien 
zijn gangen gaan Verfransing van de 
samenleving totale verfransing van 

De VU-oppositie in Borsbeek 
Niettegenstaande het verkiezingssuk-
ses vormt de VU in onze gemeente de 
oppositie De term oppositie komt wat 
ongelukkig over rekening houdend 
met haar eerste opdracht Met eerste 
opdracht bedoelen wij aan politiek 
doen maw zorgen voor het alge
meen belang van de bevolking Dit 
betekent konkreet 
• het kntisch beoordelen van het 
bestuur d w ^ medewerking als het 
l<an en verzet als het moet 
• zelfwerkzaamhheid door dossier
kennis eigen voorstellen en inzet 
Het CVP-SP bestuur maakt het ons 
hierbij niet gemakkelijk Zo is het inza
gerecht wederrechtelijk tieperkt tot 
maandagnamiddag van 14 tot 16 uur 
en maandagavond van 20 tot 21 uur 
behoudens wettelijk belet van de se-
kretans Dit laatste houdt in dat het in
zagerecht in feite onbestaande is Een 
klacht bij de Raad van State is na drie 
jaar nog steeds met beantwoord 
Daarenboven heeft het CVP-SP-be-
stuur de gemeenteraad verleden jaar 
slechts vijfmaal bijeengeroepen De 
VU heeft ter zake haar verantwoorde
lijkheid genomen en zodoende verga
derde de gemeenteraad toch eenmaal 
meer 
Tijdens de vermelde penode bracht de 
VU 36 punten aan de dagorde Deze 
punten werden vergezeld van een 
degelijke toelichtingsnota voor het be
stuur en de pers Wij wensten zodoen
de het goede voorbeeld te geven aan 
de meerderheid 
Even een greep uit de voorstellen 
alternatieve begroting zuivenng van 
de beken aankoop brandweermate-

Gemeente Bor|;erhout 
Gemeentelijke 

Muziekakademie 
Bi) de gemeentelijke muziek
akademie van Borgerhout 
zijn te begeven 
1 Betrekking van een le-

raartares) voor 
a) slaginstrumenten (mi

nimum 2 lesuren per 
week) 

b) voordracht (minimum 2 
lesuren per week) 

2 Betrekking van een le-
raartares) voor piano (mi
nimum 2 lesuren per 
week) 

Alle inlichtingen betreffende 
de voorwaarden zijn te beko
men op het Bureau voor On
derwijs - Administratief Cen
trum - Moorkensplein 19 -
2200 BORGERHOUT (tel 031-
369900 - binnenpost 187) 

(Adv 29) 

neel e a infrastruktuur politie gehandi 
captenbeleid verkeersveiligheid ener 
giebeperkingsmaatregelen openbaar 
vervoer openbare werken jeugdbe
leid onderhoud wegen financieel be 
leid verhaalbelastingen Vlaamse be
wustwording enz 

Wij hopen dat de bevolking de VU-
werking positief beoordeelt 

het onderwijs met als sluitstuk de wet 
Guizot in 1833 
Ook de wereldoorlogen 1914-1918 er 
1940-1945 beïnvloeden in sterke mate 
de samenleving 
En dan vaststellen dat er na dne 
eeuwen totale verfransingsdruk meer 
en meer duidelijk hoopvolle tekenen te 
zien zijn 
Het sukses van het Vlaams Volksto
neel ruim duizend jongeren die zich in 
hun vrije kursussen onze taal trachten 
eigen te maken de belangstelling voor 
het volkslied de Frans-Vlaamse Kul-
tuurdagen enz tot het relatief sukses 
zelfs (10 % in zijn gemeente) van een 
jonge nationalist die het aandurft op 
politiek vlak 
Dit nationalistisch voortjeeld van Frans 
Vlaanderen weze een les voor ons 
allen zegt Walter Luyten 
HIJ IS daarbij keihard en schamper voor 
politici die problemen als Frans Vlaan 
deren Brussel Komen en Voeren 
maar ook Edingen al te graag als 
dagdromerij voorbij gaan 
Zijn besluit Alleen hoop doet leven 
van wanhoop sterft men i 

