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Diogenes bekijkt de stoeltjesdans BIz. 4 Van Breugel en Calmeyn Biz. 16 

10 jaar wereldwinkels BIz. 28 

Een dam tegen 
de vloed 

Bij afwezigheid van eerste minister Wilfried Mar
tens — die in Kinsjasa is gaan toezeggen dat de kre
dietlijn van de Zaïrese Nationale Bank bij de Bel
gische Nationale Bank opgetrokken wordt van 
700 miljoen naar 1 miljard — hebben enkele van zijn 
regeringsleden inventaris gemaakt. Vooral Mark 
Eyskens, wiens ministeriële taak het ten slotte is de 
eindjes aaneen te knopen, heeft weer de alarmbel ge
luid. De cijfers die hij citeert zijn zo astronomisch, 
dat ze voor de gewone burger een abstraktie vormen. 
De globale door de Belgische staat gewaarborgde 
schuld bedraagt 3.600 miljard. Een getal om bij te dui
zelen: men heeft achter de cijfers elf nullen nodig om 
het te schrijven. Het komt er op neer dat de schulden
last per hoofd van de bevolking — van de pasgebore
nen tot de stokbejaarden — meer dan één-derde 
miljoen is. Op iedere frank die de staat uitgeeft, moet 
hij thans reeds praktisch één frank betalen als 
intrestlast op schulden. 
Van een kind-vriendelijk beleid gesproken.- onze 
kinderen en kindskinderen zullen nog krom liggen 
om te betalen, wat vandaag over de balk wordt 
gegooid! 

Alleen al in 1981 zal de centrale overheid 
600 miljard moeten lenen. Er wordt echter voorspeld, 
dat ze daarvan hooguit 350 miljard zal vinden, ook 
als ze de allerlaatste oliesjeik onder de boernoes tast. 
Dat is misschien zelfs een lichtpunt: het geld dat de 
overheid niet kan vinden, kan ze ook niet verspillen... 
Ten overstaan van dergelijke dramatische cijfers 
moet vastgesteld worden, dat de regering nog altijd 
niet toe is aan een zinnig plan en aan de nodige 
maatregelen om de overheidsuitgaven drastisch te 
beperken. Wel integendeel volhardt ze in de politiek 
van verspilling en verkwisting. 
Het staaldossier blijft daarvan het schoolvoorbeeld. 
Begin vorig jaar werd becijferd dat tot in 1985 niet 
minder dan 43 miljard bijkomend in de staalovens 
zou worden gegooid; 34 daarvan in die van Wallonië. 
Deze cijfers zijn al lang achterhaald. Op dit ogenblik 
kan niemand precies zeggen, hoe hoog de rekening 
— met inbegrip van de Waalse fuzie en haar gevol
gen — precies zal belopen. 
Niet alleen de Vlamingen — die de betalende partij 
zijn — beklagen zich bitter over deze gang van zaken. 
Ook internationaal heeft men door, hoe in België het 
geld over de balk wordt gegooid. De Europese Kom
missie is niet te spreken over de „edelmoedigheid" 
van de Belgische regering ten aanzien van Cockerill 
en De Driehoek van Charleroi. Ze twijfelt hartsgron-
dig aan de resultaten van de herstrukturering en ze 
noemt de miljardensmijterij van Martens-IV gewoon
weg konkurrentievervalsing. 
De miljarden voor de Waalse staalnijverheid, de 
miljarden voor de staatsovername van stervende 
bedrijven, de miljarden voor hulp aan ten dode 
opgeschreven ondernemingen: ziedaar een der 
breedste beddingen waarlangs de staatskas leeg
stroomt. De staatsuitgaven zouden moeilijk samen
drukbaar zijn? Als men een dam gooit om alvast deze 
miljardenvloed tegen te houden, dan kan men zich 
straks de reis naar de allerlaatste oliesjeik met zijn 
peperdure miljardenleningen besparen. 

Matigen? De burger wil het wel, Vlaanderen wil 
het wel. Maar niet om met de opbrengst van de eigen 
matiging de eigen doodskist te betalen. 

tvo 

Foto van de week 

Verheugende t i jdingen uit Kinsjasa' Ten eerste w o r d e n de kred ieten van de Zaïrese Nationale 
Bank bij de Belgische Nationale Bank opge t rokken van zevenhonderd mil joen naar één mil jard En 
vervo lgens heeft de heer Ngunza Karl I Bond, Mar tens ' Zaïrese kollega, onze eers te minister 
begroet met een in het Neder lands u i tgesproken „hartschappel i jke w e l k o m " en met de kreet „Leve 

België, leve Zaïre", in dezel fde taai (foto Guyaux) 

Schandalige benoemingen 
Besparen? Een einde stellen aan 
de inflatie van de politieke be
noemingen? Onze ministers en 
de voorzitters van de regerings
partijen hebben er de mond van 
vol. Maar in werkelijkheid gaat 
het oude spelletje lustig verder 
In een land met astronomische 
begrotingstekorten en met een 
ondraaglijke schuldenlast, zou 
iedere frank aan overheidsuitga
ven zeven keer moeten omge
draaid worden. Maar wat gebeurt 
er in feite? Hieronder een paar 
ongelooflijke staaltjes van van
daag. 

De franstallge socialisten had
den hun begerig oog laten vallen 
op de vrij te komen post van 
direkteur-generaal bij de Belgi
sche Dienst voor Buitenlandse 
Handel. Maar ook de CVP maak
te aanspraak op deze post 
De oplossing die uit de bus komt, 

stelt beide regenngspartijen tevre
den De Waalse socialist v\/ordt 
direkteur-generaal En voor de 
CVP-kandidaat wordt een nieuwe 
funktie in het leven geroepen die 
van fulltime-voorzitter van de raad 
van beheer van de Dienst Een job 
met een stralende vergoeding, 
een wagen-plus-chauffeur en een 
sekretariaat Dat alles uiteraard op 
de kap van de belastingbetaler 
In de Regie der Luchtwegen 
moest een direkteur-generaal be
noemd worden Ook voor deze 
post hadden de verschillende re
geringspartijen een vnendje in de 
pekel Minister Chabert vond het 
ei van Columbus de „herstruktu-
renng" en de „herwaardering" van 
de Regie Onder dit fraaie motto 
werd het directoriaal-generaal op
gesplitst in vier funkties een admi
nistrateur-generaal, een adjunkt-
administrateur-generaal en twee 

Fiskale 
fraude ? 

En begrotings* 
fraude,,. ? 

Lees bIz. 12-13 

direkteurs-generaal Eén peperdu
re topfunktie per koalitie-partij Zo
dat iedere regeringspartner mee 
aan de bak kwam 
Alleen al de kost voor deze vier 
nieuwe funkties — allerhoogste 
weddeniveau, direktievergoeding, 
extra's en andere schnabbels — 
moet een eind boven de tien mil
joen liggen Per jaar leder jaar 
opnieuw 
Matigen'' 



Mq Brieven 

OVERDREVEN 

EL SALVADOR 
We vragen ons werkelijk af wat CVP-
voorzitter Tindemans toch bezielt om 
aan het terreur-regime in El Salvador 
een forum te bezorgen in de persoon 
van Aristide Calvani? Heeft de CVP 
dan onze Vlaamse priesters niet ge
hoord? 
Heeft de CVP dan niet vernomen dat 
aartsbisschop Romero werd ver
moord? 
Het CVP-optreden inzake dit Mldden-
amerikaans land, Is na getuigenis van 
Ludo Van De Velde en Piet Declercq, 
werkelijk een laf en wansmakelijk in de 
rug schieten van alle kristelijk-geènga-
geerde mensen. 
Of moeten we toch geloven dat die 
„C" met staat voor „Christelijk". 

T.V.A^ SL-AndrIes 

SAMENBUNDELEN 

Sommigen zijn na de verkiezing van 
het vernieuwd partijbestuur van de 
Volksunie opnieuw begonnen aan hun 
afbraakpolitiek. Zij achten „rechts" be
langrijker dan „Vlaams" en een „inge
beelde figuur" hoger dan een „levende 
persoon". Zij doen het voorkomen 
alsof alles rond linkse of rechtse 
kjeëen zou cirkelen.^ 

Wanneer gaan deze mensen eens 
proberen mee te bewegen met 151 
jaar Vlaamse beweging naar het Euro
pa-van-morgen? Sommigen dromen 
nog steeds van een super-nationalis-
me, een soort Vlaamse gemeenschap 
van zuivere Vlamingen met gelijkgezin
de ideèen. Of hebben wij nog niet 
genoeg aan super-patnotten? 
De Vlaamse gemeenschap is een zeer 
konkrete samenleving van mensen 
met verschillende levensbeschouwin
gen. En de Volksunie zal de enige 
nationale politieke partij zijn (versnip
pering is afbraak!) die aan deze natie 
als gemeenschap een staatkundige 
gestalte moet geven. Het levende 
Vlaanderen eerst! 
Als Vlaams-nationalist nodig ik alle 
nationalisten met hun gewaardeerde 
princiepen uit om plaats te nemen in de 
rangen van het Vlaanderen-van-mor-
gen en de Vlaamse krachten te bunde
len tot één Volksunie-front Immers, 
met het elektoraal vooruitzicht van '82 
tof andere verkiezingen, bijv. Brussel) 
gaan zgn. progressieve krachten zich 
bundelen, is een front van zelfstandi
gen in de maak, lijkt de Belgische 
eenheidsdroom weer naar boven te 
komen. 
Er is maar één afdoend antwoord: de 
Volksunie moet machtiger worden om 

Driejaarlijkse Staf-Bruggenprijs 
Door het toekennen van een driejaar
lijkse prijs willen het Noordstarfonds 
vzw en de Stichting Staf Bruggen 
vzw, hulde brengen aan de nagedach
tenis van Staf Bruggen. 
Deze prijs — ten bedrage van 20.000 
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fr. — wordt gehecht aan een prestatie 
of een geheel van prestaties uit de af
gelopen drie jaren, waarin men het 
best de geest van deze Vlaams-
natlonale akteur, regisseur en teater-
dlrekteur terugvindt 

Door die geest wordt verstaan, de 
bestendige zorg tot het leveren en/of 
bevorderen van gezonde, volkse kul-
turele prestaties, die de Vlaamse 
aard huldigen of de Vlaamse ge
meenschap dienen door het wakker 
roepen of door het bewust maken 
van traditionele Vlaamse waarden of 
van Vlaams-nationale ideeën. 

Het begrip prestatie mag ruimer wor
den opgevat dan het strikte teaterge-
beuren, maar dient rechtstreeks in 
verband te staan met het Vlaams 
toneelleven in al zijn aspekten. 

Ontvankelijk zijn de gemotiveerde 
kandidaturen van groepen, gezel
schappen, schrijvers, vertolkers, 
spelleiders en andere kreatieve, bij 
de hierboven bepaalde prestaties be
trokken personen. 

De zo konkreet mogelijk te motive
ren kandidaturen zijn in te dienen 
ofwel door de betrokken persoon, 
vereniging of instelling zelf, ofwel 
door derden. Zij worden tot uiterlijk 
15 maart 1981 ingewacht op het se-
kretariaat van de Stichting Staf Brug
gen vzw. Weide 10 te 9991 Adegem. 

De kandidaturen zullen beoordeeld 
worden door de Raad van Beheer van 
de Stichting Staf Bruggen vzw, die 
soeverein beslist over de toewijzing 
van de prijs. Bij toewijzing zal de prijs 
uitgereikt worden op zaterdag 16 mei 
1981 in het raam van de jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid te Sint-
Amandsberg. (Meegedeeld) 

de Vlaamse zelfstandigheid beter te 
kunnen dienen. Politiek is macht Wie 
de VU verzwakt maakt de klassieke 
drie sterker om Vlaanderen voor eeu
wig op de 2e plaats te zetten. Er is een 
levenswijsheid die zegt: wilt ge iets 
veranderen of verbeteren, begin bij 
uzelf. De Vlamingen moeten zelf iets 
doen! 

V.D., Brussel 

KORTZICHTIG 

In uw rubriek „Taalklachtenbus" CWij" 
van 19 feb. '81) lees ik dat iemand 
aanstoot neemt aan de viertaligheid in 
het St-Pietersstation te Gent Per
soonlijk vind ik zo'n taaiklachten
bureau een nuttige instelling en ik 
juk:h het initiatief van harte toe maar 
deze klacht getuigt mijns inziens van 
kortzichtigheid. Is het niet de plicht 
van een internationaal treinstation als 
dat van Gent om viertalig te zijn? Zijn 
wij dan zo bekrompen geworden. 
Gent niet langer als een internationaal 
knooppunt te zien? Even op een njtje: 
drie havens in de buurt, een kunststad 
van wereldklasse, een internationale 
jaart)eurs, wereldvermaarde floraliën, 
een sportcentrum (AA Gent 't Kuip-
ke, een watersportbaan), een belang
rijke universiteit, en noem maar op. 
Kom nou, bekrompenheid van dat 
soort helpt ons geen stap vooruit 
integendeel! Het doet onze wereldwij
de kansen slinken. 

D.B„ Gent 

Nu overdrijft de BRT toch een beetje 
met die Eurosong-selekties. Drie 
avonden liedjes van een bedenkelijk 
allooi, een vierde avond dezelfde lied
jes als een paternoster In samenvat
ting en dan nog eens een selektie van 
de tien door het publiek gekozen 
liedjes. 

Daarbij komt dat wie wil meekiezen 
vijftig fr. per kans aan de lotto mag af
dekken en dat allemaal onder de mom 
van inspraak van het publiek. Bedankt 
hoor! 

Of is het misschien een voorsmaakje 
van de verplichte 25 % eigen produk-
ties dat een CVP-pariementslid ons 
opdringt? Als wij ons volk niets dege
lijker te bieden hebben dan hoeft het 
voor mij niet Dan maar liever een 
goed lied van t)oven de Moerdijk. Of 
heeft alles iets te maken met de 
centen van SABAM? 

A.P„ Oostende 

RACISME 

De Kamer heeft een wetsvoorstel te
gen het racisme goedgekeurd. De 
Volksunie onthield zich omdat zij het 
recht op vrije meningsuiting en op 
vereniging miskend achte. In soortgelij
ke bewoordingen kwam een tv-bericht 
in onze huiskamer 

Uit goede wil en voorzichtigheid —• de 
VU is veeleisend — heb ik het wets
voorstel en het beknopt verslag van de 
kamerzitting gelezen. Graag geef ik 
toe dat de berichtgeving van de BRT 
ongenuanceerd was. Anti-VU was ze 
alleszins met 

Eveneens geef ik toe dat de betrokken 
wetgevers aardig wat geknoeid heb
ben in hun wetsvoorstel. Het doktert 
slechts aan enkele fragmentaire gevol
gen van de sociale toestand: het ver
mengt racisme en rassenscheiding op 
een wijze die politiek „hier en nu" 
korrekt is, maar juridisch erg onrijp; 
omwille van het gebrek aan precies
heid is het ten slotte onbedoeld een 
aanval op de rechten van de mens. 
In tegenstelling tot de mening van 
kameriid Suykerbuyck denk ik dat het 
voor een wet niet volstaat goed be
doeld te zijn. Wel hebben alle frakties, 
wanneer het in hun kraam paste, zulke 
wetten goedgekeurd, ook de Volks
unie. Werden alle pogingen door de 
VU aangewend om dit voorstel naar 
vorm en inhoud te verbeteren? Heeft 
de VU de ernst van het tema voldoen
de aangevoeld? Bewijst de snelheid 
om er zich van af te maken, het niet 

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

De redaktie 

teruggrijpen naar de Raad van State, 
het niet bieden van een alternatief, het 
met naar de pers gaan, het zwijgen in 
het eigen blad, niet dat hier vaandel-
vlucht gepleegd werd? En dit op een 
essentieel punt waaraan een aantal 
VU-kiezers meer dan anderen gevoe
lig is. Heeft de VU zich afgevraagd hoe 
haar houding zou funktioneren — niet 
enkel elektoraal — naar kader, kiezers 
en andere „partijen" toe? Heeft ze 
onenigheid willen verdoezelen op de 
goedkoopste wijze? 

De VU heeft in een oogwenk al deze 
vragen gesteld zonder er één van te 
beantwoorden. De korrekte tussen
komst van kameriid F. Baert kan dit 
met verdoezelen tussen alle regeltjes 
in. Wat hier gebeurd is, kan eenvoudig
weg niet in een partij die haar ideologie 
diepmenselijk schraagt 

M.C. D„ St-Kat-Waver 

STRIJDFONDS 
Ik lees In „De Standaard" van 13 
februari I.I.: „Franstaligen domineren 
mijnwezen" en „Het Vlaams overheids
personeel klaagt het benoemingsbe
leid van minister Claes aan." 

Wat doen jullie in zo'n geval, of wat kan 
er gedaan worden om die meneer 
mores te leren? Is er in het kiesdistrikt 
van Claes geen VU-afdeling? Die zou 
daar dan van deur tot deur een pamflet 
moeten uitgeven. Dat zou de VU veel 
baat bijbrengen. 
Waarom geen folder rondgedeeld 
waarin dat allemaal wordt aange
klaagd? 

Kunnen wij geen strijdfonds voor pro
paganda oprichten? Ik zal de eerste 
zijn om een penning te storten. De 
massa sensibilizeren dat moeten onze 
leiders doen, anders zijn het geen 
leiders! 

J.S,, Berchem 

MEUBELEN 

„TER SCHOOTE" 
TONY WATERSCHOOT 

Bij ons kunt U terecht voor tra(ii-
tionele, ambachtelijke kopieën in 
massief, edel hout vervaardigd in 
eigen atelier. 

VERDELER: 
JEAN ROCHE, 
DE SEDE, 
POLTRONA FRAU, 
GIORGETTI, 
GEEREBAERT e.a. 

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

Donderdag sluitingsdag. 
Open tijdens weekends. 
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Mensen m 
Grafé en de CEPIC 
Het rommelt de jongste dagen 
onafgebroken in de regerings
partijen. Dat was duidelijl< zicht
baar op het PS-kongres. Maar 
ook de PSC en de CVP worden 
voortdurend over en weer geslin
gerd tussen hun standen, belan
gengroepen en vleugels. 
In de PSC heeft CEPIC-voorzit-
ter Grafé zopas de regering ver
weten, dat ze door de knieën is 
gegaan voor de vakbonden en 
dat het interprofessioneel ak
koord de hele door de regering 
voorgestelde matiging op losse 
schroeven zet. 
Het harde standpunt van Grafé 
kwam over als een soort oor
logsverklaring van de CEPIC aan 
Martens-IV. Nu is de CEPIC in de 
PSC allesbehalve onbelangrijk 
en marginaal. Deze strekking, 
waartoe ook PSC-voorzltter Van 
den Boeynants persoonlijk be
hoort, vormt de rechtervleugel 
binnen de PSC. Op de 47 PSC-
parlementsleden zijn er elf die 
openlijk en een tiental die heime
lijk aanleunen bij de CEPIC. 
Daartegenover staan 17 openlij-

Grafé 

ke en nog een half dozijn be
schaamde aanhangers van de 
vakbondsstrekking, wier woord
voerder oud-minister Califice de 
regering ook al bedreigd heeft 
met het opzeggen van het ver
trouwen. 

Dumon: 
regering 
moet weg 
Dat de tegenstellingen binnen de 
PSC de jongste tijd zo scherp aan 
het licht traden, heeft wellicht iets 
te nnaken met de afwezigheid van 
PSC-voorzitter Van den Boey
nants, die voor enkele dagen naar 
het buitenland vertrokken was 
De bloedeigen arrondissementele 
PSC-voorzitter van Van den 
Boeynants, Christian Dumon, ver
klaarde tijdens V d B ' s afwezig
heid op een vergadenng te Kraai-
nem, dat de huidige regering met 
in staat is om het land te besturen 
„Hoe vlugger ze vertrekt, hoe be
ter' We willen met meer weten van 
een regenng van kapituleerders" 
Van den Boeynants' plaatsvervan
ger als PSC-voorzitter, senator 
Dieudonné André, zwakte de uit
spraak van Dumon nadien wel af 
Maar hij stelde meteen toch in het 
vooruitzicht dat op het PSC-kon-
gres van 28 maart de tegenstan
ders van deelneming aan de rege
nng ruim aan het woord zullen 
komen 

Martens: 
kat van huis 
De afwezigheid van eerste minis
ter Martens — op reis naar Zaïre 
— heeft in de CVP gelijkaardige 

gevolgen gehad als die van Van 
den Boeynants in de PSC. 
In het CVP-bureau heeft Tinde-
mans vlug een niet mis te versta
ne nieuwe aanval op zijn partijge
noot eerste minister Martens ge
plaatst, door het interprofessio
neel akkoord te kraken en door 
te stellen dat dit akkoord de helft 

van de matiging op de helling zet. 
Hij voegde er weliswaar vergoe
lijkend aan toe dat een beter 
resultaat „in de gegeven omstan
digheden" wellicht met mogelijk 
was-

Deze week dit... 
Sta me toe dat ik me deze 
week heel speciaal richt tot één 
persoon Trouwens geen 
alledaagse figuur Het gebeurt 
overigens zelden dat een eerste 
klas-poiitieker in volle glone, uit 
eigen vrije wil het veld verlaat 
Alleszins afscheid neemt van de 
dwingende druk van de 
toppolitiek Maunts Coppieters 
verwittigde ons reeds een tijd 
geleden Hij deed het 

Beste Maunts, vonge zondag 
kon je voor heel TV-kijkend 
Vlaanderen uiteenzetten om 
welke motieven je deze 
beslissing nam Heel bewust wil 
je een keerpunt brengen in je 
leven Planmatig als het ware 
voorzie je, de volgende jaren te 
wijden aan andere zinvolle 
opdrachten Je gezin Je 
innerlijke rust Je honger naar 
persoonlijke vervolmaking 

Ongetwijfeld zal je ook 
overgaan tot een kritische 
evaluatie van je eigen leven en 
van de beweging waann je zo 
lang en zo intens een hoofdrol 
hebt gespeeld We moeten je wil 
met respekt aanvaarden 

Ik leerde je kennen voor 
ongeveer 25 jaar Wellicht weet 
je dat met meer Als totaal 
onbekende hoogstudent leidde 
ik een vergadenng in een zaaltje 
van een Leuvense volkswijk, 
waar de toen befaamde 

Coppieters het woord voerde 
Hoe dikwijls ik sedertdien je 
spreekbeurten mocht aanhoren, 
IS met meer te tellen Telkens 
opnieuw ervoer ik hoe heel de 
zaal in de ban geraakte van je 
redenaarskunst 

Naast al je andere gaven, is je 
sprekerstalent wellicht je 
sterkste wapen Je weet je 
toehoorders te bezielen 
Je slaagt erin je publiek met de 
gloed van je beeldrijke woorden 
op te tillen en te laten kijken 
naar onverwachte horizonten Je 
opent bredere perspektieven Je 
biedt de luisteraars inspirerende 
uitzichten die wakker schudden 
en uitdagen 

Maunts, ik weiger dit neer te 
schrijven in de verleden tijd, 
omdat ik hoop en verwacht dat 
je deze aangeboren talenten met 
zal opbergen Je 
overtuigingskracht en geestdrift 
kunnen we in de Volksunie nog 
best gebruiken 

Ik weet met waarvoor ik je het 
meest moet bedanken Je 
volledige inzet op elk vlak heeft 
de partij onberekenbare diensten 
bewezen Niemand kan 
loochenen dat het aanschijn en 
de inhoud van de Volksunie 
wezenlijk zijn toegenomen met 
Coppieters Ik dank je alvast 
voor je hoogstaande 
menselijkheid 

Je aangrijpend chansme Ik dank 
je voor je diepe emotie Zij heeft 
ons wel eens parten gespeeld, 
maar ze heeft de Vlaams-
nationale idee dimensie gegeven 
en haar geloofwaardigheid 
versterkt Ik dank je voor je 
sociale bewogenheid Je geloof 
in de mensen en in de 
noodzaak, hen te vormen en op 
te leiden Je kreatieve geest die, 
met erkenning van de 
traditionele waarden, steeds op 
zoek IS naar zinvolle 
vernieuwing 

Je kan en mag het nu wat 
rustiger doen Meer op de maat 
die je zelf bepaalt Voor mij en 
het partijbestuur blijf je in ieder 
geval een kaderlid van formaat 
Je bent en blijft voorzitter van 
het Vlaams Internationaal 
Centrum Onze leidsman om het 
Vlaams-nationalisme gestalte te 
geven in Europa en de wereld 
Voor de mensen in je naaste 
omgeving blijf je de VU-
vertegenwoordiger in de 
gemeenteraad Je bent en je 
blijft een essentieel stuk van de 
Volksunie 
Ik reik je mijn hand Houwe 
Trouwe 

Vic ANCIAUX 

Erik Van Rompuy 

Bijna terzelfder ti jd herhaalde 
CVP-Jongerenvoorzitter Van 
Rompuy — doorgaans be
schouwd als de woordvoerder 
van Tindemans' heimelijke ge
dachten — nog eens al zijn le
vensgrote bezwaren tegen het 
regeringswerk 
Op hetzelfde ogenblik hield 
CVP-minister van Financien 
Mark Eyskens te Leuven zijn 
zoveelste Cassandra-redevoe-
ring, die opnieuw een zijdelingse 
maar daarom niet minder duide
lijke aanval op het regeringsbe
leid inhield. 

Eyskens 
in de kou? 
Het gerommel binnen de CVP en 
de PSC geeft voedsel aan allerlei 
„geruchten in de wandelgangen", 
zoals men dat pleegt te noemen 
Insiders wijzen erop dat de sa
menwerking tussen PSC en CVP 
de jongste tijd terug bijzonder 
intens is geworden Deze samen
werking zou o m steunen op een 

bijzonder hartelijke relatie tussen 
Van den Boeynants en Tindemans 
die, zo wordt gefluisterd, wel eens 
gemeenschappelijke belangen 
zouden willen najagen 
Beseffend dat een eerste minister
schap zeker in de nabije toekomst 
voor hem met is weggelegd, zou 
Tindemans met ongeneigd zijn om 
Van den Boeynants een kans te 
geven, diens hoogste ambitie te 
vervullen nog eens eerste minis
ter te worden, maar dan aan het 
hoofd van een „sterke ploeg" 
Dat zou voor Tindemans alvast 
het voordeel hebben, zo wordt 
betoogd, dat enkele van zijn 
Vlaamse medekandidaten voor 
het eerste ministerschap in de kou 
gezet worden Met name zou 
Mark Eyskens met aan de bak 
komen Diens definitieve door
braak zou immers het definitieve 
einde van de Tindemans-era in de 
CVP zijn 

Welke ook de achtergronden van 
het gedonder in CVP en PSC 
mogen wezen een ding staat als 
een paal boven water 's lands 
grootste partij, sinds jaren onafge
broken aan het bewind, bewijst in 
de huidige tragische knsisomstan-
digheden eens te meer haar on
vermogen om een samenhangend 
beleid te voeren 

VdB 
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Glunderend, alsof zij geroepen zijn het meest welvarende land ter 
wereld mee te besturen, poseren de kersverse PS-excellenties naast 
een al evenzeer stralende eerste minister. Er is immers geen vuiltje aan 

Naar Straatsburg!... 

de lucht Spitaels heeft van zijn vervanging gebruik gemaakt om een 
aantal pleisters te leggen op stinkende PS-wonden. Martens heeft 
weer zijn getal. En regeren is er al lang niet meer bij... 

Het FDF gaat naar Straatsburg. 
Bij de Europese Kommissie voor 
de Rechten van de Mens diende 
de partij een klacht in tegen de 
staatshervorming van augustus 
1980. 
Immers, aldus het FDF, de Brus
selaars hebben niet meer dezelf
de rechten als de inwoners van 
Vlaanderen en Wallonië. Deze 
twee gewesten hebben een eigen 
raad en een eigen regering. Daar
enboven is het een diskriminatie 
dat Franstalige verkozenen uit 
Halle-Vilvoorde geen zitting mo
gen hebben in de Vlaamse Raad. 
Slechts twee bemerkingen hier
bij ter overweging van het FDF: 
wie ontzegde mevrouw Ber-
naerts, verkozen in het arr. Nijvel, 

de toegang tot de Franse Ge-
meenschaps- en Waalse Ge
westraad? Wanneer zullen de 
Vlamingen te Brussel dezelfde 
rechten en waarborgen hebben 
als hun Franstalige stadsgeno
ten? 

voelde wat neer te pennen over 
de „taalkwestie". 
Na de vaststelling dat het leven in 
dit land totaal beheerst wordt door 
het nationaliteitsprobleem, ver
haalt hij zwart op wit van „toen 
Naga en ik er waren in de Voer
streek net weer iemand was 
doodgeschoten uit linguïstisch pa
triottisme". Daarmede weten onze 
buren iets, waar wij helemaal geen 
weet van hebben! 

Socialistisch 
extremisme 
Het enige wat de taalstrijd tot 
dusver opgebracht heeft is, al
dus Paul Abbey, '„eert extremisti
sche tweetaligheid die naast uit
stekende Franse termen tot een 
soort steenkolen-Nederlands 
verplicht". Hij vindt het onbegrij
pelijk dat men zich liever uitdrukt 
in „kromme onlogische 
niemandstaal" dan in welluidend 
Frans. 
Zijn besluit zal alleszins de Vla
mingen onbegrijpelijk in de oren 
klinken: „Toch hebben de Vlaam
se socialisten nog steeds geen 
belangrijker programmapunt dan 
het terugdringen van het Frans. 
Dat heeft ze in twee wereldoorlo
gen al tot gevaarlijk flirten met 
de Germaanse overheerser ver
leid en doet hen ook nu weer lon
ken naar Glimmerveenachtige 
nationalisten van uiterst rechts." 
Karel Van Miert moet bij deze 
blote vaststelling verstomd staan. 
Dergelijk artikel is de naam artikel 
niet eens waardig, het is een halve 
bladzijde „kromme onlogische nie
mandstaal". 

...beter dan Twee maten! 
Nederland: 
Gehoopt moet worden dat de 
rechters te Straatsburg beter 
voorgelicht worden over de Belgi
sche kommunautaire problema
tiek dan onze Noorderburen. 
Een prachtig staaltje van deze 
voorlichting vinden we deze week 
onder de titel „Frites" in het Neder
lands dagblad „NRC-Handelsblad" 
Auteur van het artikel is een zeke
re Paul Abbey, die met zijn vrouw
tje Naga een paar dagen te Brus
sel doorbracht en zich geroepen 

„Wegens medeplichtigheid aan 
vrijwillige en opzettelijke brand
stichting bij nacht" werd gemeen
teraadslid Gerda De Rijck door de 
Antwerpse rechtbank veroor
deeld tot zes maanden gevange
nisstraf, waarvan twee maanden 
effektief. Haar echtgenoot Dick 
kreeg acht maanden toegemeten, 
waarvan vier effektief. Daarenbo
ven werden beiden voor vijf jaar 
uit hun burgerrechten ontzet! 
De feiten zullen iedereen nog wel 
vers in het geheugen liggen. Naar 
aanleiding van de viering van 150 
jaar België bracht het „vorsten

paar" een bezoek aan Antwerpen. 
Daarbij werden Gerda en Dirk 
betrapt op het gooien van een zelf 
in elkaar geknutseld rookbomme-
tje, waarvan uit de onderzoeken 
bleek dat het gedoemd was om 
niet eens te roken. 
De zeer zware strafmaat wijst nog 
maar eens op de twee maten die 
de rechtbanken hanteren. Zes of 
acht maanden voor een Vlaming 
die een rookbommetje gooit; de 
vrijlating en een viering bovenop 
voor een Waal die schiet op Vla
mingen! 

Stop subsidies 
De Europese Kommissie heeft 
beslist vanaf 1984 geen over
heidshulp aan de staalnijverheid 
meer te dulden. Of de EG-indus-

trieministers dit voornemen zul
len kunnen opdringen aan de 
nationale regeringen valt nog af 
te wachten, en achterpoortjes 
zullen er allicht ook wel nog 
gevonden worden. Vanaf nu zou 
nog slechts overheidshulp aan 
de staalnijverheid mogen toege
kend worden, indien er een her-
strukturering aan gekoppeld 
wordt. 
Allicht zullen vanuit Wallonië 
spoedig alweer kwalijke protes
ten op dit besluit volgen, maar in 
feite hoeft men niet verontrust te 
zijn over dit EG-besluit. Aan het 
ritme waaraan momenteel nog 
onverminderd miljarden wegge
gooid worden in de Waalse staal-
bekkens zal er binnen drie jaar 
zeker geen frank meer voorfian-
den zijn om deze verspillingspo-
litiek verder te zetten. 

Kommentaar 

2 miljard 
voor Moboetoe 
In Zaïre is premier Martens de 
blijde tijding aan Moboetoe gaan 
verkondigen dat de kredietlijn van 
700 miljoen waarover zijn land bij 
de Belgische nationale bank be
schikt opgetrokken wordt tot 
1 miljard frank Er werd ook ge
sproken over de nagenoeg 986 
miljoen frank schulden die Zaïre 
heeft bij onze RTT, en die Za ïre 
weigert te betalen. Ze bestrijden 
zelfs het bedrag van hun RTT-
schuld Met onze staatsfinancien 
gaat het evenwel zo goed dat die 
twee miljard frank in totaal best 
kunnen cadeau gedaan worden 
aan Moboetoe. 

