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van de Vlamingen
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In menig opzicht is de opiniepeiling van „De Standaard-Le Soir" rond het beeld der taalgemeenschappen in België onthullend. Zelfs een Vlaams-nationalist, voor wie het woord van Destrée altijd een
evidentie is geweest, heeft nog redenen om zich te
verbazen over de breedte van de afgrond. Dat men
m e k a a r beneden en boven de taalgrens vaak voor
fanatiek verslijt, dat Walen en Vlamingen deze
eigenschap in nog hogere mate toeschrijven a a n de
Brusselaars hoeft geen verwondering te wekken. In
feite blijkt echter uit de cijfers dat de twee gemeenschappen, sinds eeuwen naast m e k a a r wonend en
sinds 150 jaar verenigd In een koninkrijk, even
vreemd staan tegenover m e k a a r als wanneer zij
gescheiden zouden zijn door een oceaan. Ze lezen mek a a r s bladen nooit, beluisteren mekaars radio niet
en bekijken ternauwernood m e k a a r s tv, waarschijnlijk dan nog alleen om er een Amerikaanse film op te
vinden. Professionele, familiale of vriendschappelijke relaties met m e k a a r zijn uitzonderlijk.
Bij de eigenschappen die ze m e k a a r toeschrijven, is
er één grote uitschieter: zowel in de nederlandstalige
als in de franstalige gemeenschap gaat het allerhoogste waarderingspercentage n a a r de werklust
van de Vlamingen.
Veel belangrijker en onthuUender nog is de wijze,
waarop ze hun onderlinge betrekkingen willen geregeld zien. In Vlaanderen is de autonomie-gedachte
stevig ingeworteld: nauwelijks één Vlaming op vier
blijkt heimwee te hebben n a a r het unitaire België, en
deze witte raaf is doorgaans ouder dan 65. In de
franstalige gemeenschap daarentegen droomt de
helft van een terugkeer n a a r het Belgique a papa.
Nog onthuUender zijn de cijfers over de besteding
van de centen. In Vlaanderen wenst een stevige 55
th.-meerderheid, dat elke gemeenschap h a a r eigen
potje zou koken. Meer dan tweederden van de franstaligen echter menen, dat de twee gemeenschappen
m e k a a r financieel moeten helpen.
Deze cijfers zijn relevant, omdat zij er op wijzen dat
de bordjes verhangen zijn. De Walen, wier eis tot verwezenlijking van 107-quater een decennium heeft
overschreeuwd, \dllen nu zo dicht mogelijk bij de
Vlaamse vleespotten blijven. En de Vlamingen hebben eindelijk door, hoe er geprofiteerd wordt van
hiin zweet en hun geroemde werklust.
Voor de Volksuniemilitant, die sinds jaar en dag geijverd heeft voor autonomie ook op financieel en
sociaal-ekonomisch vlak, is het alvast verheugend
dat hij geen roepende meer is ia de woestijn en dat
zijn overtuiging ingebed ligt in een ruime Vlaamse
meerderheid. Het zal voor hem een aanmoediging
zijn, een aansporing te meer om deze nieuw verworven en nog steeds groeiende Vlaamse consensus om
te zetten in een duidelijke politieke wil. De uitgesproken mening van de Vlaamse meerderheid is tevens
een striemende aanklacht tegen diegenen, die het
Vlaamse zelfbestuur hebben afgetopt tot een machteloze gewestvorming: de huidige regering, h a a r
koalitiepartners en vooral Vlaanderens grootste
partij, de CVP.
Een meerderheid in Vlaanderen beseft dat er een uitweg is, op voorwaarde dat de Vlamingen en hun centen niet langer het uitgeleefde, machteloze en moedeloze Wallonië moeten onderhouden. De Volksunie
zal de speerpunt zijn van deze meerderheid I
tvo

Jef Houthuys en CSC-boss Dhondt broederlijk bijeen achter de bestuurstafel van het ACV-kongres: het
Vlaams ongenoegen verwezen „naar de gepaste organen van de beweging"...

ACV: een maat voor niets
Het buitengewoon kongres dat
het ACV verleden zaterdag te
Brussel heeft gehouden, Is een
maat voor niets geweest Heel
wat Vlaamse ACV-militanten zijn
ontgoocheld terug naar huis gekomen. Zij waren de mening toegedaan dat, voor zover een kongres na het tot stand komen van
herstelwet en centraal akkoord
nog zin had, het moest aangegrepen worden als een gelegenheid
om stem te geven aan wat bij de
basis leeft
Het Vlaams Regionaal Komitee
van het ACV had, onder de indruk van het failliet der nationale
staal- en textielplannen, twee weken vóór het Kongres een belangrijk nieuw standpunt bekendgemaakt: het sprak zich uit
voor de regionalizering van gans
het industrieel beleid. De Vlaamse ACVers waren van mening
dat de Waalse siderurgie al centen genoeg heeft gekregen, terwijl het Vlaamse staal en de
Vlaamse textiel stiefmoederlijk
worden behandeld.
Algemeen werd dan ook verwacht dat de zogenaamde aktuallteltsresolutie niet zou voorbijgaan
aan deze belangrijke ontwikkeling
en dat op het kongres de tegenstelling tussen ACV en CSC tot uiting zou komen.
Houthuys en de unitaire top
waakten echter. In het ACV-be-

stuur werd getracht het ontwerp
van een onschuldige aktualiteltsresolutie op te stellen. Toen de
tegenstellingen echter onoverbrugbaar bleken, grepen Houthuys en de top in: wegens tijdsgebrek, zo verklaarden zij, zou het
dan maar moeten gaan zonder
resolutie. Tegelijkertijd namen zij al
hun voorzorgen om te beletten
dat op het kongres een Vlaamse
of een Waalse motie zou ingediend worden.
Zo heeft men het fXJtsierlijk
schouwspel kunnen beleven dat
het ACV-kongres zich urenlang

moeizaam doorheen een berg
vage algemeenheden en onbenulligheden moest werken zonder
dat het meest brandende en aktuele tema aan bod kon komen.
De Vlaamse vakbondsbasis werd
volkomen voor schut gezet En het
Vlaams ongenoegen is verwezen
„naar de gepaste organen van de
beweging".
De vraag is echter, hoe lang
Houthuys en de top het deksel
nog op de stoomketel kunnen
drukken. In Vlaanderen kan het
uurwerk niet meer worden teruggedraaid!

betoging
in Gent
Wegwijzer op biz. 19

m

Brieven

DEZE WEEK DIT.
In genoemde rubnek („Wij" van
5 maart 10 was voorzitter Anciaux,
zeer terecht trouwens, niet karig met
zijn lof voor senator Maurits Ck)pieters
bij diens afscheid „van de dwingende
druk van de toppolitiek". Volledig gerechtvaardigd voor iedereen die niet
gevangen zit in zijn eigen-clan fanatisme en redelijk begnp kan opbrengen
voor kleinmenselijke kanten van grote
figuren. En groot was, is en blijft Maurits Coppieters.
Zijn redenaarstalent zijn overtuigingskracht zijn geestdrift zijn sociale bewogenheid, zijn kreatieve geest kunnen zo maar niet genegeerd en afgeschreven worden.
Maar wat moeten wij dan denken over
de bekrompenheid van sommige
Waaslandse arrondissementsraadsleden die deze man naar het verdomhoekje verwijzen en weigeren zijn aangeboden diensten voor hat arr. bestuur te aanvaarden?
F.V.R„ Kruibeke

:
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EMMER.
Naar aanleiding van het artikel: „Wereldwinkels verkopen een boodschap
in „WIJ" van 5 maart II. een reaktle.
Deze publikatie is voor mij de druppel
die de emmer doet overlopen Laat iedereen over de Wereldwinkels en
Oxfam denken wat hij wil. reklame
voor deze organizaties in een weekblad dat zich het recht toeeigent zich
„Vlaams Nationaal" te noemen, dat is
wat anders. Elkeen die de aktiviteiten
van Ww. en Oxfam een beetje kent
weet welke lading hun vlag tevens
dekt Dag aan dag worden Vlaamsnationalisten door het grootste deel
van hun aanhangers uitgemaakt voor
racisten, fascisten, nazisten e.a
scheldnamen. Wij durven immers opkomen voor amnestie!
In ieder geval met mijn centen geen
publiciteit voor Ww. en Oxfam. Daarom mag U mijn abonnement schrappen. De rest van de emmer?
De wens van de nieuwe ondervoorzitter om met Ibel „De Morgen" te redden. Eenzelfde krant tracht dag na
dag de Vlamingen te nekken.
De onthouding van de VU-kamerleden bij de stemming over het racisme.
Bang om door de algemene en dus
linkse opinie uigemaakt te worden
voor racist?
Geen tijd om wat meer te schrijven
over de aanslag op Banken?

Nooit gehoord van het studentenzangfeest te Antwerpen?
Niet op de hoogte van rellen bij ZuidAfrika-avond in Gent waar o.a. aanhangers van voorgenoemde organizaties studenten trachtten te verhinderen ook eens een andere klok te laten luiden?
En waarschijnlijk — al is het nog wat
vroeg — niets vernomen van de
Bormsavond te Leuven, waar door
één van de linkse aanwezigen (waarvan velen voor ons bekend als Ww.
en Oxfam-mensen) gevraagd werd
hoeveel joden door Dr. Borms naar
Duitsland werden gedeporteerd in
W.OII.
Voor mij IS „Wij" een weekblad als
een ander, en dat is niet genoeg!
H.C, Hoogstraten

GALLE EN
HOFSTADE
KORTZICHTIG
Eigenaardig, sommige Vlamingen
hebben direkt de mond vol van „bekrompenheid" (zie „Wij" van 5 maart II.
over de viertalige opschriften te Gent).
Hoe komt het dat er in de Waalse stations van geen viertaligheid sprake is?
Ook in het station te Gent ziet men
veel piktogrammen (beeldschriften).
Inderdaad, dit helpt de internationale
reizigers die de taal van de streek niet
machtig zijn. Maar waarom moet hier

Driejaarlijkse Staf-Bruggenprijs
Door het toekennen van een driejaarlijkse prijs willen het Noordstarfonds
vzw en de Stichting Staf Bruggen
vzw, hulde brengen aan de nagedachtenis van Staf Bruggen.
Deze prijs — ten bedrage van 20.000
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de taal van de streek verdwijnen?
Mogen de vreemde toensten niet weten dat er in België twee (feitelijk drie)
talen gesproken worden en dat Gent
in het Nederiandstalig gedeelte van
België ligt?
In de andere landen ziet men ook
veel piktogrammen, doch eerst wordt
de taal van de streek vermeld, vervolgens gevolgd van een piktogram. Dus
wie de taal van de streek niet kent kan
zich helpen met de piktogrammen.
En zelfrespekt dwingt ook eerbied
af!
P.H„ Koksijde.

fr. — wordt gehecht aan een prestatie
of een geheel van prestaties uit de afgelopen drie jaren, waarin men het
best de geest van deze Vlaamsnationale akteur, regisseur en teaterdirekteur terugvindt
Door die geest wordt verstaan, de
bestendige zorg tot het leveren en/of
bevorderen van gezonde, volkse kulturele prestaties, die de Vlaamse
aard huldigen of de Vlaamse gemeenschap dienen door het wakker
roepen of door het bewust maken
van traditionele Vlaamse waarden of
van Vlaams-nationale ideeën.
Het begrip prestatie mag ruimer worden opgevat dan het strikte teatergebeuren, maar dient rechtstreeks in
verband te staan met het Vlaams
toneelleven in al zijn aspekten.
Ontvankelijk zijn de gemotiveerde
kandidaturen van groepen, gezelschappen, schrijvers, vertolkers,
spelleiders en andere kreatieve, bij
de hierboven bepaalde prestaties betrokken personen.
De zo konkreet mogelijk te motiveren kandidaturen zijn in te dienen
ofwel door de betrokken persoon,
vereniging of instelling zelf, ofwel
door derden. Zij worden tot uiteriijk
15 maart 1981 ingewacht op het sekretariaat van de Stichting Staf Bruggen 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 jaariijkse
herdenkingsplechtigheid te SintAmandsberg.
(Meegedeeld)

De kranten hebben het gemeld: waterverontreiniging, vissterfte, dode eenden, dode bomen te Hofstade-Rijksdomein. Hier omtrent enkele bedenkingen. Onlangs werden stalen genomen
van het stort te Rumst Minister Galle
stuurde een gezondheidsinspekteur
van het provinciebestuur van Antwerpen, en drie inspekteurs van het mijnwezen en de diensten van het Provinciaal Instituut voor de Hygiëne, voor
een kontrole naar het stort te Rumst
Daar werd giftig afval tussen het vuil
gevonden. Ook werden er sommige
exploitatievoorschriften niet nageleefd,
na een KB werd het stort gesloten. Is
het omdat men vanuit Amsterdam
kwam storten dat reakties loskomen?
Mijn vragen zijn: wist het voltallig gemeentebestuur van Rumst niet wat er
gaande was? Waarom heeft Galle nu
belangstelling voor het leefmilieu, daar
waar de zaken toch al enkele jaren oud
zijn? Wat denkt de heer Galle van het
Rijksdomein te Hofstade? Rond oktober van verieden jaar werd er in het
Rijksdomein 1 ton 1 /2 dode vis opgehaald en verschillende dode eenden.
Het water kon niet zwarter zijn dan de
Zenne te Vilvoorde. Er werden ook
heel wat dode bomen afgezaagd. Er
worden wel veel nieuwe bomen geplant aan de voorkant van het domein,
maar hoe verder men naar de kweekvijvers gaat hoe triestiger het wordt
De zijkanten van de visvijver staan er
zeer slecht voor. Er is nog juist plaats
om niet in het water te glijden. Ik vraag
mij af wat er gaat gebeuren als er ongevallen zullen gebeuren? Wat zal
men doen voor de badgasten in het
verontreinigd water tijdens de zomermaanden?
Ik vraag mij ook af, waarom de burgemeester met grote blokletters in de
krant liet verschijnen wat er gaande is
te Hofstade-Rijksdomein. Hij ging stappen ondernemen om dit probleem op
te lossen. Het is ook inderdaad de
CVP die het voor het zeggen heeft:
grote woorden, kleine daden. Of werd
er voor het Rijksdomein misschien een
stortvergunning afgeleverd? Als minister Galle instaat voor leefmilieu, gezondheid en hygiëne waarom grijpt hij
dan met in? Wie zal er verantwoordelijk zijn als er zich ziekteverschijnselen
zullen voordoen tijdens de zomermaanden? Wanneer wordt er een gezondheidsinspekteur naar het Rijksdomein gezonden? Moeten er eerst doden vallen?
LS, Hofstade-Zemst

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m, evenals scheid- en smaadbrieven De andere publiceren wi|.
naargelang er plaats beschikbaar is.
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

Deze week in
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MAGAZINE

Het Bankwezen
Hoe banken nog werken
als ze dicht zijn,
de bankautomaten.

ETERREKLAME

1900

Vorige week Panorama gezien en het
gesprek achteraf met o.a. vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen.
Ofschoon het probleem van de eterreklame al jaar en dag aan de orde is,
konden de vertegenwoordigers van
CVP en SP (nog steeds) geen partijstandpunt daarover meedelen Voor
hen maakt dit probleem nog steeds het
studie-onderwerp van werkgroepen
uit En dat moet regeren!
Het VU-standpunt terzake getuigde
daarentegen van gezond verstand en
praktische zin, nl dat de overheid zich
zo snel mogelijk moet inschakelen in
de ganse evolutie van de eterreklame
en van al wat er op dat gebied nog zal
volgen. Zoniet zal de overheid nog
maar eens buiten spel gezet worden.
Proficiat voor dit standpunt U hebt
daarmee aangetoond dat u de feiten
niet wil achternahollen, maar toekomstgericht zijt!
N.P., Tessenderio

Het verhaal van mensen
die kort na de
eewwisseling
geboren zijn.

BEDROG
Samen met het VU-kameriid Willy Desaeyere, heeft de CVP'er Jos Dupré
een degelijke interpellatie gehouden
over het staalprobleem in 't algemeen
en het overvloedig blijven pompen van
Vlaams geld in de doodbloedende
Waalse tak ervan in 't biezonder.
In het tv-laatavondnieuws kregen beide interpellanten evenveel aandacht In
de geschreven CVP'ers en ook in
't Pallieterke werd echter uitsluitend
belangstelling getoond voor de tussenkomst van Dupré. Geen woord kommentaar echter over het feit dat de
CVP wel zijn mensen laat interpelleren
over deze schromelijke mistoestand,
waarvoor zijzelf als veruit de sterkste
regenngspartner een navenante verantwoordelijkheid draagt Omdat minister van Ekonomische Zaken socialist Claes is, een unitarist tot in de kist
gaat de CVP nog niet in 't minst vrij uit
Zij zet immers wel een „kontroleur" bij
de andere socialist Callewaert op Onderwijs, waarom dan niet om haar
Vlaams programma uitgevoerd te zien
hetzelfde gedaan op dit voor onze
gemeenschap zo belangrijke ministerie?
Rond het uiteindelijk door de socialisten afgedwongen en inhoudarme central akkoord werd eveneens een goed
stukje komedie gespeeld. Eerste minister Martens heeft het volop geprezen,
de CVP-jongeren hebben het totaal
afgebroken en de „volwassen" CVP
vindt het goed, maar moet nog nagaan
wat er allemaal insteekt
Het is voor mij al 7-8 jaar duidelijk dat
dit dubbelzinnig en soms driedubbelzinnig spel van de CVP tot haar strategie behoort Zij kan dit zolang en met
sukses blijven doen dankzij de steun
van haar machtige pers.
Binnen de Vlaamse beweging beschuldigt men mekaar gemakkelijk van verraad. Welnu, wie over de middelen
beschikt om de Vlaamse bevolking
omtrent bovengenoemde daden in te
lichten, maar dit systematisch weigert
doet deze Vlaamse beweging in haar
strijd voor Zelfbestuur niet alleen kostbare tijd veriiezen, maar schiet ze in de
rug.
H.V.DA, Schoonaarde

Horion
Het derde deel
van zijn biografie.

knack
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Zaïre
Johan Struye reisde
met premier Martens en
minister Nothomb naar
onze ex-kolonie:
de ontmoeting
Mobutu-Martens.

Felipe Gonzales
De leider van de
Spaanse socialisten
over Spanje na de coup.

Davld
stockman
interview met de
begrotingsminister
van Ronald Reagan.
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Raging Bull
De nieuwste film van
Martin Scorsese
zou wei eens de meest
kreatieve en Indrukwekkende Amerikaanse
film van de laatste
jaren kunnen zijn.

Kaalteater
Een voorproef van wat
dit tweejaarlijkse teaterfestival In petto heeft.

Vakantie
Een extra-bijlage
in Modem Leven over
reizen dicht bij huis
en ver weg,
vakantiemode en
motorhomes.

knack
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Nieuw! Kultuuragenda!
Centraal en uitneembaar!
Een volledipe gids
voor het vrijetijdsleven
in Vlaanderen en Brussel.
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MAGAZINE
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Mensen

Gysemberg en BSD
De zopas tot luitenant-generaal
bevorderde Maurice Gysemberg
zal zijn funktie van adjunkt-stafchef van de landmacht ruilen
voor die van kommandant van
het eerste BE-korps, zijnde de
Belgische
strijdkrachten
in
West-Duitsland.
Deze en andere verschuivingen
aan de legertop hebben voor
gevolg, dat de leiding der Belgische strijdkrachten in WestDuitsland volledig in handen
komt van drie franstalige officieren.

generaal Liebens, kommandant
van de eerste divisie aan het
BSD-hoofdkwartier te Verviers.
Generaal Liebens kwam nog niet
zo lang geleden in het nieuws
omdat hij, ondanks een totaal
onvoldoende kennis van het Nederlands, toch door het taaleksa,men slibberde.
Het is wel overbodig erop te
wijzen dat de meerderheid van
de soldaten en van de lagere
rangen in BSD nederlandstalig
is-

Spitaels en
Vlaamse
centen

Luitenant-kolonel Maurice Gysemberg is een franstalige. Eveneens franstalig is generaal Maquet die de zestiende divisie,
gekazerneerd te Neheim, aanvoert. Franstalig is ten slotte ook

Martens,
de liefhebber
Ondanks het feit dat hij door zijn
Zaïrese kollega Karl I Bond geklopt werd in een viswedstrijd,
verklaarde Martens met een stalen gezicht onder de koperen zon
van Inga: „Ik hou van dit land, ik
hou van zijn leiders, ik hou van
zijn bevolking".
Onder welke al dan niet kennelijke invloed Martens tot deze verklaring kwam, is nog altijd duister: de weddenschappen ter zake
gaan hun gang.

De nieuwbakken PS-voorzitter
Guy Spitaels, gewezen vice-eerste minister, Is blijkbaar nogal geschrokken van het feit dat er in
Vlaanderen steeds meer en meer
stemmen opgaan om aan te klagen dat miljarden verloren gegooid worden in de Waalse staalnijverheid.
Spitaels heeft dan ook nadrukkelijk gepleit voor „de onaantastbaarheid van het subtiele evenwicht op
het vlak van de nationale komp)ensatie".
Hij zit daarmee op dezelfde golflengte als 70 t h . van de Franstaligen die, blijkens de recente opiniepeiling ven „De Standaard-Le
Soir", verder willen blijven rekenen
op de zgn. nationale solidariteit
Dehousse, partijgenoot van Spitaels en minister van het Waalse
G e w e s t heeft het zopas wet anders gezegd: die beweerde geen
schrik te hebben voor de regionalizatie van het staal en dreigde dat
de Vlamingen dan zelf maar moesten OFxJraaien voor hun havens,
scheepsbouw en kolen.
De uitlating van Dehousse behoort tot de klassieke Waalse
chantagetechniek. Die echter al
lang geen zin meer heeft: de Vlamingen willen best hun eigen rekeningen betalen, als ze maar niet
moeten opdraaien voor het stalen
sterfhuis aan Maas en Samber.

MENSEN IN

HET NIEUWS

De Somer en
federalisme
KUL-rektor Piet De Somer heeft in
een artikel in „Ons Erfdeel" een

Deze week dit...
Ik heb zin om mijn hart te
luchten. Het wordt mij stilaan te
gortig.
Terreur en ongelijkheid gelden in
vele landen als hefbomen van
het beleid. Kernwapens worden
opgesteld. In een niets ontziend
tempo worden de grondstoffen
vertjruikt Het leefmilieu wordt
verder verloederd. Hoe lang
nog?
En dan de krisis! De produkten
van het bedrijfsleven geraken
niet meer verkocht
Ontmoedigde ondernemers. Het
kapitaal vlucht. Fabrieken sluiten
Bedrijven rationalizeren.
Werklozen schuiven in steeds
langere rijen aan. Jongeren,
waarom leren zij?
Intussen verslonst het geestelijk
klimaat Nu het spook van de
magere jaren duidelijker
verschijnt doet men node
afstand van luxe en komfort.
Velen schreeuwen om
verworven rechten.
De vicieuze cirkel sluit zich.
Alleen de politiek kan hem
doorbreken. Maar, lieve hemel,
nooit heeft de politiek zo

armzalig haar onvermogen ten
toon gespreid. De onmacht van
de macht De traditionele
partijen blinken uit door
onduidelijkheid. Vooral door
dubbelzinnigheid. Professor Mark
Eyskens houdt dagelijks lezingen
over de katastrofe. Maar
minister Eyskens weet blijkbaar
niet hoe In te gnjpen.
Weet de regering het echt met?
Natuurlijk wel. Toch treft ze
geen beslissingen. Waarom?
Hier zit de knoop; de traditionele
partijen, hun ministers en
parlementairen zijn vooral
afhankelijk van de
drukkingsgroepen die de
touwtjes in handen houden: de
vakbonden, de
patroonsorganizatles, het
kapitaal.
Het kapitaal Is onzichtbaar. De
woordvoerders van syndikaten
en werkgeversverenigingen
zitten aan de top en hoeven
nooit verantwoording af te
leggen. Zij verdedigen zogezegd
de groepsbelangen. Zij hebben
geen oog voor het algemeen
belang. In hun konfliktmodel

verzuipen zowel de enen als de
anderen.
De ministers blijven in hun zetel
van de macht machteloos
toezien. Omdat zij die zetel
danken aan de ware
machthebbers.
Intussen gaat Vlaanderen ten
onder.
En toch is er "een uitweg! De
Volksunie moet blijven kloppen
op de nagel van het zelfbestuur.
De Vlaamse staat die de
uitdaging aankan. Zij moet
blijven steunen op de wezenlijke
pijlers van het Vlaamsnatlonalisme: de waarde van het
vrij Initiatief, de zin tot werken
en ondernemen, de sociale
rechtvaardigheid, de
verantwoordelijkheid en
samenhongheid.
De schaduwen zullen wel
volgen.

Vic A N C I A U X

lans gebroken voor federalizering
van het onderwijs. Hij wijst erop
dat kultuurautonomie die naam
niet waard is, als ze niet het onderwijs omvat
De staatshervorming zoals ze nu
werd verwezenlijkt kan daarom,
aWus de Leuvense rektor, niet
definitief zijn. Z e Is trouwens nadelig voor Vlaanderen. Nauwelijks
1,6 t h . van de totale begroting
ressorteert onder de bevoegdheid
van de gemeenschapsraden. Het
Vlaams onderwijs blijft in dit neounitair kader achtergesteld. Voor
iedere lOOfr. die inzake universitair onderwijs en dito onderzoek
aan een Vlaming wordt gegeven,
krijgen de franstaligen er 160.
KÜL-rektor Piet De Somer vervoegt hiermee opnieuw nadrukkelijk het standpunt dat ook de
Volksunie sinds lang verdedigt De
Volksunie eist sinds jaren de federalizering van het onderwijs en het
afsluiten van een Vlaams onderwijspact

wordt getikt De CVP-voorzitter
kreeg lik op stuk van de andere
kant die de bedenkingen van het
Rekenhof over het militair hospitaal te Neder-Overheembeek in
herinnering riep.
Door de toenmalige verantwoor-

Semico,
PW en VDB
In plaats van zich bezig te houden met de rampzalige toestand
van 's lands welvaart en welzijn
en in plaats van te zorgen voor
een stevig herstelbeleid, slaan
de regeringspartijen zich ledere
dag opnieuw met lieflijkheden
rond de oren.
Tindemans heeft nogal uitdagend
gezwaaid met het 137ste verslagboek van het Rekenhof,
waarin de socialistische minister
Mathot stevig op de vingers

delijke ministers P.W. Segers en
Van den Boeynants werd de studie voor dat militair hospitaal
toevertrouwd aan het inmiddels
reeds ter ziele gegane studiebureau Semico. Nochtans had de
Dienst voor Militaire Gebouwen
op voorhand gewaarschuwd dat
Semico te duur en niet betrouwbaar was.
De studiekosten beliepen honderden miljoenen, bijna een miljard-
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Kommentaar

ciaal-ekonomische krisis is vereist, niemand belet dat en toch
komt er niets van in huis. Bij dit
alles is er slechts één zekerheid:
sinds jaar en dag maakt de CVP
onafgebroken deel uit van de
regering, enkele jaren zelfs onder
het voorzitterschap van diezelfde Tindemans!

CVP en PS
akkoord!

Ontspannend weekendje in het Kivoe-park: Ngunza Kaïi I Bond en Wilfried Martens te Rutshuru. De wonderbare visvangst lag reeds achter de rug. Maar Inga en de tropische liefdesverklaring moesten nog komen.

Sine die...
Bij de plechtige installatie van de
Vlaamse Raad gewaagde minister Geens nog van de verwezenlijking van de autonomie voor de
Vlaamse Gemeenschap.
Vandaag moet evenwel vastgesteld worden dat van die plechtige woorden — op het vogelbestand en de weidelijke jacht na
— geen letter is overgebleven.
Zelfs het kommissiewerk s c h o r t
Afgesproken werd dat elke tweede dinsdag van de maand voorbehouden zou worden aan de
Gemeenschapsraden. Ook die
ene dag vinden Geens en zijn
kollega's van de Vlaamse deelregering blijkbaar te veel. Dinsdag
jongstleden schitterden zij door
hun afwezigheid in de begrotingskommissie, die dan maar
sine die door voorzitter Boel
werd uitgesteld.

...Andere
zorgen
Van minister Geens kunnen wij
dit nog enigszins begrijpen. Die
man heeft er een deeltijdse opdracht bijgekregen: het onderwijsdossier
voldoende
warm
houden in het vooruitzicht van
eventuele verkiezingen.
Er gaat geen weekeinde voorbij
of ergens in het Vlaamse land
slaagt hij erin de schoolstrijd
weer even aan te wakkeren. Trouwens, wordt hij te lande niet
gevraagd dan begeeft de man
zich eenvoudig naar Keulen om
de socialisten even op de tenen
te trappen. Bij toeval als het ware
bevindt zich daar dan ook minis-

VNOS
op TV
Volgende week,
woensdag
18 maart om 19 u. 17 is er
een nieuwe
Vlaams-nationale uitzending. Met als onderwerpen:
— portret van Maurits Coppieters;
— de VU-top
beantwoordt
vragen van kijkers;
— politieke
poppenkast
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ter Calewaert, die uiteraard niet
nalaat even terug te schoppen.
Dat is op dit ogenblik het niveau
van de Belgische politiek: elektoraal efficiënt en blind voor de
reële problemen!

Ongeoorloofd
Heel wat ministers hebb)en hun
handen vol met het uittekenen van
een gunstige elektorale ligging
voor hun partij. Anderen hebben
kopzorgen om voor de vele
schandalige benoemingen partijvrienden te vinden, die toch iets of
wat bekwaam zijn.
Ondertussen zijn w e half maart en
werden er in het parlement slechts
acht van de 25 begrotingen ingediend. Alle andere ministers zijn
reeds meer dan vijf maanden in
gebreke!
Slechts één begroting is én door
de Kamer én door de Senaat
goedgekeurd: de rijksmiddelenbegroting. Maar die is dan ook reeds
volledig achterhaald. Het tekort
dat geraamd werd op 90 miljard, is
ondertussen reeds opgelopen tot
om en bij de 200 miljard.
De overige begrotingen zullen
waarschijnlijk door de „verkozenen van het volk" goedgekeurd
worden op het ogenblik dat ze
grotendeels opgebruikt zijn. Alleszins een stap vooruit wanneer
men weet dat de Senaat deze
week een bespreking wijdde aan
de begroting van Brusselse aangelegenheden voor het jaar...
1979!

Eenzame stem
ledereen gaat akkoord met de
vaststelling dat de toestand van
de begroting en de rijksfinanciën

katastrofaal is en dat het tijd
wordt om beslissingen te nemen.
Zelfs Tindemans houdt niet op
waarschuwingen in die zin te
uiten.
In een vrije tribune van het dagblad „Le Soir" aarzelt hij niet
zichzelf te omschrijven als een
„eenzame stem in de woestijn'.
Waarbij hij de hoop uitdrukt dat
hij weldra niet de enige stem zal
zijn die weerklinkt in een ekonomische woestijn.
Vraagt men de CVP-voorzitter
evenwel waarom die kordate
aanpak er niet k o m t dan antwoordt hij lakoniek dat „aan onze
kant niemand dit belet". Er snel
aan toevoegend dat dit geenszins betekent dat anderen het
beletten.
Sibillijnser kan het eigenlijk niet:
een kordate aanpak van de so-

Het is slechts enkele weken geleden dat CVP-voorzitter Tindemans zich afzette tegen de
schaamteloze benoemingspolitiek
van deze regering. Ondertussen is
tussen zijn partij en de Waalse
socialisten een akkoord bereikt
over een reeks topbenoemingen.
Eens te meer dus: luister naar mijn
woorden, maar kijk niet naar mijn
daden. De funktie van administrateur-generaal bij de BDBH zal aan
een CVP'er toekomen, terwijl de
Waalse socialisten een adjunkt
mogen aanduiden.
Daarmee zijn beide partijen tevreden en komt er een einde aan alle
BDBH-hen-ie. O p dit vlak blijken
C V P en PS mekaar nog steeds te
vinden. Trouwens, wanneer zij niet
tot een akkoord komen, creëren
zij eenvoudig een paar funkties bij.
Gekoppeld aan een stralende vergoeding, een wagen met chauffeur en een sekretariaat
Matigen?...

wens lager dan in deze van het
Waalse en Brusselse gevt^est Een
Vlaamse arbeider ontvangt gemiddeld 209 fr., tenwijl in Wallonië en
Brussel respektievelijk 230 en
211 fr. uitbetaald worden.

