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Fakkeltocht tegen ekonomisch wanbeleid 
Gent: nu vrijdag om 19 uur verzamelen aan het Citadelpark 

(Leopold H-laan, hoek Karel de Kerckhovelaan) Lees ook biz. 28 

De berg baarde 
een muis 

Ditmaal hielp er geen lievemoederen aan. De verval
datum was erg kort. Martens moest onmiddellijk na 
het regeringskonklaaf n a a r Maastricht. Om er op de 
Europese top rekenschap te geven over de bespa-
rings- en saneringsmaatregelen van zijn regering. 
Boven zijn hoofd hing het zwaard van Damocles van 
een gedwongen devaluatie. Bij onze Europese part
ners waren er de jongste tijd steeds weer stemmen 
opgegaan om te eisen, dat de „noodzakelijke mone
taire aanpassingen" zouden geschieden. 
Italië heeft eigenhandig gedevalueerd. De kans was 
reëel, dat België te Maastricht zou veroordeeld wor
den tot een gedwongen devaluatie: een fatale mone
taire operatie in de slechtst denkbare omstandighe
den. 
Onder druk van deze bedreiging was Martens dit
maal, na maanden getalm en tijdverlies, wel gedwon
gen om iets te doen. Het slordig papiertje met de hon
derd maatregelen die tijdens het weekend en in de 
nacht van zondag op maandag werden uitgebroed, 
zal het hem te Maastricht nog wel doen. De Europese 
staatslui hebben ook andere zorgen aan hun kop dan 
de koers van de Belgische munt. De slordige en 
haastige lektuur van Martens' huiswerk laat hen toe, 
de onaangename beslissing net niet af te dwingen. 
Nog niet... Hun geloof echter in de kredietwaardig
heid van de n.v. België zal wel niet hersteld zijn. Een 
schuine blik op de wisselmarkten zal hen vermoede
lijk tot de overweging brengen, dat uitstel geen afstel 
hoeft te zijn. 
Inderdaad: uitstel is geen afstel. Martens-IV heeft 
verleden zondag weer wat tijd gewonnen voor zich
zelf, en de direkte krisis uitgesteld. Maar de cijfers 
galopperen voort. De reeks onsamenhangende maat
regelen die door een inwendig steeds meer verdeelde 
regering werd bijeengescharreld, vormt hoogstens 
de karikatuur van een budgettair beleid. De bewe
ring dat de vooropgezette besparing van 33 miljard 
werd verwezenlijkt en het opzet dus is geslaagd, is 
klinkkare onzin. Van die 33 zijn er hoogstens 25 ver-
rechtvaardigd, althans op het verduldige papier van 
de regeringsnota. Maar ook die 25 zullen weldra een 
hersenschim blijken te zijn. 
En zelfs als het 33 miljard waren, dan nog zou de 
operatie nauwelijks aarde aan de dijk brengen. Ze 
betekent immers alleen maar, dat het tekort op de 
lopende begroting geen 200 doch „slechts" 170 mil
jard bedraagt, daar waar het oorspronkelijk ge
raamde tekort 90 miljard bedroeg. De hele Maas-
tricht-operatie van Martens-IV wijzigt niets aan het 
strukturele deficit. 
Het budgettaire gescharrel verandert trouwens niets 
aan het fundamentele feit dat de put veel groter is: de 
werkelijke geldbehoefte van de publieke sektor is 600 
tot 700 miljard. Te vinden dit jaar! Niet op de 
binnenlandse markt; de half-geaborteerde krisisle-
ning van Eyskens zal daa raan niets veranderen. En 
in het buitenland wordt het geld steeds duurder... 
Het beeld is niet origineel, maar het was het eerste 
dat zich opdrong na het regeringskonklaaf: de berg 
heeft een muis gebaard. De sterke verhalen en 
straffe verklaringen van ministers en partijvoorzit
ters der meerderheid zijn eens te meer niet gevolgd 
geworden door daden. 
Nieuw uitstel dus. Nieuw tijdverlies: iedere dadenlo-
ze dag die voorbijtikt, brengt het land dichter bij de 
definitieve chaos. tvo 

Foto van de week 

D e klok tussen hen beiden staat op kwa r t na één. Het holste van de nacht, reeds maandagoch tend 
23 maart. D e brede gl imlach kondigt aan dat het weer eens gebeurd is, tussen het dalen en r i jzen 
van d e zon. Het regeren gaat voor lop ig verder. A lhoewe l : regeren? Dat is er al lang niet meer bij... 

Afgeknaagde fopspeen 
In de reeks onsamenhangende 
maatregelen die op het rege
ringskonklaaf verleden zondag 
werden getroffen, Is er één dat 
een aparte kommentaar en aan
dacht wettigt. In de 19 pagina's 
lange besllssingsnota staat ook 
de korte zin: „De dotaties van de 
Gemeenschappan en van de Ge
westen worden verminderd met 
1,08 miljard". 

De halfbakken regionallzering is 
nog geen jaar oud en ze wordt f i 
nancieel reeds uitgehold en a'fge-
bouwd. Van de al zo krappe dota
ties moet bijna 3 Lh. terug wor
den Ingeleverd voor de nationale 
pot. 

Geen zinnig mens zal eisen dat, 
waar het overal matigen en sparen 
geblazen is, de gewesten en de 
gemeenschappen aan deze alge
mene regel zouden ontsnapfjen 
Ook daar moet zuinig beheerd 
worden en tedere frank desnoods 
zeven keer omgedraaid De rege
ring zou aan de deelregenngen 

kunnen vragen, bij te dragen tot 
de algemene inspanning. De deel
regenngen zouden dan, binnen 
het al zo schamele pakket van de 
dotaties, budgetverschuivingen 
kunnen doen en bestedingen wij
zigen Het IS echter onaanvaard
baar, dat de nationale regering zélf 
het mes in de dotaties zet en zich 
een stuk van de reeds te kleine 
taart terugneemt 

Voor zover het nog moest worden 
aangetoond, onderstreept het ene 
zinnetje uit de regeringsnota nog 
maar eens met wat voor een 
fopsteen van regionalizatie we 
werden opgescheept Zelfs de 
magere kruimels die via de dota
ties van de nationale tafel waren 
gevallen, worden nu terug Ofjge-
veegd om de unitaire soep te 
dikken. 

Het 
van 

ei 
Eyskens 

Lees Diogenes bIz. 4 
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TAK-WANDELING 

Het IS verscheidene deelnemers aan 
de wandeling in het verkeerde keelgat 
geschoten dat TAK op 15 maart met 
rechtstreeks naar het centrum van 
Kraainem trok om alzo voor een voort
zetting van de Voer-wandelstrategie te 
zorgen Door allerlei omstandigheden 
heeft de TAK-leiding de redenen waar
om ZIJ het centrum niet wou betreden, 
en zo een zeker rijkswachttreffen ver
meed met aan de deelnemers kunnen 
verkondigen 

In de eerste en voornaamste plaats 
Kraainem was Voeren niet In de Voer
streek vroegen de Vlaamse inwoners 
zelf om „kost wat kost" de njkswachtli-
nres te doorbreken en alzo het cen
trum van de verscheidene Voerge-
meenten te betreden In Kraainem 
werd die vraag aan TAK met gesteld 
Want meer dan 3 maanden „veldwerk" 
had de TAK-leiding geleerd dat er 
buiten de franstaligen in Kraainem zo
wat 3 soorten Vlamingen leven 
De eerste groep stelt „Dat betogers-
gespuis heeft hier niets te maken Wij 
hebben nog nooit last gehad met de 
franstaligen" Dit zijn de mensen die 
het doodnormaal vinden dat men 
Frans spreekt met zijn gebuur of in het 
warenhuis Dit kan je zeer erg vinden, 
maar het is keiharde realiteit 
Een tweede soort Vlamingen zegt dat 
de wandelaars het misschien wel goed 
menen, maar koppelen hierbij de be
denking of de betogingen niet in de 
kaart van de franstaligen spelen Een 
derde soort Vlamingen stelt dat er op 
een rustige manier in Kraainem moet 
geageerd worden, zodat de aandacht 
van heel Vlaanderen op het probleem 
van de faciliteitengemeenten zou ge
trokken worden 
De laatste twee groepen kiezen over-
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tuigd Vlaams maar met de eerste 
groep is het anders gesteld Zij durven 
het bolletje wel eens op een franstalige 
lijst rood maken Nu is het zo dat de 
burgemeester het de laatste tijd bij 
deze groep en een aantal franstaligen 
om allerlei redenen wat verkorven had 
Een gewelddadige TAK-betoging zou 
het tij echter doen keren en de burge
meester stuurde inderdaad op geweld 
aan Hij mobiliseerde enorm veel rijks
wachters en vaardigde met mis te 
verstane bevelen uit Zo van „Geen 
meter op ' en „Klop ze 
Met deze wetenschap en met in het 
achterhoofd steeds te ageren ten 
voordele van de Vlaamse gemeen
schap waar het om gaat moest en zou 
TAK Kraainem binnentrekken en tege
lijkertijd elk kontakt met de njkswacht 
mijden TAK is dan ook lOiO % ge
slaagd in zijn opzet Door een aarzeling 
in het njkswachtkordon kon TAK meer 
dan 1 km wandelen op het grondge
bied van Kraainem en dank zij een 
eigen hardwerkende ordedienst werd 
elk rijkswachtoptreden vermeden 
Door de aktie kwam echter heel het fa-
ciliteitenvraagstuk opnieuw in de be
langstelling want radio, televisie en 
kranten schonken ruime aandacht aan 
de wandeldag Het belangrijkste was 
dat burgemeester Mancq zijn gratis 
reklame met kreeg en dat de verwach
tingen van de plaatselijke Vlamingen 
ingelost werden 
Een laatste met onbelangrijke op
dracht IS dat TAK zijn veelal jonge 
medewerkers met hun radikaal Vlaam
se overtuiging in juiste banen moet 
trachten te houden Want de Belgische 
staat aarzelt met om Vlaamse idealis
ten de doos in te draaien 

TAK. Gent 

VERDRUKTE VROUWEN 

In „De Standaard" van 28 november 
1980 las ik dat het partijbestuur van de 
CVP het eindrapport over de vrou-
wenorganizatie binnen de partij heeft 
goedgekeurd 
Hierdoor wordt een specifieke 
werking door alle vrouwelijke CVP-
leden op alle niveaus van de partij 
mogelijk De CVP wil dat man en 
vrouw samen het politiek beleid van 
het land en van de Vlaamse gemeen
schap op zich nemen 
Gaan we de struktuur en de handelwij
ze van onze eigen fjartij eens nader 
bekijken 
1 In het parbjbestuur zit geen enkele 
vrouw De beslissingen over de toe
komst van Vlaanderen worden bijge
volg alleen door mannen genomen 
2 De partijraad bestaat uit 135 leden, 
waarvan 6 vrouwen 
3 De V U IS de enige Vlaamse partij die 
geen vrouwelijke afgevaardigden 
heeft in het parlement 
4 Voor een statutenwijziging, om 
25 % vrouwen in het bestuur te doen 
opnemen, moeten wij „vechten" Dit 
procent werd tot hier toe alleen bereikt 
voor de laagste trap 
Voor de hogere echelons is er nauwe
lijks sprake van statutenwijziging Voor 
het arrondissementeel bestuur wordt 
gesproken over een redelijke verte
genwoordiging Maar een redelijke 
vertegenwoordiging zou 50 % (ten 
minste) zijn, daar de vrouwen meer 
dan de helft van de Vlaamse gemeen
schap uitmaken 

Rechtzetting 
VNJ-artikel 
In het verslag van de perskonfe-
rentie („Wij" van 19 maart 11) ter 
gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan van het VNJ heeft het 
zetduiveltje lelijk huisgehouden 
Eerstens viert het VNJ zijn 25ste 
verjaardag pas binnen 5 jaar 
anderzijds was het verbondslei-
der Van Haerenborgh die voor 
de opgekomen journalisten histo-
nek en doelstellingen van het 
VNJ uiteenzette Eer wie ere 
toekomt' 

Frans Kuijpers 

25 % IS wel een eerste stap maar blijft 
toch een uitdrukking van onderwaar
dering 
Zou U op nationaal vlak geduld heb
ben dat er 75 % Walen en 25 % 
Vlamingen in de kommissies zouden 
z i t ten ' 
Wie sprak daar over „echte demokra-
t i e ' " 
Het IS meer dan verwonderlijk dat 
Vlaamse mannen die weten wat verne
dering en achteruitstelling betekenen, 
hun eigen Vlaamse vrouwen juist het
zelfde aandoen waar zij op nationaal 
vlak — terecht — zo razend kwaad 
om zijn 150 jaar werd reeds gevoch
ten tegen die achteruitstelling Moeten 
WIJ Vlaamse vrouwen nu ook 150 jaar 
vechten tegen achteruitstelling en on
derdrukking door onze eigen Vlaamse 
mannen ' 
Er komt nog bij dat onderdrukking van 
een volk of groep achteruitgang bete
kent in velerlei opzicht Bekrompen, 
mannelijk chauvinisme werkt dus met 
ten bate van Vlaanderen, wel integen
deel 
De CVP die wil dat man en vrouw sa
men het politiek beleid van het land en 
van de Vlaamse gemeenschap op zich 
nemen, blijkt aantrekkelijker voor de 
vrouwen te zijn dan de VU De CVP 
vergroot dus haar partij Haar werkwij
ze op dit punt IS bijgevolg intelligenter 
Is de V U „sociaal en federaal" wel zo 
sociaal handelend tegenover de vrou
w e n ' 
Kom nu met af met dooddoener „De 
vrouwen willen zelf met" 
Als het bereikbaar is binnen de CVP, 
waarom zou het dan met bereikbaar 
zijn binnen onze V U ' U moet er toch 
van op de hoogte zijn dat de FVV, 
waarvan de leden allen de Vlaams-
nationale gedachte onderschrijven — 
uit duizenden leden bestaat 
Een andere houding uwentwege, kan 
alleen maar de partij en Vlaanderen 
ten goede komen 
En daar gaat het toch o m ' 

N.R.V.V, Laarne-Kalken 

Red - In het VU-parti jbestuur zetelt 
'éen dame, in de VU-parti jraad 11 
dames. 

GODFRIED BRIAN 

Het IS mij nog steeds een raadsel hoe 
uw verslaggever meer dan een halve 
bladzijde kan volschrijven over het 
tennistornooi van Vorst-Nationaal zon
der ook maar eenmaal de naam van 
Godfried Bnan te vernoemen 
De namen van alle groten en minder 

groten uit de tenniswereld laat hij voor 
ons defileren maar de naam Bnan 
komt met uit zijn pen 
En nochtans Door wie werd Rolf 
Gehnng, je weet wel, de man die Borg 
uitschakelde, van de kaart geveegd ' 
Was het met Brian die de finale speel
de met Connors ' 

Sprak Connors achteraf met met be-
wondenng en respekt over de krachti
ge volley's van B n a n ' 
Voor zover raketten een nationaliteit 
hebben kunnen we zeggen dat Bnan 
speelt met een Vlaamse raket en nog 
wel een die gemaakt wordt te Roesela-
re Het IS toch met daarom dat hij in het 
verdomhoekje werd geze t ' 

F V R , Kruibeke 

SCOUTS EN 
EL SALVADOR 
Op zaterdag 7 maart hield het Vlaams 
Verbond van Katolieke Scouts en 
Meisjesgidsen zijn algemene vergade
ring in Dworp De honderdvijftig verte
genwoordigers van alle streken uit het 
Vlaamse land beluisterden er o m een 
„getuigenis" uit El Salvador van Ludo 
Van de Velde, die er gedurende twee 
jaar als parochiepriester werkzaam 
was, en oud-lid is van scouting 
De spreker beklemtoonde dat het volk 
tegen elk geweld gekant is, maar ver
plicht IS zich te verdedigen tegen de 
repressie van de militaire junta, die 
gesteund wordt door de Verenigde 
Staten Het gaat aldus Ludo Van de 
Velde, helemaal met om kommunisti-
sche infiltratie, maar om een volk dat in 
opstand komt tegen de onrechtvaardi
ge overheersing van veertien rijke 
families die alle bezit en macht in 
handen hebben 
De algemene vergadenng van V V K M -
VVKS wil naar aanleiding van deze 
getuigenis krachtig reageren tegen bo
venstaande verdachtmaking, die o m 
tot uiting kwam in het CVP-partijblad 
„Zeg" van 6381 en het dagblad „De 
Gazet van Antwerpen" van 28281 en 
5 3 8 1 
Deze verdachtmakingen hebben enkel 
tot doel het verzet van het volk en de 
kerk in El Salvador te breken ten 
voordele van de militaire junta en een 
or^geloofwaardige knsten-demokratie 
VVKM-VVKS wil hiermee met aan 
partij-politiek doen, maar opkomen 
voor de honderdduizenden machtelo-
zen en de dagelijkse slachtoffers van 
deze bloedige repressie Zij wil aanslui
ten bij de stellingname van vele andere 
orgamzaties, waaronder de Maat
schappij en Kerkkntische Knstenen, 

Brieven 

de Katolieke Jeugdraad, het Interdio
cesaan Pastoraal Beraad, en zij vraagt 
dat de Belgische bisschoppen even
eens met kracht zouden reageren te
gen deze volkerenmoord 
VVKM-VVKS wil ten slotte, een jaar 
na de moord op mgr Romero, opnieuw 
zijn solidariteit uitdrukken met het hele 
kerkvolk in El Salvador 

W K S en W K M , Brussel 

EURO-KUMUL 

De Echo's die bijna dagelijks in „De 
Standaard" verschijnen, zijn waar
schijnlijk de meest gelezen rubrieken 
Het ware wenselijk dat deze benchten 
dan ook 100 % worden verzorgd Dat 
was zeker met het geval met de Echo 
„Kumuleren'" van vrijdag 6 februari II 

Daann stond dat buiten het Vlaams 
Blok en de Kommunisten de verkoze-
nen in het Europees Parlement van alle 
andere frakties dit mandaat kumuleren 
met hun nationaal mandaat 

„De Standaard' zou toch moeten 
weten dat noch het Vlaams Blok noch 
de Kommunisten een verkozene in het 
Europees Parlement hebben zodat 
deze dus zeker met kan kumuleren 

Erger is het feit dat de redaktie met 
schijnt te weten dat de enige verkoze
ne van de Volksunie op dat ogenblik in 
het Europees Parlement Maurits Cop-
pieters, van in t begin in de Senaat op
gevolgd IS door dr Peeters 

Voor de rest is de Echo juist de ver-
kozenen van CVP, PVV, PS en es 
kumuleren lustig verder' 

BIJ mijn weten werd het bencht met 
rechtgezet en mijn lezersbnef aan „De 
Standaard" van 7 februari met opgeno
men 

LV.P., Heverlee 

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

De redaktie 

Julien Schoenaerts 
de Grote Prins 

door Johan Anthierens 
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Het geld van De Wulf 

In het kader van dé verleden 
zondag moeizaam uitgedokterde 
maatregelen van de regering, 
neemt minister van Tewerkstel
ling en Arbeid De Wulf vrede met 
95 miljard voor de werkloos
heidsuitkeringen. 
Volgens betrouwbare ramingen 
zal in 1981 echter zo'n 27 miljard 
méér uitgegeven moeten worden 
dan deze 95 miljard. 

Op papier bespaart minister De 
Wulf. En op papier lijkt het tekort 
dus minder groot. 
Maar geen mens twijfelt er aan, 
dat uiteindelijk toch 122 miljard 
effektief zullen uitbetaald wor
den. 
Een schoolvoorbeeld voor gans 
het vertoon, dat de regering ver
leden zondag ten beste heeft 
gegeven-

Calewaert 
en Geens 
doofstom? 
De franstalige gemeenteschool in 
Sint-Martens-Voeren Is er in ge
slaagd, vla het Waarborgfonds 
voor het Lager Onderwijs een 
jaarlijkse rentesubsidie van onge
veer één miljoen los te maken 
Deze rentetoelagen zullen ge
bruikt worden voor verbouwings
werken in de school. 
Het Waarborgfonds is een natio
nale materie; de beslissing voor 
toekenning van de rentesubsidie 
werd dan ook getroffen in een 
interministerieel komitee. 

Vlaanderen heeft niet minder dan 
twee onderwijsministers: de so
cialist Calewaert en zijn CVP-ad-
junkt Geens. Van geen van beiden 
is ook maar enig geluid vernomen 
naar aanleiding van deze zaak. 
Geen van beiden kikken er trou
wens over, dat Vlaamse kleuters 
in Komen een stukje gang toege
wezen kregen als klaslokaal... 

Derieuw: 
een stapje 
De Vlaamse vleugel van het 
A B W , de zogenaamde Vlig 
(Vlaamse Intergewestelijke) 
heeft bij monde van haar voorzit
ter Georges Derieuw nu ook 
voorzichtig stelling gekozen in

zake de regionalizering van de 
industriële sektoren. De Vlig gaat 
niet zo ver als de Vlaamse ACV-
vleugel, maar laat er toch geen 
twijfel over bestaan dat ook zij 
een maximale regionalizering 
van de bevoegdheden en de fi
nanciële middelen voorop zet 
Alhoewel hij er nog niet de nodi
ge konsekwenties uit trekt, 
treedt ABW-er Derieuw het 
standpunt „Vlaams geld in 
Vlaamse handen" alvast bij. 
En nu maar uitkijken naar de druk 
die Vlaamse ACV-vleugel en Vlig 
achter hun standpunt zetten, 
vooral naar hun politieke achter
ban toe. Of blijft het bij woorden 
in de wind? 

Deze week dit... 
Zelf ben ik ongeveer 17 jaar 
Volksunie-mandataris op 
gemeentelijk en parlementair 
niveau. Met des te meer vrijheid 
mag ik spreken over de plichten 
van het politiek personeel. 
Ongetwijfeld hebben de 
mandatarissen een aantal 
rechten. Ik vind het onder meer 
nogal sterk, dat men de 
verkozenen louter zou 
beschouwen als blinde 
uitvoerders van de bevelen van 
besturen. Dat men hun mening, 
gevormd door meer Informatie, 
klakkeloos in de wind zou slaan. 
Driemaal neen: dergelijke 
houding tegenover de 
mandatarissen kan ik met 
goedkeuren. Zij zou getuigen 
van een negatieve, eerder 
bazige, misschien wel jaloerse 
mentaliteit. 

Een bepaalde autonomie moet 
hen gegund worden. Ook zij zijn 
onafhankelijke mensen. Die niet 
alleen moolklinkende teorieën 
opbouwen, maar vaak met hun 
neus geduwd worden op de 
naakte realiteit Deze ziet er 
soms wel anders uit dan 
verondersteld in de gloedvolle 
diskussie van het eigen lokaal. 

Zij dienen ook rekening te > 
houden met de niet altijd 
plezierige plichtplegingen van de 
politieke mallemolen: „de kiezer" 
— wie deze dan ook moge zijn 
— wenst zijn verkozene de 
hand te drukken op allerhande 
dans-, smul-, kuituur- of 
sportfestijnen. 
Goede mandatarissen dienen te 
staan op hun rechten. Zij dienen 
eveneens bewust te zijn van 
hun plichten. Deze liggen niet 
alleen op het vlak van de kiezer 
Het spreekt nogal vanzelf dat zij 
hun taak moeten vervullen In het 
bestuurs- of beleidsorgaan -
waarin ze verkozen worden. 
Dat zij het dienstbetoon ter 
harte moeten nemen. Dat zij de 
gemeenschap moeten 
vertegenwoordigen in de ware 
zin van het woord. Het 
algemeen belang dienen. 
Maar bovendien hebben zij 
plichten tegenover de Volksunie: 
de afdelings- en 
arrondissementsbesturen en 
raden, het partijbestuur, de 
partijraad. Tegenover het hele 
Volksunie-kader. 
Veel te veel stel ik vast dat de 
mandatarissen weggroeien van 

het kader. Op sommige plaatsen 
Is het gevaar groot dat er een 
kloof tussen belden ontstaat Dat 
ze verschillend beginnen denken 
en handelen. 
Met de meeste nadruk wil ik de 
mandatarissen wijzen op hun 
verantwoordelijkheid. Het 
mandaat dat zij mogen vervullen, 
hebben ze met alleen van de 
kiezer maar ook van het kader 
gekregen. Zij zijn de politieke 
emanatie van het kader. Zij zijn 
het boegbeeld. Zij belichamen al 
dan niet het wezenlijk profiel 
van de partij. Zij moeten het 
programma niet alleen kennen, 
maar ten volle beleven. 
Het is dan ook strikt 
noodzakelijk dat er nauw 
kontakt blijft tussen hen en het 
kader. Een innige band Een 
hechte samenwerking. De 
samenhorigheid die wij als model 
vooropstellen voor heel de 
gemeenschap, moet ook gelden 
in de Volksunie. 

Vic ANCIAUX 

Chabert en 
de jongeren 
In CVP-kringen blijft het origine
le voorstellen regenen om een 
einde te stellen aan de jeugd
werkloosheid. 
Nadat CVP-voorzitter Tinde-
mans had verklaard dat verlen
ging van de legerdienst dé oplos
sing was, heeft minister van 
Openbare Werken Chabert een 
nieuwe remedie gevonden. Hij 
zegde verleden week te Den 
Haag dat „onze jongeren wat 
minder honkvast zouden moeten 
worden en zich meer en meer 
moeten durven vestigen in ande
re janden, waar zij nuttig werk 
kunnen leveren". 
Wat blijkt echter uit de cijfers? 
Van de koöperanten en ontwik
kelingshelpers die op staatskos-
ten naar het buitenland worden 
gestuurd, zijn er 1.724 fraqstali-
gen en 912 Vlamingen. 
Niet bij gebrek aan Vlaamse be
langstelling: bij de vrijwilligers 
die niet op staatskosten gaan, 
liggen de verhoudingen net an
dersom-

Björn Borg 
en Vlaamse 
centen 
Zopas uitgelekt: tennis-Wiking 
Björn Borg wordt gesponsord uit
sluitend met Waalse raketten, 
maar hoofdzakelijk met Vlaamse 
centen. 
Het Waals bedrijf Donnay, dat te 
Couvin tennisraketten vervaar
digt heeft vla de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel beko
men dat haar Borg-sponsoring 
medegefinancierd wordt door de 
Belgische overheid. 
De aanvraag van Donnay doorliep 
met ongewone spoed de verschil
lende administratieve niveaus en 
instanties die er over hadden te 
beslissen. De beslissing was gun
stig: Donnay knjgt de gevraagde 
staatssteun. En vermits de Vlamin
gen in hoofdzaak de Belgische 
staatskas spijzen, wordt Borg In 
hoofdzaak met Vlaamse centen 
gesponsord... 

Een gelijkaardig verzoek van het 
Vlaamse bednjf Snauwaert dat de 
tennisvedette Gerulaltis sponsort 
werd enkele weken geleden door 
dezelfde BDBH afgewezen! 
Het bedrag dat Borg jaarlijks van 
Donnay krijgt beloopt meer dari 
twintig miljoen! 

Na het uitlekken van dit schandaal 
IS in zeven haasten verklaard ge
worden, dat „voortaan ook andere 
firma's" van de Donnay-regeling 
zullen mogen genieten,. 
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m Kommentaar 

Dr (nirbiji- K i d f n i igen voor West-Vlaanderen en Brabant (onze foto de grote Aula te LeuvenJ in de 
voormiddag ruime inspraak en samenspraak tussen de arrondissementele kaders en partijtop; in de namiddag 
een strijdvaardige bijeenkomst Volgende zaterdag de provincie Antwerpen, het weekend nadien Limburg en 

Oost-Vlaanderen. 

Wettelijk 
bedrog 
Blijkbaar Is de aktie tegen het 
onwetteli jk referendum hard aan
gekomen, want de stad Brussel 
heeft een klacht ingediend tegen 
de voorzitter van de Brusselse 
sociaal-kulturele raad. 
Hem wordt verweten de Brusse
laars aangezet te hebben om niet 
deel te nemen aan het referen
dum. Daarenboven zou hij in een 
folder gebruik gemaakt hebben 
van de hoofding „Stad Brussel ' . 
Wat volgens de Brusselse bur
gemeester en schepenen een 
misbruik is van een officiële be
naming. 
Het wordt nu toch al te bar dat 
klachten ingediend worden tegen 
mensen die de bevolking erop 
wijzen geen daad te stellen, die 
stri jdig is met de we t 

Dure wensen 
Minister Chabert staat erop een 
steentje bij te dragen om aan de 
financiële noodtoestand van ons 
land te verhelpen. Weldra zullen 
we verzocht worden om bij „dure 
infrastruktuurwerken" een kleine 
tol te betalen. 
Alle kleintjes helpen immers. 
Maar hoe kan zoiets nog geloof
waardig klinken uit de mond van 
iemand die niet aarzelde haast 
57.000 fr. te betalen voor het ont
werpen van zijn nieuwjaarskaar
ten. Voeg daarbij de prijs van het 
drukwerk en de genieters van een 
duur infrastruktuurwerk weten 
een jaar lang waartoe hun tol 
dient. 

Hypokrisie... 
„Wie de begroting wil saneren, 
wordt beschuldigd van Thatcher-

politiek. Wie verspillingen aan
klaagt vermeld in het verslag van 
het Rekenhof, doet aan rechtse 
scandalitis. Wie de schatkist wil 
stijven door een krisisiening han
delt niet moreel... Dit land is lang
zaam aan het wegkwijnen achter 
dit soort hypokrisie." 

Deze tekst is van niemand minder 
dan CVP-voorzitter Tindemans. 
Terecht stelt hij dat dit landje ten 
onder gaat aan de hypokrisie. 
Maar naar onze bescheiden me
ning is niet hij de geschikte man 
om een dergelijke uitspraak te 
doen. 

Waarom vermeldt Tindemans niet 
wie sinds jaren in dit land het 
beleid voert? Wie verantwoorde
lijk is voor die vele verspillingen? 
Wie de schatkist tot de bodem 
geledigd heeft? Wie om de haver
klap zijn verantwoordelijkheid ont
loopt?... Daarna kan er over hypo-
knsie gesproken worden. 

't Is alsof de tijd meer dan een kwarteeuw heeft 
stilgestaan. De Mark Eyskens die de jongste tijd 
herhaaldelijk ons beeldscherm en de kolommen 
van onze krant teistert, is gestampt zijn vader Gas
ton, zo omtrent de jaren vijftig. Hetzelfde slimme 
voorhoofd, dezelfde smalle lippen, met af en toe 
een krulletje errond: de koele glimlach van de bet
weter en de mensenverachter Dezelfde ambitie 
ook om de eerste te zijn. Dezelfde koude wil om 
véél ondergeschikt te maken daaraan. 
Een verbeterde uitgave? Het ziet er niet naar uit 
Vader Eyskens heeft gewacht op zijn fin de 
carrière om een van de grootste stommiteiten uit 
z'n leven te doen: de halfbakken grondwetsherzie
ning, inclusief grendels en 107-quater, anno 1970. 
Een meesterstuk dat de hele jaren zeventig vergif
tigd en een decennium verloren heeft laten gaan. 
Eyskens-junior is er vlugger bij: hij wacht niet op 
de rijpere leeftijd en het eerste-ministerschap om 
zijn kemels te schieten. 

Alhoewel in de politiek nogal vlug en gemakkelijk 
vergeten wordt, zal de zaak van de geaborteerde 
krisisiening hem geruime tijd achtervolgen. Daar 
had je dan, naast Martens en Tindemans die 
mekaar het licht van de zon niet gunnen, de nieuwe 
coming-man van de CVP. De klassieke derde hond 
die met het been zou gaan lopen. De toekomstige 
grote staatsman uit de ijzeren reserve van 's lands 
grootste partij 

Hij vond zowaar de krisisiening uit, inbegrepen fis
kale amnestie. Aan deze vondst was-maanden van 
intens en onafgebroken doemprediking voorafge
gaan. Het murw geslagen volk vernam, tussen een 
stapel onheilspellende cijfers in, dat nu eindelijk 
de redding toch zou slagen. Dank zij de krisisle-
ning-met-amnestie. 

Wat door de regering verleden zondag werd 
uitgedokterd, bevat van het voorstel-Eyskens al
leen nog de naam. De proefballon van de minister 
van Financiën is de weg van vele balonnen ge
gaan: doorgeprikt, ontploft, uiteengespat 

Dat belette Eyskens-junior niet, 's nachts met zijn 
allerbreedste glimlach voor de journalisten te 
verschijnen en zijn al-ge-he-le tevredenheid over 
de resultaten van het late regeringswerk te luch
ten. 

Enkele uren later sloot hij zich, als stemgerechtigd 
bureaulid van zijn partij, aan bij het unanieme oor
deel van de CVP-top die dezelfde resultaten zeer 
onvoldoende noemde. 

Op welk uur van de dag of de nacht is Eyskens 
Mark-F. eigenlijk wakker? 

Waters, 
bossen... 
In de nabije toekomst zullen 
meer dan 8000 ambtenaren over
geheveld worden naar de admi
nistraties van Gemeenschappen 
en Gewesten. Het Vlaamse mi
nisterie zal ongeveer 4500 perso
neelsleden toegewezen krijgen. 
De Franse Gemeenschap zal er 
2376 tellen en het Waalse gewest 
1492. 

Dat er in verhouding zoveel 
franstaligen zullen overgeheveld 
worden, wordt toegeschreven 
aan het feit dat de bevoegdheid 
over Waters en Bossen aan de 
gewesten toekomt En vermits 
Wallonië veel waters en bossen 
heeft„ 

... en cellen 
Heel deze operatie „overheveling" 
zal begeleid worden door een ad
ministratieve „cel". Op het einde 
van 1982 moet alles achter de rug 
zijn. De samenstelling van de 
Vlaamse cel is echt de moeite 
waard: sekretaris-generaal is De 
Ryck, kabinetschef van Qfeens; de 
drie administrateurs-generaal zijn 
resp. de kabinetschef van De 
Wulf, de kabinetschef van Qalle en 
een nog aan te duiden CVP'er. 