Verbroedering 
Deze 2de VUJO-gespreksavond 
stond in het teken van een mogelijke 
verbroedenng met een Fransvlaamse 
gemeente 
Dit idee is al eerder op het schepenkol 
lege vooropgesteld door onze VU 
schepen van kuituur Mon Van Den 
Hauwe 
In dat perspektief organizeren VU en 
VUJO-Kontich een dagtnp naar Frans 
Vlaanderen op zondag 22 maart met 
Walter Luyten als gids 
Een ontvangst op het gemeentehuis 
van Belle wordt voorzien 
Geïnteresseerden nemen kontakt met 
de VUJO-voorzitter Koen Van Der 
Auwera Antwerpsesteenweq 12 Kon
tich tel 572152 

Nieuwe benoemingen 
te Borgerhout 
In de gemeenteraadszitting van 20 
januan j I legde Frans Dirks de eed af 
als nieuwe schepen van Burgerlijke 
stand en Leefmilieu in opvolging van 
de op 8 januan overleden en zo-
betreurde Bert Verbeelen 

Als medestichter van de VU-afdelmg 
Borgerhout in 1954 heeft Frans Dirks 
meer dan 25 jaar lang de politiek en de 
afdeling kunnen volgen en tevens ook 
ten dele zelf bepalen 

Als gemeenteraadslid vanaf 64 waann 
fraktieleider tot aan zijn schepenbe-
noeming provincieraadslid van 69 tot 
79 bestuurslid in de afdeling en lid van 
de arrondissementsraad op politiek 
terrein is Frans Dirks tevens gouw-
voorzitter van de Vlaamse Volkskunst
beweging Antwerpen beheerder en 
lid direktiekomitee van de intercommu
nale Interanda en lid van verscheide
ne Vlaamse kulturele verenigingen 
Frans is gehuwd zeven keer vader en 
negen maal grootvader 

Dat deze drukbezette mandatans 
steeds de Vlaams-Nationale idee heeft 
uitgestraald kan met worden aange
vochten en dat hij zijn schepenambt 
met de nodige inzet en kompetentie 
zal uitoefenen daar valt met aan te twij 
felen Hartelijk proficiat Frans en veel 
suksesI 

In dezelfde raadszitting werd Theo De 
Coninck als nieuw lid beëdigd Theo is 
samen met zijn echtgenote Martha 
voorzitster van FVV-Nele Borgerhout 
reeds jaar en dag werkzaam m de 
afdeling Tevens lid van de raad 
OCMW-Borgerhout wordt zijn politie
ke loopbaan er met eenvoudiger op 
Veel moed en sukses Theoi 

Als opvolger van Frans Dirks als frak-
tieleider werd Lambert Van de Wal 
aangeduid Ook hem wensen wij langs 
deze weg veel sukses in zijn met altijd 
even gemakkelijke taak 

Frans Dirks de nieuwe 
VU-schepen te Borgerhout 

Nieuw leven 
te Borgerhout 
Als zoon van het Pnnsenvolk der 
Nederlanden werd hij geboren op 29 
januan 1981 De blijde mare bracht 
vreugde en geluk in vele harten Ou 
ders en grootouders waren om ter 
dolst en in VUJO en VU-knngen van 
Borgerhout werd er geestdnftig ge
toast op de gezondheid van Tom 
Tom IS eerste opvolger en erfgenaam 
van Edgard en Rita Naeyaert Hebtje-
linck beiden zeer aktief in Vujo-Bor 
gerhout en Vujo-arrondissement Ant 
werpen 
Hartelijke gelukswensen aan zoon en 
zeer sympatieke ouders en Tom is er 
de kerel met naar om de Vlaams-
Nationale strijdlust en inzet van zijn 
ouders te beperken Eerst met twee 
nu met drie tjeklemtonen zij Vlaande
ren eerst I 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees met tevreden met wat algemene dokumentatie 'daar schiet U in feite 
weinig mee op Wij kennen immers uw smaak levenssti|l en ideeën niet en 
leveren met uit voorraad Beter maken wij voor U — heel speciaal voor U' — een 
voorstudie U komt gewoon naar ons met uw wensen uw moeilijkheden en uw 
mogelijkheden U mag uw inspiratie putten uit de fijnste bouwtijdschriften Wat in 
New York en Hollywood Rio de Janeiro en Rome Wenen en Versailles kan kan 
ook hier maar dan voor minder geld Vooraleer er van enige bouwovereenkomst 
sprake is moet U een voorstudie laten maken Dat garandeert meer dan alleen 
maar een dak boven t hoofd meer dan een goede belegging meer dan een 
prestigeobjekt meer dan een gemakkelijk onderhoud en brandstofbesparing 
Het waarborgt U ook een behaaglijke en gezonde woning Dat garandeert ook 
geen moeilijkheden achteraf en geen onvoorziene prijsverhogingen Wij stellen 
U trouwens ook in de gelegenheid gratis fiskale en financiële experten te raad 
plegen Indien U ons bouwopdrachten toevertrouwt dan krijgt U deze voorstudie 
gratis' Je weet dan op voorhand wat het zal kosten en hoe te financieren Kom 
even kijken i Het is de moeite overwaard Onze realizatieS kan je komen bekijken 
ter plaatse of op plaatjes Je kan praten met de mensen die reeds met ons bouw 
den Het kan allemaal zo vriendelijk en eenvoudig Een telefoontje volstaat om 
een afspraak te maken waar en wanneer U wil U is helemaal niet onze eerste 
klant en wij zorgen er wel voor dat U ook met de laatste zult zijn 

