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Rampspoed 

door lafheid 
Voor de zoveelste keer heet het, dat wij een beslissen
de week meemaken. Het slecht geschreven scenario 
heeft weer een valse climax: op een buitengewone 
ministerraad volgende zondag moeten de 100 miljard 
gevonden worden die nodig zijn om de uitgerafelde 
touwtjes voorlopig weer aaneen te knopen, zoniet.. 
Zoniet wat? ^ei Volk", dat al vaker de spreekbuis is 
geweest van de eerste-minister, liet deze week door
schemeren dat Martens dan wel eens het ontslag van 
zijn regering zou durven aanbieden. Pokerspel... 
Zo'n vaart zien wij het vooralsnog niet lopen. Dat de 
regering met haken en ogen aaneenhangt, ziet na
tuurlijk zelfs een stekeblinde. De allerlaatste echter 
die aan ontslag denkt, is Martens zelf. Hij zingt het 
nu al vier-en-een-halve regeringen en dubbel zoveel 
kompromissen na mekaar uit. Wat hemzelf betreft, 
is hij vastbesloten om zo voort te doen. Het feitelijke 
falliet van de NV België, dat door zijn getalm en zijn 
Echtemachbeleid iedere dag nog aanzwelt, is voor 
hem geen reden tot ontslag. Voortijdig verdwijnen 
zal hij slechts, wreed tegen zijn zin, als hij uitglijdt 
over de klassieke bananenschil. Zijn hardnekkig 
instinkt om zichzelf te bestendigen wordt daarbij ge-
steiuid door de daver waarmee de regeringspartijen 
zitten, als ze aan verkiezingen denken. 
In dit klimaat van planmating volgehouden immobi
lisme vinden de ministers en de partijleiders van de 
meerderheid er niets anders op, dan de verantwoor
delijkheid n a a r mekaar te schuiven. En er voor te 
zorgen dat, wanneer het toch onverhoopt tot verkie
zingen zou komen, zijzelf hoogstpersoonlijk aan de 
wraaklust van het kiesvolk ontsnappen. 
Dat het land daarbij verder op de fles gaat, zal hen 
een zorg wezen. 

Het schoolvoorbeeld van dubbelhartigheid werd 
deze week geleverd door Mark Eyskens, de rijzende 
ster aan het CVP-firmament. De loslippigheid waar
mee hij de gedachte lanceerde aan een langlopende 
en belastingvrije krisislening, kan vooralsnog alleen 
maa r averechtse effekten hebben. Ten eerste krijgt 
het verzet van allen, die met zo'n lening niet ingeno
men zijn, ruimschoots de tijd om zich te organizeren. 
Vervolgens is het meest direkte gevolg van de groot
spraak van Eyskens dat, in afwachting van een 
eventuele krisislening, elke andere lening onmoge
lijk is geworden. Er is geen enkele spaarder zo fel op 
z'n hoofd gebotst, dat hij nog op om het even wat zou 
intekenen nu hem de wortel van de krisislening voor 
de neus is gehangen. 
Ten gronde moet erop gewezen geworden, dat de zo
genaamd geniale vondst van de allernieuwste CVP-
doktoor in feite een pleister op een houten been is: de 
opbrengst van de niet voor herhaling vatbare krisis
lening zal niet dienen om het draagvlak van onze 
ekonomie te versterken, maa r wel om de gaten te 
vullen in de lopende uitgaven. Een nieuwe put om de 
oude te dempen. Een nieuwe schuldenlast te voegen 
bij de 2.000 miljard, voor wier delging onze kindskin
deren nog krom zullen moeten liggen. 
„Voorspoed door moed"? De tekenen bedriegen niet. 
het wordt ramspoed door lafheid, als het van die he
ren afhangt... (tvo) 

Foto van de week 

De Vlaamse universiteitsstudenten kwamen verleden donderdag te Brussel op straat, om de uitbe
taling te eisen van hun studiebeurzen. Deze uitbetaling kent reeds maanden vertraging. Aan het stu
dentenprotest — een vergadering en een rustige betoging door de hoofdstad — werd 
deelgenomen door meer dan duizend studenten. Nationale Opvoeding was er als de kippen bij om 
thans de spoedige uitbetaling te beloven. Het zou echter, zo verklaarde het Departement toch nog 
een paar weken kunnen duren. Eerst nog gauw gaan lenen bij een oliesjeik? 

Krisisbetoging te Gent 
Volgende week vrijdag organizeert het „Krisiskomitee 
Vlaanderen 81" Ie Gent een avondbetoging. Het krisiskomi-
tee, dat geleld wordt door dr. iur Lieven Bockaert en ir. 
Moens en waarin een aktieve rol wordt gespeeld door VU-
ondervoorzitter Jef Maton en VU-senator Oswald Van 
Ooteghem, speelt direkt in op de noden en de eisen van de 
Gentse Kanaalzone, inzonderheid van het staalbedrijf Sid-
mar wiens toekomst en ontplooiingkansen afgeremd wor
den onder Waalse druk 

Het Krisiskomitee stelt deze pro
blematiek echter doelbewust in 
een ruimere kontekst Het ijvert 
voor de regionalizering van de 
grote industriële dossiers: staal, 
textiel, havens, scheepsherstellin
gen en energieproduktie. Het wil 
een breed Vlaams front tot stand 
brengen om te ijveren voor een in
dustriële vernieuwing waarbij 
Vlaanderen niet wordt benadeeld. 
Het sluit daarmee aan bij de brede 
stroming die, blijkens het recente 
ACV-standpunt en de resultaten 
van de opiniepjeiling van „De 
Standaard-Le Soir", thans in 
Vlaanderen bestaat: Vlaamse oen-
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ten in Vlaamse handen, sociaal-
ekonmisch federalisme. 
Alhoewel de staalnijverheid in 
Wallonië al lang heeft opgehouden 
de motor te zijn van de ekonomi-
sche aktiviteit kost zij de Vlamin
gen iedere dag meer geld. Op 
iedere frank van de tientallen en 
tientallen miljarden die naar Wallo
nië gaan, komen er 75 centiemen 
uit Vlaanderen. Indien dat geld in 
Vlaanderen bleef, zou het ruim
schoots volstaan om het draag
vlak van de Vlaamse ekonomie te 
verbreden, om aan research te 
doen en nieuwe produkten op de 
markt te brengen, om werk te 
verschaffen aan onze eigen men
sen. 
De inzet van deze eerste verwitti
gingsbetoging IS dus veel ruimer 
dan alleen maar de problemen van 
één enkel bednjf of één enkele 
streek, het gaat om de toekomst 
van heel werkend Vlaanderen. In 
die zin is het belangrijk dat ook 
van elders VU-mensen volgende 
week vrijdag om 19 u. aanwezig 
zijn aan de Leopold ll-laan bij het 
Citadelpark te Gent 

Het gaat ons immers allen aan! 



m Brieven 

BENZINEPRIJS 
VERLAGEN 

PSYCHISCHE 
PROBLEMEN 

In verband met de psychische proble
men bij het onderwijzend personeel 
bemerk ik een parlementaire vraag 
gesteld door Paul Van Grembergen (5 
febr. '81). Eerlijk gezegd heeft deze 
tekst ons, als ouders van een gehandi
capt kind, erg geschokt en stellen wij 
de volgende vragen: 

Er wordt melding gemaakt dat vooral 
In het biezonder onderwijs (dus de 
gehandicaptenzorg) een biezonder 
hoog percentage van de opvoeders 
met psychische problemen te kampen 
hebben, waardoor heel wat van hen tij
delijk en zelfs blijvend werkonbe
kwaam werden of zijn. De interpellant 
wilde weten hoeveel leden van het 
betreffende onderwijs zelfmoord 
pleegden of poging hiertoe onderna
men... hoeveel dienden behandeld te 
worden voor stress en depressie en 
hierdoor werkonbekwaam waren van 
O tot 8 dagen van 8 dagen tot één jaar 
of langer dan één jaar. 

Het antwoord van de betrokken minis
ter luidde dat het totaal onmogelijk is 
dergelijke statistieken aan te leggen. 

Dit zou vooreerst maanden werk vra
gen... en daarbij zou dit tal van deonto-
logische problemen stellen die het be
antwoorden van die vragen onmogelijk 
maken... tot zover. 

Gelet op het welzijn van onze kinderen 
had ik graag geweten of dat het be
trokken personeel b.v. jaarlijks onder
zocht wordt op psychische moeilijkhe
den. Bestaat er terzake een verplichte 
wetgeving? 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituüt vxw. 
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Volgens de minister zou zulke statis
tiek maanden werk vergen... zijn er dan 
zoveel? 
Waarom rijzen er deontologische pro
blemen die het beantwoorden van 
deze vragen onmogelijk zouden ma
ken... vragen die toch gesteld worden 
door een vertegenwoordiger des 
volks? Is de reden misschien dat wij de 
hele waarheid niet mogen kennen? 

Is het misschien overdreven te stellen 
dat een ziek personeelslid reeds veel 
schade kan berokkend hebben aan 
een gehandicapt kind, dat het toch zo 
al moeilijk genoeg heeft alvorens men 
vaststelt dat hij of zij ziek is? 

Dit zijn enkele zaken die ouders fel 
verontrusten. Mogelijk zijn er nog an
dere ouders die dezelfde vragen stel
len. Een meer openheid ware wenselijk 
in verband met deze materie. 

A.M„ Stabroek 

RETABELS 

Alle lof voor uw bijdrage over de 
kunstdiefstallen en de interpellatie Val
keniers (Wij jan). Maar waarom pakt u 
de ware schuldigen die deze roof 
mogelijk maakten niet harder aan? 

De dynastie van de Van Cauwelaerten 
teistert sinds jaren, eerst O.-L-V-Lom-
beek en Pamel en later Roosdaal, in de 
gemeentehuizen, de kerkfabrieken, in 
de fanfares, in de cafe's, in de ministe
riële kabinetten, enz... Heeft zij ooit 
initiatieven genomen om het retabel te 
beschermen? Ja, als je brieven „initia
tieven" kunt noemen. Zij ligt aan de ba
sis dat de kunstdiefstal mogelijk werd. 
En dat ze niet zegt dat ze niet mochten 

ingrijpen. De zaken die ze doen, mo
gen of niet doen ze toch! 

Naam en adres op de red. bekend 

SENSATIE 

Wij stellen vast dat gij dure publiciteit 
maakt in het weekblad „Knack". Is dat 
nu wel echt nodig? Buiten het VU-ka-
der leest toch geen mens uw week
blad. Tegelijkertijd met deze publicitai
re kampagne stellen wij ook in vele van 
uw artikels een zucht naar sensatie 
vast; OXFAM, El Salvador, kunstdief
stallen, Pfaff, dure tenniskampioenen... 

Onze vraag: is dat wel de juiste manier 
om voor uw partij kiezers te winnen? 
Stoot deze sensatiedrang de mensen 
niet weg van het Vlaamsnationalisme? 

J.M.B., Lennik 

VRIJE RADIO'S 

Allemaal goed en wel met die vrije 
radio's die ook door U verdedigd wor
den maar eerlijk is het niet Om het 
even wie mag daar zottigheid verko
pen zoveel hij wil. Als hij maar geld 
heeft of gesteund wordt door kapitaal-
krachige (politieke) heren. En wat voor 
een taaltje geven die „deejees" ten 
beste? Weinig verheffende kuituur! En 
hoe zit dat met Sabam? Organizeer 
maar eens een bal, de eerste die in het 
deurgat staat is de man van Sabam. De 
vrije radio's worden door die kontro-
leurs blijkbaar niet lastig gevallen. 
Waarom niet? Omdat ze op het adres 
van een partij huizen zoals Radio Ck)n-
tact? Vrije Radio's ja, maar binnen de 
perken van het fatsoen! 

J.V., Muizen 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

in Franse - Witte steen 
Sierschouwen 
Restauraties 
Raann- en deuromlijstingen 
Beeldhouwwerken 

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.51.07 

OOK VOOR 
ZELFBOUWERS 

(Adv. 190) 

De jongste jaren steeg het aantal 
wagens voortdurend, zonder dat dit 
onoplosbare verkeersproblemen 
schiep. 

Wij zijn onze wagen gewoon, zoals wij 
ook ons dagelijks dagblad, onze radio, 
onze TV, of onze badkamer niet meer 
zouden kunnen missen. Wanneer de 
kleurpartijen de huidige ekonomische 
politiek voortzetten zal het aantal wa
gens afnemen bij de lagere inkomsten-
groepen. 

Het afnemen van onze privé-wagen 
zal een achteruitgang betekenen van 
onze welvaart! 
Het uitgangspunt van de ekonomische 
politiek van de Volksunie is gericht op 
een ekonomische ontwikkeling in 
dienst van de mens. De voornaamste 
doelstellingen van het ekonomisch be
leid moeten zijn: — de maximale be
vrediging voor de stijgende behoeften; 
— de aanwending van de stijgende 
welvaart voor het menselijk welzijn en 
de rechtvaardige verdeling van de 
welvaart 

De Vlaamse kleine man rekent op de 
Volksunie, dat ze, haar programma 
getrouw, er zal voor vechten dat ze 
hem zijn wagen niet afnemen; op de 
andere partijen zal hij niet moeten 
rekenen! 

De automobiel gebruikt slechts een 
klein gedeelte van de ingevoerde ener
gie. De heer Sonck, advizeur bij het ka
binet van de minister van Ekonomi
sche zaken heeft dit officieel beves
tigd. Eventuele benzine- en gasolie-
besparing door minder autoverkeer 
zou slechts één druppel in een emmer 
water zijn! 

Beweren dat de hoge kostprijs van de 
benzine bij de Arabieren ligt is even
eens volksmisleiding; per liter benzine 
ontvangen de Arabieren maar een 
paar franken. 

Natuurlijk zijn er ook de transport- en 
de fabrikatieprijzen, en de misschien 
nogal hoge winsten van de petroleum-
maatschappijen; zodat de totale kost
prijs ca 10 a 12 fr de liter is. De 
overheid verdubbelt de prijs door ak-
sijnsrechten en BTW wat een belang
rijke indirekte belasting is. 

Volgens „Testaankoop" nr 209 ver
bruikt de gemiddelde Belgische auto
mobilist 30 a 40.000 fr. benzine per 
jaar Dit betekent een indirekte belas
ting van 15 a 20.000 fr 

De regering heeft geld nodig, om de 
zich steeds uitbreidende administratie 
te betalen, maar deze weg is sociaal 
onrechtvaardig: immers dit betekent: 
— 10 % extra belasting bij één per
soon met een maandwedde van 
16.500 fr; - slechts 2 % extra belas
ting bij een persoon met een maand-
wedde van 80.000 fr; — en minder 
dan 1 % voor de 75.000 personen met 
maandwedde boven de 200.000 fr 
Deze hoge benzineprijzen zijn dus in 
feite a-sociale indirekte belastingen. 

Wij besluiten: 
1. ledere arbeider, bediende en zelf
standige heeft het recht een persoon
lijke wagen te hebben. 

2. Benzinebesparing door afschaffing 
van privé wagenbezit is onbelangrijk, 
ten opzichte van de totale ingevoerde 
energie in ons land. 

3. De verdubbeling van de benzineprijs 
door aksijnsrechten en BTW is een 
onrechtvaardige en a-sociale belasting 
die vooral de lage inkomsten treft 

De VU heeft de plicht de prijs van de 
benzine terug naar sociale normen te 
brengen ( = 13 a 15 fr volgens de 
huidige index) door een degelijke voor
lichting van de openbare mening en al
dus de regering te dwingen naar rede
lijke t)enzineprijzen. 

K.D.L., Wilrijk 

W I J ontvangen graag brieven van' 
onze lezers, ais ze ondertekend zi|n. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven pn te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk de onze. 

De redaktie 
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Mensen m 
De lening van Mark Eyskens 

Een aantal ministers van de hui
dige regering besteedt zoveel 
t i jd aan publieke verklaringen 
over de bestri jding van de krisis, 
dat hen geen ti jd meer rest om de 
krisis ook daadwerkelijk te be
strijden. Zo ook en vooral Mark 
Eyskens. 

Minister van Financiën Mark 
Eyskens heeft zeer loslippig, op 
de propagandistische wijze die 
hem eigen is, publiekelijk de ge
dachte gelanceerd aan een kri-
sislening. Alleen reeds de wijze 
waarop Eyskens deze idee op
perde, buiten en langs de rege
ring om, hypotekeert haar even
tuele uitvoering zwaar. 

Bovendien prijkt Eyskens eigen
lijk met vreemde veren. De ge
dachte aan een krisislening da
teert eigenlijk uit de ti jd van de 
kortstondige drieledige regering: 

Van Miert: 
papieren tijger 
Het ziet er niet naar uit, dat Wll-
fried Martens zijn politieke nek zal 
breken over de Verklaring van 
Inga. De totaal onverwachte, en 
trouwens vanuit alle standpunten 
totaal overbodige liefdesverkla
ring van de eerste-minister aan het 
adres van Moboetoe lokte een 
paar boze oprispingen aan socia-

het was de toenmalige PLP-mi-
nister van Financiën die haar 
lanceerde en de uitvoering ervan 
reeds toevertrouwde aan werk
groepen. Toen de P\A/-PLP uit de 
boot stapte, bleef de idee liggen 
totdat Eyskens ze terug zou op
rapen en als kersvers aandienen. 
Desti jds had Eyskens in hoogst-
eigen persoon een aantal bezwa
ren tegen een krisislening aange
voerd: het feit dat het om een 
eenmalige operatie zou gaan die 
er slechts zou op neerkomen, dat 
een nieuwe put gegraven wordt 
om er een oude mee te dempen. 

Ilstlsche kant uit Maar daarbij Is 
het tot nader bericht gebleven. 
SP-voorzltter Van Miert eiste dat 
Martens zou meedelen, dat de 
Verklaring van Inga geen rege
ringsstandpunt was. Martens 
deed net andersom: hl] bevestigde 
nadrukkelijk dat hij namens de 
regering had gesproken. 

r x 
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Frantzen: het bodemloze vat 

Zoals ettelijke keren voordien 
schrok Van Miert er voor terug, de 
voor de hand liggende besluiten te 
trekken en zijn zogenaamd hard 
standpunt waar te maken toen 
puntje bij paaltje kwam. 

Op een debatavond over de eko-
nomische krisis, ingericht door 
het Vlaams Pleitgenootschap te 
Brussel, herinnerde VUB-profes-
sor Plet Frantzen aan de miljar-
densteun voor de Waalse mijnen. 
Sinds 1945 werd, volgens profes
sor Frantzen, voor 250 miljard 
frank (dat is 250.000 maal een 

Deze week dit... 

miljoen) subsidies aan de mijnen 
opgesoepeerd. Geaktualizeerd 
zou dat een bedrag van meer dan 
500 miljard fr. betekenen. Vol
gens professor Frantzen had dit 
bedrag ruimschoots volstaan om 
de mijnen op ti jd dicht te doen, 
de research te financieren, nieu
we produkten te ontwerpen en 
op de markt te gooien. 
Onder de toehoorders van pro
fessor Frantzen bevond zich mi
nister Wil ly Claes. Die thans met 
de staalproblematiek aan het 
doen is wat desti jds met de kool-
mijnen gebeurde-

Brussel, waar ook VUB-profes-
sor Frantzen sprak, verklaarde 
minister van Ekonomische Za
ken Wil ly Claes dat „oplossingen 
op basis van een splitsing van 
onze reeds kleine enti tei t ' hem 
doen grinniken. 

Met deze uitspraak kantte hij 
zich resoluut tegen ekonomisch 
federalisme en tegen het begin
sel van Vlaams geld in Vlaamse 
handen. 

Er gaat geen dag voorbij of de 
ene of andere excellentie van de 
huidige regering kan met gulzige 
ogen een kranteverslag lezen 
over zijn of haar verklaring die 
de vorige dag werd afgelegd. 
Steeds maar straffer. Over de 
groeiende werkloosheidscijfers. 
De ekonomische achteruitgang. 
De financiële katastrofe. 
De maatregelen die dringend 
moeten genomen worden. 
Steeds minder vleiend voor de 
kollega uit de andere partij. 
Meer aanvallend. Steeds bitsiger. 
De geliefkoosde tema's, geschikt 
voor het oppoetsen van het 
eigen zogenaamd profiel, worden 
te pas maar vooral te onpas met 
diabolische ijver bovengehaald. 
De kabinetsleden zwoegen aan 
de replieken, die de andere 
minister In het nauw moeten 
drijven. Ook de voorzitters van 
de regeringspartijen laten zich 
niet onbetuigd. Om de beurt 
kunnen ze eikaars beweringen 
neerdrukken met het alom 
bruikbaar en doorslaggevend 
argument, dat de voorstellen van 
de achtbare kollega met 
voorzien zijn In het 
regeerakkoord. 

Zo zijn de dagen van de 
machtige bewindslieden goed 
gevuld met eigengereide 
spitsvondigheden, taktlsche 
zetten en kikvorsgekwaak. Zo 
gaan de dagen voorbij, leeg, 
zonder beweging. Veel geroep 
en krakeel. Holle woorden, maar 
geen daden. Het geknoei van de 
steeds kleiner wordende grote 
mannen steekt de ogen uit. De 
hoop van de burger verzwindt 
Het vertrouwen Is opgebruikt Zij 
die In staat zijn zich te redden, 
trekken hun plan. De weerlozen, 
de zwakken zijn de 
gedupeerden. Op hun rug, op 
hun kosten ruziën de regeerders 
het land de dieperik In. Werk 
maar, Vlaming. Ten minste, 
zolang ge nog werk hebt.. 
Hoezeer Ik hou van de politiek 
omdat zij, zoals Coppleters zegt 
de mede-menselijkheld moet 
organizeren, des te meer heb Ik 
een hekel aan de wijze waarop 
tegenwoordig deze politiek door 
de tradltlonelen wordt gevoerd. 
Voor elk vrij beroep, dat zich 
zelf respekteert bestaat er een 
plichtenleer. Wie daartegen 
zondigt krijgt tuchtstraffen. Voor 
het vrij zelfstandig gekozen 

beroep van politieker: niets 
daarvan. Geen plichten, geen 
deontologische kode. Alleen 
maar rechten, zelfs 
onschendbaarheid. 
Hoe kan een regering 
vertrouwen en gezag uitstralen, 
wanneer dagelijks de bewijzen 
worden geleverd van het 
wantrouwen tussen de 
regeringsleden zelf? Hoe kan zij 
moedige beslissingen nemen en 
aan het parlement voorleggen, 
als er geen diskretle wordt in 
acht genomen? 
Integendeel; de spionnen 
worden officieel geïnstalleerd, de 
lekken zijn spuigaten, de troeven 
worden publiek getrokken 
vooraleer aan tafel te gaan. 
De geschiedenis hoeft niet meer 
uit te maken wie aan de basis 
ligt van deze trieste teloorgang 
van het politiek bedrijf. 
De schuldigen zijn reeds 
gekend. Arm volk dat deze 
leiders kiest 

Kamerlid 
Happart 
Als wind en water meewillen, zal 
er na de eerstvolgende parle
mentsverkiezingen een Happart in 
de Kamer zetelen. 
Neen, niet José Happart de be
ruchte ruitentikker uit de Voer. 
Maar diens broer Jean-Marie, die 
de faam en de beruchtheid van 
José Happart ten eigen nutte wil 
vermunten, als aanvoerder van de 
RW-lijst voor Vervlers. 
De operatie Is reeds zo ver gevor
derd dat de oude kandidaat voor 
de eerste plaats, de Outers-ver-
trouweling Claude Henrard, op 
een zijspoor werd gerangeerd. 

Willy Claes 
grinnikt 

Vic ANCIAUX Op de debatavond van het 
Vlaams Pleitgenootschap te 

Grinnikende Wil ly Claes behoort 
in Vlaanderen voortaan tot een 
minderheid. Uit de récente opi
niepeiling van „De Standaard-Le 
Soir ' bleek duidelijk dat 55 o/o 
van de Vlamingen alles behalve 
grinniken, wanneer zij gekonfron-
teerd worden met het solidari-
teitsbeleid van de minister van 
Ekonomische Zaken. Solidariteit 
met éénrichtingsverkeer, uiter
aard-
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De TAK-wandelingen verleden zondag te Zaventem en te Kraainem 
verliepen vreedzaam en rustlg-demokratisch. Ondanks een onbeheerst 
optreden van de Rijkswacht op grondgebied Sterrebeek; het bemidde
lend optreden van onze parlementsleden Willy Kuijpers en Bob Maes 
streek echter ook deze plooi glad. In reserve bij de rijkswacht het 
allernieuwste snufje op gebied van „anti-oproer": het gaskanon Pepper 
Fog. 

Een kaas 
vol holletjes 
Als het afhangt van het aantal 
dokters die zich over onze eko-
nomie bulgen, dan zou ze kernge
zond moeten zijn. Tel maar mee! 
We hebben: een Dienst voor Be-
drijfsorganizatie en Ekonomi-
sche Geschillen, een Dienst 
Voorbereiding der Ekonomische 
Akkoorden, een Algemene 
Dienst voor Studie en Dokumen-
tatie, een Administratie van de 
Nijverheid, een Administratie 
voor de Handel, een Centrale 

Krisisbetoging 

in Gent 

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

Dienst voor Kontingenten en 
Vergunningen, een Ekonomische 
Algemene Inspektie, een admi
nistratie van het Mijnwezen, een 
Administratie voor de Energie, 
een Planbureau, een Hoge Raad 
voor Nijverheidseigendommen, 
een Interministeriële Ekonomi
sche Kommissie, een Nationale 
Kommissie voor de Landbouw-
nijverheid, een Nationale Raad 
voor de Koöperatie, een Natio
naal Komitee voor Ekonomische 
Expansie, een Kommissie voor 
Industrieel Onderzoek, een Vas
te Kommissie voor Onderzoek 
van de Strukturen van de Onder
nemingen, een Nationaal Insti
tuut voor de Extraktiebedrijven, 
een Instituut tot Aanmoeding van 
het Wetenschappelijk Onder
zoek in Nijverheid en Landbouw, 
een Belgische Dienst voor het 
Bedrijfsleven en de Landbouw. 
Wij hebben niet: een dienst om 
bij te houden hoeveel diensten 
wij hebben en waarvoor ze alle
maal dienen. Dringend op te rich
ten dus. En te voorzien van vier 
topambtenaren: één uit iedere 
regeringspartij-

Hun zaak, 
onze zaak 
Wat ons wél aangaat is, dat het ge
middeld dagloon in de Vlaamse 
staalnijverheid beduidend lager 
ligt dan in Wallonië. Ondanks het 
feit dat het rendement van Sidmar 
of ALZ-Genk onvergelijkbaar veel 
hoger ligt dan bij Cockerill of in de 
Dnehoek van Charleroi. 
Wat ons eigenlijk met zou moeten 
aangaan is, dat de lonen bij Cocke
rill gemiddeld tien tot twintig t h . 
hoger liggen dan in de Driehoek. 
Hoewel Cockerill virtueel failliet is, 
betaalt het de hoogste lonen van 
het land. En eigenlijk moet het ons 
wél aangaan, want het gebeurt 
met onze centen! 

mi Kommentaar 

Speciale 
volmachten 
Tijdens een van zijn gebruikelijke 
weekend-toespraken, ditmaal in 
De Panne, heeft CVP-voorzitter 
Tindemans ervoor gepleit dat de 
regering zou beschikken over 
speciale volmachten. 
Sterke mannen, speciale vol
machten: het zijn tema's die Tin
demans blijkbaar nauw aan het 
hart liggen. 
Het buiten spel zetten van het 
parlement door speciale vol
machten is niet alleen ondemo-
kratisch, het druist daarenboven 
regelrecht in tegen de noden en 
vereisten van een krisistijd. Pre
cies een regering die ingrijpende 
maatregeien zou willen doorvoe
ren, heeft daarbij meer dan ooit 
de steun van het parlement no
dig. Anders staat zij volkomen 
geïsoleerd. 
Wat zou trouwens een machtelo
ze ploeg, die als een speelbal 
overgeleverd is aan de druk-
kingsgroepen, met biezondere 
volmachten doen? Debunne be
noemen in de Kroonorde? 

Buitenlanders 
in België 
Het probleem van de gastarbei
ders stelt zich in Vlaanderen op 
een totaal andere, en minder nij
pende, wijze dan in Wallonië. Brus
sel, met praktisch één vreemde
ling op vier inwoners, neemt op 
zijn beurt nog eens een aparte 
plaats in. 
Het arrondissement met de hoog
ste aanwezigheid van gastarbei
ders IS Brussel. De zes arrondisse
menten, die onmiddellijk na Brus
sel volgen, zijn allemaal Waalse 
arrondissementen. Slechts op de 
achtste plaats volgt Hasselt, op de 
elfde Tongeren en op de veertien
de Maaseik. De twaalf laatst ge
klasseerde arrondissementen, dus 

met het laagste percentage van 
gastarbeiders, zijn allemaal Vlaam
se arrondissementen. Het percen
tage vreemdelingen ligt er overal 
beneden de 2,5 th . 
Nog een terrein waarop een eigen 
Vlaamse aanpak, totaal verschil
lend van de aanpak elders in het 
land, noodzakelijk is... 

Langere 
diensttijd 
Tindemans heeft in De Panne uit
gepakt met het voorstel de leger
dienst te verlengen tot twaalf 
maanden. Dat zou, zo zegt hij, een 
besparing van elf miljard meebren
gen. Deze elf miljard zouden ge
deeltelijk uitgewonnen worden 
door de weerslag van de langere 

legerdienst op de jeugdwerkloos
heid. 
Logisch doordenkend, zou men 
op die weg nog een flink eind 
verder kunnen gaan. Twee jaar 
legerdienst zouden 22 miljard op
brengen, vier jaar legerdienst 44 
miljard. Een een fikse oorlog zou 
wellicht het probleem van de 
werkloosheid eens en voor goed 
uit de wereld helpen. 
In alle erst! Zelfs indien het voor
stel van Tindemans een kern van 
wiskundige waarheid zou bevat
ten: denkt de voorzitter van 's 
lands grootste partij werkelijk dat 
de kous af is van zodra hij 's 
zaterdags of 's zondags eventjes 
hardop heeft gedacht? En is het 
aanprijzen van enkele fragmentai-
re remedies, zonder enig samen
hangend plan, het enige waartoe 
de voorzitter van 's lands grootste 
partij in staat blijkt? 