...Ondanks
Dehousse
Die cijfers zijn blijkbaar niet gekend door Dehousse, minister
van de Waalse deelregering.
Evenmin lijkt die man te beseffen
dat de Antwerpse scheepsherstellers een loonsvermindering
aanvaard hebben om hun werkgelegenheid te waarborgen.
Maandagavond
aarzelde
Dehousse in ieder geval niet om via
de franstalige televisie zich af te
zetten tegen een
eventuele
loonsvermindering in de staalindustrie. Zoiets kan zijns inziens
pas overwogen worden wanneer
de Vlaamse arbeiders in de Limburgse koolmijnen en de Antwerpse scheepsbouw het voorbeeld geven.
Zonder ons uit te spreken over

Waal best
betaald...
In de provincie Luik ligt het gemiddeld uurloon van een industriearbeider 40 fr. hoger dan in Oosten West-Vlaanderen. Konkreet
betekent dit dat in april 1980 een
Oost- of Westvlaamse metallo
201 fr. per uur ontving, terwijl zijn
Luikse kollega het kon stellen met
242 fr.
Het gemiddeld bruto-uurloon ligt in
de industrie van Vlaanderen trou-

Zelfs wie het mercantiele dogma aanvaardt dat de
verhoudingen tussen staten — en a fortiori tussen
moederlanden
en hun gewezen kolonies — beheerst worden door een mengeling van cynisme,
eigenbelang en schraapzucht, zelfs wie koud en
emotieloos
de handelsbalans
tussen België en
Zaïre aftast, zal nog verbaasd hebben
opgekeken
bij de Verklaring van Inga.
Men mag gerust stellen dat niemand in dit land
eerste-minister
wordt die niet bereid is de Kongolese erfdienstbaarheden
te torsen. Het hof en de
haute finance en het hele establishment
hebben
nog altijd de ogen gericht op het land als een
wereld zo groot Waar onze vlag weliswaar niet
meer staat geplant Maar waar we nog altijd, ieder
jaar, voor tientallen miljarden grondstoffen
betrekken. Aan onze prijs. Die ook —
smeergelden
inbegrepen — de prijs van Kinsjasa Is. Nog altijd
niet aan de prijs die bedongen zou kunnen worden
door een arm, maar mondig volk, dat leven moet
van zijn bodemschatten. Ersten. Koper Edelstenen.
Goud. En de onnoembare dingen die schuilgaan in
de handelsbalans
onder de sybillijnse
betiteling
„vertrouwelijke
trafiek". Kobalt?
Uranium?
Martens kent dat dossier en de
erfdienstbaarheden die het inhoudt Anders was hij geen eersteminister geworden. Hij zal het trouwens nog eens
grondig geraadpleegd hebben vooraf, alvorens de
eerste stap te zetten op de Rode Aarde Die Aan
Onze Harten Kleeft De ogen achter de dikke
brilleglazen meeglijdend met de rechter
wijsvinger, langs de posten van invoer en uitvoer Het
diagram met de kapitaalstromen
tussen
Brussel
en Kinsjasa. De vertrouwelijke bladzijden over de
Hoge en Allerhoogste
Belangen.
Een koude, ietwat mensenschuwe
en geslepen
buitenjongen uit Sleidinge. Voor het eerst in zijn
leven echt beroesd: drinkend met volle teugen uit
de beker van kennis en macht Met vrouw en kind

het princiep, willen we Dehousse
dus gerust stellen: de Vlaamse
arbeider verdient minder en de
Antwerpse
scheepsherstellers
hebben noodgedwongen
een
loonsvermindering aanvaard. Ter
wille van W a l l o n i ë L

en kraai, met een gevolg van drie dozijn hovelingen en kroniekschrijvers
op weg naar het land van
Boela Matari. De herinneringen
van de vlijtige
schooljongen
op de Oostvlaamse
boerenbuiten,
opgefrist bijna een halve eeuw later Tippo-Tip en
de slavenkaravanen, de witte boten heen en weer
tussen Antwerpen en Matadi, bwana kitoko.
De zon staat gloeiend boven Inga. Het buffet met
wild en chikwanga, opgediend in
maniokbladeren,
is rijkelijk De visvangst, eergisteren met kollega
Karl I Bond, had meegezeten ondanks de verloren
weddingschap.
En als Martens aan de beurt is
voor zijn antwoord op de gebruikelijke
protokolaire onbenulligheden
van de goeverneur der streek,
komt — onverwacht ook voor alle aanwezigen —
de Verklaring van Inga. Ik hou van dit land, ik hou
van zijn leiders, ik hou van zijn volk
Zelfs wie het mercantiele dogma aanvaardt dat de
verhoudingen tussen staten enzoverder. Ach, hoe
rekbaar is vaak het kristelijk
gewetenHet Hof en de Allerhoogste
Belangen kunnen op
allebei hun oren slapen: deze
opgeklommen
Vlaamse boerenzoon doet méér dan men redelijkerwijze mag verlangen.
Wat moet hij krijgen: de Orde van de Luipaard
die van de Leperd? Of allebei?

of
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Sociaal-ekonomisch

De onderhuidse kwaal...

Verwijten... terug aan afzender
Terwijl het Wetstraatvolkje
zwaar gebukt blijft lopen
onder de last van zwarte
ekonomische rapporten die
onderhand al een huizenhoge
stapel vormen, is er in onze
samenleving een ingrijpende
sociale kanker aan het
woeden. De politieke wereld
heeft geen tijd om er een oog
voor te hebben. Maar in de
komende jaren zal deze zware
rekening aan de Wetstraatwereld hoe dan ook
aangeboden worden.
Momenteel liggen ook de
vakbonden er evenmin
wakker van. Wat niet
wegneemt dat een en ander
In de sociale verhoudingen
stilaan maar zeker de
proporties van een sociaal
drama aan het aannemen is.
Werkwilligen die niet aan de
slag kunnen. Werknemers die
hun bedrijfsleider het leven
zuur maken met nieuwe
looneisen. Werkgevers die
hun handtekening onder
arbeidsovereenkomsten
verloochenen.
De jaren van het potverteren
zijn voorbij. Een frank van
vandaag Is morgen niet meer
hetzelfde waard. Er wordt
gevochten om lijfsbehoud;
door werknemers én door
werkgevers.
Er wordt gespekuleerd,
gegokt...
Eerder aangegane
verbintenissen worden plots
zonder blikken of blozen niet
meer nageleefd.
Er woedt een onderhuidse
kwaal die morgen in alle
hevigheid dreigt te barsten. En,
er wordt vooral hoegenaamd
niet aan gedokterd.

Lippendienst
W e hebben op deze sociaalekonomische bladzijde nu
inderdaad onderhand
overdreven echo gegeven aan
demonische ministeriële
waarschuwingen. Van politieke

verklaring naar de volgende
toespraak of het volgende
bezwerende rapport wordt de
soclaal-ekonomische situatie er
alleen maar zienderogen
slechter op. De politieke etiek
Is al lang zoek. Want naar het
heet wordt er werk gemaakt
van bestrijding van de fiskale
fraude, maar de inmiddels
zwart op wit bewezen
begrotingsfraude woekert
onverminderd v o o r t
^
En zo belanden w e In de
terminazie faze: het moment
van de afrekening.
Het moment waarop een
editorialist van „De Standaard",
die voorheen in samenspraak
met CVP-ministers het onheil
van een gedwongen devaluatie
afzwoer, dan toch plots In zijn
politiek gezaghebbende stukjes
gewag maakt van „een
devaluatie van bij voorbeeld
dertig procent"...
Het moment waarop de kleine
spaarders, waarop de gezinnen
die tot op heden ondanks alles
nog wat smaak hadden om
een spaarcentje voor de dag
van morgen op zij te leggen,
als eersten en uiteindelijk ook
het zwaarst getroffen worden.
Het moment ook waarop
diezelfde aktleve en spaarzame
gezinnen nog maar eens
moeten lezen dat de
regeringsverantwoordelijken
voor het vullen van de lege
schatkist alweer het
tovermiddel van de verhoging
van de „Indirekte belastingen"
willen hanteren.
Er wordt maar lustig op aan
gemodderd. De fantazie van
ekonomisten met politieke
stem kent nauwelijks nog
grenzen. Z o werd er In CVPkringen bij voorbeeld (door de
direkteur van de CEPESSstudledienst) dinsdag
voorgesteld „een devaluatleeffekt na te streven zonder de
frank te devalueren."
Wie houdt men nu eigenlijk
voor de gek? Zo'n

Hardhorigen
belasten

Laf beleid
Het regeringsbeleid Inzake energie Is gewoonweg „laf, zonder
sociale kostprijsberekening,
zonder inspiratie inzake besparingen
en uiteindelijk ook opvallend overdreven té nucleair
georiënteerd."
Volksvertegenwoordiger
Wllly
Desaeyere heeft namens de V U kamerf raktle vorige donderdag op
een fjerskonferentle het afwezig
energiebeleid van de regering gelaakt In toespraken wordt door
gezaghebbende minister wél verklaard dat gezocht wordt naar
alternatieve
energlemogelijkheden, maar alleen al het feit dat dit
beleid te weinig is georiënteerd op
bij voorbeeld steenkoolexpioitatie
is tekenend voor het niet-beleid
dat momenteel wordt gevoerd.
Hoeveel jaren is het nu al geleden
dat ekonomle-minister Wllly Claes
met veel bravour een uitgebreid
parlementair energiedebat aankondigde?-.

zo'n profijtige hokus-p)okusoplosslng zouden gunnen..
Er Is een uitweg uit de krisis.
Maar de partij die
decennialang haast
onafgebroken aan de bak
heeft gezeten, de CVP, wil die
uitweg niet zien en
hoegenaamd zeker niet inslaan.
Er Is een uitweg Indien de
beleidsverantwoordelijken een
bemoedigend schouderklopje
willen geven aan al diegenen
die nog bereid gevonden
worden om te werken te
sparen en te ondernemen.
Een devaluatie van de frank
gedevalueerd voorstel wordt
vandaag zonder schroom en In
alle ernst publiekelijk
verkondigd, net alsof monetaire
kringen In het buitenland ons

Intussen zet de regering wel haar

willetje door met onder meer de

Een van de wezenlijke oorzaken
van de huidige ekonomische krisis
mocht door de volksvertegenwoordiging nog Immer niet in het
pariementair halfrond kritisch beIteht worden.

onverminderde uitbreiding van het
kernpark. Daarom ook stelde professor Desaeyere dat het verder
uitbreiden van kernenergie-voorziening absoluut moet stopgezet
worden.
De centrales Doel 4 en Tlhange 3
mogen niet In gebruik genomen
worden.
Maar dit standpunt Inzake kernenergie is slechts een stukje van
het vernieuwd energiebeleid dat
inmiddels hoogdringend Is geworden.
Er dringen zich twee soorten
maatregelen op: mllleubesparende en energiebesparende Investeringen moeten met overheidssubsidie aangemoedigd worden.
Tegelijk kan ook financieel bespaard worden door milieu- en
energiebelastingen te heffen voor

met dertig procent is daar nu
niet meteen de geschikte
remedie voor.
Wel zou het bij voorbeeld voor
onze ekonomie een opkikker
kunnen zijn als nu eindelijk
effektief expansie- en
investeringskredieten (zij het
met mondjesmaat) toegekend
worden aan kleine en
middelgrote ondernemingen die
blijk geven van een
onverminderd dynamisme.
Bij voorbeeld. Het is slechts
één voorbeeld. Maar In
tegenstelling tot de ministeriële
lippendienst ontwaren w e
vandaag nauwelijks een glimp
van een ged€)gen KMO-k>eleid.
Aangezien eenzelfde frank
bezwaaHIjk twee keer kan
uitgegeven worden, tenzij met

hardhorige verkwisters en vervuilers.

Arme
Q|f««m«#»nllorl«iti

aiyGni66nn60Gn
De regeringstekst over energie
die vorige week in de Kamerkommissie ter sprake kwam, vertoont
een aantal flagrante gebreken;
het mogelijk gebruik van afvalwarmte wordt miskend. Premies
voor aanmoedigen van installaties voor zonneënergie en windenergie zijn vooralsnog niet
voorzien. Zeker is er geen duidelijk voornemen om in Limburg
een energierijke kooksfabriek te
bouwen.
Traditiegetrouw beperkt de regering zich in haar energienota tot
algemeenheden waar we morgen
niet rijker zullen van worden.
Nauwelijks worden vormen van
alternatieve energievoorziening
in overweging genomen.
Men blijft gewoonweg de direktieven volgen die de Invloedrijke

frauduleuze blamage achteraf,
betekent zo'n steun aan de
K M O uiteraard meteen ook
dat definitief een eind wordt
gemaakt aan de
miljardenverspilling in zieke
ondernemingen (de
staalbedrijven van Wallonië zijn
hier de grootste slokopfierO
die morgen hoe dan ook toch
hun deuren zullen dienen te
sluiten.
Bezuinigingen, besparen,
inleveren^ de Vlaamse
gemeenschap heeft onderhand
overdreven veel zware
ministeriële verwijten moeten
inkasseren. Die verwijten
sturen w e terug aan het adres
van de afzender. W a n t als er
nog iemand blijft
fXJtverteren...

en energieke energie-lobby voorschrijft
Met als gevolg dat bij voorbeeld
Vlaamse windmolenbouwers hun
entoesiaste klanten in andere
kontinenten gaan v i n d e n .

De stem
van Cardon
Bankbeheerder Daniël Cïardon de
Lichtbuer heeft in het voetspoor
van industrieel ondernemer André
Leysen, als zijn mening te kennen
gegeven dat met de klassieke
vormen van sociaal overleg hoegenaamd niets meer te winnen Is.
Er wordt alleen maar kostbare tijd
verprutst Industrieel Leysen pleitte al eerder en bij herhaling voor
een sterk tjeleld, om te beletten
dat morgen een ongewenst sterk
bewind in de plaats van een demokratlsche regering zou komen.
BBL-beheerder c5ardon stelde nu
op zijn beurt: j^tkxiaal
sociaal
overleg in krisistijd is een teken
van zwakte." Waarvan akte.
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Vanaf 19 maart tot 6 april zal het
staalbedrijf Sidmar een hoogoven doven. Het gevolg hiervan
is dat er naar schatting 1300
arbeiders tijdelijk werkloos zullen zijn. Daaruit blijkt nog maar
eens dat de Waalse staalrekening tweemaal door Vlaanderen
betaald w o r d t Een eerste maal
via de duizenden miljoenen die
door de staat in de Waalse bedrijven gepompt worden.
Een tweede maal via het indirekt
verlies van ettelijke miljoenen in
de eigen nijverheid. Aldus moet
Sidmar afzien van de intentie om
de kapaciteit aan ruwstaal-produktie op te drijven, wat konkreet
5.000 nieuwe arbeidsplaatsen
zo^ betekenen. Meer nog, om de
Walen ter wille te zijn wordt
Sidmar verplicht zijn normale kapaciteit kunstmatig te beperken.

Borms en
onderwijs
Het inrichten van een informatieavond aan de Leuvense universiteit over de figuur „Borms" kan
blijkbaar niet meer, althans niet
zonder een oeverloze strijd met
pamfletten en rellen.
Het initiatief werd door het zgn.
anti-fascistisch studentenfront afgedaan als een fascistische propaganda-avond. De studentenvakbeweging vindt het zelfs zo bar dat

het een protestaktie organizeert
tegen de rektor van de universiteit
omdat hij dergelijke „wansmakelijke organizatie" toelaat
Heel deze hetze rond een debatavond over Borms geeft toch wat
te denken over het p)eil van de studentenvakbeweging, maar vooral
over de kwaliteit van ons onderwijs. Dat iemand als Borms afgedaan wordt als „fascist" getuigt
alleszins niet van enige geschiedkundige kennis.

Dure privacy
Slechts een veertiental dagen
geleden
verklaarde
minister
Moureaux ondubbelzinnig dat in
ons land geen telefoons afgeluisterd worden.
Maar blijkbaar is de rijkswacht
daar niet zo gerust in. Bij de
Kommissie voor Oriëntatie en
Koördinatie van de Overheidsopdrachten heeft zij een dossier
neergelegd om haar eigen „privacy" te beschermen. Daartoe
wenst zij een veertigtal toestelletjes aan te kopen die moeten
beletten dat telefoongesprekken
van de rijkswacht door vreemden worden afgeluisterd. Kostprijs: 47 miljoen!
Als burger stelt men zich hierbij
toch enige vragen: ofwel is de
bewering van Moureaux juist en
dan moet de aankoop afgedaan
worden als een geldverspilling.
Ofwel moet geloof gehecht worden aan het wantrouwen van de
rijkswacht, maar dan moet de
volksvertegenwoordiging en de
bevolking korrekt ingelicht worden.

Over racisme gesproken.
D e oudst bekende Belgische racist is de
heer Sigart, volksvertegenwoordiger van
Bergen, die in 1846 in volle Kamer tieweerde dat het „Vlaamse Ras' van een lagere
natuur Is. Een andere oude Belgische
racist is kardinaal Mercier die verklaarde
dat Vlaams universitair onderwijs het
„Vlaamse ras" In een toestand van minderwaardigheid zou Isrengen.
Onbetwistbaar bestaan er rassen en rassenvariëteiten. Zij verschillen niet alleen
Itehamelijk van elkaar, maar ook „geestelijk". Want niemand betwist de invloed van
Irchameiijke faktoren op het gehele menszijn.
Dat sommige rassen essentieel minderwaardig zouden zijn, wordt tegenwoordig
wetenschappelijk ontkend in de rassenkunde. Inferioriteit Is alleen het gevolg van
uiterlijke faktoren, levenswijze, verdrukking, enz.
Inzake rasverschillen en interraciale verhoudingen lopen de opinies uiteen.
Sommigen stellen zich voor dat er geen
verschillen bestaan. Sommigen denken
dat deze verschillen kunnen en moeten
verdwijnen door alle volken te hersmelten.
N o g anderen menen dat er vele generaties
zullen overheen gaan alvorens achtergebleven (?) volken op peil geraken en dat in
-afwachting de meer-ontwikkelden dan
Tnaar de leiding moeten bewaren voor de
goede gang van 's werelds en van... hun
eigen zaken.
O o k over rasvermenging lopen de meningen uiteen. Raszuiverheid van Europeanen
is een kwakkel. Volksverhuizers, bezetters
en andere bevrijders hebben spermatlsch
tot onze bevolking lustig bijgedragen.
Sommigen menen dat in multiraclale staten
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een gescheiden ontwikkeling aangewezen
is. Daartegen hanteren wetenschappers
de hypotese dat er uit rassenvermenging
biezonder goede eksemplaren geboren
worden. Anderen opineren dan weer dat
grote verschillen storend zijn.
Laten wij een zekere bescheidenheid opbrengen bij het kiezen van een standpunt
tegenover deze verschillende opinies, al
of niet wetenschapfjelijk gestoffeerd. Fatsoenlijk vooropgezet kunnen in een rechtstaat opinies niet strafbaar gesteld worden. Een demokraat gruwelt voor het
invoeren van opinie-delikten. In de grondwet lezen wij dat ieder burger de vrijheid
heeft om zijn mening te uiten en dat de
drukp)ers vrij is.
In een eventuele Vlaamse grondwet zou
zonder twijfel de vrijheW van opinie niet
ontbreken.
In demokratisch strafrecht kunnen alleen
handelingen strafbaar gestekl worden, nl.
als zij orde en rust verstoren (wat rekbaar
is) of als zij andere mensen nadeel berokkenen.
Het valt niet te betwisten dat er een golf
van racisme waait bij de gewone mensen
in steden of streken waar er veel gastarbeiders verblijven. Dat Overheid en Gerecht er niet te buiten mogen, iedereen
zonder- onderscheid te beschermen, is
normaal.
Met overheidsbescherming zowel van
vreemdelingen als van landgenoten is de
kous echter niet af.
Wij hebben de gastarbeiders naar hier
gelokt om ons vuil werk op te knappen,
zonder enig voorafgaandelijk plan to.v. de
te verwachten moeilijkheden. De-tweede
generatie is ontworteld. Wij zijn de eerste

schuldigen en niet de gastarbeidersjeugd
die soms bepaalde wijken 's avonds ongenietbaar maakt
Het vreemdelingenvraagstuk is verziekt en
niet op te lossen noch door „heraus" te
schreeuwen, noch door fopspenen als
kiesrecht
De wet tot bestraffing van racisme werd
goedgekeurd door de Kamer (11 februari),
maar nog niet door de Senaat
Strafbaar wordt gesteld het aanzetten tot
discrimfhatie, rassenscheiding, haat of geweld, en tot het discrimineren bij het
leveren van goederen of diensten.
Strafbaar ook het behoren tot een groep
(wat is dat?) die zich aan zulke discriminaties schuldig maakt of ze „verkondigt" en
enige medewerking verlenen aan zulke
gfoep.
De wet krioelt van vaagheden, dan wanneer strafrecht uiterst precies moet zijn.
De wet is evident ongrondwettelijk, omdat
de vrijheid van vereniging beknot wordt en
omdat opiniedelikten strafbaar gesteld
worden. Zelfs de Waalse liberaal Defrai-

gne, oud-kamervoorzitter, deed zulks opmerken.
Verenigingen die zich tot doel stellen deze
discriminaties tegen te gaan, kunnen rechtstreeks bij het gerecht optreden tegen
racisten.
Wie rassenscheiding organizeert door
voor gastarbeiderskinderen aparte kleuterklassen in te richten, kan misschien
vervolgd worden. Als een spreker een
standpunt verdedigt dat in de ogen van
sommigen racistisch is, kan de lokaalhouder samen met de inrichters en de spreker
op de beklaagdenbank terechtkomen.
Te gek om los te lopen? Men mag veronderstellen dat de parketten gezond verstand opbrengen. Maar ook verenigingen,
d.w.z. privé-personen, mogen inquisitorlaal
optreden. Als een of andere kring of
persoon op een slecht blaadje staat bij een
of andere Liga-man, kunnen deze last
krijgen.
Vergeten wij niet dat de Liga voor de verdediging van de Rechten van de Mens
destijds graten vond in het septemberdekreetl
De wet opent de deur voor misbruiken.
Bij monde van de heer Clerfayt heeft de
Brusselse frankofonie reeds haar voornemen te kennen gegeven de wet te misbruiken om eentalig-Nederlandse loketbediening in Vlaams-Brabant door de Vlaams-racistische overheid aan te klagen.
Bij monde van F. Baert heeft de V U Kamerfraktie zich bij de stemming over
deze wet onthouden. Zij keurt de algemene opzet weliswaar goed, maar kon geen
medewerking verlenen aan sommige belachelijke en ongrondwettelijke franjes.

\f. Van Haegendoren

Wetstraat

Biefstuk met lintworm...
Het is dertien jaar geleden dat op
het gebied van de vleeskeuring
een eerste wetsontwerp werd
neergelegd in het Parlement Tot
februari 1980 duurde het vooraleer de Senaat een herschreven
tekst goedkeurde. Sindsdien studeert
de
Kamerkommissie.
Amendering lijkt nu reeds onvermijdelijk, wat inhoudt dat het
ontwerp nog eens ter „keuring"
naar de Senaat m o e t .
Dat er ondertussen op een ongehoorde en ongelooflijke wijze
met de volksgezonheid geknoeid
wordt, deert de regering blijkbaar n i e t Een prioritaire behandeling wordt niet eens overwogen. Wat Oswald Van Ooteghem
verleidde tot de scherpe vraag
„welke invloedrijke machten er
achter de schermen maneuvreren om de sanering van de vleeshandel te verhinderen".
Begin 1980 startte Oswald Van
Ooteghem zijn onderzoek naar de
wantoestanden op het vlak van de
vleeskeuring. Een veearts vertelde
hem over een zwarte markt, waar
dieren verzekerd worden tegen
afkeunng wegens lintworm. Meer
nog, die zwarte verzekeraars zouden er niet voor terugdeinzen om
met de mlljoenenopbrengst keurders om te kopen.
Achterdochtig stelde de Gentse
senator een eerste parlementaire

vraag. Het antwoord verrast zelfs
de minister van Volksgezondheid:
in 1978 werd in de opoenbare
slachthuizen van de provincie Namen 1 dier op 140 afgekeurd
wegens lintworm, terwijl er in de
privé-slachthuizen van de provincie Antwerpen op 58.118 runderen geen enkel werd afgekeurd!
Een tweede yraag staafde ondubbelzinnig de bewering van de veearts dat in sommige privé-slachthuizen zo goed als niets afgekeurd wordt: in 1978 werd in de
openbare slachtuizen van OostVlaanderen 1 op 103 runderen
afgekeurd wegens een andere reden dan lintworm, voor de privéslachthuizen bedroeg dat cijfer
1 op 1052.
Achterdocht ruimde de plaats
voor nieuwsgierigheid. Van Ooteghem zocht langzaam z'n weg in
het wereldje van veehouders, veehandelaars, vleeskeurders, dierenartsen en slagers. Gestadig groeide een indringend en verbijsterend dossier.
Vier op vier
Maar met zijn volgende parlementaire vraag klapte de deur van de
informatie dicht Het aantal afkeuringen per slachthuis en met opgave van de redenen zal hij nooit te
weten komen. Slechts na eindeloos aandringen ontving hij van
minister Dhoore een onvolledig

antwoord: de lijst van de afkeuringen per slachthuis.
Die lijst was zo hallucinant dat de
minister eigenlijk zijn eigen beleid
veroordeelde: in Vlaanderen bestaat er een verschil van afkeuring
van 1 op 31 tot 1 op 7062, wat
betekent dat de kans op afkeuring
in een bepaald privé-slachthuis
227 maal kleiner is dan in een
bepaald openbaar slachthuis!

dringende goedkeuring van het
wetsontwerp tot oprichting van
een Instituut voor Veterinaire Keuring.
Het antwoord van de minister
klonk verrassend positief. Immers,
aldus de VU-senator, „indien mijn
interpellatie
ertoe
bijgedragen

Andere misbruiken ontmoette de
Senator op het vlak van de slachtingen voor privé-gebruik, de
noodslachtingen, het gebruik van
hormonen».
Wat dit laatste betreft verstrekte
toenmalig minister Califice hem
een antwoord dat elke verbeelding t a r t In 1977 werden er in ons
land 1054 monsters genomen bij
kalveren. Daarvan waren er 413
fHJSitiefI In plaats van het onderzoek op te drijven — 4 kalveren
op de 10 waren toch positief! —
werden in 1978 nog 156 monsters
genomen en in 1979 nog 4. En
wonder boven wonder: die vier
kalveren waren o.k.; België is vrij
van hormonen!
Vonge week bundelde Oswald
Van Ooteghem zijn grondig, soms
moeizaam onderzoek tot een
vlijmscherpe interpellatie. Tot besluit eiste hij een mededeling van
alle gegevens, een strengere kontrole van de slachthuizen en een

P-Sprokkels
• De VU-Senaatsfraktie keurde
de aanpassing van de begroting
van Openbare Werken voor 1980
niet goed. Volgens Bob Maes kan
er in deze sektor drastisch bespaard worden zonder noemenswaardige schade voor de ekonomie of de werkgelegenheid. De
lijst van verspillingen en fouten, die
het Rekenhof zopas publiceerde,
bevestigt deze vaststelling.
De senator waarschuwde de minister er tegelijk voor dat bezuinigingen niet enkel op de kap van
Vlaanderen mogen geschieden.
Als voorbeeld citeerde hij de bijkredieten voor dijkversterking in
Wallonië en de gelijktijdige vermindering voor dijkversterking in
Vlaanderen, waar de achterstand
jaariijks geïllustreerd wordt met
talrijke dijkbreuken.
• Bij de bespreking van de begroting van Volksgezondheid en
Gezin evalueerde Walter Peeters
de regeringsbelofte om de uitbouw van de eerstelijns-gezondheidszorg prioritair te bevorderen.
Uit de begroting 1981 blijkt evenwel dat er van een behoeftengerichte, efficiënte en geïntegreerde
eerstelijnsverzorging geen sprake
is. Er werd wel een nationaal onderzoeksprogramma
opgezet
maar de konklusies ervan zijn niet
terug te vinden.
• In tegenstelling tot een eerdere beslissing ontvingen een aantal
inwoners van Neerpede, aldus Jef
Valkeniers, opnieuw een onteigeningsbrief. Volgens de staatssekretaris voor het Brussels gewest
betreft het niet het Pede-park, wel
de sportzone naast het park. Daarvoor beschikt de gemeente over
wettelijke mogelijkheden.
• Minister Willockx ontkende
ten stelligste de t>ewering van
J o o s Somers dat de tewerkstelling van stagiairs-bedienden bij de
Regie der posterijen zou beletten
dat kaderbetrekkingen worden
toegewezen met normale statutaire wervingen.

De herdenking van de 150ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid is achter de rug. Enkel de
rekeningen moeten nog betaald worden. Aan Paul Van Grembergen deelde de minister van Binnenlandse Zaken mede dat het totaal van de betaalde en per 31 december 1980 vastgestelde uitgaven 114.061.000 fr.
bedraagt. De ontmoeting Jeugd 150 te Opheylissem kostte haast 40 miljoen, de botenstoet ongeveer 19
miljoen, de tentoonstelling „Gastvrijheid 150" iets meer dan 15 miljoen en het „Onthaal 150" 5 miljoen!

• Aan Carlo Van Eisen bevestigde de minister van Ekonomische Zaken de oprichting van een
openbaar organisme voor nucleair
afval. De taken die thans door het
S.C.K. te Mol worden uitgeoefend
en die onder de bevoegdheid van

heeft het wetsontwerp enkele dagen vroeger door het parlement te
krijgen en op die wijze een beetje
vlugger een einde te maken aan
de wantoestanden,
dan ben ik
reeds gelukkig!" En zullen wij weten welk vlees w e in de kuip
hebben.»

de nieuwe instelling vallen, zullen
overgeheveld worden. Het betrokken personeel zal behouden blijven.
• Begin 1974 werd nabij de Katelijnepoort te Brugge een pas
gebouwde brug opgeblazen. Een
nieuwsgierige Bob Maes informeerde
naar
de
kostprijs:
66.496.148 f r ! De nadien gebouwde tweede brug kostte haast 96
miljoen en over de verantwoordelijkheid moet de rechtbank nog
een vonnis vellen.
• Aan Carlo Van Eisen deelde
minister Claes mede dat het Ire te
Charieroi 18 nederiandstalige en
202 franstalige personeelsleden
telt Het personeelsbestand van
het S.C.K. te Mol omvat 1195
nederiandstaligen en 230 franstaligen.

REL
TJE
De heer Perin (in het Frans):
„CJ De alternatieve meerderheid
van Waalse socialisten, het Rassemblement Wallon en kommunisten telt 35 stemmen op 70.
Voeg daarbij één enkele rebel
(gelach) en het vereiste aantal is
bereikt Ik ben er natuurlijk zeker
van dat U die rebel niet zult zijn,
mijnheer de Stexhe". (Men glimlacht).
Ridder de Stexhe (PSC - in het
Frans): „Misschien zult U het
zijn! U hebt een gewoonte die ik
niet heb'. (Herhaald gelach).
De heer Perin (in het Frans):
„Sommige hartstochten kunnen
opnieuw opwakkeren. Men heeft
het recht terug te komen op
vergissingen die uit jeugdig idealisme werden begaan'. (Men glimlachü.
Ridder de Stexhe (in het Frans):
„Maar U bent eeuwig jong f (Herhaald gelach).
(Senaat Beknopt Verslag, Buitengewone zitting 1979, Vergadering
van donderdag 19 juli 1979, Wz.
432)
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Juan Carlos:
werk voor de boeg
Bij de mislukte putsch van 23 februari jl. heeft koning Juan Carlos van
Spanje blijk gegeven van een vastberadenheid die weinigen van hem
hadden verwacht Ik ga me hier niet verdiepen in de motieven die hem
tot zoveel vastberadenheid hebben geïnspireerd. De demokratische
reflex van Juan Carlos werd al in alle talen en toonaarden bezongen.
Toch zal de reaktie van de „Coninck van Hispaengien" ook wel ingegeven zijn geweest door bekommernis om eigen voortbestaan. Is het
niet normaal dat een koning zich in ogenblikken van gevaar eens
extra inspant om de prerogatieven van zijn kroon uit de brand te redden?
Al vroeg was Juan Carlos een
tokratische knapen het secondair
pion in het schaakspel tussen
leerplan verwerken. Daar leerde
Franco en zijn bloedeigen vader,
Juan Carlos o.a.m. ook Engels wat
kroonpretendent Don Juan. Vader
later de taal zou worden van zijn
Don j u a n speelde zijn zoon de
verkenng met Sophia, de oudste
lessen en wenken door die hijzelf
zuster van zijn boezemvriend
van zijn vader Alfonso XIII, in 1931
Konstantijn II. Na San Sebastian
door de republikeinen verbannen,
stuurde Franco de prins naar de
had geleerd. Volgens Don Juan
militaire akademie van Saragossa
(landleger), Marin (vloot) en naar
San Javier (luchtmacht). In die
dagen zat de prins op zwart zaad
en slaagde er slechts moeizaam-In
zijn dure militaire tunieken te betalen. Na voltooiing van zijn militaire
moest een koning de pwlitiek schuopleiding in 1964 stapelden de
wen. Maar, Franco dacht er anmoeilijkheden zich op: f^ranco verders over en koesterde de onuitwees hem naar het Zarzuela pagesproken hoop, van Juan Carlos
lels pp een boogscheut van zijn eieen monarch te maken die de
gen residentie. Ook moest hij In dikunstmatig aan elkaar geflansde
verse ministeries gaan werken.
Spaanse staat met sterke hand
Zeer tot ongenoegen van de ambzou samenhouden, een koning die
tenarij die van zijn prinselijke aanbovendien de verworvenheden
wezigheid niet gediend was. Juan
van het Franquisme tegen onheil
Carios ging beseffen dat zijn poen gevaren zou behoeden. Telepapulariteit op een laag pitje brandtle of niet, het was Benlto Mussolide: antl-franquistlsch Spanje zag
ni die Franco Influisterde: laat die
In hem een handlanger van Franjonge prins uit zijn Portugese verco, de franquisten laaiden niet bebanning naar Spanje terugkeren
paald van geestdrift voor de moen probeer hem tot uw opvolger
narchie en vader Don Juan, de
op te leiden. En zo gebeurde, met
troonpretendent
beschouwde
enige vertraging in 1947: Juan
hem als een gevaarlijke rivaal voor
Carlos zette zijn prinselijke voet
op Spaanse bodem. In zijn spoor
volgde de dilettante antl-franquistische Don Juan.