Vraag gratis a b o n n e m e n t 
« B o u w - en immot i jd ingen» 

^•^ ~^i 
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ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilrijk — Prins Boudewijnlaan 323 
Brussel Kolonienstraat 50 
Genk Winterslagstraat 22 
Gent Onderbergen 66a 
Leuven Brusselsestraal 33 

tel 031 49J900 
tel 02 219 43 22 
tel 011 354442 
tel 091 25 19 23 
tel 016 2337 35 

WEEKDAGEN VAN 9 18u ZATERDAG VAN 10 13 u 
600 ARBEIDERS - 1001 MÜGELUKHEDEN 

Karnaval in Borgerhout 
Op 28 februan ek gaat er in zaal 
Cattelberg Ceen der nieuwe gemeen

tezalen van BorgerhouO een kamaval-
bal door georganizeerd door VUJO 
Borgerhout Wij nodigen iedereen uit 
die van leute en plezier houdt en laten 
iedereen vnj zich te verkleden of niet 
Wel IS het zo dat de aanwezigen die de 
zotskap hebben aangetrokken een 
speciale verrassing ontvangen Boven
dien houden wij ook een verkiezing 
van Pnns en Pnnses Karnaval die 
uiteraard door een neutrale jury wor
den verkozen Ook voor deze win
naars zijn er pnjzen voorzien De muzi
kale omlijsting gebeurt door een disco-
bar die mee voor het sukses van deze 
avond zal zorgen Voor diegenen die 
nog geen kennis gemaakt hebtsen met 
de aktiviteiten van VUJO-Borgerfiout 
IS dit de ideale gelegenheid I 

De inkompnjs konden wij tieperken tot 
50 fr per persoon Dit grandioos Kar-
navalbal mag u niet missen' 
Waar? Zaal Cattelberg Bothastraat 
Borgerhout (zijstraat Turnhoutse-
baan) 
Wanneer' Op 28 februan e k Deuren 
om 20 u 

ZO^KCRCl? 
G Forse kerel met dagtaak als 
bediende zoekt avondwerk bij te 
doen Uren dagen aard en beta
ling overeen te komen Inlichtin 
gen volksvert Valkeniers tel 
02-5691604 
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26 m Wij in de Volksunie 

Na geslaagde boekenaktie 

Volksunie Mortsel 
naar Komen 
In december en januari organizeerde de Volksunie van Mortsel een boekenak
tie ten voordele van de Vlaamse biblioteek in Komen Huis aai^huis v«erd ge
beld om boeken op te halen De enen gaven oude boeken weg, die daar toch 
maar ergens op zolder stonden te vergelen, maar toch waardevolle boeken 
voor een biblioteek. Anderen gaven nog haast nieuwe boeken weg, sommigen 
zelfs ongelezen boeken Met pijn in het hart, maar met volle overtuiging, 
werden er boeken meegegeven Het moest voor de Vlaamse mensen van 
Komen Anderen gaven geld mee, voor de inrichting van de biblioteek. Het re
sultaat valt nog met te schatten, maar dat we overrompeld werden is een feit 
Duizenden en duizenden boeken staan momenteel bij onze bestuursleden en 
mandatarissen te wachten, om naar Komen vertransporteerd te worden 

Zo een resultaat mocht ook in Komen 
niet ongezien voorbijgaan Daarom 
gaan we met Volksunie-Mortsel op 
22 maart naar Komen Ons program
ma ziet er uit als volgt 