AZAP-
korrespondent 
Premier Martens maakt zijn Zaï-
rereis in het gezelschap van niet 
minder dan 35 Belgische journa-
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de 
listen. Ook de Zaïrekenner Manu 
Ruys van „De Standaard" is als 
reporter meegevlogen. Het eer
ste verslag dat de krant vorige 
week publiceerde werd keurig 
bijeengeschreven- door het 
staats-persburau AZAP van Zaï
re. Geschikte kopij voor een dag
blad „voor staatkundige en eko-
nomische belangen-" 

Eigenlijk zou men vandaag de dag moeten spreken 
van de regering Martens-V. Of minstens toch van 
de regering Martens-vier-en-half Want het vertrek 
van vice-premier Guy Spitaels naar het voorzitter
schap van de PS heeft aanleiding gegeven tot niet 
minder dan een half dozijn herschikkingen en 
aanstellingen. Maar aangezien de koalitiepartners 
niet veranderd zijn, en aangezien iedereen het 
tellen al lang moe werd, is het bij Martens-IV ge
bleven. 
Wie wil weten aan hoeveel kwalen en ongemakken 
de PS lijdt, hoeft maar de optelling te maken van 
het aantal en de aard der kwakzalven en mirakelre
medies die de nieuwe voorzitter aan de zieke heeft 
toegediend. Want bij de opvolging van Spitaels 
heeft niet de genezing van een sukkelend land, 
waar wel de bemeestering van een kreupele partij 
voorgezeten. 
De eerste die er een lepel van binnen kreeg was 
Elie Dewortne. Die, zoals zijn goed-Vlaamse naam 
het zegt, behoefte had aan een afdrijvend middel. 
Dat is hem dan ook met bekwame spoed toege
diend. 
De Luxemburger, die in de regering Martens-lll 
nog minister was en in Martens-IV slechts staats-
sekretaris, heeft nu tijd en gelegenheid om in de 
eenzaamheid der heimatlijke wouden te mijmeren 
over 's werelds loon. Want hij dankt zijn defenes-
tratie precies aan het feit, dat hij een der trouwste 
aanhangers was van Spitaels. Hij bestond het, in 
zijn eigen Luxemburgse federatie de volgelingen 
van Glinne als "marginalen"te bestempelen en een 
levensgrote kaars te branden voor de kandidatuur 
van Spitaels als partijvoorzitter Dat is vandaag 
niet meer „de bon ton": Spitaels offerde zijn 
trouwste aanhanger met wellust aan de wraak
zucht der Luxemburgse Glinneanen. 
Mathot, van Luik en dus van dezelfde federatie als 
odd-man-out Cools, wordt vice in het spoor van 
Spitaels. Hij mag weliswaar de portefeuille van Be
groting houden, maar Binnenlandse Zaken gaat 
naar Busquin. Deze scherpe wallingant (dat be
looft, op Binnenlandse Zaken!) huist, net als 

Glinne, in het arrondissement Charleroi. Zijn be
vordering is een pleister op het zere been van de 
volgelingen van Ernest-le-rebelle in het Zwarte 
Land. 
Leburton, de blanke boeddha van Borgworm, heeft 
met alle energie de kandidatuur van Spitaels 
bestreden en die van Glinne gesteund. Hij mocht 
dus billijkerwijze een zoenoffer verwachten. Ver
mits het politieke spel wil, dat vrienden gestraft en 
tegenstrevers beloond en gewonnen worden. Dies 
werd uit Leburton's arrondissement Hoei-Borg-
worm de extra-parlementair Coeme (spreek uit: 
Coëme) verheven tot de waardigheid van het 
staatssekretariaat voor het Waalse gewest. De 
man bekende openhartig dat hijzelf door zijn 
aanstelling „met verstomming" was geslagen. 
De eigenlijke portefeuille van Spitaels, die van 
Verkeerswezen, werd als doekje voor het bloeden 
toegekend aan een door werkloosheid en onvrede 
zwaar geschokte streek: Waals-Brabant De 
nieuwbakken minister Valmy Féaux is meteen de 
derde titularis van Verkeerswezen in enkele maan
den tijds. Na Chabert en Spitaels moet dit departe
ment opnieuw zijn draai zoeken. Met een kersver
se baas, wiens wetenschappelijke en kulturele 
achtergrond naar alles behalve Verkeerswezen 
scheen te wijzen. 

's Lands belang bij dit alles ? Ach, niet eens de PS 
gaat er beter van worden.-
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Sociaal-ekonomisch m 
We zullen zien 

wat we zullen zien 
Het doemdenken is in onze 
gewesten momenteet zo 
mogelijk een nog ernstiger 
besmetting dan deze van de 
gouden cirkel. Waar we tot 
vóór kort om de week een 
nieuw rapport mochten 
verteren over de 
miljardendans en vooral de 
mlljardenuitgaven van de 
overheid, met daarbij het 
miljardentèkort in de 
schatkist, zitten we nu 
geplaagd met om de dag 
almaar somberder 
berichtgeving over de rode 
cijfers van de overheid. 
Het jongste bericht kwam van 
het dagblad „De Standaard" 
dat woensdag door een aantal 
bankiers liet bevestigen dat 
de staat dit jaar zijn uitgaven 
niet zal kunnen betalen. We 
zijn dus over enkele maanden 
toe aan wat Financien-
minister Eyskens noemt de 
terminale faze en dan „zullen 
we zien wat we zuMen zien"-
Eyskens liet becijferen dat de 
staat dit jaar globaal zowat 
700 miljard frank zal dienen 
te lenen, inbegrepen de 
tientallen miljarden voor het 
nog een poos overeind 
houden van de zieke Waalse 
staalnijverheid. 
De bankiers die de krant 
ondervroeg, hebben de 
stellige indruk dat de staat in 
'81 in het buitenland niet veel 
meer zal kunnen lenen dan 
100 miljard frank-
Voor de katastrofe v»/erd reeds 
jaren geleden gewaarschuwd. 
Professoren hebben met dozij
nen Inspanningen geleverd om 
de nabije toekomst haarfijn te 
voorspellen op basis van het 
hardnekkig gevoerde niet-beleid. 
Maar er werd maar op los ge
modderd. Politici die jarenlang 
het roer in handen hadden, zoals 
de CVP'er Leo Tindemans, maar 
die het staatsschip zomaar 
stuurloos lieten rondzwalpen, 
dragen vandaag een zeer zware 
verantwoordelijkheid, ook al wil
len ze hun fors aandeel In het 
slechte beleid niet toegeven. 
Dat een studiedienst van een 
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De terminale faze 
bank nu ronduit een piinlijke dia
gnose en een vernietigend oor
deel over onze ekonomie uit
spreekt spreekt inderdaad 
boekdelen over de diepe put 
waarin we getuimeld zijn. In de 
KB-weekberichten van vorige 
week werd gesteld: „De Belgi
sche ekonomie is ziek. Zij lijdt 
aan astma, aderverkalking, lood 
in de benen, vetzucht en hardho-
righeid." Mark Eyskens zou het 
zeker niet beeldrijker kunnen ge
formuleerd hebben. Naar rele
vante cijfers wil „men" nog im
mer niet kijken, stellen de bank-
ekonomen. 

De KB-studiedlenst wijst de ble-
zonder hoge loonkosten aan als 
oorzaak van het ekonomisch de
bacle, maar verduidelijkt daarbij 
dat het vooral de bijkomende 
(sociale) lasten zijn die de loon
kost op een konkurrentleel na
delig hoog peil duwen. De dag 

van morgen staat er ons, vol
gens de uitgebreide cijfermatige 
analyses in de KB-weekberich
ten, niet alleen een financiële 
opdoffer te wachten. Er is nog 
wat meer dan alleen financieel 
onheil dat zich aandient 
Zo bij voorbeeld wijzen de KB-
weekberichten op het proces 
van de tertlallzering (de ver
schuiving van de aktlvitelt van de 
Industrie naar de handels- en 
dienstensektor) dat In België 
sneller verloopt dan In andere 
westerse landen. Nu de elektro
nische werknemer (de chip) zich 
opdringerig begint aan te bieden 
voor kantoorwerk en dies meer 
kunnen we ons hart vasthouden 
wat het behoud van de werkge
legenheid In deze tertiaire sektor 
betreft... 

Maar, alweer, voor deze ekono-
mische voorspelling blijken de 
politici van bij ons, die het beleid 

Gemiste 
kansen 

Nieuwe brandstof 
Voor de provincie Luxemburg is 
er goed nieuws. De Maatschappij 
Brussel-Lambert en de Belgian 
Shell hebben goede hoop een 
nieuwe brandstof te ontwikkelen 
die het midden, houdt tussen 
steenkool en hout. Het produkt 
zou samengesteld worden met 
schors, twijgen en naalden en 
door diverse behandelingen (ver
fijnen, drogen, enzomeer...) omge
toverd worden tot blokken die in 

opvulkachels, open haarden en 
verwarmingsketels kunnen ge
bruikt worden. 
Dit betekent een kleine revolutie in 
de energievoorziening, nieuwe 
werkgelegenheid voor de Luxem-
bLirgse bevolking en een opwaar
dering van de Waalse bosbouw. 
Na de kwestie van het Waals 
water kunnen we dus spoedig ook 
een kwestie van de Waalse bos
bouw verwachten. 

Sinds het begin van deze maand 
is ons land in feite maar één 
grote elektriciteitsmaatschappij 
meer rijk. Drie openbare elektri
citeitsproducenten (van Luik, 
Gent en West-Vlaanderen), en de 
drie privé-producenten Ebes, In
tercom en Unerg zijn door de 
wetgever versmolten tot één reu
ze-onderneming. Op zichzelf valt 
daar wel iets voor te zeggen, 
namelijk dat de overheid een 
belangrijke kontrole in de elektri
citeitsopwekking en -distributie 
neemt. 
De privé-ondernemers jammeren 
over deze gang van zaken, uiter
aard omdat ze niet voor honderd 
procent meer baas zijn in eigen 
huis, maar ook omdat ze van 
oordeel zijn dat de drie openbare 
elektriciteitsmaatschappijen met 
nauwelijks winstgevende cijfers 
hen werden opgedrongen. 
Wat ons betreft werd het de 
hoogste tijd voor overheidskon-
trole in de eiektriciteitssektor. 

Maar inmiddels ook blijkt dit een 
operatie van de gemiste kansen 
geweest te zijn. Want, zoals nu 

zouden moeten voeren, geen 
oog en geen oor te hebben. 

Verwijten 
Op momenten dat de ekonomie 
kraakt slaan ekonomisten, indus
triëlen en p>olitlcl mekaar natuur
lijk met verwijtende rapporten 
om de oren. 
Zo bij voorbeeld was er begin 
deze week de ruzie tussen de 
Leuvense professor De Grauwe 
en direkteur Van Hecke van de 
Nationale Investeringsmaat
schappij. Ekonomist De Grauwe 
had eerder het investeringsbe
leid van de NIM (die werkt met 
gemeenschapsgelden) vernieti
gend afgeschreven als een gro
te mislukking. 
De NIM-direkteur heeft de kri
tiek op zich genomen en stelt nu 
dat de professor zich bezondig
de aan een niet-wetenschappellj-
ke studie over de NIM. Bij nader 

geschied is kon men bezwaarlijk 
nauwelijks deze belangrijke sek
tor meer unitair reorganizeren. 
Inzake regionalizering van het 
energiebeleid staan we vandaag 
duidelijk nergens. 

Krisismes 
Terwijl enerzijds de geldhonger 
van de overheid almaar blijft toe
nemen is voor de maand januari 
gebleken dat de inkomsten via 
direkte belastingen ongeveer an
derhalf miljard beneden de voor
opgezette ramingen zijn gebleven. 
Het steeds toenemend aantal be
drijven dat zijn deuren sluit zal 
daar zeker niet vreemd aan zijn. 
En zo blijft het krisismes aan twee 
kanten snijden. 

Kompensaties 
Vorige week vrijdag vond in Pa
rijs een eerste topontmoeting 
plaats tussen Belgische en Fran
se nucleaire experts omtrent de 
omstreden bouw van een aantal 
kerncentrales in het Franse 
Maasdorpje Chooz, vlakbij de 
Belgische grens. 
De experts kregen van minister 
van Buitenlandse Zaken No-
thomb de opdracht mee niet te 

inzien blijkt deze NIM-beleid-
voerder wel nogal wat zwakke 
argumenten aan te voeren. Hij 
weerlegt het verwijt dat de te
werkstelling in de bedrijven 
waarin de NIM aandelen heeft Is 
afgenomen met te stellen; „Re
kent men UCB en Cockerill niet 
mee dan bleef de tewerkstelling 
in de NIM stabiel..."Zoa\s hij ook 
stelt dat de NIM „toevallig" een 
participatie heeft in Cockerill... 

Kortom, de verantwoordelijken 
van de Nationale Investerings
maatschappij willen niet toege
ven dat zij een foutief of alleszins 
gebrekkig beleid hebben ge
voerd In de voorbije jaren. 

Dit Is maar één voorbeeld van de 
wijze waarop elke beleidsverant
woordelijke in dit land de schuld 
voor het ontsp)oren van de trein 
van zich tracht af te schudden. 

Toch blijven ekonomisten van 
studiediensten er in rappxjrten 
hardnekkig op wijzen dat niet 
alleen ̂ gisteren maar ook van
daag nog de expansiekredieten 
voor een belangrijk deel ge
woonweg verspild worden. Als 
er dan al een beleid kan ont
waard worden dan blijft het in 
grote mate een verspilllngsbe-
leid. Hoe anders te verklaren dat 
de jongste jaren (vooral de laat
ste twee, drie jaar) de geldtekor
ten van de staat in een exfX)nen-
tleel ritme met honderden miljar
den aanzwellen?... 
Het is duidelijk dat we vandaag 
dringend de tering naar de ne
ring moeten zetten. Dat betekent 
op de eerste plaats dat wie geld 
uitgeeft, ook moet zorgen voor 
voldoende inkomsten. Dat bete
kent zoals Volksunie-parle
mentsleden al jaren vragen, dat 
de Vlaamse en Waalse gemeen
schap In dit land hun eigen beleid 
moeten kunnen voeren en het 
zelf ook financieren. Er werd 
reeds, en niet In fiet minst in de 
schoot van de EG-kommissie, 
becijferd dat met het wegge
smeten miljardengeld in de 
Waalse staalnijverheid, die er 
langs geen kanten beter van 
wordt, een kompleet nieuwe en 
toekomstgerichte industriële 
sektor In Wallonië had kunnen 
opgericht worden. 
Maar regeringsleden hebben 
geen tijd om daaraan te denken, 
laat staan om er iets aan te doen. 

onderhandelen over de inplan
ting zelf (die wordt voorgescho
teld als een voldongen feit), maar 
slechts over „een aantal modali
teiten", of ook nog kompensaties 
geheten, zoals: de verzekerde 
deelname van de Belgische elek
triciteitsproducenten aan het 
kernpark, de deelname van Belg»-
sche bedrijven aan het ontwerp 
en de bouw van deze centrales, 
de voorkeurtarieven voor de Bel
gische bevolking in de streek en 
de bouw van een stuwdam op de 
Houilie. 

Traditiegetrouw wordt dus ook in 
het geval-Chooz de Belgische 
kompensatiepoiitiek aangehou
den: een eerste kompensatie be
treft de bewoners in de streek 
die wat goedkoper elektriciteit 
zullen krijgen in ruil voor gezond
heidsrisico's door te leven in de 
schaduw van kerncentrales, en 
een tweede kompensatie betreft 
de stuwdam die het Vlaamse 
gewest reeds lang vraagt (om 
met Nederland inzake de water
verdragen tot een overeenkomst 
te komen) maar waarbij Vlaande
ren met de kerncentrales in 
Chooz meteen ook in alle wind
streken een kernpark aan zijn 
grenzen krijgt. 

5 MAART 1981 



m} 
|an en Piet 

bRV5^EL ÖLUfT NO& ££ri 
TiiDJE /n DE KOeiXAöT. 

£li ZO ÓTAA/i D£ 
VLf\MlN&€N P/iAR M06 

^TEED^i m DE ^OU ! 

Schijnheilige 
PVV 
Verontwaardigd heeft de PVV ge
reageerd tegen de „politieke 
machtsgreep" van CVP en SP in 
alle topfunkties van de Vlaamse 
gemeenschapsadministratie. 
Daarbij herinneren de liberalen er
aan dat zij loyaal medegevvrerkt 
hebben aan deze staatshervor
ming. Bij de uitvoering ervan werd 
dit blijkbaar over het hoofd gezien. 

Ook de VU verwijt de grote 
partijen alle zin voor p>olitiek fat
soen en gelijkberechtiging verlo
ren te hebben. De mededeling van 
de PVV klinkt nogal schijnheilig: 
wat hen vooral stoort is de onder
vertegenwoordiging van de libera
le strekking. Een pluralistisch be
leid lapt ook zij aan haar laars. 

„Miljoenen" 
open brief 
In het Fonds voor Beroepsziek
ten, een overheidsinstelling die 
afhangt van het ministerie van 
Sociale Voorzorg, werden aan 
een zestigtal ambtenaren (op een 
personeelseffektief van 500) ho
gere funkties toegekend. 
Deze benoemingen gebeurden 
op de meest arbitraire wijze, zon
der rekening te houden met het 
statuut van het rijkspersoneel, de 
benoemingsvoorwaarden of de 
dienstnoodwendigheden. 

Opinie 

In een Open Brief trekt kamerlid 
Jef Valkeniers scherp van leer 
tegen deze miljoenen-beslissing 
die enkel bedoeld is om bepaal
de ambtenaren te begunstigen. 
Dergelijk wanbeleid brengt de 
goede werking van de adminis
tratie verder in het gedrang en is 
onverenigbaar met de oproep 
van de regering dat de bevolking 
moet bezuinigen en spaarzaam 
zijn. 

Goed om 
weten 
Uit doorgaans goed ingelichte 
bron vernemen we dat nog heel 
wat pnvé-instellingen bij het Be
stuur der Postchecks opteerden 
voor het Frans als taalkode en hun 
oorspronkelijke inschrijving dus in 
het Frans namen met nadien een 
Nederlandse vertaling om te kun
nen inkasseren. Bij deze instellin
gen vinden we onder meer Caritas 
Catholica, Socialistische Solidari
teit Liberale Hulp en Unicef 
Heel wat openbare instellingen 
houden er dezelfde werkwijze op 
na. Een paar voorbeelden: het 
Rode Kruis van België, het ministe
rie van Ekonomische Zaken-
Dienst statistieken en publikaties, 
het Belgisch Staatsblad, het mini
sterie van Sociale Voorzorg-
Dienst publikaties... 
Dit alles heeft tot gevolg dat dege
nen die aan de boekhouding zit
ten, Franstaligen zijn en dat aldus 
Vlaamse instellingen en openbare 
instellingen de benadeling van 
Vlaanderen mede in leven houden. 

Meni staaL en solidariteit 
De vraag naar staal was na de oorlog zo 
groot dat de staalbarons het overbodig 
vonden de verouderde en afgeschreven 
uitrustingen te vernieuwen. Van investerin
gen, vernieuwingen en technologische 
verbeteringen of vooruitgang was geen 
sprake. Alles was verkoopbaar, het aan
bod kon aan de vraag niet voldoen. Enor
me, reusachtige winsten werden geboekt 
Reeds in de twintiger jaren waren gronden 
aangekocht in de Gentse kanaalzone doch 
het stuitte steeds op een onverbiddelijk 
Waals verzet om een staalbedrijf in Gent 
te vestigen. 
Vooraanstaande Vlamingen met de 
Vlaamse bewegingen oefenden steeds 
grotere druk uit ojxiat de plannen Sidmar, 
op te richten in de Gentse kanaalzone, 
zouden verwezenlijkt worden. André Re-
nard, de topman uit de Luikse socialisti
sche vakbond, deed al wat in zijn macht 
was om de uitvoering van deze plannen te 
verhinderen. De Luikse staalarbeiders 
werden de straat opgejaagd, onlusten bra
ken uit In vlammende, voor Vlaanderen en 
de Vlamingen van haat vervulde, toespra
ken riep hij uit „Sidmar in Vlaanderen l<an 
er slechts konten over mijn lijk! Sidmar be
tekent de dolksteek in de rug van Wallo
nië!". 
De derde faze sjseelde zich af over de 
tweede helft der zestiger en de eerste 
helft der zeventiger jaren. Sidmar rees uit 
de grond. Arl jed deed beroep op de 
Vlaamse universiteiten, in het bijzonder de 
Gentse RUG. Sidmar was een jong, mo
dern bedrijf, doch moest nog alles bewij
zen. Kwaliteit en produktiviteit waren een 
noodzaak. 
Tweede belangrijke feit: de opkomst van 
de Japanners. Japan, de vborooriogse 
onbekende staalproducent kondigde zich 
aan op de wereldmarkt 
In een minimum van tijd overspoelde Ja
pan de wereldmarkt het aanbod overtrof 
de vraag. De staalkrisis broeide, einde van 
de derde faze, doch daar blijft het niet bij, 
de noodklok begon te luiden, maar voor 
wie? 
Van staalkrisis tot staalooriog. Op dat 
ogenblik beseften de Luikse vakbonds

machthebbers voor het eerst de noodza
kelijkheid van investeringen en aanpassin
gen aan de moderne technologie. De 
Waalse staalbarons die de vroegere reus
achtige winsten langzaam hadden zien 
slinken, stonden nu voor verliezen. De 
gouden koek stond niet meer op tafel, er 
viel niets meer te verdelen. Ze weigerden 
nu alléén het gelag van de gevoerde 
politiek te dragen. Ze hielden stand, hoe de 
Waalse vakbondsleiders zich ook te weer 
stelden. 

Op 24 februari 1977 zegt Julien Chariier in 
een toespraak tot zijn werknemers: „to
rnar is de schuld van onze moeilijkheden, 
Sidmar moet afgeremd worden!" 
Op 3 maart 1977 herhaalt Albert Frére, 
grote baas van de Driehoek van Charleroi, 
de woorden van J. Chariier in een toe
spraak: uitbreidingsstop voor Sidmar; vol
ledige investeringsstop en afzetbeperking 
binnen de EEG; geen afdankingen om 
ekonomische redenen tijdens de duur van 
het akkoord; looptijd van het akkoord 
minstens 1 jaar. Daarenboven moest de 
staat dringend tussenkomen om de kaste
korten van de Waalse staalbedrijven aan 
te vullen. 

Straatgeweld en |X>lltieke druk deed de re
gering plooien en de Waalse sydikale en 
politieke leiders konden zich in hun 
machtspositie handhaven. Het modernste, 
meest vooruitstrevende bedrijf van West-
Europa, Sidmar, werd aan banden gelegd. 
De inhoud van het akkoord werd onder de 
arbeiders verspreid; snel werd een artjei-
derskomitee opgericht 
Brieven werden gericht aan de fiers van 
alle strekkingen, politieke hulp werd ver
wacht Slechts senator Van Ooteghem en 
volksvertegenwoordiger Van Grember-
gen boden ons hun hulp aan. Samen met 
prof. J. Maton, toevallig of niet allen van de 
Volksunie. 

Het staalarbeiderskomitee eiste de ophef
fing van de investeringsstop, de uitbrei
dingsmogelijkheden voor Sidmar, de los
koppeling van ALZ Genk met Cockerill, 
Vlaams geld voor Sidmar en ALZ, samen
werking tussen beide bedrijven en een 

gelijke behandeling van de Vlaamse tex
tielarbeiders als de Waalse staalarbeiders. 
Het komitee verzette zich ook tegen de sa
menstelling van het Nationaal Komitee 
voor Ranning en Kontrole (NCPC), waarin 
4 Waalse vertegenwoordigers zitten tegen 
1 Vlaamse. 
Tijdens het jaar 1978 had er echter ook 
nog een andere, betekenisvolle, gebeurte
nis plaatsgehad. Eind januari besliste de 
Waalse vakbondsleider Gillon dat een n£i-
tionale staalstaking zou plaatsgrijp)en tij
dens de maand juni. Op 12 juni kondigt De-
bunne de nationale staalstaking af voor 
22 juni. Op 13 juni, op het kabinet van 
minister Claes, zegt het Sidmar-staalarbei-
derskomitee tot de verbaasde toehoor
ders: Noch Sidmar, noch ALZ zullen sta
ken! 
Het jaar 1979 vert)eterde er niet op. De 
miljardensteun van de staat was weliswaar 
goed losgeweekt de staat was hoofdaan
deelhouder geworden en vulde met gulle 
hand de kastekorten aan, doch de privé-
aandeelhouders lieten verstek gaan om 
hun steuntje bij te dragen. Opnieuw ging 
Gillon trachten liet tij te doen keren. In sep
tember beslist hij tot een nieuwe natk}nale 
staking, te plannen in december. Debunne 
voert gewillig het bevel uit en kondigt 
7 december aan. Nieuwe nederiaag, noch 
Sidmar, noch ALZ volgen. 
1980 scheen een eerder rustig jaar, met 
uitzondering van de miljardensteun die de 
staat naar Wallonië verder liet vk>eien. 

Op 19 december 1980 publiceert Gillon op 
de voorpagina van zijn dagblad „La Wallo
nië" een „Verwittiging aan de regering"!H\\ 
eist van de regering dat zij met of zonder 
de toestemming van de EEG beslist of 
twee afzonderiijke kontinugieterijen, één in 
Seraing en één in Chertal, er zullen komen. 

Een gewone belofte volstaat echter niet; 
de regering moet zorgen dat de nodige mil
jarden hiervoor beschikbaar zijn, hoe dan 
De fusieplannen Luik-Charieroi werden 
bekendgemaakt Men stelde ze voor als ei
genmachtige beslissingen van J. Chariier 
en A. Frére onder het peterschap van A. 
Cools. De regering, nochtans de grootste 
aandeelhoouder, zowel als de vakbonden 
FGTB-ABW en ACV-CSC, veri<laarden 
plechtig hiervan niets geweten te hebben. 

Maar hoe komt het dan dat Gillon enkele 
dagen later bekent nauwkeurig op de 
hoogte gehouden te zijn over de stand en 
de gang der onderhandelingen tussen 
Cools, Chariier en Frére? 

De Vlaamse arbeiders weten wat het 
woord solidariteit, komend uit de mond van 
vakbondsleiders zoals Gillon, betekent Ar-
beiderssolidariteit internationale arisei-
derssolidariteit waartoe hij te pas en te on
pas oproept geldt in zijn ogen niet wan
neer deze ten gunste van de Vlaamse ar
beiders is. Wij herinneren ons Willebroek, 
kooksfabriek, eigendom van Cockerill en 
die doodgewoon gesloten werd. Heeft 
Gillon toen gereageerd? 

Vlaams geld is er voorhanden om Sidmar 
kwalitatief en kwantitatief hogerop te bren
gen. De donderwolk echter die boven 
onze hoofden blijft hangen is politiek gela
den. Laat ons niet vergeten dat Arbed in 
feite een multinational is en blijft Dat 
wanneer onze politici hen veel, te veel, blij
ven dwarsbomen ook zij met de Noorder
zon zullen vertrekken. Alles'hangt af van 
Vlaanderen en de Vlaamse arbeiders. Wij 
vragen geen Vlaamse heerschappij, doch • 
zullen ook geen Waalse meer dulden. 

H: Verbesselt 
Staalarbeiderskomitee Sidmar 
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Wetstraat 

Niet meer dan een filiale... 
Vorige week vergaderde de 
Vlaamse Raad. 
Bij de plechtige installatie ervan, 
in november 1980, werd nog met 
oratorische kunstgrepen ge
poogd om de handboekjes van 
geschiedenis te verrijken met 
een historische gebeurtenis. Im
mers, „na jarenlange inspannin
gen is door de zopas gereaiizeer-
de staatshervorming de autono
mie van de Vlaamse gemeen
schap een feit geworrfen." Aldus 
Vlaanderens eerste minister 
Gaston Geens. 
Vandaag, nauwelijks vijf maan
den later, heeft het kunstmatige 
plaats geruimd voor de nuchtere 
werkelijkheid: de Vlaamse Raad 
is amper een filiale van het natio
naal Parlement! 
Na een maand afwezigheid op het 
politieke forum heeft de Vlaamse 
groep parlementsleden dne dagen 
lang de achterstand opgehaald. 
Hoe waardevol op zichzelf ook, 
meer dan een indrukwekkend 
aantal vragen en interpellaties — 

'grotendeels gesigneerd „Volks
unie" — stond er niet op de agen
da Het slechts sporadisch verga
deren heeft bovendien tot gevolg 
dat belangrijke tussenkomsten, 
zoals deze van Jef Valkeniers 
over de Vlaamse papiermdustne, 
achternahinkten op de gebeurte
nissen 

V laamse pro f ie l 
Aan het uittekenen van een eigen 
beleid en een eigen profiel voor 
Vlaanderen is de Raad lang met 
toe Weliswaar beseffen we dat 
de Vlaamse Raad niets anders is 
dan de lichtjes opgeblazen oude 
Kultuurraad. Zijn bevoegdheden 
en mogelijkheden zijn slechts een 
karikatuur van echt Vlaams zelfbe
stuur Ook de samenstelling van 
de Vlaamse regering biedt in dat 
opzicht, als motor, weinig hoopvol
le vooruitzichten. Dat bleek ruim
schoots bij het aanslepende soci
aal overleg over het te volgen 
herstelbeleid Niet eenmaal heb
ben Geens en zijn kollega's ge
tracht een Vlaams aksent binnen 
te smokkelen 

Toch koesterde de Volksunie hei
melijk de verwachting dat deze 
gebrekkige Instrumenten — Raad 
en regenng — ten minste embryo
naal zouden bewijzen dat Vlaams 
zelfbestuur naar een nieuw beleid 
en een nieuwe staatskonceptie zal 
leiden, die schril afsteken vij de 
traditionele en vrij aftandse Belgi
sche patronen. Met andere woor
den, aldus Hugo Schiltz, ten min
ste een voorafbeelding zouden 
worden van wat echte autonomie 
kan betekenen, die niet gehypote-
keerd is door de erfzonden van de 
versleten Belgische parlementaire 
demokratie. 

De beleidsverklaring van de 
Vlaamse deelregenng zette een 
eerste domper op deze verwach
ting: de vele beloften konden nau
welijks Belgischer gekleurd. 
Ook de kans om bij de inrichting 
van de gemeenschapsadministra
ties te laten zien dat het anders 
kan dan in het verrotte en verpoliti-
zeerde Belgische systeem, werd 
verkwanseld CVP en SP hebben 
de geldende nationale normen ge
woon op de Vlaamse dimensie 
geént 
Over een eigen Vlaamse aanpak 
van de ekonomische aftakeling is 
nog met geen woord gerept Het 
voorstel van Vic Anciaux om in de 
schoot van de Raad een kommis
sie ad hoc op te nchten, kan mits 
instemming van de andere partijen 
een eerste stap in die richting 
betekenen Maar dat men er zich 
voor hoede om ook op dit vlak, het 
sociaal-ekonomisch beleid, de Bel
gische geplogendheden klakke
loos over te tekenen 
Dat er evenmin gewag gemaakt 
wordt over Vlaanderens toekomst 
en meer bepaald over de uitda
ging van de vierde industnele re
volutie, noch over het samen-le
ven in de 80er jaren, noch over de 
rol van Vlaanderen in de wereld, 
....zovele illustraties van de machte
loosheid van de Vlaamse filiale. 
Het kan toch niet dat dit de bekro

ning is van 20 jaar ongehoorde 
politieke energie, van eindeloze 
regenngskrisissen, van 10 jaar ge
vangenschap voor Borms, van het 

gemodder van de frontsoldaten... 
een namaakparlement dat de wei-
delijke jacht en het vogelbestand 
reglementeert. 

Scfierp en verontwaardigd ondervroeg Jef Valkeniers de Vlaamse deelregenng over de diefstal van het 
retabel in de kerk van O.-L-Vrouw-Lombeek. Zonder omwegen wees het kamerlid de verantwoordelijken aan 
voor deze diefstal: het CVP-gemeentebestuur, het kabinet van staatssekretaris De Backer en de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en Landschappen. Het antwoord van de staatssekretaris stemde weinig 
hoopvol: er wordt gezocht naar een afdoende beveiliging van kunstvoorwerpen. Maar dat beloofde ze in 1974 
reeds. Volgende week zal de redaktie uitgebreid terugkomen op de problematiek van de bescfierming van ons 

kunstpatrimonium. 

P-Sprokkels 
• Onder het mom van een na
kende definitieve regeling voor 
Brussel heeft de Brusselaar sinds 
10 jaar zijn demokratische „zeg" 
niet meer gehad over de agglome-
ratieraad. Algemeen voorzitter Vic 
Anciaux diende dan ook een 
wetsvoorstel in waardoor de Brus
selaars op de tweede zondag van 
oktober naar de stembus geroe
pen worden voor de herverkiezing 
van de Raad. 
Mede-ondertekenaars zijn de p>ar-
bjgenoten Valkeniers en De Beul, 
alsook de CVFer Weckx, de 
SFer Vanderheyden en de 
P W e r De Winter. 
Tegelijk wil het wetsvoorstel een 
halt toeroepjen aan de misbruiken 
die in 1971 schering en inslag 
waren. Elke kandidaat moet het 
bewijs leveren waaruit blijkt tot 
welke gemeenschap hij behoort 
de Franse of de Nederlandse. Per 
taalgroep moeten afzonderlijke 
kandidatenlijsten komen. 

• Het optreden van de gerechte
lijke instanties tegen de vrije radio
zenders verschilt van streek tot 
streek. De verantwoordelijkheid 
hiervoor berust niet bij de Vlaam
se deelregenng, aldus antwoord
de staatssekretaris De Backer 
aan Joos Somers, maar wel bij de 
minister van PTT die de vergunnin
gen aflevert 
• Inzake de overheidssteun aan 
het bedrijf Gregg-Europe verklaar
de minister Galle aan Emiel Van-
steenkiste dat de voorafgaande 
studie een rendabele produktie-
entiteit voor zeer goed mogelijk 
houdt zeker indien de financiële 
lasten tot een minimum worden 
beperkt 

• Aan Jaalc Gabriels merkte 
staatssekretaris Akkermans op 
dat het onjuist is te stellen dat de 
regering haar verplichtingen ten 
opzichte van de Nationale Land
maatschappij niet nakomt De re
gering kent enkel een lenings
machtiging toe. Wel IS het voor de 
instelling moeilijk om op de kapi
taalmarkt de toegestane leningen 
op te nemen. 

• Op de vele vragen van André 
De Beul over de „Brakke Grond" 
antwoordde staatssekretaris De 
Backer dat dit Vlaams Huis tot 
doel heeft de kulturele eenheid 
binnen het Nederlandse taalge
bied te bevorderen. De investerin
gen t)edragen 150 miljoen voor de 
aankoop, 50 miljoen voor de af

werking, terwijl de werkingskos
ten op 24 miljoen zijn geraamd. 

• Hetzelfde kamerlid informeer
de naar de uitzending van het TV-
programma over de kollaboratie. 
Het uitstel is volgens staatssekre
taris Akkermans het gevolg van 
de twijfels over de toelaatbaarheid 
van een gesprek met gewezen 
Rexistenleider Degrelle. Momen
teel wordt het advies van enkele 
juristen ingewonnen. 

• Geduld oefenen. Daartoe be
perkte zich de repliek van minister 
Galle bij de uitval van Emiel Van-
steenkiste over het onbegnjpelijk 
beleid van de waterzuiverings
maatschappij van het Kustbekken, 
die de noodzakelijke zuivering van 
de Proostdijkvaart blijkt te zoeken 
in de vervuiling van het kanaal 
Nieuwpoort-Duinkerke. 