Portret

Ofschoon vader Don Juan met
Francos maatregel had Ingestemd
deed hij aardig zijn best om de
prins tegen franquistlsche virussen in te enten. Te San Sebastian
richtte de pretendent een selekte
Spartaanse school op van antifranqulstlsche Inspiratie. Daar zou
zijn zoon samen met andere arls-

de opvolging. Op 22 juli kwam
plots een einde aan de bijwijlen
hoog oplopende twisten tussen
vader en zoom. Die dag verscheen
de prins voor de vergaderde
Spaanse Cortes en zwoer trouw
aan de principes van Franco's
moviemento een daad die hij later
met een vrij persoonlijke Interpretatie heeft afgedaan.
Na die eed van trouw ging zijn levenswandel grondig en opvallend
veranderen. Juan Carios toog o p '
verre tochten. Ook naar de VSA,
waarmee een jeugddroom In vervulling ging. Tegelijk gooide de
Caudillo de deuren van zijn residentie voor hem ofjen. De Spaanse kroniekschrijvers gewagen in
die samenhang van vaderiijke gesprekken, twee tot drie keer per
week en wars van politieke beïnvloeding. Inmiddels stond de zandloper niet stil en ook Franco's
stervensuur kwam nader en nader. Nadat de prins In 1974 de zieke diktator een tijdlang had vervangen ging Juan Carios naar
rechts en links op politieke terreinverkenning. Via een tussenpersoon kontakteerde hij zelfs de
Spaanse kommunistenlelder Santiago Carrillo die zich voorzichtigheidshalve te Parijs schuilhield. Na
Franco's overiijden tot koning gekroond van de hele Hlspanidad
begon hij premier Carios Arias
Navarro het leven zuur te maken.
Na diens vertrek liet hij de gematigde Suarez (ooit sekretarls-generaal v. d. moviemento) tot premier benoemen. Toen Suarez op
29 januari ontslag nam werd hij
door Calvo-Sotelo
opgevolgd,
maar eerst zou Spanje nog de
zoveelste putsch uit zijn bewogen
geschiedenis meemaken.
Juan Carios de Borbon y Borbon
komt over als een sympatieke,
fidele kerel. Hij Is dol op zijn drie
kinderen: kroonprins Felipe (13),
Elena (17), Kristina (15). Met ko-

Onze wereld

ningin Sophia kan hij voortreffelijk
opschieten. Die neigt naar zuinigheid, draagt jarenlang dezelfde
mantelpakken, maar vervangt haar
koninklijke wederhelft bij kulturele
manifestaties... Van zijn geliefkoosde sporten jagen, zeilen, motorrijden en vliegen komt in de
benarde tijd die Spanje vandaag
doorworstelt niet bijster veel terecht Vandaag gaat de koninklijke
aandacht onverdeeld naar de binnenlandse malaise, dit terwijl hijzelf een uitgesproken voorkeur
heeft voor de boeiende wisselvalligheden van de buitenlandse fK)litiek. Hij trappelt van ongeduld om
zo naar Washington te vliegen,
Reagan om steun te vragen voor

Spanjes toetreding tot de EG en
de Navo, hem in ruil verienging
aan te bieden van de huurkontrakten voor Amerikaanse bases in
Spanje. Het ontslag van Suarez en
die knettergekke putsch hebben 's
konings plannen vooriopig in de
grond geboord. Er is nog zoveel
werk voor de boeg.
Voor de Spanjaarden is het alvast
een troost op de troon een sterke
man te weten aan wie men niet zo
maar voorbij kan. Of het harde
Ingrijpen van de vorst In de binnen- en buitenlandse politiek van
zijn land kompleet past in de rol
van een grondwettelijke monarch
is studiewerk voor specialisten. Ik
zou het niet weten.

Brezjnev achter vrede en veiligheid
Wat is er overeind gebleven van
het 26ste partijkongres te Moskou
dat Brezjnev allicht voor de laatste
keer heeft meegemaakt? Of beter: wat kan er volgen uit een

partijkongres waar alle leden van
het politbureau, alle partijsekretarissen en alle topambtenaren hun
stereotiepe
teksten komen afdreunen, terwijl nergens een ope-

Toestand

Giscard in het strijdperk
President
Giscard d'Estaing is
weer kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 26 april e.k.
Hij gooit zich in de strijd op een
ogenblik dat zijn elektoraal imago
aan een dieptepunt toe is. Dat zijn
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score is gedaald, terwijl die van
Mitterand ging stijgen, heeft op
zichzelf niet zoveel te betekenen.
Denk even aan Amerika waar Ted
Kennedy, voordat hij zich kandidaat had gesteld, voorlag op
Jimmy Carter
Wie in april president van Frankrijk
wil worden moet zich koncentreren op de eerste stemronde. Giscard moet dus verhinderen dat te
veel stemmen naar Debré, Chirac
of Mitterand zouden gaan. Bij de
tweede stemronde immers gaat
de overdracht van stemmen meespelen, in Frankrijk een vertrouwd
procédé, dat rechts
traditioneel
stipter en nauwkeuriger
toepast
dan links. Vandaag kan de baas
van het Elysee uiteraard met weten hoe zijn rechtse
tegenstrevers
van het rpr bij die tweede stemronde zullen reageren. De Gaullisten van het rpr zijn niet alleen
afkerig van Giscards ideeën, zij
verwerpen ook zijn persoon, zijn
stijl, zijn manier van spreken en regeren. In hun ogen is hij een
republikeins monarch, een soort
verlicht despoot
Giscard? Een
charmante, spirituele
intellektueel

zolang hij zich ophoudt in zijn
eigen „feodale" kringen, maar koel,
afstandelijk en hautain tegenover
plebejers. Plebejers zijn dan al die
Fransen die niet tot Giscards „feodale" kringen behoren. Om dit
rampspoedig imago in de grond te
boren gaat Giscard vandaag de
boer op om in gezelschap van
notoire armoedzaaiers een „baguette" en een wijntje van 't vat te
nutten.
In hun eigengereid
chauvinisme
zijn de Fransen een onberekenbaar volkje. Vele Fransen vragen
zich niet vooreerst af of Giscard
verantwoordelijk
is voor de dramatische inflatie, de
stijgende
werkloosheid, de bankroete firma's... en de juwelen van Bokassa.
Hun hamvraag is of Giscard, zoals
wijlen de Gaulle, nog langer La
France éternelle symbolizeert —
een irrationele
aangelegenheid
waar wij noorderlingen
niet bij
kunnen Maar, hoe dan ook een
socio-kommunistische koalitie met
Mitterand als president is wel het
laatste wat het Westen vandaag
nuttig kan gebruiken. Om diverse
redenen.

ning op fundamentele
te bespeuren valt?

hervorming

De openingsrede
van Brezjnev
was een realistisch
dokument:
verdwenen waren de felle trompetstoten over het
„proletarisch
internationalisme".
Brezjnev
gaf
onomwonden toe dat het kapitalisme in zijn ontwikkeling niet werd
gestuit In plaats van „wereldrevolutie" postuleerde hij veiligheid en
vrede. Toen kwam de klap op de
vuurpijl: zijn voorstel om met Reagan over internationale problemen
te praten
Is dit de reaktie van de Russische
partijvoorzitter
op de harde taal
van een president die de principes
van Law-and-Order naar het internationaal niveau wil doortrekken ?
Kan uit de ietwat uitdagende aanpak van Washington allicht een
nieuwe toverformule groeien die
het best met „vrede door macht"

kan worden omschreven?
We
hoeven ons geen begoochelingen
te maken. Door zijn verrassend
voorstel voor een „open dialoog"
op het hoogste vlak heeft Brezjnev de voortvarende
Amerikaanse president, zijn staatssekretaris
en het hele Pentagon in een patsituatie gemaneuvreerd. Nu Brezjnev vrolijk met de vredespalm
wuift kan Reagan bezwaarlijk de
bewapeningstoer
op,
doorgaan
met het opvoeren van uitdagende
nummertje en pas daarna op de
„pacifitische" wenken van Leonid
ingaan. Ten slotte doet zich de
vraag op of het
Sovjetvoorstel
niet bedoeld is om West-Europa
van de VSA te vervreemden. Vandaag is nog niet duidelijk wat
Brezjnev met zijn drukke Westeuropese korrespondentie
(Schmidt,
Giscard, Thatcher) bedoelt
Tot
zover is eenieder eerlijk tot bewijs
van het tegendeel is geleverd.

m

Kommentaar

PERSpektief
Was het de zon of de whisky? Of beide? Maar Wilfried de Vierde (bis)
heeft zich in Zaïre laten gaan zoals nooit voorheen.
Is hij van al dat
vissen in de ZaVre-stroom dan toch aan het vangen gegaanZijn liefdesverklaring van Inga heeft vele wenkbrauwen doen fronsen,
niet alleen die van zijn koalitiepartners, maar wat belangrijker is, van
alle mensen die de belangen van de arme Zaïrese massa boven het
belang van het korrupte regime van Kinsjasa plaatsen.
ELFS de biechtvader van MarZ
tens, Hugo Camps in Het
Belang van Limburg heeft er
geen goed v\/oord voor over:
„Maar een oerdemokraat als de
eerste minister plots horen zeggen dat hij van de Zaïrese leiders
„houdt", sticht in het thuisland toch
buikkrampen. Want die leiders zijn
en blijven natuurlijk diktators, korrupt tot in het merg, ongenadig
voor de tegenstanders en allicht
met hier en daar wat bloed aan de
handen. Je kan zo'n bestuurstype
in de wereld van vandaag misschien nog wel gedogen, maar
houden van... nee toch. Die uitspraak van Martens is dus_ een
verbijsterende miskleun. En alle
humanitair tiewogen Belgen moeten zich nu toch wel op het hart
getrapt voelen. We hebben daar in
Kinshasa weer maar eens een
stuk van onze waardigheid achtergelaten. We hebben er nooit moeite mee gehad om te erkennen dat
België nog steeds aanzienlijke belangen in de voormalige kolonie te
behartigen heeft Daar mag een
prijs voor betaaki worden, maar
niet deze van een geblinddoekt
geweten. Onze verhouding met
Zaire is niet te herleiden tot het genot om lonkende kopercontainers.
Er leven daar ook mensen, veel
mensen en helaas bijna allen beneden de humanitaire minimumdrempel Het rijke land dat Zaire is,
wordt nog steeds leeggeroofd
door een dunne toplaag met koeriers naar buitenlandse banken,
terwijl de t>evolking in de slums
van de steden en het binnenland
regelrecht op de hongersnood afstevent Od< buiten die 13 parlementsleden zijn er in Zaire politieke gevangenen en geregeld ster-

ven kinderen in een attsurde
slachtpartij onder de geweerkolven van de plunderende nietsnutten die het Zaïrese leger uitmaken.
Die dramatische realiteit kan door
niemand weggetoast worden".
E „oerdenriokraat Martens" —
D
dixit Camp)s — heeft dus
zwaar geblunderd. Maar we zijn er
zeker van dat Hugo een volle
aflaat aan Wilfried zal schenken.
Ook Van Miert en zijn hardschreeuwers trouwens. Ook zij
zullen niet uit de veilige ministeriële zetel stappen om wille van Martens uitspraak.
Wél mag Paul Goossens in De
Morgen wat (elektorale) stoom
aflaten: „Voor de Vlaamse socialisten staat of valt de geloofwaardigheid van de regering voor een
stuk met het Zaire-beleid. Als een
euforische Martens terzake blundert dan kunnen zij moeilijk anders dan daar heel duidelijk afstand van nemen.
De schoonheidsfoutjes van de regering stapelen zich trouwens op.
Zopas kwam aan het licht dat
prins Albert zijn prestige en de
faam varrhet koninklijk huis toch
te grabbel gaat gooien voor Eurosystem IL Iedereen was het er
nochtans over eens dat de prins
beter zijn afstand had bewaard.
De regering heeft er anders over
beslist
Het is nochtans weinig waarschijnlijk dat het rond deze punten binnen de regering tot een kortsluiting zal komen. De SP staat met
haar fatsoenregels inzake buitenlandse politiek bijna alleen. Op dat
vlak heeft de CVP nauwelijks
skrupules en is bereid zowat alles

W.M. in Zaire: houden van is houden van_
te aanvaarden. Inclusief de militaire junta in El Salvador Het kristendemokratisch geweten is momenteel slechts hoorbaar rond de katolieke scholen en de budgettaire
/cwestres".
AÏRE, onderwijs. El Salvador
en noem maar op. Allemaal
Z
twistpunten, die eigenlijk als dekmantel moeten dienen om niet te
moeten bekennen dat de ruzie
vooral gaat over de centen. De begroting Is lek als een zeef en CVP
en SP weten niet hoe ze de gaten
moeten dichten. Intussen blijft
Vlaanderen maar betalen.»
De Standaard laat opnieuw horen
— maar bedekt zoals steeds —
dat deze regering weg moet om
Eyskens met de liberalen te laten
regeren.
„De kristen-demokraten beweren
het algemeen belang te t)eharti-

gen, tjoven het groepsegoisme
van syndikaten en korporaties. Zij
verdedigen in hun programma een
evenwichtige politiek, die oog
heeft voor de vereisten van de
ekonomie en derijksfinanciën.Zullen zij hun opvattingen doorduwen
of zwijgen en kapituleren? Zullen
haar leiders ervoor durven zorgen,
dat het nodige gedaan wordt?"
E mooiste zin uit dit citaat is
wel dat de CVP beweert het
algemeen belang te dienen, boven
het groepsegoisme. Manu moet
zelf wel verrast ofjgekeken hebben toen hij zijn gewrocht las. Van
ruzie tussen ACV-MlddenstandBoerenbond, enz. binnen de CVP
is natuurlijk niks van aan. Bij de
CVP Is volgens Manu alles koek
en ei, maar de «omelet die zij
klaarmaaktIntussen is het Nberale Laatste
Nieuws boos omdat Martens wél

D

iets doet voor zijn politieke vriendjes. De politieke benoemingsrage
woedt feller dan ooit; „Zelfs in de
meerderheidspartijen, die duchtig
in de stoelendans meespringen,
heerst een onbehaaglijk schukk/evoelen. Niemand heeft echter de
moed de vtoed in te dijken. OrxJerwijl legt CVP-voondtter Tindemans manhaftige verklaringen af
tegen de tjenoemingsrage. Het
verschijnsel is in deze tijd waarin
de gewone burger tot versot>ering
wordt aangemaand, weerzinwekkend. Alle politieke partijen hety
ben zkdi in het verleden aan benoemingsgeknoei
bezondigd,
maar het scharidaal heeft nooit
voorheen zulke hoge raad van
onbeschaamdheid bereikt"
Het Is inderdaad schandalig?
Maar dat de liberalen p)rotesteren.- 't Is bijna Goede Vrijdag,
Herman De Croo.„

Twee vakanties in é é n . . .
een week rondreis plus een week aan zeel
Vlieg voor een 15-daagse groepsreis met Vlaamse reisleiding en eigen organisatie naar:

Kwistig Europa
Een aantal Italiaanse parlementsleden hebben geïnformeerd naar de
kostprijs van de Europese instellingen. Het antwoord is gewoon
verbijsterend. Jaariijks besteedt
het Europ)ees parlement meer dan
500 miljoen fr. aan de huur van zijn
lokalen In Straatsburg, Luxemburg
en Brussel. Daarnaast zijn er nog
de werkingskosten In de andere
steden. De huur van een vooriichtlngsbureau in Londen kost jaarlijks 10 miljoen fr. Te Parijs kost
een Identiek bureau jaariijks 6,7
miljoen fr. en te Rome slechts
306.000 f r.
Al deze beschikbare lokalen ne-

men evenwel niet weg dat graag
vergaderd wordt in hotels. Voor
een paar uren betaalt men daar
soms duizelingwekkende bedragen tot 300.000 f r.
De jongste reis van een delegatie
van het Euro-parlement naar ZuldAmerika kostte ruim 19 miljoen fr.
Uiteraard komen de grote politieke frakties hiertegen niet in opstand. Hun fraktlevergaderingen
hebben immers meer weg van een
toeristische uitstap. Aldus zullen
de liberalen eerstd&ags vergaderen In Martinique, terwijl de krlsten-demokraten opteren voor Palermo en Taormine.
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Verzekerings- en dienstenpakket REIS-PLÜS inbegrejjen

Betrouwbare reiskwaliteit
SL-Jakobsmarkt 45-47
20(X) Antwerpen
Tel. 031/34.34.34
Kantoren te Aalst. Bree, Brugge, Brussel Deinze Genk. Gent Hasselt
Herentals, leper. Kortri|k, Leuven. Lier. Meedelen. Oostende Roeselare.
Sint-Niklaas. Sint-Truiden. Turnhout Vilvoorde

12 MAART 1961

.Jet' ^^-ft^SfiV I

%

m'

m

u

10

H\ Himu

nv

Leefmilieu

Het alternatief energiebeleid
van de Volksunie
Na talrijke al dan niet gewilde vertragingsmanipulaties komt het energiedebat dan eindelijk al te laat op gang in de kamer Kommissie Bedrijfsleven. Op basis van de Volksunie-werknota werden door Willy
Desaeyere een 13 bladzijden amendementen ingediend.
Volgens de Volksunie ontbreekt Inderdaad in de regeringsresoluties
elk echt beleid inzake energie, een kritiek die volgens vier krachtlijnen kan samengevat worden.
De globale
energie-opties
Dat een echt beleid in feite ontbreekt wordt het best geïllustreerd door het feit dat de regering zelf geen globale opties indient Bij gebrek hieraan heeft de
Volksunie dan een eigen tekst
voorgesteld met de volgende
klemtonen:
1) De regering overschat het
energieverbruik. Door een grotere
ontkoppeling van het BNP ten
opzichte van het energieverbruik
kan het energle-groeiritme beperkt worden tot 2 % per jaar, wat
tegen 1985 en 1990 een vermindering betekent met 14 en 25 %.
2) Het aandeel van energie-intensieve sektoren zoals staal moet
drastisch beperkt worden: een
despecializatie uit het staal dringt
zich op vermits België geen komparatieve voordelen biedt op dit
punt
3) Er dringen zich twee soorten
maatregelen op:
Ten eerste moeten milieuzuiverende en/of energiet}esparende Investeringen gesubsidieerd worden. Dit mag niet nationaal gebeuren, maar in het raam van de
regionale expansie zoals In Nederland en zoals de GERV dit ook
voorstelt De grootte van de subsidies moet dan ook omgekeerd
evenredig zijn met de energieIntensiteit Ten tweede moeten milieu- of energlebelastingen worden
ingevoerd ter financiering van
deze energiesubsidies. De energieprijzen moeten de totale sociale kost weerspiegelen, de milieukost inbegrepen, volgens het princlep de vervuiler tietaalt
In dit kader moeten ook de sociale
zekerheidsbijdragen vervangen
worden door een energiebelasting, want nu drukt de RMZ enkel
op de arbeid en bevordert dus een
te grote kapitaal- en energie-Intensiteit
In de regeringstekst ontbreekt
een dergelijke koherente visie volledig en beperkt men zich tot vage
nietszeggende verklaringen.

Zonnepanelen. Hiernaast in Madrid,
onder, bij ons. De zon is wereldwijd,
dus voor en van iedereen.

Energiebesparingen
1) In de regeringsresolutie worden
slechts 4 Interventietypen beschouwd. De meest drastische en
ook eenvoudigste Interventie, een
energiebelasting, ontbreekt

Subsidies voor energiebesparingen,
belastingen op energieverspillingen
De Volksunie pleit dan ook voor
een echte moedige politiek waarbij zowel wordt tieloond als gestraft naar gelang van het energieverbruik. Alleen op die manier zullen de konsumenten en producenten werkelijk gaan besparen: dure
advertentiecampagnes om de
mensen te overtuigen zetten geen
zoden aan de dijk, integendeel,
een dergelijke laffe gemakkelijkhekispolitiek leidt tot een ondraaglijke budgettaire last en tot een
nog groter overheldsdeffcit
2) Daarnaast ontbreken in de regeringstekst een aantal nochtans
essentiële voorstellen zoals:
— bouwpremles voor zonne- en
windenergie;
— ontmoediging van aluminium;
— gebruik van afvalwarmte;
— beperking <ran energieomzettingsverilezen;
— energiebalansen voor volledige produktiecycli;
— de frigorifieën;
— de reuzencokesfabriek In Limburg, enz-.
Een dergelijke lijst van Volksunievoorstellen werd als amendement
Ingediend.
3) De regering beperkt zich tot algemeenheden en weigert werkelijke alternatieven te bestuderen
op het vlak van het verkeer zoals:
— taxi-stop;

auto-pooling;
niet-verbruikend vervoer, zoals fietsen;
werk in eigen streek zonder
pendel;
een grotere bevolkingsdichtheid dichter bij de stadscentra;
het afschaffen van de verltehting op de autowegen, enz-

De nuclearizering
van België
De zwaarste kritiek die men echter op de regeringsopties kan formuleren betreft de kerncentrales:
men wil zich blijkbaar neerleggen
bij de politiek van het voklongen
feit die door W. Oaes in het
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verleden stelselmatig werd doorgevoerd.
Zonder demokratische kontrole,
zonder energiedebat werden een
zo groot aantal nucleaire centrales
gebouwd dat men nu blijkbaar niet
meer terug kan, of terug wil.
De Volksunie klaagt in dit vert>and
de politiek aan van systematische «
kostprijsvervalsing, waarbij de
elektriciteitssektor ervoor zorgt
dat de nucleaire kWh goedkoper
is als er centrales moeten getrauwd worden. Op dit ogenblik
zijn steenkoolcentrales goedkoper maar ten gevolge van de
nucleaire overkapacltelt zijn er
toevallig nu geen nodig. De Volksunie weigert In de toekomst dit
monopolistisch spel nog mee te
spelen en eist dat de optie kerncentrales niet meer In aanmerking
wordt genomen, dat de bestelde
kerncentrales Doel 4 en Tihange
niet in gebruik zouden worden
genomen en dat In ieder geval,
omwille van veiligheidsredenen,
de kerncentrales niet op volle toeren zouden werken. De verdere
nuclearizering moet absoluut
vermeden worden: de inspanningen qua kweekreaktoren moeten
afgebroken worden en een voorafgaande afdoende oplossing
dient gevonden te worden voor
het radlo-aktleve afval.
Het nieuwe
steenkooltijdperk
Het regeringsbeleid steunt te weinig op de Limburgse steenkool.
De Volksunie dringt aan opdat
7 miljoen ton als een absoluut minimum zou beschouwd worden. Als
eigenlijk streefcijfer zou daarom
minstens 8 miljoen moeten genomen worden en na het openen
van minstens één nieuwe mijn
zelfs meer.
Bovendien moeten de nodige
steenkoolverwerkende bedrijven
In Limburg komen met een cokesfabriek van minstens 2,4 Mlo ton,
en niet 1,2 zoals de regering voorstelt met de noodzakelijke carbochemie en met een steenkoolcentrale ter vervanging van de nucleaire energie.

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

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B
Bijhuis:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)

Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

BULO

UW specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen

KANTOORMEUBELEN N.V.
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Reportage

Na de kunstdiefstal te O.-L.-Vr.-Lombeek...
In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april 1974 drongen onbekenden de Onze-Lieve-Vrouwkerk van O.-L-V.Lombeek (Vlaams-Brabant) door een kartonnen nooddeur
binnen en beitelden vier beeldengroepen uit het 16deeeuwse retabel weg, vier andere beelden (waarvan twee uit
de school van Claus Sluter) werden eveneens weggenomen.
Einde januari 1981, hetzelfde liedje. Dit keer werd de roof
grondiger aangepakt: het wereldberoemde kunstwerk werd
onherroepelijk verminkt Het laatgotische meesterwerk van
Brusselse houtbewerking zal nog slechts op foto's te
bewonderen zijnOp zoek naar de verantwoordelijken voor deze kunstroof
ondervroeg VU-kamerlid Jef Valkeniers de staatssekretaris
voor de Vlaamse Gemeenschap Rika De Backer.

Applaus
voor retabeldleven?
Met verbijstering heeft heel Vlaanderen op
de televisie en In de pers kunnen zien hoe het
wereldberoemde retabel van Onze-LieveVrouw-Lombeek, een meesterwerk der Brusselse houtsnijders, door dieven letterlijk in
stukken gehakt werd.
Men moet ver teruggaan in de annalen van de
kunstdiefstallen om nog een soortgelijk misdrijf te vinden. Het was immers in 1934 dat uit
de Gentse Sint-Baafskatedraal een paneel
van Jan Van Eijcks altaarstuk van het Lam
Gods geroofd werd. Dit was toen het werk
van een mandataris van de Katolieke Partij.
Vandaag is de verontwaardiging in Vlaanderen des te groter omdat de overheid reeds
lang wist dat het retabel van Lombeek hoegenaamd niet beveiligd was. Sinds het einde der
jaren zestig — was de toegang tot de kerk
van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek afgesloten
door een voorlopige afsluiting. Jarenlang

werd een briefwisseling heen en weer gevoerd tussen de verschillende instanties die
„verantwoordelijk" zijn voor de bescherming
van ons kunstbezit. Men raakte echter niet
akkoord over de vorm en de stijl van de deur
die zou geplaatst worden! Na aandringen van
de pastoor van Lombeek heeft een architekt
van de Koninklijke Kommissie voor Monumenten en Landschappen zelf een ontwerp
gemaakt dat op 25 april 1974 werd goedgekeurd. Enkele dagen later werden een aantal
beelden van het retabel gestolen.
Meerdere instanties dragen grote verantwoordelijkheid voor deze katastrofe. Dit
geldt eerst en vooral voor de Koninklijke
Kommissie voor Monumenten en Landschappen die ambtshalve met de zorg voor ons
kunstbezit belast is. Maar ook de gemeentebesturen én de kerkfabrieken gaan niet
vrijuit!

Men dient zich in de zaak van
Lombeek af te vragen waar de
verantwoordelijkheid voor de
gang van zaken ligt

„Op 21 mei 1974 heb ik hierover reeds geïnterpelleerd. Reeds
bij die gelegenheid heb ik erop gewezen dat niets dit
onherstelbaar verlies kon goedpraten omdat enkel grove
nalatigheid de diefstal had mogelijk gemaakt
Ik vraag mij eerlijk af welke woorden ik nu moet gebruiken om
wat nu gebeurd is te beschrijven.
In het konkrete geval van de kerk van O.-L-V.-Lombeek schijnt
men er in de periode tussen 1974 en 1981 niet in geslaagd Ie
zijn om een degelijke deur te laten maken. Ongelooflijk maar
waar! Zoiets gebeurt in 1981 in Vlaanderen dat beschikt over
kultuurautonomie, het pronkstuk van de Vlaamse kristendemokraten."
Als dit de kultuurpolitiek is, die het zogezegde autonome
Vlaanderen zal voeren, wel dan is het er maar zeer droevig
mee gesteld!"
(Jef Valkeniers in de Vlaamse Raad, woensdag 25 februari 1981)

zorgd worden dat deze maatregelen ook effektief worden uitgevoerd schijnt vandaag vaak niet
meer te tellen. Hoofdzaak is dat er
dikke rapporten worden opgesteld, geleerde referaten worden
De kommissie?
gehouden, niet dat er ook werkeJef Valkeniers: Zoals zovele an- lijk iets gedaan wordt
dere lijdt ook deze instelling aan Wat hebben de leden van de
de typische kwaal die de laatste Koninklijke Kommissie voor Motijd op vele terreinen uitbrekiing numenten en Landschappen in al
heeft gekend. Ik bedoel het verga- die jaren gedaan om deze zaak te
deren om te vergaderen, het op- bespoedigen? Wie in die uiterst
richten van alle mogelijke en on- belangrijke aangelegenheden niet
mogelijke kommissies met ronken- snel, deskundig en doeltreffend
de namen, het instellen van advies- kan werken is in een dergelijke inorganen, werkgroepen, diskussie- stelling niet op zijn plaats. Zetelen
groepen, stuurgroepen en noem in deze Kommissie is allerminst
maar op.
een erefunktie. Het vereist konDat er uiteindelijk ook nog eens kreet werk en aanhoudende inzet
konkrete beslissingen moeten ge- Is men hiertoe niet bereid dan
troffen worden en dat er daaren- moet men maar ophoepelen en
boven ook nog moet voor ge- daarmee uit!"

Dhr Marijnissen, hoofd van de
afdeling konservatie van het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium:
„Het heeft geen enkele zin allerlei
kommissies uit de grond te stampen als men er slechts politici
instopt De vakmensen, die de
noden en problemen van ons
kunstpatrimonium kennen, worden over het hoofd gezien. Bovendien blijkt dat er wel geld beschikbaar is voor stommiteiten maar dat
de fondsen voor het behoud en de
beveiliging van onze kunstschatten helemaal ontoereikend zijn."
Het gemeentebestuur?
Jef Valkeniers: „Maar ook het
gemeentebestuur (CVP) van
Roosdaal gaat niet vrijuit

* , . . •

„...een nieuwe aanpak van de problematiek is noodzakelijk..."
ftika De Backer op een vraag van
J. Valkeniers, mei 1974.

„Er zijn een reeks vooHopige beveiligingsrichtlijnen opgesteld die
eerlang aan de Vlaamse Exekutieve zullen worden voorgelegd. In
afwachting van voldoende beveiliging kunnen waardevolle kunstwerken in andere beveiligde gebouwen, b.v. de rijksmusea, worden ondergebracht Maar ook
daartegen toestaan bezwaren. In
elk geval zoekt het departement,
in overleg met de gemeentebesturen en de kerkfabrieken, naar een
optimale beveiliging."

ftika De Backer op een _ vraag van
J. Valkeniers, februari 1981
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„Mijn kerk is afgesloten met karton waar de dieven zo doorwandelen! Als de kommissie voor Monumenten en Landschappen nog
lang treuzelt om te beslissen welke deur er in het portaal moet
komen, is mijn kerk binnen enkele
maanden leeggeplunderd!"
Pastoor De Gendt van
beek, april 1974.

O.-L-V.-Lom-

„Na zeven jaar is de zaak nog in
beraad. Ze kunnen het allemaal
goed zeggen, maar wat komt er
van in huis? Niets!"
Pastoor De Gendt van
beek, januari 1981.

O.-L-V.-Lom-

„Was de kostprijs van enkele tienduizenden franken inderdaad te
veel om te pogen het onschatbare
Lombeekse altaarstuk tegen barbaren te vrijwaren? Misschien zal
men aanvoeren dat gespecializeerde dieven met alarminstallaties raad weten. Dat is mogelijk.
Maar dan had men toch „iets"
gedaan. Akkoord? De vraag is nu:
zal men iets doen? Want de O.-LVrouwkerk te Lombeek bergt nog
enkele schatten."

Hervé La Barthe, in „Brabant', het
tijdschrift van de Toeristische federatie van Brabant februari 1981.