9 u Bijeenkomst in Mortsel op de 
parking achter het gemeentehuis 
11 u Ontvangst op het Vlaams kultu-
reel centrum van Komen „Huize Ro
brecht van Kassei' waar de boeken 
symbolisch zullen overhandigd wor
den aan een afvaardiging van de 
Vlaamse Vnendenknng van Komen 
12 u 30 We worden door de Volks
unie van Wervik verwacht in 't Kapit
tel' voor het middagmaal (Een warme 
maaltijd te verknjgen tegen de pnjs 
van 250 frJ 
14 u 30 Door mensen van de Wervik-

se Dosfelknng worden ze begeleid op 
het door hen uitgestippelde taalgrens
pad dat via Wervicq-Sud (Franknjk) 
over de grens tussen Wervik en Ko
men gaat 

17 u Einde van de wandeling en te
rug vertrek vanuit Wervik naar Mortsel 
waar de aankomst rond 18 u 30 is 
voorzien 

De busreis kost 160 fr s Middags 
kan je ook een eigen knapzak verorbe
ren Gelieve m te schnjven bij Jan 
Andries Tommeltlaan 34 (493213) 
Bert Veron Amedeus Stockmanslei 
(49 35 23) Winfried Vangramberen 
Liersesteenweg 228 (557734) 
Al onze leden, vnenden en sympati-
zanten zijn hartelijk uitgenodigd om 
deze uitstap mee te doen 

Een Antwerpse radio na het bezoek van. de wetgever! 

VUJO-Antwerpen treurt om vrije radio's 
De Volksunie-jongeren van het arron
dissement Antwerpen betreuren ten 
zeerste dat Radio 2000 Radio Ant
werp City en Radio Pelgrim het slacht
offer werden van een verouderde wet
geving 

VUJO-arrondissement Antwerpen be

treurt dat op die manier het recht op 
vnje meningsuiting afgebouwd wordt 
Vnje radio's vormen immers voor niet-
gestruktureerde of niet-verzuilde orga-
nizaties het enige middel om in de eter 

te komen Vooral nu de BRT voor een 
groot deel ingepalmd is door de zend
gemachtigde verenigingen is het zeer 
onwaarschijnlijk dat de BRT nog een 
kans zal bieden aan wie dan ook 

Wat nu met de vrije radio's in het Mechelse? 
Verscheidene zogenoemde vrije ra
dios hebben onder druk van de par
ketten hun uitzendaktiviteiten stopge
zet Aanvankelijk hadden deze parket
ten een vnj tolerante houding aange
nomen en met de vrije zenders afspra 
ken gemaakt men kon blijkbaar de 
eter in zo men zich aan bepaalde 
spelregels hield voornamelijk dan inza
ke het uitzenden van publiciteit In 
deze situatie kwam verandering de 
parketten richtten zich plotseling weer 
naar de letter van de wet en tal van 
vrije radiozenders dienden hun uitzen
dingen te staken 
Het gevolg van deze toestand is dat 

men een grote verscheidenheid van 
optreden moet vaststellen in sommige 
provincies wordt de wet zeer minu
tieus toegepast in andere provincies is 
men daarentegen wat losser Er zijn 
zelfs verschillen vast te stellen van 
arrondissement tot arrondissement 
Het spreekt vanzelf dat dit de rechts
zekerheid geenszins ten goede komt 
een uniforme regeling inzake het ge
bruik van de frekwentieband een ge-
kontroleerde tolerantie lijkt noodzake
lijk Het huidig willekeurig optreden van 
de gerechtelijke instanties het eenzij
dig verbreken van vroegere afspraken, 
het verschil in aanpak van streek tot 

streek kan gewoonweg niet verder 
doorgaan 

Daarover wenst kamerlid Jos Somers 
van de bevoegde staatssekretans een 
duidelijk antwoord te knjgen op de 
volgende vragen 

1 Welke dnngende 
maatregelen men zal treffen om tot 
een regulanzatie van deze toestand te 
komen 2 Welke dringende maatrege
len men zal treffen om het gebruik van 
de frekwentieband door prive-radio-
zenders te reglementeren en tegen 
welke datum besluiten in deze materie 
in werking zullen treden'' 

D Jonge daktylo zoekt werk in 
het westen van Brabant Mag 
ook Brussel zijn 
D Kleuterleidster met een pal
mares van 11 intenmopdrachten 
zoekt werk in het Vlaams-Bra-
bantse 
D 21-jarige regentes in lichame
lijk opvoeding zoekt een gepaste 
betrekking in Brussel-West-Bra-
bant of Oost-Vlaanderen 
ü 42-jange man, diploma mid
delbaar doch met grote ervanng 
in dienst fakturatie en sociale 
wetgeving zoekt een nieuwe 
werkknng wegens faillissement 
in bedrijf waar nu tewerkgesteld 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