Moet er nog vermeld worden dat 
de CVP voor die derde funktie 
aan een kabinetschef denkt? 

Industriële 
kloof 
Zowel op sociaal als op ekono-
misch gebied wordt de kloof tus
sen Wallonië en Vlaanderen 
steeds maar dieper. 
Tussen 1974 en 1977 werd in het 
Vlaamse gewest een overheids-
participatie genomen in tien bedrij
ven met moeilijkheden. Daarbij 
was een bedrag gemoeid van on
geveer een half miljard. Van die 
tien ondernemingen ging er onder
tussen één overkop. 
In diezelfde periode steunde het 
Waalse gewest 31 ondernemin-

ïx.»^«fiW.H> ''.t^^?^>^^','iS'*-

VNOS 
OP TV 
Volgende week, donderdag 2 
april om 19u. f 7 is er een 
nieuwe Vlaams-nationale uit
zending. Met als onderwer
pen: 

• de vele verspillingen van 
de overheid in de sektor open
bare werken; 
• de VU-top beantwoordt 
vragen van de kijkers; 
• politieke poppenkast 

Kijkers die reeds eerder hun 
vragen voor het VU-pannel 
instuurden worden bedankt, 
wie wil meewerken aan het 
volgende programma kan 
nog steeds vragen sturen 
aan VNOS, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel. . 

gen voor een totaal bedrag van 3,5 
miljard. Daarvan zijn er evenwel 
reeds 16 failliet 
Duidelijker kunnen cijfers toch 
moeilijk zijn. 

FDF loopt leeg 
De malaise bij het FDF begint 
zichtbare gevolgen te hebben. Eén 
voor één vluchten de mandataris
sen terug naar hun oude stal. 

Vorige week provincieraadslid 
Wérion, deze week zijn kollega 
Guermant Beiden werden harte
lijk verwelkomd bij de Waalse so
cialisten. 

Volgens Guermant is de verdraag
zaamheid volledig zoek geraakt bij 
het FDF Enkele partijbonzen heb
ben alle macht naar zich toe ge
trokken. De FDF'ers met socialisti
sche inborst kunnen niet langer 
instemmen met dergelijke onde-
mokratische partijwerking en ver
laten dus het FDF-schip. 

Aldus Guermant, die het evenwel 
met nodig oordeelde zijn ontslag 
te geven in de provincieraad. 

Een jaar geleden werd Monseigneur Romero In El Salvador vermoord. 
In het Westvlaamse Zwankendamme werden door priesters neerge
legde kransen van paaslelies door een treinstel met wapentransport 
naar Zeebrugge stukgereden- CVP-voorzitter Tindemans vond inmid
dels nog geen ti jd om een afvaardiging van het El Salvadorkomitee te 
aanhoren. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Het verhaal van Jozef, 24 jaar 

Werkende werkloze leeft van leefgeld 
Volgens de voorzitter van de 
Belgische Vereniging der 
Banken heet het dat we „pas 
voorgoed de echte krisis 
tegemoet gaan.' Wat zich tot 
nog toe in ons land afspeelde 
was dus maar een voorspel. 
Daartegenover staat de 
stuurloosheid van de huidige 
regeerploeg die eerst uitpakt 
met miljardenbesparingen — 
nu alweer met het 
zogenaamde vastenplan — 
maar er de ochtend nadien 
met een zware Itater bijzit als 
blijkt dat politieke en 
ekonomische kringen het 
besparingsballonnetje 

doorprikken en wijzen op de 
papieren tijger, die er maar 
wat hulpeloos bijzit en 
toekijkt hoe het 
aftakelingsproces zich 
vol t rekt 

De politieke wereld, en dan 
vooral de paar dozijnen 
bewindvoerders, hebben nu 
wel haast kompleet elke 
voeling met de realiteit 
verloren. 

Want, er wordt wel 
breedvoerig gesproken en 
uitvoerig vergaderd omtrent 
het zogeheten nieuw 

industrieel beleid, rekonversie 
en dies meer, maar de 
realiteit van de werkloosheid, 
die nu duidelijk onmogelijk in 
de komende jaren tot sociaal-
aanvaardbare proporties kan 
herleid worden, wordt 
volkomen genegeerd. 

Nochtans begint hier stilaan 
een kanker te woeden die de 
levenskracht van onze 
samenleving snel dreigt aan 
te tasten en kompleet dreigt 
te verwoesten. Samen met het 
moeizaam opgebouwd 
demokratisch bestel 
overigens. 

Index
aanpassing 
Hoe dan ook zal de volgende 
bezuinigingsingreep en nood
greep om onze ekonomie van de 
ondergang te redden klaarblijkelijk 
een wijziging zijn aan het stelsel 
van de automatische koppeling 
van tonen en wedden aan de 
stijging van het indexcijfer van 
konsumptieprljzen. 
Deze ingreep werd geruime tijd 
uitgesteld omdat de machtige vak-
bondsorganizaties terzake nog 
een rijpingsfjeriode dienden door 
te maken. 

Maar net zoals met de andere tot 
nog toe afgetopte en ingeleverde 
gelden is het vooral de vraag of 
het op die manier besp)aarde geld 
wel daadwerkelijk voor toekomst
gerichte investeringen zal aange
wend worden. 

Geens en 
Ceulemans 
Tijdens een toespraak voor de 
Brusselse afdeling van de Orde 
van de Prince heeft minister 
Geens de Belgische communau
taire problematiek vergeleken met 
het biljartspel. Brussel zou daarbij 

de „rode" bal zijn; Vlaanderen en 
Wallonië elk een witte bal. Biljart-
kenners weten dat een stoot 
steeds bij één van de witte ballen 
vertrekt, nooit bij de rode. 
Een prachtige en leerzame verge
lijking. Alleen menen we dat 
Geens niet de geschikte man is 
om de Vlaamse „witte bal" te 
bespelen. Hij is geenszins de Ceu
lemans van Vlaanderen. 

Moratorium? 
Chabert heeft ook nog verklapt 
dat het aangekondigde morato
rium bij Openbare Werken (het 
bevriezen van projekten) alleen 
geldt voor autowegen en ex-
presswegen. Dus niet voor bij 
voorbeeld de fameuze Storm-
stuw op de Schelde die vi j f t ig
miljard frank gaat kosten en in 
het najaar door het betrokken 
konsortium gedwongen in defe-
nitieve aanneming zal genomen 
worden. 
Hoeveel werd vorig weekend op 
papier ook al weer bespaard? 
33 miljard frank. Daartegenover 
staat de 50 miljard van de Storm-
stuw die moet verzekeren dat 
ons land niet meer door water 
zou overstroomd worden. Met 
datzelfde geld zou evenwel nogal 
wat werkloosheids-ontij kunnen 
ingedijkt worden-

Tolgeld 
Na het maraton-konklaaf van vorig 
weekend mochten we deze week 
een waterval van sociaal-ekonomi-
sche berichten opvangen. Het zal 
nog wel een tijd duren vooraleer 
de preciese draagwijdte van een 
aantal regeringsbeslissingen dui
delijk is. 
Inmiddels heeft minister van 
Openbare Werken Jos Chabert 
dan toch bewezen dat hij krachti
ge besluiten kan treffen. 
Zo kondigde hij aan dat er ge-

Van een werkzoekende kre
gen de Vlaamse partijvoorzit
ters, een aantal ministers en par
lementsleden, en de pers, een 
noodbnef toegezonden: „Ik 
meen vast te stellen dat de huidi
ge situatie van werklozen en 
werkkxisheidsdiensten onhoud
baar wordt, en rechtstreeks drijft 
naar de keuze tussen zwartwerk 
of de bedelstaf: een andere weg 
is die van de kleine korruptie 
(schuiven met dossiers en der
gelijke)" 

Even in het kort het verhaal van 
deze jongeman die we Jozef 
noemen. 

Hij beëindigde in 78 zijn studies 
als sociaal-kultureel werker, en 
schoof dan aan bij de loketten 
van de RVA. (RVA is een letter
woord geworden dat nauwelijks 
nog toelichting behoeft D Tijdens 
deze wachttijd werd Jozef opge-
roefien om 20 maanden burger
dienst te vervullen. Na deze pe-
node legt de RVA hem alweer 
de wachttijd van 75 dagen op en 
dan kan hij stempelen als school
verlater. 

In oktober '80 heeft Jozef het ge
luk voor vier maanden deel te 
nemen aan een BTK-projekt in 
de plaats van een gelukkige die 
vast werk had gevonden. 

Tot dan verliep alles vrij vlot: mrts 
de nodige inspanningen bleek 
het hoe dan ook mogelijk „in 
regel te blijven". 

Levenskracht 
Na afloop van het BTK-projekt 
mocht Jozef hetzelfde werk blij
ven doen; de vnjstelling van 
stempelkontrole werd vrij vlot 
verieend. De werkloze met niet-
betaald werk informeert vervol
gens bij de Hulpkas wanneer hij 
zijn werkloosheidsvergoeding 

dacht wordt aan het heffen van 
tolgeld voor het gebruik van brug
gen en tunnels. De miskleum van 
het A-vignet wordt dus weer over
gedaan. 

We kunnen ons al verheugen in 
prachtige verkeersopstoppingen 
op bij voorbeeld de Vih/oorde-
viadukt van de grote ring rond 
Brussel en aan de flessehals in 
Meise waar nu al elke dag gedu
rende pakweg vijf uren ellenlange 
files energie verkwisten. Maar 
daar moet de staat dan wel niet 
meteen voor opKJraaiea 

zal uitgekeerd knjgen, en de be
diende antwoordt hem dan ijs
koud „dat dit nog wel een paar 
maanden kan duren". Op de 
vraag van Jozef hoe hij in die pe
riode inmiddels zijn huisbaas, de 
gasrekening en de bakker rustig 
kan houden wordt er vaag iets 
gemomfjeld over steun zoeken 
bij het Ofjenbaar (Dentrum voor 
Maatschappelijk Werk. 

Jozef, die wél werk t maar gratis 
moet werken en recht heeft op 
dopgeld, neemt dan maar kon-
takt op met de betrokken RVA-
direkteur, mijnheer X. Deze heeft 
begrip voor de problemen van 
Jozef, maar verklaart nch onbe
voegd, zegt dat er mensen al 
meer dan een half jaar op urtke-
nng wachten, en voegt er sus
send aan toe dat Jozef toch 
maar met zijn groeten kontakt 
mag opnemen met mijnheer Y, 
de bevoegde dienstchef. 

Om een lang en triest verhaal 
kort te houden: aan Jozef wordt 
door mijnheer Y gevraagd of hij 
direkteur X van dichtbij kent; dan 
zou er wel iets kunnen gedaan 
worden... 

Jozef gaat daar met op in, want 
hij vindt dit een kleine vorm van 
korruptie. 

Na nog een dag rondhossen 
geraakt hij terecht en geholpen 
bij het OCMW waar hij, in af
wachting van werkloosheidsuit
kering, elke maand het minimum-
leefgeld voorgeschoten krijgt 
Jozef is 24 jaar, een biezonder 
ondernemende jonge man, die 
wél werk heeft als vrijgestelde 
van stempelkontrole, maar die 
momenteel door het OCMW in 
leven wordt gehouden. 
In de situatie van Jozef verkeren 
duizenden bekwame jongeren, 
die volgens hun aard en uithou
dingsvermogen hoe dan ook vrij 
spoedig ontmoedigd geraken. 
In zijn brief aan de politici heeft 
Jozef gewezen op de voor hem 
pijnlijke ervaring van de kleine 
korruptie (een dossier voor 
voorkeurbehandeling uit de sta
pel halen, waar de andere wach
tenden de dupe van zijrO, op het 
falend overheidst)eleid in de sek-
tor van het sociaal-kultureel 
werk, de administratieve behan
deling die schreeuvrt om ge
dwongen zwartwerk, het bewust 
talmen van de overheid met uit-
tjetalingen, waarbij de werkloze 
het intrestengelag betaalt.. 
Jozef besloot: „ik heb gewerkt 
als stagiair, gewetensbezwaar
de, BTK'er, vnjgestelde van 
stempelkontrole Moet ik nu nog 
bewijzen dat ik werkwillig ben? 
Ik wens anoniem te blijven, want 
het is niet mijn bedoeling bena
derd te worden voor sociaal 
dienstbetoon van politici om iets 
met mijn dossier" te doen. 
Alleen vrezen we voor Jozef dat 
zijn noodkreet (waarbij hij het 
ongenoegen van tienduizenden 
jongeren vertolkt) nauwelijks in 
de regeerraad zal gehoord wor
den. Daar IS men slechts bekom
merd om te allen pnjze verkiezin
gen te vermijden... De onbevre
digde werkhonger van de jonge 
generatie dreigt evenwel mor
gen de levenskracht van onze 
samenleving fataal aan te tasten, 
(hds) 
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lonen Piet 
W/£ (SAAT DE 

BEL6ISCHE PUT 
VUUE/i ? 
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Z'JA/ DAAR ^/OG/IL 

STERK Ifi. 

Gemiste 
kansen 
Voormalig eerste minister Leo Tm-
demans heeft dinsdag goede ster 
gemaakt Ijij de bouwpromotoren. 
In een voordracht bracht hij scher
pe kritiek uit op het overheidsbe
leid, sprak hij over het land van de 
gemiste kansen, en trok hij woukJ-
be professorale registers open 
door te stellen dat het makro-
ekonomisch betekJ belangrijker is 
dan het vernieuwd industrieel be-
lekJ waar nu naar verliidt aan 
gedokterd wordt 
Tmdemans oogstte goedkoop 
sukses, en maakte vooral zx:hzelf 
wijs dat hijzelf nimmer ofte nooit 
jarenlang eerste viool speekie in 
opeenvolgende regeringen. 
Tijdens zijn regeerperiode nam hij 
in feite maar één keer een kordaat 
besluit, en deed nauwelijks het 
tegenovergesteMe van de Spaan
se Tejero: hij zette het parlement 
voor schut, door opgewvonden en 
na de nodige verbale afdreigingen, 
het parlement uit te k)pen en zich 
met k>eierKie sirenes naar de ko
ning te laten voeren. Diezelfde 
vaarxJeMuchtige houdt dus van
daag her en der zedepreken. 

Zonder belang 
uit de voorlopige resultaten van 
de volkstelling werd door de 
KUL reeds berekend dat Vlaan
deren één kamerlid meer zal kun
nen afvaardigen naar het Parle
ment Brussel daarentegen zal 
één kamerzetel verliezen, terwijl 
Wallonië hetzelfde aantal be
houdt 

Politiek zal deze kleine zetelver
schuiving weinig invloed uitoefe
nen. Reeds in 1971, bij de grond
wetsherziening, hebben de 
Vlaamse traditionele partijen de 
meerderheid van Vlaanderen in 
het Parlement en in de regering 
prijsgegeven. 

Geen geld 
voor duinen 
Een gedeelte van de duinen te 
Westende, ongeveer 8 ha, wordt 
verkaveld en bebouwd. 
Reeds in 1965 werd het gebied 
aangekocht door een immobi-
liënmaatschappij, maar het ge
westplan van 1976 promoveerde 
het tot beschermd natuurgebied. 
Promp diende de maatschappij 
een eis tot schadeloosstelling in, 
waarmede de Vlaamse deelrege-
ring ten zeerste verveeld zat Het 
ging immers om een bedrag van 
384 miljoen fr. 

Om hieraan te ontkomen koos 
staatssekretaris Akkermans 
voor de gemakkelijkheidsoplos-
sing: laat maar verkavelen en 
bebouwen. Bij zijn motivering 
vermeldt hij daarenboven dat de 
Vlaamse deelregering prioritair 
open ruimten zal vrijwaren in het 
gewest Brussel-Vilvoorde. 

Voor de duinen geen geld, wel 
voor de zondagse wandeling van 
de Brusselaars? Dat zal nog 
moeten blijken. Feit is evenwel 
dat de Vlaamse regering al even 
unitair redeneert als de centrale 
regering. 

Van Pecq 

tot Dottenijs 
Dagenlang heeft de regering zich 
beraad over saneringen en be
sparingen. Met de glimlach kon 
medegedeeld worden dat per 
slot van rekening 33 miljard ge
vonden werd. Opvallend daarbij 
is dat er in dit land toch nog 
steeds voldoende staatsgeld 
voorhanden is om nutteloze uit
gaven te verrichten en kunstwer
ken uit te voeren .tot meerdere 
eer en glorie van niemand.' In de 
begroting van Openbare Werken 
is 140 miljoen uitgetrokken voor 
de aanleg van een weg tussen 
Dottenijs en Armentières. 

Nooit van gehoord? Dottenijs 
ligt op enkele kilometers van 
Pecq. Wat Chabert bedoelt is dat 
de aanleg van de weg Pecq-
Armentières verdergezet wordt 
In ruil voor het Vlaamse school
tje te Komen; alleen reeds dit 
jaar 140 verspilde miljoenea 

PERSpe^f/ef 

Pioeösteerlj 

Wie de maandagmorgen naar de 
radio heeft geluisterd, viel het 
meteen op. Het zogenoemde 
konklaaf heeft maar één resul
taat gehad: uitstel van executie. 
De regering is vooriopig gered. 
En de CVP met Tindemans en 
Eyskens op kop is de grote ver
liezer. Eyskens en Tindemans 
hadden de dagen en weken voor
dien wel hard geroepen en ge
tierd, maar toen puntje bij paaltje 
kwam hebben ze hun staart inge
trokken. Schrik voor verkiezin
gen? 

I ' ^ T de liberale oppositie, die 
• ^ het vooral va i pure demago
gie moet hebben in haar vuist lacfit 
is nogal begrijpelijk. Lees maar 
Het Laatste Nieuws: „Dit krH>ei-
werk is de illustratie van de grondi
ge verdeekjheid in de regering, die 
opnieuw is onder woorden ge
bracht in de reakties van de 
partijbureaus. 
Bij de SP, „Waar men de buik vol 
heeft van de CVP", kon men de 
vreugde nauwelijks onderdruk
ken. De SP heeft haar slag thuis 
gehaakj en niets moeten toege
ven. 
Bij de CVP was men daarentegen 
niet tevreden en kon men slechts 
vaststellen, dat de voorgestelde 
maatregelen onvoldoende zijn. 
Het ziet er naar uit dat de CVP-
ministers gezwicht zijn voor de 
afdreigingen van de SP en verko
zen hebben liever met de staart 
tussen de benen voor hun p>artij-
bureau te verschijnen dan een 
krisis te veroorzaken, die naar 
verkiezingen zou leiden en waar
van de CVP de daver op het lijf 
heeft 

Maar dit toegeven van de CVP is 
een slag in het gezk^frt van voorzit
ter Tindemans van wiens gezag rxj 
niet veel meer overblijft Ook mi
nister Eyskens blijkt nu meer dan 
ooit een man met twee gezichten." 

I ^ f laatste konidusie is wel juist 
• ^ T t x t e m a n s en Eyskens wer
den met hun rug tegen de muur 
geplaatst niet op de eerste plaats 
door de socialisten, maar wel door 
hun bloedeigen ACV. De vakbond 
steunt Marlens en daarmee uit 
Dat de CVP dan fel gezk:htsver-
lies Njdt is het ACV een zorg. 
Heerlijke partij-
Gok De Morgen wijst daarop: Het 
besparingspakket dat zondag
nacht uit de bus kwam, werd 
vrijwel volledig door de socialisti
sche familie aangereikt Maar ook 
inzake de krisislening ftaalt Tinde
mans een Pyrrhusoverwinning. 
Voor zover de informatie rrwmen-
teel beschikt)aar is, lijkt het erop 
dat alleen de naam werd weerfxxj-
den. Immers, er komt geen fiskale 
amnestie en ook de voortieffing, 
zo zei SP-voorzitter Van Miert 
formeel, wordt niet opgedoekt 

Voor de politieke weiamemer 
rijst natuuriijk de vraag welke kon-
klusies de volgelingen van Tinde
mans zullen trekken uit het feit dat 
de vert)ale krachtpatserij van de 
voorzitter nauwelijks resultaat 
heeft opgeleverd. DisskJenties 
naar de liberale partij kunnen niet 
langer worden uitgestoten." 

Nou, nou- De Morgen over
drijft toch wat: CVPers die over
stappen neiar de liberalen. Neen zo 
vlug zal dat wel niet gebeuren. De 
CVP Is de partij van de macht en 

alvorens iemand daaruit stapt 
moet hij prirxsepen hebben. Wat 
wel juist is, is dat de machtsstrijd 
binnen de CVP weer votop bezig 
is. Voorlopig hebben Tirxlemans 
en Eyskens vertoren. Maar de 
strijd gaat voort Het zijn weer 
hoogdagen van kristelijke eensge-
zindtiekJ in de Tweekeskenstraat. 

AL met al blijkt intussen dat het 
konklaaf niets fundamenteeis 

heeft opgelost aan de doodzieke 
Belgische begroting. Dat zegt ook 
De Rnancieel Ekonomische Tijd: 
Jüit <St alles blijkt dat de echte sa
nering van de overheidsfinanciën 
nog maar eens werd uitgesteld 
Door op het begrotingskorldaaf 
de kaart van het politiek haatoare 
te spelen heeft de regering welis
waar haar bestaan gered, maar de 
overfteidsfinanciën zip er amper 
beter van geworden. Bovendien 
werd de vrees dat de krisislening 
zou worden misbruikt om de ech
te sanering uit te stellen, jammer 
genoeg waarfieid. Bij dit laatste 
rijst trouwens onrniddeHi^ de 
vraag welk mkklel volgend jaar zal 
moeten worden uitgedacht om de 
put in de overfieidsfimgxdën te 
dempen." 

Ook Gazet van Antwerpen meent 
dat Martens alleen maar heeft 
uitgestekl- naar de volgerxle ge
neratie: JJegatief is en blijft dat 
men geen echte financiële sane
ring aandurft Het gros van het 
struktureel tekort wordt immers 
gedekt door een lening. Deze zed 
de nu reeds kxxizware staats-
schuki nog fors vertiogen en voor 
gevolg het>ben dat er elk jaar 
miljarden dienen uitgegeven aan 
intresten en aflossingen. De ko

mende generaties krijgen derhal
ve de rekening geprezenteerd 
LHtger^erxi de generaties, tSe 
geen gukten jaren meer zullen 
kennen, zoals wij' 

EEN man met wie we erg veel 
medetjden fiebben. is de 

kommentaarschrijver van Het 
Volk. Als goede ACVer moet hij 
toejuk:fien dat zijn bazen hebben 
gewonnen, maar als goede 
C VP"er nnag fii j toch niet wijzen op 
de nederlaag van Tindemans en 
Eyskens. Wie krijgt dan ook een 
veeg uit de pan? Juist ja: een 
socialistisch minister- „Wat mag 
men nog gehven van ministers, 
de de bevoSdrtg om de haverklap 
via de media met het „dramatisch 
keuakter" van de ekonomische en 
financiële toestand van het land 
konfronteren, maar nauwelijks in 
staat zijn de spanningen weg te 
nemen? Minister van Artieki en 
Tewerkstelling De Wulf is zoge
zegd bereid miljarden te sp^en in 
de sektor van de werkkx>shekJ; 
met als achterpoortje, dat Nj de 
Ijijkredieten later toch aan het 
parlement kan vragen Het pro
bleem ligt echter niet in de miljar
den voor de werkkx)sheid, maar in 
de miljarden die niet bescNkt>aar 
zijn voor de t)evordering vsm de 
tewerkstelling. Dat is de kern van 
de zaaik, die niet is aangeraakt en 
als een zwaard van Damocles 
boven deze regering blijft han
gen." 

Na al de tamtam rond het konklaiaf 
blijft maar één konklusie over: de 
CVP Is grondig verdeeW, weet 
niet op welk been dansen en heeft 
schrik als de pest voor verkiezin
gen- Dat moeten we onthouden. 
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Wetstraat 

Tussen woord en daad 
Het is eerste minister Martens 
deze weelc gelukt om het debat 
over het sociaal, ekonomisch en 
financieel beleid van zijn rege
ring — sowieso reeds een nahin-
kende schijnvertoning — verder 
af te takelen tot een doorde
weeks Belga-fait divers. 
Ongewild waarschijnlijk, maar 
daarom niet minder tekenend 
voor het misprijzen waarmede 
dit Pariement bejegend wordt, 
verscheen het antwoord van 
Martens op de vele interpellaties 
via een telexbericht een dag te 
vroeg in de media. De kamerie-
den konden zijn repliek dan ook 
uitgeschreven volgen. 

Nog meer afgetakek) is de half
slachtige staatshervorming, die tij
dens de voorbije zomer het dag
licht zag. Hoe minimaal en be-
houdsgezirxJ ook, vandaag rest 
zelfs daarvan niets. 
De Vlaamse Raad vergadert nau
welijks. En zo toch, dan stijgt het 
niveau van de aaigesneden tema-
ta zekien uit boven een bescherm
de kerktoren of een schoonheids
foutje bij de BRT-berichtgeving. 
Slechts aarzelend en achterdoch
tig werd ingegaan op het voorstel 
van Vic Anciaux om in de scfxxyt 
van de Vlaamse Raad een overleg 
op gang te brengen over de so-
ciaal-ekonomische toestand in 
Vlaanderen. Om akjus de centrale 

regering te kunnen adviseren over 
de wensen en de behoeften van 
Vlaanderen en eigen aksenten op 
het beleid aan te brengen. 
Van de Vlaamse deelregering is 
terzake niets uitgegaan! Het her
stelbeleid van de natonale rege
ring hieeft zij zonder verpinken 
laten passeren. 
Een schimregering, waarvan de 
leden met publieke verklanngen 
en lintjes knippen aan de kost 
komea Het ontbreekt hen volko
men aan het dynamisme en de in
zet om vanuit de povere regkxiafi-
zatie toch een aanvang te maken 
met een eigen Vlaams toekomst-
gencht beleid. 
Noótt. tevoren werd ons land zo 
unitair en centraal bestuurd. De 
verwarring tussen nationale en re
gionale materies, de laksheid van 
de Vlaamse deelregenng, de wijze 
waarop de centrale regering, ook 
de Vlaamse leden daarvan, alle 
bevoegdheden naar zk:h toe-
haalt,.- allemaal tekenen aan de 
wand dat de federale idee defini
tief ten grave wordt gedragen. 
Iemand als Chabert aarzelt dan 
ook niet meer om op te komen 
voor een strakkere natkxiale en 
soKdaire politiek. Van Claes was 
dat al geweten, maar zonder blik
ken of btozen behandelt hij van
daag de ekonomische expansie, 
alsof deze rKXXt zou geregkxiali-
zeerd zijn. 

Amnes t i e ten g rave 
Het zal dan ook wel niemand 
verbazen dat in een dergelijke 
sfeer de problematiek van de 0[> 
ruiming van de sociale en humane 
gevolgen van repressie en epura-
tie, helemaal niet meer aan bod 
komt Een vrijbHjverxie resokxtie in 
de Vlaamse Raad kan er nog net 
af. Maar daadwerkelijk iets onder
nemen- Na de moverwegingne-
ming door de Kamer stond eigen
lijk niets een normale behandeling 
van de wetsvoorstellen van Joos 
Somers in de weg. Maar door 
alleriet omstandigheden — gewil
de en ongewilde — werd dit 
steeds maar verdaagd. 

Sommige wetsvoorstellen van het 
VU-kameriid behoren behandekj 
te worden m de kommissie van fi
nanciën, arxiere in de kommissie 
arbekJ en tewerkstelling, de kom
missie landsverdediging en justitie. 
Daarvan is evenwel niets in huis 
gekomea 

Nu kan men begrip opbrengen 
voor een gezamenlijke behande
ling in één kommisie, maar tegelijk 
kan men zk:h moeiïjk van de in
druk ontdoen dat obstruktie de 
enige beweegreden i& 
Vorige week diende de Konferen-
tie van de Voorzitters te beslis
sen over het uiteindelijk k)t van de 
wetsvoorstellen. Maar de fraktie-
voorzitters, met uitzondenng van 

In de Kamer pakte de Limburger Jaak Gabriels de eerste minister en zijn kotlega's van Justit ie en 
Binnenlandse Zaken scherp aan over het onbestrafte wapengeweld in de Voerstreek en over de polit iek 
van twee maten en twee gewichten in dat gebied. 
Hij eiste dat de regering dringend werk zou maken van het 15-puntenprogramma van de Vlaamse Voere
naars en van de afschaffing van de faciliteiten, waardoor het Vlaams en Limburgs karakter van de Voer 
definitief zou beveiligd worden. 
Het antwoord van minister Moureaux kon moeilijk nog ontwijkender zijn en liet zelfs in het midden of de 
regering het Nederiandse karakter van de Voer aanvaardt! 

Paul Van Grembergen en Tob
back, daagden niet op. Noch de 
CVP, noch de P W achtten het 
nodig een inspanning te leveren. 
In een persmededeling drukte de 
VU-kamerfraktie dan ook haar 
verwondenng uit ,over de spelle
tjes die door deze Vlaamse par

tijen gespeeld worden ten op
zichte van de publieke opinie in 
Vlaanderen, waarbij ze zich 
enigszins voorstander verklaren 
van amnestie maar wanneer het 
erop aankomt om tot een rege
ling te komen, stelselmatig hun 
verplichtingen ontlopen". 

P-Sprokkels 
# In de kxtp van de voorbije 
week kregen de kamerleden ein
delijk de kans de regering te on
dervragen over het sociaal, ekono
misch en finfflicteel belekJ. Hugo 
Schiltz hekeWe daartnj voorname
lijk de werkmetoden van Martens 
en zijn kollega's en pleitte ondub
belzinnig voor de herwaardering 
van het beginsel ^ lo l i t ics first": 
„Wat nodig is om het land er 
opnieuw bovenop te helpen, is 
een politieke consensus. Maar 
zoiets kan blijkbaar niet in een 
land, waar de werkelijke macht
hebbers de moed niet hebben 
voor het pariement te verschij
nen." 

# Tijdens het debat over de be
groting van Middenstand voor 
1981 beklemtoonde Michel Ca-
poen nogmaals de belangrijke rol 
van de KMO's m de strijd tegen de 
krisia Omvwile van niet-ekonomi-
sche motieven bijft de unitaire 
staat een beleid voeren dat zk;h 
toespitst op achterhaalde bednj-
ven, zodat onvoldoende middelen 
overblijven voor de dynamische 
bednjven en de nieuwe sektoren, 
die grotendeels In Vlaanderen ge
vestigd zijn. Slechts een waarach
tige Vlaamse autonomie kan daar
aan verhelpen. 

# Germain De Rouck van zijn 
kant benadrukte het ongunstig so
ciaal zekerheidsstatuut van de 
zelfstandigen. Vooral het pensi
oenstelsel IS daarbij een uitschie
ter. Van een harmonizatie van de 
verschillende stelsels moet dnn-
gend werk gemaakt worden. 

# Bij de begroting van Financiën 
wees Hektor de Bruyne op de 
vaak moeilijke materiële omstan-
digheden waarin het personeel 
van het departement tewerkge-
stekj Is. Tevens drong hij aan op 
meer aandacht voor opleiding en 
vervolmaking van het personeel 
en op een vereenvoudiging van de 
belastingformulieren. 

# Zijn kollega Rob Vandezande 
hekelde de beslissing dat de Brus
selse randgemeenten onderge
bracht werden bij de Brusselse 
direktie van de direkte belastin
gen. Hij drong aan op een overhe
veling van de direkte belastingen. 
Hij drong aan op een overheveling 
van de randgemeenten naar de 
tweede gewestelijke direktie van 
Brabant 

• Cario Van Eisen betreurde 
daarbij dat aan de Gemeenschap
pen geen beslissingsrecht is toe
gekend. Terzake diende hij een 
reeks amendementen in, ^sook 
om bij de uitvoenng van het ont
werp de Raad van Advies voor 
Ontwikkelingssamenwerking te 
betrekken. 
• De geruchten die Paul Van 
Grembergen opving betreffende 
het Waarschootse bednjf „Textl-
la", konden door minister Claes 
met ontkend worden. Een belang
rijk venes aan artjeidsplaatsen zal 
omwille van een noodzakelijke 
herstrukturering onvermijdelijk 
zijn. 

REL 
TJE 

De heer R. Gillet (interpellatie tot 
de heer M. Eyskens, minister van 
Financiën - in het Frans): CJHet is 
juist dat u niet verantwoordeli jk 
bent voor de huidige toestand 
maar als ik het lijstje overioop 
van uw voorgangers op het de
partement van Financiën zie ik 
voor de twintig jongste jaren de 
heren Dequae en vader Eyskens, 
CVP; Henrion, liberaal; baron 
Snoy, PSC_ (gelach), de heren 
Vlerick, CVP; De Clercq, P W en 
tenslotte de heer Geens, CVP. 
Bovendien tel ik sedert 1980 drie 
minister van Financiën: de heren 
Henrion, Hatry en uzelf. Dus in 
totaal tien jaar financieel beheer 
door de CVP, vier jaar door de 
PSC, vier jaar door de P W en 
twee jaar door de PRL 
Mijnheer de minister, u geeft 
blijk ofwel van moed, ofwel van 
onbewustheid. In het eerste ge
val bewonder ik u, in het tweede 
zal de heer Tindemans u niet 
bewonderen! 