• Jef Valkeniers hekelde de 
werking van de Vlaamse regenng, 
die niets onderneemt om de diskri-
minatie van de Vlaamse ekonomie 
stop te zetten. Na de staal- en tex
tielindustrie dreigt nu ook onze 
papierindustrie kapot te gaan. In 
dat verband vroeg het kameriid of 
de Vlaamse deelregering geen 
participatie kan nemen om de be
langen van 500 werknemers in 
Buizingen, Drogenbos en Groot-
Bijgaarden te vrijwaren. 

REL 
TJE 

De heer S. Moureaux (FDF, in het 
Frans): „(-) De Gemeenschaps
raad is ook de Raad bedoeld bij 
ar t 107quater, die niet bevoegd 
Is voor kulturele zaken. Wat een 
l ist igheid! Wordt ar t 107quater 
niet herzien, dan is dit alles on
mogelijk, maar die moeili jkheid 
overbrugt men nu vla een grond
wettelijke steeple-chase'. 
De heer Vanderpoorten, vice-eer-
ste minister (in het Frans): „Indien 
mevr. Spaak U hoorde, zou zij ze
ker niet tevreden zIjnT 
De heer S. Moureaux (in het 
Frans): „Voor dat woord bestaat 
geen equivalent in het Frans.' 
De heer Vanderpoorten, vice-eer-
ste minister (in het Frans): „Dat is 
een taalkundig slippertjeT (Ge
lach) 

(Senaat, Beknopt Verslag, Vergadering van 
dinsdag 24 juni 1980. biz. 791). 
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8 Onze wereld 

Gro Harlem 
Brundtland 
(RSA) Na Margaret Thatcher van Engeland en IJslands Vigdis 
Finnbogadottir is Gro Harlem Brundtland van Noorwegen sinds 
februari de derde vrouw aan de top van een Europese regering. 
Noorwegen ligt vandaag (nog) niet in de vuurlijn van Europa's 
belangstelling en bewogenheid, maar men doet er verkeerd aan te 
geloven dat de Noren alleen maar uit zijn op het vangen van voor
jaarskabeljauw, van haring en zalm. Zoals overal wordt ook daar naar 
hartelust gebakkeleid: de sociaal-demokraten van de Arbeidersparti j 
(travaillisten) staan er vanouds in de arena met de konservatieven 
van de Höyreparti j. 

Portret 
Voor het travalllistisch voetvolk 
stond al van tevoren vast \N\e de 
53-jarige premier Odvar Nordli, die 
om gezondheidsredenen was af
getreden, zou opvolgen. Bij de 
opiniepeiling, In partijverband ge-
organlzeerd, scoorde Gro Hariem 
Grundtland (42) al meteen 54 %. 

Aan de partijtop zat men hiermee 
kwalijk verveeld. Een vrouw als 
premier? Het was nooit eerder 
gebeurd. Kon men zomaar straffe
loos de hele soclaal-demokratl-
sche traditie opdoeken? Promi
nenten uit vakbondskringen en 
ziekenfondsen opperden bezwe»-
ren: de kandidate heeft geen bin
dingen met de vakbond, Is niet 
echt In de partij geteeld en opge
leid. Maar (aro legde die bezwaren 
onverstoorbaar naast zich neer en 
betrouwde, niet tevergeefs, op de 
steun van de „basis". Als arts was 
ze werkzaam geweest In de Ge
zondheidsdienst van Oslo waar ze 
naast het verstrekken van medi
sche hulp ook belangstelling voor 
de sociale relatie van haar patiën
ten aan de dag legde. Ook bulten 
de hoofdstad leerden de mensen 
haar kennen als een vrouw die 
ongedwongen hun eigen taal 
sprak en feilloos hun gedachten 
en gevoelens wist te peilen en te 
verwoorden. Die volksmensen zijn 
het ten slotte die de doorslag 
hebb)en gegeven. Toen bleek dat 
ook Trygve Brattell, de „eminence 
grise" van de Noorse travaillisten 
haar kandidatuur steunde, kon 
niets nog haar benoeming en op
gang naar de top in de weg staan. 
Gro Hariem Brundtland Is beslist 
niet het onbeschreven politiek en 

sociaal-demokratisch blad dat pro
minente leden van het partijbe
stuur van haar hadden opgehan
gen. Haar ouders waren trouwe 
partijleden. Vader Brundtland 
dook na de Duitse Invasie onder In 
een socialistische verzetsorgani-
zatie. Na de ooriog werd hij defen
sieminister onder Trygve Brattell. 
Haar moeder was jarenlang als 
bediende werkzaam in de partij-
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Feministe aan roer van zinkend schip? 
centrale te Osto. Gro zelf stapte al 
heel vroeg op in de rijen van de 
sociaal-demokratische jeugdbe
weging. Het Is waar dat ze pas In 
1974 voorgoed In de politieke 
openbaarheid trad toen Brattell 
haar als minister voor het leefmi
lieu in zijn bewindsploeg opnam. 
Met Gro Hariem Brundtland kwam 
een forse nieuwe wind aanwaaien 
die bijwijlen tot een echte wervel
storm aanzwol. De kersverse mi
nister, op het ogenblik van haar 
belangrijke politieke promotie 35 
jaar jong, pleit onverwacht voor 
liberallzering van de zwanger
schapsonderbreking. Bij zoveel 
uitdaging gaan niet alleen de kon
servatieven aan het steigeren. 
Ook het leeuwedeel van de travail
listen houdt zijn hart vast en 
vraagt zich vertwijfeld af welke 
richting die voortvarende soclaal-
demokratlsche minister met ze uit
gaat. De beroering gaat pas luwen 
als Gro, bekommerd om het even
wicht der machten, een aktle op
zet tegen de verwaariozing van de 
kinderdagverblijven. Aan die be
kommernis trekt ze zich weer op 
en van dit moment af schaaft ze 
haar tijdelijk gehavend Imago 

weer stelselmatig bij. Zo waar-
schuwrt ze nadrukkelijk tegen 
overijlde petroleumboringen voor 
de Noorse kust Het Is dan ook 
een Ironische gril van het lot dat de 
blow-out van het drijvende plat
form met de enorme petroleum-
boortorens zich uitgerekend on
der haar beleid moet voltrekken. 
Maar er is meer nodig om haar uit 
het zadel te lichten. De ramp in het 
Ekofisk-gebled Is nog niet koud of 
Gro pakt uit met een grootscheep
se campagne tegen de milieuver
vuiling. Geestdriftig scharen de 
groene rakkers zich achter haar 
niet-aflatende pogingen om van 
Noorwegen een ecologisch 
schoolvoorbeeld te maken. 
Bij het falen van haar partij In de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1979 hangt Gro haar ambt aan de 

wilgen. In de schaalverdeling van 
haar partij stelt ze zich op in het 
centrum. Pogingen van de linker
vleugel om haar bij extremistische 
aktles te betrekken wijst ze reso
luut af. Bepaald onvriendelijk 
wordt Gro wanneer gezinspeeld 
wordt op de politieke Instelling van 
haar wederhelft Haar man Is lid 
van de konservatieve Höyrepartij 
en wetenschappelijk vorser In het 
departement Buitenlandse Zaken. 
Voor zijn konservatieve opstelling 
moet hij nu boeten. Hem Is het tpe-
zlen toevertrouwd op hun drie 
minderjarige kinderen. 
Een konservatieve overwinning bij 
de pariementsverklezingen van 
aanstaande herfst Is niet onwaar
schijnlijk. Volgens opiniepeilingen 
is het kiezersbestand van de 
Noorse travaillisten van 42 naar 

32 % tefxiggelopen, terwijl de 
Höyrepartij van 24 tot 30 % Is 
opgeklommen. In de Storting be
zetten de travaillisten 77 van de 
155 zetels. Bij onmiddellijke verkie
zingen zou het beleid zonder twij
fel in konservatieve handen over
gaan. Toch sluit de oppositie een 
travailllstische overwinning niet uit 

Met charismatische Gro weet je 
nooit waar je aan toe bent Zij 
moet de spurt aantrekken. Achter 
de eindmeet liggen bergen belof
ten. Over enkele jaren zal het land 
van fjorden, gletsjers en moeras
sen door zijn dynamische oliewin
ning mede aan de top staan van 
Europa's rijke landen. Jammer 
voor Gro dat de konservatieve 
tegenstander van die omstandig
heid eveneens op de hoogte Is. 

Eerste test: El Salvador 
Het Pentagon heeft eind vorige 
week een kontingent „specialis
ten" naar El Salvador gestuurd. In 
Washington voelt men niets voor 
„adviseurs". J^dviseurs" roepen 

onwillekeurig herinneringen op 
aan de voorgeschiedenis tot de 
oorlog in Vietnam. Maar, „advi
seurs" of „specialisten", what's in 
a name? Finaal komt het een en 
het ander neer op hulpverlening. 
Belangrijker hierbij is de vraag: 
gaat de voorkeur naar militaire of 
naar ekonomische hulpverie-
ning? Of naar allebei? 

De ekonomie van El Salvador ligt 
te zieltogen. De landhervormingen 
door de junta op gang gebracht 
hebben hun uitwerking gemist: 

zijn hoogtepunt heen Het leger 
(20.000 man) heeft de guerrilieros 
nog eens in bedwang kunnen hou
den. De konfrontatie van januari jl. 
heeft geen einde gemaakt aan het 
vechten en moorden. Nog minder 
was ze een test voor Reagans 
buitenlandse politiek. Vandaag is 
het echter te laat voor jeremiades 
over multinationals en uitbuiting. 
Vandaag moet naar het woord 
van Raymond Aron een keuze 
worden gedaan: aan de ene kant 
een junta die hervormingen wilde 
doorvoeren, maar hierin door ui-

Toestand 
voor de oligarchie van kofflebazen 
en grootgrondbezitters gingen ze 
te ver, voor links niet ver genoeg. 

De krisis die hieruit volgde heeft 
Duarte, eerst juntalld dan presi
dent In een geïsoleerde positie 
gedrongen. De man verwacht nu 
alleen nog heil van onbeperkte 
kredieten uit de kluizen van de 
VSA. Na Carter heeft ook Reagan 
de kraan opengedraaid. Nu denkt 
hij evenwel dat men niet gelijktijdig 
ooriog kan voeren en ekonomi
sche hervormingen doordrukken. 

Dus, eerst een einde maken aan 
de Salvadoraanse burgeroorlog. 
Hoe? Hierover Is de baas uit de 
ovale kamer niet loslippig. 
Voorlopig Is die burgeroorlog over 

tra-rechts en links geweld gehin
derd werd; aan de andere kant 
een Castristlsche partij die haar 
wafjens uit Cuba en Nicaragua 
betrekt en aan haar top van uitge
sproken kommunistlsche obediën-
tle is. Voor Reagan Is de keuze 
niet moeilijk. Hij heeft bepaalde 
beloften afgelegd die hij nu moet 
inlossen. Hoe hij zijn luidruchtig 
georkestreerd antl-kommunisme 
in El Salvador konkreet gaan uit
werken Is vooriopig het geheim 
van zijn adviseurs, zoals ook de 
vraag hoe hIj doortastendheid in El 
Salvador zal kombineren met zijn 
blijkbaar gunstige instelling tegen
over een topontmoeting met Leo
nid Brezjnev over vrede en ver
standhouding In de wereld. 
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Onze wereld m 
Na de Spaanse operette-putsch 
De bezetting van het Spaanse 
parlement door muiters van de 
guardia civil heeft vorige week de 
vergaderde leden van de Cortes 
een nachtmerrie bezorgd die ze 
met zo gauw zullen vergeten. Toch 
IS het zielige einde van de amateu
ristische operette-putsch (de „eer
volle" kapitulatie van de rebelle
rende luitenant-kolonel Tejero de 
Molina) met direkt aanleiding tot 
opluchting en geruststelling. Wel
iswaar werd de demokratie gered, 
omdat het leger op luttele uitzon
deringen na zijn koning trouw is 
gebleven maar anderzijds moch
ten de rebellen bij politie en recht
se groeperingen onmiskenbaar op 
sympatie en begrip rekenen. Sym
patic was ook voorhanden bij die 
Spanjaarden voor wie het „con 
Franco viviamos mejor" uiting is 
van onbedwingbare nostalgie naar 
rust en orde, naar een Spanje met 
minder kriminaliteit, minder gijze
lingen, minder pornografie en... 
minder vrijheid. 

Terreur in Baskenland, werkloos
heid (12 % van de aktieve bevol
king!), inflatie, autonomisten over
al... ook een dieper ingewortelde 
demokratie zou bij zoveel narig
heid door de knieèn gaan. Van
daag doen Spaanse politici van 
diverse pluimage de hele putsch 
af met een euforisch Aqui no ha 

mmmj 
D Jongeman, 24 jaar, zoekt pas
sende betrekking, onmiddellijke 
indiensttreding Getuigschriften 
elektriciteit A 3, elektronika A 2 -
2 j , commerciële boekhouding 
Voldoende kennis van Frans, En
gels en Duits Inl bij sen Van 
Ooteghem (091-307287.) 

D Onderhoudsmecanicien, 41 
jaar, uit Mechelen, diploma A 3 
elektnciteit en B 2 mechanika, 
met ervaring, zoekt dnngend een 
passende betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen Heeft handelsregister, is dus 
ook bereid karweien te privaten 
titel uit te voeren 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11, te 2580 Sint-Katelijne-
Waver (015-21 7900), ref nr 
2288 

pasado nada. Er is mets gebeurd. 
Er was de reaktie van de massa 

. nodig die vrijdag jl. met honderd
duizenden op straat kwam (Demo-
cratia si, Dictatura nol) om ze met 
hun neus op de werkelijkheid te 
drukken 

Nieuwe premier Salvo-Cotelo 
heeft hierop met forse demokrati-
sche uitspraken gereageerd, maar 

hoe kan een minderheidskabinet 
(zonder de socialisten) de veel
kleurige problemen aan die na de 
putsch goeddeels dezelfde zijn 
gebleven? Dat Calvo-Sotelo de 
socialisten niet in zijn formatie 
opnam kan allicht al gelden als een 
eerste toegeving aan het leger dat 
nu voordelen komt afpingelen 
voor toewezen trouw. En de ko
ning van Spanje wiens demokra-

tisch imago door een zelfverze
kerd optreden onverbiddellijk de 
hoogte inschoot? Hij gewaagt nu 

kan een onbevooroordeeld waar
nemer vandaag met onmiddellijk 
ontwaren. Te veel mensen die 

Toestand 
al van matiging en nuancering bij 
het opsporen van verantwoordelij
ken. Vastberaden aanpak? Die 

vandaag de demokratische lakens 
uitdelen zitten zelf met een fran-
quistisch verleden opgezadeki. 

1NAART1981: 
14de ALGEMENE VOLKS-
EN WONINGTELLING 
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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 
onaf hankelij kheidsverwerving. 

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. 
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10 m Leefmilieu 

PP-TessenderIo moet opkramen! 

Neerpede: kijken wel, 
aankomen niet! 
De aktiegroep Neerpede Blijft! 
laat niet los Uit het antwoord op 
de interpellatie Jef Valkeniers is 
weer hoop gegroeid voor de be
woners van de groene poort van 
het Pajottenland In een medede
ling verheugt ook BRAL (raad 
voor het leefmilieu te Brussel) er 
zich over dat een ontwerper voor 
het struktuurplan betreffende 
Neerpede werd aangesteld On
dertussen dient er, aldus BRAL, 
een status quo te worden gehand
haafd, de opschorting van alle 
onteigeningsprocedures en het 
stopzetten van alle werken uitge
vaardigd 
Op een perskonferentie gaf de 

(bouwheer het Brussels Gewest) 
De aanleg van een park is niet no
dig 63 % van de voetpaden zijn 
verwaarloosd of verdwenen Als 
deze gefatsoeneerd worden is 
Neerpede sowieso een park De 
vijvers daarvoor heeft de aktie
groep weinig goede woorden 
Het Sportcentrum (bouwheer de 
gemeente St-Gillis) zal Neerpede 
nog meer verknoeien Het aktieko-
mitee stelt voor dat St -Gillis op het 
eigen grondgebied daarvoor ruim
te moet zoeken 

Het pedagogisch centrum Brus
sel wordt afgewezen omdat de 
stad binnen zijn grenzen mogelijk
heden heeft 

De verdedigers van het leefmilieu 
in het algemeen en de leden van 
Beter Leefmilieu Tessenderio in 
het biezonder zijn al veel gewoon, 
maar nu wordt het werkelijk te bar 
Als Phillips Petroleum mercaptaan 
mag blijven produceren, dan 
wordt een enorme stap gezet naar 
de regelrechte afbraak van het 
milieu in Tessenderio — en ver 
daarbuiten Tegenover de hard
nekkige ontkenningen van PP, als 
zou de stank niet door haar ver
oorzaakt zijn moeten toch een 
aantal onweerlegbare feiten ge
steld worden Als daar zijn 
• de resultaten van het onder
zoek van de kommissie die door 
minister Galle ter plaatse werd 
gestuurd, hoezeer staatssekreta-
ris Akkermans zich ook inspant 

om ze te diskrediteren, 
• de getuigenissen van duizen
den en de klachten van honder
den mensen bij rijkswacht en poli
tie, 
• de uitspraken van scheikundi
gen (waaronder prof Heynde-
nckx) dat mercaptanen onstabiele 
verbindingen zijn die gemakkelijk 
afgebroken worden tot andere 
mercaptaansoorten wat het mo
gelijk maakt dat de onderzoeks-
kommissie ook andere mercap
taansoorten vond dan degene die 
door PP worden geproduceerd 
De woordvoerders van BELT 
„Met het fabeltje dat mercaptaan 
niet giftig zou zijn is ook duidelijk 
afgerekend o a door prof Heyn-
derickx maar ook reeds door 
proeven die uitgevoerd werden 

voor de komst van PP Daarbij 
herinneren we eraan dat PP even 
heeft proefgedraaid met een van 
de vijf produktielijnen, en dan nog 
op geringe kapaciteit Wij durven 
er met aan denken wat het zal zijn 
als de vijf lijnen op normale kapaci
teit produceren 
De aanwezigheid van meer dan 
tweeduizend mensen op de beto
ging (zie onze foto) van zaterdag 
11 heeft bewezen dat PP ofwel de 
adem inhoudt ofwel zijn matten 
rolti 
(Ook de Bond Beter Leefmilieu 
(die n a V de vestiging van PP de 
advieskommissie voor het Leefmi
lieu verliet) vraagt dat de fabnek 
gesloten wordt en eist dat zij de 
staatssteun bedoeld om het milieu 
te saneren terugstortO 

aktiegroep Neerpede Blijft! een 
overzicht van de stand van zaken 
en het bekomen resultaat 
Voor de vier geplande projekten 
stelt de groep vier alternatieven 
voor Het Sportcentrum Ander-
lecht. het komitee verwerpt de 
inplanting Het park en de vijvers 

De groep stelde meteen een 
reeks nieuwe akties voor 
Voorzitter Jozef Van Wayen-
berge- Wij beginnen een sensibili-
zeringscampagne bij alle inwoners 
van Neerpede onder het motto 
„Neerpede, het kijkdorp der 19" 
Daarom zullen wij hen vragen de 

eigendommen die zij bewonen op 
te knappen, te verbeteren en te 
verfraaien Daardoor zullen wij de 
overheid onder druk zetten om de 
percelen die zij beheren te onder
houden 
Tijdens deze sensibilizeringscam-
pagne zullen wij onze leden bij-
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staan met adviezen qua wetge
ving, stedebouw, estetica subsi
dies enz 
Verder zullen wij een ronde tafel 
van de Neerpeedse verenigingen 
organizeren om via een krachten
bundeling Neerpede te laten er
kennen als deelgemeente van An-
derlecht met beperkte bevoegd
heden 

Hoewel in het Brusselse gewest 
tijdens de laatste fusies van ge
meenten geen veranderingen ge
beurden, voorziet de wetgeving 
deze mogelijkheid ook voor dit 
gewest 
WIJ stellen vast dat Neerpede vol
ledig beantwoordt aan de criteria 
gehanteerd in deze wetgeving en 
het dus aangewezen is deze be
perkte bevoegdheid te realizeren, 
vooral omdat de beleidsbepalers 
in het verleden geen rekening heb
ben gehouden met de noden en 
wensen van deze bevolking en in 

hun beslissingen hebben blijk ge
geven van een totale onkunde 
voor wat betreft het beheer van 
een landbouwpatrimonium" 

800 foto's ! 
Verder werd de uitslag bekendge
maakt van de fotowedstnjd „Lan
delijk Neerpede in de winter" De 
jury (waarin ook ,W1J' zetelde) 
had het met gemakkelijk Niet min
der dan 800 foto's dienden geju
reerd De eerste prijs (zie de foto) 
werd toegekend aan Jan Van Roy 
uit Anderlecht terwijl de persprijs 
(koe met slogan ,SOS Neerpe
de) naar mevr Lieve Boon uit 
Halle ging 
Heel de aktie van Neerpede Blijft! 
toont nogmaals aan dat mensen 
wanneer ze zich achter een wel
omschreven doel zetten heel wat 
kunnen bereiken ook al zijn de 
tegenstrevers machthebbers van 
hoog allooi' 

Aktiekomitee 
Pas- en Steenbeek debatteert 
Vrijdag 6 maart richt het aktiekomitee 
Pas en Steenbeek een debatavond in 
die doorgaat in het Parochiaal Cen
trum Grote Baan te Herdersem (O 
Vü om 20 u 

Programma 

— Diaprojektie over de wandelingen 
langs de Pasbeek en de problematiek 
rond deze beek 

— Uiteenzetting door de verschillende 
politieke partijen van hun standpunt 
terzake 
— Beantwoorden van de vragen door 
het publiek gesteld 

De debatavond gaat door onder de 
leiding van de heer Abts Beheerder 
sekretans van de vereniging Belgi
sche natuur- en vogelreservaten 
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Kommentaar 

PERS pektief 
IWH 11 

De regeringspartijen voelen nattigheid. Oe begroting kent een 
duizelingwekl<end tekort en er moet dringend worden ingegre
pen De eerste zogenoemde matiging (wie voelt daar wat van?) 
IS amper gedaan, of iedereen ziet dat het mes moet worden ge
zet in de overheidsuitgaven 
En wat doen de heren en dames in de Wetstraat? Juist ja„ ruzie 
maken. Nog voor de eigenlijke besprekingen begonnen zijn, 
slaan ze mekaar al om de oren De voorbode van de val van het 
kabinet en van vervroegde verkiezingen? 

Kan je bijgevolg met zo 'n verdeel
de partij en regering een echte 
matiging doorvoeren'' De Finan
cieel Ekonomische Tijd gelooft 
het met ,Nu deze maand de bud
gettaire vuurproef aanbreekt voor 
de regering kan men alleen maar 
verhopen dat ze niet net als de 
operatie-matiging op een sisser 
uitloopt De budget-kontrole heeft, 
althans op papier reeds drastisch 
uitziende bespanngen opgeleverd 
op onlangs opgedoken extra-uit
gaven Het komt er nu op aan de 
mooie streefcijfers ook door wet
telijke maatregelen waar te ma
ken en bovendien ook nog een 
bijkomende besparing te vinden 
om de budgettaire putten ook 
werkelijk te dempen 

Begrotingsminister Mathot wil ook 
het mes zetten in het grote aantal 
instellingen en kommissies aller
hande waarvan het nut hoogst 
twijfelachtig is Dat blijkt op het 
eerste gezicht een gedurfde poli
tiek Mathot heeft echter al ge
steld dat het personeel dat erdoor 
getroffen wordt elders zal worden 
tewerkgesteld Waardoor de ge
wenste budgettaire weerslag albij 
voorbaat in de klem gesmoord 
wordt" 

overheidskredieten Het kan een 
stap in de goede richting zijn, maar 
ook niet meer dan dat want als 
Vlaanderen uit de impasse wil 
geraken zal uiteindelijk heel het 
sociaal-ekonomisch overleg gere-
gionalizeerd moeten worden" 

EN nu we het toch over het 
ACV hebben Het weekblad 

van de vakbond, Spectator, publi
ceert deze week een behartens-
waardig kommentaar 
De Spectator begint over de mis
lukte moordaanslag op een Vla
ming in Voeren Bijna vanzelf
sprekend IS het weer een Vlaming 
die er beschoten is We willen niet 
vooruitlopen op het gerechtelijk 
onderzoek Tot zolang kunnen we 
het laten bij de vaststelling dat op 
Happart of een van zijn kornuiten 
nog nooit is geschoten Nochtans 
zijn de veroordelingen tot dusver 
het alleenrecht van Vlamingen die 
een deur geforceerd hebtien of 
een ruit verbrijzeld Ook strafbaar 
natuurlijk maar met alleen dat is 
strafbaar! 

Het IS vooral dat onderscheid 
naar het gevoel der Vlamingen 
altijd in dezelfde richting dat zo ir
riterend werkt Dat gaat op vele 
punten Benoemingen faciliteiten-

ekonomische moeilijkheden Maar 
met door zelf hara km te plegen 
met in ruil voor beschuldigingen 
van imperialisme en vooral met 
voor een politiek van geld weg
werpen ten koste van nieuwe 
moderne levenskrachtige t>edrij-
ven die zouden kunnen opgericht 
worden en een toekomst geven 
aan Wallonië 

Geen wonder dus, dat de bacil van 
de scheiding ook t)egint te vreten 
in de vaktKinden Solidariteit is 
nochtans altijd het grondvest ge
weest waarop de georganizeerde 
arbeidersklasse een schitterend 
gebouw van sociale verbeteringen 
heeft opgetrokken Ook in Bel
gisch verband zal ZIJ die solidariteit 
niet graag opgeven Om doeltref
fend te kunnen werken moet zij 
zich echter aanpassen aan de 
realiteit Geen wonder dat het in 
het ACV de Centrale van Metaal 
IS welke de realiteit al op voorzich
tige wijze in zijn struktuur heeft er
kend Zopas kwam een Vlaamse 
regionaal komitee van het ACV in 
de openbaarheid Geen wonder 
dat het ging over staal en textiel, 
waarin een karikatuur van solidari
teit werd aangeklaagd 
Het komt ons voor dat Waalse 
leiders hier een zware verant-

Als je pakweg 5 a 8.000 f r. of meer 
k̂ mf besparen met een KB-Autolening, 

wat doe je dan? 
BIJ de KB betaalt iedereen (ook voor tweedehandse wagens en motoren) 

alüjd minder dan het wettelijk maximumtanef Want u leent er zonder tussenpersonen, 
tegen "fabnekspnjs" Maar voor KB-chenten doen we méér 

KB CLIËNTEN LENEN TEGEN NOG LAGER TARIEF 
Daarvoor volstaat het gedurende 6 maanden KB-chent te zijn door te 

sparen op een KB depositoboelqe of een KB rekening te hebben waarop uw loon 
wordt gestort 

Ziehier enkele voorbeelden 

Taneven op 

ontleend 
bedrag» 
150 000 
200 000 
300 000 

1/1/81 

looptod 

42 m 
42 m 
42 m 

Maandelijkse aflossingen 

Nieuwe 
dient 

4 816 
6 421 
9 572 

KB-client Wett max 
(6 maanden) tanef 

4 756 4 876 
6 341 6 461 
9 452 9 662 

TOTALE BESPARING 

Nieuwe KB-client 
Client (6 maanden) 

2 520 5 040 
1680 5 040 
3 780 8 820 

DE NIEUWE GIDS wijst ook op 
de verdeeldheid binnen de 

regering Hoezeer evenwel de 
ministers en de leiders uit de 
meerderheidspartijen bewust zijn 
van de ernst van de toestand en 
mede van de noodzaak eendrach
tig het door de omstandigheden 
opgedrongen moedig beleid te 
voeren en dit zonder verder uit
stel toch zijn er de jongste dagen 
stemmen opgegaan om het rege
ringswerk als al te laks te be
schouwen al te duister en om 
uitdrukkelijk te twijfelen aan zijn 
doeltreffendheid zo op korte als 
op lange termijn 

Er IS de gestadige kritiek van de 
voorzitter van de CVP-jongeren 
Ene Van Rompuy die om de 
staalpolitiek van de regering met 
heftigheid aanklaagt, en tegen wie 
trouwens regeringsleider Wilfrieö 
Martens zich met scherpe be
woordingen heeft verzet 

Er IS bovendien een met meer 
verscholen aktie aan de gang bij 
de rechtse vleugel van de Waalse 
Kristen-Demokraten de zoge
naamde Cepic waar het gezag 
van een invloedrijk politicus als 
Paul Van den Boeynants zeer 
groot IS 

In die rechtse partijvleugel zetelen 
overigens een aantal bekwame 

parlementariërs die overtuigd zijn 
dat de PSC te Brussel en in 
WaHonie al te zeer onder de in
vloed staat van de arbeidersbewe 
ging en van de vakbonden 

De waarheid is dat deze politici 
zeer beducht zijn voor een elekto-
rale nederlaag bij de eerstkomen
de wetgevende verkiezingen Zij 
worden nu zeer scherp onder 
schut genomen door de PRL de 
neo-liberalen die onder de dynami
sche leiding van de Luikenaar 
Jean Gol in alle Waalse arrondis
sementen buitengewoon aktief 
zijn 

BELANGRIJK daarbij is ook te 
vermelden dat De Standaard 

al geruime tijd een geniepige cam
pagne voert tegen Martens en de 
socialisten Als spreekbuis van 
Tindemans en Eyskens probeert 
De Standaard een klimaat te 
scheppen waardoor de lezer de 
indruk moet krijgen dat er niet 
bezuinigd wordt (wat juist is) maar 
dat alles beter zal gaan met Tinde
mans en Eyskens en dat de echte 
schuldigen de socialisten zijn (wat 
met juist is) Want De Standaard 
verzwijgt zedig dat de CVP gron
dig verdeeld is en da* de ACV ers 
onder leiding van Martens binnen 
de CVP stnjd leveren tegen de an
dere standengroepen 

* Bg de aankoop s een voorschol van 15 % wettelijk verplichL 

Een KB Autolening sluiten gaat vlot en met een minimum aan formaliteiten 
Even binnenlopen in een KB-kantoor en het is zó gebeurd 

/ 

KREDIETBANK 
De bank waar u méér aan hebt 

P N intussen blijft de failliete Bel-
^ gische Staat (dat zijn op de 
eerste plaats de Vlaamse belas
tingbetalers) maar geld pompen in 
even failliete Waalse bedrijven De 
Vlaamse vleugel van het ACV 
heeft eindelijk ingezien dat het zo 
niet verder kan 

Ook Gazet van Antwerpen vindt 
dat een goede stap van het ACV 
maar nog met ver genoeg Zelfs 
het Vlaamse ACV heeft ingezien 
dat een dergelijke politiek fatale 
gevolgen heeft en pleit daarom 
voor de regionalizatie van deze 

scholen Of scholen zonder meer 
waarom krijgt een Waalse school 
per kind meer dan een Vlaamse"^ 
Het gaat nu we toch op financieel 
vlak zijn teruggekeerd met om 
peulschillen Zo wil men weer 
eens enkele tientallen miljarden 
frank (voor meer dan de helft 
Vlaamse) laten wegsmelten in 
Waals staal Met als beloning het 
ondergraven van de levenskan
sen van het (bijna enige) leefbare 
staalbedrijf in ons land 

Vlaanderen is zeker bereid om 
Wallonië te helpen in zijn grotere 

woordelijkheid dragen die zij trou
wens delen met de nationale rege
ring die soms te gemakkelijk 
schijnt toe te geven Hiermee be
doelen we met alleen het bevorde
ren van een scheiding die onver
mijdelijk pijnlijk moet zijn Vooral 
dreigen de belangstelling en de 
aktiviteit weer afgeleid te worden 
naar onvruchtbare communautai
re scherpslijpenj Onze frank 
onze beurs wijzelf en onze kinde
ren hebbien wat anders nodig 
Straffe taal met? Maar wat zei 
Elschot al weer tussen droom en 
daad 
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Is er belastingfraude? 

Nog veel meer 

begrotingsfraude...! 

Op onze redaktietafel ligt alweer een uitnodi
ging voor een bijeenkomst waarop de minis
ter van financiën het woord zal voeren _ 
„Lode Campo, voorzitter en de leden van het 
VEV-komitee Brussel hebben het genoegen 
U uit te nodigen op de voorjaarslunch van het 
Komitee die zal plaats vinden op woensdag 
25 maart om 12 uur in het Brussels Hilton 
Hotel, Waterloolaan 37." 
Mark Eyskens blijft een opvallende werkijver 
vertonen: minstens een half dozijn belangrij
ke toespraken per week, telkens tussen twee 

interviews door. 
Daarbij bezweert hij de bevoegde instanties 
dat de Belgische frank niet mag gedeva
lueerd worden, maar stelt hij anderzijds ook. 
in het kader van de bezuinigingen, dat de 
staatsoverheid voor een bijna onoplosbaar 
probleem staat van financiering. Voor de 
jonge balie van Leuven stelde de professor 
van Leuven magistraal dat de staat dit jaar 
allicht 700 miljard uitgaven met leningen zal 
financieren. 

Zo kan het echt niet verder verlopen. We drei
gen aldus in de derde faze van de krisis te 
sukkelen: na de gevarenzone en de kritische 
periode die we nu meemaken belanden we in 
de terminale faze. 
En wat betekent dit konkreet? Dat het niet-
samendrukbare samengedrukt wordt; hoe-
danook. 
Of nog (Eyskens is niet verlegen om wat 
beeldspraak meer of minder): morgen dreigt 
het dak in te vallen» Wat doet de minister van 
financiën eraan, behalve met ronkende toe
spraken..? Hij werft bijkomend een legertje 
van belastingskontroleurs aan_ De begro-
tingkontroleurs zijn en blijven inmiddels met 
hun twaalven, en mogen gekortwiekt worden. 
Begrotingskontrole is een lachertje gewor
den met als gevolg dat er meer begrotings
fraude is dan belastingfraude. 
Via het misbruik van onder meer bijkredieten 
en debudgettering wordt de begroting van de 
rijksfinanciën volkomen ontkracht en uitein
delijk waardeloos. 

Dit land gaat ten onder aan de kwaal van de 
begrotingsfraude. Dat de minister van finan
ciën daar eens wat aan tracht te verhelpen. 
Maar hij kan dit allicht bezwaarlijk, want hij 
heeft het overdruk met demonische toe
spraken. 

Mj Reportage 

•\ 
*>"<» 

Eyskens verdedigt de frank tegen devaluatie. Maar heeft de minister van Financien nog wel één frank om te 
verdedigen... 