Aan één zeel trekken 
Terwijl het land kreunt onder de 
gevolgen van de krisis, blijven de 
ministers verder hun partijpoli
tieke spelletje opvoeren. Geens 
en Calewaert zitten mekaar om 
de haverklap in het haar met de 
onderwijskwestie. Als Claes een 
verklaring aflegt over zijn staal-
beleid, wordt hij prompt tegenge
sproken door minister Dehous-
se, die misbruik maakt van de 
radio- en tv-tribune door zijn aan
val te vermommen als regerings
verklaring. Willockx eist van 

Martens dat die zijn Inga-verkla-
ring zou afzweren, maar Martens 
doet net andersom. Eyskens pre
dikt loslippig een krisislening en 
wordt prompt op de korrel geno
men door socialistische kolle
ga's. 
Met regeren heeft dit allemaal 
niets te zien. De heren trekken 
wél solidair aan hetzelfde touw: 
dat waarmee ze mekaar willen 
wurgen. 
_En aan die bende is het land uit
geleverd! 

De Vlamingen moeten betalen, vindt Guy Coeme. 
De allereerste keer dat de kersverse excellentie 
zijn excellente Waalse mond heeft opengezet, was 
om te zeggen dat de Vlamingen moeten betalen. 
Guy Coeme — spreek uit Cowemme? De man is 
tot eigen grenzeloze verbazing naar omhoog ge
vallen, drie weken geleden, bij de vervanging van 
uittredend vice-premier Guy Spitaels. De faam die 
hij tot op dat ogenblik genoot, beperkte zich tot 
het arrondissement Hoei-Borgworm en de provin
cie Luik, waar hij bestendig-afgevaardigde was. 
Een typische socialistische gestionnaire van het 
slag waaraan Wallonië waarschijnlijk een groot 
deel van zijn misères dankt Enige euvele moed 
mag men hem niet ontzeggen. Staatssekretaris te 
zijn in de regering Martens-IV is stukken minder 
veilig dan bestendig depute aan de oevers van de 
Maas. En misschien zelfs minder lukratief Want 
een bestendige deputatie, dat is algemeen gewe
ten in het politiek milieu, betekent eigenlijk het 
summum aan peis en vree. Een pree gelijk een 
minister Inclusief auto met chauffeur Door nie
mand op de vingers gekeken, behalve die veertien 
dagen in het najaar als de provincieraad bijeen
komt: een lachertje. Voorzitter van een hele resem 
diensten en instellingen of maatschappijen. Wat 
die Guy Cowemme allemaal deed, ongelooflijk! 
SDRW, SRIW, Informatica, Clio, Fecriw, Eurowal, 
Cecoforma, Intradel; er was geen provinciale of 
gewestelijke kaas waarin Cowemme geen holletje 
had gevonden. Op nationaal vlak beheerde hij de 
/Nationale Maatschappij der Waterleidingen; een 
Waalse waakhond bij de kraan waaruit Wallonië 
geld wil tappen. 

Wellicht is het zelfs voor hem nog altijd een raad
sel waarom hij deze komfortabele tweedeplans-rol 
geruild heeft voor de efemere glorie van de 
Wetstraat Zijn bevordering tot staatssekretaris 
voor het Waalse gewest dankt hij aan het feit dat 
hij in Borgworm woont, de stad van Leburton. 
Leburton had de kandidatuur van Glinne voor het 
voorzitterschap van de PS gesteund, tegen die van 
Spitaels. Toen Spitaels het toch haalde, was diens 

eerste bekommernis een vredespijp te reiken aan 
het opstandige clanhoofd in Luiks Haspengouw. 
Een mengeling van kille berekening en zoete 
wraak; door een vertrouweling van Leburton tot 
hogere waardigheid te beroepen, sloot Spitaels de 
mond van een tegenstrever en schoof hij die 
tegelijkertijd een kandidaat-erfprins en dus kandi
daat-rivaal tussen de benen. 
Zo is het gekomen, zou frater Venantius zeggen. 
Zopas heeft Cowemme zijn maidenspeech als 
staatssekretaris gehouden. Op een perskonferen-
tie over het PIP van het water „Als de Vlamingen 
water willen', zo zegde kersverse Cowemme, 
„zullen zij er moeten voor betalen.' 
Alsof Vlaanderen al niet genoeg betaalt! Zelfs 
voor het water Via het PIP, waarover Cowemme 
het had. Deze afkorting staat voor Prioritair Inves
teringsprogramma. Het PIP zag het licht in 1977 
toen, onder Waalse druk en ter „kompensatie" 
voor Zeebrugge, de openbare investeringen van 
nationaal belang netjes gespreid werden. Het PIP 
omvat — naast wegen, vaarwegen, spoorwegen en 
luchtwegen — ook de watervoorziening. 
Zo is het toevallig weer eens een keer! De 
allereerste gedachte van de allernieuwste staats
sekretaris voor het Waals gewest gaat in de oude 
richting, de richting van Vlaanderen, de richting 
vanwaar het geld moet komen. 
Om er de kouwe pips van te krijgen-
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Sociaal-ekonomisch M^ 
Krisislening„. fiskale amnestie... 

budgettaire fopspeen 
•ifj^V '••JKjK-.IKI't^ 

„De mannen en vrouwen die 
de Staat — ook in zijn vele 
uitwassen — belicliamen en 
die een zware 
verantwoordelijldieid dragen 
voor de begane fouten, zitten 
nu stil en zwijgzaam in hun 
hoekje. Wachtend op wat? Op 
de „forcing" die Mark 
Eyskens van de regering eist? 
De minister van financiën 
heeft met de gebruskeerde 
aankondiging van zijn 
krisislening niet alleen de 
socialistische partner 
ontstemd, maar ook zijn 
schepen verbrand. Hij moet 
nu vooruitgaan. Of heengaan.' 
Editorialist Manu Ruys van 
„De Standaard" heeft de 
zogeheten „forcing" van de 
financiënminister om meteen 
van zwart geld wit geld te 
maken om het bankroet van 
de staat te vermijden op zijn 
beurt met niet weinig 
gebruskeerde charge 
ondersteund. 

De fameuze krisislening bli jkt 
er spoedig te komen tenzij er 
volgende zondag in het 
voorgenomen 
regeringskonklaaf alsnog een 
zware kortsluiting zou 
ontvlammen. 
En zelfs de premier en het 
Koningshoofd kunnen ter 
zake geen uitsluitsel geven. 
Alles blijkt vandaag mogelijk: 
vooral het meest onverwachte 
en het minst berekende. Maar 
wordt de fameuze krisislening 
met fiskale amnestie een 
waarachtige fopspeen die 
onvoldoende afmetingen heeft 
om de budgettaire spuigaten 
te stoppen, dan dreigt 
uiteindelijk de gehele markt 
van de grote staatsleningen 
voor afzienbare ti jd kompleet 
ontwricht te worden. 
Vooralsnog blijken al de 
regeringspartners de zware 
gokker Eyskens blindelings 
vertrouwen te geven, maar 
morgen zal de financiële kater 
en krater des te groter 
blijken. 

„Afgezien van de diskussie over 
de opportuniteit van de roeren
de voorheffing, is het duidelijk 
dat het voorstel tot uitschrijven 
van een krisislening betekent dat 
de overheid naar een ultiem wa
pen grijpt om haar financiering
sbehoeften te kunnen dekken. 
Dit ultiem wapen betekent ech
ter meteen ook dat, indien er 
geen sanering komt van de 
openbare financiën (waardoor 
de financieringshonger van de 
overheid wordt gemilderd, en de 
kapitaalmarkt kan herademen), 
er In de nabije toekomst nog 
naar een ultiemer wapen zal 
moeten worden gegrepen, mis
schien zelfs naar de zo geweer
de fiskale amnestie. 
Tenzij men op het Internationaal 
Monetair Fonds wacht., (uit De 
Financieel-Ekonomische Tijd). 
De dreigingen van vandaag de 
dag worden vanuit menige wind
richting gemeld. 

Als Eyskens zijn zin niet krijgt 
dan-

En, zo zal het scenario allicht ook 
volgend weekend verlopjen tij
dens het regeringskonklaaf. 
De andere regeringspartners 
zullen met de rug tegen de muur 
gedwud worden. 
Omdat de elektorale wind voor 
nauwelijks één regeringspartij 
gunstig zit wordt de afdreiging 
ja-knikkend opgevolgd. 
Maar, geen een minister, geen 
enkel partijvoorzitter van de re
geringspartijen, kan vandaag 
aantonen dat de Ingeleverde, af
getopte en allicht ook weldra 
ingezamelde zwarte gelden (mét 
fiskale amnestie) uiteindelijk aan
gewend worden voor toekonnst-
gerlchte investeringen. 
Het gaat slechts om kamikaze-
operaties; om het vergooien van 
(financiële) energie in een uit
zichtloze budgettaire woestenij. 

tenzij men_ 
Over de aangekondigde krisisle
ning van Eyskens zijn veel finan
ciële en fiskale bedenkingen te 
maken. In bankierskringen werd 
er reeds onderhand op gewezen 
dat zo'n noodgreep slechts zin
nig kan zijn Indien deze Inzame
ling van overwegend zwart geld 
kadert in een algemeen plan van 
financiële investeringen en be
zuinigingen. Vooral van de 
broodnodige bezuinigingen ont
waren we — ondanks de ten 
toneel gevoerde hakbijloperaties 
— nog maar weinig. 
De huidige en voormalige CVP-
ministers van Openbare Werken 
weten nochtans maar al te goed 
waar Abraham de mosterd zou 
kunnen halen... 

Maar, studiebureaus zorgen óók 
voor tewerkstelling, en die onzin
nige stormstuw ter hoogte van 
Oosterweel en ten bedrage van 
pakweg 50 miljard frank, zal er 

Wachtend op wat? 

dus hoe dan ook toch komen. 
De „Gazet van Antwerpen" 
meldde begin deze week, naast 
de berichtgeving over begro
tingstekorten en Eyskens' tover
plannen, dat de definitieve aan
besteding voor dit uniek wereld-
projekt In de nazomer zal ge-

Brabantse 
gulden 
gewraakt... 
Is er nog geen waarachtige auto
nome Vlaamse staat, er is alvast 
wel een Vlaams bankbiljet in om
loop, met op het bankbriefje ter 
waarde van 10 Brabantse gulden 
de beeltenis van Jan-Frans Wl l -
lems, de vader van de Vlaamse 
Beweging. 
De goeverneur die dit bankbrief
je uitgeeft, blijkt werknemer te 
zijn bij de .Federale Bank der 

schieden... Zal een krisislening 
50 miljard frank opbrengen?... 
We stellen dus — toegegeven 
gesimpllfieerd — het voornemen 
van Eyskens en van diens CVP-
kollega Jos Chabert tegenover 
mekaar: als Chabert een aantal 
onzinnig-dure projekten op 

Nederlanden". Op de keerzijde 
van dit bankbiljet worden in veel
kleurendruk de ketens gebroken. 
De uitspraak van Snellaert „Men 
kan slechts vri j zijn in een vri j 
volk" hoefde dan ook nauwelijks 
nog vermeld te worden voor wie 
de dissidente taal niet zou begrij
pen. 

Dit ludiek bankinltiatief blijkt zo
danige impact te hebben dat de 
goeverneurs van de Nationale 
Bank van België zich gekrenkt 
voelden in hun eer van alleenge-
volmachtigde muntslagers en de 
uitgevers van de Brabantse gul
den (het t i jdschrift Nieuw Vlaan
deren) dagvaarden in een kort 
geding. 

Openbare Werken laat varen, 
dan hoeft zijn kollega van finan
ciën Eyskens niet zo dramatisch 
aan de alarmbel te hangen. 
Om maar te zeggen dat niet alle 
CVP-mInisters het land lesjes in 
bezuinigingen en omtrent inleve
ring dienen te geven, maar alleen 
maar In hun kleine koffiekrans 
orde op (budgettaire) zaken zou
den moeten stellen. 
Maar, daar is het hen vooralsnog 
klaarblijkelijk niet om te doen. 
Het Is hun enige en ultieme be
kommernis het politiek machts
spel te blijven beheersen. 
Wie pleitte alweer gisteren voor 
volmachten, en uitschakeling van 
de parlementaire kontrole?... 
CVP-voorzltter Tindemans heeft 
zich bereid verklaard om met de 
politieke karwats uit te pakken. 
Het uitschrijven van een krisisle
ning zoals zijn kollega Mark Eys
kens loslippig voorstelde, en 
vooral het onmogelijk sanerend 
effekt ervan, Is hem geen zorg 
als er maar een partijpolitiek 
goedkoop sukses mee kan bin
nengerijfd worden... 
Tenzij natuuriijk de socialisten op 
het konklaaf van volgende zon
dag of spoedig later het uiteinde
lijk té gortig beginnen vinden. 
Maar Inmiddels Is de put zo diep 
geworden, en dreigt het kalf net 
wél verdronken te zijn... 
In termen van het dagblad De Fi
nancieel-Ekonomische Tijd heet 
dit: „tenzij men op het Internatio
naal Monetair Fonds wacht-" 
Tindemans, Eyskens, Chabert.. 
liggen er niet wakker van dat de 
werkloze, de werknemer, en de 
net nog niet ontmoedigde onder
nemer morgen alweer het dure 
gelag zullen moeten betalen van 
de politieke roulette-spelletjes. 

... goed voor 
krisislening? 
De regenten van de Banque Na
tionale toonden zich destijds heel 
wat liberaler toen bij een verkie
zingscampagne een staatsman als 
Theo Lefèvre partijpolitiek meege
troond werd op een bankbiljet van 
1.000 frank. Vandaag blijkt de in-
spektiedienst van de Schatkist 
wel overhoop te liggen met de 
uitgifte van de Brabantse gulden. 
Nochtans zou de Vlaamse deelre-
gering er misschien wél bij varen 
een krisislening in dit soort munt
eenheid uit te schrijven... Ter atten
tie van financiënminister Mark 
Eyskens: de Brabant e gulden 
kan verkregen worden bIj „Nieuw 
Vlaanderen", A. Ckxilsstraat 33 te 
Antwerpen 2020. Een biljet van 
tien gulden kost 5 gedevalueerde 
Belgische franken. De pxjrtkosten 
worden wel nog graag vergoed 
met 10 tot 20 Belgische franken, 
en de betaling kan al evenzeer 
geschieden op een gevestigde 
bankrekening: 403-3500811657. 
Mocht de Belgische frank morgen 
devalueren dan is een belegging in 
Brabantse gulden alvast een lo
nende operatie». 
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Ian en Piet 
P£óTA/\J HEEFT EEN 

SCHULD V/IA/ vaE 
HOMDERDEti MILJARDEfi ! 

m 
IK zou 

NIET GRm& /// ZJ/V 
PLM\TÓ WILLEN ZUhf... 

Om de lieve 
vrede 
Als kompensatie voor de bouw 
van een zeesluis te Zeebrugge 
ontvangt Wallonië miljarden, 
waarvan nu bli jkt dat het er geen 
blijf mee weet 

In de periode van 1971 tot 1979 
werd aan onze zuiderburen een 
totaal van 8 miljard kompensa-
ties geschonken. Voor een vier
de van dit bedrag heeft men nog 
steeds geen bestemming gevon
den. 

Zelfs van het krediet dat Wallo
nië in 1972 toegespeeld werd — 
welgeteld 1 miljard — is er nog 
10 miljoen beschikbaar. 
Ondertussen blijft Vlaanderen 
op z'n honger zitten, vindt het 
nauwelijks enig kapitaal om de 
eigen industrie zuurstof toe te 
dienen. 

Daarenboven rijst de vraag of de 
toegekende kompensaties, die 
reeds een bestemming hebben 
gevonden, wel efficiënt besteed 
zijn. 

En dat allemaal om de lieve vre
d e . 

Falliet 
Wallonië 
Het kan niemand verbazen dat het 
Waalse gewest falliet is en over
weegt In het buitenland een lening 
aan te gaan. De wijze waarop de 
Waalse deelregering met geld 
morst tart elke verbeelding. 
Het franstalig onderwijs, dat 42 th . 
van de leerlingen omvat trekt 
meer dan 44 t h . van de begroting 
naar zich toe. Of nemen we de te
korten van de OCMW-ziekenhui-
zen: om deze te dekken past een 
Vlaamse gemeente 240 f r. per bed 
en per dag bij; een Waalse ge
meente 436 fr. 

In de sektor van de sociale zeker
heid liggen de voorbeelden zo 
voor het rapen. Wanneer een ge
middelde Belg 100 f r. aan de ziek

teverzekering kost dan wordt aan 
een Waal 109 fr. uitgegeven en 
aan een Vlaming slechts 92 fr. 
Ook de losse wijze waarop in 
Wallonië omgesprongen wordt 
met subsidies en toelagen, is in 
Vlaanderen haast ondenkbaar. 
Het is natuurlijk gemakkelijker 
morsen met andermans geld. In dit 
geval van de Vlamingen. 

Tot Zaventem 
Aan een oplossing van het pro
bleem Brussel zijn we nog lang 
niet toe. Niet alleen komt er geen 
einde aan de herrie rond de sa
menstelling van de gemengde 
kommissie, maar daarenboven 
hebben zopas een twintigtal Waal
se en franstalige verenigingen een 

resolutie kenbaar gemaakt waar
over niet eens kan gepraat wor
den. 

Daarin wordt onder meer een 
volksraadpleging geëist in de 19 
Brusselse gemeenten, de facilitei
ten- en randgemeenten en de aan 
Brussel grenzende wijken. Ook 
wordt gesteld dat het Brussels 
gewest alleszins het Zoniënwoud 
moet omvatten en de luchthaven 
van Zaventem. 

Wanneer de Franstalige partijen 
deze eisenbundel tot de hunne 
maken, ligt een oplossing voor 
Brussel nog niet in het verschiet 
En blijven de Vlamingen, dank zij 
Martens' staatshervorming, veilig 
opgeborgen in de „diepvriezer" 
van de Brusselse koelkast 

Enkele minuten 
Kraainem... 
Meer dan 1000 Vlaamse militan
ten zijn er zondag in geslaagd 
even de wet te overtreden en 
voet te zetten op Kraainems 
grondgebied. 
Want om zijn eigen onwettelli jk 
optreden te beschermen had 
FDF-burgemeester Maricq van 
Kraainem een beroep gedaan op 
de „sterke arm van de wet", zijn
de de ri jkswacht die het grond
gebied van Kraainem hermetisch 
afs loot Misschien kan diezelfde 
ri jkswacht eens polshoogte ne
men op de volgende gemeente
raadszitting van Kraainem, waar 
ondanks het advies van de Raad 
van State het Nederlands taboe 
is. 
In hun ijver om het FDF ter wille 
te zijn, rukte de rijkswacht zover 
op dat zij de Vlaamse betogers 
reeds in Sterrebeek stond op te 
wachten. Maar Wil ly Kuijpers 
zou Willy niet zijn, mocht hij zijn 
stafkaart niet op zak gehad heb
ben en op zijn eentje de rijks
wacht teruggewezen. 

Opinie 

...en Zaventem 
Tijdens de voormiddag brachten 
de betogers een bezoek aan de 
luchthaven van Zaventem, waar 
zij hun ongenoegen skandeerden 
over de taaiverhoudingen bij Sa
bena. 
Naast kamerlid Kuijpers, waren 
ook de senatoren Maes en Pee
lers aanwezig. Tijdens zijn toe
spraak wees VU-schepen Been-
ders van Zaventem erop dat de 
Sabena-top momenteel voor 60 
th . door Franstaligen bezet word t 
Het Is duidelijk dat het de Vlamin
gen zijn die recht hebben op 60 th . 
top-funktionarissen. Ook drong hij 
erop aan dat Sabena dat Vlaams 
karakter van de gemeente Zaven
tem zou eerbiedigen. 

iü.v; ' , . . f ,. „SS 

PERSpektief 
Wat doet een gewoon gezin dat 
in de schulden zit? De buikriem 
dichtsnoeren en zien dat alles zo 
vlug mogelijk afbetaald is. 
Wat doet deze regering en haar 
Leuvens wonderkind? Een put 
maken om er een andere te vul
len- Want dat is in essentie de 
bedoeling van de krisislening. 

^ E L F S een goede vriend van 
^ Mark Eyskens, ons aller Hugo 
Camps in Het Belang van Lim
burg noemt de hele zaak een 
doekje voor het bloeden: „De kri
sislening kan de staat wel uit een 
akute geldnood helpen maar is 
geen oplossing op lange termijn. 
Daarvoor is een veel bredere 
draaibeweging nodig naar het to
taal-herstel van de budgettaire or-
todoxie. En wat dit laatste t>etreft, 
mogen we ons toch wel stilaan 
bekocht voelen door de opeenvol
gende regeringen. Met allerhande 
truukjes en geleerde woorden (als 
deficit-spending) werden al die 
rode miljarden systematisch ver
schoond. Alsof er eigenlijk niets 
aan de hand was. Nu het echt 
t>egint te nijpen, wordt er dus 
nogal hypokriet misbaar gemaakt 
over de droevige toestand van de 
Schatkist En moet men koortsig 
op zoek naar nieuwe inkomsten. 
Dat de burgers daarbij aange-
txxjrd worden als citroenen zou 
nog te verdedigen zijn, mocht de 
overheid zichzelf ook bereid tonen 
tot een zware afdanking. Maar 

daar willen maar geen geloofwaar
dige tekenen van komen. Integen
deel, het ergert de burger mate
loos dat de staat zelfs in het 
dieptepunt van deze krisis, de mil
jarden zo schaamteloos over de 
balk blijft gooien. Van een zuinig 
beheer is alvast nog lang geen 
sprake." 
De krisis zal dus een krisis blijven, 
met of zonder lening. Tenminste 
zolang de regering even machte
loos blijft Dat is ook de mening 
van Gazet van Antwerpen: „De 
knoop wordt in dit land niet meer 
doorgehakt, de problemen wor
den alleen op de lange baan ge
schoven, voor zover er daar nog 
plaatsruimte beschikbaar is. Het 
matigend effekt van de recente 
matigingswet is naar 1982 ver
schoven. Wat de begrotingsperi
kelen betreft gunt de regering zich 
respijt tot 22 maart En ook dan 
wordt de knoop niet helemaal 
doorgehakt want nu al kan men 
zich verschuilen achter de oriënta-
tiewet die er later op het jaar moet 
komen." 

HOE zou het toch komen dat 
Martens altijd maar alles uit

stelt en nooit de knopen durft 
doorhakken? Juist: zijn regering 
kraakt als een oude kar. CVP en 
SP maken, de laatste tijd ook op 
straat ruzie en de meningsver
schillen worden elke dag groter. 
Begrijpelijk dat de liberale Het 
Laatste Nieuws daar lol in heeft: 

„Door de tweespalt tussen CVP 
en SP is de regering er tijdens de 
kabinetsraad van vrijdag niet toe 
gekomen zelfs maar de totale toe
dragen van de aangepaste t>egro-
ting vast te leggen, laat staan 
akkoord te geraken over enkele 
konkrete maatregelen zoals in uit
zicht was gesteld. De t>eslissing is 
weer verschoven naar een latere 
datum. De regering Martens heeft 
de noodzaak van de sanering in 
haar regeringsverklaring erkend. 
Het staat nu reeds vast, dat ze het 
gestelde doel niet kan toereiken. 
Wanneer men een opdracht op 
zich neemt en wanneer dan blijkt 
dat men ze niet kan volbrengen, 
dan ziet men ervan af Indien de re
gering Martens IV nog enig eerge
voel heeft dan handelt ze aldus en 
gaat ze weg. Dat is dan politiek fat
soen." 

P N intussen moet vooral de 
^ Vlaamse belastingbetaler 
maar afdekken. En het toppunt 
daarbij is wel dat in Wallonië op 
een veel kwistiger manier met 
overheidsgeld wordt omgespron
gen dan in Vlaanderen. Zij maken 
mooie sier met ons geld... Daar 
wijst ook De Standaard op: „In dit 
verband moet toch eens klare wijn 
worden geschonken. Aan Waalse 
zijde wordt veel kwistiger omge
sprongen met de staatsgelden 
dan aan Vlaamse kant Er is niet 
meer naast te kijken. Er werd 

reeds op gewezen dat het Frans
talige onderwijs via de bijkredieten 
met 42 th. van de leerlingen 44,3 
th. van de onderwijsbegroting 
naar zich toehaalt In het kader van 
het onderzoeksprojekt naar de 
toestand in Wallonië kwamen nog 
andere cijfers aan het licht Een 
Waal kost 109 fr aan de ziektever
zekering tegen slechts 92 fr. voor 
een Vlaming als men gemiddeld 
per Belg 100 fr uitgeeft Voor zg. 
technische en specialistische 
prestaties liggen de cijfers nog 
verder uit elkaar: 80 fr voor een 
Vlaming tegen 134 fr voor een 
Waai Deze bedenkingen willen 
niets afdoen aan de solidariteit die 
tussen Wallonië en Vlaanderen 
moet bestaan. Maar als met cijfers 
vastgesteld kan worden dat de 
Walen op basis van dezelfde wet
geving, per hoofd meer geld naar 
zich toetrekken, dan hoeft het niet 
te verwonderen dat ook Vlaamse 
ministers zullen weigeren nog te 
„bougeren" als van hen budgettai
re inspanningen worden ver
wacht" 

l A f EER een typisch staaltje van 
• " een CVP-redenering: ook 

de CVP kan niet om de cijfers 
heen en konstateert dus dat 
Vlaanderen weer de dupe is. Maar 
daaruit konsekwenties durven 
trekken en met de VU meevech
ten voor ekonomisch federalis
me? Neen, dat niet.. Arm Vlaande
ren met zo'n CVP... 
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Onheilspellend windstil 
In tegenstelling tot wat de storm 
aan berichtgeving doet vermoe
den, is het windstil in het Paleis 
der Natie. Onheilspellend wind-
stiL 
De Senaat heeft daarvan gebruik 
gemaakt om eindelijk, na 12 jaar 
parlementair over-en-weer ge
praat, het erfrecht van de langst
levende echtgenoot te wijzigen. 
Of liever, te verbeteren. 
Rest nog het ja-woord van de 
kamerleden en voortaan zullen 
de overlevende echtgenoten, 
meestal weduwen, volwaardige 
erfgenamen zijn. In belangrijke, 
mate zullen zij dezelfde financië
le en materiële status kunnen 
behouden van vóór het overlij
den van hun partner. 
De alledaagse, sombere politiek 
heeft zich elders afgespeeld. De 
kampioenen van geforceerde, 
bruuske of onrustwekkende uit
spraken — mensen als Tinde-
mans, Eyskens, Geens, Dehous-
se, Willockx en Callewaert — 
opteren zorgvuldig voor een luid 
applaudisserend publiek tijdens 
de stille weekeinds. Wanneer de 
wegen naar de media wagenwijd 
Ofjenliggen. 

Het Parlement mijden ze, erger 
nog maken ze monddood of wen
sen ze uit te schakelen. 
De wijze waarop in de Kamer de 
interpellaties van onder meer 
Willy Desaeyere over het staal-
dossier met een eenvoudige, 
nietszeggende motie naar het ar

chief verwezen werden, is daar
van slechts een voorbeeld. Harde, 
soms elektoraal geïnspireerde taal 
voor de perswereld en Jan 
Publiek, maar besluiteloosheid en 
onmacht waar kan Ingegrepen 
worden. 
De verklaring van Martens over 
zijn gewijzigd kabinet werd 
slechts node, na aandringen van 
de oppositie, goed bevonden voor 
een debat Dat evenwel beperkt 
diende te blijven tot de personalia 
van de nieuwe eksellentles. 
Maar dan nog werden de opmer
kingen daarover schouderophéi-
lend weggewuifd. Ook deze van 
Hugo Schiltz dat minister Bus-
quin een nationale funktie als mi
nister van Binnenlandse Zaken 
kumuleert met een gewestelijke 
verantwoordelijkheid, dat de rege
ringswijziging op maat gesneden 
Is van de verdeelde Waalse socia
listen en dat de eerste minister 
gedoemd zal zijn het voortbestaan 
van zijn ploeg af te kopen met een 
geschenk voor die partij, op reke
ning uiteraard van Vlaanderen! 

Vijf voor twaalf 
De diskussie over het algemeen 
beleid zal deze week gevoerd 
worden. Alweer onder druk van 
de oppositie. De regering zelf oor
deelde het niet eens nodig de 
verkozenen van het volk te horen 
over het centraal akkoord of over 
de aangekondigde besparings
maatregelen. 

Erger nog, de regeringsleden ach
ten het niet eens nodig hun begro
tingen In te dienen. Wat reeds In 
oktober van vorig jaar moest ge
beuren! 
Slechts de rijksmiddelenbegroting 
heeft reeds de pariementaire ze
gen ontvangen. Onder voorbe
houd, want het geraamde tekort 
van 90 miljard is ondertussen 0(> 
gelopen tot ruim 200 miljard. 
Of houdt deze regering eraan om 
met alle begrotingen dezelfde weg 
op te gaan als met deze voor de 
Brusselse aangelegenheden van 
1979, die vorige week in de Se
naat goedgekeurd werd... 

P-Sprokkels 
• Sinds jaar en dag dringt de V U 
aan op een Vlaams krisisoverleg. 
Dinsdag was het dan eindelijk 
zover. De kommissie voor ekono-
mle en energie van de Vlaamse 
Raad Is Ingegaan op het VU-voor-
stel om vanuit de Vlaamse Ge
meenschap eigen sociaal-ekono-
mische beleidsopties uit te wer
ken. 
Of de meerderheid van de Vlaam
se Raad en de Vlaamse deelrege-
ring ook de sociale en ekonomi-
sche partners wensen te betrek
ken ijij het beraad Is nog niet 
duidelijk. Evenmin of zij de moed 
zullen hebben om uit te stijgen 
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De Interpellaties van onder meer Willy Desaeyere en zijn CVP-kollega Dupré over het staaldossler zijn op een 
sisser uitgelopen. De meerderheid aanvaardde slechts een eenvoudige motie, waarin aangedrongen wordt op 
een aktualizering van het staalplan en op meer kontrolebevoegdheld vanwege de regering. Wat Desaeyere 
deed uitroepen „of dit betekent dat de regering zich anders niet met aktuele zaken bezighoudt en of het 
niet logisch is dat de overheid kontrole uitoefent wanneer ze miljarden investeert." 