Samengevat kan worden gezegd 
dat de meeste verantwoordeli j
ken voor de afgang tot uw partij 
behoren r 

(Senaat Beknopt Verslag. Gewone Zitling 
1980-1981, Vergadenng van donderdag 
19 maart 1981. biz. 423) 
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8 mi Onze wereld 

Leopoldo 
Calvo Sotelo: 
fier en voorzichtig 
In zijn Don Carlos schreef Schiller: stolz will ich den Spanier. Trots en 
fier. Dit lijkt me dan ook de meest opvallende karaktertrek van Calvo 
Sotelo. Men zegt dat de Spaanse premier zich gedraagt alsof het Eu
ropa Is en niet Spanje dat om opneming in de Gemeenschap verzoekt 
Leopoldo heeft het ernstige, sombere, ietwat bedroefde gezicht van 
een begrafenisbidder. Zijn uiterlijk kontrasteert fel met de Spaanse 
hemel die vanouds mild en vriendelijk is. Hier passen geen loftuitin
gen en bazuinstoten. Hij is 54 geworden en heeft in al die jaren bij 
weten van vrouw en kinderen niet een keer gelachen. Een foto met een 
lachende Leopoldo zou een wereldprimeur zijn. Onbewogen kijkt hij 
de wereld in. Hij heeft nu eenmaal una cara de palo, een houten kop, 
en beseft dat het nu te laat is om er iets aan te veranderen. 

De wieg van de Spaanse rege
ringsleider stond in Galicië (1927). 
Dat is ver af van de scherpe 
maatschappelijke tegenstellingen 
die andere Spaanse streken ken
merken. Zijn ouders behoorden 
tot de welgestelde burgenj, niet 
bepaald rijk, maar een zekere 

Portret 
waardigheid en statigheid verto
nend die men gemeenlijk als def
tigheid omschrijft. Een oom van 
hem Is tot vandaag vermaard ge
bleven: José Calvo Sotelo. In 1931 
voerde hij in de Cortes de monar-
chistlsche oppositie aan. Om die 
reden werd hij op 13 juli 1936 door 
linkse ultra's omgebracht De 
moord op oom José was a.h.w. het 
startschot voor de Spaanse bur
geroorlog, want vijf dagen later 
ontketende generaal Franco zijn 
offensief tegen de republikeinen. 

Na de burgeroorlog werd José 
postuum als nationalistische held 
vereremerkt 

Leopoldo zelf promoveerde tot 
burgerlijk Ingenieur. Hij was de 
primus van zijn promotie. Na zijn 
studie bleef hij gebiologeerd door 
de wiskunde, maar legde zich ook 
toe op muziek en talen. In zijn 
studentenjaren Interesseerde de 
politiek hem matig. Toch millteerde 
hij In een monarchistlsche jeugd-
organlzatle en in het jeugdver-
bond voor katolleke aktle. Men 
heette die vrome knapen „jonge 
maagden", allicht omdat ze de rui
ten stuk gooiden van alle bio
skoopzalen waar Rita Hayward 
haar dans met de zeven sluiers uit
voerde. Maar, in 1955 verzoent hij 
zich met het volle leven en trouvrt 
met Pilar, de dochter van een 
franquistlsch minister die hem na 
verloop van acht jaren evenveel 
kinderen schenkt. In een grote villa 
te Somosaguas (bij Madrid) 
woont de hele familie in huiselijke 
vrede en vreugde samen. Er Is 
daar een zwembad, een vijver, een 
rekreatieparkje, een witte plano en 
een biblioteek met 15.000 boeken. 

Leopoldo Calvo Sotelo Is 42 als hij 
als P.-D.-G. van de Spaanse spoor
wegen voor het eerst op het poli
tiek fxjdium verschijnt een staats-
benoeming die onder Franco niet 
zonder protektle denkbaar Is Een 
tijdlang laveert hij in franquistische 
wateren zonder een bepaalde 
richting uit te varen, alsof hij gedul
dig zijn tijd afwacht Bij Francos 
dood gaat hij eerst bij gematigd 
rechts aanleunen, maar zwenkt 
vervolgens naar het centrum dat 
naar zijn gevoel, moet steunen op 
rechts. In een minimum van tijd 

leggen de politieke groeperingen 
van diverse pluimage hun attentis-
tlsche houding af en zoeken aan
sluiting bij de gematigde trend van 
Calvo Sotelo. Om die uit nood 
geboren solidariteit politiek te ver
zilveren moeten de heterogene 
komponenten organizatorlsch 
worden gebundeld. Er moet ook 
een leider zijn. Soclaal-demokraat 
Calvo Sotelo zorgt voor het een 
en het ander: in de twee weken 
die aan de wetgevende verkiezin
gen van juni 1977 voorafgaan, 
smeedt hij de hele UCD (unie van 
het demokratlsch centrum) tot 
een monoliet blok aan elkaar, acht 
politieke partijen onder een dak en 
vlag. Vervolgens biedt hij zijn 
vriend Adolfo Suarez het voorzit
terschap aan. Hijzelf neemt genoe
gen met de stille waardering van 
het Paleis. 

Hij werd voor zijn goede diensten 
aan vorst en vaderland voortreffe
lijk beloond. Op een paar luttele 
maanden na Is hij zonder onder
breking 's Konings demokratlsche 
minister geweest: Handel, Open
bare Werken, de betrekkingen 

met de Gemeenschap. In die laat
ste hoedanigheid heeft hij blijk
baar zijn krachten overschat: in 
1980 verzoekt Frankrijk om een 
nieuw uitstel voor Spanjes toetre
ding. Suarez ontneemt hem zijn 
Europese job, maar promoveert 
hem tot vice-minister en minister 
van Ekonomische Zaken, een 
springplank naar de macht die 
hem na het verrassend ontslag 
van Suarez en na de mislukte 
operetteputsch In de schoot valt 

Het aanbod van de socialisten en 
van rechts om mee in de boot te 
stappen, wijst hij af. Hij zal regeren 
met de UCD. Zo had hij de ontwik
keling nu eenmaal geprogram
meerd. Calvo Sotelo is wijs, hard, 
scherpzinnig en vastberaden. Hij 
laat nooit varen wat hij zich voor
genomen heeft Hij Is ook uiterst 
behoedzaam, zoals de Sfsaanse 
boeren: no se merienda da cena, 
hIj spreekt zijn mondvoorraad niet 
voortijdig aan. Niemand weet van

daag hoe hij zijn weg zal vinden 
tussen het Baskisch „Eta militar" 
en de geprikkelde bonzen van het 
leger. Het is goed spoedzittingen 
van het Kabinet te organizeren, 
naar Baskenland te vliegen om er 
de uitvaartplechtigheid van een 
neergeschoten kolonel bij te wo
nen. Maar, uiteindelijk zal de grote 
donkere en ontoegankelijke man 
moeten handelen, of terugkeren 
naar Somosaguas en zijn witte 
piano. 

De minderheden en het reglement 
STRAATSBURG - De parle
mentaire week werd ingezet met 
reglementsherziening. Voor de 
VU en andere kleinere partijen is 
dit van enorm belang: het regle
ment bepaalt namelijk o.a. hoe
veel leden een fraktie moet uit
maken, hoeveel spreektijd men 
krijgt enz. Herhaaldelijk reeds 
probeerde de CVP de kleinere 
frakties (de Technische Koördi-
natle, waar de VU deel van uit
maakt) en de onafhankelijken 
(o.a. D'66, RW en FDP) monddood 
te maken. Tot nog toe is dat niet 
gelukt, en het jongste rapport 
gaat zelfs in de goede richting. 

Jaak Vandemeulebroucke (een 
naam waar de voorzitters wel 
eens last mee hadden-!) sprak 
daarover dan ook zijn tevreden
heid uit, en bracht langs amende
ment samen met de Ier Blaneyen 
de Italiaanse Castellina nog drie 
korrekties aan. De stemming 
over deze aangelegenheden 
heeft plaats volgende week in 
Straatsburg. 

Europa en 
het jaar van 
de gehandicapten 

Het Engelse Labour-lid mevrouw 
Clwyd lichtte dit rapport toe: een 
fraaie kompllatle van een hele 
reeks aanbevelingen, tot en met 
het organizeren van Euroton, een 
soort Europ)ese Boemerang. Maar 

wat na 1981 ? Gaat het jaar van de 
gehandicapten de mist In net zoals 
het jaar van de vrouw, van het 
kind? Daarom vond Jaak Vande
meulebroucke het rapport te voor
zichtig. In zijn tussenkomst vroeg 
hij dat het parlement bindende 
richtlijnen moest eisen. Dit was 
een kans om de ontwikkeling van 
het sociaal Europa te bewerkstelli
gen. Hij zei nog dat de Europese 
instellingen zelf het voorbeeld zou
den kunnen geven, zowel ten aan
zien van de indienstneming van 
gehandicapten als ten aanzien van 
de toegankelijkheid van de gebou
wen. 

Het was de liberale Franse me
vrouw Pruvot die dit rapport voor
stelde. Anderhalf jaar heeft de 
Kommissie Jet/gd nodig gehad om 
een uiteindelijk slecht rapport vol 
algemeenheden op te stellen. Bo
vendien repte het geen woord 
over jeugdwerkloosheid. Jaak 
Vandemeulebroucke verzette 
zich tegen het plan een Europees 

onderwijsbeleid op te zetten: on
derwijs moet binnen de bevoegd
heid van de regio's blijven. Eerder 
dan onderwijs onder één gemeen
schappelijke noemer te plaatsen, 
zou men beter een regeling uit
werken voor erkenning van diplo
ma's. Een duitstalige Belg kan wel 
In Aken gaan studeren, maar dan 
mag hij twee jaar wachten op de 
homologatie van zijn diploma Hier 
kan België een voorbeeld nemen 
aan Italië, waar de Zuld-Tlrolers in 
Inssbrück universitaire studies in 
hun taal kunnen aanvatten, en hun 
diploma onmiddellijk erkend we
ten door de Italiaanse overheid. 

Wij kregen In Straatsburg het be
zoek van mevrouw Anna Fomesa, 
kabinetschef van de parlements
voorzitter van Catalonië. We be
reidden er het bezoek voor van 
het Catalaanse parlement aan 
Straatsburg. Op die wijze behoudt 
de Volksunie nauwe kontakten 
met Europese minderheden In het 
kader van de Konventie van Brus

sel. Over tien dagen beraadt het 
Catalaans parlement zich over het 
autonomlestatuut Ook hiervoor is 
de VU de voornaamste informatie
bron en bezorgen we hen kriti
sche overzichten van de regionale 
statuten in Europa. 

Voorts diende Jaak Vandemeule
broucke een ontwerp-resolutie in 
waarbij het Europees Parlement 
de Spaanse regering verzoekt de 
regering van Galicië te betrekken 
bij de onderhandelingen over de 
toetreding van Spanje tot de EG. 
Voordien had Maurits Coppieters 
een gelijkaardige resolutie inge
diend voor Catalonië en Basken
land. 

San Salvador 
tenslotte. 

Er was nog een ontwerpresolutie 
ingediend door Karel Van Miert 
over San Salvador, met de vraag 
voor een urgentiebehandeling. Dit 
werd afgewezen, mede door de 
weigering van de krlsten-demo-
kraten. Ze stemden echter wel 
voor de urgentiebehandeling van 
een ontwerpresolutie waarbij de 
ter dood veroordelingen In Angola 
werden afgekeurd. In Angola Is de 
leiding echter niet „knsten-demo-
kratisch" zoals in San Salvador. 
Meer en meer stelt men zich de 
vraag waarvoor knsten-demokra-
tie staat: een grote vlag die blezon-
der eigenaardige ladingen dekt 

Herman Vanheirstraeten 

26 MAART 1981 



Onze wereld M^ 
Waals onderwijsminister weinig 

Europees en anti-Nederlands 
Op 4 november 1980 zette de franstalige minister van Nationale 
Opvoeding BusquinlPS) — Inmiddels minister van Binnenlandse Za
ken geworden — zijn handtekening onder een omzendbrief die er 
biezonder grootmoedig uitzag. Hij wilde hiermede uitvoering geven 
aan de aanbeveling van de Raad van de Europese Gemeenschap om 
aan de kinderen van gastarbeiders onderwijs te verstrekken In hun 
moedertaal. Zo geloofwaardig zag deze omzendbrief eruit dat hij zo
waar een lijst bevatte van tien landen waaruit bedoelde arbeiders 
afkomstig konden zijn. Eén van deze landen is Nederland. 

Bij de opsomming echter van de 
talen, waarin arbeiderskinderen uit 
deze tien landen onderwijs zou
den kunnen genieten, komt het 
Nederlands niet voor. 

Een v raag 
en een a n t w o o r d 

Wij zijn zodanig gewoon geraakt 
aan de gelijkstelling staat-natie = 
taal, dat wij er ons niet meer over 
verwonderen in dit verband geen 
vermelding aan te treffen van ta
len als Bretoens en Occitaans. 
Maar Nederlands is wel degelijk 
een officiële EEG-taal, nog wel op 
voet van gelijkheid met het Frans. 
Als er buiten Nederland één land 
bestaat waar praktische mogelijk
heden om Nederlands aan te leren 
voorhanden zijn, dan is dit wel 
België: uiteraard het niet-Neder-
landse België, want in Vlaanderen 
is dit voor Nederlanders geen pro
bleem, indien ze er althans uit 
zelfoverschatting geen probleem 
van maken. In het Franse taalge
bied van België is het Nederlands 
als tweede of derde landstaal 
(naar keuze) verplichtend op alle 
scholen waar middelbaar onder
wijs verstrekt wordt Nederlands, 
bestemd voor een Frans milieu, dit 
is wat een in Wallonië wonend 
kind uit Nederlandse ouders pre
cies nodig heeft 

VU-senator Rob Vandezande, die 
zich om het weglaten van de Ne
derlandse taal wel nauwelijks zal 
verwonderd hebben, wilde toch 
weten welke uitleg de franstaligen 
weer zouden uitvinden voor de 
zoveelste discriminatie, verpakt in 
gul kosmopolitisme. Hij vroeg met 
name: „Moet ik daaruit afleiden dat 
de Nederlanders in Wallonië, inge
volge deze circulaire, op dezelfde 
wijze zullen behandeld worden als 
de kinderen van de tienduizenden 
Vlamingen die in het verleden naar 
Wallonië zijn uitgeweken om er 
werk te vinden?" 
Wij laten u het antwoord van de 
minister (in februari 1981, op een 
vraag van 25 november 1980) 
smaken: 

„Vooreerst zou ik het geachte lid 
eraan willen herinneren dat lui-
dens een wetsbepaling de onder
wijstaal ook de streektaal moet 
zijn (wet van 30 juli 1963, ar t 4). Er 
kan dus geen sprake van zijn, aan 
de kinderen van migrerende werk
nemers onderwijs in hun eigen taal 
te verstrekken. De bij de omzend
brief van 4 november 1980 ge
vraagde gegevens strekken ertoe, 
per streek of per centrum na te 
gaan of er mogelijkheden bestaan 
om aan deze kinderen in de begin
periode een aangepast onderricht 
in de Franse taal te verstrekken. 
De telling gold niet voor kinderen 
van Nederlandse werknemers, en 
wel omdat zij zeer gering in aantal 
zijn in het franstaJige landsgedeel
te en omdat hun te Brussel en in 
het Vlaamse gewest een zeer 
ruime keuze van nederiandstalige 
onderwijsmogelijkheden wordt 
geboden". 

Hoe anders zijn de Walen toch 
dan de Vlamingen! Wij gaan 
steeds recht op de man af: „Leu
ven Vlaams!" — „Walen buiten!" 

Minister Busquin 

— „Handen af van Vlaamse 
grond!": en kunnen dan ook aan 
de Walen en aan het buitenland 
(uiteraard door de franstalige 
pers) als nationalisten van de erg
ste soort voorgesteld worden. De 
Walen zelf aarzelen geen ogen
blik, het Nederlands als de pest te 
mijden, maar geven daarbij telkens 
een omfloerste uitleg. 

Omf loe rs te 
bek rompenhe id 

Laat ons eens nagaan wat van het 
ministeriële antwoord bij nader on
derzoek overblijft De eerste drie 
vierden van het antwoord beteke
nen een terugkrabbelen tegen

over de met veel internationalisti
sche en Europese bombast aarv 
gekondigde uitvoering van een 
EEG-aanbeveling. Natuurlijk kan er 
geen sprake van zijn, vreemde 
kinderen zonder meer in hun moe
dertaal te onderwijzen. Maar het is 
zeker mogelijk, heel wat verder te 
gaan dan „na te gaan of er moge
lijkheden bestaan om aan deze 
kinderen in de beginperiode een 
aangepast onderricht in de Fran
se taal te verstrekken". 
Te Genk loopt op dit ogenblik een 
door de EE(j financieel gesteund 
experiment dat veel verder gaat 
Het verstrekt onderwijs van de 
landstaal, in dit geval het Neder
lands, in de moedertaal; althans in 
de beginperiode, zoals trouwens 
het geval is voor elk verstandig 
taalonderricht In een later stadium 
wordt de studie van de eigen 
(vreemde) taal, uiteraard ook in 
deze taal, voortgezet en uitgebreid 
tot geschiedenis en kuituur (soms 
ook godsdienst) van het land van 
herkomst De bedoeling is, zo
doende de band met land en volk 
van oorsprong (meteen met ou
ders en verdere familie) te bewa
ren en integratie in het nieuwe 
land op een geleidelijker, even
wichtiger manier te bevorderen. 
Ook te Brussel loopt een dergelijk 
exfjeriment In dit geval blijken 
Vlamingen, die nochtans als kleine 
volksgroep veel meer redenen 
hebben dan Walen of Fransen om 
voor vervreemdende inwijking be
ducht te zijn, bereid veel verder te 
gaan dan de Waalse onderwijsmi-
lieus. „Dat luidens een wetsbepa
ling de onderwijstaal ook de 
streektaal moet zin", is te beoorde
len als een steek onder water aan 
het adres van een Vlaams nationa
list die op deze spijker al zo vaak 
heeft moeten hameren. 
Maar dan een ongegronde steek. 

Want de Volksunie heeft al jaren 
geleden wetsvoorstellen neerge
legd om een specifiek onderwijs 
voor kinderen van gastartjeiders 
te organizeren. Die zijn steeds 
dode letter gebleven en dat heeft 
een goede reden. Al die roepers 
over racisme en discriminatie wen
sen namelijk geenszins dat gastar
beiders zichzelf zouden kunnen 
blijven, laat staan eventueel kun
nen terugkeren naar huis. Integen
deel, zij wensen dat dezen zo vlug 
mogelijk zouden versmeKen met 
de inheemse bevolking teneinde 
het aantal potentiële stemmers On 

den wordt g^xxien". Dit is te gek 
om los te lopen. 
We kunnen weliswaar weinig 
medelijden optirengen voor Ne
derlanders die te Brussel hun kirv 
deren naar Franse scholen zen
den. Toch betekent heX, van Waal
se zijde, dat men maatregelen 
overweegt om kinderen uit tien 
staten op te vangen via allerlei 
aangepast taalonderricht behalve 
in het Nederlands. 
Ten statte, wat komt in Godsnaam 
„het Vlaamse gewest" hiert>ij 
doen? De Franstalige minister van 
Nationale Opvoeding heeft niet de 
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een bepaalde richting) te vergro
ten. 
Wat heeft anders de Waalse so
cialisten belet de VU-wetsvoor-
stellen te steunen? Toch niet hun 
grote eerbied voor het door de 
Vlaamse beweging met zoveel 
moeite geschreven wetsbeginsel 
streektaal = onderwijstaal! 

Het laatste vierde van het ministe
riële antwoord slaat werkelijk ner
gens op. De Nederiandse kinde
ren werden niet getekl „omdat zij 
zeer gering in aantal zijn!" Hoe kan 
de minister weten dat zij zeer 
gering in aantal zijn vooraleer hij 
ze geteld heeft? Wie weet welke 
(voor hem onaangename) verras
sing hij niet zou opgelopen heb
ben, bv. met het aantal Nederiand
se boeren in de provincie Luik. 

(Besteld natuuriijk dat die Neder
landers zich als zodanig willen 
laten kennen, maar dat is een 
andere geschiedenis. Een laatste 
reden luidt: „en omdat hun te 
Brussel en in het Vlaamse gewest 
een zeer ruime keuze van neder
iandstalige onderwijsmogelijkhe-

minste bevoegdheid over fiet 
Vlaamse gewest Zijn antwoord 
op dit stuk is volkomen naast de 
kwestie. Het is het lamentabele 
orgelpunt van een kreupel ant
woord, ingegeven door kwade 
trouw, bekrompenheid en haat te
gen al wat NedeHands ia 

Karel Jansgers 

VIC-colloquium 
over onder-
ontwikkeiing 
en bewapening 
Op zaterdag 28 maart vanaf 
IOu.30 ricnt het Vlaams Inter
nationaal Centrum zijn tweede 
Vlaams Colloquium in over as-
pekten van de ontwikkelingssa
menwerking, dit jaar in verband 
gebracht met de problematiek 
van bewapening, oorlogsdrei
ging en vredesstreven. Het col
loquium gaat door te SL-Ni-
klaas in de Stedelijke Biblio-
teek, Hendrik Heymanplein 1. 

Dayan terug van w e g g e w e e s t 
Mosje Dayan, voormalig minister 
van Buitenlandse Zaken en van 
Defensie, heeft besloten zich ver
kiesbaar te stellen voor de verkie
zingen van 30 juni e.k. Vandaag is 
de Israëlische oorlogsheld, houw
degen en vrouwenversierder nog 
aan zijn politieke terreinverken
ning toe. Zal hij de strijd ingaan 
aan de zijde van de onpopulaire 
Zigael Hurwitz? Weinig waar
schijnlijk. Hurwitz is immers een 
verwoed tegenstander van de ak
koorden van Camp David die Da
yan in alle toonaarden bezongen 
heeft. Zal hij proberen de gunstig 
gekwoteerde ex-defensieminister 
Ezer Weizmann tot aktieve partici
patie te bewegen? Waarschijnlijk. 
Het zou beslist veel vlotter lopen 
had Dayan vroeger blijk van 
standvastigheid gegeven. Maar, 
feiten bewijzen dat de Israëlische 
vechtjas niet zwaar tilt aan afvallig
heid. Voor de verkiezingen van 
mei 1977 veriiet hij de Arbeiders
partij en ging zetelen als onafhan
kelijk lid van de Knesseth. Dat was 
zijn eerste kameleontische opris
ping. Niet de laatste. Na de verkie
zingsoverwinning van Begin trad 
hij toe tot diens rechtse Likoed-
blok. Dat was zijn tweede kleur
verandering, bedoeld als aanpas
sing aan de gewijzigde politieke 
achtergrond. Ten slotte liet hij ook 
Begin in de steek. Dnemaal is 
scheepsrecht! Kan hij allicht bij 
Rabin terecht? Die zou slechts op 

Dayans voorstellen kunnen ingaan ;p 
om zijn mededinger Sjimon Perez 
een pad in de korf te zetten. 
Andere motieven kan FJabin niet 
laten gelden: tijdens de ooHog van 
juni 1967 toen Rabin onder Dayan 
diende werd hij door zijn heetge
bakerde baas publiekelijk als 
„beunhaas" gedoodverfd. Zodus... 
Indien Dayan zich met zijn eigen 
groepering („Land in nood") in de 
arena gooit zal hij algauw op 
koalitievorming aangewezen zijn. 

Eens te meer met Begin aanpap
pen zou gezichtsveriies beteke
nen. Naar de Arbeiderspartij te
rugkeren zou inhouden dat hij 
Sjimon Perez als schipper naast 
God aanvaardt En Dayan staat 
niet graag als tweede in „ 't geza
ligd licht". Buitenlandse politiek? 

Die geeft nog grotere onverzoen-
baarheden te zien: Dayan wil (te
gen Begin in) de hele westelijke 
Jordaanoever eenzijdig autono
mie vertenen en (tegen Perez in) 
een einde maken aan het bezet
tingsstatuut in dat gebied. Allicht 
zullen de kandidaten van links en 
rechts zich nog zeven keer afvra
gen of het geraden is met die 
ouder geworden, maar wispelturi
ge vos een bondgenootschap te 
overwegen. Dayan heeft welis
waar zijn zwarte ooglap afgerukt 
en draagt nu een bril maar een vos 
verlies zijn haar, maar behoudt zijn 
knepen. 
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„De onderneming en haar milieuvergunningen" 

Ml Leefmilieu 

ïf? 

Poging om chaos 

in milieuwetgeving 

op te ruimen 
De vestiging en werking van bedrijven als Phillips Petroleum te Tes-
senderlo doet terecht de vraag rijzen hoe dat nu zit met de vergunning 
tot installatie van zo'n betwiste bedrijven. Gaat men op zoek naar wet
telijke reglementeringen ter zake, dan komt men gauw in een poespas 
van stukjes wetten terecht die men, indien het niet zo dramatisch 
ware, kon wegwuiven met een „da's typisch Belgisch!" 

~'4^^' 

De industriële aktiviteit van de 
jaren zestig, in een periode van 
hoogkonjunktuur, ging onge
stoord haar gang Deze aktiviteit 
nam dimensies aan die het even
wicht van het leefmilieu in groeien
de en zorgwekkende mate ver
stoorden de keuze van een ver
antwoorde inplantinqsplaats, het 

vermijden/beperken van lozingen 
van schadelijke vaste, vloeibare 
en gasvormige afvalstoffen, het 
produceren van milieuvnendelijke 
produkten het stond allemaal in 
de welvaartsroes met zo direkt op 
het prionteitenlijstje van de indus-
tne 
Daarin kwam — mede onder druk 

van de publieke opinie — stilaan 
verandering Men kan er zicfi over 
verheugen dat het bedrijfsleven, 
ZIJ het met altijd met hetzelfde 
entoesiasme, over het algemeen 
zijn verantwoordelijkheid inzake 
leefmilieuhinder heeft opgenomen, 
zodat de tijd van onbeperkte in
dustriële roofbouw op de natuur 
voorbij schijnt Daartoe heeft 
voornamelijk een inmiddels sterk 

Aktiefront 

tegen afvalmisdrijven opgericht 

^ * * < 

Op de laatste winterdag werd te 
Brussel het Nationaal Aktiefront 
tegen afvalmisdrijven aan de 
pers voorgesteld Het front over
koepelt momenteel zevenentwin
tig aktiegroepen rond het Mani
fest pro afvalbeleid, waann zeven 
schrijnende wantoestanden wor
den aangeklaagd en alle politieke 
partijen worden gewaarschuwd 
geen elektoraal afvaltornooi te or-
ganizeren 

Na het manifest werd ook de 
inventaris toegelicht van de meest 
dringende stortproblemen in de 
vijf Vlaamse provincies Voor Ant
werpen zijn dat de Rupelstreek, 
de Noorderkempen, Schoten, de 
Hobokense Polder, de Hoge Maay 
en Lier, voor West-Vlaanderen de 
Snaaskerke polder en Langemark, 
voor Oost-Viaanderen Waasmun
ster, andere E 3-putten en Vlierze-
le, voor Vlaams-Brabant Zemst 
en Pepingen voor Limburg Hout
halen, Tessenderlo-Laakdal en 
Neerharen-Lanaken 
De Bond Beter Leefmilieu (Vlaan
deren) steunt het manifest en stelt 
de regering verantwoordelijk voor 
de afvalschandalen en de misken
ning van de Europese afvalrichtlij-
nen Samen met het aktiefront 
roep hij op tot massaal verzet 
tegen om het even welke nieuwe 
stortvergunning zolang de nodige 
wetten en dekreten met zijn goed
gekeurd en de daaraan verbon
den reglementeringen met worden 
toegepast 

Wie meer inlichtingen wenst over 
het nationaal aktiefront tegen af-
valmisdnjven neemt voeling met 
het komitee dat huist in de 
Tuyaertstraat 7 te 2640 Niel 
(031-885640) 

geëvolueerde milieuwetgeving bij
gedragen 
Een onderneming die voor inves
teringsbeslissingen staat, moet 
terdege rekening houden met een 
heleboel leefmilieu-reglementerin
gen Maar hoe zit dat nu kon-
kreet"? 
De Belgische milieuwetgeving 
doet nogal chaotisch aan en er is 
duidelijk een gebrek aan koordina-
tie ter zake Bovendien duikt een 
nieuwe dimense op de regionali-
zenng van een groot aantal mate
ries, waaronder het leefmilieu 
Het dossiertje „De onderneming 
en haar milieuvergunningen" uitge
geven door de Stichting Leefmi
lieu tracht nu juist op een beknop

te maar praktische wijze na te 
gaan op welke momenten de mi
lieuwetgeving een belangrijke in
vloed kan uitoefenen op de beslis
singen die een onderneming i v m 
een voorgenomen investering 
moet nemen 
Achtereenvolgens worden behan
deld de vergunningen (bouw-, ex
ploitatie- en lozingsvergunning) en 
hun onderlinge vergelijking, de 
normen of vergunningsvoorwaar
den (emissie- immissie- en pro-
duktnormen) waaraan de aktivitei-
ten van een onderneming zijn on
derworpen, de (nog beperkte) 
subsidieringsmogelijkheden voor 
milieu-investeringen de kontrole 
(wie en wat?) op de naleving van 
de vergunningen en de mogelijke 
sancties bij niet-naleving Tevens 
wordt aandacht besteed aan en
kele toekomstige ontwikkelingen 
de verdere uitwerking van de sek-
toriele milieu-wetgeving, de ge
plande wet „algemene bepalingen 
milieuhygiëne" en de milieu-effekt-
rapportering 

De brochure wordt afgesloten 
met een groot aantal praktische 
bijlagen, met nuttige adressen, 
voorbeelden van formulieren van 
bouw- en exploitatie-aanvraag, lijst 
van de zgn „ingedeelde" innchtin-
gen, zones voor speciale bescher
ming luchtverontreiniging, enz 

Het dossier Comvang 150 biz) vormt de 
herwerkte en geaktualizeerde tekst van de 
voordracht van dr )ur Michel Vanholder, 
gehouden op 28 september 1979 in het 
kader van de studiecyclus „Onderneming 
en ekonomie" ingericht door het Vlaams 
Ekonomisch Verbond en de Konmklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging Het kost 
200 fr en kan besteld worden bij Stichting 
Leefmilieu, Rockoxhuis, Keizerstraat 8 te 
2000 Antwerpen (031-316448) 

Oppositie in Tessenderio 
niet eens met 
BRT-verslag over PP. 
De gemeenteraadsfrakties Volksbe
langen, Knsten-Demokratische 
Groep en Socialistische Partij van 
Tessenderio protesteren met klem 
tegen de berichtgeving van de voor
bije dagen op de BRT-radio inzake 
Phillips Petroleum 
Hierbij werd duidelijk de indruk ge
wekt dat alleen de burgemeester van 
Tessenderio en zijn fraktie bekom
merd zijn om het leefmilieu in Tes
senderio Niets IS minder waar, want 
het zijn precies de andere gemeente
raadsfrakties die reeds twee jaar 

lang ageren tegen de inplanting van 
Phillips Petroleum en nu de sluiting 
van dit bedrijf eisen, terwijl de burge
meester en zijn fraktie de oprichting 
van dit bednjf tot voor enkele dagen 
met woord en geschrift hebben ver
dedigd 

Zelfs voor de bijeenroeping van een 
spoedzitt ing met als eerste agenda
punt de sluiting van Phillips Petro
leum konden deze gemeenteraads
frakties met op de steun van de 
burgemeester en zijn fraktie rekenen 
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als u echt wilt dat uw jongen de 
ALLERMOOISTE is... 

kom dan voor uw eerste en plechtige kommuniekanten 
naar 

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

geschenkenbon 
Wanneer uw kommunikanl 

SKM kiest krijgt hij een 
echte Parker als geschenk. 

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

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
Tn 051.87 38 42 A A K T b E L A A R 

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

Alweer 
NCC-beleid in de kijker 

zwarte vlaggen in de Hertogstraat 
BRUSSEL — Een goede twee 
jaar geleden werd de opge
trommelde pers in het NCC-
hoofdkwartler aan de Hertog
straat vergast op gedempte pa-
lelsllchten en op een borreltje 
plat water. NCC-voorzltter 
Weckx en zijn mede-beleidsver
antwoordelijken van de Neder
landse Kommissie voor de Kui
tuur van de Brusselse Agglo
meratie, luidden immers de 
alarmbel omtrent de financiële 
toestand van de NCC-kommis-
sie die blijkens sociologisch en 
anderszins boekdeel-lijvig ge
stoffeerde rapporten in lengte 
van jaren goed mocht zijn voor 
een Echternach-processie waar 
nauwelijks één stap mee voor
uit kon gezet worden. 
Ten aanzien van de (Vlaamse) _ 
voogdij-overheid werd immer 
een geweeklaag geuit, zonder 

dat de Vlaamse partij die im
mer regeringsdeelname in 
pacht heeft daarop afdoende 
reageerde. NCC-voorzltter 
Weckx ving bot bij zijn CVP-
vrienden in het kernkabinet; 
ook bij zijn goede vriend Cha-
bert van de bruine gemeente 
Meise. Een en ander evolueer
de (net zoals elders in Vlaan
deren) zodanig budgettair triest 
dat Hugo Weckx (ook schepen 
in de gemeente Sint-Agatha-
Berchem die met instemming 
van de betrokken Vlaamse 
schepen deelnam aan het FDF-
referendum) een tiental dagen 
geleden zelf noodgedwongen 
aan de alarmbel ging trekken. 
In het Nieuwsblad kreeg hij 
voor zijn jammerklachten dit 
bericht mee: „NCC-voorzitter 
Hugo Weckx deelde mee dat 
het Vlaamse Verenigingsleven 

BRUSSEL — NCC-voor2iuer Hugo WecKx deelde giste
ren mee dat het Vlaamse verenigingsleven dat de NCC in 
acht jaar in de hoofdstad heeft helpen uit de grond 
stampenjiarde financiële tijden tegemoetgaat. De hache
lijke tp'"''''^~'%yan de staatsfinancien laat sinterklaas-
spel9' ^ o e De uitgaven waar zulks mogelijk is, 

worden ingekrompen. Voor de NCC 
de werkingskosten en de betoelaging 
n initiatieven met 33 miljoen frank 
nden. Met deze verklaring sloeg voor-
het gerucht de kop in als zou de NCC 

voor Kuituur voor de agglo-
"^udkundige" fout 33 miljoen 

dat de NCC in de hoofdstad 
heeft helpen uit de grond stam
pen, harde financiële tijden te
gemoetgaat De hachelijke toe
stand van de staatsfinancien 
laat sinterklaas-spelen niet 
meer toe. De uitgaven moeten, 
waar zulks mogelijk is, dras
tisch worden ingekrompen. 
Voor de NCC houdt dit in dat 
op de werkingskosten en de 
betoelaging aan verenigingen 
en initiatieven met 33 miljoen 
frank moet worden ingebon
den.. " 

Puntensystemen 
Dezer dagen zullen zeer zeker 
nog verschonende NCC-commu-
niqués verspreid worden, maar uit 
analyses van frapante begrotings
cijfers blijkt hoe dan ook dat de 
NCC-beleidsverantwoordelijken 
de voorbije jaren niet alleen finan
ciële wensdromen voor werkelijk
heid hebben gehouden, maar bo
vendien met de aangeworven so-
ciaal-kulturele veldwerkers een 
spelletje van kat en muis hebben 
gespeeld. 
Dit is een biezonder bitter verdict. 
Maar we moesten net niet wach
ten op de prikkelende perskonfe-
rentie van de gemeentelijke veld
werkers (APSKW, de Agglomera-
tieraad voor het Plaatselijk sociaal-
kultureel werk) vorige maandag 
om te beseffen dat er iets funda
menteeis mank loopt met het so-
ciaal-kuitureel beleid voor de Vla
mingen in het Brusselse. 
Van buiten de hoofdstad was er 
reeds de kritiek dat de pakweg 
een kwart miljoen Vlamingen in dit 
stadscentrum enorm meer so-
ciaal-kultureie voorzieningen in de 
wacht gesleept hebben dan de vijf 
miljoen andere Vlamingen in „de 
provincies". 