D Jongeheer uit omgeving Me-
chelen (Muizen) kwalifikatiege-
tuigschrift 4de leerjaar beroeps
secundair onderwijs - onderver
deling verkoop, zoekt dnngend 
een betrekking in de omgeving 
Mechelen-Brussel-Antwerpen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21 7900, ref 2096 
n Dame met schoolgaande kin
deren, wonende te Mechelen 
zoekt dnngend een part- of full
time betrekking in Mechelen en 
omgeving Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Somers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver, of telefonisch 
op het nummer 015-21 7900, ref 
2159 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stt|lmeubelen en modern 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tei 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053 2172 12 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nl|len 
TeL 031-817706 

Gratis pri|Soff«rta 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 63 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

^^rj^IiïEEl^^^^ m^ 
EN nOEKEN 

• moeilijke maten, A 
vakkundige retouche 
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ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5H6133 

Prive 56903 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelaan .56c brugge 
050/35/4 04 . 
baan brugge-kortrijk 

d 
I K E U K g N S I 

DURASON KEUKENS 

FIRMA SCNCK GEBR 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

LECN KESTELCOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen Kremalies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

LUKCS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten snelhechlers offerte 
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewngens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter H,ieckl.ian 6 2100 Deurne 
Tel 031 /2 )6699 

Julius De Geyterstraat 204 Antwer 
pen Tel 031/29 07 87 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

Openingsuren: 

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g T E R N 

v a n 13 t o t 20 u. D o n d e r d a g v a n Tel O 
9 t o t 20 u. Z a t e r d a g v a n 9 t o t 20 u. 
Z o n d a g v a n 14 t o t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
"VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
B H O t l ^ E N U . ,mtn ,mU ri ) PAR 
K A S BLOFSONS ANORAKS 

'•" ' ' Tfl 053 b6 /3 33 
St( f nw( f) n I ir N novf /6 
94 70 DENUEfU FEUW 

PVBA J BORREMANS-COCK 
a KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 
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Wii in de Volksunie H^ 27 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

VAKANTIE 
S a m e n met U w gezin op vakan
tie bij V l a a m s e boeren in Z u i d -
Frankrijk. Z o n en sneeuw, op 
45 m i n . r i jden van een bekend 
ski -oord. O o k zeer geschikt 
voor zomervakant ie . Inl. tel. 
011-43.68.0Z 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen. 

PlatteauLievens, Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA» 

Kerkstraat 23. 
2650 B O O M 
Tel 031 88 0160 

Alle bloemen en planten. 

Kort ing van 10 % voor alle V U I e d e n 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

G.Honj •do G.iP'isrt-'. 
Molenstrant 45. 9300 Aalst 
T.'l 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstrnal 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Hüweli jksreportages. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Roods 20 par ervaring 
2 500 tevreden klanten 

V.^lenus De Snedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist In meerkleurendruk. 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47. 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
N i e u w ! D e e e r s t e e l e k t r o n i s c h e 
naa imach ines te r w e r e l d m e t ge 
h e u g e n d a t naai t e n s c h r i j f t 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel 054-33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint D.imiiionstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

lel. 053-62.37.65 

Wijnegamstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-539530 en 53 75 75 

LEYS-VERACHTERT 

K u n s t s m e d e n j , t r ap leun ingen , 
k o p e r w e r k , o p e n h a a r d e n Bev r i j 
d ings laan 87 . M E E R H O U T . 

TeL 014-30.90.74 

W i j b o u w e n v o o r u... 