Zovele voortïeelden van de on
macht en de verdeeldheid van de 
regering Martens IV (bis), die 
noch individueel voor het eigen 
departement noch kollektlef voor 
's lands herstel erin slaagt tot een 
sluitend beleid te komen. En dan 
maar laf het parlement mijdt alles 
op z'n beloop laat — flink gekruid 
uiteraard met vele ekstra-parle-
mentaire noodkreten — tot wan
neer de rekening geprezenteerd 
word t 

De roep van Tindemans naar bij
zondere volmachten voor deze 
regering klinkt dan ook ongeloof
waardig. Wat kan een zo machte

loze en laffe ploeg aanvangen met 
volmachten? Maar vooral, juist 
wanneer het „later is dan vijf voor 
twaair en er onp)opulalre maatre
gelen moeten getroffen worden, 
zouden de ministers voor hun aan
pak moeten kunnen steunen op 
een konsensus en een goedkeu
ring van de bevolking. Dus van de 
verkozenen! 
Maar die horen slechts, bang en 
ongerust de vele jammerkreten 
op zich afkomen. Werkloos en er 
zich van bewust dat elke dag 
uitstel de Ingreep pijnlijker zal ma
ken. En de pariementaire demo-
kratle ongeloofwaardiger. 

boven de strikt gelimiteerde wet
telijke bevoegdheden. Volgens 
voorzitter Vic Anciaux moet het 
mogelijk zijn dat vanuit de Vlaam
se Raad eigen Vlaamse aksenten 
— bij wijze van advies — overge
maakt worden aan de nationale 
overheid voor het op punt stellen 
van een degelijk en aan de ge
meenschappen aangepast her
stelbeleid. 

• Op een vraag van SP-fraktie-
lelder Tobback diende minister 
Eyskens toe te geven dat leden 
van het komitee en van de direktle 
van de Nationale Loterij een ver
goeding van 2.653 fr. ontvangen, 
wanneer zij een „trekking" bijwo
nen. Is ook hun echtgenote aan
wezig, dan bedraagt de vergoe
ding 3.979 fr. 
Reeds eerder had Jef Valkeniers 
de minister een aantal vragen ge
steld over de Nationale Loterij. 
Daaruit bleek dat In de begroting 
1980 van deze Instelling een be
drag van 2,6 miljoen was Inge
schreven voor verblijfs en repre
sentatiekosten en een bedrag van 
3 miljoen voor studiereizen. Bij 
wijze van Informatie kan nog wor
den gemeld dat In 1979, voor de 
loterij met biljetten en de Lotto 
samen, een netto-winst werd ver
wezenlijkt van ruim 3,8 miljard. 
Voor 1980 werd die gezamenlijke 
winst op 4,6 miljard geraamd. 

• De voorzitters van Kamer en 
Senaat hebben voorgesteld dat 
de gemengde kommissie, die het 
probleem Brussel moet aanpak
ken, 22 leden zou tellen. De Frans-
tallgen en de Nederiandstallgen 
zouden elk 11 kommissleleden 
krijgen, maar daarenboven moet 
de helft uit het hoofdstedelijk ge
bied komen. Nog volgens dit voor
stel zou de V U twee afgevaardig
den mogen aanwijzen. 
• In de Kamer Interpelleerden 
Willy Kuijpers en zijn Leuvense 
kollega's over de toestand van het 
kanaal Leuven-Rupel. Meer be
paald over het niet-naleven van de 
aangegane verbintenissen inzake 

onderhoud en herkallbrering door 
de overheid. 
• Ondervraagd over zijn om
zendbrief waarin aan alle ambte
naren en agenten van zijn departe
ment een volkomen zwijgplicht 
wordt op>gelegd, antwoordde mi
nister Chabert aan André De 
Beul dat deze strikt wordt toege
past Ook ten opzichte van de 
pariementsleden. 
• Een werkgroep ad hoc bestu
deert momenteel, aldus verklaar
de de minister van Verkeerswe
zen aan Emiel Vansteenkiste, de 
aanbevelingen van een groep 
EEG-deskundIgen van de Ver
keersveiligheid. Deze advizeerden 
o.m. het verplicht gebruik van re-
flekterende banden voor fietsen. 
• De minister van het Openbaar 
Ambt verzekerde ondubbelzinnig 

. aan Rob Vandezande dat de Vas
te Wervingssekretaris erop toe
ziet dat de leden van de eksamen-
kommlsslejury de vereiste taal
kennis bezitten. 

REL 
TJE 

De heer Defosset (FDF - in het 
Frans): „(_) Verder is het de vraag 
wat juist bedoeld wordt met „re
delijke termijnen'. Jammer ge
noeg wordt terzake vooral naar 
de regeringswillekeur verwezen. 
Voor CVP-senator mevr. 
D'Hondt betekent „redelijke ter
mijn' de eeuwigheid.' 
De heer Martens, eerste minister 
Qn het Frans): „Wat een humorf 
De heer Defosset (In het Frans): 
„Geenszins. Mevr. D'Hondt staat 
overigens hoegenaamd niet 
open voor humor. (_)' 

(Kamer van Volksvertegenwoordigers. Be
knopt Verslag, Gewone zitting 1979-1980, 
Vergadering van 1 juli 1980. biz. 859). 
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David Owen: 
„In 1984 vormen 
wij de regering!" 

(RSA) — Van de vier stichters van het „komitee voor sociaal-demo-
kratie" is David Owen (42) de stuwende kracht. Shirley Williams is 
meer populair, Roy Jenkins heeft meer ervaring, William Rodgers 
meer organizatletalent, maar als het op eerzucht en energie aankomt 
laat Owen zijn geestgenoten verre achter zich. Die eigenschappen en 
een niet geringe dosis geluk verklaren de loodrechte opvlucht van 
Owen die al op 38-jarige leeftijd aan de top van het Foreign Office 
stond. 

Van afkomst is Ow/en niet direkt 
een socialist. Zijn w/ieg stond in 
een welgesteld artsengezin. Na 
zijn universitaire studie — hij pro
moveerde in de geneeskunde te 
Cambridge — ging hij als assistent 
voor neurologie in een Londens 
ziekenhuis werken. Zijn vrouw, 
een zorgzaam, kettingrokend lie
verdje is een dochter van de rijke 
Amerikaanse uitgever KyrIII Sha-
bert. Van proletarische en aanver
wante instelling heeft ze beslist 
geen kaas gegeten. Met David 
betrekt ze een buitenverblijf ten 
zuidwesten van Londen, maar ze 
hebben ook een „optrekje" In East 
End, pal bIj de Londense dokken. 
Daar kocht David In 1969 een 
bouwvallg pand dat hij later naar 
eigen smaak restaureerde. Van
daag liggen daar de dokken stil en 
in die straat, vroeger een autentie-
ke armemensenbuurt, wonen nu 
alleen nog welvarende lieden. Tot 
in zijn spekulaties toe lijkt Owen 
met de helm geboren. 

Owen kwam vla zijn medische 
job In de politiek terecht Van 
meetaf aan verzette hij zich tegen 
het onduldbare overwerk van zijn 
kollega's assistenten. In 1961 werd 
hij lid van Labour en In 1966 legde 
hij beslag op een zetel In het 
Lagerhuls. Dit Lagerhuls heb ik 
ooit van een geleid bezoek uit 
meegemaakt. Het Is daar nog 
boelender en amusanter dan bij 
Britse worstelwedstrijden. De par-

Portoet 
tijen van „'s werelds meest exclu
sieve club" zitten er op lange 
monnikenbanken tegenover el
kaar, bedreigen en verwensen el
kaar naar hartelust Hoedanook na 
zijn, verrassende, verkiezing ging 
David bij de rechtervleugel zitten, 
achter Roy Jenkins, die toen als 
fraktlevoorzltter van Labour fun
geerde. Van daaruit begon hij al
gauw zijn partijgenoot premier 
Wilson, duchtig uit te kafferen. 
De reaktle van schrandere Wilson 
was positief: in 1968 nam hij voort
varende Owen als marineminister 
in zijn bewindsploeg op! De Britse 
admiralen bereidden zich op het 
ergste voor, maar door zijn hoffe
lijke manieren en rationele aanpak 
wist Owen algauw hun achting en 
sympatie te winnen. Ook in het 
parlement schiet hij aardig op met 
zijn kollega's, zowel met de „ho
nourable gentlemen", zijn tegen
strevers als met de „honourable 
friends", zijn partijgenoten. Het ziet 
er zelfs naar uit dat Wilson zijn on
stuimige „beschermeling" niet 
meer kwijt wil: na de travalllisti-
sche nederlaag van '70 neemt hij 
hem als defensieminister in zijn 
schaduwkabinet op. In '72 trekt 
Owen eruit omdat hij de anti-
Europese politiek van de Britse 

Pravda voor Giscard 
De Sovjets stappen niet gauw af 
van hun hebbelijkheden. Ook wat 
dit betreft zijn ze konservatief tot 
op het bot Een van die eigenaar
dige, vaak hinderlijke gewoonten 
bestaat erin om de zeven jaar het 
rijtje van de Franse presidents
kandidaten af te lopen en dan te 
zeggen wie van de gegadigden 
het meeste vertrouwen verdient 

Dat de Pravda vorige week uitge
rekend voor Giscard opteerde 
hoeft niet buitensporig te verba
zen. Wie niet aan hersenverwe-
king toe is zal zich best herinne
ren dat het agentschap Tass in 
1965 generaal de Gaulle In on
vergelijkbaar krachtiger bewoor
dingen bewierookt heeft En toch 
heeft die jongste voorkeur van 
de Pravda in Frankrijk voor de 
nodige beroering gezorgd. Kom-
munistenleider Marchais, die de 
Sovjetinvasie in Afghanistan 
heeft goedgepraat voelt zich in 
zijn kruis gevat en gloeit van 
verontwaardiging over wat hij 
een „ontoelaatbare inmenging" 
noemt De Giscardisten gaan er 
vanuit dat de opinie van de Prav
da de erkenning inhoudt van het 
internationaal image van Frank-
rijks president een erkenning die 
ook in niet-Russische persorga

nen tot uiting komt De rechtse 
tegenstanders van Giscard en de 
socialisten van Mitterrand mer
ken ironizerend op dat Giscard 
van „citoyen-candidat" tot „cama-
rade-candidat" lis gepromoveerd! 
Zij zouden graag zien dat het 
geschenk van Moskou als een 
molotovcocktail in Giscards han
den ontploft Frankrijks binnen-
en buitenlandse politiek en de 
„détente" zijn inderdaad niet lan
ger wat ze in 1965 waren. De 
„gunsten" van Moskou, waarvan 
de Gaulle en ook Pompidou des
tijds nog zijde konden spinnen, 
blijken voortaan tegen hun op
volger te werken. Mensen met 
een slecht karakter kunnen zeg
gen dat Giscard dit Sovjetge-
schenk niet heeft gestolen. Hij 
kan er de beloning in zien van 
zijn opportunistisch treuzelen en 
schipperen tegenover de Sovje
tunie, van een toegeeflijkheid 
waar hij nu misschien spijt van 
heeft. Maar, Vaiéry Giscard heeft 
een van de eigenschappen die 
Hamlet (ten onrechte!) aan Op
helia toeschrijft: God heeft hem 
een gezicht gegeven maar hij 
maakt er zelf een ander. Er is 
meer nodig dan de sympatie van 
de Pravda om hem in de grond te 
boren! 

m 
staatsman niet langer kan onder
schrijven. En toch vist Wilson hem 
in '74 weer op en vertrouvrt hem 
het beheer toe over de Britse 
Gezondheid. En nu schiet Owen 
pas voorgoed de hoogte In. Nadat 
Callaghan, Wilsons opvolger, hem 
tot minister voor Europese en Afri
kaanse zaken heeft gepromo
veerd, bezwijkt minister van Bui
tenlandse Zaken Crosland aan 
een hartinfarct Owen was 38 toen 
hij het Foreign Office overnam. 
Met wijlen Anthony Eden Is hij de 
jongste minister van BZ uit de 
politieke geschiedenis van Groot-
Brlttannië geweest 

In het spoor van Crosland stemt 
Owen de buitenlandse politiek van 
zijn land verder af op Washington. 
Even vastberaden als ondubbel
zinnig steunt hij Navo en EG. Maar 
In de maanden die komen zal het 
meer gaan om zijn opstelling op 
binnenlands vlak. Toen hij MP 
werd opteerde hij voor het etiket 
„radikaal-liberaal". Vandaag gaat 
zijn voorkeur naar „soclaal-demo-
kraat". Een tijdlang dweepte hIj 
met Proudhon. Niet dat hij met de 
Franse anarchist van mening was 
dat het individu beter tot zijn recht 
komt in kleine groepen dan In 
enorme vakbonden. Industriële 
verenigingen en andere vormen 
van overgeorganizeerde masslfl-
katie, waarin de beslissingsmacht 
van de enkeling, zijn wil en verant
woordelijkheid, op losse schroe
ven gaan staan. Progressief? Ja
wel, maar vla consensus en kom-
promlssen; tegen de bestaande 
sociale ongelijkheid, maar ook te
gen het geloof van zovelen dat 
ongelijkheid ten koste van men
senrechten kan uitgeroeid wor
den. 

In zijn zes weken jonge boek 
„Face to Future" (552 blz.D pleit 
Owen voor een „realistisch markt-
socialisme" maar verzwijgt wat hij 
daaronder verstaat Diagnose ge
noeg, maar erg weinig terapie. 

Onze wereld 

Owen zet onverbloemd voorop 
wat hij denkt en voelt Onverschil
lig voor populariteit imago en ver
kiezingen gaat hij zijn gang. De 
toekomst zal uitwijzen of dit be
wust afzien van opportunisme 
hem de stemmen van kiezers zal 
bezorgen waarop hij ten slotte 
aangewezen blijft. Het ogenblik 
lijkt gunstig voor een centrumpar
tij die de heersende misnoegdheid 
over de beklagenswaardige socio-
ekonomische toestand van GB 
kan opvangen. Indien de afge
scheurde groep rond Owen de 
steun kan meekrijgen van de elf li
berale MP's en van het doorgaans 
trouwe liberale kiezersbestand, 
dan kan ze allicht nog uitgroeien 

tot een regelrechte uitdaging voor 
tories en travaillisten tegelijk. Over 
de politieke vakkundigheid van de 
„Bende van Vier" kan alvast geen 
twijfel bestaan en het (voorlopig) 
ontbreken van een duidelijk pro
gramma kan door het algemene 
ongenoegen worden gekompen-
seerd. Of het een en het ander kan 
volstaan om het op te nemen 
tegen de schatrijke vakbonden, 
die Michael Foot en zijn Labour-
partij blijven steunen én tegen het 
verbond van Britse werkgevers, 
dat met miljarden achter Thatcher 
en haar tories staat zullen we 
allicht binnen afzienbare tijd al 
weten. Zegt David Owen: „In 1984 
vormen wij de nieuwe regering!". 

Brezjnev en zijn Poolse maneuvers 
Het vertrouwen van de Sovjetlei
ders in de Poolse regering lijkt 
zoek. Moskou gelooft blijkbaar 
niet langer dat de Poolse kommu-
nisten nog ooit op eigen houtje de 
toestand in hun land onder kontro-
le krijgen. Toen de bazen van het 
Kremlin, onmiddellijk na het 26ste 
partijkongres de Poolse kamera
den ter verantwoording riepen, 

Joeg Leonid Brezjnev verrassend 
hard op tafel. Van partijvoorzitter 
Kania en premier Jaruszelski eiste 
hij dat ze prompt de loop van de 
gebeurtenissen zouden omgooien 
om de gevaren uit te schakelen 
die de socialistische verworvenhe
den" bedreigen. 
Voor het Kremlin is Jacek Kuron 
een van die gevaren. Nauwelijks 

waren Kania en Jaruszelski uit 
Moskou terug of de leider van 
KOR werd gearresteerd. Na een 
gesprek van zes uur liet men hem 
vrij maar later dient hij zich we
gens „belediging van de Poolse 
Natie" voor een rechtbank te ver
antwoorden. Ook Adam Misjnik, 
zijn advizeur, werd verhoord. Het 
optreden tegen Kuron en Misjnik 
kan hooguit bedoeld zijn als kal
meermiddel voor Moskou. Als de 
Sovjets eisen dat Warschau de 
boeg omgooit t>edoelen ze wel 
meer dan wat met Kuron en Mis-
kin is gebeurd. 

Van een tastbaar ingrijpen heeft 
de Poolse regering tot dusver 
geen forse blijken gegeven. Inte
gendeel haar wetsvoorstel betref
fende het recht op staking (waar
bij de stakers op de hoop toe nog 
geld toegestopt krijgen) moet bij 
de Sovjets als je reinste ketterij 
overkomen. Dit wetsvoorstel ver
wijst weliswaar niet naar een boe
renvakbond, maar dat is voor 
Moskou te magere troost 

Moskou gaat aan het stoken op 
een moment dat Polen betrekke
lijk rustig is. Waarom? Omdat het 
Kremlin niet kan dulden dat te 
Warschau een vergelijk tot stand 
zou komen tussen gelijkberechtig
de partners. Gelijkberechtiging be
tekent immers het definitieve ein
de van de leidinggevende rol van 
de Poolse KP. Op dit punt zegt 
Bresjnev „njet" en schakelt een 
reeks maneuvers en slinkse kunst
grepen in, waardoor het Poolse 
kompromis kan uitblijven tot Pa
sen op een maandag valt 

19 MAART 1981 



Leefmilieu 

De windmolen 
van Houtave-Zuienkerke, 

H ĵ 
Gezellig Brussel... 

lidïter tój TW werk 
Heer vrije tijd. 

Gezellig wonen in 
russel. 

staatssecretariaat ôor het Brusselse gew«sïi i3aiicMlii|ea: 9,Hejtogst, iOCKI BmsseJ 

Deze en andere affiches sieren (nou ja) op dit ogen
blik de Brusselse agglomeratie. Het gaat om een 
dure campagne vanwege het staatssekretariaat 
voor het Brusselse gewest Men wil met deze en 
andere bedenkelijke slogans het inwonersaantal van 
Brussel weer de hoogte inkrijgen. Eer het zo ver is, 
zullen de Brusselse tenoren toch nog wat meer moe
ten doen dan reklamejongens slogans laten beden
ken. Dat „gezellig wonen" kan toch maar enkel op de 
sjieke buurten slaan. Men leze er de brochure, door 
de Brusselse Buurtwerken uitgegeven, maar eens 
op na. Daar staat inleidend het volgende geschre
ven: 
„Het millennium, het feest van het duizendjarig 
'bestaan van Bnissel, werd gevierd met optredens 
op de Grote Markt en het Muntplein. Er was heel wat 
geld beschikbaar voor dit feestvieren dat de nadruk 
legde op de grootsheid van Brussel Vooral de 
mooie kanten werden belicht Maar, is het allemaal 

zo rooskleurig in Brussel, de hoofdstad van Europa? 
Op amper een paar honderd meters van de Grote 
Markt liggen de „Goede Bijstand", de „Rijke Klaren", 
de „Begijnhofwijk" en de „Marollen". 
" Iets verder, net buiten de „Vijfhoek": de Noordwijk, 
Oud-Molenbeek, Kuregem, Sint-Gillis, de Kruidtuin-
buurt en andere wijken van Schaarbeek en Sint-
Joost Dit zijn oudere stadsbuurten waarvan de 
leefbaarheid wordt bedreigd door verkrotting, de 
bouw van kantoortorens, gebrek aan open ruimte, te 
druk verkeer... Noch tijdens het millennium, noch er
vóór, noch erna kregen deze buurten biezondere 
aandacht.." 

En toch is het in deze buurten dat de echte 
Brusselaar woont Is men deze liever kwijt om hem 
door gewillige inwijkelingen te laten vervangen? 
„Dan maken wij de buurt maar zeir. uitgegeven door de Brusselse 
Buurtwerken, Dwarsstraat 36 te 1030 Brussel, tel. 02-217.07.58, 
70 fr. op rekening nr. 001-0690983-31. 

...een monument vernietigd 
Terwijl wij onze bijdrage tikten 
over de retabelroof in O.-L-V.-
Lombeek werd in het rustige pol
derdorpje Houtave-Zuienkerke 
een nieuw bewijs geleverd van de 
wijze waarop het Vlaamse erf
goed beschermd wordt Dinsdag
morgen 10 maart II. daagden rond 
9 uur een tiental werklieden op om 
onder leiding van de eigenaar — 
een industrieel uit Kruishoutem — 
een geklasseerde staakmolen uit 
de zeventiende eeuw weg te ha
len. 
Gealarmeerd door de omwonen
den repte G. Meuleman, lid van de 
VU-arrondissementsraad van 
Brugge, zich naar de plaats van 
het gebeuren. De molenbezitter 
had voorzien dat de hele operatie 
niet van een leien dakje zou lopen 
en riep reeds op 18 februari II. de 
hulp in van staatssekretaris De 
Backer. Hij kreeg van haar de 
principiële toelating om ht monu
ment omlaag te halen en te ver
voeren. Alhoewel beiden goed ge
noeg weten dat voor het verplaat
sen van een geklasseerd monu
ment op zijn minst een Koninklijk 
Besluit nodig is. 
Meuleman verwittigde onmiddel
lijk de rijksdienst voor Monumen
ten en Landschappen te Brussel 
en ook het provinciebestuur. De 
burgemeester en de andere leden 
van het schepenkollege waren al
len onbereikbaar, alhoewel ze 
door de eigenaar verwittigd waren 
dat hij de molen zou weghalen. 

Het was het provinciebestuur ten 
slotte dat de Landelijke Politie 
(veldwachter) verwittigde. 

Ondertussen was men met het 
slopen van de molen begonnen en 
ging het over en weer getelefo-
neer met „Brussel" door... 

Uit de telefonades bleek dat de ei
genaar wel degelijk de toelating 
had de molen, om veiligheidsrede
nen, van zijn voetstuk te halen en 
op de grond te zetten. Maar men 
wou duidelijk meer. In weerwil van 

de voorschriften en zonder het 
genoemde KB maakte men aan
stalten om hem in te pakken en 
weg te voeren. Daarom greep de 
veldwachter (zie onze foto) zijn 
pistool en loste twee waarschu
wingsschoten... 
Na door de rijkswacht te zijn 
ondervraagd, kon de eigenaar 
niets anders dan het — zonder 
zijn molen — aftrappen. Echter 
niet zonder de omstaanders te 
hebben verwittigd dat „Rika" er 
wel voor zou zorgen dat hij binnen 

de kortste tijd het bewuste KB op 
zak zou hebben! 
Voorlopig slot van dit onverkwik
kelijk verhaal: de resten van de 
eens zo trotse molen liggen nu 
verspreid in de modder, in de 
regen, in de wind. Sinds eeuwen 
maakte hij deel uit van het leefmi
lieu van de Vlaamse polders, thans 
rest er nog een hoop vormeloos 
hout Na de voor eeuwig vermink
te retabels is weer een stuk van 
ons erfgoed verdwenen. Vlaande
ren, maart 1981... 

Verbrandings
oven 
naar Koksijde? 
Komt na Veume, Diksmuide, 
Nieuwpoort en Vleteren de ver
brandingsoven eindelijk te Koksij
de? De aktiegroep Leefmilieu 
Koksijde-Oostduinkerke-Wulpen 
protesteert tegen de inplanting 
van een verbrandingsoven op het 
grondgebied van Koksijde (Wul
pen). 
Volgens de EG is België een van 
de meest verspillende landen van 
de Europese gemeenschap. De 
EG advizeert systemen die de 
rekuperatie van de grondstoffen 
beogen. 
Het geval-Koksijde bewijst nog 
maar eens dat de beleidsmensen 
veel te weinig aandacht besteden 
aan komposteren en recycleren. 
Welke weerslag zal zo'n installatie 
niet hebben op een typisch agra-
risch-toenstische streek? De ak
tiegroep roept de tjevolking op om 
de afvalberg te helfjen verkleinen 
door de glascontainers die in haar 
en andere gemeenten zijn opge
steld te gebruiken. 
Iedereen die begaan is met de 
bescherming van het leefmilieu en 
die vindt dat een verbrandings
oven niet de oplossing is van het 
afvalprobleem kan meewerken 
met de aktiegroep en kontakt op
nemen met Patnck Gieiis, Vanmal-
degemstraat 24 te 8458 Oostduin-
kerke. 
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De Tiroolse adelaar — het wapen van 
Tirool — is een gekroonde rode 
adelaar met een groene laurierkrans. 
Het vaandel van Tirool is deze rode 
adelaar in wit veld. Een verordening 
destijds van de Regeringskommissa-
ris verbood in Zuid-Tirool, op straf 
van gerechtelijke vervolging, het 
openbaar vertoon van de Tiroolse 
vlag, indien niet tegelijkertijd de Ita
liaanse vlag, in minstens dezelfde 
afmetingen en op een gelijkwaardige 
ereplaats, gehesen werd-

Zuid-Tirol in data 
1809 — Tirol, méér dan duizend 
jaar „Oostenrijks", heeft een van 
Europa's oudste demokratische 
samenlevingen ontwikkeld, te ver
gelijken met de Zwitserse, Baski-
sche en Schotse tradities. Zij le
ven zo federaal-onafhankelijk, dat 
zij reeds in de 16de eeuw het 
voorrecht verkregen om het Kei
zerrijk alleen in hun land te moeten 
verdedigen! Maar de moderne 
oorlogvoering van het Napoleonti
sche Frans imperialisme deed hun 
demokratle in 1809 sneuvelen na 
een reeks veldslagen rond de be
kende Berg Isel, waaruit Andreas 
Hofer — in 1810 door de Fransen 
gefusilleerd — als vrijheidsheld 
zou groeien. Het Tiroolse erfgoed 
werd door de drie aangrenzende 
buren opgedeeld: het Noorden 
(tot Meran en Klausen) naar Bei
eren, het Zuiden naar Italië en het 
Pustertal naar Frankrijk. 
1813 — Met de terugloop van 
Napoleons sukses, herwon Tirol 
zijn vrijheid en eenheid, zij het nu 
„gedegradeerd" van „land" tot 
Oostenrijkse „provincie" onder ab
solutistisch bestuur. En... ondertus
sen groeide de Italiaanse drang 
naar „natuurlijke grenzen", een ge
volg van de Italiaanse geografi
sche en politieke eenheid. 
De Alpenkam met de Brennerpas 
zou nu voorgoed tot het polit iek 
pakket van het Italiaans imperia
lisme gaan behoren. 
1914 — Bij het uitbreken van W.O. 
I woog voor Italië het met Duits
land en Oostenrijk wederzijds ge
sloten bijstands- en verdedigings
verdrag door tot.. 1915, toen er 
méér „geboden" werd! Italië verliet 
deze drie-statenbond en sloot zich 
aan bij de geallieerden. De prijs? 
Naast het behoud van de koloniale 
bezittingen in Afrika: de aanhech
ting van Trente, Ladinië en Tirol 
tot de Alpenkam! 
1919 — Zo gaat Tirol vóór, wat 
later In het vredesverdrag (?) van 
St.-Germain en Versailles (1919) 
het lot zal zijn voor: Eupen -I-
Sankt-Vith, Lotharingen, Elzas, 
Karintië, Stiermark, Sudetenland, 
Silezië, Posen, West-Pruisen en 
Memeiland enz-

M^ Reportage 

Süd-Tirol niemals vergessenL In de late augus tus -nach ten van 
1965 ve r f den we b roeder l i j k v e r b o n d e n deze s lagz in reuzen-
g r o o t o p de ro t swanden van het E isackda l t ussen Bozen en 
S te rz ing . 's A n d e r e n d a a g s s t o n d de hele s t reek in rep en roer : 
I ta l iaanse so lda ten en carab in ie r i d o o r z o c h t e n de hele omge
v i n g ! V o o r a l O o s t e n r i j k s e en Du i t se wagens we rden o p g e h o u 
den. En ons , op huwe l i j ks re i s — roman t i sch — hoog in de T i 
roo l se be rgen b i j het Penser joch (2.211 m), w e r d de raad gege
ven d o o r onze na t iona l i s t i sche v r ienden , 's nachts over de 
be rgwegen de p laat te poe tsen_ de Brenner over , naar N o o r d -
Tlrol in Oostenrijk. Sedertdien is er vee l ve randerd in T i ro l . De 

I ta l iaanse ove rmach t week voor de goed-georgan izeerde 
T i roo lse v o l k s n a t i o n a l i s t e n ! 

Dank zi j Er ik Beeckman (Bo rge rhou t ) he rg roe iden de oude 
kon tak ten tussen de V o l k s u n i e en de Süd t i ro le r Vo l kspa r te i . 
D e n k e n d aan onze inzet in 1965 en aan de T i roo ls -V laamse 
on tmoe t i ng t i jdens de IJzerbedevaar t van 1974, aanvaardden 
Jaak Vandemeu ieb roeke , l id van het Europees Par lement , 
Herman Verhe i rs t rae ten , sekre ta r i s en ikzelf, dr. J o a c h i m 
Da lsasz ' u i t nod ig ing o m in Bozen — in het raam van de Euro
pese Vr i je A l l i an t ie (EVA) — onze samenwerk ing te bepra ten . 

Zuid-Tirol nooit vergeten! 

De Ladiners leven met 25.00 in het Gader- en Grödental gedeeltelijk naast en 
tussen de Zuid-Tirolers. 
Die van de provincie Bozen, vinden hun bescherming als minderheid bij de 
duitstaligen. 
Er zijn Ladinische scholen en de duitstalige radio Bozen zendt 2 uur per dag uit 
in het Ladnisch. 
De Ladiners (t 0.000) in de Italiaanse provincies Trente (Fassa- en Fleimsdal) 
en in Belluno rond de wintersportcentra sterven een langzame kultuurdood. 

De inwoners van het Italiaanstali-
ge Trentino begroetten met vreug
de hun overheveling van Oosten
rijk naar Italië (zoals het Waalse 
Malmédy naar Wallonië) maar 
voor de Duitstalige en Ladinische 
Tirolers zou de strijd voor hun 
volkseigenheid voorgoed begin
nen! 