Waarheen 
met onze centen? 

Terwijl er veel te doen Is over 
loonmatiging en belastingfraude 
heeft het 137ste boek van het 
Rekenhof ophef gemaakt over 
de verspilling van 
gemeenschapsgeld door 
ministeriële kabinetten en 
besturen. 
Jammer is natuurlijk dat zo 'n 
kontrole van de 
overheidsuitgaven slechts met 
bekwame vertraging a 
posteriori geschiedt. En dat 
zulks nauwelijks iets blijkt te 
helpen voor de broodnodige 
sanering in de 
overheidsuitgaven. 
Er is nu wel het stilaan 
vertrouwde gezwaai met de 
hakbijl van de minister van 
Begroting. Maar wat helpt het 
uiteindelijk? Kontroleurs van de 
overheidsrekeningen jammeren 
al jaren dat dit hakbijlvertoon 
uiteindelijk alweer slechts een 
politiek vertoon is voor de 
galerij. Want de voor de hand 
liggende maatregelen om 
drastisch én effektief te 
bezuinigen, om van de 
rijksmiddelenbegroting weer 
een kredietwaardige begroting 
te maken, die worden niet 
aangegrepen. 
Weinigen liggen daar van 
wakker. Er zijn immers maar 
twaalf „kontroleurs der 
vastleggingen', en met hen 
wordt dan nog een ambtelijk 
spelletje (van bevorderingen) 
gespeeld. 
Het gevolg is: dat Eyskens 
donderpreken bij de vleet kan 
houden over het ontwricht 
staatshuishouden én dat artikel 
115 van de grondwet kompleet 
een dode letter is geworden. 
Artikel 115 van de grondwet 
bepaalt dat de door het 
parlement gestemde kredieten 
niet mogen overschreden 

worden; zelfs niet per artikel 
van de begroting. 
Het wordt bedenkelijk als 
ambtenaren, financiële experts 
van niveau 1 dan nog wel, in 
de pers aanklachten beginnen 
te verspreiden over de 
woekerende begrotingsfraude. 
Dat is wat nu gebeurt 
Het Rekenhof is met veel 
bravoure aan de klaagmuur 
gaan staan. Maar de 
kontroleurs van de 
vastleggingen (zoals deze 
funktie ambtelijk heet) 
verdrinken stilletjes hun 
verdriet. Ze zijn met hun 
twaalven, worden in hun 
opdracht beperkt, en als ze wat 
te ijverig zijn gesanktioneerd 
met bevorderingsspelletjes» 

Geen antwoord 
Wat doen kontroleurs van de 
vastleggingen? 
Inzake financiën is onze 
grondwet nogal spaarzaam in 

voorschriften. In de artikels 111 
en 115 van de Belgische 
grondwet wordt bepaald dat de 
begrotingen slechts geldig zijn 
voor één jaar. De wetten, die 
belastingen invoeren zijn dan 
ook — tenzij zij vernieuwd 
worden — slechts geldig voor 
één jaar. De begrotingswetten 
worden al evenzeer niet 
zomaar gewoonweg vernieuwd. 
Er wordt elk jaar door 
kamerleden en senatoren 
artikel per artikel over 
gestemd. 

Ingevolge artikel 116 van de 
grondwet mag geen artikel van 
de uitgaven van de begroting 
overschreden worden, en 
mogen geen overschrijvingen 
van kredieten gebeuren. 
Uiteindelijk voorziet de 
grondwet ook nog (in artikel 
129) dat de begroting 
onderworpen is aan „de 
verplichting van openbaarheid". 
Eén van de eerste en 

Ministers zeggen boudweg dat er door de bevolking nog met wordt in
geleverd. Zijzelf zijn nog met in de stempelnj gaan staan.. 
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wezenlijke opdrachten die de 
parlementsleden 150 jaar 
geleden meekregen was de 
stemming van de 
rijksmiddelenbegroting (de 
stemming over de ontvangsten 
van de overheid, zegge en 
schrijve de belastingen), en 
ook nog de kontrole op de 
departementele begrotingen. 

Wat daarvan verworden is 
merken we momenteel op 
schrijnende wijze. Via onder 
meer het systeem van 
bijkredieten, debudgetering en 
voorlopige twaalfden worden 
parlementairen voor schut 
geplaatst en stemmen zij over 
uitgaven die reeds geruime ti jd 
potverteerd zijn. 
Er is inderdaad al menig 
traktaat geschreven over zin en 
onzin van de huidige 
parlementaire werkzaamheden 
Inzake kontrole van de 
overheidsuitgaven. 

Maar, de grondwet geeft ons 
nog een steuntje. Volgens 
artikel 116 is de 
eerstaanwezende kontroleur 
van de begrotingen het 
Rekenhof. 

De leden van dit Hof doen hun 
werk lovenswaardig grondig. 
Maar hun bemerkingen komen 
slechts na-de-feiten, en 
uiteindelijk ook met jaren 
vertraging. 

De regeringen hebben immers 
de dubieuze gewoonte 
aangenomen om de algemene 
rekening van de staat veel te 
laat aan het Rekenhof voor te 
leggen. 

Sommige rekeningen, dat is 
weer te lezen in het zopas 
gepubliceerde 137ste boekdeel 
van het Rekenhof, worden 
slechts aan dit kontrole-
organisme na acht jaar 
overhandigd-! 
Ook is in het verslag deze 
bemerking schering en inslag: 
„Op de desbetreffende brief 
van het Hof werd nog geen 
antwoord verstrekt' 
Terwijl anderzijds het breedst 
uitgesmeerde hoofdstuk 
getiteld is: „Betwistingen en 
informatie". Het gaat in 
hoofdzaak om verspillende 
werken bij Openbare Werken. 
Had het Rekenhof al geruime 
tijd nauwelijks nog een 
kontrolemacht op instellingen 
zoals het Wegenfonds en 
interkommunale verenigingen, 
dan kunnen de kontroleurs van 
dit Hof luidens hun jongste 
jaarverslag helemaal de boeken 
toedoen aangezien hun 
kontroletaak nauwelijks door 
de regeringsleden au sérieux 
genomen wordt. 
Schrijft het Rekenhof aan het 
adres van de overheid over 
„inscf)ikl<elijkheid en een 
zekere laksfieid", dan kunnen 
we natuurlijk begrijpen welke 
tenen zeer doen en welke 
inspanningen zullen geleverd 
worden om de kontroletaak van 
het Rekenhof met het oog op 
de publikatie van het 138ste 
boek volgend jaar nog maar 
eens te bemoeilijken. 
Maar de regeringsleden hebben 
ook nog andere lastige 
administratieve klanten: „de 
kontroleurs der vastleggingen.' 
Deze hoge ambtenaren (twaalf 
in totaal) hebben de opdracht 
om de overheidsuitgaven te 
kontroleren vooraleer de 

Een legertje belastingkontroleurs. 

Slechts een dozijn 
begrotingkontroleurs 

Als het dak van Eyskens invalt 
weten we nu waarom... 

Begrotingskontrole is een lachertje 

excellenties in hun gouden 
zetel er middels hun 
handtekening de machtiging 
toe geven. 
De kontroleurs van de 
vastleggingen werden door de 
wetgever op 20 juli 1921 in het 
leven geroepen en zijn 
aangesteld als „rekenplichtigen 
die tussenkomen vóór de 
betaalbaarstelling van de 
kredieten binnen de 
begrotingsgrenzen '. 
Ze zijn aansprakelijk tegenover 
het Rekenhof. In '63 werd 
overigens hun opdracht nog 
verruimd: ze werden heuse 
kontroleurs, veeleer dan 
gewone boekhouders die 
vaststellingen doen. 
Het doel van de kontrole der 
vastleggingen (volgens de weg 
van '21) is en blijft het beletten 
van kredietoverschrijdingen en 
de eerbiediging van de 
gestemde begroting. 
Dat klinkt allemaal 
eerbiedwaardig en 
lovenswaardig, maar in de 
praktijk is dit soort van 
begrotingskontrole een 
lachertje. 

Immers, hoeveel ministers zijn 
er ook alweer in de regering 
Martens-V? 36? Voor de 
kontrole van uitgaven op 
evenzoveel begrotingen zijn er 
welgeteld 12 (twaalf) 
kontroleurs van de 
vastleggingen-
Zie je - Voor de bestrijding van 
fiskale fraude wordt (overigens 
terecht) een legertje 

ambtenaren ingeschakeld en 
bijkomend nog aangeworven. 
Het brengt de staatskas een 
paar miljard frank op. 
Waar door scherpe kontrole op 
de begrotingsbestedingen 
tientallen miljarden zouden 
kunnen bepaard worden vindt 
men het billijk dat slechts 
12 kontroleurs aan het werk 
mogen. 

En dan nog, al te ijverige 
kontroleurs van ministeriële 
uitgaven worden door 
promotiespelletjes getemperd 
in hun werkkracht. 
Het is typerend dat niet de 
budgetkontroleurs op de 
administratie van de Begroting 
de sleutelposities in handen 
hebben, maar wel gewone 
fiskale inspekteurs. 
Deze laatsten zijn trouwens 
ook geen verantwoording 
schuldig tegenover het 
Rekenhof, en kunnen bij hun 
ambtsopdracht niet lastig 
gevallen worden door het Hoog 
Komitee van Toezicht. 
De opeenvolgende ministers 
van Financiën en Begroting 
(van de liberaal Willy De 
Clercq tot de CVP-er Mark 
Eyskens) hebben dat goed 
uitgekiend. Geef toe-
Begrotingen worden niet 
opgemaakt en op het 
departement gekontroieerd 
door begrotingsspecialisten, 
maar door f iskusambtenaren. 
Hoe prachtig de kontroleurs 
van de vastleggingen in het 
ootje worden genomen blijkt 

bijvoorbeeld ook nog uit dit 
kort verhaal. 
„De kontroleurs van de 
vastleggingen krijgen 
mededeling van wedde-
uitkeringen na de betaling door 
de schatkist Ondertussen 
geven ze hun visum voor 
geldvoorschotten die via 
begrotingsartikels voor wedden 
worden gevraagd, zodat ze na 
mededeling van de wedde-
uitkeringen (steeds met 
maanden vertraging) op 
sommige posten teveel geld 
zien verdwijnen: de gekende 
voorschotten, en dan nog eens 
het volle pond van de 
weddekost Wat met die 
genoteerde geldoverschotten 
dan gebeurt (of beter: gebeurd 
is) is niet altijd zo duidelijk. 
Bewijsstukken ontbreken 
geregeld. Nochtans gaat het 
hier om flinke 
miljoenenbedragen. Maand na 
maand.' 
Ook wordt nogal wat 
gegoocheld met uitgaven op 
het einde van het jaar waarvan 
de kontroleurs stellen: „de 
eindejaarsvastleggingen zijn 
niet duidelijk omschreven wat 
betreft hun doel en inhoud'. 
Ten slotte is het ook zo dat 
deze kontroleurs omtrent de 
jaarwisseling overdonderd 
worden met begrotingswerk, 
zodat voor dit dozijn 
kontroleurs op de 
staatsuitgaven ernstig 
boekhoudkundig werk praktisch 
onmogelijk wordt. 

Bankkluizen zijn er in Brussel genoeg Maar vandaag liggen er vooral schuldpapieren in. 

Pijnlijk 
Het is zover gekomen dat de 
kontroleurs van de 
vastleggingen misnoegd en 
ontmoedigd vstellen: neemt de 
overheid ons kontrolewerk niet 
ernstig, dat men dan meteen de 
kontrole op de vastleggingen 
maar afschaft. Dan bespaart de 
overheid alvast deze wedde-
uitgaven-
Kijk, financiënminister Eyskens 
(wat hebben we toch tegen 
deze man?) en anderen mogen 
gerust hun donderpreken 
houden. Ze doen het meestal 
gratis-voor-niks, in hun vrije 
uren, en dus is er niets aan 
verloren. 
Maar dat ze toch niet 
verwachten dat we hun preken 
ja-knikkend als een 
negermannetje aanhoren. 
Vandaag maken we het immers 
mee dat alvast met de artikels 
111, 115, 116 en 129 van de 
grondwet in de ministerraad de 
vloer geveegd word t 
Inzake begrotingskontrole werd 
het parlement via het systeem 
van voorlopige twaalfden, 
bijkredieten en andere vormen 
van debudgetering volkomen 
buiten spel gezet 
Het Rekenhof laat men 
boekdelen met waarschuwingen 
over verspillingen van 
gemeenschapsgeld publiceren, 
maar uiteindelijk zijn die 
slechts goed voor de 
staatsarchieven. De kontrole 
van de vastleggingen, door 
hogere ambtenaren, blijkt nu al 
evenzeer een lachertje te zijn. 
Natuurlijk haakt CVP-minister 
Eyskens gretig in op de vraag 
van de socialisten om met een 
legertje nieuwe fiskus
ambtenaren de fiskale fraude te 
bestrijden. 
Hij kan daarbij verdoezelen en 
in alle talen verzwijgen dat de 
budgettaire fraude miljarden 
hoger ligt dan de fiskale 
fraude, die volgens ramingen 
ook al niet van de poes is. 
In de KB-weekberichten stelde 
de studiedienst van de 
Kredietbank reeds in augustus 
vorig jaar: „en terugkeer naar 
grotere monetaire en 
budgettaire discipline is een 
pijnlijke noodzaak.' 
Als het dak van Eyskens invaU, 
dan weten we nu ook waarom 
precies. 

(hds) 
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14 TV-programma's ima^sl̂ l̂ JI 

Zaterdag 
MAART 

BRT 
14.00 Open School. - 16.00 Jum
ping uit Antwerpen (reportage). — 
18.00 Doctor Snuggles (strip). — 
18.05 De jongens van Bungala 
(jeugdfilm) - 19.00 Vrijetijdste-
ma's (sporthallen). — 19.45 
Nieuws. — 2010 Eurosong (finale) 
- 21 00 Terloops. - 21.45 Een 
klem mirakel (tv-film). - 22.15 
Nieuws 

NED 1 
15.30 Nieuws. - 16.52 De film van 
ome Willem — 17.25 Schaatsen 
(W.K.). - 18.25 Sesamstraat -
19.00 Woody Woodpecker en Do
nald Duck (strip). - 1914 De hulk 
( f ) . — 2000 De showbizzquiz. — 
21 37 Nieuws. - 21.55 Derrick (f) . 
— 22.55 Aan ons de keus (dokJ. 
— 23.45 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman (stnp). — 19.35 De Mup-
pet-show. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 (ihurchill en de generaals (f J. 
- 21.25 Brandpunt - 22.00 Sport 
op zaterdag. — 22.30 Huisbezoek 
(f J. - 22.55 De tafels van tien. -
23.10 Zo wil ik zingen. - 23.50 
Nieuws. — 23.55 W K . ijsspeed-
way. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Le crabe-
tambour (film). - 22.30 De stakin
gen van de jaren 30 (dokJ. — 23.05 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Mann, 
der sich nicht traut (toneel). — 
22.30 Nieuws. - 22.50 Molly und 
der Gesetzlose (western). — 0.25 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Testament 
einer Jugend. — 20.15 Musik ist 
Trumpf (koncerO. — 21.55 Nieuws. 
— 22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.15 Thriller (fJ. - 0.15 
Nieuws. 

D3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Hans Wer
ner Henze dirigeert (koncerO. — 
21.25 Union maids ( d o k l - 22.15 
W.K.-standaarddansen. - 23.15 
Schaduwspel. — 0.05 Nieuws. 

LUX. 
18.00 Spelprogramma met compu
ter Leo. - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Switch (f J. — 20.30 Pain, amour et 
jalousie (film). — 22.15 Mes petites 
amoureuses (film). 

F1 
19.20 Giewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Escale a Perpig-
nan (vanèté). - 21 30 Dallas (f J. -
22.30 Télè-foot 1. - 23.30 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Moli<Jre ou 
la vie d'un honnéte homme (fJ. — 
21.35 Intemeige (spel). - 22.30 
W.K-kunstschaatsen. - 23.30 
Nieuws. 

F3 ^ ^ ^ ^ _ ^ 
19.20 Gewestelijk magazine. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Histoires extraordinaires 
(dokJ. - 21.25 Ribennes (dok. 
over een dorp). — 22.20 Nieuws. 
- 2240 Hollywood USA (dok.). 

D a w n , b iogra f ische f i lm me t 
B r o n w y n Mackay -Payne . 
W o e n s d a g 11 maar t o m 
2 0 u . 15 o p BRT-2. 

Zondag 
8 MAART 

BRT 1 
915 Ken uw recht (Open School). 
— 9.45 Telegym. — 10.00 Eucharis
tieviering vanuit Sint-Niklaas. — 
11.00 Konfrontatie (debaO. — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Voor boer en tuinder 
(Open School). - 15.00 Sesam
straat. — 15.30 WK Kunstnjden op 
de schaats. — 16.00 Belgische 
kampioenschappen veldrijden. — 
17.00 Jumping in Antwerpen. — 
1830 Doctor Snuggles (strip). — 
18.35 Leven., en laten leven (na-
tuurkwis). — 19.45 Nieuws. — 
20.00 Sportweekend. - 20.30 Pa-
radijsvogels (f) . — 21.15 Hun stad: 
Germame Greer over Sydney 
(dok). - 22 05 Lied van mijn land 
(Vlaamse liederen). — 22.35 
Nieuws. 

F 3 

RTB 
12.00 Faire le point (debaü. — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 19.30 Nieuws. — 19.55 Tic 
Tac Show. — 21.15 Le tour d'è-
crou. Tv-film. - 22.30 Nieuws. 

NED 1 
11.00 Eucharistieviering. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Kinderen voor 
kinderen. — 20.00 Internationale 
vrouwendag (dok). — 20.30 Kate 
Bush in koncert. — 21.10 De ach
terkant van het gelijk (debaO. — 
22.10 Achter glas CTV-film). -
23.10 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Sissi, Keize
rin en moeder (film). — 17.05 Stu
dio sport 1. — 17.35 Groningen 
(dok). - 18.30 Sesamstraat — 
19.00 Studio sport 2. - 20.00 
Nieuws — 20.10 Horizon (Info). — 
20.40 Humanistisch Vertiond. — 
20.45 Vals plat (debaO. - 21.30 
Best Boys (dokJ. — 23.10 Nieuws. 

LUX 
19.00 Informatiemagazine. — 19.30 
Filmnieuws. - 20.00 Kojak (f). -
21.00 Week-end a Zuydcoote. 
(Oorlogsfilm). 

F 1 
19.25 Les animaux du monde. — 
20.00 Nieuwa - 20.30 Le gendar
me en balade (film) - 2^00 Serge 
Garant (komponist). — 23.00 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Spectacle 
Thierry Le Luron (Show). - 22.10 
Les esquimaux (dok). — 23.45 
Nieuws. 

20.00 Benny Hill (Humor). - 20.30 
Une histoire de la médecine (dokJ 
- 21 15 Nieuws. - 21.40 L'lnvité 
de FR 3 (Simenon). - 22.35 La 
téte d'un homme. (Film). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (O. 
- 21 50 Nieuws. - 21.55 Intellek-
tuelen en politiek, (dok.) - 22.40 
Schilder Karl Friedrich Schinkel. 
(Portret). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Ein Zug 
nach Manhattan. - 20.30 Pique 
Dame. Opera. - 23.00 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Alle wegen 
leiden naar Keulen, (dok.) - 21.00 
Auslandsstudio. — 21.45 Kontakt-
magazine. — 22.30 Stevie Wonder: 
wonder love. (Show). — 23.10 
Nieuws. 

Maandag 
MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Doctor Snuggles (strip). — 18.05 
Maja de bij (strip). - 18.30 Bon
jour la france (Open school). — 
19.00 Voor wie dit hoort (poëzie). 
- 19.17 Uitzending door derden 
(ACV). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Het geslacht Rius (O. - 21.10 
Sportshow. — 21.55 Ommekaar: 
hartekinderen. - 22.35 Nieuws. 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat — 18.50 Klem (Info). — 
19.00 Heidi (strip). - 1925 Hier 
Parijs, hier Jan Brusse. — 19.35 
Het geheimzinnige eiland van kapi
tein Nemo (film). — 21.37 Nieuws. 
- 21.55 Drie-ster (Info). - 22.55 
Socutera - 23.10 Nieuws. 

NEP. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 De Vijf (f). 
- 19.25 Angie (O. - 20.00 
Nieuws. — 2027 Dubbelspel 
(spel). - 2125 De Levkas Man (O. 
- 23.00 Aktua TV. - 23.40 
Nieuws. ^___ 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 1955 Mira (film). 
- 23.00 Nieuws. ^ 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Das Glück 
der Familie Fiougon (O. — 21.10 

W K kunstschaatsen. - 22.30 Ta-
gesthemen — 23.00 Zwitschen-
station (film). — 0.20 Nieuws. 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. - 21.20 Spiel 
um Zeit - Das Madchenorchester 
in Auschwitz (tv-film). - 22.35 Een 
vrouw die Auschwitz overieefd 
heeft. (Reportage). 

D3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Reakties op 
Holocaust — 21.45 In den Sümp-
fen (film). - 23.10 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws en weerbericht — 
1945 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (spel). - 20.00 Family 
Hours (f). — 21.00 Le soleil dans 
l'ceil (film). 

Dinsdag 
10 MAART 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Doctor Snuggles, (strip) — 18.05 
Sesamstraat. — 18.35 Ik lees, jij 
leest, ZIJ (nog) niet.. (Open school). 
- 19.05 Toets, (satire). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Joe Dassin: 15 
ans de chansons, (show). — 21.05 
Spitsbergen (dok.) - 22.00 IQ. 
(kwis). - 22.25 Nieuws. 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1945 Les paris de TF1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Torpilles 
sous l'Atlantique (Oorlogsfilm). — 
22.00 Le cinéma et les grands 
themes. — 23.00 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 Archives, 
mémoires de l'homme (dokJ. — 
22.25 Introduction a la musique 
contemporaine. — 23.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Een vreemd reservaat (dok.) 
— 20.35 De volledig ingeperkte 
persoonlijkheid, (film). — 22.15 
Bonjour la France. (Open school). 

NED 1 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures. 
(Spel). - 20.30 Dernier domicile 
connu. Franse politiefilm. — 22.00 
Nieuws. 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat. — 19.00 Nieuws. — 
19.05EO-Kinderkrant - 19.30 Su
rely, Jesus is coming, (koncert). — 
20.20 Gods wil in je leven. - 21.00 
God wil wonen bij de mensen, 
(bijbelstudie). - 21.37 Nieuws. -
21.55 Den Haag Vandaag. - 22.10 
Op zicht, (kunstmagazine). — 
22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Hotel „De 
Witte Raaf", (f.) - 19.25 Mac Kis-
soon. (variété). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Schuld en boete. (TV-film). 
- 21.40 Mini-voetbal. - 22.30 Hier 
en nu. — 23.10 Afgoden van deze 
tijd. - 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke 
teiten. — 19.30 Nieuws. -
Salut champion, (dok. over 
— 20.50 Au nom de la loi. (i 
21.50 Magie de la danse. (( 
22.50 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 
mein Milieu - Katja Ebstein. 
— 21.00 Aktualiteitenmage 
21.30 Ouincy. (fJ - 22.1 
kongres CDU. - 22.45 Ti 
men. — 23.15 Die Gimmi 

Z A T E R D A G C? maarte - In Vrijetijdstema's 
w o r d t u i tgebre id aandacht bes teed aan Sporthallen. 
Een in teressant o n d e r w e r p v o o r onze gemeen tevade
ren. In alle V laamse g e m e e n t e n r i jzen spor tha l len uit de 
g rond . Is daarover nagedach t? Is daaraan behoe f te? 
(BRT) — Eindeli jk is het dan zover : de f inale van de na
t ionale Eivrov/s/esonp-selektie. D e BRT is er in ges laagd 
o m al 4 avonden te vul len me t dergel i jke ro tzoo i en nu 
ve rgas t m e n ons n o g op de c l imax e rvan : de finale van 
he t nat ionaal aanbod van ro tzoo i . Het g rapp igs te in die 
hele zaak is w e l dat de „deskund igen" die de jury vor
m e n o n b e k e n d bl i jven. - O p N e d . 2 beg in t een n ieuwe 
reeks : Churchill en de generaals. Hier in w o r d t aan de 
hand van d e memo i res van Churchi l l een beeld ge
sche ts t van de relat ies die Churchi l l indert i jd onderh ie ld 
me t de ondersche iden leger le id ingen. Ui t deze reeks 
bl i jkt in w e l k e mate deze toppo l i t i cus een w r e e d maar 
ook kinderl i jk genie is g e w e e s t (KRO) . — Toch even 
aans t ippen : In de reeks Aan ons de keus, waar in de 
eigenzinnige e k o n o o m en nobelpr i jswinnaar Mi l ton 
Fr iedman zijn e igen visie gee f t ove r het ekonomisch be
stel , heef t hij het di tmaal ove r de ekonomische krisis in 
d e jaren der t ig . Hier in stel t hij da t d ie krisis een gevo lg 
w a s van het fa len van de d ive rse ove rheden . En als w i j 
d e lijn d o o r t r e k k e n naar de hedendaagse krisis en zijn 
teor ie vo lgen dan w e e g t een z w a r e verantwoorde l i j k 
he id op d ie polit ici die al zove le jaren dit land in handen 
h e b b e n ; zij zi jn de rech ts t reekse ve ran twoorde l i j ken 
v o o r de huid ige krisis... ( T r o s / N e d . 1). 

Z O N D A G (8 maar t ) — En daar zijn ze dan wee r : 
de Paradijsvogels. Idioter kan het niet. Iedereen w a s het 
e rove r eens o p de persv is ie : di t is d e ui teindel i jke totale 
afgang. D e vulgari tei t en het laag-bi j -de-grondse w o r d t 
bij de BRT duidel i jk to t n iveau ve rheven , al thans in som
mige d iensten. V a n een heel ander n iveau zal u i teraard 
zi jn Hun stad: Germaine Greer over Sydney. Maar dat is 
dan ook geen BRT-produkt ie . In deze af lever ing van 
Hun stad... waar in b e r o e m d e mensen pra ten over 
s teden die hen na aan het hart l iggen, praat de 
b e r o e m d e feminis t ische auteur Ge rmame Gree r over 
de Aust ra l ische s tad Sydney . — In het v rouwenmagaz i 
ne Kijk haar s/an Va ra (Ned. 1) w o r d t aandacht bes teed 
aan de internat ionale V r o u w e n d a g (8 maart) . — V P R O 
zendt de pakkende fi lm Best Boy uit. H ienn b reng t de fil
mer Ira W o h l een por t re t van zi jn 52-jarige mentaal ge
handicapte neef en geef t hij een repor tage over de 
pog ingen d ie hij onde rnam o m zi jn neef voor te 
bere iden o p een zel fs tandig bestaan. (Ned . 2). 

M A A N D A G o maarO 
sociaal-maatschappel i jk magazine 
gew i jd aan k inderen d ie geplaagd 
aan het hart. — D e A v r o zer 
avonturenf i lm van Juan Anton io BE 
uit: Het geheimzinnige eiland van 
myster ious Island of Captain N 
avonturenf i lm naar het beroemdi 
V e r n e is een ech te familiefi lm, die \ 
feui l le tonvers ie o p het s che rm is ĝ  
speel t hierin de rol van de legend 
d e fans van de Arab ische akti 
s c h u w d ; hun idool k o m t pas het la. 
b e u r t N o g o p Ned . 1, in het in formj 
A v r o Drie Ster: aandacht aan o.a. 
mensen die vers laafd zi jn aan hun 
men t gaat in Dui ts land een „Weel 
held". Ter ge legenhe id daarvan 2 
tweede l ige fi lm Spiel um Zeit - Da 
in Auschwitz uit. Het draaiboek ve 
sch reven d o o r A r t hu r Mil ler naar 
verhaal van Fania Fenelon: In h 
A u s c h w i t z bes tond een orkest ds 
meis jes bes tond . O n d e r leiding ' 
Rosé, een nicht van de kompo 
moes ten de meis jes onder de r( 
d ingsovens mars- en andere muzi€ 
van de situatie... (ZDF) . — RTBF > 
t o p : Naar aanleiding van het draa 
van Fons Rademakers (1971) o rg 
d iskussie over „V laanderen en di 

D I N S D A G (10 m a a r t ) - Tc 
magazine over aktuele jongerent 
aan roken. (BRT 1) - BRT 2 zet d( 
dig ingeperkte persoonlijkheid (D 
Persönl ichkei t ) op het p rogramma 
film van de Du i tse regisseuse Heil 
aantrekkel i jk en charmant por t re 
bere id is te vech ten tegen een 
maar t 1977. Edda, een in West -Be i 
fe, heef t het moeil i jk o m vo ldoen 
voo r haar en haar dochter t je , 
v r iend innen st icht zij een v r o u w e n 

W O E N S D A G (11 maart) 
een b iograf ische fi lm en gaat ove 
Fraser die na haar zege op de Oly 
in Me lbourne , aan haar eenvoud 

1; MAART 1981 



v& TV-programma's 15 

gewestelijke aktuali-
(0 Nieuws - 1956 
n (dok over rugby) 
Dmdelaloi (info) — 
Ie la danse (dokJ — 

i - 2015 Das ist 
<atja Ebstein (show) 
laliteitenmagazine — 

( f ) - 2215 Partij-
) - 2245Tagesthe-
5 Die Gimmicks (f J 

The Lion and the wind, avon tu 
renf i lm met Sean C o n n e r y en 
Cand ice Be rgen 
Vr i jdag 13 maart o m 20 u 15 
o p BRT-1 

Z D F 

21 00 Heute-journal - 21 20 Spie! 
urn Zeit - Das Madchen Orchester 
in Auschwitz aV-f i lm) - 2245 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 

2000 Nieuws - 2015 Galerie -
21 15 Gehandicapten (dok) — 
21 45 Werken in het woud — 
22 30 De kleren maken de man 
(dok) - 2300 Nieuws 

LUX^ 
1945 Dierenmagazine — 2000 
Dallas ( f ) - 2100 Vivre libre 
(avonturenfilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les paris de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Le grand 

) maart) — Ommekaar, het 
magazine van BRT is vandaag 

e geplaagd zi jn me t a fwi jk ingen 
A v r o zend t via N e d 1 de 

I Anton io B a r d a m en Henr i Colp i 
eiland van Kapitein Nemo (The 
Captain N e m o ) (1974) D e z e 

t be roemde verhaal van Ju les 
iiliefHm die via andere zenders in 
scherm is gebrach t O m a r Shari f 
•) de legendar ische N e m o Maa r 
bische ak teur w e z e n gewaar-
it pas het laatste kwar t ie r aan de 
1 het informatief magazine van d e 
Dht aan o a de „Worka lcoho l ics" , 
: i jn aan hun w e r k — O p di t mo-

een W e e k van de Broeder l i jk-
I daarvan zend t Dui ts land II de 
m Zeit - Das Madchenorchester 
raaiboek van deze fi lm w e r d ge-
Mil ler naar een autob iograf isch 

nelon In het koncen t ra t i ekamp 
n orkest dat uit 16- to t 20-jarige 
Ier leiding van de j oodse A lma 

de komponis t Gus tav Mahler, 
Dnder de rook van de verbran-
ndere muziek spelen, naar gelang 
I — RTBF voe r t de hyster ie ten 
an het draaien van de fi lm Mira 

(1971) organizeer t RTBF 1 een 
deren en de V lamingen" 

naart) — Toets, het humor is t i sch 
3 j ongeren toes tanden is gew i j d 
3RT 2 zet de Dui tse film De volle-
inlijkheid (Die allseitig reduz ier te 
programma, de eers te langspeel-
sseuse Helke Sander He t is een 
nant por t ret van een v r o u w die 
tegen een v i jandige omgev ing 
in W e s t Berl i jn w o n e n d e fo togra-
Dm vo ldoende geld te verd ienen 
dochter t je S a m e n met enkele 
en v r o u w e n g r o e p van fo togra fen 

(11 maart) — D e film Dawn is 
30 gaat over de z w e m s t e r D a w n 
e op de O lymp ische Spelen 1956 
ar eenvoud ige milieu on t t rokken 

w o r d t en in het g lamour leven t e rech t komt De fi lm 
w o r d t gevo lgd d o o r een gesprek over „Topspor t en pri-
ve- leven" — Het natuurmagaz ine Mooi Nederland van 
Ve ron i ca is vanavond gew i j d aan een s tuk je Neder 
landse p rach tna tuur de B e t u w e , o o k we l de b o o m 
gaard van Neder land genaamd CNed 2) 

D O N D E R D A G ( I 2 maar t ) - D e jongeren 
k o m e n bes t aan hun t r ekken o p BRT 1 er is voo reers t 
de tekenf i lmreeks „Doctor Snuggles gevo lgd doo r d e 
1 ste af lever ing van de popula i re avon tu ren reeks Huck
leberry Finn naar het verhaal van M a r k Twa in Hierna 
vo lg t het jongerenmagaz ine Een vinger in de pap 
O n d e r w e r p e n hienn een jonget je dat opgroe ide in een 
c i rcus , een gesprek ove r v red e en v redesbeweg ingen 
en een op t reden van Jona Lew is — In de a f levenng van 
de Amer i kaanse popula i re we tenschappe l i j ke reeks In 
search of ( O p zoek naar ) die loopt o p BRT 1 w o r d t 
aandacht bes teed aan de U F O s Ve rsche idene A m e n -
kanen ver te l len hierin over hun kon tak ten me t ru imtetui -
gen en ru im tewezens — D e Va ra doe t nogal w a t aan 
e igen t v -werk Z o star t vanavond de n ieuwe Vara- fami-
l iereeks De Lemmings Hieraan w e r k t e n vier auteurs en 
dr ie reg isseurs ,De Lemmings is een reeks waar in de 
relat ies tussen mensen nader w o r d e n ui tgediept Da t 
gebeur t via de gebeur ten issen in de familie Lemming, 
vader moede r en dne k inderen A n d n e s en Tilly 
Lemming zi jn in de vi j f t ig A n d n e s w e r k t in een suikerfa-
b n e k - e n zijn vn je t i jd bes teed t hij vol ledig aan zi jn 
h o b b y de du ivenspor t Deze bez igheid s lorpt al zi jn 
vr i je t i jd op en legt ook beslag op Tilly's vr i je t i jd En daar 
wi l Tilly nu mee b reken ( N e d 2) 