— s leute l o p d e d e u r 
— en . z o n d e r p r o b l e m e n 

A L G E M E E N B O U W B E D R I J F 

Van d. Branden pvba 
W u i t e n s l a a n 39 , 9160 H a m m e 

Te l . 052-47.88.09 

Gra t i s v o o r s t u d i e e n p n j s o f f e r t e 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, tjehang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel. 053-66.74.08. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

I D E L - Tel O n - 5 3 4 3 4 9 

Gelegenheidsyri i f iek Huwelijk - Cu 
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md e 
etiketten Houten drukletters - Rekl. 
me-kctlenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hercntolsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 2108 96 
Kerkstraat 44 • Antwerpen 
fe l 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-2893.14. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io 's te huur 

Op aanvraag 
fo to ' s 

grat is ka ta loog met 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inke rke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

V 

Om te sparen, te lenen of voor een verzekering, 
wendt U zich in vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kan too rhoude r van de g roep ARGENTA 

Bet tendr ies laan 22 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 

Kantooruren; alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 

Tel. 02-56911.17 ^ ^ ^ ^ ^^ Vlaming zich thuis voelt. 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -F M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

v 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraal 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.46 

legels 
Lindenstraat 30 , Keerbergan 

Te le foon 015-51.35.71 

Z e l f i m p o r t = b e s t e pr i js 

T o o n z a a l g e o p e n d v a n 10-19 uur 
Z o n d a g v a n 14 to t 17 uur 

M a a n d a g g e s l o t e n 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN OUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • C«r>tral« 
verwarming • Houtkachela • Jnbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Fngo's en 

Diepvriezers. ( 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz. 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
TeL 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 OEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-3015.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -t- kunstvoorwerpen 

Boekhandel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Soepen 
schrijfmachines 

schoolgerief 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel, 
akkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
An tvve rpses t raa t 4 7 

2 6 4 0 Nie l 
Tel 0 3 1 - 8 8 2 5 3 1 

Machines SMITS pvba 

Boshoek 7 

2260 NIJLEN 

Tel. 031 -81 .8Z69 
014-51.35.33 

Hogedrukre in ige rs F R A N K 
Transpor tmater iaa l 

A 

.HONINB DERL 
ATRASSENI 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Met een koperskaart is alles zoveel goedkoper. Vraag Inlichtingen. 

Tel. 052-42.34.00 Galgenberg 52, Berlare 
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Jaak Vandemeulebroucke 

m Mensen van bij ons 

„mturo-parlement een volks 

beweging op gang brengen" 

S;̂ yxtïïKiSN^SSS>. 

OOSTENDE - West-Vlaan-
deren heeft sinds vorige 
week een Vlaams-nationa
list in het Europees Parle
ment; Jaak Vandemeule
broucke volgt Maurits Cop-
pieters op. 

Hij is geen parlementair 
nieuwkomer. Vandemeule
broucke was verscheidene 
jaren lid van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 
Zijn verdwijnen uit de Brus
selse Wetstraat werd des
ti jds in kommentaren van 
verschillende politieke ver
slaggevers betreurd. Jaak 
Vandemeulebroucke hield 
inderdaad tal van tussen
komsten en interpellaties 
die getuigden van een stevi

ge dossierkennis en van een 
doorzettingsvermogen om 
het parlementair kontrole-
recht zo intens mogelijk te 
benutten. Vandemeule

broucke legde zo geregeld 
de ministers van onderwijs 
op de rooster, en lichtte ook 
menige sluier op van de 
handel en wandel van wa-
pentrafikanten in ons land 
waarbij de regering niet 
vrijuit ging. Omdat Maurits 
Coppieters op korte ti jd In 
het Europees parlement een 
gezaghebbende positie ver
wierf door zijn werkkracht 
en charisma is de opvolging 
in zo'n politieke funktie alles 
behalve gemakkelijk te noe
men. 

Jaak Vandemeulebroucke 
heeft evenwel van de eerste 
dag van de installatie van 
het rechtstreeks verkozen 
Euro-parlement alle zittin
gen nauwgezet gevolgd, en 
het politiek werk van Cop
pieters begeleid. De volks
nationalisten die zich ver
enigd hebben in de „Europe
se Vrije Alliantie'IE\/A) be
houden dan ook een politiek 
gedegen voorvechter. 

Vandemeulebroucke vindt 
het een ware uitdaging dat 
hij parlementslid wordt in 
een ersatz-parlement Hij 
kan er zijn politieke stok
paardjes op het Europees 
forum brengen_ 

Jaak Vandemeulebroucke: „De 
jongste jaren hebben de nationale 
parlementen verschillende taken 
overgedragen naar Europese in
stanties. Nu weetik wel dat het Eu
ropees parlement niet meteen een 
instelling is waar de grote beleids-
tieslissingen tot stand komen en 
genomen worden, maar het is wel 
zó geëvolueerd dat een lid van het 
Belgisch parlement nog minder 
vermag voor een aantal grens
overschrijdende materies dan het 
Europees parlementslid 
Dit Euro-parlement blijft voorals
nog een ersatz-parlement maar 
het voordeel is dan weer dat er 
niet de hakbijl van stemronde 
meerderheid-tegen-minderheid 
gebruikt wordt In dat parlement 
kan je als politicus nog meebou
wen aan een stukje demokratie-in-
wording Dit is een goede aangele
genheid om wat meer kracht te 
geven aan de stem van het Europa 
der Volkeren 