„Ik heb met deze diefstal willen „De mensen handelen onverantaantonen hoe gemakkelijk fiet is woord. Zij beseffen de waarde
een kunstwerk uit een kerk weg te van een kunstwerk niet meer Kijk
nemen. Ik heb daarna zelf de maar naar het Lam Gods te Gent
pastoor telefonisch op de hoogte Dat is gewoon een melkkoe gegebracht van de feiten en hem worden. Terwijl de koster ijverig
verteld waar ik het beekije ver- kaartjes aan het knippen is worden de mensen binnengestouwd
stopte!"
Een kunstschattendief, Wezemaal,op een manier die enkel kan vergeleken worden met de metro van
oktober 1973.
,Als ik de naam van mijn opdracht- Tokio. De buschauffeurs spelen
gever vrijgeef, leef ik na mijn vrijla- zelf gids. Zij klimmen over de
afsluiting en draaien zelf de paneting geen dag meer!"
len open om het kunstwerk aan
Een kunstschattendief, Rochefort, fehun passagiers te tonen. Dat is
bruari 1975.
duidelijk niet meer verantwoord."
„Ik heb die voorwerpen weggenomen omdat ze er totaal onbeschermd lagen en in die tijd veel
kunstdiefstallen gepleegd werden.
Bovendien werd er slecht voor
gezorgd!"
Dr. R. Marijnissen in een vraaggeEen kunstschattendief.
januari 1976.

Oudenaarde,

sprek met „Het Nieuwsblad",
1981.

januan
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veiligd, moet je ook de deuren en
(dak)-vensters beschermen. Reken maar per kerk op een gemiddeld bedrag van 500.000 fr. Dat
kan de staat allemaal niet zelf
betalen. Die kan wel een beperkte
subsidie geven. In bijna elke kerk
staan kunstschatten, en er zijn
zoveel kerken. Die financiële last
moet men overlaten aan de lokale
overheden". Maar als deze overheid niets doet kunnen Hakendover en Lombeek zich elke dag
herhalen...

Vooral omdat deze heren beter
dan wie ook de toestand ter plaatse kenden. Het was niet meer dan
de verdomde plicht om-in-afwachting van staatstussenkomst —
deze kerk degelijk af te sluiten en
te zorgen voor een beveiligingssysteem. De schamele 500.000 fr
hadden burgemeester Van Cauwelaert en zijn kollege hiervoor
echter niet over Maar ja, daar
kunt ge geen stemmen mee winnen nietwaar? Vandaag kan iedereen de resultaten van dergelijke
misdadige nalatigheid gaan bewonderen. Ik wens die heren in elk
geval veel moed en sterkte om
voortaan verder te leven met het
knagende besef een verpletterende verantwoordelijkheid te dragen
voor de vernieling van wat eerts
het wereldberoemde pronkstuk
van hun gemeente was."
Waar naartoe?
Een vraag die na elke kunstdiefstal
gesteld wordt is „waarheen met
de voorwerpen?" Doorgaans zijn
zij 20 goed bekend bij de internationale en nationale politiediensten
dat ze haast nooit onmiddellijk op
de markt komen. Tot ze dan toch
ergens „aangeboden" worden, bij
een antiekhandelaar, b.v... Het geval heeft zich voorgedaan in het
Nederlands Goes war honderden
gestolen voorwerpen, en tientallen
diefstallen in het Vlaamse land, bij
een antiquair werden teruggevonden. Maar niet alle voorwerpen
verschijnen zo vlug. Eind 1978
doken in Breda delen van een in
1916 in Wallonië bestolen retabel
op...
Heelwat kunst wordt ook in opdracht gepikt, om een privé-kollektie aan te leggen, om chantage te
plegen of om naar het verre buitenland te smokkelen. Wanneer
een Vlaams beeldje in Hongkong
op de markt gebracht wordt is het
natuurlijk ver zoeken naar een
kenner om uit te maken of het om
een „Lombeek" of een „Hakendover" gaat Leken bij ons weten
doorgaans ook geen raad om uit
te maken of het om een echt vals
of gestolen boeddhabeeldje gaat..
Hoe beschermen?
De demokratizering van de kunst,
de vloed van toeristische folders
en boeken hebben de massa met
de eigen kunstwerken vertrouwd
gemaakt. Dat is ongetwijfeld een
goede zaak, anderzijds is het zo
dat kunstwerken tot in de details
„gekend" zijn. Dan maar gezocht
naar afdoende middelen om ze te
beschermen. Er waren sinds de
eerste diefstal in Lombeek heelwat voorstellen. Ze werden blijk-

baar allemaal onderzocht en bestudeerd, iets te langdurig dunkt
ons, de tijd liep en nu is het voor
Hakendover en Lombeek te laat!
De pastoor van Lombeek vroeg
een beschermend glas. De kerkfabriek en het gemeentebestuur
vroegen een nieuwe deur De Leuvense VVV vroeg een religieus
museum om alle kerkschatten in
op te bergen. Hervé La Barthe
vroeg, al was het maar primitief
een elektronisch alarmsysteem. In
1974 stelde een ingenieur van
openbare werken een technisch
rapport over de bescherming van
gebouwen op. Uit het rapport dat
de ambtenaar, de heer Albert Gobin toen aan het Koninklijk Insti-

tuut voor het Kunstpatrimonium
voorlegde, citeren wij: „In het rapport worden diverse oplossingen
voorgesteld, een aantal keuzemogelijkheden, zodat men per geval
kan uitmaken wat de voordeligste
oplossing is. Een schilderij bij voorbeeld wordt beveiligd met een
alarmsysteem, waarbij een kring
wordt ingeschakeld bij de bewaker (de pastoor, de politie), en een
extra-veiligheidskring dat alarm
slaat wanneer de draad wordt
doorgesneden. Het alarmtoestel
kost tot 25.000 fr„ de kringen kosten 10 fr. per meter. Om drie schilderijen te beschermen kost dat al
ongeveer 100.000 fr. Indien veel
voorwerpen moeten worden be-

Drie vragen
Om zijn interpellatie tot de staatssekretaris af te ronden stelt kamerlid J. Valkeniers drie vragen.
1. Wat is de staatssekretaris van
plan te doen om de bedoelde
kommissie van monumenten en
landschappen op een meer doeltreffende manier te doen werken
en de afhandeling van de aanhangige dossiers te bespoedigen?
2. Wat zal onmiddellijk gedaan
worden om de nog overblijvende
kunstwerken in de kerk van O.-LVrouw-Lombeek te beveiligen?
3. Wanneer zullen voldoende financiële middelen uitgetrokken
worden om ons kunstpatrimonium
afdoende te beveiligen? Wanneer
budgettaire moeilijkheden zouden
worden aangevoerd als argument
is het dan niet aangewezen sommige subsidies, verleend door Nederlandse kuituur, te beperken tot
wanneer ons kunstpatrimonium
voldoende beschermd is?
En de staatssekretaris antwoordt
dat hij betreurt dat allerlei goedkope verklaringen omtrent de beveiliging van kunstvoorwerpen door
de kranten klakkeloos werden
overgenomen. Het beveiligen van
kunstvoorwerpen is helemaal
geen eenvoudige zaak. Dat bewijst de diefstal van een Rubensschilderij uit het zeer goed bewaakte museum van Stockholm.

Er zijn wel degelijk voldoende subsidies voorzien voor de bescherming van ons roerend kunstbezit
Wat de kerk van O.-L-VrouwLombeek betreft, werden reeds
een aantal beveiligingsmaatregelen goedgekeurd. In afwachting
van de realizatie daarvan, zullen
het retabel en de daarbijhorende
beelden, in de Koninklijke Musea
voor Kunst en Kuituur gerestaureerd en bewaard worden.
De Koninklijke Kommissie voor
Landschapperv en Monumentenzorg heeft reeds een aantal helangrijke dossiers goedgekeurd.
De efficiënte bescherming van
ons kunstpatrimonium is ook een
zaak van andere departementen
o.a. Binnenlandze Zaken en Justitie. Er is een prioriteitenlijst aangelegd voor te beschermen monumenten, in overleg met de gemeente en de kerkfabrieken.
Er zijn een reeks voorlopige beveiligingsrichtlijnen opgesteld die eerlang aan de Vlaamse Executieve
zullen worden voorgelegd. In afwachting van afdoende beveiliging
kunnen waardevoile kunstwerken
in andere beveiligde gebouwen
b.v. de rijksmusea worden ondergebracht Maar ook daartegen bestaan bezwaren. In elk geval zoekt
het departement, in overleg met
de gemeentebesturen en de kerkfabrieken, naar een optimale beveiliging...

Applaus.
Inderdaad, „het
departement
zoekt." net zoals in 1974 naar een
oplossing. Zou het nu niet beter de
verdwenen beeldjes zoeken? Wat
er ook van zij: het antwoord van
mevrouw de staatssekretaris
werd door de leden van de meerderheid met applaus beantwoord.
En wie dit niet gelooft leze er het
„Beknopt Verslag nr. 8" van de
Vlaamse Raad, woensdag 25 februari 1981 op na!
(in.v.L)

Vlaams-Brabant waar dieven thuis zijn...
Vlaams-Brabant blijkt zowat
het lievelingsterrein van dieven te zijn. Hier een (onvolledig) lijstje van wat er de
laatste jaren zo allemaal
weggeroofd is uit kerken en
kapellen.
indrukwekkend,
niet?
Oktober 1973, uit de kerk
van Wezemaal wordt een
houten beeldje (2 miljoen fr.
waard) gestolen.
April 1974, het retabel van
O.-L-V.-Lombeek wordt voor
de eerste maal beroofd. (Als
gevolg daarvan stopt de pastoor van Hemelveerdegem
zijn retabel in een bankkluisJ
April 1975, in de O.-L-V.-kerk
van Aarschot worden kunstdiefstallen gepleegd.
Maart 1975, uit de St-Gangulguskerk van Borgloon
worden acht antieke kandelaars gestolen.
Mei 1975, uit het Instrumentenmuseum te Brussel worden oude en zeldzame instrumenten gestolen.
April 1976, 16de-eeuwse
beelden worden weggepikt
uit de kerk van Oorbeek (bij
Tienen).
Mei 1976, de O.-L-V.-ter-Kamerenkerk van Eisene wordt
beroofd.
Januari 1978, uit de kerk van
Asse worden beeldjes ontvreemd.
September 1978, het retabel
van Hakendover wordt ontdaan van de centrale beel-

dengroep, beter bekend als
de uitt)etaling van de werklieden. ( ± 1 miljoen frj.
November 1978, hetzelfde
retabel wordt nu helemaal
leeggeroofd.
April 1978, uit de biblioteek
van abdij Keizersberg te Leuven worden waardevolle
boeken gestolen.
Januari 1979, heilige vaten en
Ijeekten worden ontvreemd

uit de kerk van Groot-Bijgaarden.
April 1980, uit het stedelijk
museum van Diest wordt een
waardevol patmhoutenl3eekl
gestolen_
Augustus 1979, de kerk van
Groot-Bijgaarden wordt opnieuw isé^olen.
Mei 1980, de Brusselse StMtohlelskatedraal wordt be-

stolen van een waardevol
schilderij. De abdij van Afffigem wordt beroofd van terv
toongestekte
ikonen
(300.000 hl Een maand later
worden ter waarde van 3
mNjoen kunstwerken gestolen uit een Grieks-ortodoxe
kerk te Eisene (waarde 3
mHjoen f r J .
Januari 1981, twt retabel van
Lombeek gaat eraan„

JéMi".

In 1978 werd bij een gekend antiquair (een miljonair) te Goes in Nederland een buit aan kerkschatten teruggevonden. De voorwerpen waren afkomstig uit zowat alle dorpen van het
Vlaamse land.
De respektievelijke pastoors hadden maar aan te wijzen wat uit hun kerk gestolen werd

J
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A Dream of Passion, GrieksBritse film van Jules Dassin
met o.a. Melina Mercouri. Dinsdag 17 maart om 20 u. 40 op
BRT 2.

Zaterdag
14 MAART

chertjes - 19.07 Uitze
derden (Het Vrije Woon
Hitring. — 21.10 Verovt
(water). - 2200 I.Q
2230 Nieuwa
-^

BRT 2

20.10 Allemaal beestjei
Vrouwenkreet (film). —
jour la France (Open J

BRT 1
F 1

14.00 Open school. - 16.00 Storm
in een glas water (film). — 17.55
Doctor Snuggles (stnp). — 18.00
Elektnsche eskimo. Jeugdfilm. —
18.55 Dit leuke land. - 19.45
Nieuws. — 20.10 Laveme en Shirley (fJ. - 20.35 Het staat in de
sterren geschreven (show). —
21.35 Mrs R's dochter. Weekeindfilm. — 23.10 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF1 (spel). 20.00 Nieuwa — 2030 Les doigts
croisés (film). — 22.10 L'arme verte (reportage). — 23.15 Nieuws.

A2
19.45 Top club (ontspanning). —
20.00 Nieuwa - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.55 Een minia
terraad onder Napoleon! (dokJ. —
22.25 Hedendaagse muziek (dokJ.

NED 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Dag huis,
dag tuin, dag opbergschuur —
15.43 De lawaaipapegaai prezenteert — 1600 Wat je zegt ben je
zelf (info). - 16.25 Stuif es in. 18.36 Sesamstraat - 19.00 Popeye (strip). — 19.05 Popkrant —
19.35 Love boat (fJ. - 2025 Sonja's goed nieuws show. — 21.37
Nieuws. — 21.55 Mike Burstyn
show. - 22.45 Voetbal '80. 23.20 Simon Carmiggelt - 23.34
Nieuws.

NED 2
18.57 Nieuws. - 18.59 Sinbad de
zeeman (strip). — 1925 De Muppet show. — 20.00 Nieuws. —
2027 Churchill en de generaals (fJ.
- 21.35 Huisbezoek (fJ. - 21.50
Sport op zaterdag. — 2220 Brandpunt-verkiezingen. — 23.20 Vastenoverweging. — 23.30 Nieuws.
— 23.35 Paardesport

RTB 1
15.10 Chansons souvenir. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraordinaire. — 20.30 Le sauvage (film).
22.15 Cinescope. - 23.10
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 L'homme en colère (film).
— 22.05 Nieuws.
— 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. — 13.30 Tennis
(reportage). — 14.30 Handel en
wandel (Open SchooO. - 15.00
Sesamstraat — 15.30 ScottJoplin
(musical). — 17.00 Tennis (reportage). — 18.00 Jonger dan je denktklub. — 18.30 Doctor Snuggles
(strip). - 18.35 Van Pool tot Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. - 20.30 Paradijsvogels (fJ. — 2120 Mezza
Musica — 22.15 De goden uit het
Oosten (dok). — 23.05 Nieuws.

NED 1
19.00 Nieuws. - 19.05 Woody
Woodpecker (strip). - 19.12 Bassie en Adriaan (fJ. — 19.35 Kieskeurig. — 20.05 Marco Bakker
prezenteert — 21.00 Derrick (fJ.
- 22.00 Bill Peach in Oiina (dokj.

22.05 Les esquimaux (dokJ. —
23.00 Coupa de bec (toneeO. —
23.30 Nieuws.

F3
20.30 Histoire de la medecine. —
2125 Nieuwa — 21.40 Linvité de
Fr. 3 (Frankenstein). - 2235 Les
cinq gentlemen maudits (film).

LUX.
19 00 Informatiemagazine. — 1930
Filmmagazine. — 20.00 Kojak (fJ.
— 21.00 La valse des truands
(film). - 22.40 Birma (dokJ.

20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird
gewinnen. — 22.00 Nieuws. —
2220 Der Henker ist unterwegs
(film). - 23.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws (fJ. - 19.30 Testament einer Jugend. — 20.15
Schnee am Kilimandscharo (film).
- 22.05 Nieuws. - 22.10 Sportstudk). — 2325 Ungewöhnliche
Geschichten. — 0.15 Nieuwa

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Hans Werner Henze (portreO. — 21.45
Henry IV (toneeO. — 0.30 Nieuws.

LUX
19.00 Nieuws. - 19.30 Switch (fJ.
— 20.30 Un Oursin dans la poche
(film). - 2220 Monte-Carto (film).

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un
(vanété). - 21.40 Dallas (fJ. 23.35 Nieuws.

NED 2
15.30 Nieuws. - 15.35 't Spant er
om (show). — 1625 De rode ballon. — 17.05 Studio sport 1. —
17.35 Groningen (dokJ. — 1830
Sesamstraat — 18.45 Sprekershoek. — 19.00 Studio sport 2. —
20.00 Nieuws. — 20.10 Oogst in
beeU. — 20.40 Humanistisch verbond. — 20.45 Koot en Ble. —
21.30 Himalaya Cnfo). - 22.30 De
schrijvers (debaO. — 23.15
Nieuws.

RTB
12.00 Faire le point (debat). —
13.00 Nieuws. — 1930 Nieuwa —
19.55 Chansons a la carte. - 2120
Le voleur d'enfants (tv-film). —
22.50 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Unter den
Wildtieren Alaskas und des Beringmeeres (NatuurdokJ. — 21.05 Gesprek over koncentratiekampen.
- 23.05 Nieuwa - 23.10 Italiaanse renaissancekunstenaars (dokJ.
— 23.55 Nieuws.

ZDF

A2
19.45 Top Oub (ontspanning). —
20.00 Nieuws. — 20.35 Molière ou
la vle d'un honnête homme (f). —
21.35 Intemeige (speO. - 22.30
Het konlnknjk Zanskar (dok). —
2325 Nieuws.

19.30 Eprtiaim Kishon (portret van
deze schrijver). — 20.15 Die Auswanderer (film). — 21.50 Nieuws.
— 22.05 Libanon (reportage). —
22.50 Regisseur Jan TroetI (portreO. — 23.35 Nieuws.

F3

D3

20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Grêce a la musique (dokj.

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws — 20.15 Archeologie am Rhein — 21.00 Auslandstudio. — 21 45 Mensen, kontakt zoeken. - 22.30 Mireille Mathieu III
(show). - 2310 Nieuwa

— 22.30 Nieuwa

Zondag
15 MAART

F1

BRT

1925 Les animaux du monde. —
20.00 Nieuwa - 20.30 L'hotel de la
plage (film). - 2225 Koncert
(Strauss en Saint Saéns). — 2325
Nieuws.

9.15 Voor boer en tuinder (Open
School) - 9.45Telegym. - 10.00
Protestantse eredienst uit Vilvoorde. — 11.00 Konfrontatie (debaO.

20.00 Nieuwa - 20 35 Nana (fJ. -
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A2

17 MAART
BRT 1

LUX
1926 Le cofh^fort (speO. - 19.45
Dierenmagazine. — 20.00 Famlliy
hours (fJ. - 21.00 Senso (film).

NED 2

18.57 Nieuws. - 18.5E
witte raaf'(f 1 - 1 9 . 2 5 '
(kwis). — 20.00 Nieuw
De wilde eend (tonee
Aktualiteitenrubriek. —
den van deze tijd — 22

14.00 Schoolteleviaie. - 18.00
Doctor Snuggles (strip). — 18.05
Sesamstraat — 1830 Ken uw
recht (Open SchooO. - 19.00 La-

19.00 Waalse geweste
teiten. — 19.30 Nieuw
Salut champton (over
20.50 TVF Magazine (
de knsis). - 21.50
danse (dokJ. - 2255

RTB 2

18.30 The Muppet Sht
Visa pour Ie monde
21.50 Videographie.

Maandag
16 MAART

- 22.45 Nieuws.

ARD

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuwa - 20.15 DGB Wohin? — 22.00 Dies 1st mein
Land (film). — 23.40 Nieuwa

18.30 Jeugdjournaal samstraat — 1900 D
meer bij. — 19.10 Dank
(koorzang). - 1940 K
leven. — 21.37 Nieuwi
Den Haag vandaag. —
jaar Bela Bartok (dok
Nieuws.

RTB 1

Dinsdag

D3

NED 1

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00
Docteur Snuggles (strip). — 18.05
Maja de bij (strip). - 18.30 Borv
jour la France (Open SchooD. —
19.00 Voor wie dit hoort (poëzie).
— 19.17 Uitzending door derden
(Boerenbond). — 19.45 Nieuwa —
20.15 Het geslacht Rius (fJ. —
21.05 Sportshow. — 21.50 Rapport
'81: De notenkrakers (muzlekinfo).
- 2240 Nieuwa - 2255 Handel
en wandel (Open SchooD.

NED 1
18.30 Jeugdjournaal. - 18.36 Sesamstraat — 19.00 De Arena
show. — 19.46 Als een draal om je
oren (film). — 21.37 Nieuwre. —
21.55 Verslag uit Polen (dik). 23.30 Nieuws.

NED 2
18.57 Nieuwa — 18.59 Angle (fJ.
— 1925 Banana Split (verborgen
camera). — 20.00 Nieuws. — 2027
De fabriek (fJ. - 2120 Wordt u al
geholpen? (fJ. - 21.50 Aktua TV
- 2225 Soap (fJ. - 22.50 Tros
sport extra — 23.45 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuwa - 19.55 Robert et
Robert (film en debaü. - 23.00
Nieuws en weerl>ericht

RTB 2
18.30 The Muppet show. — 19.55
De Waal op school (reportage).

ARD
20.00 Nieuwa - 20.15 Das Glück
der Familie Rougon (fJ. — 21.45
Roger Whittaker (Muzikaal portreO. — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Der Turm der ülien (film).

ZDF
1900 Nieuwa — 1930 üedercircus (show). — 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. — 21.00 Die Auswanderer (film). — 22.50 Elisabeth
Selbert (Portret van deze advokate). — 23.45 Nieuwa

Z A T E R D A G o 4 maart) - De zaterdagmiddagfilm op BRT is er een uit de oude doos: Storm in een
glas water (ZM/W) (Storm in a tea cup). En de titel geeft
werkelijk aan wat zich in de film afspeelt: de burgemeester in een nietig dorp wil een weduwe een proces aan
het been lappen omdat zij haar hondentaks niet kan
betalen. Het nieuwtje haalt de plaatselijke en vandaar de
nationale pers. Hierdoor komen de pKïlitieke ambities
van het burgemeestertje in het gedrang. O p zijn beurt
krijgt de journalist die het nieuws uitbracht een proces
aangespannen.- Regie: Victor Seville (1936). Hoofdrollen: Vivien Leigh, Rex Harrison, (Decil Parker. Na de
weggooishow Het staat in de sterren geschreven volgt
de probleemzwangere TV-film Mrs. R's dochter met
Ckyris Leachman en Season HuWey. Ellie, de dochter
van Mrs. Ruth (Mrs. R) Randell werd verkracht Mrs. R.
wil de dader voor de rechter slepen. Ook al weet zij dat
haar dochter daardoor een pijnlijke beproeving zal
moeten doorstaan. Het begint al bij de aanklacht: een
politie-officier weigert een verslag op te stellen. Daarop
begint Mrs. R. zelf met een onderzoek- Het namiddagprogramma van AVRO (Ned. 1) komt tegemoet aan de
wensen van de kinderen van alle leeftijdsgroepen. — In
de Muppetsow (KRO/Ned. Il) is de country- en westernzanger Kenny Rogers te gast

ZONDAG

(ISmaarO -

Tennisliefhebbers ko-

men dit weekend volop aan hun trekken. 0.a.: vandaag
(BRT en RTBF20) samenvattingen en rechtstreekse
verslagen van het Internationale Toernooi in Vorst
Nationaal en maandag, Ned. 2: het toernooi in Brussel in
Tros sport extra — In het informatieve bejaardenmagazine Jonger dan je denl<t (BRT) zitten o.a.: Informatie
over erfrecht van de langstlevende; gesprek met een
notaris; eerste hulp bij hartaanvallen; gesprek met een
dokter. — Tros brengt op Ned. 1 een interessante dokumentaire over het hedendaagse China, bekeken door
een Australische toerist (BUI Peach in China). — O p
Duitsland II komt het eerste deel van het Zweedse vierdelige filmepos Die Auswanderer (Utvandrama). De
film gaat over een Zweedse familie die rond 1850 uit
pure wanhoop naar Amerika trekt o m daar een nieuw
bestaan op te bouwen
M A A N D A G ( i e maart) — In Voor wie dit hoort
(BRT) brengen Mies de Heer, Henk Batenburg en
Antoine Oomen (de groep „Poëzie Hardop") gedichten
van Paul van Ostaijen. Rapport 81 heeft als ondertitel
„De notenkrakers" en is een informatieve reportage
over het huidige muziekleven in Vlaanderen. M.m.v. verscheidene musici en muziekkenners. — Wie denkt dat
alleen in het noordelijk gedeelte van België dialekt
gesproken wordt, moet zijn visie herzien. Ook Wallonië
heeft zijn dialekten. In het Waals magazine (RTBF 2)

gaat het O A over „Waals op s
liaanse film La Gifie die door de
de titel Afe een draai om je ore
een tragikomische iiefdesgesch
noteau (1974) met de geroutin
Annie Girardot de aantrekkelijk
jeune premier Jacl^ues Spies
Tussen vader Jean en dochl
kikxnetersbrede generatiekloof
rond vertioudingen en liefde. P«
is met een rustige Engelsman
heeft twee vriendjes. Als het te
tussen pa en Isabelle, vlucht he
der. met pa-lief in haar kielzog,
vriendin Madeleine hem verlate
een indringende film over de s
uit Polen) — O p Nederiand 2 a
landse reeks De Fabriek, gesch
die niet aan zijn proefstuk is, e
Engelse gastregisseur Andrew
geslaalgd het kruim van de Ned
trices aan te trekken. (Rudy
Krabbé. Pleuni Touw, Andrea C
enzJ. D e reeks speelt rond v o
een suikerfabriek.

D I N S D A G
(17maarO
schappelijk magazine van BRT
gewijd aan watervoorziening.
Griekse film Vrouwenkreet uitj
de regisseur, besloot samen me
couri een film te maken die op d
„Medea" zou zijn gebaseerd,
echter in een hedendaagse siti
Het werd uiteindelijk „Vrouwer
couri als Maia/Medea, Ellen B
nas e.a — Het vrouwenmagazi
gazine zit votop in de hedendaa
en de krisis, werkgelegenheid, s

WOENSDAG dSmaa

Vlaams-nationalistische
Uitzen
niet met ons-. — Verder is ei
terugwedstrijden in de kwartfin
se Bekers. Lokeren krijgt A Z 67
moet naar Keulen. Feyenoord h
— De voetbalhaters hebben nc
mogelijkheden om naar te kijke
Amerikaanse thriller van Sam
met Joan Fontaine, Herbert M i
zuchtige mooie vrouw van de t
een minnaar, maar wanneer zij
pappen met de schatrijke Mile
meteen met haar minnaar, dr

m
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TV-programma's

- 19.07 Uitzending door
)t Vrije W o o r d ) . - 2 0 . 1 5
21.10 Verover de aarde
- 22.00 I.Q. Ckwis). iws.
-^

naai beestjes. — 20.40
reet (film). - 22.35 Bonince (Open School).

jdjournaal. — 18.36 Se— 19.00 D'r kan nog
- 19.10 Dank zij U Heer
). — 19.40 Kies dan het
21.37 Nieuws. - 21.55
vandaag. - 22.10 100
Bartok (dokJ. - 23.15

iws. - 18.59 Hotel „De
( f j . - 19.25 Cum Laude
20,00 Nieuws. - 2027
eend (toneeD. 2220
anrubriek. - 23.00 Af goeze tijd. - 2320 Nieuws.

3lse gewestelijke aktuali19.30 Nieuws. - 19.56
mpton Cover sporO. —
- Magazine (Vrouwen in
. — 21.50 Magie de la
)kJ. - 2Z55 Nieuws.

Muppet Show. - 1955
r Ie monde (kwis). —
eographie.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Willem
Ruis show. — 21.00 Aktuallteiten.
— 21.45 Nick Lewis, chief inspector (f J. — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Die Gimmicks (f J.

Woensdag
18 MAART
BRT 1

ZDF

19.45 Gewestelijke aktuallteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Landesspiegel.

15.30 Open school. - 17.00 O p
het schildpadplein. — 18.00 Klein,
klein kleutertje. — 18.15 Doctor
Snuggles. — 18.20 Achim (dokJ.
— 18.30 Battlestar Galactica (SF-f).
— 19.17 Uitzending door derden
(VU). - 19.37 Morgen. - 19.45
Nieuws. — 20.15 Arnold (f). —
20.40 De oorveeg (TV-film). —
21.20 Belgische kunst 1945-1975
(dokJ. - 22.10 Nieuws.

LUX

BRT 2

19.45 Dierenmagazine. — 19.55
RTL-Flash: spel. - 20.00 Dallas (f J.
— 21.00 Cran d'arrêt (film).

20.15 Studio vrije tijd. 20.15
Studio vrije tijd. — 21.15 Ivy (triller).

19.00 Nieuws. - 19.30 Die Neuburger (film). - 21.00 Heute-journal. — 21.20 Turkije (reportage). —
22.05 Die karte der neuen Welt
(tv-spel). - 23.35 Nieuws.

D 3

F 1
19.20 Gewestelijke aktuallteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. 20.30 Politiek
debat — 21.35 Les lendemains
pour l'homme (dokJ.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.40 Molière ou
la vie d'un honnête home (f. en
debaO. — 23.30 Nieuwa

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
20.30 Sissi (film). 22.05
Nieuws.

/Vaals op school" — De Frans-ltadle door de Vara via Ned. 1 onder
w om je oren uitgezonden wordt Is
iefdesgeschiedenis van Claude Rde geroutineerde Lirro Ventura en
lantrekkelijke Isabelle Adjani en de
i^ues Spiesser in de hoofdrollen.
1 en dochter Isabelle gaapt een
-leratiekloof. Alles in de film draait
en liefde. Pa heeft een vriendin, ma
Engelsman vertrokken en Isabelle
3. Als het tot een ruwe breuk komt
e, vlucht het meisje naar haar moeaar kielzog. Ondertussen heeft zijn
lem verlaten.- Na het journaal vo\gt
\ over de situatie in Polen (Verslag
derland 2 start een nieuwe Nederjriek, geschreven door Hans Keuls,
efstuk is, en geregisseerd door de
ur Andrew Wilson. De Tros is erin
van de Nederlandse akteurs en akken. (Rudy Falkenhagen, Jeroen
1/, Andrea Domburg, Guus Hermus,
eit rond verwikkelingen in en rond

NED 1
15.30 De poppenkraam (strip). —
16.00 Maja, de bij (strip). - 1625
Kinderspel. — 17.00 Hooggeëerd
publiek (circusdok J. —
1825
Nieuws voor gehoorgestoorden.
— 18.30 Jeugdjournaal. — 18.36
Sesamstraat — 18.55 Toeristische
tips. — 19.00 Van gewest tot gew e s t — 19.50 Politieke partijen
(Boerenpartip. — 20.00 Een nieuw e geest binnen drie dagen irxïlusief BTW CTV-film). - 2122 Alicia
de Larrocha speelt (Albémiz). —
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag
vandaag. — 22.10 Panoramiek. —
22.40 Studio s p o r t 23.30
Nieuws.

Micro-macro (kwis). — 20.45 Panorama. - 21.35 Dallas (fJ. - 2225
Sp>orttribune. — 22.55 Nieuws.

NED 2
18.57 Nieuws. - 18.59 De Haulerwijkstervaart „iepen of tiecht" (dok.
over Friesland). — 19.25 Kenmerk
(Info). - 20.00 Nieuws. - 20.32
De advokaten (O. — 21.00 Amsterdam huilt.. (dokJ. - 22.40 Een lieve
jongen (eenakter). — 22.55 Veronica's agenda. — 23.02 Teleac. —

RTB 1
19.30 Nieuws. - 20.00 Le train
(film). - 21.40 De Belgische herdershonden
(dokJ.
—
22.55
Nieuws en weerbericht tot 23.15.

RTB 2

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Kind für
fünf Millionen (dokJ. - 21.15 Waterstof als energiebron (dokJ. —
22.00 Tagesthemen. - 22.30 Voetbal (reportage). — 0.00 Nieuws.

21,00 Heute-Joumal. - 2120 Vegas (f). — 22.05 Jaar van de gehandicapten (dokJ. - 22.40 Oedipus
(toneel). — 0.15 Nieuwa

D 3
19.45 Gewestelijke aktuallteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. — 21.45
Madrid (reportage). — 22.15
Schwarzer Engel (politiefilm). —

20.00 Hit-parade. — 21.00 L'enfant
qui aimait les loups (tv-film).

F 1

18.30 Jeugdjoumaal. - 18.36 Sesamstraat — 19.00 Wollie's wereld
(strip). - 19.05 Vogelvrij. - 19.30
Ja, natuuriijk (kwis). — 21.05 Lucy
en mr. Mooney (fJ. — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Vrouwen in de
Sovjetunie (dokJ. — 23.05 Nieuws.

18.57 Nieuws. - 18.59 Met Jeffrey
Boswall op safari in Thailand (natuurfilm). 19.25 Don Quichot
(strip). - 20.00 Nieuws. - 20.27
De Lemmings (fJ. - 2120 Edelvrouw-bedelvrouw (fJ. — 21.45
Twee voor twaalf (kwis). — 2225
Achter het nieuws, — 23,15 Schiet
jij of schiet ik niet (Vrijdenkers). —

19.30 Nieuws. - 19.55 Rijden op
gas (info). - 2020 F.I.ST. (film). 2225 Carrousel aux images. —

ARD
20.00 Nieuws. — 21.00 Musikladen
(show). — 21.45 Untertialtung in
der DDR. — 22.30 Tagesthemen.
— 23.00 De maatschappij in de
twintigste eeuw (dokJ.