V R I J D A G (13 maar t ) - BRT 1 heeft een 
i n d r u k w e k k e n d e fi lm o p het p r o g r a m m a De leeuw en 
de wind (Jhe w i nd and the lion) een Amer i kaanse avon
turenf i lm uit 1975 die w e r d gereg isseerd doo r John 
Mil ius naar zijn eigen scenano De f i lmmaatschappi j 
M G M ste lde hem in de mogel i jkheid o m eerstek lasse-
ak teurs aan te t r ekken Sean C o n n e r y Cand ice Bergen 
John Hus ton Brian Kei th zodat het al bij voorbaa t vast
s tond dat De leeuw en de windeen sukses zou w o r d e n 
W a a r o v e r gaat he t? In M a r o k k o on tvoe r t in het begin 
van deze e e u w de b e r b e r h o o f d m a n Raisuli de A m e n -
kaanse d i p l oma tenweduwe Eden Pendecans D e zaak 
neemt internat ionale p ropor t ies aan En dat w a s Raisuli s 
bedoel ing Maar zijn g o e d bedoe ld plan keer t z ich tegen 
hem en zijn volk En dan kn jg t Raisuli hulp uit een 
onve rwach te hoek (BRT 1) 

debat (pol debat) - 22 30 De 
geschiedenis van het stripverhaal 
(dok) - 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Negocia-
tion secrete (reportage) — 2330 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Lhomme des Folies-Ber-
geres (musical) — 21 50 Nieuws 

I 11 MAART I 

BRT 1 
1530 Open school - 17 00 Op 
het schildpadplein — 1800 Klem 
klem kleutertje — 1815 Doctor 
Snuggles (strip) - 1820 Popeye 
(stnp) - 18 30 Battlestar Galacti-
ca (SF f ) - 19 22 Uitzending door 
derden (SP) - 1945 Nieuws -
2020 Arnold ( f ) - 2045 Wierook 
en tranen (TV-film) - 2210 Bella 
Bartok koncert — 2250 Nieuws 

BRT 2 
2015 Dawn (film en debaO 

NED. 1 
1540 Kleine Isar ( f ) - 1550 De 
grote klok - 16 35 Professor Bal
thazar (strip) — 1640 de familie 
Knots ( f ) - 1705 Maggie en 
David ( f ) - 1825 Nieuws voor 
gehoorgestoorden — 18 30 
Jeugdjournaal — 1836 Sesam
straat — 1855 Toeristische tips 
— 1900 Van gewest tot gewest 
— 1950 Politieke partijen - 2000 
Cinevisie — 20 20 Nationale finale 
van het Eurosongfestival — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Panoramiek — 
2240 Studio sport - 2310 
Nieuws 

NED. 2 

1857 Nieuws - 1859 Aan de dijk 
(Info) - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 2032 Countdown 
(pop) — 21 15 Tenspeed and 
Brownshoe ( f ) - 2205 Mooi Ne
derland (dok) - 2 2 30 Info TV -
2302 Teleac - 2337 Nieuws 

RTB 1 
1500 Schooltelevisie - 1900 
Waalse gewestelijke aktualiteiten 
— 1930 Nieuws - 2000 Mon
sieur est servi (toneel) — 21 10 
Mgr Danneels pnmaat van België 
(portreO — 22 40 Nieuws en weer-
bencht tot 23 20 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Am grauen 
Strand am grauen Meer (tv-spel) 
— 21 45 Pro Familia Bremen (dokJ 
— 22 30 Tagesthemen 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Der sport-
spiegel — 2015 ZDF magazin — 
21 00 Heute-journal - 21 20 Die 
Fuchse (tJ - 2210 Das geht Sie 
an — 2215 De familie Sobottka 
(dokJ - 2255 Die Tauben (tv-
film) - 0025 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws — 2015 Gesprek 
ken en ontmoetingen — 2145 
Zimbabwe (dok) - 2215 Der 
grosse Treek (avonturenfilm) — 
2355 Nieuws 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL-flash (speO - 1957 L argent 
pratique — 2000 Hit-parade — 
2100 Pour un dollar dargent 
(gangsterfilm) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Le bouffon 
(tv film) — 22 00 Boekenmagazi 
ne — 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Palmares 
81 (variete) - 21 40 Sportreporta 
ges — 2240 De abdijen van het 
westen (dok) - 2310 Nieuws 

F 3 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Tout est a vendre"? (tv 
film) - 2200 Nieuws 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 
Doctor Snuggles (strip) — 1805 
Huckleberry Finn ( f ) - 1830 Een 
vinger in de pap — 19 00 Op zoek 
naar UFOs (dok) - 1922 Uit
zending door derden (CVP) — 
1945 Nieuws — 2010 Dubbel 
Dobbel (spel) - 20 55 Panorama 
- 21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Sport-
tnbune — 2300 Nieuws 

BRT 2 
2010 Loon naar werken (Open 
School) — 20 40 Met het museum 
de lucht in (dok) - 21 45 Premie
re 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Kortjakje is 
weer beter (kinderliedjes) — 19 05 
Speedy Gonzales (stnp) - 1920 
Ivanhoe ( f ) - 1945 De BB-show 
(kwis) — 2050 Ik ben de kraakster 
van hiernaast (portret) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 22 10 Denkbeeld (Sunna 
me) — 2300 Gelet op Europa — 
2320 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Don Qui-
chot (fJ - 19 25 Met Jeffery Bos-
wall op safari in Thailand (dok) — 
2000 Nieuws - 2027 De Lem
mings ( f ) — 21 20 Ombudsman 
(info) — 2150 Edelvrouw-bedel-
vrouw (fJ — 22 20 Achter het 
nieuws — 2315 Nieuv\/s 

RTB 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Nitraten (ref^rtage) - 20 20 L Ho
tel de la plage (film) - 22 00 Le 
carrousel aux images — 2300 
Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Pro und 
contra (debaO — 21 00 Verstehen 
sie Spass ' (verborgen camera) — 
21 30 Otto Schenk in Herzliches 
Beilied (eenakter) - 2215 Duitse 
zigeunermuziek — 2230 Tages 
themen — 2300 Ontspannings-
programma — 0030 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Show-ex
press — 21 00 Heute-journal — 
21 20 Die Bonner Runde - 2220 
Eine Frau ein Land (tv-film) — 
0000 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Ihr erster 
Mann (film) - 2200 Industrie-
fotografie — 2330 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws — 1945 Dierenma 
gazine — 2000 Super Jaimie 
(SF f ) - 21 00 Et le vent apporta la 
violence (film) — 22 38 La lanterne 
magique 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 20 30 Pause cafe 
( f) — 21 30 Aktualiteitenmagazme 
- 22 30 Visions (dok) - 2315 
Nieuws 

A2 

20 00 Nieuws — 20 35 Messieurs 
les jures ( f) - 22 30 Coups de the
atre (toneel) — 2325 Nieuws 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La poudre descampette 
(film) - 2210 Nieuws 

Vrijdag 
13 MAART 

BRT1 
14 00 Schooltelevisie — 1800 
Oum de witte dolfijn (strip) — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Lachertjes (kortfilm) — 
1835 Op zoek naar werk (Open 
School) — 1905 Uitzending voor 
derden (KTRO) - 1945 Nieuws 
— 2015 De leeuw en de wind 
(film) — 22 15 Curnculum Albert 
Peickmans uitgever — 2305 
Nieuws 

BRT 2 
20 15 De zes vrouwen van Hendnk 
VIII ( f ) - 21 45 Dag aan dag 

NED 1 
18 30 Jeugdjournaal — 18 36 Se
samstraat — 1900 Stedenspel 
(spel) - 2030 U ZIJ de glorie 
(koren zingen) — 21 15 Hennne-
rmgen aan Amsterdam — 21 37 
Nieuws — 21 55 Praten met de 
minister-president — 2205 Ander 
nieuws — 2245 Kleine mensen 
grote mensen (dokJ — 2320 
Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles — 19 05 Avro s toppop 
- 2000 Nieuws - 2027 On a 
clear day you can see forever 
(musical) — 22 35 Aktueel en in
formatief - 23 20 Tjongetjonge 
(humor) — 2350 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 19 55 A 
suivre (info) — 21 15 Lightning 
over water (film) — 22 45 Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Die Scho
nen der Nacht (film) - 21 40 Das 
Handw/erk und der goldene Boden 
(dok) — 2230 Tagesthemen — 
2300 Tatort ( f ) - 030 Nieuws 

ZDF 
21 15 Geliebte Wencke (show) — 
2200Heuge-Joumal - 2 2 3 0 K u l -
tureel magazine — 22 50 Sport am 
Freitag - 2330 Edgar Wallace 
Neues vom Hexer (film) — 1 00 
Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuv^ — 2015 Spanje in 
de zeventiende eeuw (dokJ — 
21 00 Reporter (refjortages) — 
21 30 Gott und die Wel t - 2200 
Eine Scheidung (tv-film) - 2245 
Technologie voor de Derde We
reld — 2330 Nieuws 

LUX. 
1945 Dierenmagazine — 1955 
RTL flash (spel) - 2000 Marcus 
Welby ( f ) - 210 Alerte robot 
evade (tv-film) — 22 45 Automaga-

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les pans de TF 1 - 2000 
Nieuws — 20 30 Musique melodie 
autour du lac Leman (variete) — 
21 30 La fóret des amis (toneel) — 
22 30 Carnaval de feu (dokJ — 
2330 Nieuws 

A2 
20 00 Nieuws — 20 35 Molière ou 
la vie d un honnete homme ( f ) — 
21 40 Boekenmagazine — 22 55 
Nieuws — 23 10 Le parfum de la 
dame en noir (politiefilm) 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (ma
gazine) - 21 30 Le bidule (tv-
spel) - 22 25 Nieuws 
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Calmeyn 

Brons-skulpturen van Calmeyn 
Onlangs werden de jongste brons-
skulpturen van Jan Calmeyn geselek-
teerd door het ministerie van Neder
landse Kuituur, om (samen met werk 
van Jan Dries) onze Vlaamse beeld
houwkunst te vertegenwoordigen op 
de triënnale van Boedapest. 
Met Calmeyn werd meteen een man 
aangeduid, die zich van bij het begin 
van zijn kreatief bezig-zijn, heeft ver
borgen in de stilte van zijn atelier. 
Alleen „de sterkte" van zijn werk heeft 
hem naar buiten geduwd. Dit gebeurde 
een eerste maal toen Calmeyn in 1975 
met de provinciale prijs voor Beeld
houwkunst van Oost-Vlaanderen, 
even in het volle daglicht kwam. 
Calmeyn, geboren te Sint-Niklaas in 
1942, studeerde aan het Hoger Insti
tuut Sint-Lucas te Gent, waar hij na
dien leraar werd. Na de studietijd 
leverde hij vrijwel geheel onopgemerkt 
en jarenlang een èénmansgevecht te
gen zichzelf: in een poging om met zijn 
wordingsgeschiedenis in het reine te 
komen. Maar deze poging kende een 
even moeilijk als problematisch begin, 
omdat Calmeyns ideeën-wereld ster
ker en veelomvattender was dan zijn 
aanvankelijk plastisch talent. Met an
dere woorden, tussen hoofd en han
den, inhoud en vorm, was het even
wicht vooralsnog onbereikbaar en on
bestaande. 

De verklaring ligt zó voor de hand: Cal
meyn, gevoelig aan de verscheiden
heid der dingen, was tegelijk verwik
keld in drie van elkaar verschillende 
werelden: 
1) Vanuit zijn klassieke opleiding, zat 
hij aan de rijkdom van een klassieke 
opleiding vast. 
2) Maar vanuit zijn betrachtingen 
zocht hij dadelijk aansluiting bij het 
eigentijdse: het (soms al te medische) 
miserabilisme, de defiguratie in al haar 

vormen, en onderging hij het tumult 
van de „ismen" der jongste decennia. 
3) Zowel de klassieke als de moderne 
grootmeesters der beeldhouwkunst 
probeerde hij in hun louter plastische 
problematiek te verstaan, om daaruit 
de nodige lessen te trekken. 
Vanuit deze drievoudige achtergrond
situatie kunnen wij beter de „eerste 
periode" van Calmeyns plastische 
zoektocht verstaan. Dadelijk vinden 
wij immers deze drie elementen in zijn 
werk terug . Dwarsdoorheen de haast 
klassieke torso's die hij boetseert, 
plant hij kubusachtige, geometrische 
vormen, of defigureert, of voegt er 
opnieuw hyper-realistische elementen 
aan toe. om nadien de nadruk op het 
abstrakte karakter te leggen... 
Met andere woorden, Calmeyn — 
jong, onervaren en roekeloos — wil 
zoveel in één beeld „gezegd" krijgen, 
dat hij veelal niets gezegd krijgt. De 
idee wint het vooralsnog van de skulp-
tuur, de stijl moet het afleggen tegen 
de vondst, of de geforceer.de ingreep. 
Maar Calmeyn haakt niet af. En gewa
pend met humor tegenover het eigen 
werk (de onzekerheid en de overge
voeligheid meteen haastig verber
gend) timmert hij voort aan de weg. 
Van nature uit zeer aarzelend en tas
tend zoekt hij intenser dan ooit naar 
het antwoord op de vraag: Wie ben 
Ik? 

Langs de weg van vallen en opstaan, 
beginnen en herbeginnen, experimen
teren en liquideren, ontdekt hij eindelijk 
het materiaal waarin hij zich best kan 
uitdrukken: hij verlaat de boetseerklei 
en het polyester, en vindt het „verlo-
ren-was-procédé" en het brons. 
Deze verloren-was-techniek luidt in 
Calmeyns zowat „de tweede periode" 
in. Deze techniek verplicht Calmeyn 
vooreerst kleinschaliger te werken. 
En paradoxaal genoeg, hoe kleiner hij 
werkt, hoe meer het werk gaat winnen 

• aan globaliteit, éénheid en stijl. 
De torso's en de figuren — nu ontdaan 

van alle platvloerse realismen en modi-
sche elementen — benaderen het 
evenwicht tussen inhoud en vorm: de 
vlag begint de lading te dekken. 
Uit het gevecht met deze nieuwe 
materie ontluiken de eerste bloemen in 
Calmeyns beeldhouwkundige tuin; 
dunne, eterische figuren die in hun 
skeletachtige poëtische vormtaal even 
de myte van Egyptische mummies 
voor ogen roepen, (ialmeyn geeft hen 
dan ook benamingen als bv. „Ramses" 
mee. 
Met virtuoze vingerbewegingen en bij
na pikturale vlakbewerkingen bereikt 
Calmeyn in zijn verloren-was-boet-
seertechnieken een zeer korrelig ef-
fekt. Sommige bronzen hebben dan 
ook vooralsnog meer met het kerami
sche aanvoelen te maken dan met 
„brons". Maar Calmeyn werkt gestadig 
verder en meer en meer ingewijd in de 
specifieke lichamelijkheid van het 
brons, zuivert hij zijn boetseertechniek 
verder uit, vereenvoudigt de vormen, 
monumentalizeert. Meer en meer stelt 
hij tevens het puur skulpturale pro
bleem centraal. En met gebalde kracht 
gaan holle en bolle wanden in elkaar 
verschuiven of elkaar afstoten. 
Beelden waarin scherpe naaktfiguren 
„plastisch duelleren" met kontrastvlak-
ken die spannen als ronde schilden, 
herinneren ons in hun stoere bewo
genheid aan fragmenten van Griekse 
soldateske figuren of aan „de sterven
de Galliër". Deze evolutie in gedachte 
en stijl, laat ons voor het eerst een ede
le eterische grootheid raden. Deze 
grootheid openbaart zich vooral in het 
huidige werk. 

Met dit huidige werk opent Calmeyn 
zowat zijn „derde periode". De forma
ten van de bronsskulpturen worden 
nog kleiner. Maar omgekeerd-evenre
dig neemt de gevoeligheid van de 
monumentaliteit in spankracht toe. De 
totaal-vorm wordt nog eenvoudiger: 
Het spektakulaire gebaar maakt plaats 
voor het ingehouden gevoel. Gevoel 

dat, samen met de idee, meer en meer 
vanuit „het leven" gevoed wordt. Het 
werk syntetizeert de geladenheid in 
een bijzonder expressieve uitdruk
kingskracht. Deze expressiviteit ademt 
in harmonie met het specifieke karak
ter van het materiaal waarin gewerkt 
wordt. Het kloppende hart bonst door
heen het vel van het brons. 
Geklemd en gespannen schuiven de 
op elkaar inwerkende bolle vlakken en 
wanden in én over elkaar, op volstrekt 
organische wijze. En tevens vibreren 
zij onderhuids van gevoelige subtiele 
inkervingen, lijnelementen en plasti
sche zenuwen. En belangrijkst van al: 
„Hun wereld" wordt meer en meer 
„zichtbaar". Het is alsof de figuren zich 
pantseren in een schors van naar 
binnenplooiende schilden. Glad-ge
spannen staan hun zware machtige 
torso's op... dunne wankele pootjes. 
Alsof zij steltlopers zijn... De wereld 
waarin zij rondlopen laat zich (in zeke
re zin) vereenzelvigen met de wereld 
van Breugel. Op eender welk van 
Breugels schilderijen is zowat ieder 
figuur een apart skulptuur. En loopt 
ieder figuur bijna identiek-eenzaam 
rond, zij het in Breugel-kledij: ingeduf-
feld, ja bijna gepantserd en ingewon-
den in veel te grote hoofddeksels, 
mantels en vesten staat menig Breu-
gel-figuur ook op dunne, wankele, be
nen. Het lompe schoeisel vergroot nog 
de schelpachtige monumentaliteit van 
het eigenzinnig en kompakt silhouet. 
Dikwijls kruipt ook bij Breugel het 
hoofdje weg in zijn schelp tussen de 
rauwe, té grote overjas en het hoofd
deksel. Hoofddeksel dat soms meer 
gelijkt op een groot rond schild dan op 
een muts of een hoed. Van deze 
schilden, schijven en helm-mutsen we
melt het bij Breugel én in Calmeyns 
jongste werk, maar evenzeer van dun
ne stekelige skeletvormen. 
Inderdaad Calmeyns schrale „paard 
met ruiter" heeft niets te maken met 
het barokke geweld van een Rubens
gevecht... maar alles met het graad-
magere paard uit Breugels „Triomf 

Van De Dood". Tegenover de extati
sche mens die Rubens uitbeeldt, staat 
de vertrapte mens die Breugel overal 
ziet Wanneer ik Calmeyns jongste 
bronzen bezie, heb ik het gevoel dat hij 
op zijn manier, net hetzelfde wil zeg
gen over de mens van de tweede helft 
van de twintigste eeuw: de vereen
zaamde — door techniek overwoeker
de — mens, die gekwetst en kreupel, 
temidden van het grootstads tumult, 
alleen zichzelf kan terugvinden achter 
het „eigen schild". Achter het pantser: 
de kern van het „eigen-ik". Om niet ten 
onder te gaan. Zijn Calmeyns figuren 
symbolen van deze mens, tevens heb 
ik het gevoel dat zij soms zelfportret
ten zijn. 
Calmeyn is van nature een zwijger, 
mild en ironisch naar buiten. Wat bin
nenin leeft, verbergt hij nauwlettend. 
De breekbare tederheid wikkelt hij in. 
De kwetsbaarheid omhult hij met glim
mende schors: met brons! Hier sluit de 
cirkel. Het is verheugend vast te stel
len dat Calmeyn, eerlijk en konse-
kwent, — temidden van het leven — 
de eigen taal heeft gevonden, het 
eigen teken waarmee hij dit „leven 
bezweert". Is hij streng voor het eigen 
werk, voor ons is dit werk herkenbaar 
en rijp geworden. In de traditie van 
Breugel, heeft de Vlaamse brons
beeld-kunst de jongste decennia enke
le markante figuren op het voorplan 
gebracht. Dragen bv. een D'Haese en 
een Poot het vaandel, dan heeft Cal
meyn in dit selekte vendel zijn speci-
fiek-eigen plaats ingenomen. 
Wij verwachten dat Calmeyn van op 
deze plaats, — trouw aan zichzelf — 
zijn zoektocht zal verder zetten om 
aan „het avontuur van de mens" stem 
en gestalte te geven in het harde, 
nobele en onvergankelijke brons. 

Harold van de Perre 
(Calmeyn, Atelier: 
Kallohoekstraat 59, 
2700 Sint-Niklaas) 

Calmeyn Calmeyn Breugel Calmeyn 
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Eurosong, waar bleef de gong? 
Drie zaterdagen, drie pre-selekties 
van twaalf zangers, zangeresjes 
en groepen van bij ons Zondag
avond, 1 maart dan nog eens een 
„kompilatie" — zoals dat heet — 
van de zesendertig liedjes Het 
demokratische opzet was dat ie
dereen met een greintje talent, 
durf en geld om de studiobanden 
van de begeleiding te betalen kon 
aantreden Op zichzelf een lof
waardig beginsel, en waarom niet 
eigenlijk? Een tiental deelnemers 
hadden we er zondag liever met 
meer bij gezien en voor een keer 
was de gong — weet je nog — 
hier misschien nog es van pas 
gekomen Anderzijds is het maar 
goed dat het grote publiek de kans 

krijgt de lepel in de pap te roeren 
en de tien „besten" aan te duiden 
via deelname op een lotto-formu
lier Een algemene indruk was dat 
weinig van de zesendertig liedjes 
en artiesten festival-allures had
den en dat bij enkelen de onwen
nigheid recht evenredig was met 
de kleur en het plakwerk waarmee 
ze waren opgemaakt 
Uit de eerste preselektie onthiel
den we enkel Johnny White, die 
met zijn wat overjaarse Sinatra- en 
crooner-stijl klasse heeft maar ook 
ditmaal geen duidelijk commer
cieel liedje had gekozen De Ant
werpse groep Fancy Free deed 
een gooi naar promotie en haar 
optreden was degelijk Een mini-

hitsingeltje wordt wellicht hun be
loning In de tweede en derde 
ronde was vooral Stella Maesen 
favoriet Bij de Hearts of Soul, en 
later suksesvol als Dream Express 
op de discotoer heeft ze vakken
nis en stijl opgedaan die velen 
haar kunnen benijden Voor ons 
mag zij naar Dublin Tweede op 
ons lijstje zijn de disco prinses 
Emiy Starr en de vierkoppige 
meisjesgroep Venus, die beiden 
wel een interessant nummertje 
hadden maar nog net iets missen 
om echt internationaal te klinken 
Uit de kleinkunst- en chansonwe
reld onthouden we Delia Bosiers 
en Jef Eibers, Ria Geeraerts van 
groep „Stemming", Lode De 

Het grote 
Feestenboek 

Folklore in België 
Het IS van de hand van Hervé La Bar the en 

Georges Renoy die er een 120- ta l feesten en 

mani fes ta t ies in hebben behande ld die m 

hoo fdzaak te m a k e n hebben me t 

" F O L K L O R E " m ons l and . 
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"BOEK VAN DE MAAND": 

495fr. 
( zo lang de voor raad s t rek t ) 

Alleen verkrijgbaar in erkende boekhandels. 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, v.z.w , Antwerpen. 

Weg wijs in alle straten, 
straatjes en pleinen... 

Wie „de baan doel" heeft niet 
zelden last om bij tijd en bij wijlen 
de juiste man op het juiste adres 
en op het juiste moment te vinden 
Telefonisch kan je misschien wel 
met een vriend of een te bezoe
ken klant afspreken hoe je zus-en-
zo terecht kan in de Wiswash-
straat van het gehucht Herfelin-
gen in de gemeente Heme 

Overdag kan er dan ai eens een 
champetter of postbode een hel
pende hand toesteken 
Maar 's avonds is de Wiswash van 
Herfelingen in voor vreemde be
zoekers vijandige duisternis ge
huld Om maar te zeggen dat er 
voor menigeen van ons grote be
hoefte bestaat aan een gedetail
leerde reisgids, die net zoals met 
de wegenkaarten de automobilist 
ook wegwijs maakt in alle straten, 
straatjes en pleinen van onze ge
westen 

Zo'n gids wordt vandaag in pn-
meur aangeboden door de jonge 
uitgeverij „Always", een Vlaams 
initiatief 

Op dit ogenblik publiceerde deze 
uitgeverij reeds „Alle straatjes en 
straten" van Limburg, een boek
deel over Antwerpen, over Bra
bant, en voor de provincie Oost-
Vlaanderen Ook van Waalse pro
vincies 

De straatjes van West-Vlaande-
ren worden nog in boekvorm ge
goten 

We moeten bekennen dat deze 
publikatie ongetwijfeld aan een 
grote behoefte voldoet Pe ver
wachtingen worden ingelost, al 
was het nog maar omwille van het 
prachtig hanteerbare stratenregis-
ter met verwijzing naar de bladzij
de van de detailplannen, terwijl 
ook de wijze van geordende invor-
ming (oriëntatie-bevorderend) én 
ook de plastieken kaft het veelvul
dig gebruik ervan duurzaam mo
gelijk maken 

BIJ het effektief gebruik van één 
eksemplaar, namelijk „alle straten 
en straatjes van Brabant" is het 
ons evenwel opgevallen dat de 
uitgever meer dan éen keer ge
bruik maakt van enigszins ver
ouderde gemeentelijke straat-
naamplannen We hebben ook de 
indruk dat met-geoefende kaarten-
lezers (90 % van de automobilis
ten ' ) wel beter zouden gediend 
kunnen worden met wat meer 
herkenningspunten, zoals de aan
duiding van kerken, gemeentehuis, 
scholen, en andere openbare cen
tra Maar goed, dat is allicht een 
cartografisch werk dat bij een 
volgende editie van dit soort mo
gelijk wordt 

Inmiddels zijn de verscheidene 
provinciale edities „alle straten en 
straatjes" meer dan welgekomen 
gidsen voor wie „de baan doet^ en 
momenteel op zoek is naar zeg 
maar de Senatorlaan in Aarschot 
In een oogopslag zie je die liggen 

op bladzijde 11 van de Brabantse 
gids in vak 10 En, kan je ietwat 
kaartlezen, dan rijd je er zo met
een zonder problemen vanuit Zi-
chem naartoe 
Een puike uitgave maar een vol
gende editie verdient nog beter 

(hds) 
(Alle straten en straatjes van 
Uitgeverij „Always" In de boek
handel, of bij bestelling Gallait-
straat 66, 1030 Brussel Uitgevenj 
„Always" Per deel 950 frank) 

Ceuster, en de goeie stemmen en 
liedjes van nieuwkomers Gerda 
Chantralne, Ronald en vooral Mik 
Deboes, Clalre en Mark (troeba-
doer) Manuel. Ronduit spijtig is 
het voor Liliane St-Plerre, WIm 
De Craene dn duo Perte Totale) 
en Delia dat zij voor een keer een 
niet meer „commercieel" liedje 
hebben aangedurfd 
Wat in deze kontekst van interna
tionale promotie toch voor een 
keer had gemogen Een pluspunt
je nog voor de duos Kathy en 
Nancy Bruynooghe en Lester & 
Denwood en ook de minder afge
werkte groep Opera die als eni
gen de moeite hadden gedaan 
„hedendaags" te klinken 
Het IS dan weer hoopgevend te 
noemen dat hier toch talent zit en 
het dekreet van de Vlaamse raad 
dat over enkele dagen de pro-
grammatief van de BRT verplicht 
één vierde Vlaams te draaien 
geen hopeloos chauvinisme is 
Maar hoogdringend zouden SA-
BAM en andere literaire en muzi
kale verenigingen moeten aanspo
ren om (nog) betere teksten en 
liedjes te schrijven Want het is en
kel dank zij een goed lied dat ook 
een artiest hier en buiten de kans 
krijgt' 

Sergius 

T.C.Maticop koncerttoer 
De Oostendenaar Arno Tjens 
(van Tjens Couter) en ex-Vermin-
nen gitanst Jean-Marie Aerts 
sloegen de handen in elkaar, en 
meteen is T.C. Matic Vlaanderens 
nieuwste professionele popgroep 
Na twee singels zijn ze samen met 
groep Lavvi Ebbel uit Aalst op 
eerste rondreis met zaterdag (7 
maart) jeugdhuis Pungel te Bree 
en vrijdag as om 21 u in de 
Brusselse „Ancienne Belgik" waar
na deze maand nog de grote Aula 
te Leuven, het Jagershof te Brug
ge en Ons Huis te Lebbeke vol
gen 

Hnita jazzmeetings '81 
Na Teddy Edwards, Louis Hayes 
Kwartet en Didler Lockwood 
wordt dit weekeinde de reeks met 
twee exclusieve koncerten be
dacht Vrijdag 6 maart komt het 
„New Monty Alexander Kwartet" 
met op aanvraag Ernest Ranglln 
op gitaar om 20 u 30 in het Toren
gebouw (zij-ingang rechts) boven 
het politiegebouw in het centrum 
van Heist-op-den-Berg En maan
dag e k komt niemand minder dan 
de New Clark Terry Big Band met 
alt-sax Chris Woods naar dezelf
de zaal Inkom van 400 tot 480 
frank 

OS. 

Een monument voor 
Armand Preud'homme 

De Vlaamse Kulturele produkties vzw 
namen het initiatief om voor Armand 
Preud'homme een monument op te 
nchten Om dit gebeuren te financie-
-•en werd een bedeltocht in het Vlaam
se land op het getouw gezet Van her 

en der stroomde het geld toe zodat 
reeds 400 000 fr kon worden geno
teerd Een heel bedrag maar pas de 
helft van de totale kosten Daarom 
doet de organizatie een tweede dnn-
gende oproep tot allen die het Vlaam
se hart op de juiste plaats dragen 
Armand Preud'homme verklaarde 
deze eer te willen aanvaarden maar 
beklemtoonde het monument te zien 
als een hulde aan alle Vlaamse kunste
naars die Ijveren voor de verrijking van 
het eigen kunstpatnmonium Het mo
nument zal opgericht worden in de 
buurt van het Kultureel Centrum te 
Hasselt 

Wie wil meehelpen stort zijn bijdrage 
op brk 407-3039881-84 van vzw 
Vlaamse Kulturele Produkties te 2070 
Ekeren (vermelden AP-monumenO 
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Pfaff drijft voetbalbond in 
het nauw 

Het staat buiten twijfel dat er 
momenteel een aantal bestuur
ders van de voetbalbond met zwe
terige handen rondlopen In amper 
vierentwintig uur tijd werd alle rust 
uit de Guimardstraat (of moeten 
we voortaan Wetstraat schrijven) 
verdreven Eerst was er het geval 
Lozano en vervolgens kwam 
Jean-Mane Pfaff op de proppen. 
Het geval Lozano scheen heel 
even wereldnieuws. Ten minste 
voor de lezers van Het Nieuws
blad. Want de manier waarop dit 
meestal gedegen (sporüblad over 
deze affaire berichtte rook heel 
erg naar sensatiezucht De boule
vardbladen kunnen voortaan in de 
leer gaan bij de discipelen van 
Jons Jacobs. Een betere leer
school IS niet denkbaar. 
De behandeling van het geval Lo
zano zal het Sportkomitee van de 
KBVB weinig kopbrekens bezor
gen. De kleine Spanjaard geniet 
nu eenmaal het statuut van Bel
gisch voetballer. De reglements
bepalingen laten daaromtrent wei
nig twijfel bestaan. En het is toch 
ondenkbaar dat een profklub als 
Anderlecht, wier organizatie al zo 
vaak tot voorbeeld werd gesteld, 
miljoenentransfers zou realizeren 
zonder zich eerst door de voetbal
bond te laten indekken. Het was 
trouwens opvallend (en onge
woon) dat de hoogste administra
tieve gezagdrager van de bond, 
sekretaris-generaal Roosens. 

daags nadien in Interviews ver
klaarde dat de aansluiting van Lo
zano volkomen reglementair was. 
Zo begrepen het ook de meeste 
kranten: zij vatten het standpunt 

van Berchem, dat de klacht neer
legde, bondig samen en voegden 
er de voor de hand liggende kon-
klusies aan toe. 
Desbetreffend een bedenking: in 
Engeland zijn het ganse jaar rond 
transfers toegelaten zonder dat 
ooit iemand het in zijn hoofd haal
de daartegen bezwaren te opp)e-
ren. Nooit werd een ploeg kam
pioen door een „laattijdige" trans
fer. En het Bntse voetbal bezit 
toch de grootste traditie en een 
hoge graad van leefbaarheid. Ber
chem heeft evenwel gelijk wan
neer het binnen de bondsregle
menten dubbelzinnigheden wil 
aanklagen. De soorten buitenlan
ders, de soorten Belgen. Het is 
allemaal met opwekkend. Maar 
deze reglementen werden nu een
maal door de vertegenwoordigers 
van de klubs zelf gestemd' Zodat 
de huidige ergernis nogal hypo-
kriet overkomt. 

Jean-Mane Pfaff stelt het Sportko
mitee voor neteliger problemen. 
Na afloop van de bekermatch te
gen Lokeren zou hij een lijnrechter 
op een kniestoot hebben getrak
teerd. Scheidsrechter Ponet heeft 
hiervan melding gemaakt in zijn 
rapport. Zodat Pfaff onmiddellijk 
— een zeer uitzonderlijke maatre
gel — werd geschorst. 
De feiten kwamen pas na een 
paar dagen in de openbaarheid. 
Nadat het bedoelde scheidsrech-
terlijk verslag in Brussel op de 
bondstafel lag.. Pfaff ontkende al
les Wat kon hij anders? Zoniet 
wacht hem een maandenlange 
schorsing. Aan dit voorval kun
nen een aantal bedenkingen wor
den vastgeknoopt. O.m omtrent 
de strafmaat voor vergrijpen op 
en rond het veld. Hier staan twee 
„opvattingen" lijnrecht tegenover 
elkaar De eerste wil de voetbalze
den behoeden. Wij sluiten er ons 
dan ook onvoorwaardelijk bij aan. 
Zij pleit voor zware sancties. Zij 
wil scheidsrechters die preventief 
optreden en die zich in alle om
standigheden door de bondsin
stanties beschermd weten. 
De tweede strekking vindt vooral 
aanhang binnen de liga van prof-
klubs. Zij gaan er vanuit dat de 
klubs en de spelers (een verzame
ling engeltjes) moeten beschermd 
worden tegen., de scheidsrech
ters (meestal een stelletje machts
wellustelingen). Zij vinden dat er 
te veel gele kaarten worden ge
trokken (Michel Verschueren van 
Anderlecht beweerde schaamte
loos dat het toch niet opgaat dat 
een kiub als Anderlecht in een 
belangrijke kompetitiematch om
wille van overlast aan gele kaarten 
vier spelers tegelijk moet missen) 
en dat de daaraan vastzittende 
strafmaat moet worden verzacht. 
Daarmee bevorderen zij stilzwij

gend de verruwing en ontaarding 
van het Sfjel. Zij verwijzen boven
dien naar het professionele karak
ter van het voetbalbedrijf. Een 
langdurige schorsing komt over
een met broodroof. 
Dat de invloed van laatstgenoem
de groepering stijgende is bewijst 
het afnemend aantal gele kaarten. 
Uit betrouwbare bron — een 
bondsbestuurder! — vernamen 
wij dat op een recente bijeen
komst van scheidsrechters werd 
aangeraden het gekleurde karton 
minder snel boven te halen. 
Het is toch ongelooflijk! Zien de 
voetballeiders dan met dat het met 
hun geliefkoosde sport almaar 
slechter gaat, dat de belangstelling 
afneemt, dat de kwaliteit van het 
spel vermindert, dat de technische 
verworvenheden worden „ge
wurgd" door de meedogenloze 
fysieke inzet, dat kreativiteit op 
deze velden nagenoeg niet meer 

voorkomt? Zien die heren dan 
echt niet verder dan hun neus 
(eigenbelang) lang is? 