1922 - Op 28 oktober 1922 
begint de „Mars op Rome"! De 
zwakke koning Victor Emanuel 
treedt af ten voordele van het 
fascisme o.l.v. de Duce Benito 
Mussolini! De fascisten heben de 
opslorping van de Duitstalige en 
Ladinische minderheid gezworen. 
Een assimilatiekommissie o.l.v. 
de Tirools-hatende Ettore Tolomei 
werkte een 32-puntenprogramma 
uit, waardoor o.m.r 
# alle Duitstalige plaatsnamen 
verltaliaanst werden, zoals: Bo-
zen/Bolzano - Meran/Merano -
Brixen/Bressano - Auer/Ora enz... 
Brieven met Duitse adressering 
werden geweigerd. Alle Duitse op
schriften — zelfs op grafzerken 
— werden verboden... 

# alle Duitstalig onderwijs en 
verenigingsleven werd ontbon
den; Tiroolse kledij werd niet meer 
toegelaten! 
# een net van fascistische ge
heime agenten en kultuurorgani-
zaties werd over heel Zuid-Tirol 
ingevoerd. 

1935 — Na 13 repressiejaren heb
ben Mussolini's fascisten Zuid-Ti

rol nog niet op de knieën en 
daarom vaardigt de Duce zijn 
nieuw Italianizeringsplan uit Met 
allerlei financiële voordelen lokt 
hij de Italiaanse nijverheid naar 
Tirol. Tot aan W.O. II zullen de Mi
lanese staalbedrijven, de Lanciafa-
briek uit Turijn, de aluminiumnijver-
heid uit Montecatini enz... zich in 
de buurt van Bozen vestigen. Zo 
wordt Bozen een tweede Brussel! 
Honderden Tiroolse wijn- en fruit-
boeren worden onteigend. En... 
geen enkele Duitstalige zal te
werkgesteld worden in de aange
trokken nieuwe bedrijven, wél dui
zenden Italianen, die „sociale 
woongelegenheid" in Bozen ont
vangen! 

1938 — De Hitler-troepen trek
ken Oostenrijk binnen: het lilde 
Rijk staat dus aan de Brennerpas! 
Maar Hitler zal het Mussolini niet 
moeilijk maken. Hij verklaart op 7 
mei 1938 dat: _ de Alpengrens de 
natuurlijke grens is voor zijn 
Deutschtum- Intussen was Italië 
„glorierijk" klaargekomen met de 
verovering van het Afrikaanse 
Abessinié en stelde Ettore Tolo
mei voor, de Zuidtirolers in mas
sa ndar daar over te hevelen om 
zo eindelijk een zuivere Italiaan
se provincie Alto Adige ( = Hohe 
Etschland — de Etsch is een ri
vier) te verwezenlijken. Maar zo 
ver loopt het gelukkig niet! 
Nieuwe „entlösung"!... 

1939 — Tussen 22 juni 1939 en 
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31 december van datzelfde jaar 
mogen de Tirolers kiezen tussen 
een Duits — met verplichting uit 
te wijken naar Duitsland of Oos
tenrijk — of Italiaans staatsbur
gerschap! Dat is dan het fameuze 
kompromis tussen de nazi's en 
fascisten! Zowat 212.000 Tirolers 
kiezen „noordwaarts" (86 % van 
de bevolkingl De Duitstalige 
geestelijkheid blijft en rondom 
haar ± 35.000 personen — vooral 
landbouwers, Tirol getrouw. Tot 
aan Mussolini's val op 25 juni 1943 
zullen reeds 75.000 Tirolers hun 
„heimat" verlaten hebben... Wan
neer Italië op 8 september '43 een 
wapenstilstand met de geallieer
den sluit bezetten de nazitroepen 
het door hen herdoopt „Alpenvor-
land" ( = Zuid-Tirol). Op hun beurt 
voeren zij hun repressie door 
waarbij ± 8.000 Tirolers het leven 
zullen laten... 

1945 — Kort na de wapenstil
stand, richt Erik Amonn, een han
delaar uit Bozen, de Südtiroler 
Volkspartei op met verzetsmen
sen uit de Andreas Hoferbund. 
De naoorlogse strijd om zelfbe
stuur is begonnen. 
De SVP organizeert een massale 
ondertekeningsaktie voor de we
dervereniging van hun land; prak
tisch de ganse volwassen bevol
king van Zuid-Tirol onderschreef 
deze eis. De 158.628 handtekenin
gen werden aan de Oostenrijkse 
bondskanselier overhandigd. 
Maar de Italiaanse kristen-demo-
kratische minister-president de 
Gasperi beklemtoonde voor Italië 
de Alpengrenzen...! 
Uiteindelijk wijzen ook de minis
ters van Buitenlandse Zaken van 
Frankrijk, Groot-Brittannië, de 
Sovjetunie en de Verenigde Sta
ten (de grote 4 van toen!) de 
wedervereniging af. In de plaats 
daarvan groeit een akkoord tij
dens de Vredeskonferentie van 
Parijs (5 september 1946) waarbij 
dr. Karel Gruber (Oostenrijk) en 
Alcide de Gasperi (Italië) de le
vensvoorwaarden voor Zuid-Tirol 
bepalen, o.m.: 

1. De Duitstallgen van de provin
cies Bozen en Trente zijn met de 
Italianen gelijkwaardig. Dit houdt 
onder meer in: 
— recht op Duitstalig onderwijs; 

— gelijkschakeling van het Duits 
en het Italiaans in het openbaar le
ven; 
— gelijke tewerkstellingsrechten 
enz... 
2. Voor hogergenoemde regio's: 
een eigen, autonome wetgeven
de en uitvoerende macht 
3. Vri j verkeer van personen en 
goederen tussen Noord- en Zuid-
Tirol. Het wederzijds erkennen 
van de behaalde universitaire di
ploma's in Noord-(Oostenrijk) en 
Zuid-Tirol (Italië). 

1948 — Maar... de Italianen „ver
drinken" regionaal de kleinere 
Tiroolse provincie in een nieuwe 
grote provincie Trentino-Alto 
Adige (Trente-Tiroler Etschland) 
en Rome steunt verder de inwij
king uit het Zuiden. Openlijk blij
ven de twee grootste Italiaanse 
partijen — de kristen-demokraten 
en de kommunisten — spreken 
over de Italianizering... 
De Oostenrijkse minister van Bui
tenlandse Zaken, dr. Bruno 
Kreisky, brengt in 1960 het ont
krachten van het hogervermelde 
Parijse akkoord voor de Verenig
de-Natiesvergadering, die de ge
sloten overeenkomst nog maar 
eens bekrachtigt 
1961 — Met een paar honderd 
bomaanslagen op hoogspan
ningsmasten wordt de Noorditali-
aanse industrie, die werkt met 
Tiroolse drijkracht lamgelegd. De 

Verkiezingen in Zuid-Tirol 
Voornaamste zes 
partijen 

in Bozen-Tirol 

Südtiroler 
Volkspartei (SVP) 
Tiroolse nationalisten 

Democrazia Cristiana (DO 
Ital. kristen-demokraten 

Partito Communista 
Italiano (PCI) 
Italiaanse kommunisten 

Partito Socialista 
Italiano (PSD 
Italiaanse socialisten 

Partito Radicale (PR) 
Italiaanse links-radikalen 

Movimento Sociale 
Italiano (MSI) 
Italiaanse neofascisten 

Parlementsverkiezingen 
voor Rome (3/6/79) 

Uitslag in % 

62,91 % 

11,94% 

8,38 % 

4,32 % 

3,69 % 

2,55 % 

Verkozenen 

4 kamerleden 
2 senatoren 

-

1 senator 

-

-

-

Landdagverkiezingen voor 
Bozen (19/11/79) 

Uitslag in % 

61,27% 

10,79 % 

7,04 % 

3,35 % 

3,65 % 

2,92 % 

Verkozenen 

21 zetels 

4 zetels 

3 zetels 

1 zetel 

1 zetel 

1 zetel 

Euroverkiezingen voor 
Straatsburg (10/6/79) 

Uitslag in % 

62,09 % 

11,52% 

739% 

5,45 % 

4,07 % 

2,14 % 

Verkozenen 

1 zetel 

-

1 zetel 

-

-

-

De Tiroolse bevolking stemde voor haar Landdag- 70,59 % Duits = 24 zetels 
26,95 % Italiaans = 9 zetels 
2,95 % Ladinisch = 1 zetel 

Dr. Silvius Magnago, voorzitter van 
de Südtiroler Volkspartei 

Tiroolse maat is meer dan vol! Van 
nu af volgt gedurende jaren een 
reeks van aanslagen en een ware 
bezetting van Tirol door 
± 50.000 Italiaanse veiligheids
troepen en carabinien Verschil
lende Zuidtirolers zullen er neer
geschoten of doodgemarteld wor
den... 

1969 — Ondertussen blijft de 
SVP o.l.v. dr Silvius Magnago met 
Rome onderhandelen; ook het bui
tenland oefent op Italië druk uit om 
de Parijse overeenkomst door te 
voeren. 

1972 - Vanaf 20 januari 1972 
verwerft Zuid-Tirol eindelijk de 
uitvoering van de Parijse over
eenkomst Het autonomiestatuut 
zal wet na wet uitgewerkt worden 
tot januari 1980. Het Tirools zelfbe
stuur is nog niet volledig; de dis-
kussie — net zoals bij ons — gaat 
over de... financiën. 

Willy Kuijpers, kamerlid 

Te lezen: 
„De 19 van het Europa der 9" door Ka-
rel Jansegers, uitgave Vlaams-Natio-
nale Standpunten, nr 2/3 mei 1979 -
30 fr te storten op rekening 430/ 
0220881 /03 van Vlaams-Nationaal 
Studiecentrum te ^0Q0 Brussel 
„Tirol en de Germaans-Romaanse 
taalgrens in West-Europa" door Lic. 

H. Aelvoet „Nieuw Vlaanderen' - Eer
ste jaargang, nr 5 - 1968 
„Südtirol-Handbuch" - 3de uitgave -
1980 - Uitgave Landesregierung Tirol. 
Cnspistrasse te Bozen 
„Linguistic Minorities in Westem Eu
rope' door Meic Stephens - 1978 
(Corner Press) 

TIROL EN DE 
GERMAANS-ROMAANSE 

TAALGRENS IN WEST-EUROPA 

, Staaisgrenzen 

Andere grenzen (provincie, zone, ea) 

iï. ..i» Grens van het Romaanse taalgebied 

i/zoiiam HjstonscSe landsgrenzen van Tirol tot 1918 

® Steden m Germaans taalgehied gedeeltelifk 

of grotendeels geromaniseerd o / onder 

romoniserende invloed van onderwijs en bestuur 

TSJECHO-SLOWAKIJE 

ROMAANS' 
(FRANS) 

ZVl/ITSERLAND 

Tirol in cijfers 
Zuid-Tirool is 750.430 ha groot of 237 "/o van de hele Italiaanse 
staat Meer dan 85 "/o van het Tiroolse gebied ligt boven lOOOm 
hoogte; nochtans is slechts 16,3 "/o van de bodem onproduktief. De 
wouden bedekken 40,1 % en de weiden 32^ "/o. 

De bevolking is gestegen tot 43Z073 inwoners of 0,76 "/o van de 
ganse Italiaanse bevolking. Samen vormen zij 120.473 gezinnen 
waarvan 22.036 aan landbouw doen. 

De bevolkingsdichtheid beloopt gemiddeld 5838 per kmZ 

De veritaliaansing loopt licht terug. 

1961 
62,2 0/0 
3430/0 
3,40/0 
0,1 OA 

1971 
62,9 0/0 
3330/0 
3,7 0/0 
0,1 0/0 

Aantal 
260351 
137.759 
14.456 

475 

200lim 

pr 210/1969 Bewerking Lic H AELVOET UITVOERING EuiioKts KAtTooBAHscH 

In de jaren 60 legde lic. Rik Aelvoet (Leuven 1913-1970) in 
het na-oorlogse Vlaanderen een eerste basis van de in-
ter-volksnationale samenvierking. Lang voor statistiek 
en kartografie haar intrede deden in de eigentijdse 
benadering van de volkerenproblematiek, tekende Rik 
Aelvoet zijn eerste taalgrenskaarten. 
Hij bewees hierdoor, gestaafd met statistieken, de 
verromaansing van het Germaanse taalgrensgebied. 
Meteen verhief bij de door de kleurpartijen gesmade 

„taalpolitiek'- (Het ging volgens hen maar over enkele 
boerendorpen!)- van Frans-Vlaanderen, Komen, Moes-
kroen, Vlaams-Brabant, Voeren, de Plat-Dietse streek, 
Eupen, Sankt-Vith naar een Europees — en dus acht
baar! — probleem-
Rik Aelvoet heeft profetisch als eerste de politieke 
aandacht van de Vlaamse Beweging gevestigd op Duits-
Oost-België en op Zuid-Tirool, waar de herlevende na
oorlogse volksnationale beweging sukses boekte. 

Duits: 
Italiaans: 
Ladinisch: 
Anderen: 

Het sterk uitgebouwde toerisme en de KMO-bedrijven maken Zuid-
Tirool tot een arbeidsrijk eiland in Europa Men telt er slechts 
2,01 o/o werklozen van de aktieve bevolking (Italië: 7,6 0/0 - cijfers 
1979). In 1970 bezochten lOmiljoen toeristen per jaar Zuid-Tirool; in 
1979 bedroeg dit aantal ± 20 miljoen; elk met een gemiddelde 
verblijfsduur van 73 dagen. 

Tirools zelfbestuur 
De Italiaanse staat is in 20 regio's opgedeeld, waarvan vijf 
met een bijzonder statuut: Sicilië, Sardinië, Friulen, Aosta en 
Tren te-Zuid- Ti rooi. 
In het raam van dit artikel stellen wij vooral belang in de re
gio Trente-Zuid-Tirool, dat twee zelfstandige „Lander" omvat 
namelijk: het duitstalige Bozen met Italiaanse en Ladinische 
minderheid. Daarnaast: het zelfstandige Italiaanse Trente 
met een duitstalige minderheid. 
Het wetgevend orgaan van Zuid-Tirool heet de Landdag met 
een Landsregering. Beiden zijn verkiesbaar om de vijf jaar 
door alle 18-jarigen, die minstens 4 jaar ononderbroken in 
Zuid-Tirool wonen. De 70 zetels worden verdeeld volgens 
het bevolkingsaantal. Bozen krijgt er 34, Trente 36. De Land
dagvoorzitter is afwisselend een Italiaans- en duitstalige. 
Op dit ogenblik wordt de Landsregering gevormd door 13 
personen (9 SVP, 3 Italiaanse kristen-demokraten en één 
Italiaanse sociaal demokreet). 

19 MAART 1981 



12 TV-programma's VM 
Zaterdag 

21 MAART 

BRT1 

1400 Open school - 1500 Wiel 
rennen Milaan-Sanremo — 1630 
Loon naar werken' (Open 
School) — 17 00 Dag aan dag — 
1800 Doctor Snuggles (stnp) -
18 05 Waar heb je vnenden voor' 
(f j - 1850 Wie schrijft, die blijft 
(over boeken) — 1930 Trekking 
van de Lotto-getallen — 1945 
Nieuws. — 2010 Laverne en Shir
ley (fJ - 2035 Terioops - 21 20 
Op weg naar de top (film) — 22 55 
Nieuws. 

NED1 

1530 Nieuws — 1535 Een onmo
gelijke vogel (dokJ — 1600 De 
dieren van het groene woud — 
1625 Ren je rot - 1710 Tros 
penalty bokaal — 17.20 Surfen -
een kwestie van durfen — 1836 
Sesamstraat — 19 00 Heidi (stnp) 
— 1925 Avro's sportpanorama — 
2000 Mork en Mindy (fJ - 2025 
Avro's wie-kent-kwis — 2137 
Nieuws — 21 55 Toots" (show) 
— 2240 Avro's sportpanorama — 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman (stnp) — 19.25 De Mup-
pet-show — 2000 Nieuws — 
2027 Churchill en de generaals (f J 
— 21 30 Brandpunt - 22 05 Sport 
op zaterdag — 22 35 Huisbezoek 
(f) — 23 00 Vastenoverweging — 

RTB1 

1425 Portrait Walon Tchantches 
(Waals portret) — 1930 Nieuws 
— 1955 Le jardin extraordinaire 
— 2030 Le baron rouge (film) — 
2205 Onuitgegeven (dok. uit de 
jaren 30) — 2245 Nieuws sport 
lotto-resultaten, weerbencht 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Astro show 
(spel) — 2145 Nieuws — 2205 
Frosche (SF-film) — 23 35 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Ringstras-
senpalais (f J — 2015 Lustige Mu-
sikanten (volkskoncert) — 21 45 
Nieuws. — 2150 Das aktuelle 
Sport-studio - 2305 Stadt der 
Verdammten (western) — 025 
Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Musik aus 
Montepulciano (klassiek) — 21 05 
Henry IV (fJ - 2350 Kunst-Ge-
schichten — 005 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 Switch (fJ 
— 2030 Pain, amour, ainsi soit-il 
(film) — 2215 Tennis (reportage) 
— 2235 L'homme du sud (film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Numero un 
(vanete) - 21 30 Dallas (f J — 
2330 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 La guen-e 
des insectes (f J — 22 05 Vanete-
programma — 2300 De grenzen 
van de njimte (dokJ — 2330 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (f J 
21 25 Tahiti (dokJ 

gof ten C'cnhoorn 

i Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Zondag 
22 MAART 

BRT 1 

915 Ken uw recht (Open school) 
— 9 45 Telegym — 10 00 Euchans-
tievienng vanuit Dendermonde — 
11 00 Konfrontatte debat - 1200 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 12 30 Israëlitische dienst vanuit 
Schaarbeek — 14 30 Voor boer 
en tuinder — 1500 Sesamstraat 
(stnp) — 1525 Een reuzeverhaal 
(jeugdfilm) — 1700 Sportuitsla
gen — 1745 Toensme — 1830 
Doctor Snuggles — 18 35 Leven 
en laten leven — 19 45 Nieuws — 
2000 Sportweekend - 2030 Pa-
radijsvogels (fJ — 21 10 Hun stad 
(Cites) (dokJ - 2200 Lied van 
mijn land (Vlaamse lied) — 2230 
Nieuws 

NED. 1 

19 00 Nieuws - 19 05 Kortjakje is 
weer beter — 1910 Hollywood 
(dokJ — 2005 De ver van mijn 
bed show (info) — 2050 Het huis 
aan de St-Aldegondiskaai (tv-film) 
- 2220 Heef de mens - 2250 
Nieuws 

NED. 2 

1530 Nieuws — 1532 Sprookjes 
uit verre landen — 15 45 Stnjd der 
planeten (strip) — 1610 Jonge 
mensen op het koncertfxxiium — 
1705 Studio Sport 1 - 1735 
Groningen (dokJ — 18 30 Sesam
straat — 1845 Sprekershoek — 
1900 Studio Sport II - 2000 
Nieuws — 2010 Ot en hoe zit het 
nou met Sien' — 2040 Humanis
tisch verbond — 2055 Pim (fJ — 
21 15 The Westbank story (dokJ 
— 21 50 Het tweede ontwaken van 
Oinsta Klages (film) 

RTB 1 

1200 Faire le point (debat) — 
13 00 Nieuws — 17 00 Portraits de 
revolutionnaires (Lenin) — 1930 
Nieuws — 1955 A la Beige epo
que (vanete) — 21 05 Les Brus 
(tv-film) — 2225 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Optimisb-
sche Tragodie (toneeD — 2235 
Der 7 Sinn — 2240 Nieuws — 
22 45 Andor Foles speelt Bela Bar-
tok — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Ringstras-
senpalais (f J — 2015 Die Neubur-
ger (film) — 2200 Nieuws — 
2215 Uera-Tour XX - 2315 
Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Barbaars 
intermezzo — 21 00 Auslandsstu-
dio - 21 45 Kolner Treff 

LUX. 

19 30 Filmmagazine — 20 00 Kojak 
(f J — 21 00 La mort remonte a hier 
soir (film) — 22 40 Les sentiers de 
l'aventure (dok) — 2310 Tennis 
(reportage) 

TF 1 

1925 Dierenmagazine — 2000 
Nieuws — 2030 Hold-up extraor
dinaire (film) - 2215 Paul de Flem 
(portret van deze komponisO — 
2315 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2 0 35 Nana (f J -
2210 Les esquimaux (dokJ — 
2305 Video 81 (vanete) - 2330 
Nieuws 

FR 3 

2000 Benny Hill (humor) - 2030 
Georges Simenon (portret) — 
2215 Nieuws — 22 30 La tête d'un 
homme (film) 

Maandag 
23 MAART 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Doctor Snuggles (stnp) — 1805 
Maja de bij (strip) — 1830 Open 
school — 1900 Lachertjes — 
1905 Gezondheid (info) - 1945 
Nieuws — 2015 Het geslacht 
Rius (fJ - 21 10 Sportshow — 
21 55 Wikken en wegen (info) — 
2235 Nieuws 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 18 50 Klem (info) — 
1900 De KRO komt langs in_ 
Barneveld (vanete) — 19 55 Voor 
een briefkaart op de eerste rang 
(kwis) - 2045 Gunsmoke (fJ -
2137 Nieuws - 2155 Huisbe
zoek (f J — 22 20 Portret van een 
oosters-ortodoks teoloog Olivier 
Clement — 2310 Europese top-
konferentie in Maastricht — 23 30 
Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws — 1859 Star Club 
(pop) — 20 00 Nieuws — 20 27 De 
fabnek. (f J - 2120 Wordt U al ge
holpen' (f J - 21 50 Aktua TV -
2225 Soap (f J - 22 50 Tros Sport 
Extra — 2345 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 La legion 
saute sur Kolwezi (film) — 2300 
Nieuws 

RTB 2 

1830TheMuppetShow - 1955 
Que btnde di Foufouyes (Waals 
toneeD — 2050 Civilisation (f) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Das Gluck 
der Familie (fJ — 21 15 Zweden 
model maar geen voorbeeld (dokJ 
— 2205 Broadway-melodieen — 
2230 Tagesthemen — 2300 Elisa 
mem Leben (film) — 1 05 Nieuws 

ZDF 

21 00 Heute-Joumal — 2120 Das 
Gefrorene Herz (TV-film) - 2310 
Musik-Litera-Tour (show) — 005 
Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Montag-
abend im Dritten - 2200 Der 
Mann aus dem Suden (film) — 
2330 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 1926 Le (Doffre-
Fort (speO — 19 45 Dierenmagazi
ne — 2000 Family Hours (fJ — 
21 00 Mords pas, on taime (film) 

F 1 

1920(3ewestelijkeaktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2030 Je revnen-
drai a Kandara (film) — 2210 
Wetenschappelijk magazine — 
2310 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws. — 2035 Question 
de temps Aktualiteitenmagazine 
— 21 55 Aanhechting van gemeen
ten bij Panjs 1860 (dokJ - 2225 
Instrumenten en matenalen (dokJ 
— 2330 Nieuwa 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 lis sont grands ces petits 
(film) — 2200 Nieuws 

Dinsdag 

[ 24 MAART ] 
BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Doctor Snuggles (stnp) — 1805 
Sesamstraat — 1835 Ik lees jij 

leest ZIJ (nog) met (open school) 
— 1905 Achter de schermen van 
een moderne zoo (dokJ — 1945 
Nieuws — 2015 Simply Simon 
(show) — 21 05 Kijk mensen ver
krachting (info) — 2155 IQ 
(kwis) — 2225 Tenuto - 2300 
Nieuws 

BRT 2 

2010 De walvisvaart (dokJ — 
2055 Orfeu Negro (film) - 2240 
Bonjour la France (open school) 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 19 00 Kop en staart 
- 1910 EO Kinderkrant - 1930 
Gnzzly Adams (f) - 2020 Rond
uit (jeugdmagazine) — 21 00 God 
wil wonen bij de mensen — 21 25 
EO-aktief — 2137 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
100 jaar Bela Bartok — 2310 
Europese topkonferenbe in Maas
tricht — 2320 Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 1859 Hotel ,De 
Witte Raaf (fJ - 1925 Kerkbuurt 
- 2000 Nieuws - 2027 Onvol
tooid verleden CTV-spel) — 21 35 
Wat 'n kunst (kwis) - 2245 Hier 
en nu — 2325 Leven en sterven 
- 2340 Nieuws 

RTB 1 

1900 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1956 Salut championi 
(f) — 2050 Racisme en weten
schappen (dokJ — 2210 Mudra 
Afrique (Afnkaanse dansen) — 
2305 Nieuws en weerbericht 

RTB 2 

1830 The Muppet Show - 1955 
Visa pour le monde (kwis) — 
2200 Clap la fête aux images 
(reportages) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Bananas 
(show) — 21 00 Aktuahteiten — 
21 45 Quincy (fJ - 23 00 Kultureel 
magazine — 000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Elisabeths 
kind CTV-film) - 2100 Heute-
Joumal — 21 20 Direkt-Kontro-
vers (reportage) — 23 30 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2230 Sene over 
vooroordelen — 2300 Nieuws 

LUX. 

19 45 Dierenmagazine (f J — 19 55 

RTL-flash (spel) - 2 
— 21 00 Le toumant fa 

F 1 

19 20 Gewestelijke akt 
19 40 Les pans de TF 
2000 Nieuws - 203 
tenmagazine — 21 3E 
demain (wetenschapp 
ne) 

A 2 

2000 Nieuws - 204 
jolie (film en debat 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 h« 
— 20 30 Sissi imperatn 
2210 Nieuws 

Woens 
25 M 

BRT 1 

1530 Open school -
het schildpadplein — 
klein kleutertje — 1( 
Snuggles (stnp) — If 
tjes - 1825 Battiest 

Z A T E R D A G (21 maart) - Wielrennen Milaan-San 
Remo — De weekendfilm op BRT is er weer een van 
de bovenste plank De weg naar de top (Champions, a 
love story) De film speelt in de topmilieus van toch wel 
selekte Amenkaanse sporttakken kunstschaatsen en 
Ijshockey De 14-jarige Carne Harlech is een veelbelo
vende begaafde ijsschaatsster Zij is niet erg ambiteus 
maar haar moeder droomt van een top-solocarriere van 
haar dochter Zij is dan ook erg streng voor het meisje 
Parallel hiermee loopt de carnere van de 15-jange, even
eens beloftevolle, ijshockey-seler Peter Scoggin die 
getraind wordt door zijn vader, zelf een ijshockey-crack 
Vader Scoggin droomt eveneens van een wereldcarrie-
re voor zijn zoon Wanneer (Darne en Peter elkaar ont
moeten op de Ijsbaan, vinden zij dat zij het best samen 
waar zouden kunnen maken Dat nieuws wordt echter 
met weinig entoesiasme onthaald Zowel Carnes moe
der als Peters vader zien de solocarrière van de 
kinderen verloren gaan„ — Wij zien ons weer verplicht 
de jeugd door te sturen naar Nederland I, waar de Tros 
zorgt voor een interessante gevarieerde zaterdagna
middag Toch even vermelden terwijl vorig weekend de 
tennisliefhebbers verwend werden met reportages van 
het tennistoernooi in Vorst Nationaal, is ditmaal Rotter
dam aan de beurt het WCTin Rotterdam — De Avro 
brengt via Ned 1 een uitgebreid portret van onze natio
nale muzikale duizendpoot foots Thielemans Wie is er 
sant in eigen land"? 