Als mandataris heb je in het Euro
pees parlement de mogelijkheid 
om een aantal traditineel onge
moeid gelaten dossiers ter diskus-
sie te brengen Ik maak er een 
zaak van om tegenover het Euro
pa der Staten in dit parlmeent het 
Europa der Volkeren gestalte te 
geven. Maurits Coppieters heeft 
baanbrekend werk verricht en 
volksnationalisten van Noord en 
Zuid bij mekaar gebracht Dit werk 
moet onverpoosd voortgezet wor
den." 
— Is de stootkracht van het in
dividueel parlementslid in het na
tionaal parlement nauwelijks nog 
te bespeuren, dan moet toch ook 
toegegeven worden dat één 
Vlaams volksnationalist in het 
Europees parlement zo mogelijk 
nog minder doorweegt bij de 
schaarse besluitvorming-
Jaak Vandemeulebroucke: „Het 
individueel parlementslid betekent 
inderdaad politiek nauwelijks iets 
in Straatsburg. Met de hulp van 
fraktievorming krijg je wél een 
krachtige stem. Maurits Coppie
ters heeft aanvankelijk zeer hard 
moeten vechten om de fraktie 

„Europese Vrije Alliantie'een be
hoorlijke armslag te geven. We 
hebben als volksnationalisten 
moeten vechten om bij voorbeeld 
voldoende spreektijd te krijgen; 
om het mogelijk te maken van bij 
voorbeeld ook dringende resolu
ties ter stemming te leggen. 
Die slag is inmiddels suksesrijk 
geleverd. 
Een en ander is zelfs zo geëvo
lueerd dat we vandaag zonder al 
te veel moeite de nodige 21 hand
tekeningen kunnen verzamelen 
(terwijl onze frakiie maar 11 leden 
telt) om resoluties ter diskussie te 
brengen. 
We hebben als kleine fraktie zeer 
veel tegenwind. Anderzijds is het 
toch ook zo dat hoe groter de poli
tieke fraktie in een parlement hoe 
minder het individuele parlements
lid aan bod kan komen. Zeker in 
het Europees parlement is dit het 
geval; onze volksnationale fraktie 
komt in feite vier tot vijf keer méér 
aan het woord dan de traditionele 
zuilen" 

Meer dan echo's 
— Je komt in dat verre en volks-
vreemde parlement aan het 
woord. Maar boek je er ook ef-
fektief politieke resultaten ? 
Jaak Vandemeulebroucke: „Tot 
voor kort konden Vlamingen op 
het internationale forum nauwe
lijks hun stem laten horen. Het 
ging, wat ons betreft, telkens stee
vast om een Belgische vertegen
woordiger Nu hebben we aen 
spreekgestoelte dat we met onbe
zet mogen laten. We kunnen ons 
nu inderdaad als Vlaming in Euro
pa laten horen. 
Eén voorbeeld, in maart wordt een 
breed debat over de textielproble
men gehouden. Wij zullen er de 
Vlaamse bedrijvigheid en be
zorgdheid toelichten en scherp 
stellen. 
We kunnen ook hetzelfde zeggen 
en schrijven in verband met de 
staalnijverheid.. En noem maar op. 
Op de tweede plaats heb ik als 
VU-mandataris in het Europees 
parlement de opdracht om ons 

Vlaams-nationaal streven in kon-
krete aangelegenheden gestalte 
te geven. 
Ik zal mij opnieuw stevig vastbijten 
in de affaires van de wapenhandel 
Ter zake zijn vier nieuwe resolu
ties in de maak. Als volksvertegen
woordiger in Brussel werd ik im
mer de woestijn ingestuurd met 
dooddoeners zoals internationale 
verdragen, transit-operaties waar 
nationale ministers beweren geen 

politieke verwezenlijkingen op? 
Jaak Vandemeulebroucke: „Zeer 
zeker Neem de omstreden wa
penhandel Destijds antwoordde 
minister Van Elslande mij bij her
haalde vragen ter zake dat dit 
politiek omstreden dossier op Eu
ropees vlak diende afgehandeld 
en beslecht te worden. Als ik 
vandaag vaststel dat de rappor
teur van de Europese kommissie 
de Waalse socialist Ernest Glinne 