Deze bedenkingen zijn zeker 
geen pleidooi om Pfaff zwaar te 
straffen. Maar zijn wedervaren is 
kenschetsend en in de voorbije 
weken hebben wij er herhaaldelijk 
voor gewaarschuwd. Hoe vaak 
hebben wij niet gesteld dat de 
verklaringen van trainer Goethals 
— die zich als geen ander Bel
gisch oefenmeester scheidsrech
ters durft verantwoordelijk stellen 
voor de nederlagen van zijn ploeg 
— de nervositeit en prikkelbaar
heid van zijn spelers opjagen. De 
fatale wedstrijd tegen Lokeren 
was weer zo'n voorbeeld. Achter
af heette het dat Beveren ander
maal op alle mogelijke manieren 
door de arbitrage was benadeeld 
geworden. Maandagavond be
wees de Sportshow het tegen
overgestelde. Lokeren werd een 
strafschop onthouden, de door 
Beveren omgezette elfmetertrap 
werd niet door de beelden bewe
zen en het was niet uitgesloten dat 
met het andere Beverense doel
punt voorafgaandelijk buitenspel 
was gemoeid. Maar desondanks 
voelden trainer Goethals en zijn 
spelers zich weer eens door de 
scheidsrechter bekocht 

Ons verbaast het telkens opnieuw 
dat klubleiders nooit optreden te
gen de eigen trainer en spelers. Zij 
dienen in bescherming genomen 
te worden tegen zichzelf. En de 
klub moet ook Pfaffke aan de 
leiband houden. Waarmee wij niet 

willen zeggen dat er in de Beve
rense kleedkamer geen normaal 
denkend mens meer rondloopt. 
Freddy Buyl bijvoorbeeld. Die ver
diende zondag jl. een felicitatie 
voor de manier waarop hij de 
doorhollende radioverslaggever 
Jan Wauters tot de orde riep. 
Deze vond er niets beter op dan 
Buyl te vragen of de „gevallen" 
van Lozano en Pfaff door het 
Sportkomitee niet aan elkaar 
moesten worden gekoppeld. 

Want, aldus de „pijnlijk gelukkige", 
(zo noemde hij zichzelf in een 
interview met het weekblad 
Humo...), Anderlecht zou (op 
grond van het reglement) door het 
Sportkomitee wellicht in het gelijk 
worden gesteld maar mocht Pfaff 
dan nog wel zwaar worden ge
straft? De publieke opinie, de gro
te en de kleine klub, de filozoof uit 
Bornem sleurde er alles bij. Buyl 
wees hem terug. Het ene had met 
het andere niets te maken. Beide 
zaken dienden afzonderlijk te wor
den behandeld. Buyl hoopte dat 
Pfaff er goedkoop zou afkomen. 

En dat hopen wij ook. Zeker indien 
enkel de bedoelde lijnrechter de 
kniestoot heeft gezien (of ge
voeld). De scheidsrechter en de 
andere lijnrechter lopen normaal 
toch voor, naast of achter hem. En 
zo'n kniestoot wordt niet onge
merkt uitgedeeld. Van het getuige
nis van de twee andere mannen in 
het zwart zal veel afhangen. En ge
lukkig helemaal niets van die „kriti
sche journalist" uit het omroepge-
bouw. 

Gent-Gent, onmenselijke aanloop 
Zaterdag werd in Gent het Belgi
sche wieierseizoen op gang ge
schoten. Met Gent—Gent of de 
Omloop Het Volk. Deze ope
ningswedstrijd geniet in ons land 
een goede faam. De overwinning 
wordt dan ook fel begeerd. 

Toch wordt de wedstrijd interna
tionaal niet voor „vol" aangezien. 

Een vergelijking met de Ronde 
van Vlaanderen of Luik-Basten-
aken-Luik, de twee enige „echte" 
klassiekers die op Belgisch grond
gebied worden verreden, is dan 
ook uit den boze. Tot ergernis van 
de organizatoren die enkel al om 
die reden elk jaar opnieuw hun 
wedstrijd zwaarder proberen te 
maken. De jongste editie was een 
twintigtal kilometer langer dan de 
vorige en er kwamen ook een 
paar nieuwe „moeilijkheden" (ge
kasseide heuvels) in voor Voeg 
daar de winterse weersomstan
digheden bij — de ganse dag door 
viel er ijsregen — en je begrijpt zo 
dat Gent—Gent nog amper een 

„openingswedstrijd" kon worden 
genoemd. In de gegeven omstan
digheden — die in deze periode 
van het jaar als „totaal onaan
vaardbaar" worden omschreven 
— konden dan ook geen sluitende 
konklusies worden getrokken. 
Zelfs niet omtrent de in de voor
bije weken zo fel omstreden „idea
le voorbereiding" op het wieiersei
zoen. In bedoelde diskussie staan 
twee strekkingen tegenover el
kaar De ene wil dat men enkel in 
het Zuiden en met oefenkampen 
de ideale konditie voor de klassie
kers kan kweken. De andere ge
looft dat men in de eigen contreien 
even gemakkelijk naar de topvorm 
kan groeien. Op het eerste gezicht 
haalden de „Zuiderlingen" gelijk: 
de ploegen Post (met Raas) en 
Godefroot (met Jos Jacobs en 
Ludwig Wijnants), die enkele we
ken aan de Middellandse Zee ver
toefden, leverden de winnaars in 
het eerste Belgische wielerweek
end. Maar de eigenlijke klassie
kers liggen nog een eind weg. 

Milaan—Sanremo wordt verreden 
over zuiderse wegen en als de 
renners aanzetten in de Ronde 
van Vlaanderen en Parijs—Rou-
baix zullen we één maand verder 
zijn. Tegen die tijd zullen ook de 
renners die in eigen land het weg
seizoen voorbereidden wedstrijd
ritme hebben gevonden en krijgen 
we mogelijk een totaal ander 
koersbeeld. 
Inmiddels staat alvast één gege
ven buiten twijfel: Jan Raas wil zijn 
mislukt seizoen 1980 wegvegen. 
De Zeeuw heeft in de winter 
onieuw wilskracht en karakter ge
kweekt De verbetenheid waar
mee hij in Gent—Gent de over
winning najoeg voorspelt de te
genstanders weinig goeds. Zon
der regenboogtrui fietst Raas blijk
baar rustiger en zelfzekerder Een 
gemoedsgesteldheid die al eerder 
grote kampioenen naar talrijke 
overwinningen leidde. Zeker wan
neer zij zoals Raas, bijgestaan 
werden door biezonder sterke 
ploegmaats. 
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Provinciale dagen 
voor VU-l(acler 

Tussen 21 maart en 5 april gaan in de vijf Vlaamse provincies 
kaderdagen voor het VU-kader, leden en sympatizanten door. 

• Voor West-Vlaanderen op zaterdag 21 maart te Brugge. 

• Voor Brabant op zondag 22 maart te Leuven. 

• Voor Antwerpen op zaterdag 28 maart te Turnhout. 

• Voor Limburg op zaterdag 4 april te Genk. 

• Voor Oost-Vlaanderen op zondag 5 april te Oudenaarde. 

Het tema van deze dagen luidt: „Er is een uitweg!". 

De dag ziet er als volgt uit: 

van 10 tot 12 u. is er een ochtendwerkvergadering voor de le
den van de arr. raden van de provide; van 14 tot 17 u. is er een 
namiddagmeeting waarop het ganse kader, de leden en de 
sympatizanten welkom zijn. 

De afdelingen worden verzocht de dag voor hun provincie nu 
reeds op hun aktiviteitenkalender te noteren en het vervoer 
naar de plaats van samenkomst te organizeren. 

Meer inlichtingen volgen nog. 

Het VUJO-verlanglijstje 
VUJO zoekt: 
LeraaKes), onderwijzeKes), studie
meester-opvoeder of wie dan ook die 
zich op dit ogenblik ontfermt over de 
opvoeding en opleiding van onze 
Vlaamse jongeren. 
Waarom? Om gedurende 2,4 of 6 jaar 
als pedagogische kracht te werken 
voor VUJO. 
Voorwaarde: een vaste benoeming 
op zak hebben in een van de netten 
van ons onderwijs. Het salaris en de 
sociale rechten blijven doorlopen. Je 
wordt dus ter beschikking gesteld 
door het ministerie van Nationale 
Opvoeding. . 
Na 2,4 of 6 jaar kan je terug je plaats 
in het onderwijs innemen. 
Wie meer inlichtingen wenst, kan die 
bekomen op het VUJO-sekretariaat 
Kandidaturen schriftelijk insturen 
naar VUJO-nationaal, ta.v. Ivo Co-
ninx, administratief sekretaris, Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel. 

VUJO zoekt: 
gewetensbezwaarde, die zich wil in
zetten voor de Vlaamse belangen. 
Hiertoe wordt een uitstekende gele
genheid geboden door zich in te 
zetten voor VUJO. Kandidaturen 
schriftelijk sturen naar VUJO-natio
naal, ta.v. Ivo Coninx, adininistratief 
sekretaris, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

VUJO-werkgroep 
gemeentebeleid 
De gemeente is een levenskring waar 
de meeste mensen regelmatig mee in 
kontakt komen. Ook de jonge men
sen. En zij ervaren het gemeentelijk 
beleid dikwijls op een eigen wijze, 
anders dan de ouderen die reeds 
gewend zijn aan het bestaande sys
teem. Ook de noden en verlangens 

van ons, jongeren, zijn verschillend 
en eisen een voortdurende aanpas
sing vah het gemeentelijk beleid. 
VUJO wil deze nieuwe ontwikkelin
gen in ons maatschappijbeeld op
sporen en hieruit de krachtlijnen ont
wikkelen voor haar gemeentelijk pro
gramma. 
Daarom nodigt VUJO alle jonge man
datarissen en militanten die hieraan 
aktief willen meewerken uit, om zich 
kandidaat te stellen voor de VUJO-
werkgroep „Gemeentebeleid". Geïn
teresseerden kunnen naam en adres 
opgeven aan het nationaal sekretari-
aat van VUJO, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 

VUJO-werkgroep 
universitaire werking 
VUJO wil haar werking aan de uni-

VU op het tv-scherm: 
medewerking gevraagd 
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De oproep van de Vlaams Natio
nale Omroep Stichting (VNOS) 
om medewerking voor haar TV-
programma's heeft een drukke 
briefwisseling opgeleverd. VNOS 
dankt allen voor de inzet. Een 
gedeelte van de vragen ging naar 
de uitzending van donderdag 26 
februari I.I., een ander deel zal het 
voorwerp uitmaken van parlemen
taire vragen. 

versitaire en andere hogere onder
wijsinstellingen stimuleren en verder 
uitbouwen. Studenten te Antwerpen, 
Brussel, Gent, Leuven, KULAK, LUC 
en elders die in hun onderwijsinstel
lingen aktief willen zijn in een jonge-
renkern kunnen naam en adres opge
ven aan het nationaal sekretariaat 
VUJO, ta.v. Hans Bracquené, Barri
kadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Voor haar volgende uitzending 
van 18 maart a.s. doet het VNOS 
een nieuwe oproep. 
Hoe kan u meewerken? 
Stuur ons een kaartje of een brief 
met de vraag die u voorgelegd 
wenst te zien aan het panel in de 
studio. Deze vraag kan betrekking 
hebben op zowel een algemeen 
politiek probleem als op de politie
ke aktualiteit 

Uit de ons toegestuurde vragen 
zullen de meest prangende voor
gelegd worden aan het VU-panel. 
Het opsturen van uw vraag houdt 
meteen in. dat u ons de toelating 
geeft ze voor te leggen aan het pa
nel, met vermelding van uw naam 
en woonplaats op het scherm. 
Ons adres: VNOS, Barrikaden
plein 12, 1000 Brussel (tel. 02-
219.49.30). 

27 maart, 
krisisbetoging te Gent 
Het krisiskomitee Vlaanderen '81 be
gint steeds meer en meer mensen 
achter zich te krijgen. Vooral be
drijfsleiders, kaderleden en arbei
ders (vooral uit Sidmar) treden bij. 
Onder de prominenten mochten wij 
de namen lezen van prof ir Walter 
Soete en de oud-burgemeesters Raf 
Vanden Abbeele (St.-Martens-Latem) 
en dr Jozef Van Steenberge (Ert-
velde). 
Het krisiskomitee heeft als eerste 
akliviteit een krisisbetoging die op 
vrijdag 27 maart a.s. in de voornaam
ste stralen van Gent zal manifeste

ren. De belangrijkste slogans zijn: 
„Ekonomisch zelfbestuurf, „Werk in 
eigen streek!" en „Welvaart in Vlaan-
derenT. Het vertrek is voorzien om 
19 u. aan de hoek Leopold Twee-laan 
en de Karel de Kerchovelaan aan het 
Gentse Stadspark. Een slotmeeting 
is voorzien in de Voldersstraat 

Voorzitter van het komitee is dr 
Lieven Bockaert (Aalter); sekretaris 
Is Walter Decoodt, Van Braeckman-
laan 93 te 9110 St-Amandsberg 
(091-28.36.23) waar alle inlichtingen 
te bekomen zijn. 

Top 20 
1. Jef Vinex, Erps Kwerps 624 
2. Erik Vandewalle, Izegem , 588 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 480 
4. Lieve Favoreel, Lauwe 408 

Jan Caudron, Aalst 408 
6. Roos Lernout Geluwe 252 
7. Rik Haelterman. Denderwindeke 216 
8. Maurits Passchijn, Meise 204 

VU-Antwerpen Stad 204 
10. Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem 162 
11 Willy Serpieters. Oostende 144 

Renaat Vanstallen, Hoeilaart 144 
13. Frans Kuijpers, Schilde 132 

Paul Cresens, Schaffen 132 
15. VU-Borgerhout 126 
16. Guido Gellaert, Opwijk 120 
17 Lode Van Put, Heverlee 114 
18 Veerie Thijssens, Ekeren 108 
19. Frans Baert, Gent 84 

Koen Van Meenen, Heusden (O -VI.) 84 
Robert Nickmans, Herk de Stad 84 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 84 
Hilaire Govaert, St.-Niklaas 84 
vu-Hoboken 84 
VU-Assebroek 78 
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Gemeenteraad Antwerpen: 
zes dagen cijfers en fusie 
De begrotingsdebatten in Antwerpen 
worden steeds langer. Voeg daar dan 
nog het netelig fusiedossier aan toe 
en je krijgt een echte zesdaagse Een 
zesdaagse die met de dag duideli jker 
aantoonde dat de verstandhouding in 
het schepenkollege totaal verziekt is 
Zo verziekt dat men niet alt i jd de 
moeite doet het naar het publiek af te 
dekken 

Fusiedebat 
Het vuur vi^erd aan de lont gestoken 
door een lid van de meerderheid (SP) 
HIJ vroeg zich af of de stad haar 
standpunt niet moest aanpassen aan 
de nieuwe ervanngen en de nieuwe 
opvattingen die in de randgemeenten 
heersen In een breed uitgeschilderd 
dossier liet hij niet veel meer heel van 
de CVP-schepen voor samenvoeging 
Gerard Bergers (VU) pikte natuurlijk 
gretig in op deze steun uit de meerder
heid De VU stelt immers al lang dat 
deze samenvoeging wrakhout is En 
toch was de VU in 1975 voor de fusie 
Een samenvoeging die echter degelijk 
moest voort)ereid worden, een fusie
gemeente waar deelgemeenteraden 
moesten opgencht worden, een fusie 
die een startkapitaal moest knjgen van 
het rijk en een fusie waar er een 
aangepast statuut voor het O C M W 
zou uitgewerkt zijn De meerderheid 
vond dat allemaal overbodige eisen 
De meerderheid had blijkbaar liever 
een fusie op maat van 1 partij Een 
maatpak voor de verkiezingen als het 
ware Uit de ervanngen in Gent bleek 
echter al dat zo'n maatpak het stedelijk 

leven doet lijden aan verstikking Vol
gens Bergers moet deze fusiewet dan 
ook aangepast worden 
Een stelling die trouwens aanhang 
vindt bij alle partijen Wil Antwerpen 
echter sukses hebben, dan zal heel 
Antwerpen zich moeten verdedigen 
Daarvoor is eenheid nodig Een een
heid die je echter zo maar met vindt 
Bergers betreurde dan ook dat de 
kommissie ter voortiereiding van de 
samenvoeging deze eenheid tot hier 
toe niet heeft kunnen bewerkstelligen 
HIJ weet dit aan de opzettelijke kx)ycot 
van de meerderheidspartij 

Goed werk? 
De reaktie vanuit de CVP was eerder 
afwijzend Er was immers gedurende 
1975 met veel veranderd, waarom zou 
je dan de fusie veranderen Jos Mees, 
die nochtans ook van de CVP is viel 
scherp uit tegen zijn fraktieleider Hij 
vroeg zich af wie zijn gemeenteraads
mandaat na de fusie nog ernstig zou 
kunnen uitvoeren Volgens hem 
schreef de CVP de slogan „omdat 
mensen belangnjk zijn" nu wel defini
tief af Dan kwam de schepen voor de 
Fusie (CVP) aan het woord Een argi-
mentatie 100 % voor de samenvoe
ging Bovendien nam hij het niet dat 
men zei dat de fusie niet goed voort)e-
reid was Dat was niet waar, hij had zijn 
werk goed gedaan Om dat te bewij
zen, gaf hij een voorbeeld, pietluttig 
echter zoals hij zelf toegaf Bovendien 
bleef het bij dat voorbeeld De SP-
verantwoordelijke voor de fusie hield 
het echter met bij pietluttige voorbeel
den Spijtig genoeg voor de CVP 

Een VU-standpunt over 
samenvoeging van de 
Antwerpse gemeenten 
Op 23 februari lichtten Dirk Stap-
paerts Andre de Beul, Frans 
Kuijpers Hugo Schiltz en Gerard 
Bergers het standpunt van de 
V U over de samenvoeging van 
de gemeenten van de Antwerp>-
se agglomeratie voor de pers 
toe 
In een korte inleiding schetste 
Schiltz de hele fusieproblema-
tiek In 1972 verscheen een pro-
fusie standpunt in „Een fusie van 
20 gemeenten" Men verkoos de 
samenvoeging boven de agglo-
meratievorming, omdat zij meer 
demokratische kontrole biedt 
Essentieel aan heel het plan was 
een sterke administratieve de-
centralizatie, interkommunales 
werden afgewezen omwille van 
het weinig demokratisch karak
ter en de gennge politieke inpakt 
De fusie was toen nodig om de fi
nanciële positie van Antwerpen 
t o V het centrale bestuur en een 
breder financieel draagvlak te 
waarborgen, om een eenheid van 
havenbeheer te verzekeren, om 
de ruimtelijke ordening en stede
bouw demokratisch te organize-
ren, om van Antwerfien politiek 
en kultureel de Vlaannse hoofd
stad te maken 
In 1975 kreeg Antwerpen 6 jaar 
uitstel om alles goed voor te 
bereiden Om decentralizaties te 
verwezenlijken In de praktijk ge-
t)eurde er echter weinig of mets 
De fusie was geen pnoriteit bij 
geen enkele partij Ondertussen 
wijzigde wel de mentaliteit Het 
groeiend milieu-bewustzijn deed 
een verlangen naar kleinschalig
heid groeien De roep naar in
spraak en betrokkenheid ont
stond Vlug werden ook de ne
faste resultaten van de andere 
fusies zichtbaar De VU van het 
arrondissement Antwerpen be
sloot terug te gaan nadenken Er 
bleek dat enkele motieven voor 
de fusie waren weggevallen De 

eenheid van haventseheer op de 
L O was immers gegarandeerd, 
het gewestplan Antwerpen zorgt 
ook voor een ruimtelijk beleid De 
andere motieven blijven echter 
gelden De VU is echter gekant 
toegen het doorvoeren zonder 
meer van de geplande fusie in de 
voorgenomen vorm Ze heeft 
wel een wetsvoorstel neerge
legd voor een fusie op menserv 
maat 

Kamerlid De Beul lichtte dit wets
voorstel toe In pnncipe is het 
geldig voor alle gemeenten Vele 
fusiegemeenten zouden er trou
wens een oplossing voor vele 
problemen in vinden tedere ge
meente zou de vrije keus gelaten 
worden om al dan met deelge
meenteraden op te richten Deze 
deelgemeenteraden zouden de
mokratisch verkozen worden ge
lijk met de gemeenteraad, doch 
op aparte lijsten Een deelge-
meenteraad bestaat uit 20 leden, 
en kan een andere samenstelling 
hebben dan de gemeenteraad 
zelf (bv aktiegroepen zouden er 
in vertegenwoordigd zijn) De 
deelgemeenteraad heeft geen 
schepenkollege, en dus ook 
geen aparte administratie De le
den van de deelgemeenteraad 
mogen geen lid zijn van de ge
meenteraad Ook krijgen de deel
gemeenteraden bevoegdheden 
ZIJ besteden immers volledig vrij 
hun begroting Bovendien heeft 
hij adviesrecht utt eigen initiatief 
Ook kan het O C M W op dezelfde 
manier uitgesplitst worden 

Hiernaast bestaat nog een twee
de wetsvoorstel En dat is eigen
lijk kor t Het KB van 17 septem-
t>er 1975 over de fusie wordt 
opgeheven Het doel is nogal 
simpel Verhinderen dat de fusie 
er komt voordat het eerste wets
voorstel er door is 

Thor Bergers 

waren ze allemaal tegen de fusie De 
SP vroeg dan ook het behoud van alle 
gemeentes met een overkoepelende 
agglomeratieraad 

Impasse 
Hiermee geraakte het debat in een 
impasse Bergers pikte hier dan op in 
en legde een motie ter stemming voor 
Een motie waarin in zeer neutrale 
termen gevraagd werd de kommissie 
voor fusieaangelegenheden terug op 
te nchten Daann zou men tot een 
nieuwe consensus kunnen komen Op 
die manier zou het debat trouwens 
een nuttig einde hebben SP, CVP en 
PVV weigerden echter deze motie in 
overweging te nemen Ze beloofden 
echter wel in maart het probleem terug 
ter hand te nemen Zelfs Schiltz kon 
hen met overtuigen toen hij stelde dat 
dit belangnjk debat met zonder kon-
kreet resultaat mocht eindigen De 
motie kon in geen geval gestemd 
worden 

Duidelijk IS echter wel dat het sche
penkollege openlijk twee verschillende 
standpunten verkondigt 

Demagogie 
De dag daarop begon dan het begro
tingsdebat Voor de VU spraken Ber
gers, Schiltz, de Bruyne, Viaene en 
De Lie Alhoewel elk van hen arKiere 
onderwerpen behandelde was de ge
zamenlijke toon er een van een totale 
verwerping van het meerderheidsbe-
Jeid Een beleid dat er voor gezorgd 
heeft dat Vlaanderen nu ook haar 
New-Yorkse toestanden heeft Ber
gers legde de naduk op het gegoochel 
van de schepen van Financien Een 
gegoochel dat echter niet kan verhul
len dat de stad zeker naar een finan
cieel „zwart gat" gezogen word t Een 
zwart gat dat steeds meer financiële 
middelen opslokt en slechts zichzelf 
overlaat Een gat dat steeds verder om 
zich heen gnjpt Tot dan enkele maan
den geleden paniek opdook Er zou 
een tjegrotingstekort van 6 miljard fr 
zijn Er zou 11 miljard moeten afbetaald 
worden De schepen greep toen in, hij 
stelde een nieuwe begroting voor Het 
tekort zou slechts 5 miljard fr bedra
gen Het gespaarde miljard vond men 
in t)elastingverhogingen en bespann-
gen Ook kwam er een groter aandeel 
uit het gemeentefonds De schepen 
had goed gewerkt Bergers vroeg hem 
dan ook, nog eens een week na te den
ken Misschien zou er nog een miljard 
afkunnen 

In het betoog dat men nu kreeg, kon 
Bergers echter geen bespanngen ont
dekken Een miljard zou echter toch 
wel uit de cijfers moeten blijken Ster
ker nog volgens de boekhouding krijgt 
Antwerpen dit jaar 90 miljoen minder 
dan in 1980 (van een groter aandeel 
gesprokene Belastingen zouden ech
ter wel 427 000 000 f r opleveren Maar 
dat IS dan ook het enige dat het tekort 
verkleint Bergers kwam dan ook tot 
de konklusie dat de schepen met 
opzet zijn begroting een miljard te 
hoog geschat heeft om dan in de 
paniek die daarrond zou ontstaan een 
belastingverhoging te kunnen door
drukken Iets waar de schepen in 
gelukt IS In de tweede ronde kondigde 
de schepen dan een evengrote bespa-
nng aan Een besparing die echter met 
effektief werd doorgevoerd Dankzij 
de extra-belastingen kan men zelfs 
meer dan ooit verspillen Sommige 
posten zijn immers met 200 % toege
nomen (van bespanng gesproken) Bij
gevolg stijgt het tekort met meer dan 
een miljard t o v verleden jaar Een last 
die volledig op het hoofd van de 
burger zal vallen Volgens Bergers 
was dit immoreel, en de weg van de 
minste weerstand De enige echte 
uitweg vormen reeele en effektieve 
bespanngen 

Lijken in de kast 
Schiltz schetste daarna de evolutie 
van de invloed van Antwerjaen in Brus
sel gedurende twintig jaar Toen hij als 
jong gemeenteraadslid in de raad 
kwam was heel die raad dynamisch en 
entoesiast In Brussel drukte men er de 
tselangnjke beslissingen door, tienja
renplan, universiteit Antwerpen Nu 
slaagt men er zelfs met meer in de be
trokken mensen op de been te knjgen 
voor de noodzakelijke uitbouw van de 

ANTWERPEN 
Maart 

6. EDEGEM Gespreksavond over „Ecologie" door Willy Desaeye-
re Om 20 u 30 in bovenzaal „Dne Eiken" 

6 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT: Infomnatieavond over de 
Vlaamse Republiek Piet De Pauw, voorzitter van de V R B zal zijn 
visie hieromtrent toelichten Om 20 uur in Pallieterhof, Grote 
Markt 4 

7 EDEGEM: Kaasavond van de blauwvoetvendels om 20 u 30 in 
zaal „Eendracht", Stnjdersstraat Inl Dirk Michiels, tel 
031-491789 

7. KESSEL- VU-bal „15de Vlaamse Nacht" om 20 u in de parochie
zaal van Kessel-station 

7. SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: bal in het Dienstencentrum, 
Schoolstraat om 20 u 30 te Schilde 

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

7 KASTERLEE - LICHTAART - TIELEN: 10de Vlaamse dansavond 
om 20 u 30 in feestzaal „De Drui f , Markt te Kasterlee Muzikale 
omlijsting The Castello's 

7 KONTICH vu-ba l in zaal „Pronkenborg", Kontich Kazerne, om 
21 u Orkest The (Communities Inkom 100 fr 

7 AARTSELAAR. Jaarlijks VU-bal „De leeuwen dansen" in de 
gemeentelijke feestzaal, om 20 u 30 Orkest Golden Bis Band 
Voorverkoop lOOfr Inkom 120fr 

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

8 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT: Natuurwandeling i s m de 
Vlaamse Knng 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 bezoek aan abdij Inschrijven telefonisch 
014-41 4489 - 41 4651 - 014-41 50.98 

9 MORTSEL. Twee-persoons-spektakèl op tekst van Simon Car-
miggelt door Lea (Dousin en Gerd De Ley Om 20 u in het Mark 
üebrecht-Centrum, H Kruisstraat Inkom 120fr Innchters De 
C)oremans-Kring 

12. ANTWERPEN (arrJ: VUJO-an-ondissementsraad om 20 u 30 in 
het Trefpunt Tumhoutsebaan te Deume M m v Paul Van 
Grenlbergen, VU-fraktieleider in de Kamer Onderwerp Hoe 
werkt de VU in het par lemenf Welke zijn de nieuwste VU-
voorstel len' 

13. EDEGEM: Gespreksavond over „Marxisme en infiltratie" om 
20 u 30 in bovenzaal „Drie Eiken"_ Organizatie Kulturele Knng 

14. EDEGEM: 3de Eikenavond om 21 u in „Dne Eiken" Org VNSE 

14 NIJLEN. Sint-Maartensfonds - Nacht der Kameraadschap om 
20 u inzaalNilania Het 8ste pnve-dansfeest Orkest StonneWau-
ters 

15 SCHOTEN Met de bus naar Kraainem Vertrek markt om 9 u 30 
Inschr Stockbroeckx 587394 

15 KONTICH: V U en VUJO nemen deel aan TAK-wandeling te Kraai
nem Inschrijvingen autobus Erwin Brentjens, Ooststatestraat 
131, Kontich, tel 577240 

18. EDEGEM Nelly Maes spreekt over „Vrouwenwerkloosheid" om 
20 u 15 in kx)venzaal „Dne Eiken" Org FVV 

20. EDEGEM: Dansfeest van VOSKA (voetbal - tennis - badminton) 
met d j In zaal „Basiliek", ten voordele van het matenaalfonds 

21. BOECHOUT-VREMDE: Studiedag te Herselt voor het voltallige 
bestuur 

22 KONTICH: VU- en VUJO-urtstap naar Frans-Vlaanderen Inschnj-
vingen Koen Van Der Auwera, Antwerpse Steenweg 12, Kontich, 
tel 572152 

haven Schiltz weet dit o a aan de 
idiote polderoorlog rond de havenuit-
breiding op de Linkeroever Vooral 
was het echter de fout van het kollege 
dat haar publiciteit zeer slecht ver
zorgt Ze kan hier zelfs met meer, wat 
de Japanse auto-importeurs wel kun
nen nl een broqhuurtje uitgeven met 
reklame in een eenvoudige taal voor 
het eigen produkt Welnu, een kollege 
dat zelfs dat met kan, is dnngend aan 
verandenng toe Volgens Schiltz 
moest er dnngend een grote kuis 
gehouden worden, want na dertig jaar 
zitten er al genoeg lijken in de kast 

Laatste der Mohikanen 
Hector de Bruyne nam de financienng 
van de stad even onder ogen Stilaan 
werd het duidelijk dat professionele 
investeerders geen geld meer in de 
stad willen steken Dat is immers veel 
te nskant Het geleende geld komt dan 
ook van de spaarcenten van heel veel 
kleine mensen die om de een of ande
re reden toch nog geld aan hun stad 
willen geven 

De Bruyne stelde echter dat het es
sentieel IS dat deze kleine spaarder zijn 
vertrouwen in de stad met verliest Dat 
de stad haar schulden terug zal beta
len Indien dat met gebeurt zou Ant
werpen immers haar laatste financiers 
kwijtgeraken, om maar te zwijgen van 
alle sociale ellende voor de mensen die 
hun geld kwijt zijn 

Het beleid dat de stad voert, leidt 
echter regelrecht naar deze katastro-
fe De schepen heeft er zelfs geen 
aandacht voor, voert zelfs geen 
schuldbeleid Hij doet eigenlijk met 
meer dan een thesaunebeleid De 
Bruyne sprak tot slot zijn vrees uit 

voor het fatale moment Dan zullen we 
de laatste gemeenteraadsleden van de 
formule Antwerpen zijn 

OCMW 
Anita Viaene kwam nog maar eens op 
het O C M W terecht Zoals gezegd 
vormt dit O C M W het grootste pro
bleem van de samenvoeging Merk
waardig genoeg heeft het kollege tot 
hiertoe helemaal geen aandacht aan 
dit probleem geschonken Viaene stel
de dan maar zelf een oplossing voor 
Kon men geen deel-OCMW's opnch-
ten In de wet zou daar een plaats voor 
openstaan Op die manier zou men de 
overbelasting van de OCMW-leden en 
de afstand van de burger kunnen 
opheffen 

Thor Bergers 

OCMW-Borsbeek 
De raad van het OCMW van 
Borsbeek, maakt bekend dat de 
betrekking met onvolledige dag
taak (17 u/week) van sekretaris 
van het OCMW te begeven is bij 
aanwerving 
De aanwervingsvoorwaarden 
alsmede alle nodige inlichtingen 
zijn verkrijgbaar op het sekreta-
riaat van het OCMW, Jos Reu-
senslei 105, 2210 Borsbeek, tel 
031/2127 00 
De eigenhandig geschreven kan
didaturen en vereiste dokumen-
ten moeten aangetekend en ui
terlijk op 16 maart 1981 toeko
men bij de voorzitter van het 
0 ( Ï ; M W van Borsbeek, op hoger-
gemeld adres 
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als u echt wilt dat uw jongen de 
ALLERMOOISTE is... 

kom dan voor uw eerste en plechtige kommuniekanten 
naar ^•B 

zeker de voornaamste specialist van 
kommuniekleding ^,^^^ in Vlaanderen 

geschenkenbon 
Wanneer uw kommunikant 

SKM kiest krijgt hij een 
echte Parker als'geschenk 

Autobus : lijn 50 : Antwerpen - Boom - Mechel^n Stopt recht voor de deur (halte Leugstraat SKM) 

SUCCES KLEDING MEYERS 
tOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL. 031-87.38.42 AAKIbCLAAK 

OPEN: elke werkdag van 
9 tot 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 



22 m Wij in de Volksunie 

FiiMTHEATERsi Kuijpers-Vandezande danken 

studio 
WEEK VAN 

6 TOT 12 MAART 1981 

TERVUREN 
KT Zondag 15 u •> 

The ugly dachshund 
Walt Disney 

Vn jd . zat 2 0 u 30 KT 
Zondag 18 u 2de week 

Les sous-doués 
De blokbeesten van de 

laatste nj 
een film van Claude Zidi 

Zond , maan. dins. woens 
20 u 30 KNT 
De nieuwe film van Hugo Claus 

Vrijdag 
Frank Aendenboom, 

Kitty Courbois 

TIENEN 
KT 

KT 

Zondag 13u 30 
De dolle kever 

Walt Disney 
Vnjdag, zaterdag 20 u 
Zondag 15 u 30 en 20 u 
Maand, dinsd, woensd 20 u 30 

Een rare klabak 
(Snooper) 

Terence Hill, Ernst Borgnine 
Vnjdag, zaterdag 22 u KT 
Zondag 18 en 2 2 u 

The Hunter 
Steve McQueen 

KURSAALTURNHOUi 
Vnjdag/zaterdag 20 u 
Zondag 17 u 

Wraak van de karatevechter 
met Bruce Lee 

Zat , zond, woensdag 15 u 
Goofy & Donald 

Olympische superstars 
film van Walt Disney 

Vnjdag/zaterdag 22 u 
Zaterdag 17 en 22 u 
Z o n , maand, dinsd 20 u 30 
Woensdag 17 u 
Donderdag 20 u 30 

Apocalypse now 
film van Francis CopF>ola 

met Marlon Brando, 
Robert Duvall, Martin Sheen 

NIVWF woensdag 20 u 30 
Bonnie & Clyde 

film van Arthur Penn 
met Watren Beatty. 