ZDF
19.30 Dalli Dalli. - 21.00 Heutejoumal. — 22,05 V o m überstehen
der Stürme (tv-speO. 23.35
Nieuvire.

D 3

19.20 Gewestelijke aktuliteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.30 L'antichambre (TV-film). — 22.00 Boekenmagazine. — 23.10 Nieuws.

A 2

V R I J D A G (20 maart) - BRT 1 zet een viersterrenfilm op het scherm: Jakhals (The day of the Jackal),
een Frans-Brits produkt van Fred Zinneman (1973),
naar de gelijknamige bestseller van Frederick Forsyth.
Edward Fox speelt de rol van de „Jakhals" een koele,
17 maart) — Het populair-weten- onwezenlijke moordenaar, maar charmant en Britsle van BRT 1 Verover de aarde is flegmatisch. Michel Lonsdale speelt de onhandige,
roorziening. Op BRT 2 wordt de bescheiden detective Lebel. De film speelt ten tijde van
enkreet uitgezonden. Jules Dassin, onafhankelijkheidsstrijd van Algerije (1963). De O AS,
t samen met zijn vrouw Melina Mer- een ondergrondse beweging van Europeanen die het
(en die op de oude Griekse tragedie niet nemen dat hun geldbron hen ontnomen wordt begebaseerd. De problematiek zou sluit de strijd voort te zetten en haalt er een huurmooridaagse situatie worden neergezet denaar bij om de zondebok. De Gaulle, te vermoorden.
k „Vrouwenkreet", met Melina Mer- De man zal betaald worden met geld dat door leden van
lea. Ellen Burstyn, Andreas Voutsi- de OAS wordt bij elkaar gehaald door bankroven. De
wenmagazine van RTBF 1 TVF Ma- politie voelt dat er wat op komst is wanneer plotseling
e hedendaagse aktualiteit: Vrouwen heel Frankrijk geteisterd wordt door een vlaag van bankroven. — Ned. 1 (Tros) gaat tot 22 u. 50 de lichte toer
iegenheid, stempelen.
op. Vooreerst is er een aflevering van De eerste de
beste, waarin malle Nederlanders rekords proberen te
3 (18 maart) - BRT1, 19u.17: breken in de gekste disciplines. Daarna volgt de
che Uitzending. Onderwerp: Maar
dolkomische Britse film „De plank" (herhaling); Simon
eerder is er vanavond voetbal. De van Collem gaat de ludieke toer op als prezentator van
de kwartfinales om de drie Europe- zijn filmmagazine Simonskoop en kruipt waarempel op
krijgt AZ 67 op bezoek en Standard de schoot van Shirley MacLaine, de hoofdrolspeelster
eyenoord heeft Slavia Sofia te gast in „Change of season". En in de Flip Fluitketelshow gooit
3 hebben nog een brede waaier van André van Duin opnieuw alle boeien los. Te gek! — Wie
)aar te kijken. Op BRT 2 is er b.v. de het begin van Dallas gemist heeft, kan die lacune
r van Sam Wood Ivy (1947, zw/w) wegwerken door te kijken naar de te (lange) aflevering
Herbert Marshall e.a. Ivy is de zelf- van de eeuwigdurende reeks (Ned. 2, Avro). Na maanjw van de berooide Jervis. Zij heeft denlang touwtjetrek voor de uitzendrechten tussen
vanneer zij de kans krijgt om aan te Tros en Avro heeft uiteindelijk de Avro gewonnen. Telatrijke Miles Ruthworth, breekt zij gen welke prijs?...
minnaar, dr. Gretorex.

NED. 1

RTB 1

ZDF

20.00 Nieuws. — 20.15 Matemale
(film). — 21.45 Medizin im Dritten.
— 22.30 Kommunikatie in een dorp
(dokJ. - 23.15 Nieuws.

LUX

20.00 Nieuws. 20.35 Collaro
show (variété). — 21.40 (Collaro
show (wetenschappelijk magazine). — 22.40 Zig-zag.

19.45 Dierenmagazine. — 19.55
RTL-flash (spel). - 20.00 SuperJaimie (SF-fJ. — 21.00 L'homme,
l'orgueil et la vengeance (film). —

F 3

TF 1

20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Le bagarreur (film). —
22.05 Nieuws.

19.45 Politieke partijen. - 20.00
Nieuws. — 20.30 Pause-café (f J. —
2125 Aktualiteitenmagazine. —
2225 Arman (portret van een schilder). - 23,30 Nieuwre.

Donderdag
19 MAART

A 2
20.00 Nieuws. — 20.35 Jeudi cinéma (filmavond). — 20.40 Trafic
(film). - 23.30 Nieuws.

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Doctor Snuggles (strip). — 18.05
Huckleberry Finn (f J. - 18,30 Een
vinger in de pap. — 19.00 Een
stukje aarde (poëtische film). —
19.17 Uitzending door derden
(PVV). - 19.45 Nieuws. - 20.10

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La veuve Couderc (film).
- 22.15 Nieuws.

20.10 Julius (Caesar (toneel). —
22.55 Première.

NED. 2

17.45 Teletekst perceval. - 18.30
The mupfjet show. — 19.55 Sportmagazine.

LUX.

DONDERDAG
CIQ maart) - Eén van de
grootst opgezette projekten van de BBC is wel de verfilming van het hele oeuvre van Shakespeare. De BRT
heeft het gelukkige initiatief genomen om die reeks aan
te kopen. Vandaag zendt BRT 2 de tweede aflevering
uit: Julius Caesar Met Charles Gray, Keith Mitchell
(Hendrik in de reeks „De zes vrouwen van Hendrik
VIH"), David Collings, Virginia McKenna als Portia enz.
Na de nederiaag en dood van zijn rivaal Pompeius staat
Julius Caesar op het hoogtepunt van zijn macht Een
aantal patriciërs vreest dat de populaire heerser zich tot
koning voor het leven zal laten kronen en hun invloed en
privileges beknotten. Zij zetten een samenzwering op
het getouw... — De tweede aflevering van De Lemmings, een eigen produktie van de Vara, die gaat over
een moderne familie en waarvan elk van de afleveringen draait rond één gezinslid, gaat over de moeder Tilly
(Ned. 2). — In het filmmagazine van A2 Jeudi CinémaziX
de Franse komische film Trafic van Jacques Tati (1971).

BRT 2

F 3

Larry H a g m a n en Linda Gray,
d e s c h o n e e n h e t b e e s t in
Dallas, de m o d e r n e versie van
Peyton-Race. N u ook op Nederland 1 ( B R T 1, d o n d e r d a g
21 u. 35 e n N e d e r l a n d 2 ( A v r o ) ,
v r i j d a g , 21 u. 40).

Vrijdag
20 MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Oum, de witte dolfijn (strip). —
18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.30 Loon naar werken? - 19.00
Lachertjes. - 19.07 De Longobarden (dokJ. - 19.45 Nieuws. 2015 Jakhals (thriller). 22.30
Puur
kuituur.,
over
derden
(Wiertz). - 23.00 Nieuws.

BRT 2
20.15 De zes vrouwen van Hendrik
VIII (fJ. - 22.15 Kabaret: w e are
beautiful.

NED. 1
18.30 Jeugdjoumaal. - 18.36 Sesamstraat — 19.00 De eerste de
beste (rekords). - 19.30 De plank
(vrolijke film). 19.58 Simonskoop. Filmmagazine geprezenteerd door Simon. - 2020 De Flip
Fluitketel show. — 21.37 Nieuws.
- 21.55 TV-privé. - 22.50 Gesprek met de minister-president
(tv-film). — 23.00 Agenda voor een
kleine planeet — 23.45 Nieuws. —

NED. 2
18.57 Nieuws. 18.59 Doctor
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's
Toppop. — 20.00 Nieuws. — 2027
Tjongejonge (fJ. — 22,55 Aktueel
en infomnatief, — 21,40 Dallas (fJ.

RTB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktuallteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A
suivre (info). — 21.15 Macbeth
(film). - 22.55 Nieuws.

RTB 2
18.30 The Muppet show. — 19.55
Maitres et valets (f J. — 20.45 Vendredi sports.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Feuerspringer von Montana — 21.50
Pluminus. Ekonomisch magazine.
- 23.00 Die Sportschau. - 2325
Harte 10 (fJ. — 0.50 Nieuws.

ZDF
22.00 Heute-Joumal. - 2220 Kultureel magazine. — 23,10 Der Ehekafig (film), — 0.35 Nieuwa

D 3
19 45 Gewestelijke aktuallteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Spanje in
de zeventiende eeuw (dokJ. —
21.00 Nieuws uit Duitsland. —
21.30 Gott und die W e l t - 22.00
Eine Scheidung. TV-film. — 23.35
Nieuv«.

LUX.
20.00 Hunter (fJ - 21 00 La jeunesse d'lvan (film). - 22.35 Martini-worid (speD,

F 1
19.20 Gewestelijke aktuallteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Nieuws. — 20,30 Danse sans
musique (toneel), — 23,15 Nieuvifs,

A 2
20.00 Nieuws. — 20.35 La guerre
des insectes (f J. — 21 35 Boekenmagazine. — 22.55 Nieuws. —
23 05 Chotard et compagnie (film).

F. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21.30 Fumées mauves
(speD. - 2225 Nieuwa
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Kritisch bekeken

Maurits van Haegendoren waarschuwt...

...eer financieel Vlaanderen vergaat
De Vlaamse Beweging is geen
150 jaar moeten worden eer sommigen van haar leiders inzagen dat
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd
niet louter een strijd tegen de
Belgische taalpolitiek is. Mensen
als de gebroeders Adolf en Pieter
Daens, Lodewijk de Raet en Lieven Gevaert om deze maar te
noemen, hadden reeds vlug door
dat de ontvoogding van ons volk
verder reikte dan het afdwingen
van taalwetten.
Een man als Lod. de Raet vatte dit
het best samen in een zin als: „De

hij richtte de stichting die zijn
naam droeg op en was er voorzitter van — wist hij maar al te best
wat
ekonomisch
federalisme
werkelijk betekent.
In 1977 vroeg het Davidsfonds
van Haegendoren Het geld van de
Vlamingen te schrijven, een met
zo gemakkelijke opdracht. De auteur daarover: „Het moest opgesteld worden in een periode die
voor mij een aantal gegevens ontoegankelijk maakten. " Van Haegendoren ervoer het werk als onvolledig, maar toch haalde hij er

een prachtig resultaat mee. Meer
en meer ging de Vlaamse Beweging aan het cijferen. En toen een
paar jaar later enkele Leuvense
professoren
de
geldtransfer
Vlaanderen-Wallonië deskundig
gingen bestuderen werd het sterk
verhaal van Van Haegendoren bevestigd.

In de loop van 1980 kreeg Van
Haegendoren vanwege het DF
een nieuwe opdracht om in het
licht van de recente evolutie het
Vlaamse geld opnieuw te tellen.
Op Allerzielen van verleden jaar
legde hij de laatste hand aan het
werkstuk en op de laatste dag van
'80 bracht hij de laatste wijzigingen
aan zodat we mogen aannemen
dat het dossier up to date is.

De hoogleraren hadden de opdracht van de auteur de deskundigen en de overheid prikkelen tot
het opstellen van de Vlaams-Waal- Alhoewel het DF het boek „Schatplichtig Vlaanderen" een spoeduitse inboedelinventaris goed begregave noemt, is het een goed gedopen.

kumenteerd dossier, boordevol argumentatie om de Vlaamse eis
voor ekonomisch zelfbestuur te
rechtvaardigen. Na een rijk leven
ten dienste van de Vlaamse Beweging weet de auteur waarover
hij spreekt. De slotzin van zijn
boek vat zo treffend samen waarover het gaat: „Kultureel kan
Vlaanderen niet meer vergaan. Nu
de noodklok: eer financieel Vlaanderen vergaat..."
— Schatplichtig
Vlaanderen,
door
Maurits van Haegendoren, 128 blz.,
225 fr. Ultg. bij Davidsfonds, Blijde
Inkomststraat
70 te 3000 Leuven.

Jan Vinex:

„Vlaanderen in uniform"
"•

galerij
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Uitgeverij van het Sint-Maartensfonds en de Vriendenkring Sneyssens
Etnika vzw - Postbus 287, 2000 Antwerpen

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945
door Jan Vinex
Nieuwe uitgave: Deel 2
Na het enorm sukses van Deel 1, verschijnt Deel 2 kortelings. Dit werk is heel wat ruimer dan Deel 1. 363 bladzijden tekst, 144 bladzijden foto's (totaal 280 foto's).
Inhoud: Vlaamse Wacht - 27JSS.Freiw.Gren.Div. „Langemarck" met veldslag in
Pommeren 1945 en de slag aan de Oder 1945 - D.R.K. - O.T. - Marineartillerie - Dinaso Rex Vlaanderen.
Boekdeel 3 - 4 - 5 in voorbereiding.
Het gezamenlijk werk bevat de rijk geïllustreerde geschiedenis van de meer dan 50
Vlaamse formaties, die uniform droegen tijdens de Tweede W^ereldoorlog.
Officiële verkoopprijs: 825 fr.
Bij voorintekening tot 10 mei 1981 slechts 650 fr. Geniet van deze gunstprijs. Uw
voorintekening moet gepaard gaan met uw storting op de bankrekening nr. 9300020636-39 van Etnika vzw Antwerpen.
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het SintMaartensfonds en de Vriendenkring Sneyssens.

BESTELKAART
Ondergetekende
Straat ....

Nr.

Gemeente

ANTWERPEN. VECU v.z.w., Moriaanstraat 10. Schilderijen van
Rita Reychler. Tot 26 maart alle
dagen vanaf 17 uur, zat. vanaf
20 uur. Zondag gesl.
LEUVEN. Faculty Club, Groot Begijnhof. Internationale Exlibristentoonstelling. Tot 31 maart,
van maandag tot vrijdag van 10
tot 12 u. en van 15 tot 19 uur.
Zondag van 10 tot 12 uur. Zaterdag gesl.
LEUVEN. Kunstgalerij „Embryo",
Justus Lipsiusstraat 20. Werken
van Charles Szymkowicz. Tot
29 maart. Open elke dag van 14
tot 18 u., zon- en feestdagen
van 11 tot 13 uur. Maandag
gesloten.

•t'-'ïsr> V.

geschiedschnjving. Hij is aktief betrokken geweest bij de kollaboratie en hij acht het zijn plicht, iets na
te laten dat blijvend is „opdat de
generaties die na ons komen, zich
kunnen toetsen aan wat eens
was".
Uit dit eerste deel blijkt, dat Vinex
zich behoorlijk wat moeite heeft
gegeven om zo exact mogelijke
gegevens bijeen te brengen over
de er in behandelde organizaties
(een tiental, waarvan reeds een
half dozijn uit de sektor van de kollaborerende jeugdorganizaties).
Hij heeft heel wat archieven en

Jan Vinex, de auteur, is geen
historicus. Hij zegt ook uitdrukkelijk dat het niet in zijn bedoeling ligt,
zich te begeven op het pad van de

Maurits Van Haegendoren
Vlaamse Beweging is niet op te
tossen langs sentimentele weg,
maar kan enkel langs ekonomische weg haar einddoel bereiken."
Misschien ten onrechte heeft de
Vlaamse Beweging zich al te vaak
op het kulturele vlak bewogen, dat
was grotendeels te begrijp)en. Kuituur in het algemeen en taal in het
biezonder zijn gemakkelijker te
omschrijven dan het doorgaans
sterk verdoken ekonomisch geldverlies ten voordele van het hongerige Brussel en het profiterende
Wallonië.
Hoe zelfstandiger Vlaanderen
werd, hoe meer de materies opgesplitst werden, hoe duidelijker de
financiële transakties bloot kwamen en de Vlaamse Beweging
deze problematiek in zijn vaandels
schreef.
In en buiten het parlement hielden
de Vlaams-nationalisten niet op
deze geldstroom aan te klagen. En
met sprekende cijfers! Senator
Maurits van Haegendoren speelde daarbij een niet onbelangrijke
rol. Als kenner van Lod. de Raet —

Bij dezelfde uitgever van het tweedelige „Vlamingen aan het Oostfront", in eenzelfde formaat en
stofomslag, met dezelfde zorg uitgegeven verscheen deel 1 van de
reeks „Vlaanderen in uniform". De
reeks heeft als opzet, een inventaris te brengen van de meer dan 50
verschillende geüniformeerde organizaties en formaties uit de kollektie tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

Aantal

Bus
Postnummer

Titel
Vlamingen aan het Oostfront Deel 1

Eenheidsprijs
BF425

Vlamingen aan het Oostfront Deel 2

uitverkocht

Liederboek „Een liedl... Driel... Vier!"

BF375

Vlaanderen in uniform '40-'45 Deel 1

BF650

Vlaanderen in uniform '40-'45 Deel 2

BF825

bij voorintekening tot 10 mei 1981

BF650

Totaal

Bedrag te storten op bankrekening nr. 930-0020636-39 voor ETNIKA vzw Antwerpen
Te
de
Handtekening
(Adv. 36)

vorsingscentra uitgepluisd en hij
heeft groot geduld aan de dag
gelegd in het bijeenbrengen van
de fragmenten, hem aangereikt
door meer dan honderd medewerkers, veelal uit de betrokken organizaties en formaties.
Alhoewel het duidelijk is dat het
samenbrengen van deze dokumentatie door Vinex beschouwd
wordt als een piëteitsvolle plicht,
kleurt deze bedoeling nauwelijks
af op het geheel van het werk.
Vinex beperkt zich tot een beknopte feitengeschiedenis, de
uiterlijke voorstelling, de organizatorische opbouw en, in mindere
mate, de geestesinstelling en het
doel van de behandelde organizaties. Eigenlijk zijn dit slechts bouwstenen voor grondig historisch
werk. In die zin zal de reeks van
Jan Vinex waarschijnlijk een waardevolle hulp zijn voor jonge historici, die zich wetenschappelijk willen
bezighouden met de kollaboratie.
Daarenboven zullen ongetwijfeld
velen uit de behandelde periode
en formaties deze reeks als een
herinneringsreeks beschouwen.
Op de onbevangen lezer van vandaag, ook deze die vertrouwd is
met stijl en inhoud van de kollaboratie, maakt het werk een nogal
verbijsterende indruk. Men stelt
zich de vraag hoe het mogelijk
geweest is dat b.v. de kollaborerende jeugdbewegingen gerekruteerd hebben voor formaties zoals
Landdienst of Langemarck Studium of Junkerswerke, zonder dat
daarbij politieke of pedagogische
of algemeen-menselijke waarborgen aanwezig waren.
Het bekijken van de foto's — met
bvb. de hogere gegradeerden, de
intellektuelen uit de kollaborerende formaties, op inspektiereis bij
jeugdkampen of paramilitaire formaties in Oost-Europa — heeft
ons vooral doen betreuren dat de
eenzame moed van Jan Vinex
uitzonderlijk is. Geschreven getuigenissen of mémoires van gewe-'
zen voormannen uit de kollaboratie bestaan er in Vlaanderen — op
een enkele uitzondering na —
praktisch niet Zo moet voor een
groot deel van de gewone betrokkenen én voor de huidige jeugd
het beeld onbegrijpelijk blijven dat
uit „Vlaanderen in uniform" naar
voren treedt
S.P.P.
Jan VINCX - „VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945" - Deel I - 24 x 16,5 cm,
linnen band mei geill. stofomslag, 332 blz.
waarvan talrijke blz. foto's - Uitgeverij Etnika, 1980. 650 B.fr.
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Wies Moens
opnieuw uitgegeven
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„Celbrieven'' beleven
negende uitgave
Je kan niet zeggen dat dit doodgewoon de negende uitgave is van
de Celbrieven van Wies Moens.
Je ontdekt het als een nieuw boek.
Ook mooi aan de buitenkant en
wonderlijk geïllustreerd. Ik weet
niet de hoeveelste pluim dit is,
voor de hoed van de uitgeverij
Danthe (St-Niklaas), die jong is en
tot hiertoe gespecializeerd in
kunstuitgaven.
Deze kombinatie van ernstige teksten en prenten-linosneden — die
elk op zich al waardevol zijn, is een
goed initiatief. Het is een hele stap
in de richting die beoogt dat kunsttakken niet van elkaar te scheiden
zijn. Bovendien zijn deze linosneden van Frank-lvo Van Damme de
modern-sensuele vertaling van de
diepe gedachten en gevoelens
van Wies Moens. Van Damme
brengt een oudere Vlaming tot
herkenning en een jonge tot verrassing. Elk ontwerp is nieuw, onderstreept iets uit de tekst, en
toch zit er een band in het geheel.
Je hebt de indruk door een raam
te kijken of je merkt ergens tralies:
expliciet of impliciet Het is een
soort expressionisme dat aanspreekt: een bepaalde gedachte
(de gevangenis) beheerst het geheel, maakt de vormen van mens
en natuur indrukwekkender.
Het was vooral Wies Moens die
iets wou zeggen. Schrijven was
zijn enige uitweg. Gelukkig was hij
ertoe in staat Z o kon hij de vreselijke werkelijkheid overstijgen. Je
zit daar als levensgroot vraagteken tussen vier klamme koude
muren: waarom, hoelang, hou ik
het wel vol? De enige mogelijkheid die hem restte was schrijven
over zijn aktivisme; vertellen hoe
bezorgd hij was voor zijn arme
Vlaanderen en hoe hij wilde werken aan de heropstanding van
Dietsland. Hij beschrijft natuurlijk
ook de walgelijke gevangenisomstandigheden en hoe zijn gezondheid geknakt w o r d t Hij ontleedt
zijn dromen of vindt ze uit al
schrijvend: zijn leven en zijn bedoelingen lopen door elkaar: hij
snakt naar de vrijheid voor hemzelf en zijn volk. Maar hij geeft niet
op: hij wil geen zwakkeling zijn, hij

wil aan zijn cel niet ten onder gaan.
Hij komt over als een verstandige
moedige jonge man, die ook nog
dichter is...
Over de dichter, Wies Moen hoor
je tot op school. Z ó bekend was
hij al (nog?) een kleine dertig jaar
geleden. En hij zal evenmin vergeten worden als Paul Van Ostaijen
(die toevallig ook een aktivist was
maar een heel ander karakter had)
en zijn andere tijdgenoten. In feite
zullen ze belangrijk blijven. Niet
alleen om wille van de vorm — het
expressionisme — maar vooral
om wille van het simpele feit dat ze
in die tijd het Nederlands schreven; hierdoor bewijzend dat taal
en volk één zijn!
De Celbrieven werden na de eer-

ste wereldoorlog geschreven. Het
pleit voor de intensiteit en de
eerlijkheid van de dichter dat w e
zestig jaar later nog kunnen aanvoelen wat hij bedoelt Maar het is
een gruwel voor de Belgische
staat dat ze ooit moesten geschreven worden; het is een
schande voor de hele wereld dat
ze nog steeds geschreven zouden
kunnen worden in Zuid-Amerika,
in het Oostblok enz...
Een dankbaar woord moet ons
ook van het hart voor de inleiders:
Arthur De Bruyne en Erik Verstraete. In het stuk „Wies Moens,
politiek strijder" geeft De Bruyne
een overzicht van de Vlaamse
beweging en de politieke omstandigheden in de tijd dat Moens

aktivist was, gevangen zat en begon te schrijven. Dit werkt verhelderend voor de celbrieven, zelf.
Ook de evangelische houding van
Moens krijgt ztjn verklanng, evenals zijn mede-menselijkheid en zijn
plaats in de literatuur. Dit aspekt
wordt belicht door Erik Verstraete.
De lino-sneden, de inleiders en de
uitgeverij hebben op een kundige
wijze samengewerkt om een
groot man de roem te bezorgen
die hem toekomst
Lieve KUIJPERS-OEVIJVER

Te bestellen bij: Guido SIJS,
Warotveld 26,3(X)9 WINKSELE,
tel. 016-48.94.12.
Genaaid: 245 fr.
Gebonden: 385 fr.
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Klanken uit Noord en Zuid
Met een tweemaal uitverkochte
Beursschouwburg op zak zette
Freek De Jonge zijn tiendaagse
door Vlaanderen vrijwel overal
even suksesvol verder. Zijn tweede show „De Tragiek" is een geheel geworden van beelden, symbolen en metaforen, met grootse
momenten van absurde humor.
De scherpe tegenstellingen en cynisme van vroeger lijken Ietwat
afgerond. Zij die van Neerlands
Hoop hebben genoten hebben
ook deze tweede solobeurt enthousiast ontvangen. Meteen verscheen ook op dubbelplaat de
eerste show, „De Komiek". Een
plaat die nog wat in de lijn ligt van
het betere werk van Freek als
„conférence" bracht met Neerlands Hoop, onderhoudend en vol
humor. Freek blijft een der meest
taalvaardige artiesten in het Ne-

derlandse taalgebied, (op Ariola, Benelux nr. 301.345). Een plaat om
rustig van te snoepen bij een glas
goeie wijn op een late winteravond.
Leen Jongewaard is de man van
het fijne „Op een mooie pinksterdag" — weet je nog? — en van
een heleboel liedjes en muzikale
shows. Vrijdag a.s. 13 maart is ie
voor een dagje in ons land, en wel
in het Casino van Benngen, samen
met Robert Long. Van hem verscheen deze week de elpee „Leen
is alive" (uit bij EMI, nr. 1A-06226602). Een plaat vol sprankelende en gevoelig-zachte liedjes die
bij momenten bij voorbeeld doen
denken aan wat Toon Hermans
doet Met na de titelsong „Moederziel alleen", een sfeervol liedje
dat eerder door showgenoot Robert is opgenomen. Waarna „Jos"

D 32-jange moeder van twee
kinderen, zoekt opnieuw werk op
te nemen in voor haar zeer gekend domein, keuken Inlichtingen; volksvert Valkeniers, tel.
02-569.16.04.
Freek De Jonge

Leen

Jongewaard

een aangrijp>end levenslied brengt
dat naar kabaret overhelt en „Bel
deldel" dat m karnavalsfeer afrondt. In samenzang met Robert
Long is „Die fijne Jordaan" een
nummer dat met typische akkordeonbegeleiding sterk aan vroeger doet denken, terwijl afsluiter
„Tolerant" een kort maar vurig
pleidooi IS voor een betere verstandhouding onder de mensen.
Voor de rest gezellige luisteriiedjes waarvan het zachte „Als je oud
bent" de spits afbijt
Pop-Poll festijn
Vanuit alle hoeken van Vlaanderen kwamen ze om de Brusselse
„Ancienne Belgik" nokvol te vullen
ter gelegenheid van de prijsuitreiking van de jaarlijkse Pop-poll van
het onafhankelijk radio- en televisieweekblad. En Guy Mortier met
zijn typische Zappagetinte prezentatie en uiterlijk was weer eens
dé geknipte animator van het gebeuren. Dat wij hier artiesten van
internationale klasse hebben, bewezen Jo Lemaire, Urbanus, de
Antwerpse Kids en ook Raymond
van het Groenewoud. NedeHand
lag al plat voor twee van hen,
hopelijk blijft het niet hierbij. Het is
nu het grote moment want er
staan al een hele boel andere
opkomende beloften op een rijtje
te drummen. Voor groep "Scooter" is het vanavond (12 maarO
menens want ze starte in de
Beursschouwburg hun eerste volwaardige toer en stellen er ook
een eerste elpee voor. W e zijn
benieuwd!
Sergius

NAAR

GENT?
I

^ ^

Oud en goed

Bittere ervaring
De heenwedstrijden in de kwartfinales om de Uefacup hebben de
Belgische klubs weinig voordeel
opgeleverd
Standard
geraakt
thuis niet verder dan 0—0 tegen
de 1 FC Koln en Lokeren werd in
Alkmaar door een inzonder in het
eerste half uur ongenaakbaar
AZ'67 op 2—O gevoetbald
Ernst Happel, jarenlang de Messias van het Westvlaams voetbal
beleeft bange dagen Hij kan Standard Luik niet bezielen Dat is
duidelijk De Oostennjker, die zich
altijd behendig achter stilzwijgen
heeft verscholen, heeft geen "moreel overwicht" op zijn spelersgroep Wat destijds bij Club Brugge vanzelfsprekend scheen, is bij
Standard onbestaande Happel
heeft last met (verschillende) spelers, bestuurders en een stelletje
Luikse journalisten wiens betrokkenheid met de klub de grenzen
van de voorgeschreven objektiviteit ruim overschrijdt Z o heeft
o m Luc Varenne ai herhaaldelijk
krachtig uitgehaald naar der Ernst
Bittere ervaringen voor de met het
sukses vergroeide trainer
Happel heeft zichzelf en zijn ploeg
duidelijk overschat Voor het seizoen verklaarde hij luidop dat trainer en spelers moesten worden
verkocht, indien Standard met
geen straat voorprong kampioen
zou worden Die kampioenstitel
heeft er voor de Rouches op geen
enkel moment ingezeten Hoofdzakelijk omdat de ploeg daartoe
talent en homogeniteit ontbeert
Happel heeft zich misrekent in de
mogelijkheden van zijn groep Dat
wordt hem nu (met helemaal ten
onrechte) kwalijk genomen Standard zal over een paar maanden
dan ook afscheid nemen van de
magier uit Wenen Maar de kans
dat deze naar Anderlecht overstapt is intussen, door een samenloop van omstandigheden, aan-

Happel
zienlijk afgenomen Want laten we
wel wezen normaliter zou Happel
volgend seizoen in het Astndpark
het tratnerschap hebben waargenomen Dat was overeengekomen
met voorzitter Vandenstock De
Brusselse bierbrouwer heeft zich
echter nog maar eens — in deze
specialiteit is hij werkelijk onovertroffen — glansrijk vergaloppeerd
HIJ gunde Ivic echt geen kans om
met de huidige spelersgroep kampioen te worden En die al jarenlang met veel geld en dure spelers
nagejaagde haas schijnt inmiddels
al „gevangen" Zodat Vandenstock Ivic met goed durft terzijde
schuiven Hij vreest immers reakties van spelers en supporters, die
duidelijk meer gehecht zijn aan de
kleine Joegoslaaf dan enkele
sportjournalisten, die liever zelf
trainertje zouden spelen

Om terug te keren naar de Uefacup Lokeren ontsnapte in Alkmaar in de aanhef aan een regelrechte afstraffing De toekomstige
Nederlandse landskampioen produceerde in deze periode ongenaakbaar voetbal Snel, precies,
vaardig en kreatief Ook het omstreden „jagen op de bal" was in
het spelkoncept verwerkt In de
tweede helft evenwel viel A Z
sterk terug Lokeren speelde aardig mee en had mits enige meeval
een gunstiger uitgangspositie kunnen verwerven
De terugmatch houdt nog beloften in Wanneer Lokeren er in
Daknam met drie of zelfs meer
puntaanvallers tegenaan
gaat
Maar het probleem wordt wellicht
„hoe" de bij momenten explosieve
Nederlanders van dat fatale doelpunt buitenshuis weg te houden

In het voorbije weekeind hebben
twee oude glonen van de Belgische sport nieuwe roem vergaard
In Herentals won Raymond Ceulemans nog maar eens een biljarttitel Niets bijzonder ware het met
dat hij in de finale tegenover Ludo
Dielis stond En ook daar zou
mets ongewoons aan zijn geweest
ware het met dat de animositeit
tussen beide biljartkampioenen in
de voorbije weken met was aangewakkerd geworden door enkele journalisten die stelden dat de
oude meester Ludo Dielis de wereldtitel driebanden met gunde of
daar althans bedenkingen over
had
In de beslissende partij stond Dietis er aanvankelijk het best voor
Na negen beurten lag hij vijftig
punten (ze spelen in bandstoten
naar honderd vijftig) voor op Ceulemans Toen vreetten de zenuwen aan Dielis' veerkracht Hij
miste een paar keer onbegrijpelijk
en Ceulemans kwam uit verloren
positie terug om uiteindelijk te
zegevieren Ceulemans haalde
ook het hoogste gemiddelde
(15,30) en de hoogste reeks 116
De grootmeester troont inderdaad
nog boven allen
Dat deed ook Miei Puttemans in
het Belgisch veldloopkampioenschap Het was nog maar de tweede keer dat de 33-jarige Puttemans deze titel veroverde Puttemans won een biezonder spannende wedstnjd in de spurt voor
Erik De Beclc Puttemans is in
onze atletiekwereld altijd een controversiële figuur geweest Nadat
hij tijdens de Olympische Spelen
in Munchen zijn hoogste top bereikte en in de 10000 meter tot in
de slotmeters een bedreiging was
voor Lasse Viren viel Miei enigszins terug Of tenminste, zo werd
dit in Vlaanderen ervaren Al moet
hieraan toegevoegd worden dat
WIJ de gewoonte hebben onredelijk normen aan te leggen voor
onze kampioenen Wij verlangen
enkel dat zij altijd en overal net
voor de tweede eindigen Niets
meer en mets minder Daartoe
bleek Miei met bekwaam Zijn
prestatiecurve was grillig en hij
sukkelde vaak met kwetsuren
Naar aloude gewoonte werden
daar allerlei (onbewezen) bedenkingen (en verdenkingen) aan
vastgeknoopt Miei faalde enkele

keren in grote omstandigheden
(Montreal, Moskou en de Europese kampioenschappen)
Maar de eerlijkheid gebiedt ons
achteraf te zeggen dat Puttemans
al de groten van zijn generatie
sportief heeft overleefd De heren
hebben de spikes al geruime tijd
opgeborgen terwijl Miei nog altijd
goed genoeg is om een Belgisch
veldloopkampioenschap te winnen Natuurlijk verkondigen wij onmiddellijk luide dat dit land geen
veldlopers van formaat meer bezit
Z o zijn we nu eenmaal Maar het
belet alleemaal met dat Puttemans
in de late herfst van zijn toch wel
schitterende carnère (Olympisch
metaal en wëreldrekords) nogmaals onderstreept dat hij wel
degelijk zijn plaats heeft onder de
allergrootste atleten die dit land
heeft voortgebracht