Bij de oprichting van de NCC 
werd aanvaard dat voor de Brus
selse Vlamingen een extra inspan
ning zou gedaan worden om het 
verzuim (zegge en schrijve de 
discriminatie) vanwege de Brus-
selse-frankofone gemeentebestu
ren tot niets te herleiden. Er wer
den sindsdien aan de Hertog
straat, die de jongste tijd meer met 
zwarte vlaggen dan wel met 
Vlaamse leeuwen werd bevlagd, 
nogal wat beheers- en administra
tieve strukturen uitgebouwd. Ver
schillende fonkelnagelnieuwe ver
enigingen zonder winstoogmerk 
zagen het levenslicht. Of de Brus
selse Vlamingen deze gang en 
wandel van verenigingen op pa
pier goedvinden, is een ander paar 
mouwen... 

Zo groot de wrevel vandaag de 
dag blijkt toe te nemen, zo kon het 
— alleszins voor de buitenwacht 
— destijds nauwelijks beter koek 
en ei zijn ten tijde van het eerste 
en het tweede kongres van de 
Brusselse Vlamingen. Er was niet 
alleen euforie. Er was konfrontatie 
van ideeën; veel méér dan een 
vrijblijvende toetsingskonferentie. 
De NCC, bleef hierbij niet afwezig, 
maar het basiswerk werd uiteinde
lijk zeer duidelijk door de veldwer
kers verricht. En wat blijkt van
daag? De veldwerkers staan voor 

schut. De NCC-ambtenarij gaat 
met tweederden van de subsidie-
koek lopen. 
De jammerklacht over de 33 mil
joen frank (of is het 37?) bezuini
gingen die de NCC-beheerders 
momenteel zouden moeten op
brengen is om nog menige andere 
reden én verrassend én onbegrij
pelijk. In het sociaal-kultureel werk 
verwacht eenieder zich vandaag 
de dag aan een scherpe hakbijl. 
Maar, voor de Vlaamse verenigin
gen in Brussel werden de subsi
dies de jongste jaren hoegenaamd 
niet indexwaardig bevonden. Ter
wijl op de NCC-begroting dus in 
feite reeds eerder de besparing 
op subsidies aan plaatselijke so-
ciaal-kulturele aktiviteiten een feit 
werd, blijkt plots ook een bijko
mende bezuiniging met 33 miljoen 
frank op de debet-rekening van de 
plaatselijke sociaal-kulturele raden 
geschreven te worden. 
We brengen hierbij een aantal 
getuigenissen van Vlaamse „veld
werkers" in Brussel: over de be
grotingsperikelen van de NCC, 
over Jezuïetenpuntensystemen... 
Wie Brussel, de Brusselse Vlamin
gen en het huidige Vlaams sociaal-
kultureel leven van dichtbij kent, 
zal toegeven dat de financiële hak
bijl waarmee de NCC-kommissie 
vandaag zwaait het hart van het 
Vlaams sociaal leven ongenadig 
treft 

Paleis-manieren 
Vandaag en morgen zullen nog 
bittere achterhoedegevechten op
gevoerd worden, tot en met in de 
NCC-top, over de wijze waarop 
konsolidatieleningen (toegekend 
door voormalig VU-Staatssekreta-
ris Vic Anciaux, die daarmee de 
NCC niet alleen uit de rats hielp, 
maar ook een stevige investe
ringsbasis gaO boekhoudkundig 
moeten verwerkt worden. Alles
zins blijkt in het stevig bemand 
niveau-één-kader nauwelijks één 
gedegen budgettair ontwerper 
en/of kontroleur behoorlijk geho
noreerd te worden. 

Inderdaad, dit is een zeer bitter 
verhaal. De Vlaamse kraaien heb
ben het uitgebracht. De sociaal-
kulturele werkers hebben lang ge
aarzeld, maar konden uiteindelijk 
niets anders dan hun ongenoegen 
uiten over het feit dat de Neder
landse Kommissie voor de Kuituur 
van de Brusselse Agglomeratie 
vooral tot een imposante adminis
tratieve Kommissie blijkt verwor
den te zijn. Op de perskonferentie 
vorige maandag in de Ancienne 
Belgique hadden we vooral de 
indruk dat de veldwerkers minder 
wakker liggen van het centenge-
knoei dan wel van het feit dat de 
NCC-kultuurkommissie alles be
halve een dynamische motor voor 
het Vlaamse leven is gebleven, en 
meer paleis-manieren heeft aange
nomen in navolging van de over
bodig gespijsde FCC-kultuurkom-
missie voor de Brusselse franko-
fonen. Inderdaad, ook en vooral in 
Brussel kan, als het echt moet 
bezuinigd worden op sociaal-kul
turele toelagen. Maar de wijze 
waarop — en gewoonweg het feit 
— dat de NCC-beheerders de 
Vlaamse werkers in de Brusselse 
gemeenten het mes op de keel 
zetten, is onbetamelijk. Eerst wou 
men zomaar 15 procent afhouden 
op elke begrotingspost, en spoe
dig later blijkt vooral en haast 
uitsluitend het wezenlijke sociaal-
kultureel werk de schietschijf te 
worden. 

Volgens APSKW-woordvoerders, 
vorige maandag, is dit miljoenen
alarm het gevolg van een kultureel 
on-beleid. Het baanbrekend (én 
politiek alom gewaardeerd) pio
nierswerk van staatssekretaris 
Vic Anciaux verdiende veel beter. 
Maar ja, sommigen oordeelden er 
anders over. En, de Brusselse Vla
mingen plukken dan nu maar de 
rotte vruchten... Tot en met de 
vruchten van de nefaste partijpoli
tieke benoemingen in het sociaal-
kultureel werk. Over sociaal-kultu
reel beleid gesproken...? Wie mee 
doet aan de postjesjagerij, die kan 
gehoor krijgen. En voor de rest... 

(HDS) 

Hoe beter men weriit 
hoe minder men krijgt 
De Sociaal-Kulturele Raad Anderlecht, algemeen erkend als 
één van de „beste" raden, nooit onder het gemiddelde, op 
acht jaar twee keer de raad die het beste scoorde in het pun
tensysteem van de NCC, zou volgens deze briljante NCC-
rekenkunde voor 1980 zowat 207.000 fr. op zijn begroting 
mogen inschrijven. Zes jaar eerder mocht die Raad 
358.000 fr ontvangen. 
Werkt de Anderlechtse Raad dan minder goed dan in 1974? 
Integendeel! Volgens het NCC-reglement werkt hij twee
maal beter In 1974 haalde Anderlecht 110 punten, nu zowat 
het dubbele. 
Een ander voorbeeld: Oudergem. Die raad zou voor 1980 
zowat 188.000 fr. ontvangen, dit is 30.000 fr minder dan in 
1975. Werkt de Oudergemse Raad dan minder goed dan in 
1975? Integendeel! Volgens het NCC-reglement werkt hij 
véél beter In 1980 scoort Oudergem het dubbel aantal pun
ten dan vijf jaar geleden. Zo hoort het Maar je krijgt er wel 
30.000 fr minder voor 
Hoe beter men werkt, hoe minder men krijgt 
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De NCC-kommissie, bestuursmoe, staat perpleks van de verkeerd vermunte konsololidatie-wissel... 

DE RADEN WEER DE DUPE 
Wat houdt de NCC-besparing in 
voor de sociaal-kulturele raden? 
Op de begroting 1980 was voor 
de raden 5.450.000 fr. ingeschre
ven. Tijdens een eerste bespre
king over de begroting 1981 werd 
door de werkgroep Volksontwik
keling voorgesteld deze post te 
verhogen tot 5.950.000 fr. 
De argumenten lagen voor de 
hand. 
Sinds 1973 is het subsidiebedrag 
voor de raden nauwelijks ver
hoogd, het bleef steeds schomme
len rond de 5 miljoen frank. Intus
sen is de index wel méér dan 
verdubbeld en presteren de raden 
nu minstens driemaal meer dan 
acht jaar geleden. Dat kan men af
lezen uit de tabel hiernaast 
Er was in NCC-kringen al eerder 
sprake van het terugschroeven 
van de subsidies van het plaatse
lijk werk; tijdens de openbare al
gemene vergadering van APSKW 
op 12 december 1979 liet voorzit
ter Hugo Weckx reeds een ballon
netje op. Sommige raden zouden 
„rijk" zijn en een flink appeltje
voor-de-dorst opzij gelegd heb
ben. 

Die raden kunnen dan meteen de 
appel-voor-de-dorst opsouperen, 
want de „besparingen" liegen er 
niet om. In plaats van 5.450.000 fr 
zouden de raden als subsidies 
voor het werkjaar 1979-1980 
slechts 4.087.500 fr. ontvangen, 
hetzij 25 % minder dan voorzien 
in de goedgekeurde begroting. 
Voor 1981 zou men 4.850.000 f r 
inschrijven. 
Over twee begrotingsjaren samen 
is dit een vermindering van bijna 
twee miljoen frank. 

Kruimeltjes 
Welke weerslag kan dit hebben 
op de werking van de raden? 
Voor 1980 werden de eerste en 
tweede subsidieschijf van de Ra
den reeds vastgelegd: samen be
dragen zij 126.811 f r Deze subsi
dieschijven zijn bedoeld om de 
algemene werking van de Raad te 
financieren. Zo moet elke raad de 
reprezentatiekosten van zijn so
ciaal-kulturele werk(st)er betalen. 
De derde schijf is gebaseerd op 
een puntenreglement, waaruit 
men de aktiviteit van de raad kan 
aflezen. 
De „besparing" zou voor 1980 
neerkomen op een vermindering 
met 50 t.h. van deze derde schijf 
Gemiddeld zouden de raden 
65.000 fr. moeten inleveren in 
1980 
Dit is onaanvaardbaar! 
Het gaat hier immers om een 
begroting die reeds door de hoge

re overheid (de provincie en het 
staatssekretariaat voor de Vlaam
se Gemeenschap) goedgekeurd 
is; het gaat over subsidies voor 
reeds geleverde prestaties; het 
gaat over subsidies, waarop de 
raden rekenden om hun aktivitei-
ten voor 1981 te financieren, 
f en aantal raden dreigen hierdoor 
onder een overlevingsminimum te 
raken, omdat zij niet alleen de 
edities van hun blad zullen moeten 
verminderen, maar het misschien 
helemaal niet meer zullen kunnen 
uitgeven; omdat zij — de inzet van 
vele vrijwilligers ten spijt — niet 
meer hoeven te denken aan ont-
haalprojekten, onderzoek, leefmi-
lieuprojekten, e.d... 
Deze situatie is des te erger om
dat de besnoeiingen in de begro
ting 1980 uiteraard hun weerslag 

hebben op de volgende jaren. De 
raad die in 1980 beslist slechts 5 in 
plaats van 10 nummers van het 
blad uit te geven, kan voor 1981 
slechts rekenen op een gehalveer
de subsidiëring van die post 
„De Brusselse Vlamingen zijn het 
meer dan ooit t}eu zich nog tevre
den te stellen met de kruimeltje 
die af en toe voor hen eens van de 
tafel vallen, terwijl steeds maar 
verder rijkgevulde tafels worden 
gedekt voor verkwisters en onbe
kwame beheerdrs". 
Aldus voorzitter Hugo Weckx tij
dens een perskonferentie in no
vember 1979. 
We hadden het zelf niet beter 
kunnen zeggen. Maar we bedoe
len blijkbaar wat anders. 

(Uit de krisis-info van het APSKW, 
maart '81) 

Mallemunt... en of er deze zomer nog subsidies voorhanden zijn om dit 
festijn mogelijk te maken, 
na aftrek van de administratieve NCC-werkingskostenl... 

Omdat bleek dat in 1980 de ge
vraagde dotatie (155 -f 10,9 mil
joen frJ inderdaad volledig zou 
uitgekeerd worden, hoopte men in 
kringen van het sociaal-kultureel 
werk dat de sinds jaren gevestig
de nulgroei van toelagen aan het 
plaatselijk sociaal-kultureel werd 
eindelijk zou kunnen doorbroken 
worden. 
Begin '81 opteerden de NCC-be-
leidsverantwoordelijken voor het 
opzetten van een reeks nieuwe 
initiatieven terwijl de toelagen aan 
het basiswerk statu-quo bleven. 
Hiertegen werd protest aangeter 
kend. 
Maar de klap op de vuurpijl kwam, 
toen bleek dat de NCC door een 
grove misrekening een financiële 
put van 33 miljoen fr. had doen 
ontstaan. De extra-dotatie van 
10,9 miljoen fr. werd dubbel ge
boekt zo meldde Jan Longin, be
leidsverantwoordelijke Volksont
wikkeling op 11 maart aan de 
leden van de advieswerkgroep 
Volksontwikkeling. 
De werkgroep reageerde met een 
advies aan de NC(5-beleidsverant-
woordelijke, waarin werd aange
drongen op een openbaar debat 
De NCC wees dit advies af en be
sliste dat elke beleidsverantwoor
delijke in zijn „enveloppe" 15 % 
zou moeten besparen. 

Deze ogenschijnlijk evenwichtige 
verdeling van de zogenaamde be
sparingen komt echter zeer hard 
aan in de sektoren Jeugd en 
Volksontwikkeling omdat daar bij
na drie kwart van de NCOover-
drachten worden verdeeld. 

Teméér omdat deze overdrachten 
aan het basiswerk sinds jaren wer
den geblokkeerd, terwijl de globa
le geldmiddelen van de NCC ste
gen. 
Behalve de onmiddellijk financiële 
weerslag, die de dinamiek van het 
Brussels sociaal-kultureel bedrijf 
zal afremmen op een moment dat 
de Brusselse Vlamingen afsteve
nen op de scharnierdatum van 10 
oktober 1982, is er een ander 
onverkwikkelijk element in dit dos
sier, namelijk: de sfeer waarin de 
NCC-beleidsverantwoordelijken 
deze beslissing getroffen hebben. 
En dit IS de stijl van een diktaat 
Deze stijl van werken is niet 
nieuw. Evenmin is het ongenoe
gen erover nieuw. Dat dit onge
noegen tot op heden met publie
kelijk werd geuit heeft te maken 
met het feit dat de vertegenwoor
digers van het sociaal-kultureel 
werk verkozen te zwijgen om 
geen koren op de molen te gooien 
van hen die de Brusselse Vlamin
gen beschouwen als een verve
lend stel herrieschoppers. Immers, 
Franstalige partijen zouden hieruit 
kunnen afleiden dat hun stelling 
klopt als zou de NCC, in verhou
ding tot de FCC, te véél financiële 
middelen toegewezen krijgen. 
In Vlaanderen zou men kunnen 
beweren dat nu bewezen is dat de 
Brusselse Vlamingen luxe-paar
den zijn, die zelfs in krisistijden niet 
wensen te matigen, op een mo
ment dat iedereen er toe verplicht 
is. 

Wat nu gebeurt is slechts een 
symptoom van een ziektebeeld 
dat zich reeds langer ontwikkeld 
heeft. 
Wij hebben reeds gedurende ja
ren gewaarschuwd voor enkele 
gevaarlijke ontwikkelingen in het 
NCC-beleid. 
Eén van die ontwikkelingen is de 
groeiende wanverhouding tussen 

uitgeven voor werking en voor 
administratie. De NCC geeft lang
zamerhand tweederden van haar 
geld uit om zichzelf als instelling in 
stand te houden; voor elke wer-
ker-in-het-veld worden twee amt)-
tenaren betaald om hem te kontro-
leren. 
Van wat aan overdrachten over
blijft vloeit in grote mate weg naar 
de NCC-„parastatalen", beheerd 
door NCC-beleidsverantwoorde
lijken en ambtenaren, een praktijk 
die men doorgaans — en terecht 
— de Franstalige gemeenteman
darijnen verwijt 

Lippendienst 
en politizering 

Als wij — ondanks dit alles — 
toch spreken, laat dit duidelijk zijn. 
Wij hebben hoge verwachtingen 
gesteld in de Nederlandse (Dom
missie voor de Cultuur, ondanks 
het feit dat haar start gehypote-
keerd werd door de aanwezigheid 
van Rassemblement-Bruxellois-
Vlamingen. Wij hebben van de 
NCC op de eerste plaats ver
wacht dat zij datgene wat zich 
vanuit de basis ontwikkeld had — 
de verenigingen, de Raden — zou 
ondersteunen. Wij hebben er ook 
van verwacht dat het geen tradi
tioneel overheidsapparaat zou 
zijn, dat van bovenaf beslissingen 
zou opleggen, maar een instelling, 
die in nauw overleg met wat van 
onderen uit groeide de dynamiek 
van de Vlaamse gemeenschap in 
Brussel zou ondersteunen. 
En in de eerste jaren van de NCC 
bleek deze openheid aanwezig. 
Het spijt ons dan ook nu te moe
ten zeggen dat de NCC in de loop 
van de laatste jaren voeling verlo
ren heeft met het basiswerk, zelfs 
in die mate dat we ons moeten af
vragen of dat moeizame werk aan 
de basis nog een prioriteit is voor 
de NCC-beleidsverantwoordelij
ken. 

De beleidsverantwoordelijken 
werden in 1972 aangeduid en 
staan al bijna tien jaar aan het roer 
van deze instelling; een unicum in 
de annalen van het Belgisch de-
mokratisch bestel. 
Men zou verwachten dat zij uit 
hun smalle politieke basis en hun 
bedrijfsmoeheid de konklusie zou
den trekken om aandachtig te 
luisteren naar wat zich vanuit het 
Brussels sociaal-kultureel bedrijf 
aandient Het tegendeel is waar 
Het huidige beleid is verkrampt 
Naar buitenuit bewijst men nog 
lippendienst aan het basiswerk. In 
de beleidspraktijk breekt men af. 
Het dossier van de financiële put 
van 33 miljoen, maar ook de politi
zering van de Brusselse trefcen
tra, bewijzen dit 

Als de NCC het geld dat hen 
door de hele Vlaamse gemeen
schap is toevertrouwd niet meer 
beheert „als een goede huisva
der', als zij een beleid voert dat 
ingaat tegen de stellingen, die in 
twee Kongressen van de Brus
selse Vlamingen weerklonken 
hebben, dan doen wij een beroep 
op de voogdij-overheid, op de 
Vlaamse Raad en op de publieke 
opinie om deze voor de Vlaamse 
gemeenschap in Brussel nefaste 
politiek te stoppen. 
Wij eisen dat de NCC de m de be
groting '80 ingeschreven subsi
dies aan het basiswerk volledig 
uitbetaalt en dat de begroting '81 
onderworfjen wordt aan een 
nieuw debat in de gezamenlijke 
advieswerkgroefien van de N( iC. 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

28 MAART 

BRT 1 
1400 Open school - 1600 Dr 
Ehrlich (film) - 1750 WK-Veldlo-
pen te Madnd (reportage) — 
1850 Doctor Snuggles - 1855 
Dit leuke land (reportage) — 19 45 
Nieuws — 21 10 Nonstop nonsens 
(Montreuxreportage) — 20 35 Het 
staat in de sterren geschreven 
(show) - 21 35 Detective E H 
Brown (w e -film) — 2310 Nieuws 

NED 1 

1530 Nieuws — 1532 Bolke de 
beer (f) - 1540 Kleine Isar (O -
1550 Buurtkinderen (f) - 1615 
Pommetje Horlepiep — 1640 Pe
ter Ramsay (f) — 1825 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1836 
Sesamstraat — 19 00 Wollies we
reld (f) - 1 9 0 5 T e d S h o w ( k w i s ) 
- 2040 Schnkdraad (Info) -
21 37 Nieuws — 21 55 Herinnenn-
gen aan Amsterdam — 2210 The 
streets of San Fransisco (f) — 
2300 Tot besluit — 2315 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Sinbad de 
zeeman (f) — 1925 La Traviata 
(opera van Verdi) - 2227 
Nieuws — 22 45 De alles is anders 
show 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire — 20 30 Le lion et le 
vent (avonturenfilm) — 2225 Ci-
nescope — 2320 Nieuws 

RTB 2 
19 30 La Traviata (opera Verdi) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Auf los 
Gehts los (vanete) - 2200 
Nieuws — 22 20 Rockpalast-festi-
val 

ZDF 

1900 Nieuws — 19 30 La Traviata 
(opera van Verdi) — 2230 
Nieuws - 2235 Das Aktuelle 
Sport-Studio — 23 50 Sport Aktu-
ell — 1 05 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 2015 Das Cheru-
bini-Quartet spielt (Bartok en Ver
di) 

LUX. 

1900 Nieuws - 1930 Switch (f) 
— 2030 Les compagnons de la 
Margueritte (film) — 2215 Aguir-
re, la colere de Dieu (film) 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Stars (va
nete) - 21 40 Dallas (f) 22 35 
Tele-Foot 1 - 2335 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 La guerre 
des insectes (f) — 21 40 Elle cour t 
elle court l'operette (vanete) — 
2220 Les frontieres de linconnu 
(dok) — 23 10 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le poney rouge (tv-film) 

Zondag 
29 MAART 

BRT 1 
11 00 Konfrontatie (debat) — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor-
ten Tot 1230 - 1430 Handel en 
wandel (Open school) — 1500 
Sesamstraat — 1530 Het magi-

Le ja van H o e y m i s s e n 
d e presenta t r ice van het kin
dermagaz ine 
Een v i nge r m de pap. 
(Donde rdag , BRT 1, 18 u 30) 

sche potlood (Strip) — 1540 Po-
peye (Strip) — 15 45 Wielrennen 
de Brabantse Pijl (Reportage) — 
17 00 Liedjes voor Dublin — 17 40 
Sportuitslagen — 1830 Doctor 
Snuggles (Stnp) - 1835 Van 
pool tot evenaar (Kwis) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 2030 Paradijsvogels (f) — 
21 15 La Pomme (Pantomime) — 
21 45 De goden uit het Oosten 
(DokJ — 2235 Nieuws 

NED 1 

— 1700 Martin Luther King - van 
Montgomery tot Memphis (DokJ 
— 19 00 Nieuws - 19 05 Heidi — 
1930 Bekijk tmaar (Info) - 1955 
Mork en Mindy (f) - 20 20 Paul 
Van Vliet - vandaag of morgen 
(KabareO - 22 00 Dnester (Info) 

NED 2 

— 1805 Kunst op het spoor — 
1830 Sesamstraat — 1845 Spre-
kershoek - 19 00 Studio sport 2 
— 2010 Artsenij - 2040 Huma
nistisch verbond — 2055 Neder
land nu — 2215 Ripping Yarns (f) 
— 2245 De schrijvers (Debat) — 

RTB 1 

1200 Faire le point (DebaO — 
1300 Nieuws - 1700 Trotsky 
(PortreO — 1930 Nieuws — 
19 55 Images d Angelo Branduardi 
(Vanete) — 2055 Les marchands 
de réve (TV-film) — 22 25 Nieuws 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Adier und 
apoll der preusischen Stil (Dok) 
— 21 20 Wer die Nachtigall s tor t 
(Film) — 2315 Kntisch persover-
zicht - 2340 Nieuws 

ZDF 

900 Katolieke eredienst - 1000 
Programma-overzicht — 19 00 
Nieuws — 1910 Bonner perspek-
tiven — 1930 Ringstrassenpalais 
(O — 2015 Chnstus kam nur bis 
Eboli (TV-film) - 21 55 De filmwe
reld van Francesco Rosi — 2240 
Nieuws — 22 55 Bela Bartok (Por-
t reü - 2355 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws — 2015 Het tijdperk 
van Karel de Grote (DokJ — 
21 00 Auslandsstudio — 21 45 The 
likes of sykes (Show) - 2235 
Balletimpressie — 2310 Nieuws 

LUX 

19 00 Informatiemagazine — 19 30 
Filmmagazine — 2000 Kojak (f) 
— 21 00 Mont-Dragon (Film) — 
22 35 Indianen uit Amazonie (Dok) 

F 1 

19 25 De spitsmuis (Dok) - 20 00 
Nieuws — 20 30 Monsieur le pre
sident-directeur general (Film) — 
21 55 Duizend jaar jazz 

A 2 

22 10 Les esquimaux De eskimo s 
(Dok) - 23 00 Petit theatre (Kort 
toneelstuk) — 2335 Nieuws 

FR 3 
2030 Laventure de lart moderne 
(Dok) - 21 20 Nieuws - 21 35 
De huzaren van de republiek 
(Dok) - 22 35 Un carnet de bal 
(Film) 

Maandag 
30 MAART 

BRT 1 

1800 Doctor Snuggles (stnp) — 
1805 Maja de Bij (stnp) - 1830 
Bonjour la France (Open School) 
— 19 00 Voor wie dit hoort (poë
zie) — 1917 Uitzending door der
den (VEV) - 1945 Nieuws -
2015 Het geslacht Rius ( f ) -
21 05 Sportshow - 21 50 Horizon 
(Wetenschappelijk magazine) — 
2230 Nieuws - 2245 Handel en 
Wandel (Open School) 

NED 1 

1830 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 18 50 Klem (Info) — 
1900 Wolhes Wereld - 1905 
Minivoetbalshow — 1955 De Af
rekening (tv-film) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Niet te geloven (over 
sekten) — 2300 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws — 1859 Muziek 
maken (dokJ — 1915 Zoo is de 
dierentuin (dok j — 2000 Nieuws 
- 2027 De fabnek (fJ - 2120 
Wordt u al geholpen? (f J - 21 50 
Aktua TV - 2225 Soap ( f ) -
2250 Tros Sport extra - 2345 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 Family Life 
(film) — 2300 Nieuws 

RTB 2 
1830 The Muppet show - 1955 
Soiree Wallonne (Vanete) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Manchmal 
bin ich ein AdIer (dok j — 21 15 
Nieuws uit Tsjechoslovakije — 
21 45 Solo fur Spassvogel (kaba-
reO — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Die Frau gegenuber (film) — 
040 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Musicbox 
— 2015 Die Grenzen des Mogli-
chen — 2100 HeuteOournal — 
21 20 Chnstus kam nur bis Eboli 
(tv-film) - 2300 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten — 2200 Die Frau 
am Strand (film) — 2305 Nieuws 

LUX. 

19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) — 1955 RTL-Flash 
(spel) - 20 00 Family Hours (f J -
21 00 L'Ete Indien (tv-film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Je revien-
drai a Kandara (politiefilm) 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Question 
de temps (info) — 2155 Het 
enigma van Willem Teil' van Salva-
dor Dali (dokJ - 2320 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Profession reporter (thril
ler) — 2230 Nieuws 

Dinsdag 
31 MAART 

BRT 1 

1800 Doctor Snuggels — 1805 
Sesamstraat — 1835 Open 
school (Ken uw rechO — 1905 
Uitzending door derden (Het Vnje 
Woord) - 1945 Nieuws - 2010 
Hitring (show) - - 21 05 Verover 
de aarde (ruimtependel) — 21 55 
10 (kwis) - 2220 Nieuws 

BRT 2 
2010 De walvisvaart (dok) — 
21 15 Amerika gegijzeld de gehei
me besprekingen (dok over de 
gijzelaars in Iran) 

NED. 1 

1825 Jeugdjournaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Land inzicht 
(kwis) — 2000 Prijswinnaar 3 x 
M (kwis) - 2010 Klas Jan Mulder 
improvizeert (orgel) — 20 20 Tijd
sein (info) — 2100 Evangelisch 
programma — 2125 EO-Aktief — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 100 jaar Bela 
Bartok — 2245 Nieuws 

NED. 2 
1857 Hotel ,De Witte Raaf' (fJ -
1925 Gum Laude (kwis) - 2000 
Nieuws — 20 27 Overstappen (tv-
speD — 21 35 Showroom (vane
te) - 22 35 Hier en nu (info) — 
2315 Leven en sterven - 2330 
Nieuws 

RTB 1 
1930Nieuws - 1956Salutcham

p ion ' ( f ) — 20 50 Konsumentenru-
bnek — 21 50 Grands orchestres -
grands chefs (dok) — 2245 
Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet show - 2025 
Chansons-souvenirs (operette
fragmenten) — 21 25 Wereldkam
pioenen kunstschaatsen — 21 45 
Camets du court-metrage (kort-
films) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Manegen 
der Welt (circus) — 21 00 Aktuali-
teitenrubnek — 21 45 Nick Lewis, 
chief inspector (fO — 2300 Die 
Gimmicks ( f ) 

ZDF 

1930 Funf Millionen suchen einer 
Erben (film) - 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 20 Dora Koster, prosti
tuee (portret) — 2205 Apropos 
film — 22 50 Klavierkoncert (Beet
hoven) — 2325 Nieuws 

ARD 3 

19 45 Gewestelijke aktu 
2000 Nieuws - 201 
spiegel — 21 45 Monito 
feuer - 22 30 Medizin 
— 2315 Nieuws 

LUX. 
19 45 Dierenmagazine 
Dallas ( f ) - 2100Bre 
tre a Pans (film) 

TF 1 

19 20 Gewestelijke aktu 
1945 Les Pans de TF1 
2000 Nieuws - 20 3( 
debat (pol debat) - 21 
X (tv-film) 

A 2 
2000 Nieuws - 2 0 4 
tout vul (film met debai 
Nieuws 

FR. 3 

20 00 Les jeux de 20 he 

iraeiv. : 
Z A T E R D A G (28 maar t ) — D e z e namiddag gaan 
in Mad r i d de W e r e l d k a m p i o e n s c h a p p e n ve ld lopen 
d o o r Reken ing h o u d e n d me t d e prestat ies van de Belgi
sche (Vlaamse'?) ve ld lopers, m o g e n wi j het bes te 
hopen Voo ra l Mie i Pu t temans lijkt in een u i tzonder l i jke 
v o r m te zi jn Du imen dus — D e weekend f i lm o p BRT 
w e r d al ee rde r gedraa id o p Neder land Detective eh 
Brown (Father B r o w n de tec t i ve ) He t gaat ove r een 
pr iester in N e w Y o r k d ie meer begaan is me t het lot van 
zi jn paroch ianen dan me t dat van zi jn k e r k g e b o u w Z e 
kere dag kr i jg t hij het bezoek van een j onge akt r ice die 
in de w a a n ve rkee r t dat iemand haar wi l v e r m o o r d e n — 
V a n a v o n d w o r d t in N e w Y o r k La Traviata, de opera van 
Ve rd i u i tgevoerd V ia satell iet k o m t zij naar Europa en 
w o r d t z o w e l o p T V als op de rad io u i tgezonden CTV 
N e d 2, RTBF 2, Z D F , B B C 2 e a Radio RTBF 3 en W D R 
3) — Een muzikaal hoog tepun t , zij het van een totaal an
de r gen re is de d i rek te repo r tage van het half jaarl i jkse 
nachte l i jke popspek take l in de Grugahal le in Essen het 
Rockpalast-festival Di tmaal be loo f t deze nacht rondui t 
een muzikaal hoog tepun t te w o r d e n in d e v ier jange ge
sch ieden is van deze popgebeur ten i s He t is de W D R 
namel i jk ge luk t t w e e internat ionaal be faamde g roepen 
te s t r i kken d ie to t dusve r nogal skep t i sch s tonden te
genove r T V The Who en The Grateful Dead Be ide 
g r o e p e n b rengen in deze nach t die van 22 u 20 to t ca 
5 u 30 (zomer t i jd ) zal du ren hun vol ledig p rog ramma 
Dit pop fes t i jn w o r d t d o o r ve rsche idene TV-zenders 
o v e r g e n o m e n en via radio H i lversum I (Vara) in s te reo 
rech ts t reeks u i tgezonden Ve ron i ca b reng t vo lgende 
w e e k w o e n s d a g via N e d II een samenvat t ing van het 
o p t r e d e n van The Who 