Faye Dunaway 

LEUVEN 1 
13 u 30 zevende week KNT 

The Elephant Man 
Dolby Stereo 

15 u 45 tweede week KT 
The jazz singer 

17 u 30 zevende week KNT 
Grote Pnjs Avonaz 1981 

The Elephant Man 
Dolby Stereo 

19 u 45 tweede week KT 
L'Avare 

LOUIS De Funes 
21 u 45 tweede week KT 

The jazz singer 
van Richard Fleischer 

met Neil Diamond, 
Laurence Olivier 

Dolby Stereo 
23 u 30 tweede week KNT 

Novecento (1900) 
Deel I 

Bernardo Bertolucci 

LEUVEN 2 
13 u 30 vijfde week KT 

The blue lagoon 
Brooke Shields 

15 u 30 tweede week KT 
Special edition 

close encounters 
of the third kind 

van Steven Spielberg 
(bijgewerkte versie) 

17 u 45 vijfde week KT 
The blue lagoon 

19 u 45 tweede week , KT 
Special edition 

close encounters 
of the third kind 

22 u zesde week KT 
Brubaker 

Robert Bedford 
Ou 15 

Interiors 
van Woody Allen 

KT 

BRABANT 

<::^ 

Onlangs vierden Willy Kuijpers (Kamer) en Rob Vandezande (SenaaO hun tienja-
ng parlementair mandaat met een groots opgezet dansfeest De massale 
aanwezigheid was een blijk hoe geliefd beide mandatarissen in en buiten hun ar
rondissement wel zijn Langs deze weg danken ze de honderden aanwezigen 
„Jullie zijn voor ons het feest geweest 
niet alleen de bloem, de klok of tiet getal 
maar de daden van de jaren 
maakten op dit feest 
van vele mensen samen „Wij" 

Dit IS een startscfiot voor de toekomst van ons Volk 
Laten wij eikaars 
wederkerige stuwkracht zijn en blijven i" 
En mogen we u uitnodigen op ons 2de Vlaams Lentefeest 
1 mei 1981 te Oud-Heverlee'^ Het wordt een énige feestdag' 
Kartoenist Jan maakte van beiden dit treffend gelegenheidsportreti 

Schepen Jan De Berlangeer: 

Maart 

6 HERENT, VELTEM-BEISEM, WINKSELE: Informatieavond over 
El Salvador met e h J Deplancke, prof aan het kollege voor 
Latijns-Amenka, die er jarenlang verbleef Om 20 u 30 in het pa
rochiehuis Oeeszaal), Van Bladelstraat te Herent-centrum Org 
KWB-Herent 

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

7 HULDENBERG: VU-bal in zaal Ckincordia te Ottenburg 

7 KAMPENHOUT: Jaarlijks bal in de Fauna-Flora 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 verband - Republiek Vlaanderen" Om 14 uur in 
Kult Centrum te Strombeek-Bever 

7 VILVOORDE: FVV - praktische bijscholing onder het motto 
„Depanneer zelf uw wagen, mevrouw" Om 14 u 30 in de garage 
Kuyl, Leuvensesteenweg Lesgever Maunts Ck)tman, mecanicien 

12. HERENT, VELTEM-BEISEM, WINKSELE: Debatavond „Waar 
staan wij met de staatshervorming" Hugo Schiltz (VU), Karel 
Van Miert (SP), Enk Van Rompuy (CVP) Om 20 u in de paro
chiezaal. Van Bladelstraat Herent Org Davidsfonds Herent 

14. DWORP: 8ste pensenkermis (ook varkensrib - speciale schoteD 
Vanaf 18 u in de zaal „Het Gildenhuis", Kerkstraat 22 Ook op 
zondag 15 maart vanaf 12 u 

15. ZAVENTEM: Betoging TAK tegen de schandalige taaiwantoe
standen op SABENA Vertrek om 11 u , Kerkplein 

15 LEUVEN: Broedert>and Leuven - Limburg Lentefeest om 15 u in 
zaal Jacobs, Kapucijnenvoer 106 Pnjs 150 fr Inschnjven bij 
bestuursleden 

15 JETTE: Vlaamse Vnendenknng van 12 tot 15 u gezellig etentje in 
zaal van het St-Pieterskollege 

21. AARSCHOT: Jaarlijks VU-afdelingsbal in de parochiezaal Lang-
dorp (Centrum Vanaf 21 u Orkest. Edwin Andersen and the 
Shallows 

21. KAMPENHOUT: Harde Lente Rock Fuif II met Disco Bar 
Powerplay Om 20 u in zaai „De Toekomst", Nederokkerzeel 
Org VUJO 

21. ST.-KATHERINA-LOMBEEK: Spartaanse smulpartij ten voorde
le van voetbalploeg Sparta-Den Bos Parochiecentrum, St-Jozef, 
Dalialaan te Ternat St-Kathenna-Lombeek Vanaf 18 u Ook op 
zond 22 maart vanaf 12 u en maandag 23 maart vanaf 18 u 

21. PEPINGEN. 2de haantjeskermis vanaf 19 u in zaal 't Kesterhof, 
Kestersesteenweg Ook op zondag 22 maart vanaf 11 u 30 VU 
i s m VUJO 

24. VILVOORDE: Gespreksavond Een Vlaamse vrouw uit de 
Voerstreek vertelt over haar ervanngen Om 20 u in het stedelijk 
auditonum, Bergstraat Org FVV 

28. JETTE: 9de bal Vlaamse Bond Gepensioneerden om 19 u 30 in 
zaal Excelsior, Kerkstraat 

/ / Brusselaars mogen geen dupe zijn van wanbeleid!" 
Tijdens de bespreking over de konsoli-
datielening ten voordele van de Brus
selse ondergeschikte besturen op 
18 december werd er aangedrongen 
op een strenge sanenng van de uitga
ven Terecht als men bedenkt dat er in 
1979 een tekort was van 1 764 000 000 
frank, voeg daarbij dat door de staat 
een speciaal krediet werd toegekend 
van 200 miljoen en dat leningen om de 
lasten te bekostigen rond de 900 mil
joen bedroegen, dit zonder de buiten
gewone subsidies 

Tijdens de zitting van de agglomeratie-
raad van 25 februan II bracht Jan De 
Berlangeer zowel het probleem van de 
financiën als dat van het personeel ter 
sprake 

Wat ons echter opvalt is dat deze 
bespanngen moeten gebeuren ten 
koste van de Brusselse bevolking en 
het personeel van de agglomeratie 
Want onder de voorgestelde maatre
gelen vindt men onder andere verho
ging van de taks op de ophaling van 

ZO^K^RCl? 
D GROOT-GENT Jongedame, 
21-22 jaar, zoekt passende be
trekking als schoonmaakster, 
restaurant hulp keuken e d g of 
fabnek Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, se
nator, Oud-Stnjdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge, (091 / 
307287) 

D Zeer mobiele 22-jarige diëtis
te zoekt werk over heel Vlaande
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-april Tel 056-512444 

D 48-jarige arbeider, reeds lang 
werkloos, zoekt job als handen-
arbeider Heeft ervanng in schoe
nindustrie 

D Metser, 31 j met ruime erva
ring in bouwsektor, zoekt werk in 
westen van Brabant 

D Forse kerel met dagtaak als 
bediende zoekt avondwerk bij te 
doen Uren, dagen, aard en beta
ling overeen te komen 

D Vorig jaar afgestudeerde er-
goterapeute zoekt werk in haar 
vak of als opvoedster Is volledig 
in orde met RVA 

D Kinesiterapeute die afstu
deert op 30 juni van dit jaar 
zoekt een gepaste betrekking zo 
mogelijk in de omgeving van 
Brussel en in Vlaams midden 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

D Appartement te huur in cen
trum van Opwijk Voor inl Frans 
Berghmans 052-356889 

D Mooie bouwgrond (6 a) voor 
open bouw op verkaveling Mon-
nikenveld te Liedekerke Inl 053-
663098 na 19 u 

het huisvuil tot 1 000 en men spreekt 
zelfs van 1 200 fr 
Waar is de tijd dat de huisvuilophaling 
gratis gebeurde, niet alleen in de agglo
meratie maar ook in de randgemeen
ten Hoeveel miljoenen zijn daar, om de 
politieke prestigepolitiek van de meer
derheid te dienen, niet verloren ge
gaan "̂  

Had de agglomeratie van bij haar ont
staan een kleine bijdrage gevraagd, 
dan had men met alleen miljoenen 
ontvangen, maar had ook de Brusselse 
bevolking de indruk met gehad te 
moeten opdraaien voor het wanbe
heer 

„In elk geval, aldus schepen Jan De 
Berlangeer, zal de Volksunie zich ver
zetten tegen elke onrechtvaardige ver
hoging op de rug van de Brusselse be
volking 

Een tweede maatregel die voorgesteld 
werd, op de hierboven aangehaalde 
bespreking, was de afschaffing van de 
tewerkgestelde werklozen en ande
ren 
Een eerste sanering gebeurde reeds, 
terwijl de anderen een werkverlenging 
van zes maand kregen Velen van hen 
zijn in bepaalde diensten onmisbaar. 

verschillende diensten zouden totaal 
ontredderd raken moesten deze per
soneelsleden van vandaag op morgen 
aan de deur gezet worden Wij vragen 
ons dan ook af waarom men geen 
eksamens inncht alleen onder deze 
personeelsleden om hen zo een kans 
te geven Dat zou volgens o rs veel be
ter zijn dan te moeten overgaan tot af
danking in een periode waann voor het 
merendeel van hen stempelen slechts 
de uitkomst is en zij toch ten laste val
len van de gemeenschap 

Trouwens, iedereen weet dat wanneer 
men een goed personeelslid afdankt 
men om de dienst te verzekeren toch 
iemand anders moet in de plaats zet
ten, die dan een maand nodig heeft om 
weer volledig op de hoogte te zijn Dat 
zijn volgens ons geen bespanngen, 
integendeel I" 

Schepen De Berlangeer verzekerde 
dat in het kollege in zijn aanwezigheid 
nog geen enkel duidelijk standpunt 
werd ingenomen Wel werd door de 
meerderheid een agendapunt inge
trokken Graag vernam hij namens de 
VU-fraktie welke fXJiitiek door de 
meerderheidspartijen zal worden inge
nomen in verband met de door hem 
aangehaalde problematiek 

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 
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^ \ lepel & vork... ^ s 
Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

V/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

coR'j.i::iALS 
uw KOFFIEHUIS 
Hel Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20. AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOIVI 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 6 1 , 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

?|et ^almsJwts 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familiauak mM tradWo. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135,33 Tel 031-36 56 54 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S » 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren van 

bestekken 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeaunwijnen. 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustalies en verkoop 

elke vrifdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak. 

Lokaal «T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN •• 

Verzorgde keuken 
[lyHÜlIIff} Demokratischp pn|zen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kcsselstcenweg 38 
226Q,Ni|ten - Tel 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 
Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE • 
tel 058/2994 91 

Gesloten vnjdag, behalve m seizoen 

s-*- ' 

M a a k ook eens kennis met 
de gezell ige sfeer in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

iEtiUTTERStiöF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel: 015-71.15.49 

Europ Supermarkt 
Wlnderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.iiKK nier v.m .illc f('( sten 
Ook vcrhuriiitj van l.ifclcjcncf 

Schtklcrstr.i.it 33 
?000 Antwerpen 
Tel 031 37-15 7? 

DE OUDE KRING 

C.iff vu lok,i.»i 

Dorpspli If H( u'.di n LirTil)ur() 

Drniik en eethuis 

« WALTRA » 
Ardmnknni 2 (bi| !<VS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vpcr troeven v.in de W.il tr. i 

/ Vh.tms m l h.irt v.ïn Brussel 
2 Jf k.in er .tltifd p.nhcrcn 
3 Je krtigt Cf .tltifd w.il te eten 
4 De prti/en zi/n 5(?Cf.i.i/ 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fof stz,̂ ai voor <jfle 
gelegenlieden 

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

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9820 OUDEGEM 
Tel, 052/21.16.06 

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

en Franse wijnen. 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 , 

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

U w tweede thuis! 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Pallieterhof: nieuw Vlaams tref centrum in Turnhout 
In Turnhout, aan de Grote Markt, 
werd het nieuw Vlaams huis Pallie
terhof feestelijk geopend. Het tref-
centrum was bij die gelegenheid te 
klein. 

In Turnhout was reeds geruime tijd 
grote behoefte aan een nieuw 
Vlaams trefcentrum; bewijs daarvan 
is het feit dat inmiddels reeds heel 
wat verenigingen er vergaderingen 
hebben volgeboekt Verheugend is 
ook en vooral het entoesiasme van 
de jongeren voor zo'n nieuw tehuis. 

Bij de opening onderstreepte Edwin 
Truyens het belang van zo'n trefcen
trum: vooral voor de Vlaamsnationa-
le groeperingen. VU-kamerlid Jo Bel-
mans verheugde zich van zijn kant in 
de merkbare gunstige evolutie die de 
Vlaamsnationale beweging in de 

Kempen vertoont Hij verwees hierbij 
naar de positieve invloed van de 
„Werkgroep 150 jaar Vlaamse Bewe
ging', die nu werd omgevormd in het 
Vlaams Aktiekomitee Kempen. 

Eenheid 
De openingsfeesten duurden tot in 
de vroege uurtjes. Er werden uren
lang Vlaamse liedjes gezongen Kort
om, de sfeer was er Dit Turnhouts 
centrum is duidelijk van meet af aan 
een kleine bakermat voor de eenheid 
in de Vlaamse aktiegroepen en ver-
enigmgen in de Kempen: dit moet zo 
blijven. 

De Vlaamse Kring Turnhout en Pol 
Van Autenboer mogen tevreden zijn 
met, en verdienen aanmoedigmg, 
voor dit suksesrijk mitiatief (gds) 

ZOCKQCl? 
Apoteker met ervaring zoekt 

vast provisoriaat te Antwerpjen 
of omgeving Tel 031/271989 

n Wie heeft werk voor 30-jan-
ge dame, diploma handel A6-A2, 
boekhouding, met 12 jaar erva-
nng nu met zeer goede kwote-
nng om ekonomiscfie reden ont
slagen Neem kontakt met Her
man Van Den Abbeele, Losweg 
11, 9328 Dendermonde Tel 
052-423549 

G 32-jarige moeder van twee 
kinderen, zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein keuken Inlichtin
gen volksver! Valkeniers, tel 
02-5691604 
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Gentse raad boordevol energie 
GENT — Een korte dagorde is in Gent geen referentie voor een kalme 
vergadering Dat bewees nogmaals de raadszitting van 16 februari jl Tot aan 
de bespreking van de EGW-begroting verliep alles kalm en sereen De begro
ting van het Gentse elektriciteits-, gas- en waterbedrijf (EGW) zorgde echter 
voor een bitsige woordenwisseling tussen schepen Temmerman en de 
opposit ie 

PVV-fraktievoorzitter Schrans vroeg 
enkel de stemming. VU-raadslid Ver-
paele gaf vervolgens zijn visie over de 
energiepolitiek van het kollege 
HIJ vestigde de aandacht op de specta
culaire daling van de winst (meer dan 
47 miljoen minder O en de financiële 
gevolgen hiervan voor de stad Als 
oorzaken noemde hij de zware perso
neelsuitgaven — hoewel gedaald in 
vergelijking met 1979 — en vooral de 
kostprijs van de brandstoffen, meer in 
het biezonder die van diesel 
HIJ suggereerde dan ook de neerda
lende trend om te buigen door ener
zijds de bouw van een nieuwe steen-
koolcentrale en anderzijds rekuperatie 
van warmteverliezen via uitlaatgassen 
en koelwater, te gebruiken voor indus
triële verwarming en stadsvernieu
wing 
Schepen Temmerman antwoordde op 
een voor hem ongewoon hevige ma
nier HIJ noemde fiet een sukses d a t ' 
nog winst kon gemaakt worden en 
betwistte het door Verpaele vermelde 
intensieve gebruik van de oude, doch 
goedkopere stoom- en steenkoolcen
trales ten nadele van de diesels 
HIJ tietreurde de interpellatie die strij
dig was met een afspraak gemaakt in 
de kommissie en verweet Verpaele 
gegevens openbaar te hebben ge
maakt die in vertrouwen in de kommis
sie waren meegedeeld 
De heer Schrans, die op het plaatselijk 
PVV-kongres de „doctnnaire" schepen 
en zijn energiepolitiek had aangevallen 
werd (ongevraagd) door de schejaen 
eveneens van antwoord gediend 
Schepen Temmerman noemde zijn 
aanval „unfair" en verwees naar vroe
gere CVP-PVV-besturen die de beslis
singen tot installatie van de diesels 
hadden genomen 
Uit de daaropvolgende woordenwisse
ling kon worden onthouden dat Aimé 
Verpaele in de kommissie op zijn vra
gen onvoldoende antwoord bekwam 
doch betwiste gegevens bekend te 
maken die hem daar werden verstrekt 
Schrans toonde zich zeer verrast over 
de kennis van de schepen van de 

PVV-standpunten HIJ beklemtoonde 
echter dat de keuze van diesel we
gens de hoge prijzen een beleidsfout 
was De overige agendapunten wer
den verder afgewerkt zonder noe
menswaardige diskussie 
VU-fraktieleider Guido Deroo interpel-
leerde vervolgens schepen Monsaert 
over de werking van de stuurgroep 
inzake struktuurplanning Hij merkte 
op dat deze stuurgroep sedert 14 
maanden niet meer was samengeko
men terwijl plots het ontwerp-struk-
tuurplan via de pers publiek werd 
gemaakt 
Schepen Monsaert beloofde eerlang 
een vergadering aangezien thans de 
beleidsnota inzake de struktuurplan
ning het stadium van het studiewerk 
voorbij IS 
VU-senator Van Ooteghem hield ten 
slotte een betoog ten voordele van de 
werkgelegenheid in het Gentse en de 
kanaalzone Heel wat overheidsgeld 
wordt aan Gent ontzegd, vooral voor 
de haven, de staal- en de textielnijver
heid, die echter voor de tewerkstelling 
van groot belang zijn 
HIJ werd hierin bijgetreden door alle 
fraktieletders, waarvan enkelen toch 
waarschuwden voor overdreven pes
simisme 

Een motie waann de Vlaamse deelre-
gering wordt oogeroepen de Gentse. 
haven- en industriezone met aan te 
tasten, Sidmar de nodige hulp te verle
nen en de bezuinigingen evenredig 
over alle delen van het land te sprei
den, werd ten slotte eenparig goedge
keurd 

Carla Brion 

Vierde weekeind 
in de Ardennen 
Te Werbomont van vnjdagmiddag 17 
apnl (goede vnjdag) tot maandagna
middag 20 april (paasmaandag) Wer
bomont ligt in de provincie Luik, dicht 
tegen o a Trois-Points Het vakantie
huis biedt plaats voor 50 personen 
Inschnjven Herman en Mana Van Den 
Abbeele-Roels, Losweg 11, 9328 
Schoonaarde Tel 052-4235.49 

De Volksunie is... 

Brochure te verkrijgen door 
storting van 40 fr op reke-
ningnunnmer 443 - 8616381 -
74 van VU-Gent-EekIo, Ben-
nesteeg 2, 9000 Gent met 
vermelding, expl. „De Volks-

Groep Adelheid nam start 
te Denderhoutem 
De nieuwe FVV-afdeling ging van start 
pas 1 maand geleden Dank zij de 
merkwaardige inzet van de pas verko
zen voorzitster Florentine De Wetter 
telt de groep reeds 55 leden Van een 
sukses gesproken! 
In totaal werden op vnjdagavond 
20 februari 34 deelneemsters door Flo-
rine verwelkomd op de 1 ste koffietafel, 
waar ook het nieuwe bestuur voorge
steld werd 

OOST-VLMNDEREN 
Maart 

6 GENT: 4de kaasavond om 20 u in zaal Reynaert, Reynaertstraat 
Organizatie VNJ - Gewest Gent 

6 STEKENE. Toespraak door prof J IVIaton over Sidmar en de 
belabberde ekonomische toestand waarin België verkeert Om 
20 u in Technische school. Nieuwstraat 15 Org Amedee 
Verbruggenknng Deelname in de onkosten 20 fr 

6 SINAAI . 10-jang bestaan van de afdeling Om 20 u in zaal 
„Dorpspaleis", Vleeshouwerstraat Feestrede door voorzitter Vic 
Anciaux Bruegelmaaltijd 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 
scheiding der Nederlanden (1830) tot een poging naar Vlaamse 
zelfstandigheid" (het aktivisme en de frontbeweging tijdens de Eer
ste Wereldoorlog) 

7 Z W A L M VU-leden en sympatisantenfeest in zaal Maxim, om 
20 u te Hundelgem Dia-voorstelling over Italië 

7 ERPE-MERE: VU-ledenfeest om 20 u in Hof ten Dale, Kerkveld-
straat te Mere om 20 u 

7 GENT: Vlaams Huis Roeland om 20 u 30 Het beroemd en berucht 
Kameradenbal van Vriendenknng Sneyssens 

12. DESTELBERGEN-HEUSDEN: Bestuursvergadenng om 20 u in 
cafe De Toekomst, Magerstraat te Heusden Alle leden zijn wel
kom i 

12 GENT: Debatavond met prof Jef Maton over het Staaidossier, 
Sidmar, het anti-knsisbeleid Om 20 u in Vlaams Huis Roeland Kor
te Kruisstraat 3 Org Werkgroep Vlaanderen Morgen en VRB 

13 MARIAKERKE. Smulpartij - Kiekalappelsien om 20 u in zaal 
Kwalidra Mimosastraat 19 u 250 fr 

14 GENTBRUGGE Lentedansfeest VU om 20 u in de gemeentelijke 
feestzaal Kerkstraat 23 Eliano's Discobar Voorverkoop 100 fr In
kom 120 fr Jongeren 80 fr. voorverkoop 60 fr 

15' DENDERMONDE. Arrondissementeel Vlaams Zangfeest om 
14 u 30 in Koningshof. Dijkstraat Eregast Maunts Coppieters. ex-
lid Europees Parlement 

16 OUDENAARDE. Hutsepotavond in 't Stampkot te Zwalm om 18 u 
Ingencht door VVVGG voor leden en sympatizanten Inschr tel 
055-4994 76 

21. ZELE Filmavond Vlamingen in de Voer Om 19 u in de raadszaal 
van het gemeentehuis Inkom 50 fr 

21. ERPE: 4de VU-bal Louis Van Durme in zaal Zanzibar, Dorp Om 
21 u Orkest Andre Baert Inkom 100 fr Voorverkoop 75 fr 

Ondervoorzitster Frieda Bombeeck, 
sekretaresse Hilde Van Damme, pen
ningmeesteres Linda De Blander, or
ganizatie Alice en Rosa Moock, pro
paganda Berta Van Herreweghen en 
Adeline Baetens, raadsleden Linda en 
Gonda De Cremer, Nelly Sonck en 
Lutgart Geerts 
Als gastspreekster werd bij die gele
genheid Huguette De Bleecker uitge
nodigd, die het ontstaan en het alge
meen doel van de FVV uitlegde 
Georgette De Kegel, oud kamerlid, 
kwam door haar aanwezigheid de 
nieuwe afdeling en het nieuwe bestuur 
aanmoedigen 
Een volgende aktiviteit, ingencht in 
samenwerking met de plaatselijke VU-
afdeling, gaat door op zondag 2 maart 
Er is een eetfestijn voorzien in de 
parochiale zaal, Adv De Backerstraat 
te Denderhoutem en staat open voor 
iedereen, ook met-leden De pnjs is 
150fr 

Oproep VU-
Dendermonde 
Met het oog op de naderende ge
meenteraadsverkiezingen heeft de 
VU-afdeling Dendermonde beslist er 
rfear te streven dit jaar de afdeling te 
splitsen volgens de vroegere deelge
meenten, met name Dendermonde, 
Appels en St-Gillis 
Het IS de bedoeling hierdoor dichter bij 
de mensen in hun direkte leefomge
ving te komen en eveneens om zich 
meer kenbaar en strijdbaarder op te 
stellen 
Hiervoor zoeken wij nu aktieve Vla
mingen uit deze deelgemeenten die 
bereid zijn ons — in mindere of meer
dere mate — te helpen bij het oprich
ten van nieuwe afdelingsbesturen 
Oud-leden, jongeren, vrouwen ieder
een nodigen wij van harte uit de VU-
familie in het Dendermondse te helpen 
uitbreiden Het is een unieke kans om 
op een boeiende en aktieve manier 
mee te helpen aan de verwezenlijking 
van onze Vlaamse ideeën Mogen wij 
vragen dat geïnteresseerden zich ken
baar maken op het VU-sekretariaat 
van de afdeling Dendermonde P Jas-
sogne, Beekweidestraat 48,9330 Den
dermonde, of zich in kontakt stellen 
met de voorzitter F Willems, Noord
laan 93, bus 12, Dendermonde (052/ 
211746) 

LIMBURG 
Maart 
6 HASSELT: Gespreksavond met Hugo Schiltz in het Kultureel 

Centrum om 20 u rond het tema Federalisme of separatisme 
Org VUJO-Hasseit 

7 HERK-DE-STAD: VU-bal om 20 u 30 in zaal Reehof te Schulen 
D J Roland 

14. EIGENBILZEN: Gezellig samenzijn van VU-afdeling om 20 u in 
de gemeentezaal met uitgebreid warm eetmaal D.J Anthony 
Gast Willy Kuijpers Inschr bij bestuursleden of door overschrij
ving van 200 fr op rek 451-0011861-62 van VU-afdeling 

Tessenderio bedankt 

Ondanks de niet ophoudende regen stapten vorige zaterdag ruim 2 0(X) 
mensen op voor een beter leefmilieu in Tessenderio en omgeving. 
Er was daarbij een zeer opvallende VU-aanwezigheid: 
• de VU-kamerleden Willy Desaeyere, Jaak Gabriels en Willy Kuijpers 
(de enige p>arlementairen!) 
• de VU-afdelingen met hun mandatarissen van Diest, Laakdal, Linter, 
Herent Meerhout., (zeer talrijk aanwezig!) 
• de VUJO (enorm aktiefi) 
De VU-afdeling Tessenderio dankt langs deze weg voor de daadwerke
lijke steun en aanwezigheid. 
De betoging maakte nog maar eens duidelijk dat voor de Volksunie het 
leefmilieu inderdaad belangrijk is. De andere partijen schitterden door 
afwezigheid of gebrek aan belangstelling. Spijtig. 

Voetbaitornooi VU-Peer 
Voor dit voetbaitornooi, dat plaats 
heeft op zaterdag 23 mei 1981, wor
den nog steeds inschrijvingen ver
wacht op het sekretariaat: Kauliller-
weg 15 te 3572 Peer en dit tof 
2,'5 maart e.k. 

Samen met de inschrijving dient er 
een waarborgsom van 500 fr. gestort 
op rekening nr. 335-0350750-44, met 
vermelding „Voetbaitornooi", deze 
som zal worden terugbetaald bij 
deelname 

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
Sekretariaat: Gwij(de van Namenstraat 7, 8500 
Kortrijk. Tel. 056-22.56.98. 
Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

1. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien 
Frederik de Merodestraat 30 2800 Mechelen Tel 015 20 66 13 

2. Vlaamse Mutua l i te i t A n t w e r p e n en Turnhout - Vlamat 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031 34 30 02 

3. CEMBEL 
Leuvensebaan 43 3300 Tienen Tel 016 81 34 35 

4. Neutraal Vlaams Z iekenfonds Leda 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02 532 01 72 

5. A lgemeen Vlaams Z iekenfonds L imburg 
Centriinilaan 11 3600 Genk Tel 011 35 67 53 

6. Z iekenfonds Flandria 
Keizer Karelstraat 80, 9000 Gent Tel 091 23 52 27 

7. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme 
Em Winckeilaan 5, 9330 Dendermonde Tel 052 2175 45 

8. Z iekenfonds Flandria Meet jes land 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091 77 23 51 

9. Z iekenfonds Flandria Land Van Rhode 
Poelstraat 40, 9220 Merelbeke Tel 091-30 79 09 

10. Z iekenfonds Vlaamse Ardennen 
Fortstraat 34 9700 Oudenaarde Tel 055 31 31 15 
Z iekenfonds De West 
Recolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort f e l 058 23 37 15 
Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vr i je 
Suveestraat 2, 8000 Brugge Tel 050 33 22 24 
Z iekenfonds Wes t Flandria Kor t r i j k 
Gw V Namenstr 7, 8500 Kortrijk Tel 056 22 56 98 
Z iekenfonds Wes t Flandria Roeselare 
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare Tel 051 20 83 45 

U, als Vlaming... sluit zeker aan bij het Vlaams Zie
kenfonds van uw streek! (Adv 23) 

11 

12 

13 

14 
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Wie is er bang voor 
de Izegemse informatiepanelen? 
Het verhaal van de Izegemse informatiepanelen heeft veel weg van een stuk 
polit ieke science fiction met goocheltoeren. 
Het begon onschuldig en eensgezind. In het najaar 1979 stelde toenmalig 
burgemeester Vens voor in Izegem een 20-tal informatiepanelen te plaatsen, 
met plattegrond van de stad en allerlei andere nuttige informatie of wetens
waardigheden. Enkele prijspeilingen uitgevoerd door een ambtenaar, lieten 
veronderstellen dat het makkelijk kon voor nog geen 20.000 fr. per stuk. Het 
werk zou gegund worden na een beperkte offerteaanvraag. 
Iedereen was het hier roerend over genbestuurder de Gentsestraat zoekt 
eens. Izegem met zijn onduidelijke ver-
keersinfrastruktuur kon er alleen maar 
baat bij vinden. De VU die ook ak
koord ging, suggereerde nog het ad
vies in te winnen van de verkeerskom-
missie inzake uitwerking, plaatsing, be
reikbaarheid, enz., maar dat hoefde 
niet zegde de meerderheid glimla
chend. 

Geklungel 
Het bleef lange tijd stil rond deze zaak, 
tot plots vijf zulke panelen ten tonele 
verschenen, met een plattegrond en... 
reklame. Bij nader toezien bleken de 
plattegronden door een zeer fantazie-
rijke hand getekend te zijn. Heel ver
warrend is al dat het noorden niet naar 
boven, maar naar links gericht is. 
Maar het ergste is wel dat elk bord 
zo'n 50-tal fouten vertoonde. 
Vlak voor het Izegemse station kan 
men nu nog altijd een plattegrond 
bewonderen zonder Korenmarkt of 
Grote Markt Een groot aantal straten 
zijn onbestaande en onlaestaande stra
ten hebben een fiktief bestaan gekre
gen. Andere straten liggen 500 meter 
verder dan in werkelijkheid. Het meest 
krasse voorkseeld is dat van de Gent
sestraat die op de plaats van de 
Geitestraat getekend staat op de 
grens met Ledegem-St-Eloois-Winkel 
(stel je even voor dat een vrachtwa-

dit plan konsulteert en in de Geite
straat terechtkomt! Wat een verlies 
aan werkuren!). Je zou het plezant 
kunnen vinden allerlei fantazietjes aan 
te stippen. Zo dat de straat van de in
tussen deputee geworden burge
meester Krysantenweg werd i.p.v. 
Prinsdomlaan, of dat de straten van 
onze beide lokale parlementairen, An
dre Bourgeois (CVP) en Gustaaf Nyf-
fels (SP), respektievelijk de Sint-Tillo-
straat en de Middenweg, een aardige 
bokkesprong maakten op de kaart Je 
zou nog meer plezante zaken kunnen 
opvissen, was het niet dat de gebrui
kers van deze plattegronden er hun 
vaak kostbare tijd mee verliezen. 

Geknoei 
Bij nader onderzoek bleek ons kollege 
van Burgemeester en Schepenen wat 
luchtig te zijn omgesprongen met het 
dossier en de bestaande wetgeving. 
Na de genoemde gemeenteraadszit
ting werd de zaak uit de handen 
genomen van de bevoegde ambte
naar. Het dossier berustte eerst een 
half jaar bij een gemeenteraadslid! En 
toen kwam het kollege van Burge
meester en Schepenen op het lumi
neuze idee de zaak onderhands te 
gunnen (hoewel de gemeenteraad be
slist had; beperkte offerteaanvraag) 

De beruchte Izegennse informatiepanelen zijn soms op een heel 
biezondere wijze ingeplant, zoals dit naast de ingang van de Sint-Tillo-
kerk. 

aan een Duitse firma en die vergun
ning te geven om ter plekke reklame te 
ronselen bij de middenstanders. Dat is 
gebeurd voor 5 panelen (voor vijf en 
een halve om precies te zijn) en toen 
de reklamecenten afgeroomd waren, 
liet de firma Izegem achter met 5 
panelen en een half. 