Z O N D A G (22 maart) — De aflevenng van Toeris
me 81 IS ge wijd aan het uitgebreid toeristisch aanbod 
van Bulganje (BRT) — In de reeks Hun stad, waarin 
bekende personen hun lievelingstad aan de kijkers 
prezenteren, is het ditmaal de beurt aan Ellie Wiesel, een 
joods auteur Hij leidt de kijkers rond in Jerusalem — 
Alhoewel het maar voor vijf minuutjes is, vergaar toch 
maar uw kinderen rond het tv-toestel voor Kortjakje is 
weer beter, een reeks programma's waarin Wieteke 
van Dort en Bill van Dijk kinderliedjes uit de oude doos 
zingen (KRO - Ned 1) — De Nos heeft al enkele jaren 
een interessant vrouwenmagazine lopen waarin de 
meest gevarieerde problemen worden aangepakt die 
vooral de vrouwen aanbelangen Ot en hoe zit het nou 
met Sien'^ln de aflevenng van vanavond wordt onder
zocht in hoeverre vrouwen in de derde wereld profite
ren van ontwikkelingshulp (Ned 2) — De VPRO zendt 
via Ned 2 een doktumentaire uit over het dagelijkse 
leven in een joodse nederzetting op de westelijke 
Jordaanoever in Israel (Ned 2) The Westbank Story 
— Mea Culpa' Henn Guillemin prezenteert op R TBF in 6 
afleveringen portretten van de drie belangrijke leiders 
van de Russische Revolutie Lenin, Stalin en Trotski 
Vanavond is hij al toe aan het 2de deel van het eerste 
portret, dat van Lenin En aangezien Guillemins naam 
staat voor kwaliteit, zeggen wij Mea Culpa, omdat wij 
vorige week het begin van de reeks over het hoofd 
hebben gezien 

I M A A N D A G (23 maart) — In het medisch magazine 

van BRT 1 Gezondheid zitten o < 
pen De inhoud van een goeie hi 
king met de patientenbond en di 
ten van de Patiënt", De bloeddrul 
medikamenten om die bij te sture 
magazine Wikken en wegen (BR 
besteed aan klachten over elekt 
Bob Bouma besteedt in zijn fili 
briefkaart op de eerste rang (KF 
aan o a de erg geslaagde film VÏ 
gisseur Robert Redford — De 
voormalige Katanga in 1978 ligge 
in het geheugen Naar aanleid 
bezoek aan Zaïre door eerste m 
immorele liefdesrelatie met het i 
land, heeft de film La legion saute 
beurtenissen in Katanga rekonstr 
aktualiteit gewonnen De film wc 
debat over het vreemdelingenleg 
bestaan (RTBF 1) 

D I S N D A G (24 maart) - Too 
te gast in de show van Paul Simi 
den door BRT 1 Simply Simon 
stellen ons weer voor een probi 
een programma uit dat wij maar a 
Op BRT I IS Kijk mensen, een r 
maatschappelijke gebeurtenissei 
verkrachting Rond hetzelfde mor 
Braziliaanse dnesterrenfilm Orfi 
Camus (1958) De film verhaalt 
Orfeus en Eurydice, geplaatst ir 
liaanse kontekst het karnaval in 
Marpessa Dawn speelt de rol van 
naar Rio vlucht om uit de handen 
dnngenge brutale vent In Rio o 
stuurder Orfeus Zij worden met 
Eurydice vergeet de man die haar 
vergeet zijn jaloerse verloofde M 
met uit de greep blijven van haar I 
een eigen produktie op het schc 
den, een tv-spel van Kees Holierh 
35-jange Ellen Lanser terug in hei 
jaren terug om haar een traged 

W O E N S D A G (25 maart) -
land en Nederland —Frankrijk — 
dokumentaire over het tot standi' 
denboek van de Nederlandse Ta 
werd in 1852, dat tot dusver uit 2J 
steeds met is voltooid (De taal 
Hierna volgt Van wiel tot wa 
dokumentaire over de meest pre 
de mens het wiel — Veronica Q 
tegen Ned 1 waarop waarschij 
Nederland — Frankrijk zal komen 
een selektie gemaakt van de b« 
Countdown, in de hoop dat toch < 
fanatische Nederlanders zich zuil 
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m TV-programma's 13 

(spel) - 20.00 Dallas, 
e toumant fatal. (TV-film). 

vestelijke aktualiteiten. — 
pans de TF 1 (spel). — 

uws. - 20.30 Aktualitel-
Ine. — 21.35 Clés pour 
wetenschappelijk magazi-

uws. — 2040 Adieu ma 
1 en debaO. — 23.30 

jeux de 20 heures. (spel). 
>issi impératrice. (film). — 
uws 

3ensdag 
25 MAART 

en school. — 17.(X) Op 
Ipadplein. — 18.00 Klein, 
itertje — 18.15 Doctor 
(stnp) - 18.20 Lacher-
8.25 Battlestar Galactica 

(SF-f). - 19.17 Uitzending door 
derden (SP). — 19.45 Nieuws. — 
20.20 Arnold (f J. - 20.45 De zui
verste nacht (tv-film). — 21.50 Fun
damenten (wetenschappen). — 
22.40 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
— 20.55 De taal is gansch het volk 
(dokJ. — 21.55 Van wiel tot wagen 
(heemkunde). 

iid zitten o.a. volgende onderwer-
len goeie huisapoteek; Kennisma-
ibond en de publikatie „De Rech
te bloeddruk en het belang van de 
! bij te sturen. In het konsumenten-
wegen (BRT) v̂ ôrdt o.a. aandacht 
I over elektrische verwarming. — 
It in zijn filmmagazine Voor een 
•te rang (KRO - Ned. 1) aandacht 
agde film van de debuterende re-
ord. — De moeilijkheden In het 
11978 liggen vele Belgen nog fris 
aar aanleiding van het recente 
jr eerste minister Martens en zijn 
e met het machtsapparaat in dat 
égion saute sur Kolwezi die de ge-
ga rekonstrueert aan Interesse en 
De film wordt gevolgd door een 

idelingenlegioen en zijn reden van 

iart) — Toots Thielemans is ook al 
in Paul Simon die wordt uitgezon-
p/y Simon. — Onze beide netten 
r een probleem: zij zenden beide 
t wij maar al te graag zouden zien. 
nsen, een reeks magazines over 
)eurtenissen, volledig gewijd aan 
tzelfde moment start op BRT 2 de 
enfilm Orfeu Negro van Marcel 
m verhaalt de Griekse myte van 
geplaatst in een moderne Brazi-
karnaval in Rio. De beeldschone 
'It de rol van de jonge Eurydice die 
de handen te blijven van een op-

nt In Rio ontmoet zij de trambe-
î orden meteen verliefd op elkaar, 
lan die haar wil hebben en Orfeus 
'erloofde Mira. Maar Eurydice kan 
n van haar belager... — NCRV zet 
3p het scherm: Onvoltooid verle-
ees Holierhoek. Na jaren komt de 
terug in het stadje waar zich vele 
een tragedie heeft voltrokken. 

5 maart) — Woefba/.': België—Ier-
frankrijk. — Op BRT 2 komt een 
!t tot standkomen van het „Woor-
srlandse Taal" warmee begonnen 
lusver uit 25 delen bestaat en nog 
id (De taal Is gansch het volk), 
fiel tot wagen, een uitgebreide 
; meest praktische uitvinding van 
Veronica (Ned. 2) moet optornen 
j waarschijnlijk de voetbalmatch 
zal komen. Daarom heeft VOO 

: van de beste uitzendingen van 
ip dat toch enkele minder voetbal-
ers zich zullen laten verleiden om 

af te stemmen op Ned. 2. In deze aflevering van 
Countdown zitten o.a.: Massada, Randy Crawford, 
Raymond van het Groenewoud, The Specials, Madness, 
Pat Benatar, enz. 

D O N D E R D A G (26 maart) — Het jongerenmaga
zine van BRT t Een vinger in de pap staal grotendeels in 
het teken van de strips: nieuwe stripverhalen; jongeren 
over strips; een stripfanaat; een liedje over strips, enz. 
— In Autant savoir zit de 1ste aflevering van een 3-deli-
ge dokumentaire van Pierre de Greef en Manu Simon 
over staatsinitiatieven voor de gehandicapten (RTBF 1). 
— Hierna volgt Le Gang, een gangsterfilm van Jacques 
Deray waarin de gangsters getekend worden als 
mensen waarin ook een greintje warmte en liefde 
opgeslagen zit. De film speelt bij de Bevrijding in 1945. 
Parijs jubelt het uit en leeft erop los. ondanks de penibe
le ekonomische situatie. Vijf mannen maken gebruik van 
de verwarring en de euforie om hold ups te plegen. Met 
Alain Delon, Nicole Calfan, Roland Bertin Adalberto Ma
ria Merli, Maurice Barrier e.a. (1976). — Al in de XVIde 
eeuw werd gezocht naar een kortere weg naar Indië, 
die zou moeten gaan via de Noordpool. Al enkele ex
pedities die een dergelijke doorgang door het ijsgebied 
moesten zoeken strandden. In 1876 slaagde de Fins-
Zweedse professor Adolf Erik Nordenskiöld erin om 
een zeedoorgang te vinden. Twee jaar later vertrok hij 
aan boord van de „Vega" en voer via de Kaap 
Tsjeljoeskin naar de monding van de Lena. De Nos 
(Ned. 1) vertoont een rekonstruktie van de barre 
expeditie en de film is meteen een biografie van de 
beroemde ontdekkingsreiziger. Vega, reis om de 
Noord). 

V R I J D A G (27 maart) - De avond op BRT 1 is 
grotendeels gewijd aan de film. Na het journaal \s er De 
meesterlijke doder (The Killer Elite), een Amerikaanse 
speelfilm van Sam Peckinpah (1975), met James Caan, 
Robert Duvall, Arthur Hill. Mike Lochen (James Caan) is 
één van die harde jongens in dienst van een organizatie 
die dubieuze zaken tegen betaling opknapt Mike wordt 
met opzet door zijn „vriend" en vennoot George 
Hansen kreupel geschoten. Meteen schiet Hansen hun 
kliënt Vorodny overhoop. In het ziekenhuis verneemt 
Mike dat Hansen een verrader is. Vanaf nu weigert 
Mike zijn handicap te aanvaarden en met een ijzerster
ke wilskracht begint hij te werken aan zijn come-back 
als organizatieleider om zich op de verrader te kunnen 
wreken. Het filmmagazine van Roland Lommé Première 
magazine is totaal gewijd aan de Franse filmer Frangois 
Truffaut (Les 400 coups; Le dernier métro; L'homme qui 
aimait les femmes; La chambre verte; Peau douce; La 
nuit Américaine, enzJ — De selektie voor het Eurovisie
songfestival in Dublin was in eigen land een trieste be
doening. Over de prestaties op het Nederlandse net viel 
ook al niet naar huis te schrijven. Wat de andere landen 
aan te bieden heben, kunnen wij volgen op BRT 2. 
Gelukkig komt deze selektie op een laat uur. Wij zullen 
er alleszins niet voor opblijven (Liedjes voor Dublin). 

Robert Duvall en James Caan 
in de meesterlijke film 
De meesterlijke doder 
(The Killer Elite) 
van Sam Peckinpah 
(BRT 1, vrijdag om 20 u. 15) 

NED. 1 

15.55 De gestolen mummie (jeugd
film). — 16.55 In de dierentuin 
(dokJ. — 17.03 Smeerkees (stnp) 
— 17.08 De film van Ome Willem. 
— 18.25 Nieuws voor gehoorge
stoorden. — 18.30 Jeugdjoumaal. 
— 18.36 Sesamstraat — 18.50 
Toenstische tips. — 19.00 Van ge
west tot gewest — 19.50 Politieke 
partijen (CDA). - 20.00 Zorg 
eerst maar dat je je diploma haalt 
(film) - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Pano-
ramiek. — 22.40 Studio Sport — 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De Hauler-
wijkstervaart „Iepen of Tiecht?" 
(reportage). — 19.25 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. 
— 20.32 Countdown (pop). -
21.05 Verdwaald op het binnenhof 
(dokJ. — 21.30 Tenspeed and 
Brownshoe (fJ. - 22.20 Info TV. 

RTB 1 

19.(X> Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 2000 
Hergé-Tchang (ontmoetingsfeesO. 
- 21.45 The Rutles (tv-film) -

RTB 2 

18.30 The Muppet show. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ich mochte 
Fliehen (tv-speD. — 21.55 Een be
jaardentehuis (reportage). — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Voetbal. — 
0.00 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Aktualiteitenmagazine — 
21.00 Heute-joumal. — 21.20 Die 
Füchse (fJ. - 22.15 Het kinder- en 
jeugddorp Klinge (dokJ. — 22.45 
Einzelzimmer (tv-film). — 0.30 
Nieuws. 

D 3 

1830Telekolleg II Engels. - 1900 
Nomaden en herders (reportage) 
— 19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 20.00 Nieuws. — 2015 Mitt-
wochs in._ — 21.45 Los Angeles 
(reportage). — 22.15 Verschwó-
rung (film). — 23.40 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 20.00 
Muzikaal programma. — 21.00 La 
planète sauvage (SF-tekenfilm). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La voie 
Jackson (tv-film). - 2200 Boeken-
magazine — 23.10 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. 20.35 Neder

land — Frankrijk (reportage) — 
22.20 Berenice, de geliefde van 
Titus (tv-spel) — 2320 Nieuws 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 La nuit Améncaine (film). 
— 22.10 Nieuws. 

Donderdag 
26 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Doctor Snuggles, (stnp) — 1805 
Huckleberry Finn (f) — 18.30 Een 
vinger in de pap. (info). — 18.57 
Uitzending door derden. (CVP). — 
19.37 Morgen. — 1945 Nieuws. — 
20.10 Dubbel dobbel, (kwis). -
20.55 Panorama. - 21.45 Dallas. 
(fJ - 2230 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Loon naar werken? (open 
school) — 20.40 Vechten tegen de 
zwaartekracht (dokJ — 21.05 
Première. — 21.55 Basketbal, (re-
portage). 

NED 1 

18.30 Jeugdjoumaal. - 18.36 Se
samstraat — 19 00 Woody Wood
pecker (strip). — 19.07 Op volle 
toeren. — 20.00 Denick (fJ — 
21.00 Kieskeung (info). - 21.37 
Nieuws. — 21 55 Den Haag van
daag. — 22.10 Vega, reis om de 
Noord (dokJ - 23.00 Op zicht - ex
tra afscheid van een uitgever. — 
23.30 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Don Qui-
chot (strip). — 19.25 Jan J De 
Bom v/h de kindervnend. — 20 00 
Nieuws. — 20.27 De Lemmings, (f J 
- 21.20 Ombudsman - 21.50 
Edelvrouw - bedelvrouw. (fJ — 
22.20 Achter het nieuws. - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 1930 Nieuws. — 1955 
Gehandicapten (reportage). — 
20.20 Le gang (politiefilm). — 22.00 
Le carrousel aux images. — 23.00 
Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Schwarz-
Weiss zwei Gesichter Preussens. 
(reportage). — 21 15 Vertxsrgen 
camera — 21.45 Café in takt 
(show). — 22 30 Tagesthemen. — 
23.00 Sn Lanka (dokJ - 23.55 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws — 19.30 Der Grosse 
Preis (spel). — 21 00 Heute-jour-
nal - 21 20 Eine Woche mit Hel
mut Kohl. — 22.05 Zeit der langen 
Nachte. (tv-spel). — 23.55 Nieuws. 

D 3 

19.45 Aktualiteiten. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Das Unsichtbare 
Auge. (film). — 22.35 Vrouwen in 
DDR, (dok) - 2320 Nieuws. 

LUX. 

1945 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-Flash. (spel) - 20.00 Super 
Jaimie. (SF-f J — 21.00 Le terroris-
te. (film). - 2225 Michel Seufort 
(portret) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les pans de TF 1 (speO — 
20.00 Nieuws. - 2030 La voie 
Jackson CTV-film). — 21 30 Aktua-
liteitenmagazine. — 22.45 Les 
médécins de l'art — 23.40 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (vanétè). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le clan des Siciliens. 
(politiefilm) — 22.25 Nieuws. 

Vrijdag 
27 MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 
Oum, de witte dolfijn (stnp). — 
18.30 Op zoek naar werk (Open 
School). — 1900 Lachertjes (Fac
tory in the cellar) — 19 05 Uitzen
ding door derden (KTRO). - 19.45 
Nieuws. — 2015 Meesterlijke do
der (film). — 22.05 Premiere-maga
zine. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De zes vrouwen van Hendnk 
VIII (fJ. - 21.45 Dag aan dag. -
22.15 Uedjes voor Dublin. 

NED. 1 

18.30 Jeugdjoumaal. - 18.36 Se
samstraat — 19.00 Scooby Doo 
(strip). - 1925 Sport '80. - 19.50 
Sonja's goed nieuws sfrow. — 
20.49 Twee voor twaalf (kwis). — 
21 37 Nieuws. - 21.55 Humanis
tisch vertxsnd. — 22.25 Man over 
de vloer (fJ. - 22.50 De BV 
Nederland (debat). 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's 
toppop. - 2000 Nieuws. - 2027 
Tjongejonge (f J — 20.55 Aktueel 
en informatief. — 21.45 Dallas (fJ. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws - 1955 A 
suivre (info). — 21 15 Le royaume 
de Naples (film). — 2315 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show - 19.55 
Maitres et valets (f J. — 20.45 Ven-
dredi-sports. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Ein ideales 
Paar (film). - 21.45 Der Preusi-
sche Stil (dok) — 22.45 Tagesthe
men. — 2315 Geteilte Freude (tv-
speD — 1.00 Nieuws. 

ZDF 

9.15 Anderiand (kinderprogram
ma) - 19.00 Nieuws - 19.30 
Auslandsjoumal. — 20.15 Derrick 
(fJ. - 21.15 lm Dschungel des 
löwenkönigs. Een expeditie in Sn 
Lanka, (reportage). 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Kultur und 
Wissenschaft (dok) - 21.00 Re
porter. — 21.30 Gott und die Welt 
— 22.00 Tour de Ruhr (reportage). 
— 22.45 Kultur und Wissenschaft 
(grondstoffen). — 23.15 Physik-
zirkus — 2330 Nieuws. 

LUX. 

19.45 Dierenmagazine. — 19.55 
RTL-flash (speO. - 20.00 Hunter 
(f J — 21.00 Les mercenaires (film). 

F1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les pans de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La voie 
Jackson (tv-film). — 22.00 Opera 
première. — 23.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 2035 La guen^ 
des insectes (f) — 21.35 Apostro
phes. - 22.55 Nieuws. — 23.05 
L'habit vert (film). 

F3 

20 ,00 Les jeux de 20 heures 
(spel). — 20.30 Le nouveau ven-
dredi (reportage) — 21.30 Les 
panthères (toneeO. — 2225 
Nieuws. 
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Vi 
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een. 
S^JÊËJtf J. ' 

vijf menselijke eksemplaren 
Hoog tijd dat we het stapeltje 
boeken bespreken dat de jong
ste maanden boven op de kast 
stof heeft liggen vergaren. Vijf 
werken van diverse pluimage zijn 
het. En in weerwil van het feit dat 
ze zo verschillend zijn, valt het 
op dat ze toevallig bijeen ge
bracht alle vijf iets gemeen heb
ben: ze behelzen elk een kennis

making met een bepaald men
sentype. Geen vertegenwoordi
gers van een homogene soort als 
zodanig, maar eerder emotioneel 
doorleefde, tragikomisch gete
kende of intens beschouwende 
uitzaaiingen van karakteristieke 
figuren als de homo, de gehandi
capte, de bejaarde, de komiek en 
de dichter. 

vruchtbare wijze kan leren ver
werken. Naarmate de lezer ouder 
Is zal hij of zij door de inhoud van 
dit boek meer aangesproken wor
den, maar eigenlijk zijn de prakti
sche, psychologische en religieu
ze wenken tot bekroning van de 
levensavond voor iedereen met 
enig verstandelijk niveau verrij
kende lektuur. 
Woody Allen is de schuchtere 
Joodse komiek uit New York 
wiens grappige films ook ernstig 
kunnen opgevat worden, of an
dersom. Hij IS momenteel het 
feestvarken van de zich met bloe
dige ernst in beelden uitdrukken
de intelligentsia en dus net ge
schikt om onder vorm van films of 
publikaties te worden gekonsu-
meerd. Zelfs onze landgenoot An
dre Delvaux reisde naar Amerika 
om er een dokumentaire over de 
filmische wonderboy te maken, 
terwijl Karel Anthierens en Jozef 
Flipts thuis bleven om aan de 
vertaling en de lettenng van een 
aantal getekende strips rond de 
humorist te werken, en ze onder 
de titel Woody Allen binnenstebui
ten te laten uitgeven door Kritak, 

Woody Allen en dame in strip-

Marginaal en wild, zo mag het 
leven genoemd worden dat de 
homoseksueel Does R. recentelijk 
leidde en dat als een autobiogra
fisch verslag wordt geprezen-
teerd door Alex Rosseels onder 
de titel Het blije lijden. Rosseels, te 
Antwerpen geboren in 1948, is nu 
free-lance journalist en schrijver. 
Deze roman is zijn debuut en laat 
er geen twijfel over bestaan: de 
hippiegeneratie van weleer is ge-
desilluzioneerd tot en met, gemani
puleerd en gefrustreerd. De ho
mofiel in dit boek ligt in de clinch 
met alles waarop het etiket „autori
teit" kan worden geplakt: ouders, 
school, leger, politie, gerecht.. 
Druggebruik en seksuele affaires 
peppen hem telkens op, maar na 
elke euforie volgt de kater die het 
allemaal nog erger maakt dan 
voorheen. 

Jean-Pierre Goetghebuer, nu half
weg tussen 30 en 40 jaar, en 
priester in het bisdom Gent, werd 
in 1974 het slachtoffer van een 
auto-ongeval dat een blijvende 
verlamming van de onderste lede
maten tot gevolg had. In zijn auto
biografisch werk. Handicap: on
verklaarbare bondgenoot, met als 
ondertitel Profiel van een mens 
met hindernissen, vertelt hij over 
zijn verblijf in het ziekenhuis, de 
maandenlange revalidatie, de op
name in een gezin en het leven op 
een „eigen" appartement. In een 
rolstoel gezeten kan hij zichzelf 
goed genoeg behelpen om les te 
geven en journalistiek werk te 
verrichten. Zijn boek is onthut
send en een aanbeveling waard 

voor al wie met gehandicapten te 
doen heeft zelfs alleen al doordat 
het aantoont hoe het humeur van 
de schrijver of zijn lotgenoot — 
met de onvoorspelbare reakties 
van een mens in moeilijkheden — 
van aard is om elke valide sympati-
zant verstomd te doen staan, wan
neer deze tegenover iemand met 
een handicap een goedbedoelde 
houding aanneemt en de relatie 
verbrodt doordat er geen empatie 
te bespeuren is. Handicap: onver
klaarbare bondgenoot is het pro
fiel van één individu. Het gevaar zit 
erin dat de gevoelens en de me
ning van Goetghebuer — in weer
wil van zijn prijzenswaardige be
doelingen — in dit „Jaar van of 
voor gehandicapten" worden 
voorgetrokken als deze van ge
handicapten in het algemeen. Het 
voorwoord in dit boek werd ge
schreven door Dolf Cauwelier, di-
rekteur van het verbond van in
stellingen voor welzijnswerk en 
voorzitter van de Brusselse wel-
zijnsraad. 

Een boek over de levensavond als 
bekroning luidt de ondertitel van 
Oud IS mooi, een werk van Alfons 
Deeken dat oorspronkelijk uitge
geven werd door Paulist Press te 
New York onder de titel Growing 
old and how to cope with it Dee-
ken werd in Duitsland geboren in 
1932. Hij is doctor in de wijsbe
geerte, teoloog, jezuïet en doceert 
aan de Sophia universiteit in 
Tokyo Oud is mooi is een verhan
deling over het oud worden en 
hoe de bejaarde zich hiervan be
wust deze laatste levensfaze op 

die de namen van de tekenaars op 
de omslag en de titelpagina vergat 
te vermelden. Deze uitgave in 
oblongformaat bevat karikaturize-
rende „stop comics" waarin het 
gecomplexeerde mannetje met 
een lawine van psychologische 
problemen worstelt 
Met „gedichten over landen, ste
den & liefde" vulde Gaston Van 
Camp een bundel van 89 bladzij
den (of liever de helft daarvan, 
want ze zijn recto folio bedrukt) 
waaraan hij de titel gaf: Reizen is 
schrijven in cire-perdue. Cire-per-
due is een metode van bronsgie-
ten met als eindresultaat een 
beeld dat een unicum is. Boven elk 
gedicht staat de naam van het 
land, de streek of de stad waaraan 
het is gewijd. Eén van de kortste 
poëtische souvenirs is zijn „Baai 
van Mirabello": „onzegbaar fel 
blauw van mirabello / geen vent of 
vrouw liep ooit in zijde / dat de hel
derheid van jouw vermetel water 
had / dit maakt alleen dufy zo fel, 
of een vincent" 

Reizen en poëzie, avontuur en 
ontroering, dat zijn begrippen die 
veel te betekenen hebben in het 

rusteloze leven dat Gaston Van 
Camp leidt Na de laatste hand aan 
deze bundel te hebben gelegd 
vertrok hij naar Noord-Afrika. 

Jan Van Bossuyt 

Alex Rosseels. Hef blije lijden. 1980, Else
vier Manteau. Antwerpen/Amsterdam -
gmp 206, 169 biz 

Jean-Pierre Goetghebuer, Handicap on
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duizendtal (2de bijdruk) Lannoo. Tielt/Am
sterdam, 314 bIz 

Alfons Deeken, Oud is mooi 1980, Lannoo, 
Tielt/Amsterdam, 109 bIz 

Woody Allen binnenstebuiten 1980, Kritak 
Uitgeverij en verspreidingscentrum, Vesali-
usstraat 1, 3000 Leuven; vertegenwoordi
ging voor Nederland. Van Gennep. Nes 
128, Amsterdam Pagina's met genummerd 
(100-tal), 145 fr 

Gaston Van Camp, Reizen is schrijven in 
cire-perdue 1980, BV Uitgeverij Nijgh & 
Van Ditmar, 's Gravenhage, Nijgh & Van Dit-
mar's paperbacks 293 

Jonge Vlaamse grafiek 
Het jongste nummer van het twee
maandelijkse tijdschrift voor kunst 
en letteren „Vlaanderen" is gewijd 
aan de jonge Vlaamse grafiek. 
De bedoeling is een panoramisch 
beeld te geven van wat er op dit 
ogenblik aan grafiek wordt ge
maakt en een eerste algemene 
indruk is stellig dat de diversiteit 
van disciplines, technieken, artis
tieke uitgangspunten enorm is. 
In een overzichtsartikel behandelt 
Ludo Raskin het renouveau van 

de tekenkunst en voert daarbij 
internationale voorbeelden aan. 
Op deze achtergrond wordt dan 
een beeld geschetst van de aktue-
le Vlaamse grafiek. 
De houtgravure (en lino) wordt 
apart voorgesteld door Fernand 
Bonneure, die daarbij een reeks 
xylografen voorstelt die in de Bla
den van de Grafiek hebben gepu
bliceerd. Gerard Gaudaen, profes
sor aan het Nationaal Hoger Insti
tuut voor Schone Kunsten in Ant

werpen, stelt dat Instituut voor en 
prezenteert de studenten grafiek 
van de laatste jaargangen. 
Jan van de Weghe en Albert 
Setola (die tevens tekende voor 
de lay-out) schrijven over grafi
sche technieken en de monotype 
in vulgarizerende termen, zodat 
ook de leek een idee krijgt van de 
wijze waarop grafiek gemaakt 
word t 
Daarna nemen we een kijkje in de 
„Galerie van de Vlaamse grafiek" 
waarin we jonge kunstenaars uit 
elke Vlaamse provincie ontmoe
ten. 
Van de gelegenheid heeft de sa
mensteller van dit nummer, Karel 
van Deuren, gebruik gemaakt om 
enkele kartoenisten voor te stellen 
die in het kartoen-pummer van 
1979, met vermeld werden. Onze 
illustratie: een prent van Francis 
(George Francis uit Alken). 
Als slotbeschouwing kan gesteld 
worden dat dit nummer met tekst 
en (weelderige) illustratie duidelijk 
aantoont dat de grafiek op dit 
ogenblik in Vlaanderen een voor
treffelijk niveau heeft 
Het nummer bevat verder alle 
gewone ingrediënten waardoor 
het zo'n gegeerd „instrument" is 
voor kunstenaars en mensen die 
het kunstgebeuren in Vlaanderen 
op de voet volgen. 
Wij citeren: „Wij huldigen, wij ge
denken" (waarin jarige kunste
naars worden belicht overledenen 
herdacht en prijswinnaars gehul
digd), „Poëtisch bericht" met ge
dichten van „Vlaanderen"-leden, 
om te besluiten met een uitgebrei
de waaier van kunstberichten, on
derscheidingen, aankondigingen, 
enz. 

Het tijdschrift „Vlaanderen" is een uitgave 
van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsver
bond. Het verschijnt tweemaandelijks en 
een abonnement kost 450 frank. Een steun-
abonnement 600 frank en een los nummer 
150 frank. Gironummer 712-0103664-54 
C.V.K.V. te 8800 Roeselare. 
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Kritisch bekeken Ml— 
Vlaams-nationaal Jeugdverbond 

viert 25-jarig bestaan 

15 

ANTWERPEN — Onder de zoekende ogen van twee naaktwandelaar-
sters in een nachtelijk helverlicht en hallucinant straatdecor van de 
beroemde schilder Paul Delvaux, mochten we op 9 maart j l . te midden 
talloze andere kunstschatten in de zolders van het Antwerps 
Osterrlethhuis een perskonferentie meemaken naar aanleiding van 
het twintigjarig bestaan van het VNJ. De perskonferentie werd 
voorgezeten door Luc Lemmens en achtereenvolgens voerden ver
bondsleider Jaak Van Haerenborgh, Wim Van Onckelen en Wim Ver-
reycken het woord. 

In een boeiend overzicht schetste 
Luc Lemmens de historiek en de 
doelstellingen van de Vlaams Na
tionale Jeugdbeweging. Ontstaan 
uit een veelheid van verschillende 
groepjes, groeide het VNJ uit tot 
een v»/erkelijk hechte volwaardige 
jeugdbeweging die in 1977 als 
dusdanig werd erkend door de 

minister van Nederlandse Kuituur 
en Vlaamse aangelegenheden. 
Het VNJ richt zich tot alle jongens 
en meisjes in Vlaanderen vanaf 
zes jaar, zonder onderscheid van 
studie- of beroepsmilieu, zonder 
onderscheid van sociale klassen 
of standen. 
Zoals in de „keure van het VNJ" 

wordt aangestipt stelt het VNJ 
zich als doel jonge mensen op te 
voeden tot een levenshouding, ge
steund op volksbewuste inzet 
Daartoe dienen: eerbied voor het 
leven, eerbied voor elke hogere 
filozofische of godsdienstige over
tuiging, eerbied voor de onver
vangbare waarde van de enkeling, 
die tot ontplooiing komt door ei
gen arbeid ten dienste van de 
ganse volksgemeenschap; dit al
les in zuivere Vlaams-nationale 
geest en met zin voor orde, leider
schap en persoonlijk verantwoor
delijkheidsgevoel. 
Met klem verwerpt het VNJ alle 
aantijgingen in fascistische zin; het 
VNJ kweekt geen haat tegen an-

Zaterdag begint de lente! Alom botten barstensklaar, buien verduisteren nog even de zon die wel wil Edoch, 
tijd om van de eerste warmte te genieten, 't Is nog geen zomer, maar zomeren zal 't! 