Puttemans

Een slordige tweeëntwintig miljoen

Nastase

12 MAART 1981

Brussel is een week lang liet
middelpunt van de tenniswereld.
In Vorst-Nationaal treden enkele
van de beste en een aantal van
de betere spelers aan in een rijk
begiftigd tornooi. Borg en Connors zijn van de partij. McEnroe,
Gerulaitis (hij zegde in laatste
instantie af- net als Pecci, LendI,
Nastase en McNameeJ en Tanner niet Desondanks lopen de
organizatiekosten
angstaanjagend hoog op: om en bij de
tweeentwintig miljoen. Je vraagt
je af waar ze (het BIOK) het
halen. Maar ook dat ligt betrekkelijk eenvoudig. Een vijftal grote
sponsors (o.m. het eeuwige Gemeentekrediet) waarborgen het
bedrag. Zij schieten de som voor.
Is er verlies dan wordt dit door
ze gedekt In het andere geval
krijgen zij hun inbreng terugbetaald en genieten zij „gratis" van
de ruime publicitaire weerklank
die het gebeuren (sportief vergelijk je zo'n evenement best met
een wielercriterium) hen (op de
televisie) oplevert Eind vorige

week kwam de organizatie nog
zo'n goede vijf miljoen tekort
Men vreesde inzonder geringe
belangstelling voor de openingswedstrijden (zestiende en in mindere mate achtste finales).
Stemt het natuurlijk tot nadenken
dat een officieel organisme dat
de beoefening van amateursporten heet te propageren en te
bevorderen — dat is het Olympisch Komitee toch nog altijd? —
zich iaat verleiden tot het organizeren van een soortgelijk geprofessionalizeerd en gecommercializeerd (want de heren strijken
natuurlijk ook deelnemingsvergoedingen op met veel nulletjes)
tornooi, dan kan niet worden ontkend dat het hier om een onvervalste „primeur" gaat voor onze
sportwereld. Op de lange termijn
wil men het tornooi uitbouwen
tot één van de grootste indoorkampioenschappen ter wereld.
Het opzet is dus biezonder ambitieus. De vraag rijst of het gestelde doel wel haalbaar is. Want de

tennissport beleeft inderdaad
een geweldige boom. Je kunt de
(kabel)televisie niet inschakelen
of er staan wel ergens mannetjes
in het wit balletjes te slaan. Maar
daarin schuilt ook een gevaar.
Het verzadigingspunt zou namelijk verrassend vlug kunnen worden bereikt Zeker wanneer de
menigvuldige tornooitjes worden
vergeleken met de echte topevenementen waarin de hiërarchie
wordt bepaald. Het zou niet de
eerste keer zijn dat geldgeile
organizatoren de kip met de gouden eieren slachten.
Maar aan dat soort bedenkingen
stoort zich vooralsnog niemand.
Zeker de huidige generatie kampioenen niet Die rijven de miljoenen binnen met groot gemak.
Zonder zich om de toekomst van
hun sport te bekommeren. Maar
ook dat verschijnsel is niet
nieuw. Wij wachten dus af en
houden de lezer op de hoogte
van de slotbalans die begin volgende week zal kunnen worden
opgemaakt
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NIaams Nationaal

in de Volksunie
„Ekonomisch federalisme in liet

Provinciale dagen
voor VU-kader

kader van de krisisbestrijdingï"
Dit is één van de eisen die liet Krisisl^omitee Vlaanderen 81
v o o r o p s t e l t Dit krisiskomitee dat onlangs te Gent werd opgericht
door een aantal Vlaamse bedrijfsleiders, kaderleden en arbeiders uit
de kanaalzone is een drukkingsgroep die wil uitwaaieren over gans
Vlaanderen tot stuwing van een vernieuwd industrieel beleid met
specifieke normen voor Vlaanderen en dit in het algemeen Vlaams belang.
Dit was de grondtoon van de perskonferentie die het krisiskomitee
op 5 maart jl. hield te Oostakker, in het hartje van het Gents industriegebied.

27 maart,
krisisbetoging te Gent
Jan Andries, die ais ondervoorzitter de persbijeenkomst leidde,
wees op de kntaeke toestand van
de textielnijverheid, eens de trots
van Gent Door het afvloeien van
geld naar Waals staal wordt Vlaanderen benadeeld inzake textieltoelagen Amper 15000 arbeidsplaatsen gingen verloren in Waalse
staal tegenover 80000 in de
Vlaamse textiel Het sociaal fonds
voor textiel is ook veel minder
uitgebouv /d dan dat voor de staal
André Moens, woordvoerder van
het knsiskomitee inzake staal,
somde het geheel van onrechtvaardige akkoorden op die als
enig doel hebben een gezond be-

drijf zoals Sidmar met alleen in zijn
expansie af te remmen, maar tevens nog een produktiedaling met
2 0 t h opteleggen Alsdeproduktie moet dalen dat men dan eerst
de oude hoogovens sluit' Bovendien geeft het wild toekennen van
staatssteun aan zieke Waalse bedrijven aanleiding tot konkurrentievervalsing en komen nog gezonde Vlaamse ondernemingen
zoals Bekaert in moeilijkheden
Jef Maton, sp)ecialist inzake staalproblemen, pleitte voor een antiknsisbeleid gencht op een nieuwe
industnalizenng Dit beleid moet
geregionalizeerd worden en moet

15 maart:
arr. Vlaams zangfeest
te Dendermonde
Op 15 maart heeft om 14 u 30 in zaal Koningshof te Dendermonde het
eerste arrondissementeel Vlaams zangfeest plaats
innchters vzw t Vestje Oude Vest 129 Dendermonde
Koren Cantecleer (St -Gillis-Dendermonde), St-Lutgardiskoor (Grambergen), St-Gregonuskoor CWetteren) en St-Martinuskoor (Moerzeke)
Gastdingenten Armand Preud'homme Willem De Meyer en Wies
Pee Eregast Maurits Coppieters ex-lid Europees Parlement
Motto „Ik ben Vlaming en daar ben ik fier opi
Teksten Jef Uyttersprot en Ward Mertens
Prezentatie Roosmarijn Mortelmans (Berlare)
Inkom 100 fr 60 fr voor 3 x -plussers en jongeren
Als handleiding voor ait zangfeest werd een prachtige brochure klaargemaakt die naast de voorstelling van de deelnemende groepen en dingenten de liederen voor de samenzang bevat
Voor de Oostvlamingen maar ook de vele zangliefhebbers van buiten
de provincie — in het vooruitzicht van het Grote Zangfeest — een
aanrader I

Wegwijzer
Leopoldlaan - Hoek Karel de Kerchovelaan waar de optocht begint Vervolgens Karel de Kerchovelaan Kortnjksepoortstraat
Nederkouter, Koophandelsplein Schouwburgstraat Kouter, Vogelmarkt Brat>antdam, Rond
Punt Vlaanderenstraat - ümburgstraat St-Baafsplein, Klein
Turkije, Koommarkt VeWstraat
Voklerstraat waar een skitmeebng gehouden wordt en Korte
Kruisstraat

rekening houden met de specifieke mogelijkheden van Vlaanderen
en Wallonië en bovendien gencht
zijn op bednjven die werkelijke
levenskansen hebben Dit beleid
moet gencht zijn op nieuwe groei
een groeivoet van 3 t h is noodzakelijk om aan de gerechtgde welvaarts- en welzijnsverzuchtingen
van de bevolking te kunnen tegemoet komen
Het moet gedaan zijn met steun te
verlenen aan verlieslatende bednjven die er met gezonder door
worden en er geen verhoogde
tewerkstelling mee bereiken
Gedaan met subsidies uit allerlei
fondsen, staalfonds, textielfonds,
glasfonds en noem maar op
De kapitalen die door de inkomensmatiging kunnen gespaard
worden, moeten benut worden
om gezonde bedrijven, waarvan
sommige in tijdelijke ademnood
zitten, te stimuleren via algemene
maatregelen zoals belastingvermindenng,
belastingvrijstelling
voor investenngsdoeleinden e a
Gedaan met de sinterklaaspolitiek
ieder bednjf moet voor zijn eigen
verantwoordelijkheid
geplaatst
worden en zaaien naar de zak
Ons eigen geld willen webeheren,
met in een nationale staatsbank,
maar m een Vlaamse bank
Het is dus de hoogste tijd dat wij,
Vlamingen, op straat komen om
deze eisen krachtig te onderlijnen'
Het krisiskomitee roept allen op
om naar de betoging van 27 maart
te Gent te komen Ons geduld is
ten einde' Wij marcheren voor
„werk in eigen streek", „ekonomisch zelfbestuur", „welvaart voor
Vlaanderen"
We verzamelen om 19 uur aan de
Leopold ll-laan hoek Karel de Kerchovelaan (Citadelpark) Slotmeeting aan de Volderstraat
„WIJ" zal U verder op de hoogte
houden van wat nog gepland
wordt
U

Tussen 21 maart en 5 apnl 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 apnl te Genk

•

Voor Oost-Vlaanderen op zondag 5 apnl te Oudenaarde

Het tema van deze dagen luidt „Er is een uitweg T.
De dag ziet er als volgt uit
van 10 tot 12 u is er een ochtendwerkvergadenng voor de leden van de arr raden van de provincie, van 14 tot 17 u is er
een namiddagmeeting waarop het ganse kader, de leden en de
sympatizanten welkom zijn
Bespreking met een panel van partijbestuursleden van de taak,
en de opdracht van de VU nu Sprekers zijn voorzitter VicAnciaux en sekretans Willy De Saeger
Naast de voorzitter en de sekretans spreekt te WestVlaanderen GUKIO Van In, te Brabant Bob Maes, te Antwerpen, Hugo Schiltz, te Limburg, Jaak Gabnels, te OostVlaanderen Paul Van Grembergen
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 orgamzeren
Meer inlichtingen volgen nog

Zaterdag 14 maart

WM-studiedag over
de kerkfabrieken
De Vereniging van Vlaamse Mandatanssen organizeert op zaterdag 14 maart e k te Brussel een
studiedag van 10 tot 13 u Tema's
van deze studiedag zijn de wetgeving op de kerkfabrieken en de
wetgeving op de begraafplaatsen en lijkbezorging
O p het eerste zicht nogal lugubere
tema's in de marge van de gemeentelijke politiek
Nochtans
kunnen beide onderwerpen de gemeenteraadsleden voor heel wat
problemen stellen Het gaat hier
om politiekgevoelige tema's, om
zeer kiese opties
De wetten op de kerkfabnek worden trouwens nog steeds geregeld door de keizerlijke wetgeving
onder Napoleon (1809) Het is
bijgevolg onvermijdelijk dat er
heel wat vragen opnjzen rondom
de verhouding kerk — gemeente,
de begroting van de kerkfabriek,
het onderhoud van kerken, de
huisvesting van religieuzen De gemeentelijke
kerkhoven,
voor-

schnften
rondom
koncessies,
grafzerken, vervoer van lijken, krematie en strooiweiden plaatsen
onze mandatarissen vaak voor
een politiek moeilijke keuze
Welke houding neemt een V U mandataris in bij de bespreking
van al deze problemen in de gemeenteraad' Welke reaktes kan
zijn houding uitlokken zowel bij de
plaatselijke p>ers als bij de bevolking?
Indien u een beetje klaarder wil
zien in deze materie en enig houvast wil knjgen wat betreft de te
nemen beslissingen, dan bent u
van harte welkom op onze studievergadenng Raats van afspraak
Hotel Astona, Koningsstraat 103
te 1000 Brussel, (dicht bij het
(Dentraal Station) Belangstellenden worden wel verzocht op voorhand in te schnjven bij Lutgart De
Beul, Vlaams Nationale Studiedienst Barnkadenplein 12 te 1000
Brussel (02/2194930)
Tot dan'
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Drukke politieke maand te Boechout

Wij in de Volksunie

ANTWERPEN

P W saboteert bestuursakkoord
GB-SP-VU
Bij een vorige gelegenheid konden wij uitvoerig uit de doelcen doen in de oor•pronlcelijlte bestuursl(oalitie tussen Gemeentebelangen (GB) en V U , wegens
dissidentie van twee GB'ers onder wie schepen (en oud-oorlogsburgemeester) Vansintjan, de G B verplicht waren de twee SP-gekozenen in de
meerderheid op te nemen. Dit gebeurde op basis van een politieke afspraak,
waarvan het belangrijkste punt was de aansluiting bij een zuivere mterkommunale voor elektriciteitsbedeling. Alhoewel dit akkoord geldig ondertekend was
door de gekozenen van alle frakties uit de meerderheid, lieten de G B er de
laatste tijd, nu zij door herhaaldelijke ontslagen en opvolgingen in de
gemeenteraad meer en meer uit P W e r s gaan bestaan, twijfel over bestaan of
zij voormeld konkreet punt van het akkoord nog wel wensten na te komen. Dit
noopte de socialisten, die op dat vlak zeer slechte ervaringen hebben opgedaan, ertoe een ultiem drukkingsmiddel aan te wenden, en hun steun aan de
begroting in de weegschaal te werpen. De diskussies terzake bleven maar
aanslepen, tot de VU-schepenen Entbroexk en Verstrepen, al te zeer
belemmerd in de uitoefening van hun mandaat door het ontbreken van financiële middelen, gingen aandringen op een spoedige goedkeuring van de begroting.

Spoorwegperikelen
O p de gemeenteraadszitting van 9 februan jl dienden er in de eerste plaats
enkele financiële problemen geregeld
te worden Voorlopige tw/aalfden werden zonder problemen goedgekeurd
Het aangaan van een lening, bestemd
voor de aankoop van gronden waarop
het nieuwe gemeentemagazijn zal gebouwd worden, vond goedkeunng in
de ogen van de CVP-oppositie Gelukkig maar, want de SP — die vroeger
het pnnciep van die aankoop wél had
goedgekeurd — stemde thans tegen,
hiermede uiting gevend aan haar ongenoegen over de gang van zaken binnen de meerderheidsgroep
Tijdens het ovenge gedeelte van de
openbare zitting werd er uitvoerig aandacht besteed aan openbare werken
Vooral de bespreking van het spoorwegprobleem had een rekordaantal
toeschouwers naar de zitting gelokt
Het IS een feit dat Boechout veel
hinder ondervindt van de spoorlijn die
dwars door het centrum van de gemeente snijdt Reeds jarenlang h o o p f
men op een of andere afdoende oplossing, maar de C V P was er tijdens haar
jarenlange alleenheerschappij niet in
geslaagd iets zinnigs te realizeren op
dat punt Nu de nieuwe meerderheid
sedert enkele tijd de dossiers onder
het stof heeft uitgehaald, schreeuvirt de
CVP-oppositie dat zij toch zo'n goede
oplossing heeft Nu is er inderdaad,
objekbef gezien, slechts eén goede
oplossing, nl de spoorweg — die nu
nog veel drukker benut wordt sinds de
recente elektrifikatie van de lijp Antwerpen-Aarschot-Leuven — ondergronds leggen, dat is ook de oplossing
waartegen de N M B S zich al bij voorbaat verzet heeft Nog in december
1980 bracht de gemeenteraad het advies uit om de spoorovergang aan de
A Franckstraat door een brug te vervangen
Thans moest advies uitgebracht worden over de oplossing voor de Heuvelstraat Het voorstel van de meerderheid (GB en V U . zonder SP) voorzag
in een gunstig advies betreffende het
aanleggen van een tunnel voor auto's
en eveneens een tunnel voor fietsers
en voetgangers Bij deze oplossing
dienen wel enkele voorhofjes ten bate
van de ganse gemeenschap opgeofferd te worden, maar dit verdient alleszins de voorkeur op het onteigenen en
afbreken van huizen, wat in de andere
plannen voorzien w e r d Toch meenden
diverse groepen, zoals de „Werkgroep
(gemeentebeleid'' en de „WerekJwinkel" het noodzakelijk om tegen deze
plannen het nodige rumoer te maken.
Waarschijnlijk hoopte men akius invloed te hebben om voldoende tegenstemmen bij elkaar te knjgen Want nu
de SP naar de oppositie teruggekeerd
was bleef er een 10/10-verhouding
over, met de dissidente GB-schepen
Vansintjan als scheidsrechter Wanneer na enige heftige diskussie tot
stemming overgegaan werd, bleek de
oorspronkelijke meerdertieid hersteld
te zijn, zodat het voorstel van het
schepenkollege oiet de kleinste meerderheid aangenonnen w e r d Hevige
protesten en scheldpartijen volgden
hierop, en bleven in die hal van het gemeentehuis voortduren bjdens de besloten zitting O m ongestoord te kurv
nen verder vergaderen, deed de burgemeester dan de manifestanten ver-
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wijderen, hetgeen met wat geharrewar
gepaard ging waarbij ook enkele plaatselijke afdelingsbestuursleden van de
C V P zich met onbetuigd heten Aanleiding genoeg om een zogezegde incidentnjke zitting te blokletteren in alle
CVP-kranten

Interkommunale voor
elektriciteitsbedeling
O p 19 februan diende de gemeenteraad opnieuw te vergaderen De C V P
had de burgemeester hiertoe overgehaald met de bewenng dat de gemeente, indien zij met zou aansluiten bij de
nieuwe gemengde interkommunale
IVEKA (die op 20 februan zou gesticht
worden), een half miljoen frank zou
verliezen Over de afloop van de stenv
ming maakte niemand zich nog illuzies,
zodat de talrijk opgekomen personeelsleden van Ebes en Intemete eraan waren voor hun moeite
Als eerste spreker kwam Mark Van
Ouytsel aan het woord In een glashelder betoog zette hij de redenen uiteen
waarom de V U voorstander is van de
zuivere interkommunale IVEG de prijs
aan verbruiker is in beide gevallen
dezelfde, maar er komt Detere service
en er zijn lagere personeelskosten,
zelfs indien men van de gemengde
interkommunale personeel mét l)ehoud van rechten zou overnemen De
winsten, die gegarandeerd gemaakt
worden, komen voor 100 % aan de
deelnemende gemeenten toe vermits
met moet gedeekl worden met geldschieters uit de pnvé-sektor die
slechts investeren om zoveel mogelijk
winst te maken Bij de gemengde vorm
heeft die pnve-sektor dan nog eens
een veto-recht in de Raad van Beheer
Ook SP-woordvoerder Decreton verdedigde de zuivere interkommunale
Vooral schilderde hij echter een beeld
van de medewerking van de SP aan
het beleid, waarna hij de GB hun
woordbreuk scherp v e r w e e t Dit tokte
een incident uit met de burgemeester

Maart
12.

die dreigde hem het woord te ontnemen indien hij voort zou gaan zaken te
besjxeken die met rechtstreeks met
de interkommunale in verband stonden Schepen Vansintjan gooide nog
wat olie op het vuur door de SP'er te
vragen een passage te herhalen, waarin over de oud-burgemeester gezegd
w e r d dat hij bij de GB-schap>estal was
weergekeerd Met een betoog dat op
vele punten de VU-woordvoerder herhaalde en soms wat aanvulde, werd de
diskussie in feite afgesloten Want inderdaad, GB en C V P waren zo overtuigd van het resultaat dit orKlanks de
afwezigheid van twee C V F e r s , dat zij
zich met eens meer de moeite getroostten een standpunt te verdedigen
of dat van de andere zijde te weerleggen Z o w e r d gekozen voor de gemengde interkommunale IVEKA met
de stemmen van GB en C V P tegen
V U en SP Laatstgenoemden keerden
zich definitief af van de meerdertieid
na deze gebeurtenissen Voor de V U
was de situatie zeer delikaat er was
nog geen begroting, en bij het volledig
uiteenvallen van de meerdertieid zou
de gemeente onbestuurtjaar worden,
wat de aanloop zou betekenen voor
opnieuw vele jaren CVP-fieerschappij

Wie op die avond echter een uiterst
belabberd figuur sloeg was burgemeester Aussems (GB) In zijn hoedanigheid van schepen van Financien
werd hij door de opfXJSitie scherp
ondervraagd over diverse aspekten
van de begroting Nu de VU-schepenen zich er eens een keer met toe
leenden om in zijn plaats te antwoorden, moest hij op alle, ook de eenvoudigste, vragen het antwoord schuldig
blijven en vertwijfeld de hulp inroepen
van de gemeentesekretaris En eens te

(arrJ: VUJO-an-ondissementsraad om 20 u 30 in
Tumhoutsebaan te Deume M x n v Paul Van
VU-fraktieleider in de Kamer Onderwerp Hoe
in het p a r l e m e n f Welke zijn de nieuwste V U -

EDEGEM: Gespreksavond over „Marxisme en infiltratie" om
20 u 30 in txsvenzaal „Dne Eiken" Orgamzatie Kulturele Knng
14. EDEGEM: 3de Eikenavond om 21 u in „Dne Eiken" Org VNSE
14 NIJLEN: Sint-Maartensfonds - Nacht der Kameraadschap o m
20 u in zaal Nilania Het 8ste pnvé-dansfeest Orkest Stonne Wauters
14 MEERHOUT: 7de Vlaams bal in de parochiezaal van MeerhoutZittaart Opbrengst ten voordele van het tweemaandelijks VU-informatieblad „'t Katoogje"
15 SCHOTEN Met de bus naar Kraainem Vertrek markt om 9 u 30
Inschr Stockbroeckx 5 8 7 3 9 4
15 K O N T I C H : V U en V U J O nemen deel aan TAK-wandeling te Kraainem Inschrijvingen autobus Erwin Brentjens, Ooststatiestraat
131, Kontich, tel 5772.40
18. EDEGEM: Nelly Maes spreekt over „Vrouwenwerkloosheid" om
20 u 15 in bovenzaal „Dne Eiken" Org F W
20. EDEGEM: Dansfeest van V O S K A (voetbal - tennis - badminton)
met d j In zaal „Basiliek", ten voordele van het materiaalfonds
21. BOECHOUT-VREMDE: Studiedag te Herselt voor het voltallige
bestuur
21 ITEGEM: 9de lentebal in de parochiezaal Vanaf 19 u. 30 judo-voorstelling
21 MOVE: bezoek aan de Brusselse randgemeenten onder begeleiding Inl bi) Willem Nollet Wouwstraat 82, 031-556546
K O N T I C H : V U - en VUJO-uitstap naar Frans-Vlaanderen Inschnj22
vingen Koen Van Der Auwera, Antwerpse Steenweg 12, Kontich,
tel 5 7 2 1 5 2
13.

22 ANTWERPEN: voorstelling van het boek van Andnes Bogaert
„Tussen zwaard en herdersstar O m 15 uur in „De grote, witte
arend", Reyndersstraat Sprekers Kns Barrezeele, W a r d Hermans, Dr. Ivan Van Raemdonck en Andnes Bogaert
27 EKEREN: Bruegelavond om 20 u 30 in het lokaal „De Boterham",
Veltwijcklaan 23 Inkom 200
28 GEEL: afdelingsbal in zaal Cüodelieve Orkest Plet Van Vaerenbergh
28 MOVE: jaarlijks VU-bal in het Pnnsenhof, om 20 u 30 Inkom
100 fr
28 HERENTHOUT: kleinkunstavond met Wim De Craene en Imitato.
O m 2 0 u in zaal Lux. Inkom 8 0 f r . Voorverkoop 60 f r ' O r g . FC De
Leeuwen
28 NIEL: jaarlijks VU-bal in zaal „Het K a z e r s h o f , E Vanderveklelaan
25, om 20 u 30 Inkom 80 fr
28 S C H O T E N : Leeuwenbal in r e s t Sctwtenhof, Alf. Servaislei 79 O m
2 0 u . 30 Inkom 100 fr

En toch een begroting
O p maandag 23 februan w e r d dan
door de gemeenteraad de begroting
behandeld Niettegenstaande zij haar
koalitiepartner met enig wantrouwen
bekijkt sedert de gepleegde woordbreuk, wenste de V U verder deel te
nemen aan het gemeentebestuur
Daartoe moest dnngend de begroting
gestemd worden, zoniet zouden vele
geplande projekten
onuitvoerbaar
moeten blijven, wat eens te meer
koren op de CVP-molen zou zijn
Nochtans bleef men tot op het laatste
ogenblik in het onzekere of schepen
Vansintjan nu al dan met tot de GB
was weergekeerd, en of hij dus ja dan
neen de begroting mee zou goedkeuren De raadszitting zelf bleek dan een
anticlimax, want opnieuw waren twee
CVP'ers afwezig, zodat bij de aanvang
reeds bleek dat de goedkeuring van
de t)egroting slechts een formaliteit
zou zijn Zoals achteraf zou blijken
kreeg men de stem van de dissident er
nog als bonus bij>

ANTWERPEN
het Trefpunt
Grembergen,
werkt de V U
voorstellen?

meer bleek het gebrek aan visie bij de
G B Uiteindelijk waren het alleen de
twee VU-schepenen die een klare kijk
op het toekomstig bestuur konden
aantonen, hiertoe had schepen Entbroexk trouwens een overzichtelijke
nota ten befioeve van de pers opgemaakt In de twee jaren die nog resten
wil de V U ernstig werk maken van o a
de uitbouw van de gemeentelijke biblioteek, de konstruktie van nieuwe gemeentemagazijnen, de heraanleg van
Heuvelstraat en Molenlei, het aanbrengen van opnjstoepen voor gehandicapten in alle straten van de gemeente,
de publikatie van een herwerkte gemeentegids, de aankoop van gronden
en matenaal voor sporttieoefening, en
de afwerking van de nieuwbouw voor
de gemeentelijke Jan Frans Willemsschool
Eddy Gaublomme

OOSIENRIJK
voor een goedkope vakantie !
Enkele voorbeelden voor een verblijf in Ober Ósterrekdi
I Kamer + ontbijt
vanaf 165 fr.
I Half pension
vanaf 275 fr.
I Volledig pension
vanaf 365 fir.
Een speciale brochure is beschikbaar.
N U aanvragen!

Betrouwbare reiskwaliteit
Vlaamse Toeristenbond
Hoofdkantoor:
SL-Jakobsnnarkt 4 5 - 4 7 - 2 0 0 0 Antwerpen

Dank!
W i j danken de vele Vlaamse
Vrienden voor hun oprecht
medeleven bij het plotse overlijden van Eddy. Uw medevoelen
betekende voor ons een daadwerkelijke steun.
Chris en Toon
Families Lenaerts en Princen

VU-Mortsel
naar Komen
O m het sukses van onze boekenaköe
te bekronen gaan w e op zondag
22 maart naar Komen O m 9 u komen
w e samen op de parking achter het gemeentehuis In Komen zullen w e ontvangen worden op „Huize Robrecht
van Kassei", het Vlaams kultureel centrum van Komen W e gaan er symbolisch onze duizenden boeken overhandigen Dank zij de tussenkomst van
Volksunie-Wervik wordt ons de kans
geboden een warm middagmaal te
nuttigen tegen de pnjs van 250 fr Na
de middag worden w e door een gids
van de Wervikse Dosfelknng begeleid
op het taalgrenspad
Gelieve voor deze prachtige, en misschien wel histonsche reis, op voorhand in te schnjven bij éen van volgende bestuursleden Jan Andries, Tommeltlaan 24, tel 4 9 3 2 1 3 , Winfned Vangramberen, Liersesteenweg 228, tel.
55 77 34, Bert Veron, Amedeus Stockmanslei 19, tel 4 9 3 5 2 3

Tel. 031/3434.34

ZO€K€ftC3

Kantoren te Aalst. Bree, Brugge Brussel Deinze Genk. Gent, Hasselt,
Herentals leper Kortri|k, Leuven, Lier Mechelen Oostende, Roeselare
Sint-Niklaas. Sint-Truiden Turnhout. Vilvoorde

Naam
Straat
Postnr.:

Nr..
Woonplaats:

wenst de kosteloze brochure Ober Österreich te ontvangen

D Jongeman, 24 jaar, zoekt passende betrekking, onmiddellijke
indiensttreding Getuigschriften
elektriciteit A 3, elektronika A 2 2 j , commerciële boekhouding
Voldoende kennis van Frans, Engels en Duits Inl bij sen Van
Ooteghem (091-307287J

m
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als u echt wilt dat uw jongen de
ALLERMOOISTE is...
kom dan voor uw eerste en plechtige kommuniekanten
naar
zeker de voornaamste specialist van
kommuniekleding ^ . ^ ^
in Vlaanderen

geschenkenbon
Wanneer uw komnmnikaiu
SKM kiest krijgt hij een
echte Parker als geschenk.

Autobus : lijn 50

Antwerpen - Boom - Mechelen

Stopt recht voor de deur (halte Leugstraat SKM)
OPEN: elke werkdag van
9 tot 19 uur
vrijdag koopjesavond
tot 21 uur
A A D T C C I A A D
zaterdag van
AARTSELAAK
9 tot 18 uur.

SUCCES KLEDING MEYERS
•OOMSESTEENWEG 35

TEL. 031 -87.38.42

mi
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Vrije radio's nog niet voor morgen?
Volksvertegenwoordiger Joos Somers ondervroeg in de Vlaamse Raad de
staatssekretaris van de Vlaamse Gemeenschap betreffende maatregelen, die
zij zal treffen om de vrije radio's, onder meer m het Mechelse, een kans te
geven.
Hij vestigde de aandacht op het stopzetten van uitzendaktiviteiten van zogenaamde „vrije zenders' en dit onder de druk van de parketten Aanvankelijk
hadden de gerechtelijke diensten een vrij tolerante houding aangenomen en
met de vrije zenders afspraken gemaakt Men kon blijkbaar de eter in indien
men zich aan bepaalde spelregels hield, voornamelijk inzake hef uitzenden
van p u b l i c i t e i t Nu richten de parketten zich de laatste weken meer naar de
letter van de wet en verscheidene „vrije zenders" staakten hun uitzendingen
Het lijkt erop dat de gerechtelijke macht een duidelijkere houding van de
politieke wereld wil uitlokken.
Kamerlid Joos Somers stelde een grote verscheidenheid in optreden vast
Somige gerechtelijke instanties passen de wet zeer minutieus toe, andere
daarentegen heel wat losser Dit komt
geenszins ten goede aan de rechtszekerheid Een uniforme regeling inzake
het gebruik van de frekwentieband en
een gekontroleerde „tolerantie" volgens vaste normen blijkt noodzakelijk
HIJ vroeg dan ook aan de staatssekretans we\ke dnngende maatregelen zij
zal treffen om tot een regulanzatie van
deze toestand te komen C>ok wilde
Joos Somers weten welke maatregelen er zullen getroffen worden om het
gebruik van de frekwentieband door
private radiozenders te reglementeren
en hoever het onderzoek ter zake
gevorderd zou zijn om tot besluiten te
komen

den inzake frekwenties zeer beperkt
aldus de staatssekretans Evenwel laat
men onderzoeken op welke wijze enkele expenmenten binnen de wettelijkheid kunnen worden opgezet
O p vraag van kamerlid Joos Somers
verklaarde de staatssekretaris voorstander van expenmenten te zijn, omdat ZIJ een anwoord kunnen brengen
op tal van vragen en de wetgever bij
een eventuele legalizatie een duidelijker inzicht kunnen geven over de op te
leggen normen
Kamerlid Joos iiomers stelde vast dat
dit onderzoek voor een passende re-
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glementering, die rekening houdt met
de evolutie betreffende de vnje zenders en de toelating om op dit gebied
experimenten uit te voeren, reeds te
lang aansleept en onder meer aantoont dat de nationaal-Belgische betutteling van de gemeenschapsbevoegdheden door het centrale gezag reëel is
Ook wordt er een grotere tolerantie bij
de franstaligen vastgesteld SF)reker
dnngt er dan ook op aan dat de
expenmentele „faze" zo snel mogelijk
zou ingezet worden, omdat de vrije
radio's blijkbaar beantwoorden aan
een reële behoefte De rechtszekerheid moet verzekerd worden terwijl de
nationaal-Belgische bevoogding ook
op dit vlak moet wijken voor de Vlaamse zelfstandigheidsbetrachtingen

F\A/-Kaderdag
Antwerpen
De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen ncht voor de provincie Antwerpen een kaderdag
in Deze zal doorgaan op zaterdag 21 maart 1981 in het „Trefpunt", Turnhoutsebaan 29 te Antwerpen (Deurne)
W e starten om 10 u en eindigen
de dag rond 17 u Het tema van
de kaderdag is „De stand van de
vrouwenbeweging in Vlaande-

Experimenten in het
vooruitzicht gesteld?
Alhoewel het optreden tegen de zogenaaoKle „vrije radios met onder de
bevoegdheid van de gemeenschappen ressorteert, stipte de staatssekretaris aan dat de vergunningen inzake
vrije radio's door de minister van PTT
worden afgeleverd voor eensluidend
advies van de ministers tot wiens
bevoegdheid de omroepen behoren
De staatssekretans verklaarde dat er
met de minister van PTT een gesprek
had plaatsgevonden over de haalbaarheid van vnje radio's
Een onderzoek naar de louter technische haalbaarheid werd op gang gebracht Wanneer men er van uitgaat.
dat andere programma's niet mogen
gestoord worden, zijn de mogelijkhe-

Nieuwbouwers
Verbouwers
Aannenners van b o u w w e r k e n
Verhuur en verkoop van
Bouwliften - s c h o r e n - s c h r a g e n - tnipiaten - tegelknippers
L e v e r i n g uit v o o r r a a d indien g e w e n s t d o e n w i j d e m o n t a g e e n
levering

p.v.b.a.
DE ROOVER-VANWESEMAEL
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40.