Z O N D A G (29 maar t ) — Bij d e s tar t van Paradijs
vogels hadden wi j zo onze bedenk ingen ove r de 
kwal i te i t e rvan W i j v reesden t o e n dat die nog s lechter 
zou zi jn dan die van de eers te reeks En onze v rees 
bli jkt beves t igd te w o r d e n W i j b l i jven erbi j d o o r dit uit 
te zenden laten de b e l e i d s O m e n s e n bij de BRT 
duidel i jk b l i jken dat zij spo t t en me t de k i jkers en dat zij 
er met voo r te rugde inzen o m het V laamse k i j kvee 
zomaar o m t even we l ke ro tzoo i voo r de voe ten te 
goo ien (BRT) — Terwi j l d e reeks Niet te geloven, een 
reeks die gaat ove r godsd iens t ige sek ten en rel igieuze 
a l ternat ieven, (maandag, N e d 1, N C R V ) aan een terug
blik toe IS gaat de aandacht in d e BRT-reeks De Goden 
uit het Oosten naar het Taoïsme, d e leer van „de rech te 
w e g " — Spi j t ig is het a lweer d e laatste af lever ing van 
het magaz ine voo r j onge meis jes Bekijk 't maar (.Ned 1 -
A V R O ) Er z i t ten opn ieuw enke le in teressante onder
w e r p e n in Hulp v o o r we rk l oze j onge meis jes T w e e 
vnend innen aan de te le foon , Gel i jkbehandel ing van 
j ongens en meis jes enz — N o g o p deze l fde zender de 
Neder landse kabaretar t ies t Paul Van Vliet in alle glorie 
Een aanrader t je En Paul van Vl ie t w o r d t opgevo lgd 
d o o r een informat ief magazine Dnester waar in de 
vo lgende o n d e r w e r p e n w o r d e n behande ld Vei l igheid 
in huis Een O m b u d s m a n s e r v i c e in Ro t te rdam Schaken 
per c o m p u t e r — W i j h e b b e n al vaak ons beklag 
gemaak t ove r het t r ieste aanbod o p T V s zondags En 
dan gebeur t het dat de verschi l lende ne t ten een 
heleboel in teressante p rogramma 's tegel i jkert i jd op het 
s c h e r m goo ien Naast de h ie rboven o p g e s o m d e pro
g ramma s m o e t e n wi j op N e d 2 aanst ippen Artsenij 
het popula i r -wetenschappel i j k magazine van de N O S 

Vandaag is het helemaal gewi jd 
w o r d t een u i tgebre id informatief rr 
cap ten , medic i , begele iders en met 
me t de ro ls toe lgehandicapten b 
in teresseren — D e V P R O heeft v 
Ange lsaks ische-komische sketch 
een af lever ing van Ripping Yams, 
the A n d e s by f r o g " Hier in gaat f 
v r e e m d e were ldre iz iger e n tevens 
z w a k heef t v o o r k ikkers en he t i 
van die d ier t jes wi l gaan ui t teste 
s t reken o p onze aardk loot in h 

M A A N D A G OO maart) -
we tenschappe l i j k magazine van d« 
o n d e r w e r p e n o p he t p rogramma, 
a fv ragen o f er nog enige dief 
u i twerk ing e rvan Lichtstralen on 
energ ie . He t gebru ik van Kobalt-6C 
tr ie Flessen me t koolzuurhoudenc 
Japanse m e t o d e o m het ontpk 
f lessen te v o o r k o m e n , 2000 jaar t 
Uranus, enz — De afrekening i 
maar t och een ges laagde —• vertal 
ba re " Het is een Du i tse TV-f i lm o 
d ie na ve le ja ren afwez igheid t e r t 
en wraak zoek t o p d e persoon die 
zi jn aan d e d o o d van haar ouders 
star t vandaag me t een reeks 
bekende d ierentu inen Zoo is de 
w o r d t inge lopen me t een reportac 
Bl i jdorp in Ro t te rdam En de chau\ 
hebben in deze reeks zelfs een 
onze d ierbare d ie rengaard in Antw 
k o m t o p 17 juni o p het scherm 

D I N S D A G (31 m a a r t ) - D e 
den w o r d t vanavond ve rzo rgd de 
V e r b o n d en is gehee l gewi jd aar 
moei l i j kheden t g v d e ekonomisch 
bat met o a Paul Goossens (De M 
mans ( D e N ieuwe Gazet ) en Huge 
van L imburg) — Emiy Starr, d« 
landC?) zal ve r tegenwoord igen Of 
fest ival in Dubl in vo lgende zaten 
kans o m haar s tem- en andere \ 
t en toon te spre iden voo r de kijki 
we tenschappe l i j k magazine van BI 
b reng t een u i tgebre ide repor tage c 
n ieuwe Amer i kaanse pendelraket 
heef t t w e e in teressante dokument 
ma De walvisvaart een reeks 
res tanten van walv isvaardersned 
be rgen en het belang van de walv 
land in het ver leden — De tweec 
Amerika gegijzeld en is een n 
vers lag over de gehe ime onderhar 
lating van de Amer ikaanse gijzelt 
held hostage the secret negotia 
van het toneel k i jken op Ned 2 (N 
pen (The stat ion) een TV-spel naa 
man S m y t h e ver taald door Jaap 
een bizar bl i jspel met een diepere 
s t randt in een stat ionnet je waar I 
v e r w a r n n g w o r d t gebrach t Hij ga. 
de kaar t ieskont ro leur , bij de man a 
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m TV-programma's 15 

estelijke aktualiteiten. — 
iws. — 20.15 Landes-
21.45 Monitor im Kreuz-
'2.30 Medizin im Dritten. 
Jieuws. 

renmagazine. — 20.00 
— 21.00 Breve rencon-

i (film). 

estelijke aktualiteiten. — 
Paris de TF1 (spel). — 
IWS. - 20.30 Le grand 
debat). - 21.35 Square 

IWS. — 20.40 On aura 
lm met debaO. — 23.30 

eux de 20 heures (spel). 

— 20.30 Sissi face a son destin 
(film). - 22.30 Nieuws. 

Woensdag 
1 APRIL 

BRT 1 
17.00 Op het schildpadplein. — 
18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Doctor Snuggles. - 18.20 
Kaas (dok.). - 18.27 Battlestar 
Galactica (SF-fJ. - 19.17 Uitzen
ding door derden (PVV). - 19.45 
Nieuws. — 20.20 Arnold (fJ. — 
20.40 De stille zomer (TV-film). -
21.25 Belgische kunst 1945-1975 
(dok). - 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Schoppenvrouw (Opera van 
Tsjaikovski). — 22.00 Basketbal 
(reportage). 

NED 1 

15.30 Kinderbos. — 18.30 Jeugd

journaal. — 18.3e Sesamstraat — 
18.50 Toeristische tips. - 19.00 
Van gewest tot gewest. — 19.50 
Politieke partijen. — 20.00 Cine-
visie. — 20.37 Markerwaard, winst 
of verlies (dok.). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Panoramiek. - 22.40 Studio 
sport. — 23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De Hauler-
wijkstervaart „iepen of ticht?" 
(dok). - 19.25 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.32 De grote verwar
ring (dok.) — 21.35 Muziekspecial 
Rob de Nijs - 22.00 Remmers 
ontmoet . Klaas Molenaar.*— 22.35 
Hitchcock vertelt... (film). - 23.02 
Teleac. - 23.37 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.00 
Maïs n'te promène done pas toute 
nue (toneel). — 20.45 Les contes 
d'Hoffnung (opera) — 21.35 Boe-
kenmagazine — 22.35 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. - 19.55 

laal gewi jd aan flolstoelen. He t 
i format ief magazine dat gehandl-
ders en mensen die rech ts t reeks 
idicapten b e t r o k k e n zi jn, moe t 
^RO heeft w e e r een k n o t s g e k k e 
; h e sketch o p het p rog ramma: 
ping Yams, met als t i tel : „ A c r o s s 
lierln gaat het ove r een were ld -
r en tevens na tuurvorser d ie een 
irs en he t u i thoud ingsvermogen 
ïan ui t testen in de mees t bar re 
Jkloot: In het Andesgeb led . 

) maarü — Horizon, het populair-
3zlne van de BRT heef t nogal wa t 
j rog ramma, zodan ig dat w i j ons 
enige d iepgang s teek t In d e 

i tstralen omze t t en in te rm ische 
m Kobalt-60 In d e voed ings lndus-
uurhoudende f r i sdranken en een 

het on tp lo f fen van dergel i jke 
2000 jaar na de on tdekk ing van 

ifrekening Is een o n g e w o n e — 
d e — verta l ing van „Die Undank-
;e TV-f i lm ove r een j onge v r o u w 
zigheld te rugkeer t In een do rp je 
persoon die zij denk t schuld ig te 
aar ouders. (Ned . 1 - N C R V ) T ros 
len reeks dokumen ta l res ove r 
Zoo is de dierentuin. D e reeks 

len repor tage ove r de d ierentu in 
En de chauvin is t ische Hol landers 
, zelfs een ui ts tap gep land naar 
ia rd in A n t w e r p e n . D ie af lever ing 
9t scherm. (Ned . 2). 

laart) — D e Uitzending voor der-
/e rzo rgd d o o r het Humanis t isch 
gewi jd aan de k ran ten en hun 

ekonomische krisis. M e t een de-
sens (De Mo rgen ) , Frans Str lele-
et) en H u g o C a m p s (Het Belang 
y Starr, d e disco-star die ons 
Dordigen o p het Eurovis le-song-
ende za terdag 4 april, kr i jgt de 
ïn andere kwal i te i ten u i tgebre id 
oor de k i jkers in Hitring — Het 
azine van BRT Verover de aarde 
repor tage ove r de „A lbat ros" , de 
oendel raket (BRT 1). — BRT 2 
e dokumenta l res o p het p rog ram
een reeks dokumenta l res over 
aardersnederzet t ingen o p Spl ts-
van de walv isvangsï voo r Neder-
- De t w e e d e dokumenta i re heet 
) is een recen t en Indr ingend 
i e onderhande l ingen rond de vri j -
anse gi jzelaars in Iran. (America 
ret negotiations) — L ie fhebbers 
p Ned 2 ( N C R V ) naar Overstap-
TV-spel naar de Ierse auteur Nor
door Jaap van de M e r w e . Het is 
een d iepere gedachte . Ed Mar t in 
letje, waar hij in een wonder l i j ke 
a c h t HIJ gaat zi jn bek lag doen bij 
bij de man ach te r het bu f fe t en bij 

de stat ionschef , respekt ievel i jk represanten van de 
w e r k e n d e klasse, de m iddens tand en d e ambtenari j . . . 

W O E N S D A G (1 apri l) - Tessy M o e r e n h o u t 
(Mar ia Speermal le ; D e Col lega's) speel t In De stille zo
mer, een TV-bewerk i ng van een novel le van W a r d 
Ruysi inck, de rol van een hippiemeis je in moei l i jkheden 
dat tegen een ve reenzaamde schr i jver , o p zoek naar 
inspiratie (Alex Wl lquet ) aanbots t (BRT 1) — A V R O 
v e r w e n t op Ned . 1 t w e e uur lang de k inderen me t talri j
ke k inder f i lmpjes (Kinderbios). — W i e meer wi l w e t e n 
ove r de voetba lk lub A Z '67 die Loke ren uit de UEFA-be-
kerkompet i t l e t rap te en hoe zo 'n k lub ge r und w o r d t zo
dat ie in enke le jaren onder de kund ige leiding van een 
se l fmademan van „niet ig" k lub je doo rs too t t e to t de 
voetba l top , m o e t k i jken naar Ned . 2 waar de „ razende" 
repor te r Henri Remmers praat met Klaas Molenaar, de 
man achter A Z '67. — O p hetze l fde net zo rg t een onge
w o n e kombinat ie (Roald Dahl, auteur van b loedsto l len
de suspens-verha len en A l f r ed H i tchcock , de meester l i j 
ke regisseur van dergel i jke verha len) voo r een span
nende f i lm: Lamb to the slaughter (.ZVJ/W) met Barbara 
Bel G e d d e s (Dallas) in de hoo fd ro l . 

D O N D E R D A G (2 aprl l) - He t belangr i jkste 
p rog ramma van vanavond is v o o r w a a r de Uitzending 
door derden die w o r d t v e r z o r g d d o o r de Vlaams-
Nat lonale Omroeps t i ch t i ng ( V U ) (BRT 1) - O p BRT 2 
w o r d t de be langwekkende dokumen ta i re Blauw is de 
zee, wit is de dood (Blue water , wh i te death) gedraaid, 
een Amer i kaanse explorat ief l lm ove r de speur toch t van 
een p loeg du ikers naar de g ro te w i t te haai, de agressief
s te roofv is ter were ld . — D e fans van Paul S imon wor 
d e n In de wa t t en ge legd. N o g maar pas k w a m o p het 
BRT-scherm zijn s h o w Simply Simon en nu zendt de 
A v r o (Ned . 1) een 40 minuten du rende repor tage uit van 
een op t reden van de mus icus in U p p e r D a r b y (Pennsyl
vania) (Paul Simon in concert) — D e Ro t te rdamse be
le idsmensen lopen met een o n g e w o o n plan in het hoo fd 
o m iets te doen aan het p rob leem van de v reemde l ingen 
In hun s tad : zij denken eraan o m de bui ten landers over 
de d iverse s tadswi jken te verspre iden . In Nos-Tribune 
w o r d t r ond dit v o o r n e m e n ged iskuss ieerd tussen be
le idsbepalende mensen, be t rokkenen , kr i t ische deskun
d igen en ge ïn te resseerden (Ned . 1 - Nos) . 

V R I J D A G (3 april) — Het lovenswaard ige Initia
tief Aktie schildpad (BRT 1) p robee r t een a n t w o o r d te 
v inden op vo lgende v ragen : Hoe kan een straat op
n ieuw leefbaar gemaak t w o r d e n voor k inderen? En: 
Hoe gevaarl i jk is de huidige wegen in f ras t ruk tuu r? — 
D e Amer i kaanse fi lm Aprilgekken (Apr i l Fools) van 
Stuar t Rosenberg (1969) b reng t Jack L e m m o n en 
Cather ine D e n e u v e tezamen, als a fzonder l i jke hel f ten 
van s tukge lopen huwel i j ken die menen het met elkaar 
beter te zul len kunnen doen . — Na de fi lm schi ldert 
Ann ie Dec le rck een gesp roken por t re t van de Franse 
schr i j fs ter Marguerite Duras (H i roshima m o n amour-, 
L 'Amante Angla ise; Indian Song , e.a.) (Persona) In 
samenwerk i ng met de re l ig ieus-maatschappel i jke zen
der Ikon zet te de K R O een d iskuss ieprogramma op het 
g e t o u w in „ D e Krake l ing" in A m s t e r d a m rond n ieuwe 
rel igieuze g roeper ingen in onze samenlev ing. O p N e d 1 
komt een fo rse g reep uit deze d iskuss ie. Onbetaalde 
rekening? 

Sportmagazine (tot 22.00). 

ARD 

20.15 Stumme Liebe (TV-film). -
21.45 Kultureel magazine. — 23.00 
Uitreiking Oscars 1981. — 0.00 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-journal. - 21.20 Ve
gas (f). — 22.05 Het jaar van de 
gehandicapten. — 22.10 Inwijkelin-
gen uit Rusland. — 22.40 Sport 
aktuell. — 23.40 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 2145 
Indianen vandaag (dok). — 22.15 
Filmtip. — 22.20 Rattennest (gang
sterfilm) — 23.55 Nieuws. 

LUX 

19.45 Dierenmagazine. — 2000 
Hit-parade — 21.00 Un homma a 
abattre (film) 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws - 20 30 A nous de 
jouer CTV-film) - 2205 Boeken-
magazine. — 23.15 Nieuws 

A 2 

20.00 Nieuws. - 2035 C'est du 
spectacle (variété) — 2215 De 
mens en de zee (dok) — 23.00 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Le marteau-piqueur CTV-
film). - 2210 Nieuws. 

Donderdag 

BRT 

17.30 Wielrennen Amstel Gold 
Race. Reportage — 18.25 Doctor 
Snuggles — 18 30 Een vinger in de 
pap. - 19.00 Lachertjes - 1905 
Zeewier en vissen (dok). — 1917 
Uitzending door derden (VNOS) 
- 19.45 Nieuws. - 20.10 Micro-
Macro (kwis) — 2045 Panorama. 
- 21.35 Dallas ( f ) - 22.25 Sport-
tribune. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 

18.00 Overname BRT-1 tot 2010. 
- 20.10 Blauw IS de zee, wit is de 
dood. (film). — 21.45 Premiere. 

NED 1 

18.30 Jeugdjournaal. — 18.36 Se
samstraat - 19.00 Heidi ( f ) -
19.25 Mork en Mindy (f.) - 1950 
AVRO's Sportpanorama - 20.15 
AVRO's teletips. - 20.40 Paul Si
mon in Koncert. — 21.00 Kieskeu
rig — 21.37 Nieuws —.21.55 Den 
Haag Vandaag - 2210 NOS Tri
bune. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws - 18.59 Don Qui-
chot (stnp). — 19.25 Jan J. De Bom 
v h de kindervnend. — 2000 
Nieuws — 20.25 De Lemmings ( f ) 
- 21.20 Koning klant - 2155 
Edelvrouw-bedelvrouw ( f ) — 
22 25 Achter het nieuws - 23 20 
Nieuws 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 19.00 
Waalse gewestelijke aktualiteiten. 
- 1930 Nieuws - 2020 Un 
moment d'égarement (film). — 
21 45 Le carrousel aux images — 
22.45 Nieuws en weerbericht tot 
2310 

RTB 2 

1830 The Muppet Show - 2000 
La dame de pique Opera van 
Tsjaikovski 

ARD 

20.00 Nieuws. — 2015 lm Brenn-
punkt — 21.00 Wissen Sie es 
besser? ( ' ) - 22 30 Tagesthemen. 
— 2300 Die Damonen ( f ) . 

ZDF 

19.00 Nieuws - 1930 Karel Gott 
In mir klingt ein Lied (Vanété) — 
20.30 Erben will gelernt sein (f J — 
2100 Heute-Journal. - 2120 
Kennzeichen D — 22 05 Die alten 
leute vom Kreuzberger Kiez (tv-
film) 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Mann 
kommt in die Jahre. (film) — 21 50 
Hobbythek - 2235 Hinter den 
Schlagzeilen. - 23.20 Nieuws. 

LUX. 

1945 Dierenmagazine — 20.00 
Super-Jaimie (sf-f). — 21.00 La 
Viaccia (film). 

F 1 

2000 Numero Un (variété). — 
21 25 Aktualiteitenmagazine — 
2225 Hans Hartung (dok). -

A 2 

2035 Jeudi Cinéma - 2040 De la 
part des copains. (Avonturenfilm) 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 Par lamour possédé 
(film). — 22.20 Nieuws 

Vrijdag 

BRT 1 

1815 Klein, klem kleutertje. — 
1830 Aktie schildpad - 1907 Het 
ateisme als klacht (KRTO) — 
19.45 Nieuws. - 2015 Aprilgek
ken (film). — 21 45 Persona (wie is 
Marguerite Duras) — 2215 
Nieuws 

BRT 2 
20 15 De zes vrouwen van Hendrik 
VIII (f.) - 21 45 Dag aan dag -
22.15 Het BRT-jazzorkest 

NED. 1 
18.30 Jeugdjournaal - 18 36 Se
samstraat — 1900 Daar vraag je 
me wat (info) — 1940 De Willem 
Ruis-show — 21 05 Hallo, daar ben 
ik weer ( f ) . — 21 37 Nieuws — 
21.55 Praten met de minister-presi
dent - 2205 Onbetaalde reke
ning — 23 30 Nieuws 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Doctor 
Snuggles (stnp). - 19.05 AVRO's 
toppop. — 2000 Nieuws. - 20.27 
Mem liebeslied (operette). — 21.30 
Dallas (fJ - 22.15 Aktueel en 
informatief — 2300 Tjongetjonge 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten - 19.30 Nieuws. - 21.15 
Cérémonie de remise des Oscars 
(reportage) — 22.45 Nieuws 

RTB 2 
18.30 The Muppet-show — 1955 
Maitres et valets (f) — 20.50"' 
Sportmagazine — 2200 Interwal-
lonie. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Rosen im 
Herbst (film) - 22.00 Ekonomi
sche rubriek — 22 30 Tagesthe
men — 23.00 Die Sportschau — 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 1930 Auslands-
journal — 2015 Die Falie des 
Monsieur Cabrol (fO. - 21 46 Kort 
filmpje met Buster Keaton — 
22.00 Heute-Journal - 23.05 Die 
Knastbruder (film) — O 45 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws. — 21 00 Reporter 
(reportages) — 21 30 Gott und die 
Wel t - 22 00 Tour de Ruhr (repor
tage) — 22 45 Kultur und Wissen
schaft - 2330 Nieuws. 

LUX 
1945 Dierenmagazine. — 20.00 
Hunter ( f ) . — 21.00 Le jour des 
apaches (western) 

F 1 

1945 Les Paris de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 L'inspec-
teur méne l'enquéte (spel) — 

A 2 
2000 Nieuws — 20.35 Médecins 
de nuit (O — 21 40 Apostrophes. 
- 23 00 Nieuws - 2310 Bako ou 
l'autre rive (avonturenfilm) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21.30 Proces a Grand-
ville (tv-film). - 2225 Nieuws. 

Ba rna rd H u g h e s en Kay Lenz 
in D e t e c t i v e e.h. B r o w n 
Een Amer i kaanse vers ie van 
het b e r o e m d e detec t ivever 
haal van G.K Ches te r ton . 
(Zaterdaa. BRT, 21 u 35) 
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Bruno Dijckmans 
en André Goezu: visionaire figuratie 

« . 

V'o. 
V*4 
KK 

In de oude wandelbuurt tussen het stadhuis en het Antwerpse Sint-
Andrieskwartier liggen twee fraai gerestaureerde, historische panden 
die elk een kunstgalerij herbergen. De tot dusver meest bekende 
galerij van beide is wellicht De Zwarte Panter in de mooie kapel van 
het Sint-Julianus Gasthuis aan de Hoogstraat, waarrond zich trou
wens een groep van jonge eigentijdse kunstenaars gekoncentreerd 
heeft. De andere galerij. De Groote Witte Arend, bevindt zich aan de 
Reyndersstraat in een indrukwekkende patriciërswoning waar ook 
druk bijgewoonde koncerten van kamermuziek gehouden worden. In 
beide galerijen loopt nu een tentoonstelling van Antwerpse kunste
naars die tot de besten van hun generatie mogen berekend worden. 

Niet eens een jaar geleden expo
seerde Bruno Dyckmans in de 
Groote Witte Arend. Dat zijn ten
toonstelling daar een sukses was, 

^t^ 
De Volksunie 
doorgelicht 

Doorliccn cIc iarcii 60 vcrwicil 
cIc VU / i th licl iniago ccii non-
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De j;ircii 70 tonen echtereen heel 
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/ Ilinsc 
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De rol ran de Vll-Jonaeren 
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De moeizame invullinjf van 
een ideologie 
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bewijst het feit dat hij er nu weer 
met een ruime kollektie nieuw 
werk aan bod is. De evolutie van 
de schilder gaat van neo-expres-
sionistisch over abstrakt (eerst 
konstruktief, daarna beheerst ly-
nsch) tot een hervonden figuratie 
waarin evenwel sterke tachisti-
sche elementen aanwezig blijven. 

Tot deze laatste stap in zijn piktu-
rale ontwikkeling kwam Dyck
mans door een plastisch euforisch 
beleven van de Ikaros-mythe. De 
Ikaros-reeks is dan ook een mach
tig geschilderd verhaal geworden 
(dat ooit eens in zijn geheel in een 
of andere grote museumzaal zou 
moeten getoond worden). De pen
selende akt die Dyckmans daarin 
stelt, is een bewust romantisch 
afstand nemen, een ontstijging 
aan zoveel dat ons neerdrukt het 
zweven in de bevrijdende onein
digheid, het zich loswrikkend uit 
de lemen voeten van het materia
lisme. 

In zijn recentste doeken blijft Ika-
ros weliswaar aanwezig, maar 
daarnaast kijkt over de schouder 
van de schilder een ander (perso
nage mee: Daidalos, de vader van 
de te ambitieuze zonnevlieger. 
Niet voor niets werd Dyckmans 
verleden jaar zestig. Zijn kunst 
komt terug naar de aarde, maar 
zonder aards te worden. De ro
mantiek maakt plaats voor wijs

heid, maar .zonder daarin te ver
starren. Zijn — nu duidelijke — fi
guren zijn geen portretten, maar 
verschijningen. Zijn taferelen zijn 
geen anekdotiek, maar tijdloze ge
beurtenissen. Zijn karakters heb
ben het kleinmenselijke verheven 
tot het visionaire. En plastisch ge
zien behoudt de hervonden figura
tie in Dyckmans werk de dyna
miek van de abstrakte vrijheid en 
het spontane van de gestuele be-
meestering van het doek. De schil
der plaatst in zijn recentste wer
ken de mens in een mythische 
situatie in schilderijen van een 
vaak klassiek allure. Schilderijen 
die daardoor niet altijd meteen 
zichtbaar zijn, maar moeten ont
dekt worden. De kunstenaar heeft 

— zoals het hoort — het zichzelf 
niet gemakkelijk gemaakt maar 
ook voor de toeschouwer geldt 
dit En juist dit maakt deze kunst 
zo waardevol. Zij is pikturaal. plas
tisch en zelfs filozofisch een auto
noom gegeven, goede schilder
kunst an sich — met poot en 
verbeeldingskracht vervaardigd 
— maar tegelijk transponeert zij 
een sterke existentiële, mensech
te geladenheid naar onze erva
ringswereld. Zoals het goede 
kunst betaamt 

Goezu, stukgebeten 
illuzie 
Van Bruno Dyckmans een verge
lijkende lijn doortrekken naar de 
veel jongere André Goezu, die nu 
in de Zwarte Panter exposeert is 
wel verleidelijk maar te gemakke
lijk. En toch zijn er duidelijke raak
punten: een emotionele schilders-
trant de grote rol die de verfnnate-
rie speelt, een zweem naar roman
tiek, jazelfs de inspiratie die soms 
teruggaat naar historische situa-

.a*.s: 

"f^^ 4> 

^•i 

ties hoe ver die voor beide schil
ders ook uit elkaar liggen. André 
GoeZu, toont een reeks grote doe
ken (130 X 160 cm, de grootste, 
die wij tot dusver van hem zagen) 
die hij de titel Cave Canem mee
gaf. Óp elk doek komt dan ook 
een hond voor die niet zelden bijt 
en in het gunstigste geval toch 
nog altijd boosaardig kijkt Een 
steunkaart van de klub voor hon
denliefhebbers is aan de schilder 
blijkbaar niet besteed. Maar het 
gaat hem wellicht om heel andere 
dingen dan enkel maar bijtende 
honden. Zij staan duidelijk sym
bool voor een agressie of levens
angst die ons van buitenaf belaagt 

De menselijke figuren op deze 
schilderijen zijn dan ook steeds 
eenzaam, hoe luisterrijk hun om
geving soms ook is. Elk ander 
personage loopt als een niet bij 
het innerlijke gebeuren betrokken 
akteur een dimensie verder, de 
natuur is vaak nadrukkelijk aanwe
zig, maar dan als een onwezenlijk, 
niet zelden dreigend decor. 

In deze werken schuilt een nauwe
lijks verhulde, existentiële angst 
die alles penetreert ook de mooi
ste illuzies. Want ondanks alles 
houdt Goezu ons die illuzies ook 
voor: luister, grootsheid, schoon
heid... maar ze mogen niet baten, 
de onbestemde demon in of bui
ten ons bijt ze wel stuk. Wat in 
deze nieuwe doeken vooral treft 
is het spontane gemak waarmee 
de kunstenaar zijn grote formaten 
beheerst Het fijnzinnige talent van 
Goezu uit zich plots in brede uitha
len van een bijna Rubensiaans 
allure, dat getemperd wordt door 
een Latijns gevoel voor virtuoze 
aksenten (de Antwerpenaar 
woont dan ook al jaren op het Isle 
Saint Louis, het hartje van Parijs). 
Het boeiende daarbij is dat André 

Goezu zijn virtuositeit weet te 
kanalizeren tot aangrijpende, pik-
tureei sterke strukturen waarin de 
gevoelsinhoud een penetrante ge
stalte krijgt 

Nic Van Bruggen 

Bruno Dyckmans, Groote Witte Arend, 
Reyndersstraat 18, Antwerpen, tot 5 april. 
André Goezu, De Zwarte Panter, Hoog
straat 70, Antwerpen, tot 5 april. 

pllfif 
ANTWERPEN - Galerij Brabo, 

Desguinlei 100. Werken van Gas 
Vandenhoeck. Dagelijks behalve 
zaterdag van 14 tot 17 uur. Geslo
ten op 17,18,19 en 20 april e.k. Tot 
en met 30 april. 

BRUSSEL - Royal Windsor 
Hotel, Duquesnoystraat 5-7. Wer
ken van Mare Gysels. Open van 
18 maart tot 18 april. 

BRUSSEL — Tentoonstellings
zaal van de Kredietbank, Grote 
Markt 19. Nederlands aardewerk, 
oud en nieuw - Delf, Gouda, Mak-
kum, Arnhem e.a. Alle werkdagen 
van 10 tot 17u., zat van 15 tot 
18 u. en op zondag van 10 tot 
13 uur. Tot en met 26 april. 

LEUVEN - Kunstgalerij „Em
bryo", Justus Lipsiusstraat 20. 
Beeldhouwwerken van Ivo Van 
Dyck en schilderijen van Eugene 
Peeters. Van 10 april tot en met 
3 mei. Open dagelijks van 14 tot 
18 uur, maandag gesloten. Zon- en 
feestdagen van 11 tot 13 uur. 

LEUVEN — Expozaal van het 
Fakulteitsgebouw Letteren" en 
Wijsbegeerte, Blijde Inkomststraat 
21. Beeldend en poëtisch werk 
van Lucebert, Van 28 april tot 
27 mei van 11 tot 18 u. en op zat 
23 mei van 13 tot 18 uur. 

Bruno Dyckmans, Ikaros-figuur. André Goezu, Cave Canem. 
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Filip De Pillecijn: „KieSPÜil dCf ZJel" 
Bij de uitgeverijen Walter Soet-
houdt en Arsenaal vzw ver
scheen een bundel joernalistleke 
bijdragen, die Filip De Pillecijn 
tussen 1922 en 1952 geschreven 
heeft in een aantal Vlaamse dag
en weekbladen. Doorgaans kijken 
wij nogal skeptisch op tegen de 
bundeling van korte stukken uit de 
nalatenschap van een auteur: het 
is er de uitgever al te vaak om te 
doen, met de goedklinkende naam 
van een schrijver ook nog jaren na 
diens dood vaak minderwaardig 
werk te vermunten. Wat De Pille
cijn betreft, waren wij er gerust in: 
wij kenden zijn joernalistiek werk 
goeddeels uit eigen ervaring. We 
bewaren in onze biblioteek pië
teitsvol de ingebonden nummers 
van Pallieter uit de jaren twintig, 
waarin De Pillecijn volop aan bod 
kwam: dat is nog altijd, meer dan 
een halve eeuw later, het beste 
van wat in Vlaanderen aan pam-
flettair en satirisch werk geschre
ven en getekend is. Daarenboven 
heeft Filip De Pillecijn, onder 
schuilnaam, aan de eerste jaargan
gen van Wij — dat toen nog De 
Volksunie heette — meegewerkt 
De stukken uit Wij ontbreken in 
Kiespijn der Ziel. Wat ons de 
gelegenheid biedt, ze vroeg of laat 
zelf te bundelen en aan de Wij-le
zers aan te bieden. De literair 
knapste stukken in deze bundel 
zijn ongetwijfeld deze, die Filip De 

la 
Pillecijn geschreven heeft voor 
het gedetineerden-blad Opbouw, 
van 1946 tot 1958, toen hij de eer 
van gastvrijheid in de Belgische 
gevangenissen genoot Lof van de 
kwakkel. Lof van het bier en 
vooral Lof van de vrouw zijn niet 
alleen stukjes gestolde getuigenis 
uit donkere jaren, het zijn daaren
boven pareltjes van ingekeerde 
miniatuurkunst 

Vooral in Pallieter is De Pillecijn 
de tegenstanders van Vlaanderen, 
de opgeblazen franskiljonse kik
kers uit het Belgique van de jaren 
twintig te lijf gegaan met een vitri
oolpen, die herinneringen oproept 
aan de scherpste en briljantste 
Franse pamflettisten. Op de voor
stelling van het boek zegde Plet 
Van Aken, oud-leeriing van Filip 
De Pillecijn en bij zijn debuut in de 
letterkunde geholpen en gestuwd 
door zijn mentor: „Wie het démas
qué van de politieke charlatanerie 
door een intelligent en integer man 
wil beleven, moet „Kiespijn der 
ziel" lezen. Als toemaatje zal hij 
meemaken hoe het sarkasme van 
de ontmaskeraar verzacht en om
gebogen wordt tot ironizerend be
grip, wanneer hij aan het tasten 
gaat naar wat in de eenvoudigen 
omgaat" Sterk aanbevolen! 

Filip De Pillecijn: „Kiespijn der ziel' - Inlei
ding door Richard Baeyens - linnen met 
stofomslag, 29 biz.. 21 x Hem (1981). 
425. B.fr. 