Door de leesbril bekeken 
Toen ik onlangs even binnenwipte op het 
VU-sekretariat dacht ik aan Victor Hugo die in 1871, 
na de Parijse Commune, Barrikadenplein 14 woonde 
— waar hij overigens zware incidenten meemaakte, 
de aanleiding tot zijn uitwijzing uit België. 
Victor Hugo reisde reeds in 1837 door België; van 21 
tot 23 augustus bezocht hij Antwerpen, dat sterk 
indruk op hem maakte. Het was blijkbaar een hete 
zomer — er zijn immers geen seizoenen meer als 
vroeger! — en de roemrijke romanticus gewaagt 
van een soort klimaat waar hij niet kan aan wenden, 
een drukkende Vlaamse warmte... 
Hij beklom de 616 trappen van de katedraal, de 
hoogste torenspits ter wereld na Straatsburg. Tege
lijk een gigantisch monument en een wonderbaarlijk 
juweel Een reus kan er in wonen, een vrouw zou het 
om de hals willen dragen. En van zijn uitkijkpost zag 
hij een gotische stad (net Parijs In de XVIde eeuw), 
de stervormige vesting en Vlissingen, de torens van 
Gent Breda en Mechelen, de overstroomde polders 
en duizenden zeilen op de Schelde. 
Wandelend in deze bewonderensbaardige stad 
wordt hij overweldigd door de alomtegenwoordig
heid van kunstwerken, schilderijen in kerken, eiken-
houden biechtstoelen, marmeren kapellen, preek-

... dis gedichten, grootse architektuur, gebeeld
houwde gevels... Eén ontgoocheling: de nieuwe 

buurt die er, zoals overal elders ter wereld, dom uit
ziet 
Wat hem echter vooral tegen de borst stuit is de 
schaamteloos schraapzuchtige uitbuiting van mees
terwerken in kerken: de kosters verbergen immers 
zoveel mogelijk schilderijen en tonen ze slechts 
tegen betaling in klinkende munt Zo was er in de 
St-Jacobskerk — waar het graf van Rubens zich 
bevindt — een kerkbewaarder, een echte ploert die 
een openbare geseling verdient aldus Victor Hugo, 
omdat hij willekeurig en eigenmachtig over de 
werken van Rubens beschikt Er waren echter ook 
eigenzinnige geestelijken. Zo ene Heer Lawez, de
ken van de katedraal, die Het Laatste Oordeel — 
Backers'beste schilderij — met een serge doek had 
laten bedekken... omwille van zijn aanstootgevend 
karakter. 

Buiten de spoorweg Antwerpen — Brussel — waar
over later meer — leek Hugo toch vooral getroffen 
door het feit dat de klokken van O.L-Vrouw, dag en 
nacht, sinds driehonderd jaar acht maal per uur lui
den... 
Een mooie les in bestendigheid. En in zin voor 
deerleefde historische dimensie. 

Henri-FlorJs Jespers 

dere volkeren of rassen; het 
noemt zich pluralistisch wat niet 
wil zeggen neutraal. 
Als organizatie waaraan het volks-
nationalisme ten grondslag ligt 
stelt het VNJ de tweeledigheid 
van de Belgische staat en de 
voorrang van de volksbelangen 
op deze van de staat De staat is 
er voor het volk en niet omge
keerd. 
Het VNJ benadrukt de voorrang 
van onze eigen Zuidnederlandse 
volksgemeenschap en ziet Vlaan
deren onafscheidelijk verbonden 
met de gehele Nederlandse taai
en kultuurgemeenschap en met 
het vrije Europa der Volkeren. 
Anderzijds ziet het VNJ zichzelf 
als een echte jeugdbeweging 
waar naast de noodzakelijke scho
ling, de spelatmosfeer moet over
heersen. 
Vervolgens belichtte Wim Van 
Onckelen het jeugdforum „Jeugd 
en Nationalisme", dat zal worden 
gehouden op zaterdag 21 maart in 
het raam van twintig jaar VNJ, in 
de zalen van UFSIA aan de Ro
destraat te Antwerpen. 
Ten slotte vertelde Wim Verrey-
cken ons wat meer over het feest
programma 1981: ,20 jaar VNJ -
Pijl naar 2000". Ook deze spreker 
verwierp kordaat de handelwijze 
van bepaalde groepen die tegen 
heug en meug het VNJ willen 
betrekken in hun antifascistische 
campagnes. 

Hij nodigde uit om met het VNJ te 
komen kennis maken zoals het 
werkelijk is en wel op zondag 18 
oktober, ter gelegenheid van een 
feestnamiddag in de stadsfeest
zaal aan de Meir te Antwerpen. 
Het ganse programma zal worden 
uitgewerkt en uitgevoerd door ei
gen mensen: bindteksten, muziek
korps, orkest vendelierskorps en 
diamontage. 
Na deze uiteenzettingen werden 
door de persmensen verschillen
de vragen gesteld die vooral be
trekking hadden op het image van 
het VNJ naar de buitenwereld toe. 
Uit vraag en antwoord bleek dui
delijk dat het VNJ er goed aan 
doet via de geijkte kanalen steeds 
maar opnieuw het onderscheid te 
beklemtonen met splintergroepjes 
die wel een heel andere weg 
bewandelen, dit ten einde alle ver
warring in de publieke opinie te 
voorkomen. 
Graag begroeten wij het VNJ als 
volwaardige jeugdbeweging in 
Vlaanderen. Wij zijn ervan over
tuigd dat de leiders de hun toever
trouwde jongens en meisjes zullen 
blijven opvoeden in een geest van 
waarachtig Vlaams volksnationa-
lisme, in eerbied voor de grond-
princiefsen van de ware demokra-
tie en met radikale afwijzing van 
alle terreur en geweld, het „Nooit 
meer oorlog" van de Fronters in
dachtig. 

Ook wordt aan de verbondslei
ding de blijvende, moeilijke maar 
boeiende taak opgedragen deze 
jeugd te konfronteren met geves
tigde waarden en anderzijds met 
het mooie en goede in eigentijdse, 
toekomstgerichte stromingen; het 
vervullen van deze uiterst belang
rijke opdracht dient onvoorwaar
delijk te leiden tot de spontane, na
tuurlijke en algehele ontplooiing 
van kind en adolescent in dienst 
van de Vlaamse volksgemeen
schap; dienstbaarheid die terecht 
in de VNJ-keure zo sterk wordt 
benadrukt 

Frans Kuljpers 
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Jimbo de Eerste redt tennis 

Zondagavond kon men in Vorst-
Nationaal de balans opmaken van 
de eerste Belgische open tennis
kampioenschappen Noch spor
tief, noch financieel was het noch
tans machtig gepromote tornooi 
een sukses. 

Sportief leed het gebeuren onder 
de duidelijke onwil van enkele 
kampioenen. Het begon al voor de 
inzet van het kampioenschap Om 
doorzichtige redenen zegde een 
aantal vedetten af Niets onge
woons in een WCT-organizatie 
van oliebaron Lamar Hunt Deze 
ligt immers in de clinch met mana
ger Mare McCormack en de beta
lende toeschouwer is meestal de 
dupe van deze onverkwikkelijke 
historie die geldmachten tegen
over elkaar stelt. Om het kort te 
maken: Lamar Hunt bezit in de 
tenniswereld een uitgebreide staat 
van verdiensten. Hij probeert al 
jaren, met wisselend sukses, orde 
te scheppen in de chaos van 
tornooitjes en demonstratiewed
strijden. Hij houdt bovendien, in de 
mate van het mogelijke, rekening 
met de wensen en de verzuchtin
gen van de Internationale Tennis-
federatie. 

Maar Lamar Hunt heeft er schoon 
genoeg van. De macht van een 
klem aantal managers, en inzon
derheid van Mare McCormaek, is 
immers zo gegroeid dat zij in feite 
de tenniswereld regeren. Zij be
hartigen de financiële, inzonder
heid publicitaire, belangen van de 
toptennissers met zulkdanige ijver 
dat deze gewoon naar hun pijpen 
dansen. McCormack beslist waar 
Borg wel en met speelt Wél in rij
kelijk betaalde demonstratiewed
strijden (desnoods in het zand van 
de Sahara) en niet, of althans zo 
weinig mogelijk, in de WCT-tor-
nooien van Lamar Hunt Borg ves
tigt zijn handelswaarde in de weini
ge grote kampioenschappen die 
het tennisseizoen rijk is. Daar zaait 
hij. De tien overige maanden van 
het jaar oogst hij 

In Brussel zette Borg aan zonder 
enige geestdrift. Hij kwam er ge
woon een publicitaire overeen
komst — hij speelt met een Belgi
sche racket, draagt Belgische sok
ken en veegt zich het zweet van 
het gelaat met een Belgische 
handdoek — naleven. Borg werd 

dan ook in de tweede ronde, de 
achtste finales, uitgeschakeld door 
de Westduitser Rolf Gehring. 

Borg, die na zijn nederlaag ogen
blikkelijk naar Monte Carlo, zijn 
belastingvrije thuishaven, vertrok, 
miste duidelijk kompetitie. Niet on
begrijpelijk. Sinds de Masters (in 
januari) sloeg de Zweed geen bal 
„met inzet" meer. Hij verzamelde 
miljoenen in demonstratiewedstrij
den in... o.m. Hongkong, Koeala 
Loempoer en Japan. In Brussel 
was zijn desinteresse pijnlijk op
zichtig. Hij ging dan ook roemloos 
ten onder. 

Sportief werd het tornooi gelukkig 
gered door Jimmi Connors. De 
explosieve Amerikaan, inmiddels 
al achtentwintig, die in 1974 zijn 
topjaar beleefde — winnaar op 
Wimbledon en Forrest Hills — is in 
de tenniswereld een unieke, on
vergelijkbare figuur. Hij bundelt 
temperament, ambitie, ijver en 
(veel) talent. Connors was de man 
die Borg in de voorbije jaren het 
vaakst het dichtst benaderde. In 
1980 werd hij op de wereldrang

lijst van de tweede plaats verdron
gen door zijn landgenoot — en 
aartsvijand — John McEnroe. 
Maar Connors vecht terug. Hij 
hoopt nog ooit eens op Roland 
Garros te winnen en wil daartoe 
de gekste offers brengen. Con
nors spreekt de massa aan. Hij is 
een vechter die nooit verliest zon
der het beste van zichzelf te heb
ben gegeven. In zijn jonge jaren 
was hij ook een onvervaarde dnft-
kikker. Hij ruziede met scheids
rechter en publiek en ergerde 
inzonderheid de stijfdeftige Britse 
toeschouwers met zijn „onwel
voeglijk" gedrag. Maar deson
danks bleef Connors Jimbo de 
eerste, de enige en onnavolgbare. 
De woelwater die ons altijd veel 
meer heeft beroerd dan de ge
ldmagneet uit het noorden. In 
Brussel stuitte hij enkel in de 
kwartfinales op noemenswaardige 
tegenstand. Die kwam van zijn 
jonge landgenoot Fritz Buehning. 
Deze atleet, groot en sterk, zou 
wel eens het prototype kunnen 
worden van de tennisser van de 
toekomst. Een machtige opslag, 
eigenlijk een smash, waar nog 
amper op kan geantwoord wor
den. Een krachtige volley die de 
slagwisselingen tot het minimum 
beperkt. Het is zeer de vraag of de 
lange, spectaculaire rally's van 
destijds nog een plaats zullen heb
ben in het tennis van morgen. 
Momenteel maken zich nog 
slechts weinigen daaromtrent zor
gen. Men kijkt zich nog blind op 
Borg, McEnroe en Connors. Maar 
de opkomende generatie bevat in 
overgrote meerderheid grote. 

sterke en snelle jongens. Een evo
lutie die overigens in vrijwel alle 
sporten valt waar te nemen en die 
vrijwel nooit waarborgen inhoudt 
voor de spektakelwaarde van de 
topsport van morgen. 
Beleefde Brussel sportief zeker 
geen hoogtepunt, ook financieel 
hadden de organizatoren geen re
den tot bluffen Slechts één keer 
was de zaal bomvol. Voor de 
finale. Maar voor die gelegenheid 
was Vorst-Nationaal al weken 
vooraf uitverkocht. Gelukkig maar. 
Want de toeschouwers die er 
duizend frank per zitje voor over 
hadden geloofden rotsvast dat 
Borg de finale zou spelen. De 
organizatoren verheelden in dit 
verband hun ergernis niet: ze kre
gen verzoeken tot terugbetaling 
nadat Borg voortijdig was uitge
schakeld... Waaruit blijkt dat ons 
tennisvolkje er rare zeden en ge
woonten op nahoudt. Een ervaring 
die toch wel zal natrillen wanneer 
het BIOK de begroting voor vol
gend jaar opmaakt Aan de eerste 
editie van het Belgisch open kam
pioenschap steekt men (de spon
sors) geld toe. Volgend jaar wil 
men evenwel een nog beter deel
nemersveld. Daarvoor zal men er 
McCormaek (manager van o.m. 
Gerulaitls, Solomon, Teltscher en 
McNamee) moeten bijhalen en 
mag er geen onoverkomelijke 
breuk tot stand komen tussen 
voornoemde manager en Lamar 
Hunt, die zich eveneens op het 
spelersmanagement wil „storten". 
Noodgedwongen overigens. Om 
zijn tornooien voor ondergang te 
behoeden. 

Pfaff, 
het voordeel van de 
Het Sportkomitee van de KBVB 
schorste vorige week woensdag 
J.-M. Pfaff tot het einde van het lo
pende seizoen. De feiten zijn ge
noegzaam gekend. Wij wensen er 
niet op terug te komen. Evenmin 
als op de door de betrokkene 
afgelegde verklaringen in inter
views met de Nederlandse pers. 
Pfaffke liet er zieh nog maar eens 
langs zijn smalste kanten zien. Wel 
willen wij kort inpikken op de 
diskussie omtrent de strafproce
dures binnen de voetbalbond. 
Het Sportkomitee betrouwt op het 
verslag van de scheidsrechter 
Dat kan ook moeilijk anders Wan
neer spelers desbetreffend moe
ten verschijnen zijn ook de 
scheidsrechter en zijn lijnrechters 
(indien nodig) aanwezig. De ten 
laste gelegde feiten worden dan 
besproken en op hun ernst gewo
gen. Daarna volgt de uitspraak. 
Daartegen kan de speler (of zijn 
klub) in beroep gaan. 

Met Pfaff verliep het niet anders 
De herrie ontstond omdat de spe
ler en zijn klub de geloofwaardig
heid van het seheidsrechterlijk 
verslag betwistten. 

Desbetreffend kunnen wij onmo
gelijk oordelen Maar we kunnen 
wel begrijpen dat de KBVB het ei
gen gezag niet wenst te ondermij
nen Het Sportkomitee heeft in zijn 
uitspraak overigens veel onuitge
sproken nuances gelegd. 

In feite wordt f^aff beticht van 
handtastelijkheden op de wed-
strijdleiding. Daarop staat een 
schorsing voor onbepaalde duur 
met een minimum van drie jaar 
Over deze (voorziene) strafmaat 
kan natuurlijk ook (en zelfs te
recht) worden gediskussieerd 

maar voorlopig staat ze nog altijd 
overeind. Toch heeft het Sportko
mitee ze niet toegepast Daarmee 
Pfaff het voordeel van de twijfel 
toekennend. De twijfel omtrent 
„de daad" zelf en daarnaast ook 
nog de twijfel omtrent de intentie 
van de daad. Want het zal wel 
geen toeval geweest zijn dat 
„Sportleven" (het orgaan van de 
KBVB) in zijn nummer van 25 
februari aandacht besteedde aan 
„Aanrandingen op scheidsrech
ters". Nadat was gesteld dat be
doeld soort geweld almaar toe-

twijfel 
neemt (zelfs in jeugdwedstrijden 
en wedstrijden binnen bedrijfs-
sportbonden) werd een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen fei
telijke, doelbewuste handtastelijk
heden en „uitingen van kwaad 
humeur", die dan meestal resulte
ren in duw- en trekpartijen rondde 
mannen in het zwart Dat ook 
daarvoor passende straffen moe
ten worden bedacht werd er ge
lukkig nog net aan toegevoegd. 

Het lijkt ons wel duidelijk dat 
Pfaffs vergrijp onder laatstge

noemde soort werd gekatalo-
geerd. Vandaar de ongewone 
strafmaat. Een middeleeuwse 
mentaliteit mag men het Sportko
mitee dus zeker niet toeschrijven. 

Dat Bevaren zich nadien meende 
te moeten beroepen op de (nog) 
niet uitgezonden televisiebeelden 
doet weinig terzake. Daarmee kan 
men immers alles en niets bewij
zen. Ook al begrijpen wij niet 
waarom deze niet werden uitge
zonden. Journalistiek kon men 
deze beslissing zeker niet verant
woorden. 

We begrijpen Beveren ook 
slechts gedeeltelijk wanneer het 
stelt dat het de sanctioneringspro
cessen van de bond wil gewijzigd 
zien maar nalaat een desbetref
fend voorstel in te dienen. Wij 
begrijpen dan ook de skepsis van 
de door ons zo vaak gehekelde 
bondsvoorzitter tegenover de „in
breng" van zogeheten raadsman
nen of juridische advizeurs. Wat 
kunnen zij wijzigen? De inhoud 
van een verslag? Daar komt het 
toch op aan. En dat blijft, ondanks 
alle menselijke onvolmaaktheden, 
nog altijd de betrouwbaarste bron. 
Omdat het gewoon met anders 
kan. Wat natuurlijk niet belet dat 
wij in het omstreden geval het 
seheidsrechterlijk trio betichten 
van enige lichtzinnigheid omdat zij 
de bewuste avond, of nacht, nog 
urenlang hebben getafeld met be
stuurders van Beveren. Een in 
onze klubs gangbare maar ver
werpelijke gewoonte. Op deze wij
ze vervloeien immers de verant
woordelijkheden, verbrokkelt het 
respekt voor het scheidsrechter-
lijk gezag en wordt een kameraad-
schappelijke sfeer geschapen 
waarin niemand nog weet tot hoe
ver men nu wel of niet kan gaan. 
Het wordt de hoogste tijd dat de 
bond desbetreffende instrukties 
uitdeelt aan de klubs en de 
scheidsrechters. Deze laatste die
nen zelf te waken over hun onaf
hankelijkheid. Zelfs indien men 
hen deze niet institutioneel wil 
toekennen. 
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11 maart, krisisbetogincj te Gent 
Krisiskomitee Vlaanderen 81 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 be
lang. 

Het moet gedaan zijn met steun te 
verlenen aan verlieslatende bedrij
ven die er niet gezonder door 
worden en er geen verhoogde 
tewerkstelling mee bereiken. 

Gedaan met subsidies uit allerlei 
fondsen, staalfonds, textielfonds, 
glasfonds en noem maar op. 

Gedaan met de sinterklaaspolitiek: 
ieder bedrijf moet voor zijn eigen 
verantwoordelijkheid geplaatst 
worden en zaaien naar de zak. 
Ons eigen geld willen we beheren, 
niet in een nationale staatsbank, 
maar in een Vlaamse bank. 

Het is dus de hoogste tijd dat wij, 
Vlamingen, op straat komen om 
deze eisen krachtig te onderlijnen! 

Het knsiskomitee 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", „ekono-
misch zelfbestuur", „welvaart voor 
Vlaanderen". 

We verzamelen om 19 uur aan de 
Leopold ll-laan, hoek Karel de Ker-
chovelaan (Citadelpark). Slotmee-
ting aan de Volderstraat. 

W e g w i j z e r 

Leopoldlaan - Hoek Karel de Ker-
chovelaan waar de optocht be
gint Vervolgens Karel de Ker-
chovelaan, Kortrijksepoortstraat 
Nederkouter, Koophandelsplein -
Schouwburgstraat Kouter, Vo
gelmarkt Brabantdam, Rond 
Punt Vlaanderenstraat - Lim-
burgstraat St-Baafsplein, Klein 
Turkije, Koornmarkt Veldstraat 
Volderstraat waar een slotmee-
ting gehouden wordt en Korte 
Kruisstraat 

De kapitalen die door de inko-
mensmatiging kunnen gespaard 
worden, moeten benut worden 
om gezonde bedrijven, waarvan 
sommige in tijdelijke ademnood 
zitten, te stimuleren via algemene 
maatregelen zoals belastingver
mindering, belastingvrijstelling 
voor investenngsdoeleinden e.a. 

VUJO-kongres te Brussel 
Op zondag 29 maart e.k. 
vindt in de Campus van de 
VUB (zaai QD), Pleinlaan 2. 
1050 Brussel, het vierde na
tionaal kongres van de 
Volksuniejongeren plaats. 
Het kongres begint om 10 u. 
Dit kongres met als motto 
„Levend Zelfbestuur" be
handelt de sektie „Repu
bliek Vlaanderen". Deze 

sektie werd op het vorig 
kongres, gehouden op 16 
november 1980 te Antwer
pen, verschoven naar een 
latere datum. 

Alle VUJO-kernen worden 
verwacht en organizeren het 
gezamenlijk vervoer naar 
gebeuren. Kongresvoorzlt-
ter is Bert Anciaux. 

Provinciale kaderdagen 
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 april te Genk 
• Voor Oost-Vlaanderen op zondag 5 apnl te Oudenaarde 
Het tema van deze dagen luidt „Er is een uitweg!" 

van 10 tot 12 u. is er een ochtendwerkvergadenng voor de le
den 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 Vic An
ciaux en sekretaris Willy De Saeger. 
Naast de voorzitter en de sekretans spreekt te West-
Vlaanderen Guido Van In. te Brabant, Bob Maes; te Antwer
pen, Hugo Schiltz: te Limburg, Jaak Gabnëls; te Oost-
Vlaanderen Paul Van Grembergen. 

M. Verschelden opnieuw 
nat. penningmeester 
De VU-partijraad heeft zaterdag jl. 
Marcel Verschelden opnieuw ver-

m 
o 

1. Jef Vinex, Erps-Kwerps 672 
2. Erik Vandewalle, Izegem 6(K) 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 492 
4. Jan Caudron, Aalst 420 
5. Lieve Favoreel, Lauwe 408 
6. Roos Lemout, Geluwe 252 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke 228 
8. Maurits Passchijn, Meise 204 

VU-Antwerpen-Stad 204 
10. Jan van Dooren, Sint-Martens-Latem 174 
11. Paul Cresens, Schaffen 168 
12. Renaat Vanstallen, Hoeilaart 156 
13. Willy Serpieters, Oostende 144 
14. Frans Kuijpers, Schilde 132 
15. Lode van Put, Heverlee 126 

VU-Borgerhout 126 
17. Guido Call^ert, Opwijk 120 

Mare de Vriese, Assebroek 120 
19. Veerie Thijssens, Ekeren 108 
20. Koen van Meenen, Neusden (O.-VD 84 

VU-Wommelgem 84 
VU-Hoboken 84 
Frans Baert Gent 84 
Robert Nickmans, Herk-de-Stad 84 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 84 
Hilaire Govaart, Sint-Niklaas 84 

27. Willy de Saeger, Alsemberg 
Erwin van Dnessche, Sint-Kruis-Brugge 
Jozef Allaert Kortnjk . . . . 
Jozef Labaere, Kortnjk 
Achiel Godens, Oostduinkerke 
Staf Onessen, Herenthout 

33. Guido van In, Brugge 

72 
72 
.72 
72 
72 
.72 
.66 

34 

39, 
40 

41 

Damien van Haveriseke, Oostkamp 60 
Jan Roux, Genk 60 
Willy Kuijpers, Herent . 60 
Emiel Vanlangendonck, Sint-Katelijne-Waver .. 60 
Jozef Nagels, Oostende .. .60 

Carlo van Eisen, Mol 57 
Jos Trappeniers, Huldenkserg 54 

Ferre de Beukelaer, Kontich 48 
Luc Grootaerdt Assebroek 48 
Eddie Favoreel, Anderlecht 
Johan Beke, Manakerke 
Pol van Grembergen, Ertvelde 
Etienne Laroy, Aalter 
VU-Gentbrugge 
Oswald van Ooteghem, Gentbrugge 
VU-Bree 

50 VU-Gent-Brugsepoort 

.48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
41 

kozen tot national penningmees
ter van de partj. Met 66 van de 74 
stemmen (bij 8 onthoudingen) 
werd hij in zijn mandaat bevestigd. 

Deze ruime cijfers mogen een blijk 
zijn van het vertrouwen dat de 
partijraad in het akkuraat tjeheer 
van Marcel Verschelden heeft 
Ook de redaktie wenst hem geluk 
met deze herverkiezing! 
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Jan Caudron: scherpe ontleding 
van Aalsterse financies 
Tot besluit van ztjn diepgaande toe
spraak nav de bespreking van de 
stadsbegroting 1981 wou VU-fraktie-
leider Jan Caudron nog volgende be
merkingen kwi]t Ze werden door de 
ganse raad (meerderheid en oppositie) 
aandachtig beluisterd en waren ach
teraf het voorwerp van diepe diskus-

sies en uitgebreide kommentaren in de 
streekpers 
Jan Caudron „De personeelspolitiek 
ontdoen van politiek schijnt in deze 
stad en in dit land spijtig genoeg nog 
steeds een illuzie, een utopie 
Rekening houdend met de omstandig
heden en de afspraken tracht de VU 

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 bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 23 maart 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 081978, genaamd anti-
cnsiswet, 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 (Tel 053-2123 93 - binnenpost 104) 

Hamme vergeet 
de derde leeftijd niet 
Wat vliegt de tajd' Reeds voor de 5de 
maal ingencht en als een vaste waarde 
beschouwde aktiviteit de jaarlijkse 
VU-dag voor de derde leeftijd Begon 
men destijds met een schuchtere pan-
nenkoekendag dan groeide dit uit tot 
een ware pannenkoekenslag voor de 
meer dan 200 aanwezigen 
Voor Jos Martin was het een kleine 
moeite om alle aanwezigen mee te 
slepen in een ongekende geestdnft 

Misschien zat de karnaval er voor iets 
tussen maar spontaan ging men over 
tot de dans, waarop senator Peeters 
als mikpunt van de danslustigen zich 
van hand tot hand zag overgaan Was 
de eerste deelneemster reeds voor 
twaal uur aanwezig, de laatsten waren 
om 23 u nog met uitgefeest 

We danken allen die aan deze geslaag
de namiddag hebben meegewerkt 

Pol. raad Groot-Gent vernieuwd 
aktiviteiten van de stad Een massa 
interpellaties werd reeds ingediend, 
die meestal positieve weerklank von
den in de pers Diverse moties werden 
eenparig goedgekeurd door de ge
meenteraad 
De fraktie staat ook ter beschikking 
van de afdelingen, via hoorzittingen 
(op aanvraag de 1 ste en 4de maandag 
van de maand) en de jaarlijkse studie
dag Langs een uitgebreid dienstbe
toon tracht men ook de bevolking van 
nut te zijn 
Senator Van Oothegem deed een 
oproep tot massale deelneming aan de 
betoging van vrijdag 27 maart e k en 
verduidelijkte de bedoelingen van de 
initiatiefnemers van het kristskomitee 
Vlaanderen '81 

Carla BRION 

De politieke raad van Groot-Gent. sa
mengesteld uit afgevaardigden van de 
VU-afdelingsbesturen, verkoos vrijdag 
6 maart zijn nieuwe kollege Alle voor
gestelde kandidaten werden unaniem 
aanvaard Wilfried Lissens werd bij 
meerderheid van stemmen herkozen 
tot voorzitter 

In zijn dankwoord nep hij op tot een 
bundeling van de krachten met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1982 
Hl) beklemtoonde dat informatie uit de 
afdelingen steeds via het politiek kolle
ge zijn weg kan vinden naar de fraktie 
Fraktieleider Guido De Roo bracht 
verslag uit over de werking van de VU 
in de gemeenteraad Onze raadsleden 
zijn steeds talrijk aanwezig op de 

Moerzeke-Kastel iegt 
jaarplanning voorlopig vast 
In haar maandelijkse vergadenng op 
26 februan 1981 heeft de afdeling 
Moerzeke-Kastel haar voorlopige jaar
programma vastgelegd Tevens ver
heugt het bestuur er zich over dat 
sinds de opnchting van de afdeling 
haar ledenaantal is verdubbeld Ze 
denken hiermee de juiste weg ingesla
gen te hebben Een nieuwe VUJO 
voor geheel Groot-Hamme komt te
vens stilaan van de grond Dit blijkt ook 
uit de aktiviteiten opgenomen in het 
jaarprogramma 

We kunnen enkel maar het dynamisme 
van het bestuur en van de jongeren 
toejuichen! Het voorlopige jaarpro
gramma 81 ziet er als volgt uit 

1, 2, 3 maart in cafe 't Moleken 
karnavaluitbating ten voordele VUJO, 
15 maart deelname arrondissemen
teel zangfeest Dendermonde, 
2 apnl amnestiedebat Hamme, 
apnl Willy Kuijpers, 
28 apnl Zangfeest Antwerpen, 
16 mei TD afdeling Hamme St-Anna, 

23 mei 2-daagse VUJO te Moerzeke 
TD zaal Crescendo, 
24 mei 2-daagse VUJO te Moerzeke 
fietsrally, 
28 juni IJzerbedevaart, 
10 juli gezamenlijke 11-julivienng te 
Hamme, 
9 augustus zomerwandeling met bar
becue. 
Winter 81 Breughelavond met hoem-
pa-orkest 
Voor de gezamenlijke aktiviteiten in 
Groot-Hamme werd door het Politiek 
Kollege een organizatiekomitee opge-
ncht Van elk van de dne afdeling van 
Groot-Hamme zullen telkens twee 
mensen zich bezighouden met het 
innchten van het jaarlijkse bal, het 
jaarlijks VU-feest enz 
In samenwerking met Hamme-(2^n-
trum en Hamme-St-Anna zal een re-
daktiekomitee de streekpers organize-
ren Huidig streefdoel is viermaal per 
jaar in elke bus een streekblad te 
verspreiden 

haar ideaal zo dicht mogelijk te bena
deren Het moet voor een bekwaam en 
toegewijd kandidaat mogelijk zijn de 
hoogste trappen in de stedelijke admi
nistratie te bereiken zonder zich poli
tiek bloot te geven 
WIJ kunnen ais VU zeggen dat wij 
personeelsleden op onze rekening 
hebben genomen, zowel bij de aan
werving, bij de benoeming als bij de 
bevordenng zonder een enkele ver
plichting of eis WIJ kunnen voorbeel
den aanhalen van laag tot hoog waarbij 
alleen de werkkracht en de kennis en 
met de kennissen de doorslag gaven 
Regelmatig wordt de draak gestoken 
met personeel dat naargelang het past 
van kleur verandert 
WIJ kunnen ons de vraag stellen wie 
hier moet gehekeld worden, de per
soon in kwestie die wenst carnère te 
maken of de partijen die hem dwingen 
het vernederende politieke spelletje te 
spelen' Het antwoord is duidelijk 
De VU blijft bij haar pnnciep van het 
Vast Wervingssekretanaat waarbij de 
beste kandidaat het haalt onafgezien 
de politieke kleur 
WIJ blijven in de toekomst hopen op 
een ogenblik waarop alle politieke par
tijen het rond dit beginsel eens kunnen 
worden 
Er doen hardnekkige geruchten de 
ronde als zouden sommige Aalsterse 
politici het stedelijk onderwijs willen 
opdoeken of overlaten aan de staat 
WIJ kunnen formeel bevestigen dat de 
VU daar radikaal tegen gekant is en 
met omwille van het feit dat deze 
matene onder de bevoegdheid valt 
van schepen ROELS (VU) Naast de 
wetenschap dat het officieel onderwijs 
veel duurder is dan het gemeentelijk 
onderwijs pleiten nog andere argu
menten voor het behoud van dit net 
• Het gemeentelijk onderwijs is de 
ideale schakel tussen het vrij-gesubsi-
dieerd en het officieel onderwijs waar
binnen de pluralistische gemeen
schapsschool het best tot ontplooiing 
kan komen 
• De kleine, gezellige stads- of dorps
school maakt met alleen het kontakt 
tussen de leerkrachten-leerlingen en 
ouders gemakkelijker, maar tevens be
staan hier meer mogelijkheden om de 
achterblijvers op te trekken en dus 
mislukkingen te voorkomen 
• In Aalst IS er geen reden tot klagen 
want het kleuter- en lager onderwijs is 
met 52 eenheden gestegen en telt nu 
1782 leerlingen De kwaliteit van ons 
stedelijk onderwijs danken wij aan het 
beleid van schepen Roels en zijn naas
te medewerkers, aan de toegewijde 
leerkrachten en aan de bloeiende ou
derverenigingen die WIJ hier eveneens 
in de bloemen willen zetten 
Afgelopen jaar werd in deze raad 
herhaaldelijk gesproken over hinderlij
ke bedrijven of gelegenheden die de 
omgeving storen door lawaai, stank en 
andere verontreinigingen Het is onze 
stelling dat in deze krisistijd weliswaar 
de tewerkstelling optimaal moet bevor
derd worden, maar dan weer met ten 
koste van het leefmilieu De nachtrust 
de lichamelijke en geestelijke gezond
heid van onze inwoners moet ons 
méér waard zijn dan de zogezegde 
luidruchtige pretmakenj in bepaalde 
uitgaansbuurten 