VU-Kontich deelde bloemen uit!
Het jaarlijks afdelingsbal ging door op
7 maart Ditmaal een lentebal Met een
gezellig aangeklede zaal „Pronkenberg", fris lentegroen op de tafels en
een jong dynamisch orkest „The communities" dat het waar maakte
Afdelingsvoorzitter Enk Faes Hield eraan, in zijn welkomstwoord, een aantal
verdienstelijke „trekpaarden" eens extra in de kijker te plaatsen
Achtereenvolgens kwamen op het podium en werden bedacht met een
prachtige bloementuil
— Rene Jaeken, een militant van het
eerste uur en nu een meer dan verdienstelijke voorzitter van het O C M W
— Mon Van Den Hauwe, schepen
van Financien. Jeugd en Kuituur Zorgdragend voor een gezond financieel
beleid in onze gemeente

— Marcel Straus, onze man van
Waarloos en sekretans van de afdeling Achter de schermen wordt veel
verdienstelijk werk geleverd
Deze lentebloemen wezen een uiting
van de welgemeende erkentelijkheid
van de ganse afdeling, besloot vz Enk
Faes
Maar de show w e r d gestolen door
Roel Van Den Buicke, die regelrecht
van de kraaminnchting, de geboorte
van een flinke eerste zoon kwam
melden De V U J O bedacht hem met

een denderend applaus Roel en Patt
nogmaals proficiat hoori
Alles bij elkaar een gezellige avond
met misschien iets te weinig volk
Er waren inderdaad nog andere festiviteiten in de gemeente en enkele VU-afdelingen, zelfs naaste twren, hadden
gelijktijdig een f e e s t
Dus eindigen maar met de w e n s van
duidelijker afspraken en met de vraag
naar een arrondissementele jaarkalender

VU-Antwerpen klaagt proces
Gerda De Rijck aan

— Jef Steurs, schepen van SfX)rt en
Burgerlijke Stand Nog ene van het
eerste uur, stichter van de afdeling en
nu meer „thuis" te vinden in zijn s(X)rthal

De Volksunie van het arrondissement Antwerpen klaagt krachtdadig
het overdreven repressief vonnis aan
dat werd uitgesproken to.v. Gerda
De Rijck, VU-gemeenteraadslid te
Antwerpen.

— Magda Smedts, de echtgenote van
Joris Olyslaegers en onze fraktieleidster in de gemeenteraad Na een moeilijke penode nog altijd prezent en met
de glimlach I

De Volksunie is van mening dat voor
de zoveelste maal een Belgisch gerechterlijke instantie een zware vernedering aan het Vlaamse volk heeft
willen toebrengen wat herinnert aan

de anti-Vlaamse vonnissen uit de
repressieperiode.
De VU klaagt de werkelijke discriminatie aan in de houding van Waalse
magistraten die Snoeck en Grosjean
— scherpschutters op Vlaamse mensen op Vlaams grondgebied — in
vrijheid laten en bepaalde Antwerpse
rechters die uitermate repressief optreden voor een vergrijp van heel wat
lichter allooi.

Gemeenteraad Sint-Truiden

Bluffen en vals spelen in
CVP-pokerspel toegelaten
O p de vergadering van 24 februari jl werden er door de gemeenteraadsleden
15 agendapunten afgehandeld Alle aandacht ging vanzelfsprekend naar de
stadsbegroting 1981, die reeds op het programma van de zitting van 2 februari
jl. stond, maar toen werd afgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de oppositie
Uit de keiharde debatten, die tot na middernacht duurden, bleek duidelijk dat
de frakties van de oppositie gedurende die 3 weken met hadden stilgezeten en
hun tijd maximaal hadden benut om deze begroting te onderwerpen aan een
grondige analyse Alhoewel de cijfers vaak verschillend werden geïnterpreteerd, kwamen de woordvoerders van de minderheid en zelfs Jos Koninckx
(CVP-fraktievoorzitter) tot dezelfde vaststelling, nl. dat de stadsbegroting
1981 op een onrealistische en lichtzinnige manier werd opgemaakt

eOOOOOOfrJ Volgens ons raadslid
werden hier integraal de cijfers opgenomen die door de administratie der
Direkte Belastingen werden medegedeeld Er zal hier zeker 15 000 000 fr
minder geïnd worden dan in deze
begroting is voorzien Er w e r d geen reserve aangelegd om deze minderontvangsten te kompenseren Het reservefonds
of
de
spaarpot
van
5 036 997 fr, die nog dateerde van
betere jaren, wordt nu echter volledig
ojDgebruikt

W I J zijn echter geen klem beetje fier
hier te mogen vermelden dat de kntiek
van ons raadslid Urbaan Driljeux een
juweeltje was van vakmanschap en
logika Zijn talrijke bemerkingen waren
een lesje in „begrotingstechniek" Z o
heeft ook onze dagbladpers het begrepen, want ZIJ heeft in haar publikaties
heel wat aandacht besteed aan zijn
bewonderenswaardige
tussenkomsten Alvorens over te gaan naar het
verloop van een ophefmakende stemming, gaan w e het hier eerst tamelijk
uitvoerig hebben over het betoog van
Urbaan

4) In de begroting
1980
was
7000000 fr voorzien voor de betaling
van tewerkgestelde werklozen Het
kollege heeft hier het toegemeten krediet met 11560 000 fr overschreden
en op 18 560 000 fr gebracht Voor
1981 voorziet men echter in totaal
slechts 12 000 000 fr Urbaan komt dan
ook tot de logische vaststelling dat er
in dit geval slechts twee mogelijkheden zijn ofwel zal men tot drastische
afdankingen moeten overgaan ofwel
zullen hiervoor weer ettelijke miljoenen bijkredieten nodig zijn Volgens
Urbaan zal een gematigde berekening
bij deze punten leiden tot een tekort
van liefst 36 000 000 fr

Kunst- en vliegwerk
Volgens Urk)aan werd het evenwicht
in deze begroting bereikt met kunsten vliegwerk en kan er gemakkelijk
aangetoond worden dat deze begroting in werkelijkheid deficitair is Enkele
onrealistische ramingen vervalsen totaal de balans van deze begroting en
dit blijkt uit het volgend cijfermatenaal
1) Het tekort in het watertjedrijf werd
beperkt tot 3 992 500 fr O m dit cijfer
te bekomen werd rekening gehouden
met het optrekken van het dnnkwatertarief van 1226 f r naar 17,50 f r O p die
manier zou 6 000 000 fr meer kunnen
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geïnd worden De Iserekening is echter
verkeerd, omdat het ministerie van
Ekonomische Zaken tot op heden
deze pnjsverhoging nog met goedgekeurd heeft Zelfs wanneer het nieuw
tarief kan doorgevoerd worden, zal dit
wettelijk met mogen gebeuren met
terugwerkende kracht Bijgevolg zal er
minstens een miljoen verloren gaan
voor de al voorbije maanden
2) De begrotingscijfers 1980 (-f 1
wijziging) werden door de voogdijoverheid zo gemanipuleerd dat het
verlies van het slachthuis werd weggewerkt en het verlies van het waterleidingsbednjf met 2 500 000 fr w e r d verminderd Met die zogenaamde rechtzettingen werd er echter geen rekening gehouden Het zal de stadskas alleszins met meer dan 7 000 000 fr
onontkoombare uitgaven konfronteren Tot deze vaststelling kwam Urbaan door een ontleding van de kopta-

bel
3) Een opvallende overschatting van
de inkomsten vinden we terug in de
personenbelasting
(1980
geïnd
57 835 218 f r ,
nu
geraamd
82 465 000 frJ en in de belasting op de
motorrijtuigen C1980 4 000 000 f r , nu

Katastrofaal beleid
BIJ de ontleding van de openbare
schuld kwam Urbaan tot de onthutsende vaststelling dat zij in 3 jaar tijd met
200 000 000 fr of met 2 1 % gestegen
IS Nog wansmakelijker wordt die hele
aangelegenheid als men verneemt dat
er in de begroting 1981 (gewone
dienst) een bedrag van 144200200 fr
IS voorzien voor interesten en terugbetalingen waarvoor alleen de gemeente
moet opdraaien 1 / 3 van de inkomsten

LIMBURG
Maart
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 overschnjving van 200 fr op rek 451-0011861-62 van VU-afdelina

21 GENK VU-bal in zaal Rembrandt Begin om 20 u 30 Orkest Rubensklub
27 BREE: feestavond met als gastsjsrekers Hugo Schiltz en Vic Anciaux O m 20 u in auditonum van gemeentelijke biblioteek Solooptreden van Ria Geeraerts van de groep „Stemming"
28 DIEPENBEEK: bal met Ruth MacKenny als gastvedette om 20 u
in de Gildenzaal
28 AS-NIEL: Bruegeliaans feest om 20 u 30 in zaal Scherpenheuvel
te A s Onkosten 350 fr

(4 000 fr per inwoner) zal dus moeten
dienen voor het aflossen van schukjen
Ons raadslid noemde de toestand katastrofaal en hopeloos In plaats van
een matigingsplan voor te stellen,
schotelt het kollege de oppositie en de
gemeenschap nog meer onverantwoorde uitgaven en dure projekten
voor Ten slotte willen we het nog even
hebben over de stemming, die erg
gespannen verliep
Vooreerst was er de met malse kntiek
van CVP-fraktievoorzitter op de begroting van zijn schepenkollege Feitelijk kloeg hij hierdoor een beleid aan
dat hij altijd zelf aktief heeft gesteund
W e hebben hem immers zelden weten
tegenstemmen wanneer er op grote
schaal gemeenschapsgeld werd verbrast W e hoeven hier enkel maar te
verwijzen naar de hystensche aankoop van het STVV-veW
Vervolgens diende men nog af te
rekenen met CVP-rebel en pokersjseler F Breesch, die sedert enkele maanden als onafhankelijke zetelt Door de
afwezigheid van SP-raadslid dr Kempeneers liet eerstgenoemde te vroeg
in zijn kaarten kijken Hij meende zich
immers een onthouding te kunnen
veroorloven, wat hij ook vooraf beloofde te zullen doen In dit geval zou de

begroting dan toch nog goedgekeurd
worden met 16 tegen 15 stemmen Het
plots opdagen van dr Kempeneers
iets voor middernacht verplichtte hem
om vals te spelen Zijn ja-stem haalde
de meerderheid uit de penane en de
begroting werd dan ook goedgekeurd
met 17 tegen 16 stemmen
Wij wisten nochtans dat bluffen is
toegestaan bij het pokeren Hoe men
het best vals speelt dat zullen w e in de
toekomst zonder dralen aan onze
CVP'ers vragen Tot kijk
J.P.S

VUJO-Genk: ASLK
discrimineert
De Volksuniejongeren-Genk klagen
aan dat de ASLK door een recente beslissing de voorwaarden tot het bekomen van een goedkope lening voor de
mijnwerkers heeft verzwaard
Hierdoor wordt velen onder hen de
kans ontnomen om een eigen huis te
bouwen Nochtans beweert de regenng dat ze de tx)uwsektor wil ondersteunen VUJO-Genk eist daarom dat
deze parastatale onmiddellijk die bijkomende voorwaarden opheft

mj
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lepel & vork...

Restaurant

TONGERLO-WESTERLO

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091/69.28.74

Tel 014/54.40.07

Specialiteit ribstuk o p hout

KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1

Vlaandag gesloten - Rustieke
sfeer

Restaurant
DE MUTSAERT
Eikenlei 6 1 ,
2280 Grobbendonk
Tel. 014-51.21.48
Gesloten
maandagavond en dinsdag.
Zaal voor alle feesten.
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CORTIIALS

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Wiifried BLANCQUAERT

UW KOFFIEHUIS

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel. 0 9 1 - 6 7 5 7 12

Dinsdagavond en woensdag
gesloten

^>S

Kallestraat 20, AALST

m mmai»

WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT Z A T E R D A G
18 LXJR
JAN PAUWELSOE B R A U W E R

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-4232.46

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr. V a n De P e r ' o l e i 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel. 053-21 35.33
Tel 031-36 56.54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

O * familiazaak mat IradKi*.

RESTAURANT

CAFE-FRITUUR

DE SPAANSE
BRABANDER

Café «'t Leeuwke»

FEESTZAAL
•< E D E L W E I S S

Klein Begijnhof 22,
3000 LEUVEN
Tel. 016-23.66.71
Europese volksgerechten.
Gesloten maandag en dinsdag.
Keuken: 19 u. tot 22 uur.

Lokaal «T SCHUURKE>

Krulttorenwal 2
3690 BREE
011-46.34.51

Vossemberg 13 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76

Tel.

Alle feestelijkheden.
M o g e l i j k h e i d tot h u r e n v a n
bestekken

Waar een Vlaming thuis i s !

Maandag gesloten.
SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Verzorgde keuken
Demokratische prijzen
Uitgelezen dienstbetoon

Kcssel&teenweg 38
2260 Nijteti
Tel 031/8188.41

Europ Supermarkt
Winderickxplein
Alsemberg

BRAKELHOF
f^ondplein 5, Brakef
Tel 055/42 41,07
Fefsizaal uoor alle
gelegenheden

Piet blijft echter, naar hij ons zelf
verzekerde, aktief in het sociaal en
kultureel leven te Asse en zal verder
zijn vrienden in de Volksunie met raad
en daad blijven bijstaan.
Piet werd ondertussen als gemeenteraadslid opgevolgd door Jan Van der
Beken, het sympabeke OCMW-lid uit
Hofveldlaan.
Jan is als geboren en getogen Assenaar wel bekend door zijn aktieve
deelname in het plaatselijk gemeenschapsleven.

Elie v a n L a e r e
en Marcella N a e s s e n s

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen.
Alle grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen.
Oegustaties en verkoop:
elke vrijdag van 17 lol 19 u.
elke zaterdag van 10 lot 13 u.
en op afspraak.

Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel. 091-30.06.53.

Maak o o k eens kennis met
d e g e z e l l i g e s f e e r in

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel. 02-734.56.09

Cafè-Reslaurant

SGtiUTTERStlQF

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

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel.: 015-71.15.49

tel 058/2994,91
G e s l o f e n : v n j d a g behalve in seizoen

Drank- en eethuis

FEESTZALEN - S A L O N S
DE

LANDSKNECHT

A.'innomcr vnn ,Tllc fer-ston
Ook vet lulling van t.ifcIgcrK'f
Schiklorstr.i.'it 33
2000 A n t w e r p e n
Tel 031 3745 72

Koffiebranderij
SANO

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9S20 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

DE O U D E

KRING

C.ifc VU-lokii.il

I^orpsplcin. Hciisdt-n Limburg

KREKELHOF

Aangezien nrten in de Volksunie, in
tegenstelling tot wat meestal in de
andere partijen gebeurt er niet aan
houdt mandaten te kumuleren heeft

Jan o p zijn beurt het door hem beklede OCMW-mandaat overgedragen
aan Dirk Vrijders uit de Mollemstraat
te Asse.

Geselektioneerde Oosterse tapijten
Oosterse kleding en
geschenkartikelen

SELECTORIENT
HOEILAART
Henry Caronstraat 20-22,
1990 HOEILAART
Tel. 02-657.39.39.

De vior troeven van de Wnllr.n
t Vhams m t h.irt v.m Brussef
2 Je k.in er nltifd fj.irkcren
3 Je knigt er .iltifd w,tt te eten
4 Oc ftn/il^ riin soci.l.il

Welkom

Drankhuis m e t sfeer
Drie Egyptenlaan 1 1 ,

Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
«n Franse witnen.

« WALTRA «
Ardmnkani 2 (bii KVS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12

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

Gooik
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

Wijnimport HERMAN
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-412922
056-4181.68

Pauv/elyn- D u q u e s n e

Nieuwe VU-mandatarissen te Asse
Promotie o p het werk heeft soms
onaangename gevolgen in het privéleven. Dat ondervond Verbiest uit
Asse die tot direkteur van de drukkerij
„De Vlijt" werd benoemd, maar daardoor verpicht werd ontslag te nemen
als gemeenteraadsikl.

SNOECK

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

(Huls van vertrouwen)

Restaurant

DE

Mevrouw

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-51325.64
Waar Vlamingan THUIS zijn.

»

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Dtjnderstrock

Tel.

054-334857

Uw tweede thuis!

IN DE GROENE

POORT

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

VU-Huldenberg op uitstap
Zaterdag 28 februari 1981 bracht V U Huldent)erg in samenwerking met enkele andere afdelingen uit het arr.
Leuven een bezoek aan Brussel.

leemjke en vormende voormkJdag.
Tijdens de mkjdag vertjieven w e op de
Oude Graanmarkt in 't Schuurke waar
w e ons mkMagmaal get>ruikten.

O m 10 u. hadden wij afspraak met
Willy Kuijpers aan d e ingarig van het
Paleis der Natiën.

O m 14 u. vertrokken w e voor een
rondrit door Brussel onder leiding van
een t)ekwame gkis van „Bruksel Binnenste Buiten".

Willy t>egon stipt o p tijd met een
historisch overzicht over het ontstaan
van het paleis der Natiën. Nadien kregen we een film over de geschiedenis
van kamer en senaat (waann echter
niets over Vlaamse Beweging te t)espeuren viel). W e bezochten de vergaderzalen van de kommissies en trokken dan naar de „kamer" waar w e de
werking en het stemmen even mochten proberen.
Ten slotte bekeken w e ook even d e
ruime en prachtige zaal van de senaat
waarna w e Willy dankten voor deze

W e zagen nxxxe hoekjes, prachtige
gebouwen, rustige steegjes maar ook
de ontzettende vernieling van volkse
wijken en pleinen naast staaltjes van
hdogheidswaanzin en verkwisting van
gemeenschapsgekten.
Ons bezoek aan Brussel eindigde Cm
de regen) aan de Marollenwijk waar
w e toch konden vaststellen dat vernieuwingtxHJw netjes en stijlvol kan
zijn, als er maar een wil isl
Jos Trappcniers
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studio
WEEK V A N
13 TOT 19 MAART 1981

TERVUREN
Vrijd 2030 Zond 1500 - KT
Bud Spencer
PLATVOET OP DE N U L
Z o n d maand dinsd 2030 KT
Chns Lomme en Caroline Vlenck
HET EINDE V A N DE REIS
van Peter Simons
Z a t 2030 zond 1800 KNT
Woensd 2030
PREMIERE VOOR BELGIË
KORT A M E R I K A A N S
Derek de Lint
en Tingue Dongelmans
van Guido Pieters naar de roman
van Jan Wolkers

VU-fraktie klaagt
(wan)beleid aan in Vilvoorde
De gemeenteraadszitting van 4 maart jl op het Vilvoordse stadhuis was er
weer een om niet vlug te vergeten alle aktuele hete hangijzers kwamen er terug aan bod
Onze VU-fraktie bracht de SP-CVP-meerderheid enkele keren m diepe
verlegenheid o m inzake de aanwending van stadsgelden voor de uitgave van
de gemeentelijke informatiegids, de nieuwe verkwanseling van het geklasseerde stadsdomein Drie Fonteinen, de inspraakmogelijkheden van de
bevolking via wijk- en dorpsraden, de problematiek van de sociale woonwijk te
Houtem, e n z -

KURSAAL TURNHOUT
Zater zond woensd 1 5 0 0 - K T
DUMBO
Film van Walt Disney
Vnjd zat zond maand dinsd
2 0 0 0 (woensdag 1730)
KNT
Fellini stelt voor
VROUWEN STAD
met Marcello Mastroianni
Vrijd zat zond 2230 zat zond
1730 en 2230 maand dinsd
2215 dond 2030
KNT
KORT A M E R I K A A N S
Film van Guido Pieters
met Derek De Lint en Tingue
Dongelmans naar het boek van
Jan Wolkers

plant temidden van het landbouwgebied staat er nu reeds maanden troos
teloos bij Een hele reeks huizen zijn
woonklaar maar alle nutsvoorzieningen en infrastruktuurwerken moeten
nog uitgevoerd worden i
Dit maakt dat tientallen kandidaat
huurders nog minstens 10 maanden
zullen moeten wachten om hun woning te betrekken
Deze beleidspolitiek van de Vilvoordse
meerderheidspartijen is uitgegroeid tot
een wansmakelijke grap die er on
langs toe leidde dat de schepen van
Openbare Werken (CVP) vervangen
werd door een andere CVP-schepen
Als klap op de vuurpijl komt er nu ook
nog een nieuwe aantasting bij van het
gerangschikte stadsdomein der Dne
Fonteinen

TIENEN
Zond 1330 - KT
Walt Disney
PETER EN DE DRAAK
(Petes Dragon)
Vnid z a t 20 00 2de week KNT
Z o n d 1530 en 2000
Terence Hill/Ernest Borgnine
SNOOPER
(Een rare klabak)
van Sergio (xjrbucci
Vrijd zat 2200 zond 1730 en
2200
maand dinsd woensd
2030
KNT
PREMIERE V O O R BELGIË
Derek de Lint
en Tingue Dongelmans
KORT A M E R I K A A N S
van Guido Pieters
naar de roman van Jan Wolkers

Wij in de Volksunie

De nieuwe aanleg van 4 bijkomende

tennisvelden heeft gans leefmilieumin
nend Vilvoorde in het harnas gejaagd
Er werd ongunstig geadviseerd door
de Vilvoordse Kulturele Raad evenals
door de Kommissie van Monumenten
en Landschappen Al deze, en onze
adviezen lapte de meerderheid aan
haar laars omdat het schoon past in
haar kraam (hooggeplaatste administratieve en politieke heren van de
meerderheid te Vilvoorde weten wel
beter)
Ons uniek stadsdomein zal nog maar
eens 10 are moeten afstaan voor
nieuwe tennisvelden waar vele Franstalige Brusselaars hun geliefde sjx>rt
mogen komen beoefenen Dat deze
zogezegde Vlaamse partijen van de
meerderheid in Vilvoorde dit toelaten
is voor ons een slag in het aangezicht
Enk Clerckx VU-fraktieleider

Open 10-18 u.
Ook zaterdag.

Het hoeft gezegd dat de problemen
zich dag na dag meer en meer opstapelen voor de Vilvoordse SP (5vP
koalitie Interne spanningen binnen
deze meerderheidspartijen zijn daar
stellig met vreemd aan
Ondertussen nemen w e als VU-gemeenteraadsleden elke gelegenheid te
baat om het gevoerde (wan)beleid op
de korrel te nemen
Het jongste staaltje van slecht finan
cieel beheer werd geleverd door de
uitgave van de Informatiegids 1981
van de stad Vilvoorde
Stnkt genomen zijn we gewonnen
voor degelijke informatie gesteund op
demokratische pnncipes
Maar in Vilvoorde kan dit blijkbaar met
de nieuwste informatiegids is eens te
meer een echte verkiezingsbrochure
van de SP-CVP meerderheid die aan
de stad ca 100 000 fr k o s t

Men heeft van op de schepenbanken
grif moeten toegeven dat er enkele
fouten geslopen zijn in de opmaak van
de gids
Elke schepen mag in deze info-gids op
een volledige bladzijde zijn beleid uiteenzetten samen met een verkiezingsfoto
Zelfs de vermelding van de oppositiepartijen werd dit jaar vergetenC) In
een woord
de verantwoordelijke
schepenen van Kuituur en Sociale
Zaken zaten er maar verlegen bij
tijdens de jongste gemeenteraad
Andere politieke aderlatingen voor de
meerderheidspartijen zijn de verkwanseling van het stadsdomein Dne Fonteinen en de ellendige beleidsfoutenmiserie die begaan werd i v m de soci
ale woonwijk in Houtem
De nieuwe woonwijk te Houtem inge-

DANDUS

Voor verantwoord
ambachtelijk werk
met betaalbare prijzen.

in Franse - W i t t e steen
Sierschouwen
Restauraties
Raam- en deuromlijstingen
Beeldhouwwerken

K o m e n zie h o e d e d e t a i l s v e r z o r g d z i j n .
Boomsesteenweg 890
2610 Wilrijk
Tel 031-87 51.07

OOK VOOR
ZELFBOUWERS
(Adv 190)

LEUVEN 1
1400 Derde week - KT
Neil Diamond/Laurence Olivier
THE J A Z Z SINGER
van Richard Fleischer
1545 - KNT
Margarethe von Trotta
SCHWESTERN
1730 - Derde week
KT
Neil Diamond/Laurence Olivier
THE J A Z Z SINGER
1930 Derde week - KT
Louis de Funes
L'AVARE
21 30 Derde week - KNT
Gerard Depardieu/Rob de Niro
NOVECENTO (1900)
Deel 1
2400 Achtste week
KNT
Grote Prijs Avonaz 1981
THE ELEPHANT M A N
Dolby Stereo

LEUVEN 2
1330 - Zesde week
KT
THE BLUE L A G O O N
1 5 3 0 - KNT
PREMIERE V O O R BELGIË
KORT A M E R I K A A N S
Een film van Guido Pieters
naar de roman van Jan Wolkers
1715 - Derde week
KT
SPECIAL EDITION
CLOSE ENCOUNTERS
1930 - Zevende week - KT
Robert Redford
BRUBAKER
21 45 - KNT
KORT A M E R I K A A N S
2330 - KNT
NOVECENTO (1900)
Deel II
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Moerzeke-Kastel viert
doelmatig karnaval
Het was beslist ende besloten w e
houden nen -herberg open Samen
met de toekomstige nieuwe V U J O
w e r d reeds een eerste aktiviteit op
stelten gezet om zaad in t bakske te
knjgen Hierdoor kunnen de jonge
mensen goedkoper naar de IJzerbedevaart Hierdoor kan er een betere
pnjzentafel worden voorzien voor de
fietsrally van mei 81
O p 1 2 en 3 maart II w e r d oud cafe

t Moleken een ware heksenketel Er
werd gevierd gedanst maar vooral
gewerkt tegen honderd per uur Het is
inderdaad geen kleintje honderd-enzoveel bakken bier in en uit de kelder
te sleuren en flesje voor flesje in
dorstige karnavalkelen te laten ver
dwijnen Maar het moet ons toch van
het hart dat de jonge mannen wel
een voorbeeld kunnen nemen aan de
oude garde
KV

OCMW - Aalst
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het administratief
personeel een betrekking opengesteld van boekhouder en
bij het werkliedenpersoneel een betrekking van bijzonder
geschoold tuinier.
De kandidaturen moeten bi] ter post aangetekende bnef
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken
uiterlijk op maandag 23 maart 1981 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepahngen van titel V van de wet tot
ekonomische heroriëntering van 04 08 1978, genaamd anticnsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk
voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is
voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op
de personeelsdienst fTel 053-212393 - binnenpost 104)

m
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Scherpenheuvel-Zichem
heeft geen raadsleden genoeg
om begroting te stemmen!
O p de dagorde van de Scherpenheuvel-Zichemse
gemeenteraadszitting
van 26 februan II had het schepenkollege 11 punten geplaatst tervi/ijl op
verzoek van de raadsleden Leeuws en
Goossens twee bijkomende punten
ter bespreking en beslissing aan de
gemeenteraad voorgelegd werden
Anders was het gesteld met punt 4
over de goedkeunng ontwerp aanleg
tennisvelden in de omgeving van de
sporthal te Averbode"
BIJ het nauwkeung onderzoek van dit
punt bleek uiteindelijk dat
door schepen Claes bij het schepenkollege een aanvraag ingediend werd
tot aanleg van éen tennisveld te Averbode,
het schepenkollege aan een architektenbureau opdracht gegeven had van
een ontwerp op te maken voor de
aanleg van twee tennisvelden in de
omgeving van de Averbodense sporthal.
de totale kost van deze werken, de
som beloopt ± 3 500 000 f r ,
er noch te Averbode noch elders in de
gemeente
Scherpenheuvel-Zichem
een tennisklub bestaat en dat de gemeente zelf sinds de samenvoeging
tot over de oren in de schulden zit
In die omstandigheden spreekt het van
zelf dat meerdere raadsleden er, op
zijn zachtst gezegd, er hun verwondenng over uitdrukten dat het schepenkollege toch plannen liet opmaken
voor 2 tennisvelden dan wanneer er
op gemeentelijk vlak vooralsnog geen
behoefte aan is en bovendien slechts
een gevraagd werd door schepen
Claes BIJ de stemming van dit punt
bleek dan toch dat de meerderheid de
gnilen van schepen Claes nipt goedstemde De voorlopige kost van deze
plannen zijn nog met gekend Alleszins
zal de gemeentelijke belastingbetaler
voor deze onverantwoorde miljoenenuitgaven moeten opdraaien
Punt 8 van de dagorde vermeldde
„hernieuwing en aanpassing van de
gemeentebelastingen omtrent onroerende voorheffing, tewerkgesteld personeel, drijfkracht vertoning en vermakelijkheden, met bebouwde percelen
en ophalen van huisvuil
De gemeenteraadsleden beslisten de
eerste vijf belastingen te behouden op
de bedragen van het vonge jaar
Wat de laatste belasting vermeld stelde het schepenkollege voor vanaf

1981 een belasting van 400 fr te heffen per gezin en voor ieder bijkomende vuilzak 7,50 fr te vragen (ieder
gezin ontvangt fjer jaar gratis 40 zakken)
Het was duidelijk dat heel wat raadsleden bezwaren hadden tegen de verhoging van de belasting voor het ophalen
van het huisvuil Immers in '80 beliep
deze belasting 300 f r per jaar plus 5 f r
per zak Het schepenkollege werd
verweten dat heel wat bespanngen
kunnen gedaan worden op tal van
andere posten zodat geen nieuwe
bijkomende belastingen aan de gemeente dient te worden opgelegd
Het huisvuil wordt thans opgehaald
door private ondernemingen De Of>brengst van de gemeentelijke huisvuilbelasting plus de verkoop van bijkomende zakken a 5 fr per stuk is verre
van voldoende om de ophalers te
kunnen betalen zodat de gemeentekas
een paar miljoentjes per jaar moet
bijpassen O m hieraan te verhelpen
w e r d door sommige leden van de
gemeenteraad voorgesteld een gemeentelijke ophaaldienst voor huisvuil
te orgamzeren met eigen personeel en
eigen ophaalwagens
Uit een optelling van het personeel
blijkt dat het personeelsbestand het
dubbele is van hetgeen het maar zou
mogen zijn Het is begnjjjelijk dat gezien deze toestand somige raadsleden

er met voor te vinden waren de verhoging van de belasting van het ophalen
van het huisvuil zo maar klakkeloos
aan te nemen En toch wenste de
voorzitter deze voorstellen met in
overweging te nemen en vroeg de
stemming De uitslag ervan kwam bij
de meerderheidspartijen als een koud
stortbad aan De belasting werd verworpen Meerdere leden van de meerderheid hadden met de oppositie nee
gestemd
BIJ het volgende punt van de dagorde
„Begrotng 1981" worden de meerderheidspartijen door sommigen van haar
eigen leden een neus aangezet Zij
verlieten gewoon de vergadenng samen met de oppositie En terecht'
Immers, de begroting
vermeldde
reeds, voor wat betreft de ontvangsten en uitgaven van het huisvuil, de
ramingen gebaseerd op de nieuwe te
heffen bedragen, zonder al de leden
van de meerderheidspartijen hierover
bij voorbaat te hebben ingelicht laat
staan hun advies gevraagd Ten gevolge van de verwerping van de belasting
op het huisvuil dient ook de begroting,
die kant en klaar was ingediend, (wel
met een 6 maanden vertraging misschien bij gebrek aan personeel') te
worden herwerkt
Marcel Gemoets. gemeenteraadslid
Rob Janssans, afd. vooizitter