„Eufeminisme", zolang er leven is 
Er is veel en goed nieuws vanwe
ge de uitgeverij „Danthe" (Grote 
Markt 64, 2700 Sint-Niklaas). Eer
der bespraken we de „Celbrieven" 
van Wies Moens... dat wel een 
heel andere sfeer ademde dan dit 
boek van Piet Nijs. Mark Potjau te
kende sfeervol het geheel tot een 
kijkboek. 
Daniel Anthuenis, die één van de 
uitgevers is (de andere is Guido 
Sijs) leidde „Zolang er leven is" in. 
Hij zal het me niet kwalijk nemen 
als ik hem af en toe parafraseer. 
Het is nodig ook, want één term al, 
„eufeminisme", die de titel van het 
boek wil uitleggen, vraagt om ver
klaring. Anthuenis zegt dat het een 

verdichtende versmelting is van 
eufemisme en feminisme en hij 
noemt het „trefzekefe uitspraken 
van vrouwen die karakteristiek 
zijn voor hun denken en beleven". 
„Eufemisme" doet mij eerder den
ken aan mooier gemaakte uitspra
ken... van vrouwen. Als je alleen 
maar kijkt en nog niet leest zou je 
geneigd zijn dit laatste te geloven... 
De ijle pentekeningen van Mark 
Potjau dragen er toe bij om je in de 
sfeer van het subtiele, het weg
zwevende, te brengen. De (naak
te) vrouwen zijn afgebeeld in rea
listische houdingen en pennetrek-
jes tekenen — in reliëf — de 
romantiek weg. Ze doen in elk 

geval niet denken aan de vrouwen 
op de reklames waar de natuur 
van afgeverfd is. De tekenaar 
maakt alle vrouwen aan elkaar 
gelijk: de jonge en de oude, de 
droeve en de vrolijke... 

Dit is dan te verklaren na lektuur, 
want Piet Nijs heeft de vrouwen 
niet bekeken als een voorbijgan
ger op straat, maar wel als zieldok-
ter. Elke vrouw die hem om hulp 
vroeg zat ergens in een krisis. Het 
wondere van deze verzameling 
„gedichten" is dan ook dat het 
algemeen menselijke naar voor 
springt in plaats van het pijnlijke. 
D. Anthuenis wijt dit aan de luister-

Door de leesbril bekeken 
Niets is subjektiever dan de ervaring, al wordt ze dan 
vaak voorgesteld als een objektieve leermeesteres. 
Toen Victor Hugo in augustus 1837 in België 
vertoefde, reisde hij op 21 augustus van Antwerpen 
naar Brussel per spoorweg — toen hét neusje van 
de technologische zalm. Hij vertrok om 16 u. 10 uit 
Antwerpen, bracht één uur en een kwart door te 
Brussel (waar hij later nog zou wonen) en arriveerde 
terug te Antwerpen om 20 u. 15. Dit betekent dat de 
snelheid van de trein zowat 34 km per uur bedroeg. 
Naar ons gevoel een tergende slakkegang. Voor de 
onstuimige Hugo een haast onmededeelbare snel
heidservaring. Hij heeft het in lyrische bewoordingen 
over een prachtige beweging en een ongehoorde 
snelheid. De bloemen langs de spoorweg zijn geen 
bloemen meer, maar stipjes, rode of witte strepen; er 
vallen immers geen punten meer te zien, nog alleen 
maar lijnen. Van tijd op tijd verschijnt vluchtig een 
schimmige vorm, een spook: de wegbewaker die, 
zoals gebruikelijk, de militaire groet brengt bij het 
voorbijrazen van de trein, geweer aan 't schouder... 
Bij z'n terugkeer naar Antwerpen kruist Hugo de 
trein richting Brussel. En, aldus de schrijver in een 
brief aan z'n geliefde Adèle, niets was schrikwek
kender dan deze twee snelheden die zich vermenig
vuldigden. Je kan niets ontwarren, je ziet geen 
wagons voorbij snellen, geen mensen, nog alléén 

maar bleke of donkere vormen in een draaikolk... De 
ontmoeting bij valavond van deze twee treinen — 
zestig wagons, meer dan 500 reizigers per trein — 
neemt apocalyptische dimensies aan, en geeft aan
leiding tot een schitterende uitweiding over hoe 
treinen er zouden uitgezien hebben tijdens de 
middeleeuwen... 

Meer nog dan Hugo's relaas is het lakonieke ant
woord kenschetsend van een Mechels koetsier die 
met heimwee naar de voorbijrijdende treinen kijkt; 
wanneer Hugo schamper opmerkt dat treinen toch 
heel wat sneller bollen dan paarden, luidt de filozofi-
sche bedenking kordaat: niet moeilijk, ze worden ge
dreven door de bliksem... 

Een tijdgenoot van Hugo, de Amerikaanse roman
cier Nathaniel Hawthorne (1805-1864) — afstam
meling van één van de rechters in de beruchte hek
senprocessen van Salem, Oregon — beweerde dat 
de spoorweg het reizen vergeestelijkt Het overden
ken waard voor een pendelende Antwerpenaar die 
Brussel niet loslaat! 

Henri-Floris Jespers 

bereidheid van Piet Nijs, die ge
paard gaat met een kreatief taai-
gevoel, zodag hij door mede-men
selijk te luisteren een aktieve rol 
speelt in de manier waarop de 
vrouw zich uitdrukt. Bovendien 
werkt zijn verstand overzichtelijk-
samenvattend bij het neerschrij
ven van deze half-gedichten. 
Je zou dit wel een geslaagde 
wisselwerking kunnen noemen, 
waarbij je je als vrouw helemaal 
niet als mindere beschouwt, zelfs 
niet als patiënt 
Piet Nijs is opnieuw mens gewor
den met eerbied én als een aktie
ve partner die sprakeloos noteert. 
Zodat de vraag onuitgesproken 
kan blijven, wie nu eigenlijk de 
inspiratie aanbracht Ook de taal is 
zuiver en vrij van sublimatie; juiste 
zinnen die klaar beschrijven, waar 
er een heel leven achter zit: 

„Nu kan ik ook een hand geven, 
zonder het gevoel 
dat mijn arm wordt afgehakt, 
afgerukt. 
Dit is een prettig gevoel: 
niet gebonden 
vasthangend, maar vrij." 

De meeste teksten zijn zeer kort. 
ze hebben de lengte van een 
ademtocht Soms ook het gewicht 
Dan vraag je je weer af wanneer 
een ervaring een gedachte wordt; 
wanneer een gemeenplaats en 
wanneer een gedicht 
Maar misschien is dat niet eens 
nodig. Piet Nijs is met een spiegel 
door het leven gestapt en heeft er 
vrouwen in laten kijken. Hij deelt 
mee aan alle lezers, wat die vrou
wen aan hun man hadden willen 
zeggen. Zo eenvoudig is het wel
licht 
En in zijn pijnlijke eenvoud, is dit — 
zeker dank zij de biezondere 
vormgeving — een prachtig boek 
geworden. 

Lieve KUIJPERS-DEVIJVER 

Te bestellen bij: Guido Sijs, Warotveld 26 te 
3009 Winksele - tel.-016-48^4.t2. Genjaid: 
295 fr. 
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De zaak Pfaff 
Gesprek met een onbekende 
De stri jd om J.-M. Pfaff duurt voort. Tegen de verwachtingen In ging 
SK Beveren alsnog in beroep tegen de door het Sportkomitee uitge
sproken sanctie. De deining die rond deze affaire ontstond dreigt 
oeverloos te worden. De „scherpzinnigsten" zien communautaire 
spoken in de Guimardstraat. Anderen stellen de rechtspraak binnen 
de voetbalbond onomwonden ter diskussle. De animositeit werd nog 
in aanzienlijke mate opgevijzeld door de bevreemdende gedragswijze 
van de BRT-sportredaktie die, bij monde van hoofdredakteur De 
Gruyter, verklaarde de desbetreffende beelden vooralsnog niet te zul
len uitzenden. Om de rechtspraak niet te beïnvloeden. 

Veel dus om ineens te verwerken. 
Daarom trokken wij op onderzoek 
uit. We kontakteerden mensen die 
rechtstreeks en onrechtstreeks bij 
de zaak betrokken zijn. Ze wen
sten allen om begrijpelijke rede
nen .onbekend te blijven. 
Van de voetbalbond vernamen wij 
de samenstelling van het Sport- en 
Beroepskomltee. Er Is geen reden 
om in deze een Franstalige 
machtsgreep te veronderstellen. 
In het Sportkomitee zetelen acht 
Vlamingen: de heren Salières 
(Blankenberge), Aerts (Aarschot), 
Vranken (Hasselt), Dlllles (Zaven-
tem). Van Leuven (Berchem), Bex 
(Genk), Dewilde (Oosterzele) en 
Van Hove (Loppem) Daarnaast 
ook zes Franstaligen en een twee
talige sekretaris (zonder stem-
rechü, de h. R. Meyssen. In het Be
roepskomltee dat vrijdag eerstko
mend de zaak opnieuw zal behan
delen, liggen de verhoudingen 
enigzins anders Zes van de twaalf 
stemgerechtigden zijn Vlamingen 
de heren Schotte (Mechelen), 
Droogmans (Kuringen), Van Ha-
ecke (Tielt), De Baere (Deinze), 
Doms (Mortsel) en Nechelput 
(Halle) De h Van Gierdegom uit 
Brussel wordt als een tweetalige 
beschouwd Er hebben bijgevolg 
ook vijf Franstaligen zitting in dit 
komitee 

Bij gelijkheid van stemmen is de 
stem van de voorzitter dn beide 
komitees een Waal) doorslagge
vend Om nog meer inzicht in de 
werking van deze instanties te 
verwerven, benaderden wIj een lid 
van het Beroepskomitee. Duide-
lijkheidshalve voegen wij er aan 
toe dat we de man reeds van 
vroeger kenden en zijn eerlijkheid 
voor ons bulten elke twijfel staat. 
Hieronder de neerslag van dit ge
sprek. 
— Is het mogelijk dat het Beroeps
komltee bepaalde omstreden „af
faires" communautair benadert? 
„Ik heb dit nooit geweten en zit 
toch al verschillende jaien in be
doeld komitee". 
— Is het mogelijk dat de zaak Pfaff 
de uitzondering op de regel 
vormt? 
„Ik geloof het niet Het zou mij 
alvast sterk verbazen en ik zou er 
mij uit alle macht tegen verzetten. 
De zaak Pfaff bevat natuurlijk een 
aantal ongewone aspekten. Al 
was het maar de „hetze", want hoe 
kan je het anders noemen, die 
rond deze affaire is gegroeid. 
Maar ik twijfel er niet aan dat alle 
leden van het Beroepskomitee in 
sereniteit en objektiviteit zullen 
vergaderen". 
— Hoe behandel je zo'n geval? 
„Helemaal opnieuw van begin af 
aan. Dit betekent dat we uitgaan 
van het scheidsrechterlijk verslag. 

De betrokkenen worden gehoord. 
Ook de speler Daarna wordt er 
geoordeeld". 
— Oordeelt het Beroepskomitee 
doorgaans milder dan het Sport
komitee"? 
„Daar ligt geen lijn in. We milderen 
soms sancties, h/laar we durven ze 
ook verzwaren. We oordelen to
taal onafhankelijk. Zonder reke
ning te houden met wat vooraf
ging" 
— Worden er voor een prof ande
re maatstaven aangelegd dan 
voor een amateur ' 
„Daarover verschillen we wel 
eens van mening Er zijn er die vin
den dat je moet rekening houden 
met de status van de speler Een 
prof zit je nu eenmaal in de geld
beugel. Maar anderzijds wordt 
aangevoerd, en mijns inziens niet 
ten onrechte, dat precies de be
roepsvoetballer een grote verant
woordelijkheid draagt Dat hij be
ter moet weten dan wie anders 
met wat hij precies bezig is". 
— De televisie zou over beelden 
beschikken die één of ander kun

nen duidelijk maken. Zij worden 
niet uitgezonden. Zouden zij de 
oordeelsvorming kunnen beïn
vloeden? 

„Neen. Zeker niet Daar kunnen 
we niet mee beginnen. Waar zou 
dat eindigen ? In Duitsland is men 
daar één keer op ingegaan. Maar 
men is er dadelijk weer van afge
stapt Gewoon onmogelijk. Als de 
televisiebeelden maatstaf worden 
herspelen we jaarlijks ettelijke 
wedstrijden... (Verkeerde) beslis
singen die het wedstrijdverloop 
beïnvloeden... Een nuchter mens 
kan dat toch gemakkelijk begrij
pen. Bovendien ziet de camera het 
gebeuren vanuit één hoek. En dat 
IS vaak misleidend. Waarmee ik 
niet wil zeggen dat de BRT de be
doelde beelden niet had mogen 
uitzenden. Maar ik heb wel begrip 
voor de zorgvuldigheid waarmee 
desbetreffend door de televisie 
wordt tewerk gegaan". 

— De rechtbank binnen de bond 
wordt ter diskussie gesteld. Ver
ouderd. Voorbijgestreefd. 
„Dat IS niet nieuw Maar al die 
aanklagers moeten dan maar eens 
formuleren hoe het „wel" moet 
Ontevreden klubs mogen voor
stellen indienen. Die blijven echter 
uit Overigens vraag ik mij af hoe 
het anders zou kunnen. Wij moe
ten toch op de scheidsrechter 
betrouwen"^ Anders wordt voet
ballen gewoon onmogelijk. En 
echt, ik kan geen geval aanhalen 

waarin de kwade trouw van de 
scheidsrechter bewezen werd. 
Wat ik wel al heb meegemaakt is 
dat spelers staan te liegen dat ze 
zwart zien. Ik heb het nu enkel 
over „feiten" die ik zelf van in de 
tribune heb zien gebeuren. Voet
ballers durven gemakkelijk eden 
zwerea op het licht in de ogen van 
hun kinderen". 
— Een laatste vraag: In de Uefa-
cupmatch Köln—Standard werd 
Renquin uitgesloten. Terecht of 
niet? 
„Heel typisch. In soortgelijke mat
chen worden Belgische spelers 
soms onaangenaam verrast 
Neem Renquin. Hij vecht een 
scheidsrechterlijke beslissing aan. 
Hij krijgt geel Hij wil maar met op
houden en krijgt rood. Ik vind dat 
normaal Maar in ons voetbal ver
oorloven spelers zich alles tegen
over de scheidsrechter In woord 
en daad En de wedstrijdleiders 
zouden daar nog blij moeten mee 
zijn ook Zaterdag jl nog zat ik op 
een tribune en heus niet op die 
van RWDM. Ik zag hoe een inter

nationaal zich alles mocht veroor
loven en zich bovendien ook nog 
verongelijkt durfde aanstellen. 

Neen. Ik verwijt de scheidsrechter 
geen te grote gestrengheid. Inte
gendeel Ik zag de televisiebeel
den van een Brusselse derby. Die 
Boskamp. Mensen toch. Maar 
kom. Daarover hebben we het nu 
niet". 

Tot zover onze zegsman. Volledig
heidshalve namen we ook kontakt 
op met de televisie. Men wilde er 
weinig kwijt. Enkel dat de beelden 
wellicht worden uitgezonden na 
de uitspraak van het Beroepsko
mitee en dat op deze beelden wel 
„Iets" te zien is — maar geen 
kniestoot — voor wie dit wil zien. 

Maar interpretatie zou mogelijk 
blijven. Wat alleen maar bevestigt 
dat het lid van het Beroepskomi
tee inderdaad gelijk heeft wan
neer hij stelt dat ze geen bewijs
kracht mag worden toegekend. En 
precies daarom begrijpen we de 
geheimzinnigheid in televisiekrin
gen niet. 

De grote doorbraak 
Sinds vorige zaterdag is Fons De 
Wolf de onomstreden aanvoerder 
van de Belgische wielerpelotons. 
Precies vijf maanden na zijn eer
ste klassieke overwinning in de 
Ronde van Lombardije heeft De 
Wolf alle twijfels omtrent zijn grote 
klasse weggenomen. Op de Via 
Roma won hij nu ook die andere 
fel begeerde Italiaanse klassieker, 
Milaan-Sanremo. In de afzink van 
de Poggio, de traditionele scherp-
rechter in deze prestigieuze koers, 
liet hij alles en iedereen achter 
zich. Hij bereikte afgescheiden de 
eindstreep en veroverde meteen 
een plaats onder de groten. Fons 
De Wolf destijds een schitterende 
amateur en vorig jaar bijgestaan 
(en opgebouwd) door zijn groot 
idool Roger De Vlaeminck, groeit 
nu snel naar de piek van zijn 
atletisch kunnen. 

Hij heeft in de voorbije winter veel 
aan zijn positie op de fiets gesleu
teld. Het zadel iets hoger en iets 
meer naar achter Daardoor rijdt 
hij nu (nog) gemakkelijker en 
(nog) sterker Hij heeft ook zijn 
koerstaktiek gewijzigd. Zoals het 
een kampioen betaamt rijdt hij nu 
voortdurend in de kop van de 
groep. Hij kontroleert het gebeu
ren en ergert zich duidelijk niet 
aan de messenscherpe onderlinge 
rivaliteiten die het peloton momen
teel verdelen. Moser en Saronni 
gunnen elkaar niets. Raas en Hi-
nault rijden elkaar voortdurend 

voor de wielen. De Wolf kweekt 
geen vijandschappen. Hij gaat rus
tig zijn eigen weg. Precies zoals 
Roger De Vlaeminck. De Wolf 
zegt van zichzelf dat hij zich geen 
seizoen lang even intens op het 
wielrennen kan toeleggen. Zijn 
boog kan niet altijd even strak 
gespannen staan. Ook daarin ver
schilt hij niet van De Vlaeminck. En 
net als Roger droomt Fons van 
overwinningen in Parijs-Roubaix. 

De klassieker die inderdaad als 
het officieuze wereldkampioen
schap wordt aangezien. Het klas
sieke voorseizoen belooft bijge
volg boeiend te worden. Want ook 
Roger De Vlaeminck, toch nog 
altijd tweede in de Primavera, wil 
nog een klassieker winnen. Zodat 
we eindelijk mogen hopen op het 
afsluiten van het donkere post-
Merckxiaanse tijdperk in de Belgi
sche wielersport. 

Andere belangrijke gebeurtenis
sen in het voorbije weekend wa
ren de zoveelste Europese biljart-
titel voor Raymond Ceulemans en 
de officiële bekroning van Hor-
mann Genk tof Belgisch 
volleybalkampioen. Het was de 
tweede maal dat deze eer de 
steunpilaar van het Limburgs vol
leybal ten deel viel Bij de dames 
werd Dilbeek voor het eerst kam
pioen. Ook zij jaagden jarenlang 
op de hoogste onderscheiding. 
Het is ze eindelijk gelukt 
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Na Brugge en Leuven 

VU-kaderdagen te Turnhout 28 maart, 
Genk 4 april. Oudenaarde 5 april 

Brugge: panel en zaal 

Op de eerste lentedag begon de 
ronde van Vlaanderen van onze 
kaderdagen. Hierbij fotoverslagen 
van Brabant en West-Vlaanderen. 
Nog even op een rijtje de pro
grammapunten voor de dagen die 
volgen. Van 10 tot 12 u. ochtend
werkvergadering met ruime in
spraak van leden en sympatizan-
ten. Van 14 tot 17 u. een strijd-
meeting waarop iedereen van har
te welkom is. 

Antwerpen in het Merode-Cen
ter, de Merodelei te Turnhout 
Daar spreekt Hugo Schiltz. 
Limburg in parochiecentrum 
Bret-Gelieren, in de Zagerijstraat 
te Genk spreekt Jaak Gabriels. 
Oost-Vlaanderen in Montovani 
op de Ring te Oudenaarde, daar 
spreekt Paul Van Grembergen. 
Telkens Is er een gesprek tussen 
het publiek en een panel van partij
bestuursleden. In de namiddag 
spreken alg. sekretaris Willy De-
saeger en alg. voorzitter Vic An-
ciaux. 
Deze kaderdagen winnen gezien 
de (financiële) aktualiteit nog meer 
aan belang en worden ten zeerste 
aanbevolen aan het VU-kader, de 
mandatarissen en de sympatizan-
ten! 

Leuven: panel en zaal 

81 
27 maart 19 u. 

VUJO: „Belgische staat 
hindernis voor zelfbestuur 

f f 

Zondag 29 maart e.k. vindt in de 
Campus van de VUB (zaal Q.D.). 
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, het vierde 
nationaal kongres van de Volksunie
jongeren plaats. Kongresvoorzitter is 
Bert Anciaux. 
Dit kongres met als motto „Levend 
Zelfbestuur" behandelt de sektie „Re
publiek Vlaanderen". Deze sektie 
werd op het vorig kongres, gehouden 
op 16 november 1980 te Antwerpen, 
verschoven naar een latere datum. 
In de voormiddag verkiest het kon
gres een nieuwe voorzitter voor de 
Volksuniejongeren en worden de 
amendementen besproken. In de na
middag vanaf 13u. 30 vinden de 
stemmingen plaats, gevolgd door en
kele groeten. Dhr Vic Anciaux, alge
meen voorzitter van de VU en de 

VUJO houdt kongres, 
zondag te Brussel 

nieuwe nationale voorzitter van 
VUJO, houden een slottoespraak. 

De VUJO: Eén van de weinige zaken 
die België nog bij elkaar houdt is de 
enorme staatsschuld. Een schuld die 
niemand nog kan inlossen en dus 
zeker moet afgewenteld worden op de 
Vlaamse burger 
De politieke overheid, multinationals, 
holdings en vakbonden zijn door hun 
streven naar eigenbelang verantwoor
delijk voor het ekonomisch kerkhof 
dat België is geworden. 

De NV België is virtueel failliet en als 
wij niet willen opdraaien door de schul
den van anderen is het de hoogste tijd 
om ons uit de NV terug te trekken en 
met een propere lei te beginnen. Dat 
kan met een republiek Vlaanderen. 
VUJO kiest niet alleen voor een repu
bliek Vlaanderen om redenen van poli
tieke opportuniteit, maar vooral vanuit 
een fundamenteel volksnationalisti-
sche oogpunt en vanuit onze wil tot 
zelfbeschikking. 
Vlaanderen is een natie die, wil ze 
ernstig genomen worden, zo gauw 
mogelijk staat moet worden om zich
zelf te zijn. Hierbij rekenen wij op 
een streng afgemeten grondgebied 
zonder Brussel te isoleren. VUJO wil 
een hernieuwde samenwerking met 
Noord-Nederland." 

„WIJ" - Top 20 
1. Jef Vinex, Erps-Kwerps 672 
2. Erik Vandewalle, Izegem 600 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 504 
4. Jan Caudron, Aalst 420 
5. Lieve Favoreel, Lauwe 408 
6. Roos Lernout, Geluwe 252 
7. Rik Haelterman. Denderwindeke 228 
8. Maurits Passchijn, Meise 204 

VU-Antwerpen-stad 2(M 
10. Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem 174 

11. Paul Cresens, Schaffen 168 
12. Renaat Vanstallen, Hoeilaart 156 
13. Willy Serpieters, Oostende 144 
14. Guido Callaert, Opwijk 132 

Frans Kuypers, Schilde 132 
VU-Wommelgem 132 

17. Lode Van Put, Heverlee 126 
VU-Borgerhout 126 

19. VU-Assebroek 120 
20. Veerie Thijssens, Ekeren 108 

Koen Van Meenen, Heusden (O.-VI.) 108 
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De reeks „Vlaams-Nationale Standpunten" is een uitgave van 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum en biedt tienmaal per jaar 
waardevolle informatie Ze behandelt een waaier van onder
werpen bekeken vanuit volksnationalistische hoek De reeks 
bezorgt dus informatie vanuit een p>olitieke en maatschappelij
ke overtuiging die in de traditionele pers haast nooit aan bod 
komt 

Geplande onderwerfjen voor de jaargang 1981 de Eurofjese 
taalgrens, Frans-Vlaanderen, De gastarbeid. De Volksunie, 
een rechtvaardigheidspartij. Welk Vlaanderen', Brussel, Eko-
nomisch en financieel machtscentrum Het Europees parle
ment. Ontwikkelingssamenwerking, Ecologie en Ons nationa
lisme 
Zopas verscheen de eerste aflevering van 1981 Het werd 
geschreven door „Wij"-medewerker Karel Jansegers en kreeg 
de titel „Van Kanaal tot Kanaal" mee De ondertitel ;s ', of 
onze taalgrens in Europees p)erspektief' 
Tot op heden blijven de meeste Vlamingen de taalgrens als 
een eigenaardigheid beschouwen, eigen aan België dat nu 
eenmaal „een kruispunt van volkeren en beschavingen" 
genoemd wordt 

Reeks 
Vlaams-nationale 

standpunten 
groeit aan 

Het doel van deze brochure is duidelijk maken hoe een feit als 
de taalgrens alleen kan begrep)en worden in een ruimer, 
(West-) Europees verband In deze brochure volgen we de 
taalgrens van aan het Kanaal tot in het Kanaltal, in het verre 
Kannthie, met name tot daar waar de Germaans-Romaanse 
taalgrens overgaat in een veel tragischere de Germaans-Sla
vische 

Deze brochure werd geschreven door „Wij"-medewerker 
Karel Jansegers die reeds eerder een brochure voor het VNS 
zorgde nl "De 19 van het Europa der 9" 

U kan dit nummer bestellen, schriftelijk of telefonisch, op het 
VNS-sekretariaat Vlaams-Nationale Standpunten, Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel, (tel 02-2194930) 

De prijs van dit nummer bedraagt 50 f r, te storten op rekening 
430-0220881-03 van het VNS 

HET IS EVENWEL VEEL VOORDELIGER U TE ABONNE
REN! 

Een abonnement (tien nummers) kost slechts 350 fr 
Hoe? 
• U vult onderstaande strook in en stort op onze rekening 
De strook zendt U naar „Vlaams-Nationale Standpunten", 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel (rekening 
430-0220881-03) 

• U zendt ons de strook toe en voegt er een check ter waar
de van 350 f r bij 
• U zendt ons de strook toe en voegt er een overschrijvings
formulier ter waarde van 350 fr bij 

BON 
Mevrouw/De Heer 

Adres 

Abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten jaargang 
1981 en 

O heeft 350 fr gestort op de rekening 430-0220881-03 van 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum 

O voegt er een check bij ter waarde van 350 fr 

O voegt een overschrijvingsformulier er bij ter waarde van 
350 fr 

Terug naar Vlaams-Nationale Standpunten, „Penodiek", Barn
kadenplein 12 te 1000 Brussel 

m Wij in de Volksunie 

Prof. Hylke Tromp (Groningen) eregast 

VIC richt colloquium in over 
onderontwikkeling en bewapening 
Op zaterdag 28 maart vanaf 10 u 30 richt het Vlaams Internationaal Centrum 
zijn tweede Vlaams Colloquium in over aspekten van de ontwikkelingssamen
werking, dit jaar in verband gebracht met de problematiek van bewapening, 
oorlogsdreiging en vredesstreven Het colloquium gaat door te St-Niklaas m 
de Stedelijke Biblioteek, Hendrik Heymanplein 1 

Waar het VIC vorig jaar in zijn 
colloquium vooral de stand van zaken 
heeft onderzocht in verband met het 
Belgisch Ontwikkelingsbeleid het 
ABOS wordt dit ook nu met uit het 
oog verloren 

Mark Vandommele, journalist en 
medewerker van het NCiOS, zal ook 
dit jaar het ontwikkelingsbeleid in Bel
gië toetsen aan de princiepen en de ei
sen die vanuit Vlaanderen tav de 
Belgische Ontwikkelingssamenwer
king worden gesteld Ook de beloften 
van vernieuwing die vorig jaar werden 
genomen zullen worden geëvalueerd 

Toch willen we dit jaar vooral na
gaan in hoever het huidig streven naar 
wederzijdse af schnkking van de groot
machten en de daaruit voortvloeiende 
k)ewapeningswedloop de problema
tiek van de Derde Wereld beïnvloedt 

In hoever is de Derde Wereld in 
deze wedloop tjetrokken' Welke ge
volgen heeft dit voor de Derde We
reldvolkeren zelf Is dit een faktor van 

stabiliteit of een nieuw gevaar voor de 
vrede in de wereld' 

Het IS onmogelijk naast deze vragen 
te kijken Bovendien bewijst de Zaïre-
pditiek door de opeenvolgende rege-
nngen hoe sterk militaire aspekten 
meespelen Bewijst de recente Zaïre-
top in de NATO trouwens met duidelijk 
dat het in Zaïre met alleen om ontwik
kelingssamenwerking gaat' 

Aan Robert de Gendt, medewerker 
van Pax Chnsti, vroegen we trouwens 
om het Belgische t>eleid in zake bewa
pening en ontwapening te onderzoe
ken en na te gaan in hoever dit strookt 
met een ontwikkelingsbeleid zoals het 
wordt gevoerd of zoals het zou moe
ten als men ten minste oor heeft voor 
wat daar in Vlaanderen over wordt 
gedacht 

Een derde inleider is dr Hylke 
Tromp, professor aan het Polemolo-
gisch Instituut te Groningen, die spe
ciaal voor dit colloquium overkomt uit 
Nederland Hij is auteur van talrijke 
publikaties in vertiand met vrede en 

oorlog, o a van het bekende boek „De 
Navostaarders" 

Hem vroeg het VIC om in de voor
middag het eerste referaat te houden 
ontwikkeling en ontwapening Wat 
kunnen kleine landen doen op het 
binnenlandse- en het internationale 
vlak 

Het VIC bereidde dit colloquium 
voor met deskundige inleiders die hun 
stellingen ruim met gegevens zullen 
ondersteunen Het wenst tevens een 
forum te zijn waar aktiegroepen en 
bewegingen hun standpunten kunnen 
konfronteren met vertegenwoordigers 
van het kabinet van Ontwikkelingssa
menwerking en met figuren uit |X>litie-
ke partijen (zegden reeds toe J Van-
demeulebroucke en Willy Kuijpers 
(VU), Van Velthoven (SP) Wij ver
wachten ook iemand van de CVP 
Voorzitter van de dag is Maurits Cop-
pieters, tevens voorzitter VIC Het VIC 
hoopt op een brede belangstelling 
zowel uit de vredesbeweging, de der-
de-wereldt)eweging en de Vlaamse 
beweging 

Inlichtingen Vlaams Internationaal 
Centrum, Omwentelingssstraat 15 te 
1 (X)0 Brussel Tel 02-219 39 40, of Nelly 
Maes, Gentse Baan 50, 2700 St-Ni-
klaas Tel 031-764974 

André Cools stal de show 
in de Antwerpse Kontaktklub 

c{b 

Donderdagavond II de gezellige ver
gaderzaal van het Antwerpse Bouw
centrum zit afgeladen vol wanneer 
voorzitter Filip Lambrechts verwel
komt, Hugo Schiltz belicht de loopbaan 
van Andre Cools Grootvader verlaat 
het armtierig Kempisch werkmansmi-
lieu en vestigt zich in het Luikse twee 
generaties later begint kleinzoon An
dre aan een verbluffende politieke 
carrière als volbloed Waal Burge
meester van Flemalle op 38 jaar op 
zijn 41ste minister en zelfs vice-pre-
mier onder vader Eyskens vanaf 1973 
zwaait hij de skepter over zijn partij en 
dit gedurende acht moeilijke jaren 
Cools wordt door jaargenoot Hugo 
Schiltz bestempeld als plichtsbewust 
hartelijk open en warmmenselijk 
Dan begint het redenaarsfestival van 
Andre Cools een diepe sonore bour-
gognestem, boeiend anekdotisch, 
rechtstreeks eigen kamp en tegenstre
vers de levieten lezend om even later 
alles weer goed te maken door over
dreven kwaliteiten te pripjen van hen 
die hij zopas in hun hemdje zette 
De Vlamingen' Een bevriend ijveng 
en minzaam volk, geschraagd door 
een bloeiende en dynamische wirwar 
van KMOs en kleine zelfstandigen 
Diezelfde Vlamingen hun opgang be
levend en bewerkend wanneer pre-
aes de Waalse industnele revolutie 
aan het uitdoven gaat in zielloze kar
kassen als C^ockenll Diezelfde Vlamin
gen nu meegenietend van het kapitaal 
destijds door Wallonië opgebouwd 
Andre Cools Daarom, amis flamands 
een beetje tijdelijke solidariteit aub nu 
wij Walen het moeilijk hebben Trou
wens de tij kan keren Stel dat in 
Luxemburg aardgas wordt gevonden 
en vergeet nooit Vlaamse vrienden 
nooit hebben de echte Walen racisti
sche- of taairancunes gekoesterd te
genover hun Vlaamse broeders Be
seffen jullie niet dat de Vlaamse volks
mens nooit werd misprezen door zijn 
Waalse alter ego, maar wel door een 
fransdolle kaste bourgeoisie in Vlaan
deren zelfi' 
Waarom Andre Cools federalist werd' 
Hij kon het met langer aanzien dat in 
eigen umtansbsche rangen alle belang 
rijke t)eslissingen werden genomen 
door Vlaamse en Brusselse bonzen 
met volstrekte miskenning van het 
werk van eigen Waalse voormannen 
HIJ kon het met velen dat machtige fi

nanciële groepen in Vlaanderen onder 
het gewicht van de CVP hun kolomze-
rende klauw op zijn streek zouden 
leggen Hij zag in het federalisme de 
enige redplank om zijn regio van de so-
ciaal-ekonomische degeneratie te red
den 