Woede 
Mijn interpellatie hierover heeft menig 
lid van het kollege van Burgemeester 
en Schepenen in hoogste staat van 
opwinding gebracht Ik kon er ook 
moeilijk buiten er nog op te wijzen dat 
er 4 soorten gefopten zijn in deze 
zaak: 
1. het schepenkollege, wat zijn eigen 
schuld is; 
2. de gemeenteraad, wiens beslissing 
genegeerd werd 
3. de Izegemse middenstanders die 
een peperdure reklame betaalden bij 
informatiepanelen die een miskleun 
zijn; 
4. alle Izegemnaars en andere gebrui
kers van de panelen die alleen maar 
raadsels te zien krijgen. 
André Bourgeois — het was me op 
dat moment nog niet duidelijk wat zijn 
precieze rol was geweest in dit treuri
ge verhaal — reageerde zo onkse-
heerst dat hij het gepast oordeelde mij 
te moeten uitschelden voor Rexist! 

Naweeën 
Terstond besliste de burgemeester dat 
de ontbrekende 14 panelen geplaatst 
zouden worden door de eigen techni
sche diensten, na een levering op 
basis van een beperkte offerteaan
vraag. Maar op een volgend schepen
kollege gooide men andermaal het 
roer om: men zou helemaal geen pane
len meer bijplaatsen en probleren met 
de eigen diensten de fouten te vert)e-
teren op de bestaande plannen. 
Intussen blijkt dat dezelfde firma ook 
andere gemeenten in het ootje heeft 
genomen, met gelijkaardige ongunsti
ge resultaten. 
Intussen blijkt ook dat één zo'n paneel 
aan de genoemde firma meer dan 
200.000 fr. opbracht aan reklame, dus 
het tienvoudige van wat zon paneel ei
genlijk mocht kosten. Alles bijeen is de 
Izegemse middenstand in deze treuri
ge zaak ca 1.000.000 fr. lichter ge
maakt 
Intussen blijkt dat de man die het zo 
gewild heeft, die als dienstdoend bur
gemeester de verantwoordelijkheid 
droeg, die aan genoemde firma de 
opdracht gaf en de vrije hand liet de 
man is die zich al jaren wil laten 
doorgaan als de voorvechter van de 
middenstandsbelangen, CVP-volks-
vertegenwoordiger en schepen... An
dré Bourgeois. 

Erik Vandewalle, 
VU-gemeenteraadslid 

Duo Persyn-Golsteyn 

Aktieve VU-deelname aan het 
Wingense gemeentebeleid 
De groep „Gemeentebelangen" vormt 
reeds geruime tijd de meerderheids-
groep in de Wingense raad. Vriend en 
tegenstander moeten erkennen dat zij 
de grondleggers zijn van het heden
daagse Wingene. Waar onze gemeen
te vroeger smalend werd genoemd 
Wingene-met de W van wachten, kan 
er nu worden gewag gemaakt van een 
modelgemeente. 

De meerderheidsgroep wordt geleid 
door burgemeester Willy Persyn, ex-
VU-senator. Onderwijs, kuituur, jeugd 
en derde leeftijd zijn in handen van het 
plaatselijk VU-bestuurslid Lamkaert 
Golsteyn. De VU-inbreng in het ge
meentebeleid is dus niet gering. 

Wingene beschikt over een moderne 
sportinfrastruktuur en kulturele voor
zieningen. In 1980 werden verouderde 
schoollokalen opgekalefaterd en om
gebouwd tot eigentijdse onderwijs- en 
hobbylokalen, en een jeugdtehuis. De 
zolder van het gemeentehuis van de 
deelgemeente Zwevezele zal even

eens als jeugdheem worden ingericht 
Het Robinsonplein geldt als voorbeeld 
van aktieve speelpleinwerking. Enkele 
wijkspeelpleinen zijn reeds gepland of 
•n uitvoering. 
Wegenwerken zijn een jaarlijkse must 
in onze hedendaagse maatschappij. 
Wingene kent nu ook zijn artiestenmis-
sen, kunstkoncerten en optredens van 
verschillende nationale en internationa
le groepen. 
In 1980 had voor het eerst een school-
zangfeest plaats onder leiding van 
Willem De Meyer. Een prachtig initia
tief ter ondersteuning van het Vlaamse 
lied. Ook de informatiebrochure „Wie 
Wat Hoe" liep in eerste editie van de 
pers. Twee belangrijke projekten staan 
nog op stapel; het bouwen van een 
nieuw gemeentehuis en het oprichten 
van een mortuarium met strooiweide. 
In april 1980 werd het dossier voor de 
bouw van het gemeentehuis ingediend 
bij het ministerie van Openbare Wer
ken en werd de staatstoelage aange
vraagd. Door de fusie van gemeenten 

is de akkommodatie van de gemeente
lijke administratie werkelijk allesbehal
ve, in de verouderde gebouwen. De 
gemeenteraadszittingen vinden door
gang in het kultureel centrum, zodat 
een hedendaags gemeentelijk adminis
tratief centrum geen luxe maar een 
noodzaak is. 

De veranderende gebruiken inzake 
lijkbewaring en -behandeling en de 
milieuproblematiek dienaangaande 
hoopt men te ondervangen door de 
bouw van een mortuarium. Lijkopbarin-
gen kunnen om velerlei redenen 
steeds minder thuis gebeuren. Lijkver
branding en asverstrooiing blijken een 
oplossing voor de overvolle begraaf
plaatsen. Het Wingense mortuarium 
wil tegemoetkomen aan deze proble
matiek. Op 27 oktober 1980 werd het 
dossier overgemaakt aan de goever-
neur 

Mede dank zij de VU voert Wingene 
een toekomstgericht beleid. 

Gilbert Hermie 

VOORAF VOLLEDIGE VOORLICHTING 
Wees niet tevreden met wat algemene dokumentatie- daar schiet U in feite 
weinig mee op. Wij kennen immers uw smaak, levensstijl en ideeën niet en 
leveren niet 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 mèèr dan alleen 
maar een dak-boven-'t hoofd, mèèr dan een goede belegging, mèèr dan een 
prestigeobjekt, mèèr 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! 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 niet de laatste zult zijn. 

V r a a g g r a t i s a b o n n e m e n t 
« B o u w - e n i m m o t i j d i n g e n » 

>S" ' < ï r * 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

KUNNEN 
Wilr i jk - Prins Boudewijniaan 323 tel. 031 -49.39.00 
Brussel - Koloniënslraat 50 lel. 02-219.43.22 
Genk • Winterslagstraal 22 tel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 66a tel. 091-25.19.23 
Leuven - Brusselsestraat 33 tel. 016-23.37.35 

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

Vrienden-Westhoek 
naar Rüdesheim 
De Vlaamse Vrienden van de West
hoek richten een 3-daagse autobusreis 
in naar Rüdesheim (Duitsland) op vrij
dag 20, zaterdag 21 en zondag 
22 maart. 
Reisweg: Diksmuide-Keulen (middag
maal en bezoek aan de stad), verder 
naar Köningswinter (kort tjezoek) 
langs de Rijn naar Presberg (Rüdes
heim). Verblijf in Haus „Grochblick". 
2de dag: Bezoek aan bezienswaardig
heden van de streek. Boottocht op de 
Rijn. 
Het middagmaal wordt genomen in 
een gelegenheid gespecializeerd in 
wildgebraad uit de streek. Een maaltijd 
voor fijnproevers. 
's Avonds bezoek aan Rüdesheim en 
zijn beroemde Drosselgasse. 
3de dag; Terug over (>x;hem. Trier 

(middagmaal en bezoek) over Luxem
burg terug naar Diksmuide. 
Deze reis staat onder leiding van de 
heer Theo Debert. een in Rüdesheim 
wonende West-Vlaming die borg staat 
voor het welslagen van de reis. 
Wie werkelijk een gezellige en leerrijke 
reis wil meemaken moet deze buiten
kans te baat nemen. 
Prijs per persoon: 3.740 fr. (reis, hotel 
en alle maaltijden). 
Schrijf nu in bij; dr. Jos. Hoste, Grauwe 
Broederstraat 4. Diksmuide 
of bij: Leo Devreese, Ijzerlaan 83. 
Diksmuide, 051 -50.07 49 
of door storting op reken, van de V V W 
Diksmuide 474-3137301-67 met ver
melding reis Rüdesheim. Er wordt een 
voorschot van 1.500 fr gevraagd bij 
inschrijving. 
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WEST-VLAANDEREN 
Winny Smalle in galerij Louisa te Izegem 

Maart 

5 POPERINGE Frans-Vlaamse avond „Vlaanderen tussen de AA 
en De Schreve" Om 20 u in zaal „De Kouter" (zwembad) 
spreekt Piet Vandevoorde over de beweging in het algemeen en 
Regis De Mol vertelt zijn ervanngen met de vrije radio „Ulenspie-
gel" 

6 MENEN- Gespreksavond over Wapenhandel, Belgies voornaam
ste bijdrage tot ontwikkelingssamenwerking Door Kamerlid Wrily 
Kuypers Om 19 u 30 in het Ontmoetingscentrum 't Ghelandt Inr 
VUJO en V Z W Vlaamse Ekonomisch Studiecentrum 

7 RAVERSIJDE (Oostende)- VU-ledenvergadering om nieuw be
stuur voor te stellen om 20 u in de Thierbrau 200 fr voor 
mosselen of goulash 

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

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

7. IZEGEM: Geschiedenis van de Vlaamse Beweging I (van 1780 
tot W O I) door lic Walter Luyten, eerste in een voordrachten
reeks van 4 over de Vlaamse Beweging, georganizeerd door de 
werkgroep Vlaamse Beweging (VUJO) 50 fr voor de 4 voor
drachten Om 16u in het J O G , Wolvenstraat 2 

8 WERVIK. 6de taalgrenswandeling om 14 u 30 op de Steenakker 
11 lEPER. Vlaams Ziekenfonds in het Zweerd te leper om 20 u 

13 ST-ANDRIES (Brugge) Gespreksavond Wap>enhandel, Belgies 
voornaamste bijdrage in de ontwikkelingssamenwerking'' Door 
kamerlid Willy Kuijpers Om 20 u 30 in Breydelhof, Suveestraat 
te Brugge Inkom gratis 

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

14 IZEGEM Biezonder leden- en abonnementenwervingsweekend 
door VU-lzegem Ook op 15 maart 

15 WERVIK BusreisnaarKraainem Samenkomst St-Maartensplein 
om 8 u 20 

16. lEPER Vlaamse Vrouwenvereniging op bezoek naar het Merge-
linckmuseum Om 14 u 

20 BRUGGE ,Opendeur" om 20 u 30 onder de rustieke balken van 
de bovenzaal „Breydelhof', Suveestraat 2 Voorstelling nieuw af
delingsbestuur Dia-projektie „Luister naar Brugge" van de hand 
van OCMW-lid Jan Fraipont Daarna bescheiden ontvangst 

21 KORTEMARK, HANDZAME, ZARREN, WERKEN Zangavond 
met Zjef Van Uytsel in zaal Riva om 20 u te Zarren Voorver
koop lOOfr Inkom 120fr 

21 MENEN, LAUWE, REKKEM VU-bal om 20 u in zaal Club, 
Moeskroenstraat, Lauwe Inkom 60 fr 

21 ALVERINGEM Jaarlijks VU-feest om 20 u in „De Dne Ridders" 
bij Walter Wemaere te Gyvennkhove Pnjs 365 fr Inschr bij 
Walter Wemaere Weegschede 1 te Leisele-Gyvennkhove, tel 
058-299078 Eregast Vlaamse Komenaar Noel Decramer 

22 IZEGEM Wandeling te Tielt Vertrek om 13 u aan het Vlaams 
Huis Org wandelklub Vlaams Huis 

27 IZEGEM Ontmoeting met de VU. met VU-volksvertegenwoordi-
ger Willy Kuijpers Om 20 u in zaal Century, Nederweg Org 
VU FVV en VUJO 

(ev) Het was velen bekend dat Winny 
Smalle al jaren bedrijvig is op het 
terrein van de plastische kunsten Dat 
dit nu pas haar eerste belangnjke 
expositie is, ligt aan haar vele nevenak-
tiviteiten in jeugd- en vrouwenbewe
ging en aan haar bescheidenheid 
Na haar studies aan de afdeling publici
teit van de Koninklijke Akademie voor 

Tombola Brugse 
Vlaams-nationale 
sociale werken 
Onder gedeputeerde machtiging van 
29 januari '81 biedt de Volksunie, arr 
Brugge-Torhout-Kust, tombolabiljetten 
aan ten voordele van haar sociale 
werken, meer bepaald de uitbouw van 
haar sociaal sekretanaat Prijs van 5 lo
ten (omslag gratis) 100 fr Trekking ter 
gelegenheid van het VU-lentebal in de 
zaal Jagershof te St-Andries op zater
dag 11 apnl a s Loten kunnen besteld 
op het adres Rozendal 76, Brugge, of 
bij de VU-bestuursleden en gekoze
nen 

OCMW-Berchem tAntw.) 

Schone Kunsten te Gent, werkte ze 
tien jaar in diverse Izegemse grafische 
bedrijven en thans staat zij in het 
onderwijs Tussendoor is zij een begnp 
geworden in de Vlaams-nationale be
weging in Izegem Zo is zij stichter en 
tot voor kort voorzitter van de FVV 
van Izegem Intussen werkt zij al vele 
jaren mee aan de Chirobladen en aan 
het jongerentijdschnft „Top-Magazine" 
met haar typische „Winny'-figuurtjes 
Winny Smalle stelt in Galerij Louisa 
akwarellen en kleurpotloodwerken 
tentoon Ze werkt uitsluitend figuratief 
Of het te maken heeft met haar vroe
gere beroep, is met duidelijk, maar 
herkenbaarheid is in vele opzichten 
een kenmerk van haar werk 

Haar voorkeur gaat naar tema's uit de 
mytologie, moeder en kind, de klown. 
Eva en ook tema's uit de sprookjes- en 
kinderwereld 

Haar figuren hebben een heel eigen 
melancholische gelaatsuitdrukking En 
als die typisch melancholische trek op 
de achtergrond blijft zoals bij haar 
mytologische figuren, dan drukken die 
een opvallend pudeur en ernst uit 

In Galenj Louisa (Roeselaarsestraat 
38, Izegem) zijn naast werk van Winny 
Smalle, ook keramieken van Luc Van-
tomme uit Oekene/Roeselare te be
zichtigen Open van 9 tot 12 uur en van 
14 tot 20 uur (behalve de maandag) 
Tot en met 15 maart 

BIJ het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Ber-
chem-Antwerpen wordt een wer
vingsreserve aangelegd van klerk-
typist of klerk-typiste geldig tot 31 
december 1982 
Algemene voorwaarden: 
Leefti)d minimum 18 jaar, maximum 
45 jaar op datum van indiensttreding 
De sollicitaties, vergezeld van een uit
treksel uit het register der geboorte
akten, een bewijs van Belgische natio
naliteit, een getuigschrift van goed 
zedelijk gedrag, een door het gemeen
tebestuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van diploma of ge
tuigschrift, een militiegetuigschnft 
voor de mannelijke kandidaten en 
een bewijs van voorkeurrechten zo 
men deze inroept, moeten toekomen 
uiterlijk op 31 maart 1981 om U uur 
op het sekretanaat van het OCMW, 
Uitbreidingstraat 322 2600 Berchem 
Vereist diploma of getuigschrift: 
In het bezit zijn van een diploma of 
getuigschrift van volledig lager se
cundair onderwijs met volledig leer
plan of van het getuigschrift over het 
gelijkwaardig regulansatie-eksamen 
voor de provinciale overheid of van 
een diploma of getuigschrift dat in 
aanmerking komt voor aanwerving 
bi] de Rijksbesturen in niveau 3 
Inlichtingen kunnen op voormeld 
adres bekomen worden 
Tel 031/3098 70 toestel 117 lAdv. 31) 

ZO€H€BC1€ 
G Jongedame (17 j ) uit omgeving 
Mechelen (Bonheiden), voorlaatste 
jaar handel gedaan einde juni, zoekt 
een passend vakantiewerk gedurende 
de maanden juli en augustus in de 
omgeving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen 
Belangstellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katehjne-Waver (015-21 7900) ref nr 
2311 

D Jongdame (21 j ) uit Booischot 
(Heist-o / d -Berg), diploma's 1 kursus 
bloemensierkunst 2 brevet jeugdmo-
nitnce, 3 brevet helpster Rode Kruis, 
4 diploma's daktylo en 5 pedagogisch 
hoger onderwijs van het korte type 
met een volledig leerplan (PHOKTVL) 
dus regentes huishoudkunde, zoekt 
dnngend een passende betrekking 
vooral wat punt 5 betreft 

Belangstellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Joos So-
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver (015-21 7900) ref nr 
2312 

Het Europa der Volkeren 
bij Zuid-Tiroolse wijn 
Niet alle opdrachten in de politiek 
geven aanleiding tot strijdbaar optre
den of fel vermoeiende diskussies Dit 
mocht ik onlangs ondervinden toen het 
Vlaams Internationaal Centrum (VIC) 
me vroeg haar te vertegenwoordigen 
op een namiddag Zuid-Tirools wijn
proeven ergens in het Antwerpse De 
mij opgedragen taak vleide mij ten 
zeerste hoewel ik nu geen uitgelezen 
wijnkenner ben Vast besloten er toch 
iets van te maken trok ik de zaal 
„Gitschotel" in Berchem binnen waar 
de spetterende tonen van een Tirools 
Blaasensemble de aanwezige joema-
listen en fijnproevers onmiddellijk in de 
gewenste degustatiesfeer bracht 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N f ^ O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief 
stii lmeubelen en modern 

K U N S T G E B i n E N 

HERSTEtLlNGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chnzalloan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 Li 425 46 42 

L E O N K E S T E L O O T -
V E R M E Y L E N 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

EN IROEKEN 
moeilijke maten, A, 

raki<undige retouche 
mcc Iter k leer nakcr j i 

VermeesQ^ W 
tA;jj.'i i i.iii '.u.Li'ij.AtwiH.i.y.uJ.*iniuii.i 

L U K O S p v b a 

Ringmappen dokumenthouder 
pochetten snelhechlers offerte 
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

V E C O V E N J o z e f 
Haneveldlaan 47 1850 Gnnnbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 56903 18 

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

G e o r g e s DE RAS p v b a 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s k l e i n m e u b e l e n 

s c h i l d e r i j e n g e s c h e n k a r t i k e l e n 

l us t re r i e Zaakvoerder 

O p e n i n g s u r e n : Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERNAT 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel 02-582 22 22 
9 tot 20 u Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

Z A N H E R 
w a s a u t o m a t e n koelkasten, diep
vr iezers en v e r w a r m i n g 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. T e l 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r i j 

G e b r A L L O C 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 053 2172 12 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteldan .56c brugge 
050/35 /4 04 
baan brugge-kortnjk 

Als inleiding gaven de heren van de 
Kellereigennossenschaft Nals een 
boeiende uiteenzetting over Zuid-Ti-
rool als oudste wijnbouwland in het 
Duitse taalgebied Reeds in de zeven
de eeuw vóór Knstus werd er ter 
plekke getempelierd zoals blijkt uit de 
vondst nabij Bozen (spreek a u b met 
van Bolzano of de Nalserwijnheren 
beschuldigen u van volksverraad J 
van een heus wijnvat waarop een 
dnnkgelag staat afgebeeld 

Nadien togen we aan het proeven 
waarbij de hemelse drank werd afge
wisseld met delicieuse vlees- en kaas-
hapjes, dit om de pret zo lang mogelijk 
te laten duren Na enkele pittige roe-
mertjes beschouwde ik mezelf als vol
leerd inzake wijnwetenschappen en 
beoefende dapper het ceremonieel 
van glaasje tegen het licht gehouden, 
smoorverliefd wijntje bekijken, diep 
opsnuiven van de lekkere geuren, 
eventjes sakraal nippen en tenslotte 
gematigd gulzig savoereren 

Bevielen mij ten zeerste de „Kalterer-
see Anslese", een licht tot robijnrood 
wijntje, hard, droog en goed beko
mend, de „Heiligerberger Spather-
erbst", donkerrobijnrood, krachtig en 
)ong, temperamentvol en mollig en 
vanzelfsprekend de „Sudtiroler Ge-
wurtstraminer", zo typisch fris en krui
dig Dit alles zonder afbreuk te willen 
doen aan de vele andere zware lichte, 
zoete en droge godendranken die de 
aanwezigen in een opvallend rustig 
gehouden tempo, voorzien van de 
nodige appetijtscheppende uitleg te 
verwerken kregen 

Na menig glaasje kon ik een gesprek 
op gang krijgen met verschillende 
Zuid-Tiroolse wijnheren waarbij zij al 
evenveel moeite hadden het woord 
„Italië" over de lippen te krijgen als mij 
de naam „België" 

Hartstochtelijk onderhielden we me
kaar over de aktuele Vlaamse en Zuid-
Tiroolse ontvoogdingsstrijd Naarmate 
de tijd verder schreed, vorderden ook 
de tekens van intense verbroedenng 
en werden de stellige beloften van 
wederzijdse volstrekte steun bij het 
autonomiestreven als maar inniger en 
oprechter 

Wie zoals ik vast besloten is het 
Europa der Volkeren ook tijdens een 
zalige wijnvakantie te beleven in het 
prachtig berglandschap van het gast
vrije zuiden van Zuid-Tirool kan steeds 
terecht bij Enk Beecman, Volkenput-
straat 31 te 2200 Borgerhout, tevens 
beheerder van het V I C 

Frans Kuijpers. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwefi i 

Bnistraat 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 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemrngen 

Geniseslraat 238 
9500 GERAARDSOERGEN 

Tel 054 41 25 89 

W i | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook medrka 
Ie en anti-allergische matrassen 

Piatteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 23 
2650 B O O M 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten 

Korting van 10 % voor alle VUIeden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga!eri| -de Gnpaert-. 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazl|nen 
DE KLEINE WINST 
ie Niel 
Antwerpslroat 164 177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen 

Ed Claesseiilaan 50 52 

alle moderne meubelen 

Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3 0 0 0 m 2 toonzalen 
s Maandags gesloten 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Rocdb 20 laar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel 053/217138 

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 

Firma M. U Y T D E W I L G E N 
TV • HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geytersiraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

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 Strijtem 

Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom . sanitair 
Alle herstellingen 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHGLDEWINDEKE 

Alles voor land- en tumbouw. 

Tel 091-62 5142. 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint Daniiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

WIjnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

lel 053-62 3765 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederij, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden Bevrij-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

WIJ bouwen voor u 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pr i j to f fer t * 

D U H A S O N K E U K E N S 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

_y 

I D E L - Tel 011 534349 

Gelegcciheidsgrafiek Huwelijk - Ge
boorte • Zelfklevende pLikb^nd en 
ctikelten Houten drukleltcrs • Rekl.i-
ine-knlenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 21 0896 
Kprkbiraal 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314 

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 grat is ka ta loog met 
f o t o ' s 

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) 

Om te sparen, fe 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. 02-569.11.17 . . . . ,/, . • u .u u 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-218390 

B -I- M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 66 89 73 

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

Marcel VAN den BULCKE 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 13 76 

V/urmsIraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

legels 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Nornnandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Lindenstraat 30. Keerbergen 
Telefoon 015-5135.71 

Zelfimport = beste pnjs 
Toonzaal geopend van 10-19 uur 

Zondag van 14 tot 17 uur 
Maandag gesloten 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL-BANKELINOEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPEHINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • 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 iniijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

Boekhande l S tud i co 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

THEO BARBIER 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen 
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Machines SMITS pvba 

Boshoek 7 

2260 NIJLEN 

Tel. 031-8182.69 
014-5135.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

' ^ 

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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28 m Mensen van bij ons 

Paul Janssens 

/ / Wereldwinkels verkopen een boodschap ii 

GENT. — „Je dag begint er 
meestal mee: zonder een kop 
hete koffie voel je je 's morgens 
nooit echt goed. Zo belangrijk is 
koffie voor ons. Voor 20 miljoen 
boeren, wonend in 50 ontwikke
lingslanden is koffie nog belang
rijker: zij leven ervan. Maar 
meestal lukt dat niet al te best. 
Hoe hard zij ook werken, rijk 
worden ze er zeker niet van, 
integendeel 

Neem bij voorbeeld Juan uit 
Guatemala. In zijn dorp huurt hij 
een klein stukje grond. Het is 
droog en steenachtig. Het levert 
nauwelijks wat ma'is en bonen op. 
Dat is dan ook het voornaamste 
voedsel voor hem en zijn gezin, 
leder jaar, in de tijd van de koffie-
oogst, trekt Juan naar de laaglan-

' den bij de zee, waar de koffie
plantages liggen. 
Nu zijn oudste zoon Pablito 12 
jaar geworden is gaat hij ook 
mee verdienen. Twee tot drie 
maand, 10 tot 12 uur per dag 
plukken ze koffiebessen. Het 
loon voor het zware werk is laag. 

En dan moet je dan al de huur af
trekken voor hun armtierig hutje 
en hun stukje grond. Want ook 
dat is eigendom van de plantage
bezitter Als ze na de oogst weer 
naar huis trekken, hebben ze 
misschien net genoeg over om 
een volgend jaar door te komen. 
En toch is er met koffie geld te 
verdienen. Veel geld zelfs. Niet 
voor Juan, maar voor de planta
ge-bezitters. Die betalen Juan en 
de andere plukkers een honger-
loontje en strijken zelf de winst 
op-
De plantage-eigenaar verkoopt 
zijn koffie aan rijke handelaren 
die hem op hun beurt met winst 
aan buitenlandse firma's verko
pen. Eenmaal bij ons wordt deze 
koffie soms nog een paar keer 
doorverkocht; telkens met de no
dige winst. Tot hij uiteindelijk op 
de plank in uw winkel terecht
komt. Als de koffie dus opnieuw 
nog maar eens duurder wordt 
betekent dit niet dat Juan ook 
meer verdient De tussenper
soon daarentegen des te meer.." 

De wereldwinkels in Vlaanderen 
(momenteel 65 in aantal) klagen 
sinds 71 de onrechtvaardige inter
nationale handelsstrukturen aan 
waarbij volkeren in ontwikkelings
landen met alleen geen loon naar 
werk krijgen, maar zonder meer 
worden uitgebuit 
In de komende maanden en we
ken organizeren de Oxfam-we-
reldwinkels naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van deze 
winkelketen, verscheidene natio
nale en gemeentelijke aktiviteiten. 

Meer dan koffiebonen... 
Op 5 april 71 opende in Antwer
pen de eerste wereldwinkel zijn 
deuren in een bouwvallig huisje 
aan het Conscienceplein in het 
centrum van de stad 
Het prille begin van een organiza-
tie die op veel aktiviteiten van 
bewustmaking voor steun aan ont
wikkelingslanden zou drukken 
Koffie uit Tanzania Vrede voor 
Vietnam Aktie waterkraan voor 
de Sahel Poncho's uit Bolivia 
Neen aan de dertig miljard voor 
wapens Chile Solidaridad Neen 
aan Brasil Export Maya-honing 
Bevnjdingsaktie 74 Een school 
voor nomaden in Niger 

Maak wat van je legerdienst wei
ger hemi Vruchtesap en wijn uit 
Algenje Boekenbeurs Waterput
ten voor Tanzania Tentoonstelling 
„Speelgoed is geen spelletje", Al-
gerije-feest 

Het zijn allemaal initiatieven waar
aan de Oxfam-wereldwinkels 
meewerkten en er soms de draai
schijf van waren 
De eerste wereldwinkel in Ant
werpen was een initiatief van Ox-
fam Deze internationale organiza-
tie, die in ons land bestaat sinds 
1962, werd tijdens de jongste oor
log in Engeland opgericht Aanvan
kelijk verschafte ze hulp aan 
vluchtelingen Rond de jaren '60 
werd door Oxfam werk gemaakt 
van de caritatieve ontwikkelings
hulp 

Maar, de ontgoochelende Unctad-
konferenties, de revolte van mei 
'68 en de aanslepende oorlog in 
Vietnam brachten binnen de groe-
penngen die zich bekommeren 
om het lot van de volkeren in de 
ontwikkelingslanden een wijziging 
in de opties De armoede werd 
onderkend als een gevolg van 
strukturele oorzaken, hulp alleen 
IS onvoldoende 

Er werd gesproken in termen van 

„uitbuiting", „repressie" en „impe
rialisme" 

Objektieve informatie, bewustma
king 

In deze stroomversnelling groeide 
de eerste wereldwinkel Oxfam 
lonkte voor inspiratie naar voor
beelden uit Nederland Zo'n we-
reld-winkelnet leek ook voor ons 
land een geschikte formule om 
nieuwe internationale inzichten te 
koppelen aan praktische steun. 

De wereldwinkel in Antwerpen 
kende meteen sukses Veel aktie-
groepen vonden er passende in
formatie en begeleiding Niet-poli-
tiek geïnteresseerde klanten kwa
men er produkten kopen, eetwa
ren, handwerkjes, en boeken die 
elders moeilijk te vinden zijn In 
andere steden openden dan vrij 
spoedig wereldwinkels hun deu
ren In Mol, Gent, Turnhout, Brug
ge, Gnmbergen 

Paul Janssens (nationaal sekreta-
ris) „De wereldwinkels zijn veel 
meer geworden dan zomaar ver
kooppunten van koffiebonen, wij
nen, honing en handwerkjes die 
rechtstreeks uit vier landen in 
volle ontwikkeling ingevoerd 
worden. Onze aktiviteit kadert in 
het geheel van de alternatieve 
ontwikkelingshulp. 
De wereldwinkels zijn evenwel 
op de eerste plaats een aan
klacht van de onrechtvaardige 
handelsstrukturen die opge
bouwd werden door de westerse 
industrielanden ten nadele van 
de ontwikkelingslanden..." 
— Met aanklachten bouw je allicht 
toch geen winkelcentrum uit "? 
Paul Janssens ,Jn onze wereld
winkels verkopen wij een zeer 
beperkt aanbod van levensmid
delen. Wie voor een week voe
ding wil bijeenzamelen kan hoe
genaamd bij ons niet terecht Wij 
zijn geen supermarkt, of zelfs 
niet wat de produkten betreft 
gelijkwaardig met het kleine win
keltje van levensmiddelen op de 
hoek van de straat 
De twee eerste produkten die in 
onze winkels verkocht werden 
waren rietsuiker en koffie uit 
Tanzania. Nu nog blijft ons aan
bod van levensmiddelen beperkt 
tot produkten uit vier landen: 
Tanzania, Nicaragua, Algerije en 
Mozambique. 

We zoeken almaar naar uitbrei
ding van ons aanbod. Maar het is 
ons duidelijk niet op de eerste 
plaats te doen om de verkoop 
van zomaar een pakje koffie of 
van een potje honing. 
Deze produkten zijn voor ons 
een middel om aan de mensen 
iets te vertellen over ontwikke
lingssamenwerking. Van oudsher 
is de winkel een enorm belang-
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rijk trefcentrum, waar Jan-en-al-
leman over de vloer komt. 
In deze winkels doen wij dan ook 
geen agressieve' politieke aan
klachten. Maar met de produkten 
geven we een boodschap mee." 
— Wie zijn de mensen die zo'n 
winkel openhouden"? 
Paul Janssens „Het zijn stuk 
voor stuk jonge mensen die meer 
een idee dan wel een produkt aan 
de man brengen. Mettertijd wen 
den de zaken in de wereldwinkel 
keten behoorlijk professionee. 
aangepakt. Aanvankelijk was he 
handeltje mogelijk door een on 
begrensde inzet van enkele idea 
listen. Ik denk hierbij aan Petra 
Van Loock die in Vlaanderen 
veruit de grootste bezielster is 
geweest van dit initiatief 

De produktenverkoop, de sa
menstelling van het aanbod le
vensmiddelen én de vorming van 
onze winkeliers zijn mettertijd 
meer aandacht gaan opeisen, en 
door de uitbouw van ons alge
meen sekretariaat in Gent heb
ben we ook de mogelijkheid om 
terzake passende begeleiding te 
geven. De mensen die een we
reldwinkel openhouden zijn van
daag geen enkelingen meer: ze 
zijn en voelen zich verbonden in 
één grote Oxfam-familie, die de
zelfde boodschap in alle uithoe
ken van Vlaanderen aan de man 
brengt 

Ik wil u besparen van administra
tieve verhalen over de organiza-
tie, maar bij voorbeeld is het zo 
dat elk nieuw produkt ter goed
keuring wordt voorgelegd aan de 
wereldwinkeliers vooraleer 
daadwerkelijk overgegaan wordt 
tot de aankoop ervan. Zo werd 
onlangs onze suggestie verwor
pen om konfituur uit Guinee-Bis-
sau in de wereldwinkels te ver
kopen; een meerderheid was van 
oordeel dat er te weinig zekerhe
den voorhanden zijn omtrent de 
prijsstruktuur en de behoorlijke 
honorering van de arbeiders die 

het produkt in dit land uiteinde
lijk klaarmaken." 

— In de wereldwinkels vind je 
koffie van Tanzania en van Nicara
gua. Geen koffie uit Brazilië 
PaulJanssens „We zouden graag 
met onze produktenverkoop een 
steuntje geven aan de volkeren 
in regimes zoals dat van Brazilië. 
Maar we hebben niet de moge
lijkheden om het effektief te kun
nen. Geen koffiebessenplukker 
in Brazilië zou er wat aan hebben 
als wij de dure koffiebonen bij 
ons zouden verkopen. Ons blijft 
het er om te doen een alternatie
ve handel op te zetten waarbij 
woekerende tussenpersonen 
volkomen moeten uitgeschakeld 
worden. Vandaar dat we slechts 
uit een handvol landen invoeren 
en dat we soms ook met een 
gemis aan aanbod zitten. Uitein
delijk verkopen wij geen pakjes 
koffie, maar een harde politieke 
boodschap. 

De winkelformule is daarbij zeer 
lonend omdat we ons niet in een 
kringetje van overtuigden beroe-
zen maar een enorm verscheiden 
publiek over de vloer krijgen. 
Terwijl bij voorbeeld elf-elf-elf 
een kortstondige aktie is, timme
ren wij voortdurend aan de weg 
van de ontwikkelingssamenwer
king." 

Die wereldwinkels hebben politiek 
én commercieel een hoge vlucht 
genomen op tien jaar tijd 
De winkels die bij Oxfam aanleu
nen boeken gezamenlijk een jaar
lijkse omzet van niet minder dan 
30 miljoen frank En behalve kof
fie, handwerkjes, informatie over 
Tanzania en Nicaragua, wordt er 
ook nog informatie aangeboden 
(en gretig afgenomen) over de 
wapenhandel in ons land 

In de wereldwinkels kon je een tijd 
lang jeans-broeken kopen die ge
leverd werden door „Les sans-
emploi", de bezetters van het Sa-
hk-bedrijf. (HDS) 
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