TAK betoogt te Kraainem
Algemene verzameling Zaventem,
Kerkplein, om 11 u zondag 15 maart
Turnhout Grote Markt 9 u 30, tel
014-417747. Geel
Grote
Markt
9 u 15, tel 014-589393. Brussel kontakt opnemen met 02-2424599. Leuven
kontakt opnemen met 02242 45 99. ü e r Grote Markt 9 u 45. tel
031-801345.
Nijlen
Kempenland
9u15.
Mechelen
Grote
Markt
1 0 u 1 5 tel 015-218382 Aarschot
kontakt opnemen met 016-568610.
Gent VI Centrum, Jan Yoens, Bortuutstraat 9 u 15, tel 091-238098 Gent
St-Pietersstation, 9 u 30, tel 0912 2 6 8 9 6 Aalst Station 10 u 05321 32 34. Dendermonde Grote Markt

10 u. tel 052-3331 60. St-Niklaas Hotel Serwir. 9 u 45. tel 031-763778.
Bilzen Grote Markt 9 u . tel 01141 1002. leper Grote Markt 8 u tel
056-31 1825. Wervik Grote Markt
8 u 20, tel 056-31 1825, Kortnjk Station, 8 u 4 0 , tel 056-410248 (na
18 uur), Brugge Grote Markt 9 u, tel
091-226896,
Antwerpen
Ekeren,
Christus Koningplein 9 u 30, Antwerpen Steenplein 9 u 45, Berchem
Oude Kerk 10 u , Wommelgem De
Klauwaert 9 u 30, Mortsel Oud Gemeentehuis 10 u 10, Kontich St-Martinuskerk 10 u 15
Alle inschnjvingen voor Antwerpen
en omgeving tel 031-577240
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BRABANT
Maart
12

14

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 dé parochiezaal. Van Bladelstraat Herent Org Davidsfonds Herent
DWORP 8ste pensenkermis (ook varkensnb - speciale schoteü
Vanaf 18 u in de zaal „Het GiWenhuis", Kerkstraat 22 Ook op
zondag 15 maart vanaf 12 a

14 ASSE- kaas- en wijnfestijn in zaal „Den Bloeyende Wi/ngaard",
Markt 14 O m 20 u Discobar „De Leeuwkens" Orgamzabe V U J O k e m Groot-Asse
14 TERVUREN: 16de lentebal in zaal „De Engel", Kerkstraat Vanaf
18 u kaasschotel en wijn Opening bal om 20 u 30
14 SCHEPDAAL- haantjes- en biefstukkenfesbjn vanaf 18 u in zaal
„Select", Ninoofsesteenweg, Schepdaal-Staton Ook op zondag
15-3 vanaf 12 u
15

ZAVENTEM Betoging TAK tegen de schandalige taaiwantoestanden op SABENA Vertrek om 11 u. Kerkplein
15 LEUVEN: Broederband Leuven - Limburg Lentefeest om 15 u in
zaal Jacobs, Kapucijnenvoer 106 Pnjs 1 5 0 f r Inschnjven bij
bestuursleden
15 JETTE Vlaamse Vnendenknng van 12 tot 15 u gezellig etentje in
zaal van het St-Reterskollege
20 LEUVEN (ArrJ: arrondissementsraad om 20 u in k)kaal „Goudsbloem", Goudsbloemstraat 50 Prof Luk Huijse spreekt er over „De
met-aanwezige burger" Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen door kamerlid Willy Kuijpers „Hoe abonnementen op W U
w e r v e n ' " door Jef Vinex
21 Z E M S T 5de VU-fusiebal in zaal Pnns Leopold, Brusselsesteenw e g 51 Met Rob De Nijs en de Lovin Angels Deuren vanaf 20 uur
Voorverkoop lOOfr Zaal 120fr
21

AARSCHOT: Jaarlijks VU-afdelingsbal in de parochiezaal Langdorp Centrum Vanaf 21 u Orkest Edwin Andersen and the
Shallows

21

K A M P E N H O U T Harde Lente Rock Fuif II met Disco Bar
Powerplay Om 20 u in zaal „De Toekomst" Nederokkerzeel
Org V U J O

21

ST-KATHERINA-LOMBEEK Spartaanse smulpartij ten voordele van voetbalploeg Sparta-Den Bos Parochiecentrum. St-Jozef.
Oalialaan 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 V U
i s m VUJO
22 HEVERLEE lentewandeling onder leiding van een gids langs het
Arenbergkasteel en door de bossen Afspraak om 14 uur aan de
.Oude Kantien"
24

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

26 HERENT, VELTEM. BEISEM, WINKSELE informatieavond door
kan Herman Emiel Mertens. teoloog over „Geloven en politiek ,+
Ruralistisch denken" Om 20 u in zaal Aroma. Mechelsesteenwég
471 ^ 7 3 Inr Lod Dosfelknng Herent
28.

JETTE 9de bal Vlaamse Bond Gepensioneerden om 19 u 30 in
zaal Excelsior Kerkstraat
28 ITTERBEEK jaarlijkse smulpartij op zijn Bruegels vanaf 17 u in
parochiezaal van St-Anna-Pede (achter de kerk) Ook op zondag
29-3 vanaf 11 u 30
28 BRUSSEL algemene ledenvergadenng van de Stichting Vic
Anciaux Om 14 u in 't Schuurke
29 W E M M E L 1ste Wemmelse wandeltocht (10 a 15 km) Start om
14 u aan cafe Centrum (aan de kerk)

o Jonge licentiate in de rechten
zoekt een passende betrekking
G Jonge man (25 j j zoekt werk
als kelner of als chauffeur
n Regentes plastische opvoeding zoekt enkele uren per week
werk bij in een jeugdatelier, als
studiemeester-opvoeder of op
een kunstakademie
D Jonge logopediste met specializatie van klinische revalidatie,
zoekt een passende betrekking
Voor inlichtingen zich wenden
tot Vic Anciaux 02-2194930
G 22-jange Vlaminge. met grondige kennis van Engels en Frans
met noties Duits en Spaans,
zoekt werk als receptioniste,
hostess en aanverwanten Voor
inlichtingen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger dr
J
Valkeniers tel 5691604

REGIE T.T.

DE BRUSSELPOORT

D Dame (31 jaar) uit Mechelen
zoekt dnngend een passende
part- of full-time betrekking in de
omgeving van Mechelen als verkoopster Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos
Somers
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne-Waver of telefonisch
op het nummer 015-21 7900 ref
nr 2317 B

Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
TeL 02-356.85.78
LOTTO - TOTO - BELGISCHE P M.U.
DAGBLADEN -TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN

DOE nënat

IN EEN HANDOMDRAAI
12 MAART 1981
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VU-schepen R. Reynaert haalt slag thuis

Verhaalbelasting te Brugge afgeschaft
WEST-VLAANDEREN
Maart
13.

ST-ANDRIES (Brugge) Gespreksavond Wapenhandel, Belgies
voornaamste bijdrage in de ontwikkelingssamenwerking'> Door
kamerlid Willy Kuijpers O m 20 u 30 in Breydelhof. Suveestraaf
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 V o e r k e m ( 1 2 0 f r J
14.

IZEGEM Biezonder leden- en abonnementenwervingsweekend
door VU-lzegem Ook op 15 maart
15 WERVIK. Busreis naar Kraainem Samenkomst St-Maartensplein
om 8 u 20
16. lEPER Vlaamse Vrouwenvereniging op bezoek naar het Mergelinckmuseum O m 14 u
20

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

21

KORTEMARK, H A N D Z A M E , 2ARREN, WERKEN- Zangavond
met Zjef Van Uytsel in zaal Riva om 20 u te Zarren Voorverkoop lOOfr Inkom 120fr

21.

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

21.

ALVERINGEM Jaariijks VU-feest om 20 u in „De Drie 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

21 ALVERINGEM VU-afdelingsfeest in „De Dne Ridders" Weegschede 1, Gijvennckhove, Alvenngem Inschrijven tel 0582 9 9 0 7 8 365 f r per persoon
22
IZEGEM: Wandeling te Tielt Vertrek om 13 u aan het Vlaams
Huis Org wandelklub Vlaams Huis
23 OOSTENDE: paneelgesprek over „Vlaanderen op kultureel, sociaal en ekonomisch gebied na de staatshervorming" Deelnemers
V Anciaux CVU), W De Clercq ( P W ) , R Gijs (CVP) en K Van
Miert (SP) Moderator M Ratel (radio-journalisO Toegang gratis
O m 20 u in het Stedelijk Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein Inr
Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds
27

IZEGEM Ontmoeting met de V U , met VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuijpers Om 20 u in zaal Century Nederweg Org
VU, PVV en V U J O
28 ZONNEBEKE-PASSENDALE: 10de jaariijks VU-lentebal vanaf
20 uur in zaal „Breugel" te Zonnet)eke, lepersteenweg 41 Orkest
The Early Birds uit Woumen Inkom 80 fr

Het IS wel heel ongewoon dat een stad
of een gemeente in knsistijd, een belasting gaat afschaffen
De verhaalbelasting is de belasting die
kan gelegd worden telkens nieuwe
straten worden aangelegd, nieuwe riolenng of voetpaden worden aangebracht of ook oude straten verbreed
Deze belasting bestond vroeger voor
de fusie te Assenbroek, St-Andnes,
St-Kruis en in Brugge zelf
De belasting bedraagt een gedeelte
van de aanlegkosten en wordt aangerekend aan de aanpalende eigenaars
in verhouding tot het aantal lopende
meters gevelbreedte van hun eigendom
Er kunnen zich ook onrechtvaardigheden voordoen Z o bijvoorbeeld wie
langs een nieuwe stadsweg woont
betaalt wie langs een njksweg woont
betaalt niet
Als tijdens een bepaald werk de aannemer failliet gaat en daardoor de
werken langer duren en kostelijker
uitvallen, zijn de mensen, die toevallig
langs die straten wonen waar de werken juist vertraagd worden, gewoon
het slachtoffer
Welnu te Brugge behoort deze belasting vanaf 1 januan 1981, tot het
verleden
De belasting blijft tot en met 1980
verschuldigd en het zal zich voordoen
dat ingezetenen m 1981 nog een aanslag krijgen voor 1980 of vroeger
Ook de te betalen annuïteiten vervallen
Voor hen die in éénmaal betaalden,
kan er vanaf nu tot en met 31 december 1982 om een gedeeltelijke teruggave gevraagd worden Hoe gaat dat
in zijn w e r k ' Heel eenvoudig, wanneer
het 15 jaar geleden is dat men een aanslagbiljet kreeg, heeft men recht 5/20
terug te vragen Is het nog maar 3 jaar
geleden dan wordt het 17/20
De afschaffing van de verhaalbelasting
IS zeker een weldad voor de stad
Brugge en veel ingezetenen zullen
hierdoor van een ernstige last verlost
zijn, en dat was ook de bedoeling
Aan de basis van deze verwezenlijking
die met onopgemerkt voorbij ging ligt
de Brugse VU-schepen van Stadsfinancien R Reynaert

OOST-VUANDEREN
Maart
1Z

12

13

13
14

14

15

16

21

DESTELBERGEN-HEUSDEN- Bestuursvergadering om 20 u in
cafe De Toekomst Magerstraat te Heusden Alle leden zijn welkom'
GENT: Debatavond met prof Jef Maton over het Staaldossier,
Sidmar, het anti-knsisbeleid O m 20 u in Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3 Org Werkgroep Vlaanderen Morgen en VRB
S T - A M A N D S B E R G : „2de Jonge Schilderkunst" Hennan De
Rave (plastieken), Greet Ergo (schildenjen) en Barthel Ritzen
(schildenjen) in het Kultuurcentrum „De Vlier", Begijnhof Gastexposant Bert De Clerck (schikJenjen en plastieken) Openingsreceptie O p z a t 14 en zond 15-3 open van 10 tot 12 u 30 en van
13 u 30 tot 19 u O p z a t 14-3 om 17 u muzikaal intermezzo door
Kaat Delrue (viool en dwarsfluiO O r g V U J O en Jong Dr
Goossenaertsknng St-Amandsberg
MARIAKERKE Smulpartij - Kiekalappelsien om 20 u in zaal
Kwalidra, Mimosastraat 19 u 250 fr
DESTELBERGEN-HEUSDEN: dr Goossenaertsknng op bezoek
naar Sidmar Vertrek o m 13 u 30 aan de kerk van Destelbergen
Inschr bij André Moens, Groenstraat 47 Tel 5 5 8 5 4 8
GENTBRUGGE. Lentedansfeest V U om 20 u in de gemeentelijke
feestzaal. Kerkstraat 23 Eliano's Discobar Voorverkoop 100 fr Inkom 120 fr Jongeren 80 f r , voorverkoop 60 fr
D E N D E R M O N D E : Arrondissementeel Vlaams Zangfeest om
14 u 30 in Koningshof, Dijkstraat Eregast Maurits Ck)ppieters, exlid Europees Parlement
O U D E N A A R D E : Hutsepotavond in t Stampkot te Zwalm om 18 u
Ingericht door V W G G voor leden en sympatizanten Inschr tel
055-499476
ZELE: Filmavond Vlamingen in de Voer O m 19 u in de raadszaal
van het gemeentehuis Inkom 50 fr

21

ERPE: 4de VU-bal Louis Van Durme in zaal Zanzibar, Dorp O m
21 u Orkest André Baert Inkom lOOfr Voorverkoop 75 fr
20 GENT-BRUGSEPOORT: o m 20 u in centrum Reinaert, Reinaertstraat 26, (Sent show-avond met de showgroep Cadi Gastspreker

15 Hugo Schiltz.
28 KLUISBERGEN: 3de bal senator Germain De Rouck in zaal Apollo
op de Kluisberg Dansorkest Die Swaene (24 man)
28 ERTVELDE: VU-bal in zaal Recta, Hospitaalstraat O m 20 u Inkom
lOOfr Voorverkoop 75 fr
28 HOFSTADE: eerste lustrum in zaal „Welkom", Hoogstraat 70 O m
19 u Bruegeliaanse avond met DJ Chns Willockx Welkomwoord
door voorzitter William Vandecauter Gelegenheidstoespraak
door algemeen voorzitter Vic Anciaux Inkom 120fr

VU-Baardegem heeft de wind
in de zeilen
Na de uiterst geslaagde voordacht
over de geschiedenis van de gehuchten te Baardegem door ere-schoolhoofd Edmond Moortgat en de Posthume hulde aan kunstschilder Jos De
Bie door Willy Cobbaut op vnjdag
30 januan 1981, werden de koppen bij

Aanbevolen huizen
MEUBELEN

MOENS
ETN

M a r k t 28
TERNAT
Tel 58210 55

BERT

Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 582 1312

VERVOER VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

V E C O V E N Jozef
Specialist primitief
stijtmeubelen en modern

VERDELER V O L K S W A G E N A U D I

^litvn'i'i'i'it^
W^
EN MtOEKEN

KUNSTGEBinEN
HERSTELLINGEN

moeilijke maten, A
/al<kundige retouclie

Tandheelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N

Vermees

Chazallaan 83
1030 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k )
02 734 0 6 4 3
Na 1 8 u 425 46 42

LUKOS

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat
1000 Brussel

45,
Tel
Prive

5116133
56903 18

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

Autocars autobus
ceremonie wagens
begrnfenisonderneming

Forlstraai 27
2510 MORTSEL
Tel 031 49 35 07

LEDE

Tel 053 2136 36

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons
schilderijen
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder

Openingsuren:

Staf Kiesekoms

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g

Keizerstraat 2
TERN
TERNAT
Tel C
02-582 22 22

v a n 13 tot 2 0 u. D o n d e r d a g v a n
9 tot 2 0 u. Z a t e r d a g v a n 9 tot 2 0 u.
Z o n d a g v a n 14 tot 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n
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Giazenwasseni

Gebr A L L O O
R a p h a e l en W i l l y
Tel bureau 053 21 72 12

mare
de vriese
bar. ruzettelddn S6c brugge

050/35 /4 04
baan brugge-kortrijk

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken
Gasthuisstraat 42B
1760 R O O S D A A L
Tel 0 5 4 - 3 3 0 6 8 7

Hoogstraat 20

Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 31 19 09

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Aalsterse

lustrerie

Georges DE RAS pvba

pvba

Ringmappen
dokumentfiouder
pochetten
snelhechters
offerte
mappen

Krematies

Hanevetdiaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

mekaar gestoken om een ledenwervingscampagne uit te bouwen
Voortgeduwd door het sukses van
deze kunstavond, niet minder dan 175
aanwezigen, werd er onder impuls van
hun voorzitter Willy De Valck, flink
gewerkt
Inderdaad, sinds 15 februan 1981 kon
het sekretanaat zich verheugen in met
minder dan 81 nieuwe aansluitingen bij
de afdeling Baardegem
Hun ledenaantal is hierdoor, op minder
dan 4 weken, haast verdrievoudigd
Beslist de moeite waard om te vermelden Een aansponng voor de andere
afdelingen van groot-Aalst Optimistische geluiden die het vermelden
waard zijn

20 jaar
lustrerie
mare
vriese
kom dit met ons
meevieren
en profiteer nu
van onze
verjaardagsprijzen

Handelaars...
wasautomaten, koelkasten diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalfer. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
(Adv 871

...zelfstandigen

(enz.)

v o o r uw publicitaire b o o d
s c h a p in « W I J » n e e m k o n
takt met
K a r e l S E V E R S (onze publi
citeitsman)

02/219.49.30...

baron ruzettelaan 56c
brugge
050/35 74 04
baan brugge-kortrijk

C »^~ »- —•• J
I - i > . ' v ^ •w*-*\jrvi.-vv.
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouweni
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

BLOEMEN -ERIKAKerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 88 0160

Algemene Bouwondernemmgen
Genisestrool 238
9500 GERAARDSBERGEN

Tel 054 41 25 89
Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

W I J bouwen voor u sleutel op de deur

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten alle soorten ook medikale en anti-allergische matrassen

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Alle bloemen en planten
Korting van 10 % voor alle V U leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij 'de Gnpnert-.
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053-7032,19

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

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 12 07

DE CRAEN ROM pvba

KLEDING LENDERS

Wouter Haeckinan 6 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sirit DiinikUKibtrtiat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

Julius De Geyterstraat 204 Antwerpen Tel 0 3 1 / 2 9 0 7 87

Verwarming - stoom
Alle herstellingen

TV

HIFI

VIDEO

ELECTRO

sanitair

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

en VLOERBEKLEDINGEN

Dames- heren

PVBA

K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 33 37 56

en kinderkleding

handtassen
regenschermen

PVBA DE MOOR-LATEUR
Onderhoud en restauratie
gebouwen

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E

Tel 091-625142

Wijnegemstraat 40
2220 Wommelgem

IKEUKgNSI

DURASON-KEUKENS

alle moderne meubelen

FIRMA SONCK GEBR.

Tel 031 88 13 16
Meer
dan
3 000m2
s Maandags gesloten

Anderenbroek 24
9480 Denderboutem
Tel 053 2 1 9 3 2 5

toonzalen

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

IDEL

Ri-eds, 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten

Kunstsmedenj,
trapleuningen,
koperwerk, open haarden Bevnjdingslaan 87 MEERHOUT
Tel.

014-30.90.74

I

Silhouette
Marwitz
Rodenslock

Herentalsebaan 340
Deurne Z
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44
Antwerpen
Tel 35 65 75

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeed-

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel. 031-2893.14

De Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06
Gratis pnjsofferte

OOSTDUINKERKE
V A K A N T I E A A N ZEE!
G r o t e k e u s b e m e u b e l d e villa's, a p p a r
t e m e n t e n en s t u d i o s te huur
Op aanvraag
foto's

gratis

kataloog

met

WEST-LITTORAL
L e o p o l d II laan 212,
8458 O o s t d u i n k e r k e
T e l e f o o n 058 51 26 29
(Woensdag gesloten)

053-623765

LEYS-VERACHTERT

FRANSSENS OPTIEK:

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V a n d. B r a n d e n p v b a
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-478809
Gratis voorstudie en prijsofferte

Vloeren -

Iel

- Tel 011 5 3 4 3 4 9

Gelcgenheidsgrafiek Huwelijk • Geboorte - Zelfklevende pt.ikb.ind on
etiketten Houten druklelters • Rekl.imekalenders

Valerius De Saedeleersiraat 99
9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 ) 3 8

O p e n haarden
Klemlederwaren
reisartikelen •
handschoenen

PEETERMANS

Alles voor land- en tuinbouw.

klemmeubelen

Ed CInesseiilaan 50 52

DAMA

NV Reinigingswerken
Zaadhandel

Slijlmeubelen -f

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

lot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

16 Niel
Antwerpstrnat 164 177

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

DRUKKERIJ WAEGEMAN

?

d

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

PVBA G, BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL'BANKEÜNOEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrai»
verwarming • Houtkachels • Jnbouw
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten # Fngo's en
Diepvriezers
I

DE

KERAMIEKKELDER

Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE
Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75

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

Fons Prinsen

Th WILLEMS
Schrijnwerk en meubilering

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

K a n t o o r h o u d e r v a n de g r o e p A R G E N T A
B e t t e n d r i e s l a a n 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
Waar de Vlaming zich thuis voelt.

B -I- M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE
Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053 6 6 8 9 73

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L
014-31 1376

V

VAirmstraal 7
SLEIDINGE
tel 091/57 3 1 4 6

ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel 051-301537
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken bruidskasten) meul>elen en
borden -f kunstvoorwerpen

Jan de Windtstraat 57
9300 Aalst
Tel 053-218390

legels
Lindenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-513571
Zelfimport = t>este pnjs
Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur
Maandag gesloten

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

THEO BARBIER

Machines SMITS pvba

installatiemateriaal huishoudtoestellen draad en kabel
akkumulatie

Boshoek 7

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel 031-882531

2260 NIJLEN
Tel. 031-81.82.69
014-51.35.33
Hogedrukreinigers FRANK
Transportmateriaal

Boekhandel Studico
Dr Vandeperrestraat 141
2440 GEEL
Tel 014-586085
Boeken
schrijfmachines
schoolgenef

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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Mensen van bij ons

Priester Jan Deplancke

„Een (Salvadoriaans) volk wordt vermoord.

Met Monseigneur

LEUVEN — Een jaar geleden
werd de aartsbisschop van El
Salvador, monseigneur Romero,
vermoord. Weinig politici van bij
ons, die begaan zijn met de demokratische rechten van de
mens, blijken zich dit nog te
herinneren.
Tot op vandaag krijgt het regime
van Duarte klaarblijkelijk krediet,
niet alleen vanwege de antikommunistische Reagan-administratie, maar ook vanwege Westeuropese regeringen.
Na de nieuwe zending militaire
advizeurs vanuit de VS blijkt de
situatie er zodanig dramatisch
op geworden te zijn dat de nieuwe aartsbisschop van El Salvador, monseigneur Arturo Rivera y
Damas, zich begin deze week
genoopt zag om de „doeleinden
van extreem-rechts' aan te klagen en de beleldvoerders van het
Witte Huis bezwoor geen militaire overwinning in El Salvador na
te streven.
De situatie is in dit Middenamerikaans land reeds geruime tijd
dramatisch, maar dreigt nu met
de steun van onder meer Westeuropese politieke leiders uitzichtloos te worden. Onlangs
moesten nog een aantal Vlaamse
priesters overhaast het land uitvluchten om reden van puur lijfsbehoudZij zitten nu bij ons met gewetenswroeging: hadden ze wel het
recht om de Salvadoriaanse boeren en andere mensen op het
platteland achter te laten in hun
triest lot van politiek geteisterden_
De grootste desilluzie blijkt
evenwel dat zij bij ons in Vlaanderen op partijpolitieke zuilen
botsen, waardoor hun objektieve
informatieve stem in belangrijke
mate gesmoord wordt.
Priester Jan Deplancke hielp de
Salvadorianen jarenlang om de
sociale ellende ietwat te verzachten. Maar net zoals zijn kollega's vandaag, werd hij in 7 7
gedwongen het land te verlaten.
Gedwongen?
Niemand
heeft

12 MAART 1981

Romero werd een volk

vermoord...

hem een marsbevel gegeven.
Maar de luchtbrug naar Vlaanderen nemen bleek uiteindelijk de
enige ernstige overlevingskans.
Wat ook meer dan één Salvadoriaanse priester uit elementair
lijfbehoud diende te doen.
Hij kon het land niet meer binnen.
Jan Deplancke: „Begin
77keerde
ik naar ons land terug voor een
korte vakantieperiode. Ik had de
toezegging van de toenmalige president dat ik in El Salvador mijn
missiewerk zou kunnen voortzetten. Maar na de presidentsverkiezingen werd de toegang tot het
land mij formeel ontzegd. Ik verkoos jarenlang opbouwend werk
voor de ontwikkelingslanden
te
kunnen blijven verrichten (vooral
voor de mensen in Latijns-Amerika), maar noodgedwongen ben ik
wijselijk sindsdien uit El Salvador
weggebleven.
Ik heb mij hier verder
kunnen
inzetten voor Latijns-Amerika.
Nog andere Vlaamse priesters zijn
inmiddels bij ons teruggekeerd. En
zij hopen hun missiewerk in El
Salvador zo spoedig mogelijk opnieuw te kunnen hernemen. Maar
niemand van ons weet wanneer
en óf het hoe dan ook nog mogelijk zal zijn.
— Volgens bepaalde persverhalen zijn al deze Vlaamse priesters op zijn minst naVeve medespelers
van
kommunistische
krachten die in onder meer El
Salvador een stevige voet aan
wal zoekenJan Deplancke: „Uw vraag is tegelijkertijd pertinent én lastig om
te beantwoorden.
Wie aalmoezenier speelt in en
voor de revolutionaire derde wereld wordt snel gebrandmerkt als
een medestander van kommunistische krachten. Er zijn zeker ook in
El Salvador kommunistische cellen
biezonder aktief
Maar het is jammer dat elke priester die hard werkt in de kerkelijke
wijkgemeenschappen
meteen als
kommunistisch medestanders be-

handeld en (politiek)
mishandeld
wordt
Als je met en voor de armen werkt
in dat land, dan word je meteen
gebrandmerkt en
geïdentificeerd
als kommunistisch
militant

medeplichtigen..
— Monseigneur Romero, die het
met zijn kerkelijk gezag durfde
op te nemen voor de landbouwers en andere uitgebuite Salvadorianen werd zes weken na zijn
Leuvense lauwerkransen (als
doctor honoris causa) van zijn
krachtige stem en van zijn leven
beroofdJan Deplancke: „Wat zich in El
Salvador momenteel
ongestraft
afspeelt gaat ons alleen aan.
Wie vandaag de stem van Romero
niet meer wil horen, die wil de
stem van het Salvadoriaanse volk
niet meer horen.
De foto van monseigneur Romero
werd in de woningen
verwijderd
om de uitmoording in landbouwersgezinnen
niet bloediger te
maken dan zij nu reeds jarenlang
is. Aan de figuur van Romero
trekken de uitgebuite Salvadorianen zich evenwel
onverminderd
op."
— In verband met de berichtgeving over wat zich vandaag afspeelt in El Salvador, wordt vanuit verschillende politiek hoeken
gewezen op de strenge manipulatie van de informatiekanalen
die uit het land stromen-

Jan Deplancke: „Monseigneur
Romero sprak op het internationale forum ondubbelzinnige
taal
Zo'n poging onderneemt nu ook
de huidige aartsbisschop.
Maar al wat tegen het heersend
bewind ingaat wordt meteen als
kommunistisch
geschandvlekt
Men blijkt bij voorbeeld vergeten
te zijn dat junta-voorzitter
Duarte
na zijn kandidatuur als man-vanhet-volk in 72 en de daaropvolgende staatsgreep het land moest
uitvluchten en in Venezuela 7 jaar
ballingschap beleefde. Er wordt
hier en daar geschreven dat hij
vandaag nog beste
demokratische bedoelingen heeft maar hij
vervreemde in die periode van zijn
land en van zijn volk.
Duarte volgt meer de lijn van
Calvani van Venezuela dan de
werkelijkheid in eigen land.
Ook in El Salvador is de kommunistische partij bedrijvig: dat kan
niemand ontkennen. Een deel van
de guerrillaleiding is kommunistisch geïnspireerd.
Maar zij zijn hoe dan ook niet bij
machte om de
katoliek-gelovige
bevolking te misleiden.
Het is een verzet tegen repressie
en moord; het is een strijd voor
menswaardig leven.
De volksopstand in El Salvador is
zeker niet een
kommunistische
revolte.
In de politieke organizatie FDR zijn
veel stromingen verenigd. In het
FLMN zijn daarentegen wel veel
leiders marxistisch.
— De guerrillabeweging, die na
het januari-offensief
volgens
agentschap-berichtgeving
opnieuw de kop opsteekt, zou gesteund worden vanuit Cuba en
door andere kommunistische regimes.?
Jan Deplancke: „Zo'n bewering is
pure onzin; gewoon
belachelijk.
Men maakt ook in verband met de
gebeurtenissen in El Salvador gebruik (misbruik) van het kunstmatig opgefokte bange gevoelen in
de Westerse wereld voor het
kommunisme.
Het was voor mij bij mijn terugkeer een trieste ervaring dat dit
ook in Vlaanderen het geval bleek
te zijn.
Er zijn andere feiten die eens
duidelijker in het licht zouden moeten gesteld worden. Vandaag is er
herrie over 50 advizeurs (militaire,
of hoe worden ze ook betiteld?)
die de nieuwe VS president Reagan zopas naar El Salvador zond.
Wat zij er ook volgens diplomatieke verklaringen gaan
verrichten
doet niet terzake. Ik weet dat er in
de zomer van vorig jaar reeds
tientallen méér VS-advizeurs bedrijvig waren.

II

Bij huiszoekingen en voorleiding
van Salvadorianen zijn herhaaldelijk „advizeurs"
prezent
De VS hebben immer LatijnsAmerika politiek behandeld als
hun geprivilegieerde
voortuin.'
— Wat wordt het morgen in El
Salvador- Een Vietnamizering
van de burgeroorlog? Of een
kommunistische machtsgreep?
Jan Deplancke: „Uiteraard volg ik
de evolutie in dit Latijns-Amerikaanse land van zo dichtbij als
mogelijk. Maar ik blijf doorheen
het dag-dagelijks gebeuren mijn
persoonlijke ervaring hebben als
priester
In El Salvador wordt de kerkgemeenschap zeker niet bedreigd
door de kommunistische guerrillero's, maar wél door het heersend
regime.
Dikwijls zijn echt
godsdienstige
plechtigheden als subversief gebrandmerkt
geworden.
Het is erg jammer dat de kristendemokraten in de Salvadoriaanse
regering dienen als demokratisch
alibi.
En dat ook tal van politici van bij
ons om wille van die regeringssamenstelling het regime een zekere
steun geven. Mijn grote hoop is
dat de krachten in en buiten El Salvador die aansturen op een dialoog het uiteindelijk halen.
Duarte heeft daarbij een rol als
spilfiguur Maar toch vrees ik dat
hij definitief in de onmogelijke situatie geklemd zit om het land nog
tjestuurbaar te houden.
De repressie slaat ongenadig toe.
De stedelijke tyevolking heeft last
van plotse oplaaiende
terreurdaden en van de avondklok.
Maar op het platteland wordt niemand dag-en-nacht van terreurexpedities gespaard. In El Salvador zijn er nauwelijks nog gezinnen waarin niemand werd aangehouden, weggevoerd en uiteindelijk als vermist worden gemeld.
Het sociale en ekonomische leven
is volkomen ontwricht De zogenaamde 14 families, met thuishaven in Miamy, komen nog naar
San Salvador om hun commerciële transakties te valorizeren.
Het is allemaal niet zo eenvoudig,
zoals ook dat van de dreiging met
kommunistische
machtsgreep...
Wat mij en mijn priester-kollega's,
bekommert is dat de mensen in dit
land niet alleen lijfelijk, maar ook
sociaal vermoord worden.
De Westerse wereld wil te veel
oplossingen opdienen naar eigen
smaak.
(HDS)
In ons land is een El Salvador-komitee aktief dat zijn sekretariaat heeft
in Turnhout: Begijnenstraat 23.
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