Mits goede wil en bepaalde aanpassin
gen kunnen sommige bedrijven heel 
wat tegemoet komen aan de gegronde 
klachten van de omwonenden 
De burgemeester is als administratief 
hoofd van de politie, gewapend met 
een nieuw politiereglement en ge
steund door een uitgebreid korps per-
fekt in staat om orde op zaken te 
stellen 
Zowel de bewoners van een volkse 
buurt als die van een residentiele wijk 
hebben recht op nachtrust en een 
gezond leefmilieu 
De burgemeester en zijn medewer
kers kunnen dit moeilijk werk met 
alleen aan, zij hebben de steun nodig 
van allen die verantwoordelijkheid wil
len dragen, ook al kost dat soms wat 
stemmen De VU-fraktie zal ook hier 
haar opdracht met ontlopen'" 
Tot daar de slotbemerkingen van Jan 
Caudron namens de VU-fraktie Inder
daad een sterk opgemerkte tussen
komst i 

OOST-VU\ANDEREN 
Maart 

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

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

20 GENT-BRUGSEPOORT om 20 u in centrum Reinaert Reinaert-
straat 26, Gent show-avond met de showgroep Cadi Gastspreker 
IS Hugo Schiltz 

28 ERTVELDE: VU-bal in zaal Recta, Hospitaalstraat Om 20 u inkom 
lOOfr Voorverkoop 75 fr 

28 HOFSTADE eerste lustrum in zaal „Welkom", Hoogstraat 70 Om 
19 u Bruegeliaanse avond met DJ Chris Willockx Welkomwoord 
door voorzitter William Vandecauter Gelegenheidstoespraak 
door algemeen voorzitter Vic Anciaux Inkom 120 fr 

28. KLUISBERGEN: 3de Vriendschapsbal van senator Gennain De 
Rouck Om 20 uur in zaal Apollo, Bergstraat 32 (op de Kluisberg) 
Dansorkest Die Swaene Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

April 
2. LATEM-DEURLE - DE PINTE: Spreekbeurt door kamerlid Hugo 

Schiltz over „Is er een uitweg aan de knsis''" Om 20 uur in zaal 
Blancatony, de Gielylaan 159 (aan de spoorweg) in De Pinte 

4. DE PINTE-ZEVERGEM: Raatselijk IJzerbedevaartkomitee 2de 
bal in zaal Blancatony, Baron de Gielylaan 161 in De Pinte Vanaf 
20 u 30 Inkom lOOfr 

Dr. Goossenaertskring-

Evergem deelt mee 
De uitslag van de tombola van de dr 
J Goossenaertsknng Evergem is de 
volgende 

1 Draagbaar tv-toestel 2798, 2 Solo-
miodeken 5592, 3 TV-zetel 4709, 4 
Salonzetel 4666, 5 Schotelrek Toma-
do 2144, 6 Langspeelplaat 4862, 7 
Stoelkussen 4434, 8 Stoelkussen 
2207, 9 Stoelkussen 5626, 10 LP 
5465, 11 LP 4840, 12 LP 1303, 13 
Boek 3950,14 Hair remover 1986,15 
Hair remover 3194, 16 Hair remover 
2156, 17 Hair remover 2470; 18 Hair 

remover 3696, 19 Zaklamp 1456, 20 
Bon 1 kg bloedworst 5594, 21 Stuk 
toiletzeep4139.22 Rastiekdoos 5979, 
23 Rastiekdoos 3840, 24 Vuurvaste 
pan 3857, 25 Cognacglazen 1055, 26 
Res drank 1319, 27 Fles wijn Pirate 
5134, 28 Fles witte wijn 3875, 29 
Kussen 4124, 30 Fl Moeselwijn 2859, 
31 Fl Moeselwijn 1994,32 Fl Moesel
wijn 2411, 33 Fl Moeselwijn 4642, 34 
Fl Moeselwijn 3064 
FVijzen afhalen bij Gaston De Mulder, 
Adolf Dhavélaan 10,9050 Evergem, tot 
1 apnl 1981 

FW-Gent hield feest 
„Wij-Vrouwen"-Gent (wekira mag de 
vereniging haar tienjang bestaan vie
ren) hield op zaterdag 7 maart in de pa
rochiale Knng van Heilig Kerst Sint-
Salvatorstraat te Gent een tweede 
kinderkamavalfeest Waren er vong 
jaar reeds heel veel kinderen en vol
wassenen, dan overtrof de opkomst 
dit jaar alle verwachtingen Honderd 
vijftig kinderen uit de beurt behorende 
gedeeltelijk tot plaatselijke jeugdver
enigingen, of gewoon meegekomen 
met moeders-lid van FVV, vulden een 
zaal die te klem wordt voor zo'n mani
festatie Honderd volwassenen waren 
meegekomen, waarvan sommigen ook 
al verkleed gingen Freddy Geirnaert 
en zijn vnenden zorgden voor de 

animatie, het klowneske element boei
de de volwassenen evenzeer als de 
kleinen Voor het eerst kregen we ook 
het bezoek van de plaatselijke Pnns 
Karnaval en het lijkt wel alsof de 
kamavaltraditie in het (3entse (voorna
melijk in de volksbuurten) volop schijnt 
te herleven Het feest duurde de ganse 
namiddag door tot 's avonds We 
willen hiermee met alleen uitdrukking 
geven aan onze vreugde om het suk-
ses, maar vooral alle (tainjke) mede
werkers danken, zonder dewelke we 
het allemaal met kunnen doen Laten 
we vooral Jeanine Dick en Mane-
Jeanne Bourguillioen danken die het 
feest orgamzeerden 

LIMBURG 
Maart 

21 GENK: VU-bal in zaal Rembrandt Begin om 20 u 30 Orkest Ru-
bensklub 

27. DIEPENBEEK: Giespreksavond over „Vlaanderen Morgen" met 
o m Willy Desaeyere, Johan Sauwens en Piet De Pauw Om 20 
uur in 't Stichelken Vnj debat 

27 BREE: feestavond met als gastsprekers Hugo Schiltz en Vic An
ciaux. Om 20 u in auditonum van gemeentelijke biblioteek Solo
optreden 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 As Onkosten 350 fr 

VUJO-Llmburg naar het kongres 

VUJO-Limburg gaat op 29 maart 
met de auto naar het VUJO-kongres in 
Brussel 

We vertrekken stipt om 8 u 45 aan 

het station van Hasselt 
Voor meer inlichtingen bel Luc Lu-

wel (tel 011-270181) of Wilfried 
Remy (tel 011-226408) 
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Taaivakantie in Ierland 
De jongste jaren kiezen meer en 
meer Vlaamse studenten het En
gels als tweede taal in het mid
delbaar onderwijs. Daarom zijn 
de Engelstalige kursussen in Ier
land biezonder in trek. 
Zomerkursus te Dublin 
voor leerlingen van 15 jaar en 
ouder 
van 5 juli tot 26 juli 1981 
van 2 tot 23 augustus 1981 

De studenten verblijven in volle
dig pension, alleen of in groepen 
van twee met leerlingen van an
dere nationaliteiten, bij met zorg 
uitgezochte families in de villa
wijk rond Dublin, nabij de school. 
Het onderwijzend personeel is 
gespecializeerd in het onderricht 
van de Engelse taal aan buiten
landers en meest moderne meto
des worden gebruikt. Er zijn 

nooit meer dan 15 leerlingen per 
klas, aangepast aan het studie-
peil van de studenten. De leerlin
gen worden de eerste dag getest 
naar de kennis van hun Engels. 
Engelstalige vakantie 
te Kilkenny, Ierland 
Voor leerlingen van 13 jaar en 
ouder. 
Van 5 tot 26 juli 1981 en van 2 tot 
23 augustus 1981. 

19 

De reizen heen en terug gebeu
ren in groep, de studenten wor
den op de luchthaven van Dublin 
afgehaald door de schooldirektle 
en er teruggebracht, 
In de prijzen is alles begrepen. 
Prijs voor drie weken (Dublin of 
Kilkenny), studenten met kursus: 
22.250 f r. tot 20 jaar en 23 450 f r. 
voor de ouderen 
Te betalen als volgt: 3.000 fr. bij 
inschrijving. De rest onmiddel
lijk na het ontvangen van laatste 
irilichtigen. 
F*rijs voor een week: 14.100 fr. 

Prijs voor twee weken: 17.200 fr. 
Prijs voor drie weken: 20.300 fr. 
Nadere inlichtingen aangaande 
één van bovenvermelde kursus
sen worden graag op aanvraag 
verstrekt. (Op afspraak, a.u.b.). 
Met storting van 30.000 fr. voor
schot op ASLK nr 001-0561250-84 
van Fr. Van Ransbeeck, ,3ham-
rock", Edingsesteenweg 51, 1700 
Asse, bent u automatisch voor de 
kursus ingeschreven, en krijgt u 
verder alle details en dokumen-
tatie in verband met de afreis 
enkele weken vóór het vertrek. 

^% lepel & vork... ^ % 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
(150 pD 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

Tel. 014/21.36.96 

Alle feesten. 
Specialiteiten 

Herberg 't STAMPKOT 
St-Mana-Latem, ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 55-49.94.76 

Dinsd. gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit, 
dag. vers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

„UILENSPIEGEL" 
Herberg en feestzaal 

Kerkstraat 24 
1742 TERNAT 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

Café DEN KLAUWAERT 
Etienne en Paule 
Swaans-Pelkmans 

vu-lokaal 
Dasstraat 23 

2220 Wommelgem 

Open, vnjdag vanaf 19 uur; za
terdag vanaf 13 uur; zondag van

af 10 uur. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/6958.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

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

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

cormAï 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt-nderstrock 

Kat tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-51.21.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

?^rt ^almglmiö 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O . familiezaak mal tradüia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35,33 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36 56.54 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22, 

3000 LEUVEN 
Tel. 016-23.66.71 

Europese volksgerechten. 

Gesloten maandag en dinsdag. 
Keuken: 19u. tot 22 uur. 

FEESTZAAL 
<< E D E L W E I S S •> 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i jkheden 
Moge l i j khe id lot huren van 

bestekken 

Café «'t Leeuwke» 
KruittorenwaJ 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.34.51 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uil de Itastelen. 

Degustaties en verkoop-
elke vrijdag van 17 tol 19 u. 

elke zaterdag van 10 lol 13 u. 
en op afspraak 

Lokaal «T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde kei ikon 
\llfffllü\ DemokratiscKe pn|zen 

Uitgelezen dienstbetoon 

Ko'^srlstoQnwpg 38 
2?60 Nijk-n - Tel 031/8188 41 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemslraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994 91 

Gestoten vnjdag behalve m seizoen 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer m 

Café-Res tauran t 

iEtiUTTERitiQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel.; 015-71.15,49 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Annnfmor vnn .lilc foc-ston 
Ook vorhunng \jn\'\ tofclgcrtcf 

Schilclorstrn.it 33 
2000 Antwr-rpcn 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cnfc VU loknnl 

Dorpspif ir. Hc'uscicn Limburg 

Drnnk- en eethuis 

« WALTRA « 
Ardiiinkani 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 t2 

Do vier troeven vnn de W.nltr.i 

/ Via.ims in I hart vnn Brussel 
2 Je k.iii er nitiid parkeren 
3 Je kn/gt er .ilti/d w.il te eten 
4 De pnizen zi/n soci.inl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

F oest^aal vooi <ilio 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thulsl 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
» 2 0 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

«n Franse wijnen. 

Steeds welkotn in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
GoOik 

Tel. 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeL 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 
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20 ^m Wij in de Volksunie 

Muzikaal leven in Emelgem en Izegem 
Op zondag 15 februari had in Izegem 
de tweede reeks plaats van het provin
ciaal tomooi voor koren uit tweede en 
eerste afdeling 
In de eerste afdeling traden het Emel-
gemse mannenkoor „De Kerels" en 
het Izegems gemengd koor „Die Boo
se" aan 
Beide koren hebben het uitstekend 
gedaan Ze t>ehaalden namelijk beide 
een eerste pnjs in de eerste afdeling 
Daarvoor onze hartelijkste gelukwen
sen aan de honderdjarige springleven
de „Kerels" uit Emelgem en de jongere, 
maar even levende „Boose" 
Dit gebeuren kan de muziekliefhebber 
misschien trootsten voor het verdwij
nen van de „Scola Cantorum" die 
jarenlang uitvoenngen gebracht heeft 
op het hoogste niveau 
De buitenstaanders beseffen met altijd 
hoeveel energie en belangloze inzet 
het vergt van dirigent en koorleden, 
met alleen om het steeds beter te 
doen maar ook om gewoon door te 
blijven gaan 
We hebben vroeger al gewezen op de 
uitzonderlijke sterke belangstelling die 
in Izegem leeft voor de muziek wat 
zich weerspiegelt in het bestaan van 
tainjke muziek- en koorverenigingen 
de bloeiende muziekschool en de rui
me publieke belangstelling voor de 
koncerten die in Izegem georgani-
zeerd worden 
Het stadst)estuur heeft de opdacht dat 
njke muziekget)euren in Izegem met 
alle middelen te steunen en levendig te 
houden 
In dat verband vinden we het spijtig 
dat het koorfestival plaats moest vin
den in een zaal (feestzaal van het 
kollege) die voor muziekuitvoenngen 
minder geschikt is en dat men zich 
moest behelpen met noodakkommo-
datie om de ruim vijfhonderd zangers 
en belangstellenden een hele namid
dag op te vangen 

De orgamzators treft geen verwij t 
Ze hebben het voortreffelijk gedaan 
met de voorhanden zijnde middelen 
Moet er in een muziekstad als Izegem 
dan ook niet gedacht worden aan de 
uitbouw van een muziekcentrum, des
noods omheen het audi tonum' (Dat 

valt echter nogal kleintjes uit bij grote 
gelegenhedenj In dat centrum zouden 
evenementen als dat van zondag 
15 februan, in optimale omstandighe
den plaats kunnen vinden 
De Izegemse muziekliefhebbers ver
dienen heti Wilfried Lagae 

VU-nieuws uit Izegem 
Willy Kuypers 
In Izegem 
Voor de jaarlijkse „ontmoeting met de 
Volksunie" heeft het VU-bestuur dit 
jaar een beroep gedaan op Willy Kuy
pers Deze biezonder dynamische 
volksvertegenwoordiger uit het arron
dissement Leuven zal het heel in het 
biezonder hebben over wat gebeurt 
met een volksminderheid in Franknjk, 
namelijk de Corsikanen 
Deze avond heeft plaats op vnjdag 27 
maart in zaal (Century (Nederweg, Ize-

VU-lchtegem 
in 't nieuw 
Op 23 februari jl hield de Volksunie-af
deling Ichtegem bestuursverkiezingen 
Het nieuwe bestuur werd als volgt 
samengesteld 
Voorzitter Frans Dewilde Ondervoor
zitter Werner Becue Sekretaris Mau-
rits Hindryckx Penningmeester Her
man Martens Organizatie Roza De-
wilde-Maeckelbergh Propaganda 
Paul Margodt Erevoorzitster Lydie 
Dekeyzer Erevoorzitter Cyriel De-
rynck Anderen bestuursleden Hugo 
Martens, Simonne Martens-Slem-
brouck, Georges Vanderjeugd, Michel 
Desender 

Jeugd-lnfü dag in De Haan 
Op zaterdag 11 april '81 wordt in De 
Haan een groots en breed opgezette 
info-dag voor de jeugd georganizeerd 
Daarvoor werd een komitee opgericht 
dat t)estaat uit een aantal jongeren los 
van elke politieke strekking 
In de namiddag (vanaf 15 uJ kunnen 

Bekendmaking 
Het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen der gemeente 
Middelkerke brengt ter kennis 
dat volgende betrekkingen te be
geven zijn 

— tijdelijke bader-redders; 
— tijdelijke zomerklerken-, 
— tijdelijke monitoren vakan

tiescholen 
— tijdelijke schoonmaaksters/ 

schoonmakers; 
— tijdelijke uitbaatster lavato-

rie. 
Voorwaarden en inlichtingen 
zijn te bekomen m het gemeente
huis, personeelsdienst 

Aanvragen in te dienen ten laat
ste op 15 april 1981. lAdv. 40l 

de tsezoekers kennis maken met o a 
Greenpeace, Amnesty International, 
Bond Beter Leefmilieu, Natuur 2(XX) 
JIAC, Komitee Anti-Kernenergie, Ak-
tiegroep tegen Wapenhandel en Wa-
pemndustne Belgische Akttegroep 
voor Noordamenkaanse Indianen, 
Werkgroep Indianen Zuid-Amenka, 
VAKS, OXFAM, MILAC, politieke jon-
gerengroepenngen. Centrum voor Ge-
boortenregeling en Seksuele Opvoe
ding, Belgische Jeugdbond voor Na
tuurstudie, World Wildlife Fund, Akbe 
Ex-Gevangenen, Humanistische 
Jeugd, Scouts, VNJ, KSA, Taxistop, 
De Stoeten Ostendenoare, De Lastige 
Bruggeling, Burgerdienst voor de 
Jeugd, Klavertje Vier, Wetswinkel, 
Groenselpotje enz Info-standjes en 
vnj podium zullen worden ojTgezet 
dia's zullen worden vertoond 
De dag wordt dan besloten met een 
spetterende, geweldige, geweldloze 
fuif met disco The Freak-Stuif In 
Het entoesiasme van de werkgroep 
staat borg voor het sukses van het ini
tiatief' 
Kontaktadres Info-Komitee, Warvinge 
15, 8421 De Haan Plaats van het 
gebeuren De Grote Schuur, Groene
straat 31 a. De Haan 

Vrienden-Westhoek 
naar RiJdesheim 
De Vlaamse Vnenden van de West
hoek nchten een 3-daagse autobusreis 
in naar Rudesheim (Duitsland) op vnj
dag 20 zaterdag 21 en zondag 
22 maart 
Fleisweg Diksmuide-Keulen (middag
maal en bezoek aan de stad), verder 
naar Koningswinter (kort bezoek) 
langs de Rijn naar Presberg (Rudes
heim) Verblijf in Haus „Grochblick" 
2de dag Bezoek aan bezienswaardig
heden van de streek Boottocht op de 
Rijn 
Het middagmaal wordt genomen in 
een gelegenheid gespecializeerd in 
wildgebraad uit de streek Een maaltijd 
voor fijnproevers 
's Avonds bezoek aan Rudesheim en 
zijn beroemde Drosselgasse 
3de dag Terug over Ox;hem. Tner 

(middagmaal en t>ezoek) over Luxenn-
burg terug naar Diksmuide 
Deze reis staat onder leiding van de 
heer Theo Debert een in Rudesheim 
wonende West-Vlaming die borg staat 
voor het welslagen van de reis 
Wie werkelijk een gezellige en leerrijke 
reis wil meemaken moet deze buiten
kans te baat nemen 
Pnjs per persoon 3 740 fr (reis, hotel 
en alle maaltijden) 
Schrijf nu in bij dr Jos Hoste, Grauwe 
Broederstraat 4, Diksmuide 
of bij Leo Devreese, IJzerlaan 83, 
Diksmuide, 051-500749 
of door storting op reken van de V V W 
Diksmuide 474-3137301-67 met ver
melding reis Rudesheim Er wordt een 
voorschot van 1 500 fr gevraagd bij 
inschnjving 

gem) om 20 uur De toegang is koste
loos Deze „ontmoeting met de Volks
unie" draagt een bijkomend biezonder 
karakter Drie mensen die zich in de af
gelopen jaren erg verdienstelijk heb
ben gemaakt voor de V U worden op 
die avond op een speciale wijze in de 
bloemetjes gezet We verklappen 
geen namen Maar dit kunnen we 
alvast kwijt wie er met bij zal zijn, zal 
het achteraf jammer vinden 

„Wij te Izegem, 
Emelgem, Kachtem" 
Nu de gemeenteraadsverkiezingen na
deren, hebben twee andere partijen 
plots ontdekt dat ze wat te vertellen 
hebben aan de bevolking 
De Volksunie is de enige partij die in 
de voorbije jaren drie keer per jaar een 
ernstig informatieblad heeft uitgege
ven 

Binnenkort verschijnt het eerste num
mer van de 11 e jaargang Daarmee 
weten onze trouwe bussers meteen 
dat ze zich moeten klaarhouden voor 
het bussen 

De uitgave van „Wij te Izegem, Emel
gem Kachtem" vergt een grote in
spanning van ons bestuur helaas ook 
op financieel gebied Daarom krijgen 
onze lezers eerstdaags een oproep 
om onze afdeling financieel te steunen 
De andere partijen hebben grote en 
sterke nevenorganizaties De Volks
unie heeft idealisme en inzet Het VU-
bestuur rekent op ieders financiële 
hulp ,volgens Godsvrucht en vermo
gen" 

Bezoek aan IVIO 
Op woensdag 25 maart as is een 
bezoek gepland aan de Izegemse in
stallatie voor huisvuilverbranding Het 
initiatief gaat uit van de Izegemse 
Milieuwerkgroep en het VU-t)estuur 
van Izegem Iedereen is welkom Sa
menkomst om 18 u 45 aan het Vlaams 
HUIS Deze dag en dit uur maken het 
mogelijk de verbrandingsoven te zien 
terwijl hij in werking is Een buitenkans 
dusi 

Sociaal dienstbetoon 
Em. Van Steenkiste 
Kamerlid Emiel Van Steenkiste houdt 
in GVD volgende zitdagen 
1ste zaterdag elke maand: 
(4 april a.s.) 
Veume om 9 u . „De Beurs" (Markü, 
tel 058-31 11 84, Beauvoorde om 
10 u , „De Nieuwe Arend", tel 058-
299340, Diksmuide 11 u , „Vlaams 
Huis", tel 051-500749, Woumen om 
12 u , „Nieuw Woumen", tel 051-
50,2544, Houthulst om 1 2 u 3 0 , „'t 
Roo Peirt", tel 051-701958, Korte
mark om 13 u , „Gudrun", tel 051-
566034, Koekelare om 13 u 30, „Her
tog V Arenberg", tel 051-589011. Ich
tegem om 14 u 30, L de Keyser, tel 
051-580243 
3de zaterdag elke maand: 
(21 maart) 
Koksijde om 9 u , „Soil Cress", tel 058-
512332, O D K e r k e om 1 0 u . A Ca-
vijn, tel 058-51,2364, Spermalie (Mid-
delkJ om 11 u , O Standaert tel 059-
300866, Wilskerke (MiddelkJ om 
11 u 30, „De Voorstad", Spermaliestr 
49 

Elke maandagnamiddag na af
spraak (059-709548), Nachtegalen-
laan 39 te Oostende 

ZO€K€Kl€ 
D Jongeman, 24 jaar, zoekt pas
sende betrekking, onmiddellijke 
indiensttreding Getuigschnften 
elektnciteit A 3, elektronika A 2 -
2 j , commerciële boekhouding 
Voldoende kennis van Frans, En
gels en Duits Inl bij sen Van 
Ooteghem (091-307287) 

WEST-VLAANDEREN 
Maart 

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

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

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

21 ALVERINGEM- 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 Drie Ridders" Weeg
schede 1, Gijvennckhove, Alvenngem Inschrijven tel 058-
299078 365 fr per persoon 

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

2 a OOSTENDE: Paneelgesprek met V Anciaux (VU), W De Clercq 
( P W ) . R Gijs (CVP) en K. Van Miert (SP) over „Vlaanderen op 
kuKureel, soaaal en ekonomisch gebied na de staatshervorming" 
Om 20 uur in Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein - Moderator 
M Ratel, radiojoumalist - Organizatie Davidsfonds, Vermeylen
fonds, Willemsfonds 

23 OOSTENDE paneelgesprek over „Vlaanderen op kultureel, so
ciaal en ekonomisch gebied na de staatshervorming" Deelnemers 
V Anciaux (VU), W De O r c q ( P W ) , R Gijs (CVP) en K Van 
Miert (SP) Moderator M Platel (radio-joumalist) Toegang gratis 
Om 20 u in het Stedelijk Feest- en Kultuurpaleis, Wapenplein Inr 
Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds 

25. IZEGEM: Bezoek aan de huisvuilverbrandingsinstallatie van 
IVIO Samenkomst om 18 u 45 aan het Vlaams Huis 

26. BLANKENBERGE: Voordracht door Phil Bosmans van de Bond 
zonder Naam over „Mens lief ik hou van jou" Om 20 u 30 in het 
Stedelijk Kleinkunstteater in de gebouwen van het Casino 
Toegang gratas 

27 IZEGEM : Ontmoeting met de VU, met VU-volksvertegenwoordi-
ger Willy Kuijpers Om 20 u in zaal (Dentury, Nederweg Org 

1 VU, F W en VUJO 
28 ZONNEBEKE-PASSENDALE: 10de jaaHijks VU-lentebal vanaf 

20 uur in zaal „Breugel" te Zonnebeke, lepersteenweg 41 Orkest 
The Early Birds uit Woumen Inkom 80 fr 

30. lEPER: Dia-avond „leper in Vlaanderen en de Wereld" Om 20 uur 
in Hotel (Continental, bwvenzaal, Colsaertplein Inkom gratis 
ledere dia-liefhebt)er mag zijn persoonlijke dia's (5 a 10) bezor
gen aan G Vaneecke, Elverdingsestraat 42, om ze op deze 
avond te laten bewonderen 

D 32-jarige moeder van twee 
kinderen, zoekt opnieuw werk op 
te nemen in voor haar zeer ge
kend domein keuken Inlichbn-
gen volksvert Valkeniers, tel 
02-5691604 

D Jonge man (25 jJ zoekt werk 
als kelner of als chauffeur 
D Regentes plastische opvoe
ding zoekt enkele uren per week 
werk bij, in een jeugdatelier, als 
studiemeester-opvoeder of op 
een kunstakademie 
D Jonge logopediste met spe-
cializatie van klinische revalidatie, 
zoekt een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
tof Vic Anciaux, 02-2194930 
G 22-jange Vlaminge, met gron
dige kennis van Engels en Frans, 
met noties Duits en Spaans, 
zoekt werk als recepbomste, 
hostess en aanverwanten Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604 

D Jonge dame, 19 jaar, stempel-
gerechtigd, zoekt passende be
trekking 
— diploma lager secundair on

derwijs 
— attest stenodaktylo 
— liep reeds stage als klerk

typiste/receptioniste 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator, Oud-
Strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (091-307287) 

40-jange man uit Bomem 
zoekt dnngend een betrekking 
Heeft ruime ervanng inzake elek
triciteit en onderhoud van machi
nes Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015/217900 ref nr 
2320 

• 18 j meisje zoekt werk op 
zaterdag als verkoophulp in omg. 
van Brussel-Mech Tel tussen 18 
en 19 uur in de week, (Serkeyn 
015-610839) 

UITBATERS (eventueel geranten) gevr. voor 
CAFÉ-RESTAURANT. Burgerkeuken ken
nend, prima ligging m druk bezochte omge
ving, zeer mooie woonst. Sukses verzekerd vr 
werkers. Schr. bur. blad nr. 41. 

INTERNATIONAAL VERTAALBUREAU 

Neder lands - Frans - Engels - Duits - Spaans 

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

Postadres. Pastorijstr. 26 KASTERLEE 2460. 
Afspraken: teL 014-557834 - 014-31.82.96 

Italiaans 
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Wii in de Volksunie m 
CVP-kollege lelijk in verlegenheid! 