Tijdens het vragenuurtje knjgen we 
Andre Cools op zijn best Elke vraag 
wordt gecounterd met een breedvoe
rige repliek waann hartstochtelijk 
wordt gepleit voor blijvend samengaan 
van Vlaamse en Waalse van kristelijke 
en niet-kristelijke burgers Waar hel 
gekende refrein wordt opgevoerd van 
het Brussel — dat nu eenmaal een rea
liteit IS — en van de Brusselse perifene 
die grotendeels in franskiljonse han
den viel door grondspekulatie van 
overwegend Vlaamse eigenaars en 
door de taalwetgeving van '63 
Even werd het stil toen Andre De Beul 
naar Cools houding vroeg tegenover 

amnestie Rustig bijna ingetogen on
derstreepte de Waalse voorman zijn 
oprechte bereidheid aktief mee te wer
ken aan de opruiming van asociale en 
inhumane gevolgen van de repressie, 
zonder evenwel te tornen aan de door 
hem ter zake fundamenteel aange
kleefde pnnciepen Een antwoord dat 
van deze man enigszins te verwachten 
viel (Zijn vader kwam om in het korv 
centratiekamp van Mauthausen) 
Een poging tot portrettenng van Andre 
Cools' Een man die rotsvast gelooft in 
wilskracht en verantwoordelijkheids
zin die begnp vraagt voor een aarze
lend begin van gebrekkige gewestvor
ming, die vooral oproept tot voortdu
rende dialoog tussen Walen en Vla
mingen in federaal staatsverband Een 
man met wie we nog lang hadden 
kunnen polemizeren die zelf overtuigd 
was dat hij ons met had kunnen over
tuigen 

Frans Kuijpers 

ft 

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 
G Jonge logopediste met spe-
cializatie van klinische revalidatie, 
zoekt een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Vic Anciaux, 02-2194930 
D 22-jange Vlaminge, met gron
dige kennis van Engels en Frans 
met noties Duits en Spaans, 
zoekt werk als receptioniste, 
hostess en aanverwanten Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers tel 5691604 

O Dame (31 jaar) uit Mechelen, 
zoekt dnngend een passende 
part- of fulkime betrekking in de 
omgeving van Mechelen als ver
koopster Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksverte
genwoordiger Joos Bomers, 
Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-
Katelijne-Waver of telefonisch 
op het nummer 015-21 7900, ref 
nr 2317 B 

D 21 -jarige regentes in lichame
lijk opvoeding zoekt een gepaste 
betrekking in Brussel-West-Bra-
bant of Oost-Vlaanderen 
D 42-jarige man, diploma mid
delbaar doch met grote ervanng 
in dienst fakturatie en sociale 
wetgeving zoekt een nieuwe 
werkknng wegens faillissement 
in tsedrijf waar nu tewerkgesteld 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksvertegenwoordiger dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

UITBATERS (eventueel geranten) gevr voor 
CAFE-RESTAURANT Burgerkeuken ken
nend, prima liggmg in druk bezochte omge
ving, zeer mooie woonst Sukses verzekerd vr. 
werkers Schr bur blad nr 41. 
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VU-Bierbeek bestaat 10 jaar 

In 1970 en meer bepaald op 17 decem
ber 1970 werd door een paar verlichte 
Vlaamse idealisten de VU-afdeling 
Bierbeek opgencht Het moet zijn dat 
die start onder een gunstig gesternte 
IS gebeurd, want men mag niet ontken
nen dat het de afdeling Bierbeek gedu
rende 10 jaar voor de wind is gegaan 
De inzet van de mensen van het 
eerste uur heeft ervoor gezorgd dat bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 de VU met een volwaardige lijst 
naar voor kwam Door hun overtuiging 
en entoesiasme hebben zij de sluime
rende Vlaamse gevoelens bij een aan
tal inwoners wakker geschud En dat 
ze wakker geschud werden i Het resul
taat na 4 jaar werking is zodanig dat de 
VU-Bierbeek op dit ogenblik haar 
stempel drukt op het ganse politieke 
gebeuren in de gemente 
Er mocht figuurlijk geen haar verlegd 

worden of de VU was erbij betrokken 
of nep de beleidsvoerders ter verant
woording, wat resulteerde in zeer ge-
annimeerde gemeenteraden vaak ge

dirigeerd door onze enige vertegen
woordiger Roger Laurent 
En wat ook merkwaardig is, een groot 
gedeelte van degenen die op de lijst 
van 1976 gestaan hebben, zitten nu 
nog altijd in het bestuur, dit jaar aange
vuld met een paar nieuwe gezichten 
Wat gedurende de 10 jaar VU-werking 
verwezenlijkt werd is te lang om over 
uit te wijden, er werd inderdaad hard 
gewerkt, soms tot wanhoop van de 
huisgenoten die hun respektievelijke 
echtgenoten 's avonds minder en min
der thuis zagen 
Dat de verwachtingen van de eersten 
van 1970 grotendeels werden bevre
digd IS te danken aan de huidige 
voorzitter Luc Vanhorenbeek en se-
kretaris Herman Van Autgaerden, die 
door hun dynamisme de ganse ploeg 
op sleeptouw nemen 
Ter illustratie, een beeld van de 
werking in januari februari en begin 
maart 1981 
• Begin januari werd beslist de fre-
kwentie van vergaderen van eens om 
de maand op te voeren tot tweemaal 
per maand 
• Verkiezing van een nieuw bestuur 
bestaande uit 17 (zeventien) bestuurs

leden, opgesplitst in een algemeen 
bestuur, een politiek bureau en een 
redaktieraad „Wij in Groot Bierbeek" 

• Er werd een bezinnings- en semi-
nanedag georganizeerd voor het uitge
breid bestuur met een aantal gastspre
kers 
• Er werd een milieuslag gevoerd 
rond het park „Wilderhof die glansrijk 
gewonnen werd 
• Op 28281 had het jaarlijks feest
maal plaats, waarop door voorzitter 
Vic Anciaux ter gelegenheid van het 
10 jang bestaan VU-Bierbeek een af-
delingsvlag werd overhandigd 
• Begin maart werd door een paar 
bestuursleden een volledig wonings
bestand opgemaakt van de fusie Bier
beek 
En dit IS nog maar het begin van 1981 
Een bloemetje werpen naar de men
sen die het waar hebben gemaakt in 
1970 mag wel eerste voorzitster Deni-
se Laurent, bestuursleden Roger en 
Andre Laurent Herman Van Autgaer
den Marcel Volkaerts en Andre Abts 
In naam van het huidig VU-bestuur 
Bierbeek, dank voor uw inzet en over
tuiging 

Raf Suttels 

RED DE iOMEN 
kt minm 

Z0«K€ftC3€ 
D Vakantiewerk voor meisjes 
vanaf 17 jaar t jdens de maanden 
juli en/of augustus Inl Willy Alloo 
- 053-21 8660 

BRABANT Motie van VU Groot-Zemst 
Maart 

26 GRIMBERGEN: Gemeenteraad om 19 u in het gemeentehuis 
Dagorde o a bespreking begroting 

26 HERENT, VELTEM, BEISEM, WINKSELE: Inforrratieavond door 
kan Herman Emiel Mertens, teoloog over „Geloven en |X)litiek -l-
Pluralistisch denken" Om 20 u in zaal Aroma, Mechelsesteerv 
weg 471-473 Inr Lod Dosfelknng Herent 

27 KORTENBERG: filmavond El Salvador, de verboden geschiede
nis van klein duimpje Een klandestien verfilmd dokument — reali-
zatie oktober 1980 Om 20 u in Kultuurzolder te Erps-Kwerps 
Org vzw Samenlevingsopbouw Kortenberg 

28 HALLE-VILVOORDE Deel II en lil van cyclus Vlaamse ekonomie, 
met bezoek aan staalfabriek 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 17 u in 
parochiezaal van St-Anna-Pede (achter de kertO Ook op zondag 
29 maart vanaf 11 u 30 

28 BRUSSEL: Algemene ledenvergadenng van de Stichting Vic An
ciaux Om 14 u in 't Schuurke 

29 WEMMEL: 1 ste Wemmelse wandeltocht (10 a 15 km) Start om 
14 u aan café Centrum (aan de kerk) 

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

April 

2 LEUVEN- debatavond ing door VUJO-KUL in de kleine Aula, 
Hogeschoolplein, over universitaire expansie, verzuiling, demo-
kratizenng, financienng M m v rektor P De Somer prof Bonte 
(RUG), de h Geelmckx (kab min Geens), Maunts van Haegendo-
ren (moderator) 

4 HEVERLEE: 7de Volksunie-bal in de cafetana van de sf)orthal. 
Hertogstraat 198 Vanaf 20 u 30, met D J MIKE Inkom 50 fr 

12 ST.-MARTENS-BODEGEM. de gemeenteraadsleden Jan Van-
dehoute en Pierre Hellinckx nodigen iedereen uit op het panne-
koekenfestijn Van 15 tot 21 uur in de Gemeenschapslokalen, 
Schoolstraat 

12 BRUSSEL 2de Konfederatiebal om 15 uur in Ancienne Belgique, 
Steenstraat Orkest Lou Marvel Inkom 60 fr met + 3 pas en 
90 fr zonder -|- 3 pas 

12 VILVOORDE-PEUTIE eerste groot mosselfeest van 12 tot 
20 uur in de stemmige zaal VILOK, Slachthuisstraat 82 (nabij de 
Sporthal) te Vilvoorde 

De VU Groot-Zemst heeft op haar 
vergadering de politieke en ekonomi-
sche toestand besproken en heeft 
volgende motie goedgekeurd 
De VU Groot-Zemst stelt vast dat 
• de Franstaligen van de Voerstreek, 
gesteund door de Franstalige partijen 
en het Waals gerecht verder onge
straft de Vlaamse Voerenaars met 
dood en vernieling bedreigen 
9 de wegkwijnende Waalse staalin
dustrie ongeveer 150 miljard zal ont
vangen, daarvan moeten de Vlaamse 
belastingbetalers 60 % of 90 miljard 
betaten 
• deze 90 miljard veel t)eter kan 
besteed worden aan leefbare bednj-
ven in Vlaanderen om de nog overblij
vende werkgelegenheid te redden en 
zo mogelijk nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen 
• de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel (BDBH), sedert hij in 

Franstalige handen is gevallen de bui
tenlandse initiatieven van de Vlaamse 
ondernemers saboteert, hetgeen 
eveneens een grote invloed op de 
tewerkstelling in Vlaanderen heeft 

In het licht van deze vaststellingen, 
vooral op het vlak van de werkgele
genheid dient de vraag gesteld naar 
de zin van solidariteit tussen Vlaande
ren en Wallonië Het gaat immers niet 
op dat we solidair moeten zijn met hen 
die onze broodwinning afpakken en 
bovendien steun verlenen aan hen die 
het leven en de eigendommen van 
Vlamingen in de randgebieden bedrei
gen 

De VU Groot-Zemst steunt dan ook 
ten volle de eis van de textiel- en 
metaalbonden van het ACV en van 
VU-voorzitter Anciaux om een eigen 
Vlaams krisisberaad te houden en eist 
de splitsing van de BDBH 

VOS-Leuven betreurt 
amnestieweigering 
Het Verbond der Oud-stnjders (VOS), 
afdeling Leuven, heeft met verbijste-
nng kennis genomen van de uitslag 
van de stemming, in de openbare 
vergadering op 5 januan 1981 van de 
gemeenteraad van Leuven waarbij 
met 30 stemmen tegen 5, een motie 
ten gunste van amnestieverlening niet 
ontvankelijk werd verklaard Het Ver
bond herinnert aan een verklaring van 
de Belgische bisschopjjen die zich in 
1980 ten gunste van een menslieven
de regeling van deze zaak hebben 
uitgesproken en wijst naar de verkla-
nng. op 11 juli 1980. van de voorzitter 

van de Vlaamse Kultuurraad. de h Rik 
Boel eveneens ten gunste van amnes
tieverlening VOS-Leuven betuigt ten 
slotte zijn instemming met de motie die 
onlangs, met eenpange stemmen door 
de gemeenteraad van Aalst ten gun
ste van amnestieverlening werd goed
gekeurd VOS betreurt de stemming 
van de raad van de stad die eens werd 
geroemd als de bakermat van het 
Humanisme in Europa, en die zich nu. 
meer dan 35 jaar na wereldoorlog II, 
niet geioepen acht een humane op
roep te doen tot opheffing van een re
pressie i 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

27 MAART TOT 2 APRIL 

LEUVEN 1 
13 u Tweede week K T 

ORDINARY PEOPLE 

15u 15 K N T 
THE DEER HUNTER 

Dolby stereo 
Deze film wordt niet vertoond op 
woensdag 1 april Op die dag 
wordt wel vertoond 

BAMBI 
van Walt Disney 

18 u 15 K N T 
Tiende week 

THE ELEPHANT MAN 

2 0 u 3 0 K N T 
Derde week 

NOVECENTO (Deel 2) 
Een film v Bern Bertoluca 

23 u K N T 
THE DEER HUNTER 
Van Michael Cimino 

LEUVEN 2 
1 3 u 3 0 K T 

WATERSHIP DOWN 
(Waterschaps-HeuveD 

Richard Adams 

15u 15 K T 
Tweede week 

Mary Tyler Moore 
ORDINARY PEOPLE 

Een film v Rob Redford 

1 7 u 3 0 K T 
Tweede week 

ORDINARY PEOPLE 
1 9 u 4 5 K T 

Tweede week 
ORDINARY PEOPLE 

22 u K T 
Tweede week 

ORDINARY PEOPLE 
Ou 15 KT 

WATERSHIP DOWN 

TERVUREN 
Zondag K T 15u 

Walt Disney 
BAMBI 

Vrijdag en zaterdag 20 u 30, 
Zondaa 18 u K N T 

MONSTERS 
De monsters uit de diepte 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K N T 
DIE EHE DER MARIA BRAUN 
van Rainer Werner Fassbinder 

NIVWF Donderdag 20 u 30 
K N T 

Caro\ Kane 
WHEN A STRANGER CALLS 

TIENEN 
Zondag KT 

zon-
KT 

13 u 30 
Walt Disney 

GOOFY EN DONALD 
SUPERSTARS 

Vnjdag en zaterdag 20 u 
dag 15 u 30 en 20 u 

Tweede week 
Brooke ShieWs 

THE BLUE LAGOON 
Vnjdag en zaterdag 22 u zon
dag 17 u 30 en 22 u maandag 
dinsdag en woensdag 20 u 30 

K N T 
Marcello Mastroianni 

LA CITTA DELLE DONNE 
NIVWF Donderdag 20 u 30 

Richard Dreyfuss K N T 
INSERTS 

KURSAAL TURNHOUT 
Vnjdag zaterdag zondag maan
dag dinsdag 20 u zaterdag, 
zondag 15 u en 20 u woens
dag 15 u . donderdag 20 u 30 

K N T 
THE BLUE LAGOON 
met Brooke ShieWs 

Zaterdag zondag, woensdag 
18u K T 

PLATVOET OP DE NUL 
Film met Bud Spencer 

Vrijdag zaterdag zondag maan
dag dinsdag 22 u K N T 
FOR A FEW DOLLARS MORE 

Met Clint Eastwood 
NIVWF Woensdag 20 u 30 

K N T 
WHEN A STRANGER CALLS 

Met C^^rol Kane 

26 MAART 1981 
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ONAFHANKELIJK MAANDBLAD VOOR VLAMINGEN IN BRUSSEL 

og een 
•et' 

Franstalig referendum! 
•I Mn— niEnwntI Ni« III stihrls •n-llEii |0?IM1P IH^ n 

Hnttumtb-nl n w l "n n t|>' 

fliMI iV ntiC4/l llMhr*^o 

Zopas verscheen m de Brusselse ag
glomeratie het eerste nummer van de 
Gazet van Brussel die de ondertitel 
.onafhankelijk maandblad voor Vlamin
gen in Brussel" meekreeg 
In het openingswoord schnjft de re-
daktie o a het volgende Op schaarse 
uitzonderingen na, doen de gemeente
raden van de Brusselse gemeente 
nets. maar dan ook mets, om de 
VlamoTgen m hun eigenheid te erken
nen leder van ons weet dat Vlammg-
zijn m Bnasel, een voortdi^ende stnjd 
(S. 

Waar men ook werkt vine men ook is, 
als Vlaming in Brussel hangt U voort 
durend het gevoel boven het hoofd 
dat men eigenlijk maar een 
tweederangsburger «s Dat men eigen

lijk met behoort tot een volwaardige en 
klaaromlijnde gemeenschap 
En nochtans leven er m Brussel meer 
dan 200000 Vlamingen her en der 
verspreid 

Dit blad wil een pogmg doen om dat 
besef te aktrveren Dit blad wi aanto
nen dat over de grenzen van onze wif-
ken en gemeenten heen wij Vlarrwn-
gen van Brussel een grote vitale ge
meenschap zijn In onze wijkfeesten, m 
ons amateurstoneel m onze dmven-
bonden Van Neder-Overtieembeek 
tot LAkel van Anderlecht tot Snt 
Pfeters Wokiwe 

Daarnaast wiHen we posibef-kntisch 
staan tegenover de Grote Pokba afSs 
het over Smsse/ hebben 
Ten sk>tte hoopt dit blad ertoe bij te 

Vic Anciaux spreekt te Ukkel 
v u en VUJO-Ukkel nodigen uit op een 
debatavond met orvze nationale voor
zitter V I C Anciaux Kfij zal handelen 
over „Vlaanderen varvjaag' 

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 met alleen een debatavond 
maar ook een gelegenheid om op de 

hoogte te blijven over wat er reilt en 
zeilt n Vlaanderea dus ook te BrusseL 

Het zal ons een genoegen zijn om u op 
vnjdag 3 april om 20 u te begroepen w\ 
de feestzaal Neerstallesteenweg 440 
te Ukkel-Stalle Wij rekenen op velen 
om onze aanwezigheid te Brussel te 
bevestigen ANen hartelijk welkom' 
Na het debat gezellig samenzifi bij 
een pnt en met zang. 

dragen om het defartisme waaronder 
vele Vbmrtgen gebukt gaan. te over-
wmnen" 
Het viertiladig tijdschrift heeft verder 
nog kommentaar bij het referendum 
dat m de Brusselse gemeenten werd 
gehouden, publiceert een vraagge
sprek met aggi scfiepen Jan De Ber-
langeer verslagen van gemeentera
den en een geestige bijdrage van 
.Toune de plekker" 
Onder ötel De mensen (gij en W_" 
worden brieven gejaubliceerd van 
mensen die wat aan de hand hebben 
gehad met de Brusselse ziekenhuizen 
Het eerste nummer van de Gazet van 
Brussel bevat nog wat schoonheids
foutjes vyat de lay-out betreft wat 
echter belangnjker is is het feit dat ze 
er IS en zmvol wordt gebruikt En dat 
bewijst dit eerste nummer' 
Aan deze nieuwe kollegas onze wel
gemeende gelukwensen en veel 
moed' 
„De gazet van Brussef red R Vandyck 
Beizegemstraat 47/B7 1120 Brussel Abon. 
100 hr, steunab 500 fr 432-S167451 97 

De vzw*s Trefcentra 
Vorst, Laken 

St.-JOOSt-ten-Node üeugdcentmm) 
Werven ELK een STAFFUNKTIONARIS aan 

Infunktietreding: juli 1981. 

Voorwaardens 
De bepalingen opgenomen m het KB van 26101976, 
betreffende de aanwerving, het statuut en de weddetoe-
lagen van staffunktionanssen van de erkende Neder
landstalige Kulturele Centra. 
Bi) voorkeur m de Brusselse agglomeratie wonen. 
Barema rang 22. 
Personen die voor een of meerdere van deze betrekkin 
gen wensen te solliciteren kunnen hiertoe een mschri)-
vmgsformulier aanvragen bi) vzw Trefcentra Laken, 
tA.v mevr F Vranken-Vandebroek, G Schildknecht 
straat 26, 1020 BrusseL 
Het ingevulde inschnjvmgsf ormuher wordt vóór 28 apnl 
1981 ingewacht op hetzelfde adres Adv. 42 

Kortnieuws uit Scherpenheuvel-Zichem 
fAen' heeft berekend dat het gemeerv 
telijk zwembad van Scherpenheuvel-
Zichem met 8 miljoen verlies werkt per 
jaar Maar heeft men al eens gedacht 
aan reklame ervoor' B v de openings
uren- En aan een ,/endabeler beheer" 
ervan. Wil jnen" ook eens de verïes-
rekenmg maken van de gemeentelijke 
sporthal te Avertxxle waar nog nooit 
iemand 1 frank mkom betaald heeft"^ t 
Zal zeker met veel mmder zijn' Op 
vraag van kultuurraad-afgevaardigde 
Robert Janssens werd voor de 2de 
keer en nu met sukses de rechtzetting 
van de foutieve gemeentetoelage-ver 
deling gevraagd op de gemeenteraad 
van 5 februari II Dit door de raadsle
den Marcel Gemoets (VU) en Fons 
Van Gossum Oe toelagen zullen nu 
geregulanzeerd worden volgens de 
rechtmatige verdeling. Dit samen met 
de subsidies van 1981 

De Volksunie een rechtvaardigheids
partij ook voor U De partij met onge
bonden handen onaffiankehjk van be
langen- of standengroepen. De emge 
die echt nog iets doet Steun ons op 
rekenmgnr 454-005591 11 van VU-

Scfierpenheuvel-Zichem Beste dank 
het zal nuttig aangewend worden. 

Voor lidmaatscfiap kontakteer een 
van de bestuursleden of tel 013-
773Z40 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbiadhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-aS6.85.78 

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

Groot sukses voor eerste 
arr. Zangfeest te Dendermonde 
Toen Marcel Verschelden pas enkele 
maanden geleden voorsteWe een 
„streek Zangfeest' in te nchten werd 
het ja-woord door iedereen niet even 
entoesiast gegeven Wel waren er veel 
twijfels omtrent de mogelijkheid tot 
slagen van een dergelijke onderne
ming. Twijfels omtrent de belangstel-
fing die een manifestatie als deze nog 
zou kunnen opwekken twijfels ook 
omtrent de berekenbaarheid van de 
fmanaele nsicos die dienden geno
men en het vrxJen van vokloerxte 
mensen nnet kennis van zaken tijd en. 

FW-kaderdag 
Oost-Vlaanderen 
De Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen ncht voor de 
provincie Oost Vlaanderen een 
kaderdag in Deze zal doorgaan 
op zondag 29 maart 1981 in de 
volkshogeschool .De Sirfcef. 
Dorpsplein 13 te Drongen 
We starten om 10 u en eindigen 
de dag rond 17 u 
Het tema van de kaderdag is 
.de stand van de vrouwenbewe
ging in Vlaanderen' 

wi om zich m te zetten, nodig om m 
een dergelijke onderneming te slagen. 
Het antwoord werd zorxiag 15 maart 
II in de zaal Koningshof te Dender 
monde gegeven Ondanks elke be
schikbare ruimte werd gebruikt en nog 
heel wat stoelen werden bijgeplaatst 
vonden tientallen mensen geen zit
plaats Met zekerfieid kan dan ook 
gezegd dat 800 mensen deze Vlaanv 
se kuiturele manifestatie bifwoonderv 

Daarmee werden de verwacfrtngen 
van de yootste optimisten overtrof
fen. Op het vlak van de organizate viel 
veel i>DSitiefs te meWen Het program
ma verliep vlot ondanks de ouderwet
se zaal die geen vlotte beweging nciar 
en van het podium toelaat Willy Ost 
prezenteerde meer dan degelijk en 
Roosmanjn Mortelmans las de bind-
teksten met overtuiging. Alle aange
kondigde medewerkers waren op 
post zowel de eredingenten Armand 
Preud'homme Willem De Meyer en 
Wies Pee als de vier koren Eregast 
Maurits Coppieters trof de juiste toon 
met een inhoudelijk hoogstaande toe
spraak waann hij de Dendermondse 
voormannen Lodewijk Dosfel en 
Wies Moens herdacht 
Daarmee komen wij dan bij de kwali
teit van het gebodene die degelijk was 
maar beslist voor verljetenng vatbaar 

Geselektioneerde Oosterse tapijten 
Oosterse kleding en 
geschenkartikelen 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henn Caronstraat 20-22, 
1990 HOEILAART 
TeL 02-6573030 

Meer afwesefing is zeker gewenst en 
de jeugd moet m het programma meer 
aan haar trekken komen. 
Maar dit zijn dingen die zeker aan bod 
zullen komen bij de tweede uitgave die 
nj al vaststaat Orxter de indruk van 
het sukses dat dit 1ste Zangfeest te 
beurt viel dachten sommigen reeds 
kiidop aan rumere zalen, met betere 
akkommodatie en akoestiek elders n 
d t arrondesement Daar valt over te 
praten maar de opbouw van een 
Zangfeesttraditie m zijn hoofdstad 
Dendermonde s eveneens een grote 
opgave Herman Van Dm Abfaeaie 

DIENSTBETOON 
Frans Baert 
Zitdagen die normaal jjlaatsvinden op 
de eerste zaterdag en zondag van apnl 
zijn verschoven naar 28 en 29 maart 

Zaterdag 28 maart 
Deinze l O u , cafe Rossbraü, Markt 
Gent 1 1 u 3 0 Kcxi Astndlaan 123 
Zomergem 14 u 30 cafe Ledeganck. 
Markt 
Lovendegem 1 5 u 15 cafe Volkshuis, 
Dorpsplein 

Zondag 29 maart 
Oostakker 11 u bij dr De PÜeojn, 
Hotetraat 51 

Vlaams Verbond 
voor 

Gepensioneerden 
NATIONAAL SEKRETARIAAT 

Kipdorp 21 (bus 331 
2000 ANTWERPEN 

TeL 031-33JS0.72 
Waar alle VLAAMSE bejaarden, 
van welke ideologische of f ilozo-
fische opvatting z.'j ook wezen, bi) 
aansluiten omdat zi) zich als 
VLAMINGEN met elkaar ver

bonden weten. lAdr 45) 

OOST-VLAANDEREN 
Maart 
28 ERTVELDE VU-bal in zaal Recta. Hospitaalstraat Om 20u 

Inkom 100 fr Voorverkoop 75 fr 
28 HOFSTADE Eerste lustrum in zaal „Welkom' Hoogstraat 70 Om 

19 u Bruegeliaanse avond met DJ Ctins WiMockx Welkoms
twoord door voorzitter Wilfiam Vandecauter Gelegenheidstoe
spraak door algemeen voorzitter Vic Anciaux Inkom 120fr 

28 KLUISBERGEN 3de Vnendschapsbal van senator Germain De 
Rouck Om 20 u in zaal Apolto Bergstraat 32 (op de Kluisberg) 
Dansorkest Die Swaene Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

Apnl 
LATEM. DEURLE. DE PINTE. NAZARETH 

Spreekbeurt door kamerM Hugo 
Schittz over „Is er een uitweg aan de knsis'" Om 20 u in zaal 
Blancatony de Gielylaan 159 (aan de spoorweg) m De Pinte 
DE PINTE-ZEVERGEM Plaatselijk Uzerbedebaartkomitee 2de 
bal m zaal Blancatony Baron de (Gielylaan 161 in De Pinte Vanaf 
2 0 u 3 0 inkom lOOfr 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 

met betaalbare prijzen. 

— in Franse - Witte steen 
— Sierschouwen 
— Restauraties 
— Raam- 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) 

snuuuiTian 

http://02-aS6.85.78
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^ \ lepel & vork... ^%^ 
EETHUIS 

FEESTZAAL INGRID 
( 1 5 0 p ü 

O l e n s e w e g 4 1 , W E S T E R L O 
( V o o r t k a p « D 

T . L 0 1 4 / 2 1 J & 9 6 

A l le fees ten . 
Spec ia l i te i ten 

R e s t a u r a n t 

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

Kapelstraat 1 

T O N G E R L O - W E S T E R L O 

Tel 014/544007 
v^aandag gesloten - Rust ieke 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

TeL 014-5121 48 
G e s l o t e n 

m a a n d a g a v o n d e n d insdag . 
Z a a l v o o r a l le fees ten . 

RESTAURANT 
DE SPAANSE 
BRABANDER 
Klein Begijnhof 22. 

3000 LEUVEN 
TeL 016-236671 

Europese volcsgerechten. 

Gtesioten m a a n d a g e n d r n d a g . 
K e u k e n 1 9 u tot 2 2 u u r 

Herberg 't STAMPKOT 
S t - M a i a 4 . a t e m . Z W A L M 

Boerenbrood - H e s p - K a a s 
TeL 5 5 4 8 : 9 4 7 6 

D n s d . gesloten 
V r o e g e r urtbater Zwaknlandia 

RESTAURANT TUL 
G r o t e S t e e n w e g 7 1 

9260 Oordegem 
TeL 091/8ft2874 

S p e a a i t B i t ribstuk o p hout 

Dinsdagavond e n w o e n s d a g 

VOEDING JDE POLDER" 
P o M e r s t a a t 12. 

8 4 5 8 Oostduinker ice 

S p e o a i t e * 
dag . ve rs f r u t e n g r o e n t e a 

D u b b e l e VakMS-zegels 
a a n a l e leden. 

Industriële 
brood- e n bankett>akken| 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 0 9 1 . « 7 5 7 < 2 

Üet^toglM* 
WEKBJJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JANPAUWELS-
OEBRAUWER 
O. 

9 3 2 8 S C H O O N A A R D E 

O u d e Bnjgs i raa t 1 6 

0 6 2 - 4 2 5 2 . 4 6 

JAARUJKS VERLOF 
DECEMBER 

.UILENSPIEGEL' 
H e r b M g e n fees tzaa l 

Kerkstraat 2 4 
1 7 4 2 T E R N A T 
TeL S 8 Z 1 3 4 5 

Vol (sur«ek)kaal 

Café DEN KLAUWAERT 
E t i e n n . e n Pau le 

S w a a n s - P e l k m a n s 

VLMokaal 
Dasstraat i3 

2 2 2 0 W o m m e i g e m 

O p e n vnjdag vanaf 19 uur, za 
terdag vanaf 13 uur. zondag vart

af 1 0 uur 

cormALS 
uw KOfFliHUIS 
H e t Ko f f i ehue d e r 
Denders t reek 

Kattestraat 20. AALST 

S P E O A U T B T 
v a n W / k f ï L S 
e n U S R O O M 

Lokad <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
TeL 02-61325.64 

W a a r V l a m i n g M i T H U I S zi jn. 

FEESTZAAL 
- E D E L W E I S S -

Vosseml>erg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 4576 

Al le fees te l i j kheden 
M o g e l i | k h e i d tot huren v a n 

b e s t e k k e n 

SPECfAUST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
{Jemokratisclv pri|zen 
Utigetezen dienstbetoon 

2260 N(iten - Tel 031 /818841 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittcrenw^ 2 

3^0 BREE 
T ^ 011-463451 

Waar OMI Vlaming thuis is! 

Ma»vJag ge i ten 

SeauvoOfdse specialilMt 
Patmekodke» «n w a f ^ 

Mevrouw 
Pauwetyn- Ouquesne 

VVulveringemstraat 18 
«486 BEAUVOORDE 
tel «68 /29 94S1 

Cesjkit̂ a w^dag. behave m seizoen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 3 8 D r V a n D e P e r ' e l e i 51 
9 3 0 0 A A L S T B O R G E R H O U T 
M a u r r t s G O S S Y E J o o s t G O S S Y E 
T e l 0 5 3 - 2 1 3 5 3 3 T e l 0 3 1 - 3 6 5 6 5 4 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

E i i e v a n L a e r e 

e n M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaa l Vo lksun ie 
G o n t r o d . H e i r w e g 4 9 

9 2 3 0 M e l l e 
TeL 091-30U06.53. 

W i j n m p o r t H E F i M A N 
D o u a n e - s t p e t i u s 

Menenst raa t 3 7 6 
W E V E L G E M 

Tel 0 5 6 - 4 1 2 9 2 2 
0 5 6 4 1 8 1 6 8 

Invoer Bourgondië- w i Bordeaumminen. 
AH* grote anioen 

recl«t«treelis uil do luittelon. 
Oogustatie* en vofkoop 

ofte vnidag van 17 lot IS u. 
elke u lordag van 10 tot 13 u. 

on op a<«praa>L 

M a a k o o k e e t t s k e n n i s m e t 

d e g e z e l l i g e s f e e r tn 

C a f e - R e s t a u r a n t 

SCtiQTTERStlQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSOONK 
TeLi mSr7U5M 

Europ Supennarkt 
Wmdenckxpiem 

/VIsennberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer v.in alle feesten 
Ook verliunng von tiifelgefK*f 

Schildcrstr.->.it 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondpfetn 5 Brake! 

Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7 

Feestzaal voor lüe 
gelegenheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Wrtmannstraat 36. 
Schaart ieek 

Tel 02 734.5609 

Levert kwairteitskoff ie bij u thuis! 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroecks t raa t S9 
9 i 2 0 O U O E G E M 
TeL ««2 /21 .18 .06 

Algemene voeding bieren wqnen. li
keuren. Rechtstreelts invoer Duitse 

• o France wallen. 

DE OUDE KRING 

Cafe VUJokaal 

Dorps4)UMr Heusden Limburg 

S t e e d s w e l k o m i n 

K R E K E L H O F 

D r a n k h u t s nnet s f e e r 

D n e E g y p t e n l a a n 1 1 . 

GcxMk 

T e l 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Bormsherdenking te Merksem 
T 

Drank en eethuis 

- WALTRA . 
Arduinkaai 2 (tM| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952.12 

De vier troeven van <le Wahra 

1 Viaams tn t hMi van Brussel 
2 Je kan er atti/d parkeren 
3 Je krtfgi er ahtpd wat Ie eten 
4 Oe ftriizen zt/n sociaal 

W e l k o i n 

I N D E G R O E N E P O O R T 

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1 6 8 6 G o o i k 

T e l 0 2 - 5 3 2 5 4 . 8 1 

Lokaa l van da Vo lksun ie 

fjof ten (T-ciUioorn 
D e jaarlijkse Bormsherdenking gaat 
door op zondag 5 apn) a s . t e M e r k 
s e m Het programma ziet er dit jaar z o 
uit eucharisbevienng in de St-Francis-
cuskerk te M e r k s e m (2de kerk rech
terkant Bredabaan) D e z e zal voorge
gaan w o r d e n door E H Ebas D u p o n . 
(sastoor te Ingehnunster samen met 
E H S o m m e n e n EP N u y e n s uit Antwer 
p e n D e homilie zal uitgesproken wor
d e n door E H D u p o n . korte optocht 

naar het kerkhof Verzame len na d e 
euchanstievienng langs Bredat)aan, 
W e g g e s t r a a t St-Franciscusplein e n 
V a n Heybeeckstraat tot aan het kerk
hof bloemenhukte aan het graf ledere 
vereniging of persoon die dit wenst 
brengt e e n bloemstuk m e e voor d e 
btoemenhukle Tijdens d e hukte zal het 
Diets Zangkoor (oJ v Wal ter 't JoHijn) 
gezangen uitvoeren Vanaf 14 tot 17 a 
zal er gelegenheid zijn e e n bezoek te 

brengen aan het Bormshus . V o k s -
straat 3 0 te Antwerpen . 