A1ENKN 
BU 

vat op te hebben, de vrees om bui
tenlandse staatshoofden voor het 
hoofd te stoten enzomeer... 
Daadwerkelijk zullen we in het 
Europees parlement de miskleu-
men van wapenhandel niet met
een kunnen wegwerken. 
Maar er is toch de unieke gelegen
heid om het dossier voor een 
breed publiek forum open te 
gooien; over de transit van wa
pens, de rekonversiemogelijkhe-
den van de wapenfabrieken, de 
mensenrechten, de sociale aspek-
ten omtrent de wapennijverheid. 
Wat we in het Belgisch parlement 
destijds reeds controversieel te 
berde brachten kan nu gebeuren 
op hoger echelon. 
Ten derde heb ik ook met mijn Eu
ropees mandaat de opdracht mee
gekregen om op te treden namens 
alle vergeten en verdrukte volke
ren in Europa. 

De uitbouw van de EVA-fraktie is 
daarbij van wezenlijk belang." 
Ruimer weerklank geven aan-
Maar volgen er ook konkrete 

is, dan meen ik toch op zijn minst 
te mogen verhopen dat de wapen
handel spoedig met nog meer 
aandrang in het Belgisch parle
ment opnieuw ter diskussie zal 
gebracht worden. 
Hetzelfde geldt in feite voor de 
ontwikkelingssamenwerking, het 
amnestieprobleem... 
Door het feit dat de Europese 
Vrije Alliantie een kleine fraktie is, 
en dat parlementsleden zoals De
nen hun effektief mandaat in werk
groepen (om wille van de verre 
verplaatsignen) afstaan aan een 
VU-vertegenwoordiger, krijgen wij 
meteen zeggingskracht in vier 
kommissies: de kommissie regle
menteringen (waar de bestaans
zekerheid van onze fraktie word 
verdedigd), de kommissie jeugd 
en kuituur (denk onder meer aan 
de regionale talen), de vandaag 
enorm belangrijke kommissie 
energie (waar wij ons alternatief 
tegenover kernenergie kunnen 
verdedigen) en de kommissie bui
tenlandse betrekkingen, waarin 

onder meer over de textielnijver
heid, de staalnijverheid, de invasie 
van de Japanse auto-industrie, en 
de dumping van industrieel afval in 
oceanen kan ter sprake gebracht 
worden... Met de ultieme bedoe
ling de EG-kommissie op betere 
paden te brengen.^ 
Van al dat parlementair werk in 
Euro-kommissies in Brussel, in 
plenaire zittingen in Luxemburg 
en Straatsburg krijgen we nau
welijks een goede echo. Zeker 
niet van het feit dat ook volksna
tionalisten zich op dit forum poli
tiek bedrijvig betonen-

Jaak Vandemeulebroucke: „Te
recht heeft Maurits Coppieters 
zich daarover beklaagd. Maar, 
door almaar alternatief politiek be
drijvig te blijven In het Europees 
parlement zullen we hoe dan ook 
vrij spoedig een echo vinden. Ui
teraard zullen politici (ook van 
België) met hun brede armslag in 
de traditionele partijen pogen de 
kaas van ons brood te eten. 
Wat mij betreft zullen ze het wel 
lastig hebben om met onze plui
men te gaan lopen. 
Op het gebied van de verdediging 
van de mensenrechten, het uitkie
nen van de handel en wandel van 
wapentrafikanten, het getuigen 
voor alternatieve energievoorzie
ning en dies meer zal ik, met steun 
van de EVA-fraktieleden, politieke 
eisen stellen die naderhand nie
mand ons elektoraal moet pogen 
af te snoepen. 

Alleszins kunnen wij in het Euro
pees parlement een volksbewe
ging op gang brengen. 
Eén konkreet voorbeeld: toen 
Maurits Coppieters een goed jaar 
geleden In het Euro-parlement zich 
opwierp als een anti-nucleair politi
cus werd met hem schamper gela
chen. Ik stel vast dat ook in dit poli
tiek milieu de kernlobby almaar 
kleiner wordt 
En of wij, volksnationalisten, in het 
Europees parlement geen baan
brekend werk zouden verrich
ten... " 

(HDS) 
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