Aartselaar moet 
verhaalbelasting terugbetalen 
Omdat die belasting ten laste viel van de verkavelaar, moet de gemeente 
Aartselaar een eerste schijf van 378552 fr verhaalbelasting terugbetalen aan 
wijkbewoners van de Buerstede Langsheen de van Ertbornstraat, ter hoogte 
van de Kleine Gnppe, was de gemeente van plan een fiets- en voetpad aan te 
leggen op kosten van de bewoners Ook daarvoor heeft de provincie een 
stokje gestoken Volgens het verkavelingsplan is het de firma Plancke die die 
kosten had moeten dragen 

overeenkomsten bewust onduidelijk 
v»(erden gehouden is er een rookgor
dijn opgehangen dat het moeilijk maakt 
om nu nog op te treden Toch lijdt het 
voor de nuchtere onderzoeker geen 
twijfel dat er met wegeniswerken een 
aanleg over de volle breedte en met de 
rijweg alleen werd bedoeld 
C Paulus (PVV) Het is met omdat de 
verkavelaar er (dank zij de onduidelijk
heden in het dossier) zo goedkoop 
vanaf is gekomen, dat de kosten voor 

In een sfeervol versierde en tot 
barstens toe gevulde .Klauwaert 
stonden de feestelijk gedekte en met 
bloemen en kaarsen versierde tafels te 
wachten tot door gastvrouw M-L 
Crauwels-Van Heester het sein gege
ven werd voor het apentief dat aange
boden werd door Paula en Etienne 
uitbaters van het lokaal L Van den 
Berg verwelkomde onze gasten man-

De zaak van het verworpen fiets- en 
voetpad werd gelijktijdig door VU en 
PVV in de gemeenteraad gebracht 
Beide partijen drongen aan op verdui
delijkingen en wezen erop dat het 
gemeentebestuur verantwoordelijk is 
voor het met uitvoeren van de verka-
velingsplannen 
R Thys (VU) Doordat plannen en 

André Cools 
spreekt tot 
de Vlamingen 
Andre Cools heeft de uitnodiging aan
vaard om te Antwerpen te komen 
spreken, donderdag 19 maart 1981 om 
20 u 30, in de zaal Van Rijswijck 
(Bouwcentrum), Jan van Rijswijcklaan 
191, ingang Vogelenzanglaan, tel 031-
372890 (Er is ruime parkeergelegen
heid, openbaar vervoer tram 2, bus 25 
25bis en 27J 

De taal hoeft niemand af te schnkken 
De aanwezigen krijgen een samenvat
ting in het Nederlands en de vragen 
aan de h Cools kunnen in het Neder
lands worden gesteld 

ANTWERPEN 
Maart 

20 EDEGEM Dansfeest van VOSKA (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 19u 30judo-voor-
stelling 

21 HOVE, bezoek aan de Brusselse randgemeenten onder begelei
ding Inl bij Willem Nollet Wouwstraat 82, 031-556546 

22. ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse Knng Scheldemeeuw Ge
leid bezoek „Achter de schermen van de Zoo" Vertrek om 9 uur 
in het station te Zwijndrecht Terug om 16 u 30 

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

22 ANTWERPEN voorstelling van het boek van Andnes Bogaert 
„Tussen zwaard en herdersstaf' Om 15 uur in „De grote, witte 
arend", Reyndersstraat Sprekers Kris Barrezeele, Ward Her
mans, Dr Ivan Van Raemdonck en Andnes Bogaert 

26 ZWIJNDRECHT-BURCHT. Vlaamse Knng Scheldemeeuw, i s m 
Dosfelinstituut Kursus Vlaamse Beweging „Vlaamse figuren en 
hun tijd" Eerste voordracht „Willem van Oranje" Om 19 u 30 in 
jeugdklub Barst Kade te Burcht Deelname gratis Spreker 
Walter Luyten 

27. RIJKEVORSEL 3de lentebal in zaal Condor te St-Jozef -
Rijkevorsel Aanvang om 20 uur 

27. BORGERHOUT VU-ledenvergadenng met als spreker Guido 
Sweron Om 20 u 30 in zaal De Passer Turnhoutsebaan 34 
Tema Toestanden m de Voerstreek 

27 EKEREN Bruegelavond om 20 u 30 in het lokaal, De Boterham" 
Veltwijcklaan 23 Inkom 200 

28 GEEL afdelingsbal in zaal Godelieve Orkest Piet Van Vaeren-
bergh 

28 HOVE jaarlijks VU-bal in het Pnnsenhof, om 20 u 30 Inkom 
100 fr 

28 HERENTHOUT kleinkunstavond met Wim De Craene en Imitato 
Om 20 u in zaal Lux Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr Org FC De 
Leeuwen 

28 NIEL. jaarlijks VU-bal in zaal „Het Keizershof', E Vanderveldelaan 
25, om 20 u 30 Inkom 80 fr 

28 SCHOTEN Leeuwenbal in rest Schotenhof, Alf Servaislei 79 Om 
20 u 30 Inkom lOOfr 

28 ZWIJNDRECHT-BURCHT- VU-bal in zaal Gildenhuis Stations
straat te Zwijndrecht Het orkest „Music Box" speelt ten dans 
vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr 

een volwaardige wegenis nu op de 
boordeigenaars moeten worden afge
wenteld U gaat zich toch met op 
hetzelfde gladde ijs begeven als in de 
Buerstede ' 
Van de vragen die vervolgens werden 
afgevuurd was deze omtrent de uitein
delijke bedoelingen van het gemeente
bestuur wel de meest nijpende Burge
meester Van den Eynde (CVP) wist er 
gewoon geen raad mee Na enig over-
en-weer-gepraat bonden VU en PVV 
ten slotte in en stelden zich tevreden 
met een antwoord tijdens de gemeen
teraad van maart Of daarmee de 
moeilijkheden zullen zijn opgelost is 
echter een andere vraag Het ligt voor 
de hand dat de oppositie zich zal 
vastbijten in deze, voor de meerder
heid, zo vervelende materie 

(wd) 

VU- en VUJO-Wommelgem 
riepen leden samen 

Apri l 

BERCHEM Informatieavond ,Waar Vlamingen thuis zi jn' Om 
20 u 30 in zaal Alpheusdal F Williotstraat 
BOECHOUT-VREMDE VU-ledenfeest (Breugelavond) in het 
Gildenhuis om 20 uur M m v goochelaar Roberto Pnjs 350 fr 
Inschrijven bij bestuursleden of op het sekretanaat 
WOMMELGEM Kwis voor Wommelgemse verenigingen om 
20 u in het Keizershof Inkom gratis 

RIJKEVORSEL Spreekbeurt door Hugo Schiltz over het Ekono-
misch federalisme In het zaaltje van cafe De Wilde Man 
(rechtover de kerk in het centrum) 

datanssen bestuurs- kaderleden en 
alle andere aanwezigen Met een aan
vullend kort woordje van de voorzitter 
R Mangelschots en een smakelijk 
eten' werden de kaas en vleesscho-
tels en de wijn aangevallen Dat de 
sfeer van een ledenfeest onmiddellijk 
aan te voelen is kon men merken aan 
het ongedwongen en spontane gebab
bel tussen jong en oud mandatanssen 
en leden nieuwelingen en mannen en 
vrouwen van het eerste uur 

Daarna kreeg Frans Kuijpers het 
woord voor het opgelegde tema Fr 
Kuijpers wie ben ik' ' In een zeer 
geestige en humoristische rede kreeg 
de nieuwe arr voorzitter de lachers op 
zijn hand en wist iedereen dat hij de 
broer is van ,rolkraag Willy en Jan-
met-de-blutsen die zich ongetwijfeld 
zullen afvragen welke duivelse mach
ten in Wommelgem aanwezig zijn om 
Frans zijn toegestane 10 minuten te 
doen eerbiedigen Verder werd er ook 
nog een oproep gedaan tot de leden 
om er mee voor te zorgen dat de 
afdeling aan de top blijft inzake leden
werving Vlamat en abonnementen
werving en steeds tainjk aanwezig te 
zijn bij diverse aktiviteiten ingencht 
door hun bestuur Het is voor dezen 
steeds een nem onder het hart om ver 
der te werken Een mini-tombola met 
10 maxi-prijzen bracht binnen de 
30 min 5 000 fr in onze afdelingskas 
10 kaasplanken geschonken en zelf 
gemaakt door R Verhaert waren de 
blikvangers Bedankt Renei Het muzi
kale gedeelte was voor Staf Deneve 
Staf heeft er dank zij zijn bnljant 
kunstenaarstalent de ongelooflijke 
stemming die nooit weg was ten top 
gedreven Een prachtig getekende 
snijersbank met de Voer als onder
werp werd besloten met een dreunen
de Vlaamse Leeuw 
Van dan af was het de banden los de 
boeien breekt en wanneer het begon 
te dagen in het oosten werden de 
kaarsen gedoofd en de lampen uitge 
draaid in onze Klauwaert 

W Herbosch 

21 

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

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

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

tel 031-493900 
tel 02-21943 22 
tel 011 3544 42 
tel 091 25 1923 
tel 016-23 37 35 

W E E K D A G E N V A N 9-18 u Z A T E R D A G V A N 10-13 u 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

Kursus Vlaamse figuren te Zwijndrecht 
In samenwerking met het Dosfelinsti
tuut richt Vlaamse Knng Schelde
meeuw Zwijndrecht een reeks voor
drachten in met als tema Vlaamse 
figuren en hun tijd Spreker is Walter 
Luyten 
• donderdag 26 maart Willem van 
Oranje de 80-jange oorlog de scheu

ring der Nederlanden de stnjd tussen 
protestanten en katolieken 
• donderdag 2 apnl Jan Frans Wil-
lems het opkomend litieralisme de 
kulturele beweging 
• donderdag 23 apnl Pnester 
Daens ,arm Vlaanderen de sociale 
beweging 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

• donderdag 7 mei Augustu Borms, 
het Vlaams-nationalisme in de 20ste 
eeuw de Bormsverkiezing de wetge
ving 

De hguren die in deze cyclus worden 
voorgesteld hebben elk een belangnj-
ke rol gespeeld op cruciale momenten 
van onze geschiedenis De studie van 
hun ideeën en de tijd waann ze leef
den brengt dan ook een dieper inzicht 
in de Vlaamse beweging 

BIJ deze voordrachten wordt telkens 
gebruik gemaakt van dokumentatie- en 
archiefmatenaal en er wordt de deel
nemers een kursus aanget)oden Deze 
avonden hebtsen alle plaats in jeugd
klub Barst (op de kade te BurchO en 
ze beginnen om 19 u 30 De deelname 
aan de kursus is gratis de inschnjvin-
gen gebeuren ter plaatse 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

20 TOT 26 MAART 1981 

TERVUREN 
Zondag 15 u 

Walt Disney 
PETES DRAGON 

KT 

Vnjdag en zaterdag 20 u 30, 
zondag 18 u KT 

Charlton Heston 
THE AWAKENING 

De vloek urt de Koningsvallei 
Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 KNT 

Malcolm McDowell 
CLOCKWORK ORANGE 

Van Stanely Kubrick 

TIENEN 
Zondag 13u 30en17u 30 KT 

JONATHAN LIVINGSTON 
SEAGULL 

Muziek van Neil Diamond 
Vnjdag, zaterdag 20 u . zondag 
15 u 30 en 20 u , maandag, dins
dag, woensdag 20 u 30 KT 

Brooke Shields 
THE BLUE LAGOON 

Vrijdag, zaterdag, zondag 22 u 
KNT 

Lee Marvin, Ernst Borgnine, 
Charles Bronson 

THE DIRTY DOZEN 
(Een dozijn ploerten) 
Van Robert Aldrich 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag, zondag en woensdag 
15u KT 
JESUS-CHRIST SUPERSTAR 

Film van Norman Jewison 
Met Ted Neeley, Carl Anderson 
Vnjdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag 20 u KT 

LOVE STORY 
Film van Arthur Hiller 

Met Ryan O'Neal 
en All MacGraw 

Vnjdag, zaterdag, zondag maan
dag 22 u zaterdag en zondag 
18 u en 22 u, woensdag 18 u , 
donderdag 20 u 30 KNT 

THE EXORCIST 
Film van William Fnedkin 

Met Ellen Burstyn, 
Max von Sydow 

LEUVEN 1 
13 u 30 K.T 

Vierde en laatste week 
Neil Diamond, Laurence Olivier 

THE JAZZ SINGER 
15 u 15 KT 

Mary Tyler Moore 
Hirsch Donald Sutherland 

Tim Hutton 
ORDINARY PEOPLE 

17 u 30 KT 
Première België 

ORDINARY PEOPLE 
19 u 45 KT 

Premiere Belgie 
ORDINARY PEOPLE 

22 u KT 
Premiere Belgie 

ORDINARY PEOPLE 
0 u 15 KNT 

Tweede week 
Derek de Lint T Dongemans 
in een film van Guido Pieters 

KORT AMERIKAANS 

LEUVEN 2 
14 u KNT 

Vierde en laatste week 
Gerard Depardieu 

Robert de Niro 
NOVOCENTO (deel 1) 

16 u 30 KT 
Achtste en laatste week 

BRUBAKER 
18 u 45 KNT 

Negende week' 
THE ELEPHANT MAN 

21 u 15 KT 
Premiere Belgie 

ORDINARY PEOPLE 
(zie ook Studio 1) 

23 u 30 KNT 
Tweede week 

NOVOCENTO (deel 2) 

m\ Wij'in de Volksunie 

Vlaams Kruisafdeling 
te Scherpenheuvel-Zichem BRABANT 
In en rond de „Witte'-gemeente Zi-
chem wordt er heelwat Vlaams bewo
gen Een van de laatste initiatieven is 
de oprichting van een Vlaamse Kruis
afdeling die zal werkzaam zijn in 
Scherpenheuvel-Zichem en de omge
ving van Aarschot-Diest 

De verantwoordelijken ,Ons plaat
selijk streven gaat vooral naar het 
sociaal dienstbetoon, nl het oprichten 
van hulpposten, gratis verzorging 
hulpverlening bij rampen, gratis uitleen-
dienst eerste hulpkoffers, ziektenver-

voer het inrichten van voordrachten 
en gespreksavonden, uitgave van nut
tige folders, het geven van EHBO-
kursussen, opleiding van ambulanciers, 
enz" 

Wie de afdeling wil helpen kan dat 
door het lidmaatschap aan te vragen 
en 200 fr per jaar te storten 001-
0759905-83 of 068-0654120-76 inlich
tingen voor hulpposten en/of zieken-
vervoer bij Marcel Rooseleers 
(013-77 38 70) of Christiaan Roggeman 
(013-771511) 

Vic Anciaux spreekt te Ukkel 
v u en VUJO-Ukkel nodigen uit op een 
debatavond met onze nationale voor
zitter VIC Anciaux Hij zal handelen 
over „Vlaanderen vandaag" 
De spreekvaardigheid van onze voor
zitter kennende zal hij ons voorwaar 
weten te boeien en tevens heel wat ak-
tuele informatie verschaffen Het 
wordt dus niet alleen een debatavond, 
maar ook een gelegenheid om op de 

hoogte te blijven over wat er reilt en 
zeilt in Vlaanderen, dus ook te Brussel 
Het zal ons een genoegen zijn om u op 
vnjdag 3 april om 20 u te begroepen in 
de feestzaal, Neerstallesteenweg 440 
te Ukkel-Stalle Wij rekenen op velen 
om onze aanwezigheid te Brussel te 
bevestigen Allen hartelijk welkom i 
Na het debat gezellig samenzijn bij 
een pint en met zang 

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

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

OCMW-Zaventem 
Het OCMW van Zaventem werft 
drie gezins-, bejaarden- of sani
taire help(st)ers aan m vast ver
band voor de dienst gezms- en 
bejaardenhulp aan huis 
Inlichtingen en voorwaarden in 
verband met deze funktie kun-

• nen schriftelijk aangevraagd 
worden bij het OCKfW Kandida
turen moeten vóór 8 april 1981 
ingediend worden per aangete
kende brief bi) de heer voorzitter 
van het OCMW, H Henneaulaan 
1 te 1930 Zaventem (Adv. 39) 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Maart 

20, GRIMBERGEN: Lentefeest van werkgroep „Wij hebben je wat 
te zeggen - en raadslid F Minteni" Om 20 uur in Tangehof 

20 LEUVEN (Arr.)- arrondissementsraad om 20 u in lokaal „Gouds
bloem", Goudsbloemstraat 50 Prof Luk Huijse spreekt er over „De 
niet-aanwezige burger" Voorbereiding gemeenteraadsverkiezin
gen door kamerlid Willy Kuijpers „Hoe abonnementen op WIJ 
werven'" door Jef Vinex 

21 ZEMST: 5de VU-fusiebal in zaal Pnns Leopold, Brusselsesteen
weg 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 Lang-
dorp Centrum Vanaf 21 u Orkest Edwin Andersen and the 
Shallows 

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

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

21. PEPINGEN: 2de haantjeskermis vanaf 19 u in zaal 't Kesterhof, 
Kestersesteenweg Ook op zondag 22 maart vanaf 11 u 30 VU 
ism 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. GRIMBERGEN: Gemeenteraad om 19 uur in het gemeentehuis 
Dagorde o a bespreking begroting 

26 HERENT, VELTEM, BEISEM, WINKSELE: informatieavond door 
kan Herman Emiel Mertens, teoloog over „Geloven en politiek -|-
Pluralistisch denken" Om 20 u in zaal Aroma Mechelsesteenweg 
471-473 Inr Lod Dosfelknng Herent 

28. HALLE-V1LVOORDE: Deel II en III van cyclus Vlaamse ekono-
mie, met bezoek aan staalfabnek Sidmar en toespraak door Nelly 
Maes over staalproblematiek 

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

28 ITTERBEEK: jaarlijkse smulpartij op zijn Bruegels vanaf 17u 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 WEMMEL: 1ste Wemmelse wandeltocht (10 a 15 km) Start om 
14 u aan café Centrum (aan de kerk) 

29. GRIMBERGEN: Lente-eetmaal van 12 uur tot 's avonds laat In 
sporthal E Soens, te Strombeek 

April 

HEVERLEE: 7de Volksunie-bal in de cafetana van de sporthal. 
Hertogstraat 198 Vanaf 20 u 30, met DJ MIKE Inkom 50 fr 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
sti|lmeubelen en modern 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELtINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN QER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

> • 
LEON KESTELOOT-

VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

EN IROEKEN 

moeilijke maten, A 
vakkundige retouclie 

D 
Vermees 

\C r- 30 O" • 

L îjj!i!!.!i['.y.L.iu î.wi.vi.y.iJJ!i;ii.n.ni.i 

LUKOS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder -
pochetten snelhechters offerte-
mappen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldiaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 5116133 

Pnve 56903 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 16de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasseri| 

Gebr ALLOC 
Raphael en Willy 

Tel bureau 0 5 3 2 1 7 2 1 2 

lustrerje 

mare 
devriese 
bar. r u z e t t e i c j d n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 74 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r t r i j k 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimmerwerken 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-330687. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
luslrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

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

v a n 13 t o t 20 u. D o n d e r d a g v a n Tel C 

9 t o t 20 u. Z a t e r d a g v a n 9 to t 20 u. 

Z o n d a g v a n 14 t o t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

l A N K E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

(Adv 87) 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met 
Kerel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30... 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Genlsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medrka-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

BLOEMEN -ERIKA-

Kerkstraat 23 
2650 BOOM 
Tel 031 88 0160 

Alle bloemen en planten 

Kortmg van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaamsnationale groepe-
rmgen 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galerij de Gnpaert-. 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053703219 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niei 
Antwerpstroat 164 177 
Sti|lnieubelen + kleinmeubelen 
Ed Claessenlaan 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 881316 
Meer dan 3 000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

d 
[ K E U K E N S I 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel 053/217138 

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

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/21 66 99 

Julius De Geylerstraal 204, Antwer
pen Tel 031/290787 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkv^eg 8 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054 33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tumbouw 

Tel 091-6251.42 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031 88 11 19 

Klemlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031 5395 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 1207 

KLEDING LENDERS 

Sint Dtimiaonstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kmderkleding 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-62 37 65 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj. trapleuningen, 
koperwerk. open haarden Bevnj-
dingslaan 87 MEERHOUT 

Tel. 014-30.90.74 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 

Tel 052-47 88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsoffert* 

DURASONKEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

IDEL - Tel 011 534349 

Getegcnheidsgrüfiek Huwcli)k - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md on 
etiketten Houten druklelters • Rekl.T-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwilz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

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

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar 
tementen en studio's te huur 
Op aanvraag gratis kataloog met 
toto's 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
«OEN DUVEL-BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cerrtrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • A f 
was- en wasautomaten • Frigo'a en 

Diepvriezers 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

B -H M 
Bouwpromoloren en 
daktimmerwerken 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053 66 89 73 

Om te sparen, te lenen of voor 
een verzekering, wendt u zich In 
vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de 
groep ARGENTA 
Bettendrieslaan 22, 
1711 Itterbeek-Dilbeek. 

Kantooruren: alle werkdagen van 
9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel, 02-569.11.17, 

IVaar de Vlaming zich thuis voelt. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 13 76 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/57 3146 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel 053-218390 

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

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

Tegels 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-

Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meutielen en 
t}orden + kunstvoorwerpen 

LIndenstraat 30, Keerbergen 
Telefoon 015-51.35.71 

Zelfimport = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

THEO BARBIER 
installatiematenaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Boekhandel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 

Tel. 031-81.8169 
014-51.35.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transportmateriaal 

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

Tel. 052-42.34.00 Galgenberg 52. Berlare 
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24 m Mensen van bij ons 

LINDEN — „Er is een tijd ge
weest dat de progressieven in 
Vlaanderen de VU konden zien 
als een bijzonder nuttige kataly
sator voor vernieuwing. De 
Volksunie werkte als een bron 
van dynamisme in een geblok
keerd politiek stelsel. Het heeft 
niet lang mogen duren. Dit is 
voor velen, ook buiten de VU een 
pijnlijke vaststelling." 
Hoofdredakteur professor Luc 
Huyse uit Leuven heeft in een ten 
geleide van het jongste nummer 
van „De Nieuwe Maand", dat dit 
keer de Volksunie vanuit verschil
lende invalshoeken belicht, een 
controversiële profilering afge
drukt 

Eerder werden de CVP en de SP 
onder de loupe genomen. Het VU-
profiel dat De Nieuwe Maand, 
tijdschrift voor politieke vernieu
wing, deze week woensdag aan 
de pers voorstelde zit evenwel 
met enkele haken en ogen aan 
mekaar Verschillende bevoor
rechte getuigen brengen elk af
zonderlijk lezenswaardige stukjes, 
maar bij de eindredaktle bleef dui
delijk een poging tot syntese in de 
pen zitten. 

Nu, hoedanook heeft Luc Huyse 
met zijn team de VU behoorlijk 
doorgelicht met artikels die getui
gen van gedegen informatiegehal
te (soms wordt de bal wel eens fla
grant misgeslagen), maar vooral is 
dit DNM-dossier het lezen waard 
als reflektie-dokument 

Luc Huyse: „Dat wij er niet in 
geslaagd zijn, zoals voorheen voor 
de CVP en de BSP een scherp en 
kritisch profiel van de Volksunie te 
maken is te wijten, ik geef het grif 
toe, aan het feit dat binnen onze 
redaktie nauwelijks iemand een 
echte betrokkenheid heeft met de 
Vlaamsnationale partij. Ik zeg zo
maar wat: enkele redaktieleden 
die sterk socialistisch gemotiveerd 
zijn, waren er uiteraard op uit om 
de betrokken partij journalistiek 
op het scherp van hun mes te ne
men. Hetzelfde gebeurde bij de 
CVP. Onze doorlichting van de 
Volksunie is er nochtans zeker 
niet minder kritisch om. 

Maar een redaktionele concensus 
ontbreekt inderdaad. Het editori-
aal van de hoofdredaktie is dan 
ook slechts een poging tot synte
se van de kritieken en opwerpin
gen die de onderscheiden dertien 
auteurs elk apart gemaakt heb
ben." 
— U geeft een aantal verklarin
gen voor, zoals u het zelf formu
leert, de gestadige afkalving van 
de VU-aanhang In de jaren ze
ventig, verkiezing na verkiezing. 
Uiteindelijk komt uw kritiek er op 
neer dat de VU het vacuüm niet 
heeft opgevuld dat op de politie
ke markt was ontstaan en ze 
stilaan is geworden tot een waar
achtige traditionele part i j - Wat 
bedoelt u daar precies mee? 
Luc Huyse: „Uit de bijdragen van 
de dertien onderscheiden auteurs 
die aan dit VU-nummer meewerk
ten meen ik vijf verklaringen te 
kunnen destilleren voor de politie
ke teruggang. En het zijn zeker 
niet alle voor de partijleiding be
zwarende verklaringen. 
Allereerst moet toegegeven wor
den dat het communautair dossier 
alles behalve uit handen van de 
Volksunie werd genomen, maar 
toch voor een deel politiek ver
munt wordt door de traditionele 
partijen. 

— Die liturgische termen zijn er 
toch zeer zeker op zijn minst 
evenveel in verklaringen en 
standpunten van CVP-excellen-
ties en andere traditionalisten? 
Luc Huyse: „Alleszins, maar toch 
is het mijn mening dat een ideolo
gische ontwikkeling slechts zelden 
en zeker onvoldoende het kader 
en de sympatizanten van de V U 
doordringt. 
Vraag eens aan een VU-militant of 
zelfs aan een VU-mandataris, wat 
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XVtVXJLAVJtV 

ving is naar ons gevoelen en dit is 
dan wél een negatieve kritiek dat 
de V U de voedingsbodem die zij 
had tussen '66 en 72 (waar een 
elektorale groei als beloning op 
volgde) onderhand niet verder 
heeft ontgonnen. 
De V U haakte destijds perfekt in 
op een progressief tijdklimaat Er 
werd ingespeeld op een stel nieu
we waarden: kwaliteit van het le
ven,, kleinschaligheid, decentrali-
zatie van het overheidsbeleid... 

De Volksunie doorgelicht 
Een tweede element van verkla
ring ligt in de ideologische verwar
ring en besluiteloosheid die de 
Vlaamse beweging, de natuurlijke 
bedding van de VU, sinds het 
midden van de jaren zeventig teis
tert. Evenwel is misschien de be
langrijkste strukturele zwakte van 
de Volksunie het gemis aan duide
lijke ideologische profilering, en dit 
blijft, zo vrees ik, een kronische 
ziekte. 

Ik heb persoonlijk last van de 
liturgische taai van de VU; er blijft 
een verbale mist zweven..." 

het vooruitgeschoven begrip „sa-
menhorigheidspartij" of „recht
vaardigheidspartij" konkreet kan 
betekenen... Voorts heeft de VU 
ook het nadeel zich niet te omrin
gen met tal van mantelorganizaties 
(zoals vakbond, ziekenfonds...) die 
hoedanook mettertijd zorgen voor 
een stevige elektorale aanhang. 
De VU heeft daar altijd moeite 
mee gehad, maar als niet-p)oliticus 
vind ik deze houding een vrij unie
ke en lovenswaardige politieke 
daad. 
Een vijfde verklaring voor de afkal-

Maar mettertijd werd de VU meer 
om meer ervaren als een traditio
nele partij. 
Wordt er gesproken over gemiste 
historische kansen, dan gaat het 
volgens mij hierom; minder om het 
omstreden feit van regeringsdeel
name in overigens zeer onge
schikte omstandigheden." 
— Wat is uiteindelijk de bedoe
ling van uw DNM-dossiers over 
de Vlaamse politieke partijen? 
Luc Huyse: „Gewoonweg een 
reeks partijprofielen maken die de 
politiek-geïnteresseerfie al dan 

niet prikkelen, maar die misschien 
ook bij de betrokken politici zelf 
iets losweken. Dit klinkt ambitieus, 
ik weet het. 

Zeker in het geval van de VU, om
dat de betrokkenheid van onze 
redaktieleden met deze partij los
ser is dan bijvoorbeeld in het geval 
van de socialistische partij en van 
de CVP. Ons VU-profiel is inder
daad ook té fragmentarisch en té 
weinig syntetisch. 

Maar, ik meen dat wij een gede
gen bijdrage leveren opdat in het 
VU-kader en binnen de VU-top 
rustig nagedacht kan worden over 
een aantal politieke evoluties en 
perspektieven. 

We leveren gewoonweg diskus-
siemateriaal af, en als dit gebruikt 
wordt dan wordt ons informatief 
werk beloond." 

Vies van beleid? 

Uw VU-dossier is zeker niet vol
ledig. Zo bijvoorbeeld ontbreekt 
een bijdrage over de rol die het 
weekblad WIJ voor de Vlaams
nationalisten hoedanook sinds 
een kwarteeuw heeft vervuld. De 
VU heeft nauwelijks een ander 
persmedium dan dit weekblad-

Luc Huyse: „In het SP-dossier 
hebben we vrij ruime aandacht 
besteed aan de rol van het socia
listisch dagblad „De Morgen". Het 
VU-partijblad wordt in dit dossier 
inderdaad onderbelicht; het is een 
gemis." 

— U verwijt de VU weinig, maar 
u gewaagt wel agressief van ge
miste historische kansen-

Luc Huyse: „Een goede tien jaar 
geleden was de V U in Vlaanderen 
veruit de meest frisse en volkse 
partij. Intussen heeft men de ogen 
dichtgedaan voor allerlei jonge 
ideeën, voor jongerenprotest, 
voor de anti-establishment bewe
ging... 

Nieuwe politieke aktiemodellen 
waarmee de V U na '66 uitpakte 
werden mettertijd verwaarloosd. 

De V U zou vandaag op een stevi
ger politiek platform staan mocht 
de partij blijvend het gedachten-
goed hebben verwoord zoals het 
op het einde van de jaren zestig bij 
de jonge generatie leefde. Zelfs 
de socialistische partij hield de 
ogen dicht en de CVP gedroeg 
zich immers als een bewindspartij. 

Daarom zou een progressieve 
koers (politiek haast immer onge
nuanceerd geïdentificeerd met 
links) moeten aangehouden wor
den. Maar wél ondervindt de V U 
vandaag de weerbots van het 
verzuim aan te sluiten bij het tijds
klimaat 

In Nederland bijvoorbeeld deden 
D'66 en de PPR dit wél, met de ge
kende resultaten. 

Uiteraard heeft de VU ook de 
weerslag van de mislukte rege
ringsdeelname, maar ik vrees voor 
de partij dat het niet alleen om een 
Egmontpakt-syndroom gaat Een 
aantal auteurs in dit VU-dossier 
van „De Nieuwe Maand" wijzen er 
op dat bij Vlaamse aktivisten als 
het ware een diep en blijvend 
wantrouwen aanwezig is tegen
over al wat beleidspolitiek en 
staatsgezag belichaamt 

Op termijn moet de VU-top hier 
mee in het reine komen, maar 
wezenlijker en dringender blijkt 
wel dat deze Vlaamsnationale par
tij opnieuw een bijzonder nuttige 
en verdienstelijke katalysator voor 
vernieuwing zou worden." 

(hds) 
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