ZO€K€Ri;i6 
Q Apoteker met ervarmg zoekt 
vast provisonaat te A n t w e i p e n 
of omgeving. Tel 0 3 1 / 2 7 1 9 5 9 

i Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Dooren 
Keierberg25 

1700 .\sse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Restaurant 
HOF TER COTTHEM 
Beerens -Van Gremt ie rgen 

C o t t h e m 5. 
9 5 2 0 S t - ü e v e n s + k x j t e m 

(OorTil)ergerO 
T e l 0 9 1 - 6 0 5 5 8 6 

Gastronomiscf ie eetmalen 
M a b g e pnjzen 

Slurting zondagavond 
maandag 
woensdagayond 

26 M A A R T 19*1 
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Restauratie kerk van Wiemesmeer: 
4 0 0 0 fr. per inwoner 
De Sint-Jozefskerk van Wiemesmeer 
werd pas in 1936 gebouwd Het kerkje, 
volledig opgetrokken uit mergel en in 
gotische stijl, schijnt een getrouwe 
nabootsing te zijn van de 15de-eeuw-
se Cistercienserabdij van Hocht Deze 
inleiding is om duidelijk te maken dat 
WIJ hier helemaal niet met een waarde
vol bouwkundig monument te doen 
hebbea eerder met een voort)eeld van 
slechte bouwkunst daar de kerk reeds 
na 40 jaar bouwA/allig werd en gedeel
telijk instortte 
Op de jongste gemeenteraad werd 
een gunstig advies gegeven om de 
kerk te herstellen voor bijna 15 miljoen 
waarvan meer dan een miljoen voor de 
door het bisdom goedgekeurde archi-
tek t Gelijk heeft hij die zei „Wij kxju-
wen niet met de bisschop maar de bis
schop bouwt met ons geld " Vooraleer 
de werken volledig af zijn gaan de 
kosten zo zeker 20 miljoen belopen of 

ongeveer 4000 BF per inwoners van 
Zutendaal Ik weet het wel. het wordt 
mooi voorgesteld 
— 35 % betaald met eigen middelen 
van de kerkfabriek Cvia een lening 
gewaarborgd door het gemeentebe
stuur) 
— 35 % door de voogdijoverheid (wij 
bouwen met de bisscfiop — zie ho
ger) 
— 30 % door het gemeentebestuur 
van Zutendaal 
In de prakbjk zal het geld integraal van 
de mensen van Wiemesmeer en Zu
tendaal komen ofwel via belastingen 
ofwel via omhalingen 
Bevraagt U gerust bij andere kerkbou
wers, maar die moesten dan wel de 
hulp missen van Sint-Hubertus, pa
troon van de jacht 
Op diezelfde gemeenteraadszitting 
zou ook de begroting besproken wor
den Simon Janssen vroeg de verda

ging daar de ZVP-oppositie geen ver-
klanng bij de ingediende begroting had 
kunnen knjgen noch een lijst van de 
verenigingen die in 1981 een bijlage 
zullen knjgen 

De verdaging werd eerst goedge
keurd doordat verschillende CVP-
raadsleden naar gewoonte „ja" stem
den maar naderhand verwierpen Ik 
ben geen specialist in gemeenterecht, 
maar ik denk met dat men in dezelfde 
zitting tweemaal over hetzelfde onder
werp mag stemmen De ZVP-raadsle-
den verlieten onmiddellijk de zaal 
waarna de begroting op een drafje 
afgehandeld werd 

Of deze begroting nog een staart knjgt 
zal van de Bestendie Deputatie afhan
gen maar daar de CVP ook hier de vol
strekte meerderheid heeft zullen wij 
ons maar geen illuzies maken 

Te As wordt het biblioteekdekreet 
met de voeten getreden 
De jongste gemeenteraadszitting te 
As was gekenmerkt door vinnige de
batten over het biblioteekdekreet 
Hoofdrolspeler was VU-gemeente-
raadslid Jos Truyen Hij verweet het 
kollege van burgemeester en schepe
nen het biblioteekdekreet met de voe
ten te treden 
Vooreerst kloeg hij het gebrek aan 
informatie aan Noch de frakties in de 
gemeenteraad, noch de kulturele ver
enigingen werden geïnformeerd over 
het nut het doel en de voorwaarden 
van de omschakeling van gemeentelij
ke naar plaatselijke openbare biblio-
teek Slechts op de zitting zelf werd 
meegedeeld welke vorm van beheer 
door het schepenkollege werd verko
zen (nl een raad van beheer, bestaan
de uit de hele gemeenteraad + een 
kommissie van advies) 

De nota van het ministene van Natio
nale Opvoeding en Ned Kuituur is 
nochtans duidelijk wij citeren „Wan
neer na overleg en gesprek een be
paalde oplossing is uitgewerkt en iede
re strekking zich betrokken voelt bij 
deze oplossing is de uiteindelijk geko
zen formule waarschijnlijk de beste 
Te As IS er noch overleg, noch enig ge
sprek geweest Ook voor de samen
stelling van de vaste advieskommissie 

zijn de nchtlijnen duidelijk „In de vaste 
kommissie van advies moeten verte
genwoordigers van de gebruikers en 
alle filosofische en ideologische strek
kingen opgenomen zijn 
Het schepenkollege heeft 26 vereni
gingen aangeschreven met de vraag 
naar kandidatuursteiling voor de ad-
vieskommissie, zonder dat de vereni
gingen wisten waarover het eigenlijk 
ging Negen kandidaturen kwamen bin
nen waarvan er 7 neutraal wensen te 
blijven Er waren zelfs kandidaten van 
verenigingen die niet op het lijstje van 
26 stonden 

Jos Truyen vroeg waarom een aantal 
verenigingen niet werden aangeschre
ven en waar de verplichte vertegen
woordiging van verschillende strekkin
gen bleven Na veel diskussie vroeg 
Jos Truyen de beslissing uit te stellen 
om overleg te plegen met alle kulturele 
verenigingen en strekkingen Dit werd 
door de CVP-meerderheid afgewezen 
Een tweede voorstel om de raad van 
beheer samen te stellen uit geïnteres
seerden (gemengde formule) nl afge
vaardigden van alle frakties uit de 
gemeenteraad samen met vertegen
woordigers van alle strekkingen en 
kulturele verenigingen werd ook weg
gestemd Deze laatste formule heeft 

dit voor op de andere dat de raad van 
beheer wordt samengesteld uit men
sen met interesse en dat de afgevaar
digden uit de kulturele sektor mede 
kunnen beslissen 
Voor een CVP zijn echter „inspraak" 
en „informatie" alleen woorden die in 
hun verkiezingspropagande terug te 
vinden zijn 

VUJO-Llmburg 
naar het kongres 

VUJO-ümburg 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 Wilfned 
Remy (tel 011-226408) 

D Jonge dame, ± 26 jaar, 
zoekt passende betrekking als 
schoonmaakster hulp keuken of 
bejaardenhelpster Voor inlichtn-
gen zich wenden O Van Oote-
ghem, senator. Oud-stnjders-
straat 29, 9219 Gtentbrugge. tel 
307287 

LIMBURG 
Maart 

27 DIEPENBEEK Gespreksavond over „Vlaanderen Morgen" met 
o m Willy Desaeyere Johan Sauwens en Piet De Pauw Om 20 u 
in t Stichelken Vrij debat 

27 BREE- Feestavond met als gastsprekers Hugo Schiltz en Vic An-
ciaux Om 20 u in auditorium van gemeentelijke biblioteek Solo
optreden van Ria Gieeraerts 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 zaal Scherpenheuvel te 
A& Onkosten 350 fr 

APRIL 

12 ZUTENDAAL lentewandeling in Stalken Vertrek om 14 uur aan 
de Hoogkantstraat 

FW-Limburg hield een 
denderende ontmoeting! 
Zoals ieder jaar organizeert het FVV-
bestuur een kaderdag m iedere provin
cie 
Voor de FVV-groepen uit Limburg 
ging de kaderdag door op zondag 
15 maart in het Kultureel Centrum van 
Hasselt 
Niettegenstaande het beperkt aantal 
FW-groepen in Limburg werd deze 
kaderdag zeer goed bijgewoond en 
was iedere groep door verscheidene 
plaatselijke bestuursleden vertegen
woordigd Onder het voorzitterschap 
van een entoesiaste Marleen De Saye-
re-Oger werd om tien uur van wal 
gestoken 
Daar het tema voor de kaderdag dit 
jaar „De stand van de Vrouwenbewe
gingen in Vlaanderen" is, kwam in de 
voormiddag een histonsch overzicht 
van de evolutie die deze beweging 
heeft doorgemaakt 
Nimia Reintjes Van Veei-ssen steWe 
de nationale Vrouwenraad voor waar
van ze zelf — tot voor kort — lid was. 
Nadien schetste Hilda Uytterhoeven 
de „tweede emancipabegolT Dat dit 
onderwerp heel interessant gevonden 
werd, bleek duidelijk uit de verschillen
de vragen, nadien aan beide spreek
sters gesteld 
Tijdens de namiddag werd er, onder 
leiding van Huguette De Bleecker, in 
groep over vooropgestelde vragen ge-
diskussieerd De lijst gaf aan de groe
pen de gelegenheid vragen over de 
werking, doelstellingen en aktes van 
de FVV te stellen 
Er ontstond een boeiende diskussie 
tussen het nationale bestuur en de 
leden en zulks duurde ongeveer tot 
17 u Daarna gaf Marleen De Sayere-
Oger het slotwoord en we willen haar 

hierbij nog eens danken voor haar 
bijdrage tot het slagen van deze kader
dag 

Kanna en Marianne 

Jos Truyen nieuwe 
prov. voorzitter 

Op voorstel van de beide Limburgse 
arrondissementen heeft de VU-part j-
raad Jos Truyen aangesteld als provin
ciaal voorzitter in opvolging van E 
Raskin 
Jos Truyen was arrondissementeel 
voorzitter van het arr Hasselt van 
1975 tot 1980 HIJ IS tevens provincie
raadslid voor het kanton Genk 
Uit de fjraktisch unanimiteit van stenrv 
men in de beide arr blijkt dat fuj het 
vertrouwen heeft van de Limburgse 
VU W I J wensen hem veel sukses' 

VU-Koekelare hield 
geslaagde ledenbijeenkomst 
Voorzitter Antoon Landuyt kon zater
dagavond 14 maart tevreden de ruim 
100 aanwezigen welkom heten voor 
het VU-ledenfeest Dan werd het eer
ste punt afgewerkt de „terwestuten' 
met .boerhespe". en of ze smaakten' 
Vervolgens verzorgde Greta Hen-

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

40-jange man uit Bomem 
zoekt dnngend een betrekking 
Heeft ruime ervanng inzake elek-
tnciteit 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 

dryckx een programma voor de kinde
ren tekenen, spelen en verhaaltjes. 
Het was zo tof dat er zelfs kinderen 
waren die achteraf nog met naar huis 
wilden, ze moest verder vertellen Ook 
de volwassenen hingen aan de lipjsen 
van de sprekers In zijn hem eigen stijl 
hield volksvertegenwoordiger Emiel 
Vansteenkiste eerst een korte toe
spraak Onze partij is anders en moet 
ook anders zijn dan de anderen wij 
moeten ook durven onze eigen me
ning verkondigen tevens de werkelij
ke feiten onder de orgen durven zien 
en ons niet laten manipuleren door om 
het even wie 
Toen kwam de hoofdbrok van deze 
avond Met medewerking van VU-
gemeenteraadslid Jef Hendryckx 
heeft gemeenteraadslid Guido Swe-
ron uit Voeren in Koekelare zijn dage
lijkse ervanngen in dit stukje Vlaande
ren in alle kleuren met woord en beeld 
uiteengezet Vol overtuiging schetste 
hij ons de schoonheid van deze streek, 
het leven van de gewone Vlaamse 
Voerenaar vroeger de politieke ruil 
het in de steek laten door de officiële 
instanties de angsten en drama s van 
de Vlaamse Voerenaar de strijd om 
Vlaams te blijven zijn blijdschap om de 
hulp van de gewone militant die weer 
moed gaf het dubbelzinnig optreden 

van njkswacht en machtsdragers het 
driestere optreden van Happart en zijn 
bende (of is dit soms geen milit ie'), 
maar ook het groeiend Vlaams be
wustzijn en de groeiende durf en wil 
om Vlaams te blijven Het was een an
der beeld dan een tam BRT-verslag 
echt een getuigenis en een aanspo-
nng 

Naar Koekelaarse gewoonte bleef 
men dan nog wat napraten na een klin
kende Vlaamse Leeuw natuurlijk Er 
waren er zelfs die dachten dat ze al de 
vogeltjes hoorden fluiten toen ze huis
waarts trokken Tot slot dank aan alle 
medewerkers aan dit geslaagde feest 
De bestuursploeg heeft bewezen dat 
ze kan werken 

M Sabbe 

WEST-VLMNDEREN 
Maart 
26 BLANKENBERGE Voordracht door Phil Bosmans van de Bond 

zonder Naam over .Menslief ik hou van p u " Om 20 u 30 in het 
Stedelijk Kleinkunstteater in de gebouwen van het CasirK) 
Toegang gratis 

27 IZEGEM Ontmoeting met de VU, met VU-volksvertegenwoordi-
ger Willy Kuijjaers. Om 20 u in zaal C^entury, Nederweg Org VU, 
F W en VUJO 

28 ZONNEBEKE-PASSENDALE: 10de jaarlijks VU-lentebal vanaf 
20 u 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 u 
m Hotel Continental, bovenzaal, Ojlsaertplein Inkom gratis, 
ledere dia-liefhebber mag zijn persoonlijke dia's (5 a 10) bezorgen 
aan G Vaneecke Elverdingsestraat 42, om ze op deze avond te 
laten bewonderen 

APRIL 
2 lEPER uiteenzetting over .Schoonheid - gezondheid - natuurkos-

metiek" te Zillefcieke Vertrek om 19 u 45 aan het Nieuwerck op 
de Grote Markt Organizate VVl 

FVV-Oostende deelt mee 
Vnjdag 3 apnl 1981 om 20 u „Chinese 
keuken" Kookles met proevertjes, per 
persoon 200 fr deelneming in de on
kosten W a a r ' Vormingsinsttuut 
Oostende 

Zondag 12 apnl 1981 om 7 u 30 reis in 
samenwerking V T B - V W G „Antwer

pen 
Koffiestop bezoek Rantijndrukkenj. 
bezoek Volksmuseum, na de middag 
om 14 u rondvaart met bezoek aan de 
dokken, stadskemvemieuwing bezich
tigen, al wandelend of met bus op de 
Keizeriei fiet Century-C^nter bezoe
ken, gezamenlijk warm avondmaal in 

,Western-Steakhouse" Terug thuis 
rond 22 u Pnjs volwassenen 725 fr„ 
kinderen tot 12 jaar 675 fr Inbegrepen 
in de pnjs autobus, dnnkgeld chauf
feur, koffie, bootreis. warm avondmaal 
's Middags pikmkken of gaan eten naar 
believen W a a r ' Canadaplein Oosten
de 

26 MAART 1981 



Wij in de Volksunie m 25 

Na een „werkbezoek" 

Brugge zit niet stil 
Ter gelegenheid van een zgn. werkbe
zoek te Brugge heeft het stadsbestuur 
met de minister van Openbare Wer
ken het verIcKip van een aantal belang
rijke staatswerken besproken. Aldus 
werd verklaard dat de afwerking van 
het nieuwe gerechtsgebouw zou kun
nen worden voorzien tegen 1985. 
Ook een nieuwe gevangenis en een 
nieuwe rijkswachtkazerne staan op 
stapel. Deze werken zouden in 1981-
1982 moeten aanvangen. Het stads
bestuur heeft ook aangedrongen op 
meer of betere fietspaden, aldus is te 
St-Michiels de aanleg gepland van 
fietspaden beiderzijds de Albertlaan. 

Hetzelfde geldt voor de Dudzelesteen-
weg. 
Ten behoeve van watersport en ont
spanning vraagt de stad Brugge de 
overname van de zandwinningsput op 
St.-Pieters (waar tegelijk de „friese 
schuur" zou kunnen overgenomen en 
opgeknapü. 
Vanzelfsprekend is ook aangedrongen 
voor de vlotte afwerking van de tunnel 
op het Zand en van de voorzieningen 
aan de Dampoort Voor dit soort wer
ken lopen definitieve aanbestedingen 
die nog in de loop van 1981 resultaat 
moeten geven. Ook werd benadrukt 

dat door het faillissement van de aan
nemer, de aanleg van de voetgangers
brug Minnewater (verbinding met de 
bus-parking) uitblijft 
Ten slotte is ook de inplanting bespro
ken van belangrijke openbare gebou
wen voor diverse staatsdiensten zoals 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning (RVA) en de diensten voor stede
bouw. 
Het lijdt geen twijfel dat het uitvoeren 
van al deze staatswerken het woonkli
maat te Brugge grondig zal beïnvloe
den. Over Zeebrugge eerlang afzon
derlijk bencht! (V.I.GJ 

VU stelt meerderheid te Kapelle 
prangende (financiële) vragen 

afvragen welke bijdrage wij kunnen 
leveren om de ekonomische krisis — 
waarvan het einde bijlange nog niet in 
zicht is — mee te helpen oplossen. 
Vandaag volstaat het niet meer te 
doen alsof er geen krisis is, alsof 
matiging een woord is dat eerst telt 
voor de anderen en dan pas voor ons 
als gemeentebestuur. Met de ons be
schikbare mogelijkheden moeten wij 
zelf het nodige doen, moeten wij even
eens onze verantwoordelijkheid opne
men. Het is in. die geest dat deze 
tussenkomst moet worden gezien. Ik 

KAPELLEN — Tijdens de bespreking 
van de gemeentebegroting 1981 
hield VU-raadslid en fraktievoorzitter 
Donald Dewispelare een opgemerkte 
tussenkomst Iedereen moest beken
nen dat zij met kennis van zaken was 
opgesteld en enkele prangende vra
gen bevatte waarop de SP-meerder-
heid het antwoord schuldig bleef! Uit 
zijn tussenkomst lichten wij zijn be
denkingen over de zgn. „bestedings-
fraude". Donald Dewispelare besloot: 
„Wanneer wij hier als gemeentebe
stuur bijeen zitten, moeten ook wij ons 

ANTWERPEN 
Maart 
26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Vlaamse Kring 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. 

26 MECHELEN: gespreksavond over „Hoe sociaal is de sociale wo
ningbouw?", „Welke zijn de noden en behoeften inzake de 
huisvesting?", „Kan men vandaag nog bouwen?" en „Informatie 
inzake premies". Om 20 u. 30 in de Konferentiezaal van de 
Stedelijke Feestzalen, Botermarkt Sprekers: Rony De Ceuster, 
maatschappelijk werker, volksvertegenwoordiger Joos Somers 
e.a. deskundigen. Organizatie: Berthouderskring Groot-Meche-
len. 

27 WOMMELGEM: diamontage door René Herman „Heimwee op 
een notenbalk". Om 20 u. in Den Klauwaert Inkom gratis. 

27 RIJKEVORSEL: 3de lentebal in zaal Condor te St-Jozef-Rijkevor-
sel. Aanvang om 20 u. 

27 BORGERHOUT: VU-ledenvergadering met als spreker Guido 
Sweron. Om 20 u. 30 in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34. 
Tema: Toestanden in 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 MOVE: Jaarlijks VU-bal in het Prinsenhof, om 20 u. 30. Inkom:' 
lOOfr. 

28 HERENTHOUT: Kleinkunstavond met Wim De Craene en Imitato. 
Om 20 u. in zal Lux. Inkom: 80 fr. Voorverkoop 60 fr. Org. FC De 
Leeuwen. 

28 NIEL: Jaarlijks VU-bal in zaal „Het Keizershof', E. Vandervelde-
laan 25, om 20 u. 30. Inkom: 80 fr. 

28 SCHOTEN: Leeuwenbal in rest Schotenhof, Alf. Servaislei 79. 
Om 20u.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. 

28 TEMSE: plechtige herdenking van de gebroeders Frans en 
Edward Van Raemdonck. Om 18 uur eucharistieviering in de de-
kanale kerk. Herdenking om 19 u. 30 in een lokaal van het Vrij 
Technisch Instituut (AkkerstraaO. 

April 

10 

BOECHOUT-VREMDE: VU-ledenfeest (Breugelavond) in het 
Gildenhuis om 20 u. M.m.v. goochelaar Roberto. Prijs: 350 fr. In
schrijven bij bestuursleden of op het sekretariaat 
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 Café De Wilde Man 
(rechtover de kerk in het centrum). 
BERCHEM: gespreksavond onder het motto: „Waar Vlamingen 
thuis zijn". Om 20 u. 30 in zaal Alpheusdal, Filip Williotstraat 14. 
Organizatie: Davidsfonds, Volksunie en NSV. 
DUFFEL: VU-bal om 21 uur in zaal Alcazar, Handelstraat Orkest 
De Sioux. Inkom: 60 fr. 
STABROEK-HOEVENEN: stichtingsvergadering van VUJO-Sta-
broek in zaal Krekelshof, Krekelberg. Vertoning van diareportage 
over „Brussel, onze trots en onze schade" door Walter Luyten. 
Daarna bespreking aktuele problemen. 

wil tenslotte afsluiten met een konkre-
te vraag: in zijn omzendbrief van 7 au
gustus 1980, gepubliceerd in het Bel
gisch Staatsblad van 19 augustus 
1980, heeft minister van de Vlaamse 
Gemeenschap, Mark Galle, het volgen
de gezegd: 
„Het is noodzakelijk dat de gemeente
besturen de werkelijke mogelijkheden 
juister berekenen en een realistisch 
plan opmaken dat degelijk aan de 
hedendaagse behoeften is aangepast 
en waaruit alle prestige-uitgaven wor
den geweerd. 
Steeds meer weegt de schuldenlast 
ondraaglijk op de gemeentefinanaën. 
De lokale bestuurders moeten blijk 
geven van grote omzichtigheid bij de 
planning van de investeringen wegens 
de latere terugslag ervan op tiedoelde 
last en zeer vaak ook op de exploitatie
kosten. 
Te dien einde moeten de gemeentebe
sturen een meerjarenplan opmaken 
waarin de prioriteiten worden vastge
steld van de in het vooruitzicht gestel
de werken en leningen voor de drie 
komende jaren (1981-82-83). Voor de 
investeringen van meer dan 10 miljoen 
frank dient er een overzicht van de 
werkingskosten te worden aan toege
voegd. " 
Ik zou dan ook van het schepenkollege 
willen vernemen in hoeverre aan dit mi
nisterieel verzoek voldaan werd. Dit 
plan moet ons tevens in staat stellen 
een inzicht te verkrijgen in de bedoelin
gen van het kollege en de weerslag 
van de beoogde investeringsvoorstel-
len voor de komende dne jaren." 

OWMC-DAG 
TE BRUSSEL 
De Vereniging van Vlaamse 
Mandatarissen organizeert op 
zaterdag 4 april as. te Brussel 
een studiedag voor OCMW-
mandatarissen. De voormiddag
zitting begint om 10 uur en ein
digt om 12 u. 30. De namiddagzit
ting loopt van 14 uur tot rond 
16 u. 30. De dag gaat door in 
hotel Astoria, Koningsstraat te 
1000 Brussel. 
De OCMW-problematiek" zal er 
op tweeledig vlak besproken 
worden: vanuit het OCMW zelf 
en vanuit het gemeentebeleid. 
De twee zittingen worden tel
kens met een diskussie afgeslo
ten. 
Inschrijven is wel noodzakelijk bij 
VVM, Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel (02-219.49.30). 

'0€K€RC3' 
• 18 j . meisje zoekt werk op 
zaterdag als verkoophulp in omg. 
van Brussel-Mech. Tel. tussen 18 
en 19 uur in de week, (Serkeyn 
015-61.08.39). 

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

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 tel. 031-49.39.00 
Brussel • Koloniënstraat 50 tel. 02-219.43.22 
Genk - Winterslagstraal 22 tel. 011-35.44.42 
Gent - Onderbergen 6ea tel. 091-25.19.23 
Leuven - Brussetsestraat 33 fel 016-23.37.35 
WEEKDAGEN VAN 9-18 u. ZATERDAG VAN 10-13 u. 

600 ARBEIDERS - 1001 MOGELUKHEDEN 

Nieuws uit Merksem 
Vlaamse Vrouwen Vereniging 

Dit is de nieuwe naam waaronder 
voortaan de Merksemse VU-damesaf-
deling haar aktiviteiten zal ontplooien. 
Na de eerste maandelijkse algemene 
ledenvergadering die op dinsdag 
3 maart onder de nieuwe benaming 
doorging en zoals steeds druk werd 
bijgewoond, wordt iedereen nu uitge
nodigd op een goulash-avond die zal 
doorgaan op zaterdag 28 maart ek. om 
20 u. in het Vlaams Nationaal Centrum 
„Vlanac", Bredabaan 360, 1ste verdie
ping. Deelname in de kosten, 2()0 fr. 
per pers. Inschrijvingen worden inge
wacht door mevr. (^lewaert-Janssen, 
Olmenbrug 3 bus 2 te 2060 Merksem, 
tel. 46.66.82, tot uiterlijk 23 maart Ge

zien het aantal zitplaatsen beperkt is 
wordt door gegadigden aangeraden 
.•et te wachten tot de laatste dag om 

in te schrijven. 

Dr. Bormsherdenking 
Op zondag 5 april e.k gaat te Merksem 
de jaarlijkse hulde aan dr. August 
Borms door met een plechtige h. mis 
om 10 u. in de kerk van de h. Francis-
kus, waarna korte optocht en bkse-
menhulde aan het graf op het oude 
kerkhof 
Bij deze gelegenheid zal het Vlaamse 
Nationaal Centrum „Vlanac", Breda
baan 360,1 ste verdieping, toegankelijk 
zijn vanaf 9 u. ü "vindt „Vlanac" 
recht tegenover het gemeentehuis. 

. • i 
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Gemeenteraad Antwerpen 

Besparen is al vergeten 
Het blijh woelig in de Antwerpse ge
meenteraad Ook nu weer stemde de 
meerderheid verdeeld over een punt 
Ditmaal gebeurde het echter in de 
geheime zitting, zodat het toch nog 
enigszins tussen de plooien van het 
nieuws viel 

Modder met hopen 

Als eerste opende Staf De Lie voor de 
V U het vuur Hi) vroeg zich af waar de 
stad met al het slib dat uit de Schelde 
gebaggerd wordt blijft Zoals geweten 
IS deze zeer vruchtbare specie een 
gegeerd produkt voor de landbouwer 
Men mag er echter met mee overdnj-
ven Nu had De Lie geruchten verno
men dat de Stad landbouwgronden 
ging onteigenen om het slib er ge
woonweg op te spuiten De Lie stelde 
dan ook een alternatief voor Waarom 
zou men het slib niet opspuiten op de 
nog vele braakliggende industnegron-
den in de haven t5e schepen beloofde 
het te onderzoeken 

Algehele verduistering 

Willockx had vervolgens zijn bedenkin
gen bij een nogal duur projekt om in de 
zaal van het Peersbos gordijnen uit te 
hangen Bedoeling zou zijn dias en 
dergelijke te vertonen Aan de stad 
scheen bovendien niemand in staat te 
zijn dat gordijn te hangen Een gespe-
cializeerde firma werd dus aangespro
ken Willockx wou nu echter wel weten 
in welke mate dat gordijn nu zo spe
ciaal was dat het met door een ge
woon bediende opgehangen kan wor
den, en waarom zo'n speciaal gordijn 
nodig IS voor simpele diaprojekties 
Het antwoord bleek echter ook zo 
duister dat een gewoon gemeente
raadslid ook hulp nodig heeft 

Koning 

Volgens een expert moeten de trap
pen van de wandelterrassen vervan
gen worden Zij zijn immers een ge
vaar voor de gebruiker Vermits Ber
gers toch op ongeveer 200 meter van 
die trappen woont, ging hij dat gevaar 
eens testen Vooral omdat ter gelegen
heid van het komngsbezoek van 
21 juni heel het wandelterras vervan
gen was, behalve nu juist die trappen 
Die bleken toen dus nog goed genoeg 
voor een koninklijk bezoek (nvdr) Ook 
nu nog bleken ze goed genoeg voor 
het bezoek van raadslid Bergers Hij 
gaf toe dat er een paar barstjes in de 
arduin waren Barstjes die echter ge
makkelijk opgevuld kunnen worden 
met wat betonspecie Op die manier 
zou men wel 3 miljoen en tweehon
derdduizend kunnen uitsparen Opval
lend aan heel de diskussie was wel dat 
een lid van de meerderheid al gauw 

Hoboken: tentoonstelling 
Het zakenkantoor Verhelst-Robijns, 
Sint-Bernardsesteenweg 1080 te 2710 
Hoboken, stelt werken tentoon van 
Janie Claessens (Wandtapijten en 
pentekeningen). Pat Fornoville (Zwart
wit fotografie). Rhonny Van Es (Aqua
rellen en tekeningen) en Rudi Vergau-
wen (Kleurfotografie) 
Vanaf zaterdag 28 maart '81 tot en met 
zaterdag 11 apnl '81 (031-278888) 

Gemeente 
BORGERHOUT 

Vorming van een wervmgsreser-
ve voor 
— bouwkundig tekenaar 
— redder 
— werkman 
(mannelijke en vrouwelijke kan
didaten) 
Inlichtingen- sekretane ten ge-
meentehuize (tel 3699 00) 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het College van Burge
meester en Schepenen, Moor-
kensplein 1, Borgerhout, vóór 
18 apnl 1980 (Adv. 43) 

met wat argumenten ging lopen, die ze 
in de kommissiezitting van do VU 
gehoord had Ze stelde immers dat in 
geval de trap toch vervangen zou 
worden, men er best een fietsenstal
ling kon bijbouwen Dat had Willockx in 
de kommissie ook al gezegd De fun
damentele kritiek van de VU ging 
echter verder De schepen stelde ech
ter dat de trap in ieder geval vervan
gen moet worden, vermits het verslag 
al opgesteld was De meerderheid 
werd dan weer gesust met de belofte 
van die fietsenparking eens te onder
zoeken Expert Van Gijseghem kan 
gerust zijn 

Geheime zitting 
De pers wordt vriendelijk verzocht 
buiten te gaan De pers gaat dan 
meestal naar een cafeetje om de hoek 
waar de raadsleden dan soms nog wel 
zeggen wat er in de geheime zitting ge
beurd IS Of hoe een geheime zitting de 
plaatselijke middenstand steunt In de 
geheime zitting werd het probleem van 
een onderwijzer behandeld Deze man 
was samen met enkele leerlingen er op 
uit getrokken om wat spoorwegmate
rieel te stelen Toegegeven het was 
voor pedagogische doeleinden Het 
mateneel zou in de klas gebruikt wor
den De man werd echter gepakt en 
tot 2 maanden effektieve gevangenis

straf veroordeeld. Nu is het de ge
woonte dat zo iemand nog een admi
nistratieve straf van de stad knjgt De 
man m kwestie vertelde echter aan 
ieder die wou luisteren dat ze hem met 
zouden straffen Hij was immers bij de 
vakbond Het kollege stelde voor hem 
2 maand te schorsen en hem daarna 
terug les te laten geven Deze straf is 
opvallend laag Nog geen half jaar 
geleden heeft de stad immers iemand 
buiten gesmeten, die ook beschuldigd 
was van diefstal Deze (bibliotekans) 
was echter met veroordeeld door de 
rechtbank De rechter had hem im
mers op probatie gesteld, wegens het 
weinig belangrijk karakter van de zaak 
(het ging om postkaarten) De man 
was echter met bij de vakbond Wat er
ger was de man had zelfs een advo-
kaat ingeschakeld om zich voor het 
schepenkollege te verdedigen. Deze 
ongebruikelijke doch wettelijke verde-
digingsmetode had de bevoegde sche
pen toen woest gemaakt En de man 
kon gaan 
De VU herinnerde het schepenkollege 
aan deze sanctie Meer was niet nodig, 
de CVP en de SP maakten rustig ruzie 
onder hun tweetjes en stemden per 
fraktie op een verschillende wijze. De 
man kwam er wel met zijn twee maan
den schorsing vanaf 

T. Bergers 

é. 

Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Wilrijk worden volgende betrekkingen 
openverklaard: 
— 1 gebrevetteerde verple(e)g(st)er, 
— 2 verpleegassistenten (m of v.), 
— 1 gegradueerde verple(e)g(st)er half-time; 
— 1 persoon voor naai- en verstelwerk half-time 

(m. of v.); 
— 1 schoonma(a)k(st)er; 
— 2 schoonma(a)k(st)ers half-time; 
— 1 conciërge voor dienstencentrum „Oversnes' 

(m of v.); 
— 2 klerken (m. of v.); 
— 1 maatschappelijk assistent(e) of 

sociaal-verple(e)g(st)er; 
— 1 ongeschoold arbeid(st)er; 
— 1 verzorgingsasslstent(e) buitendienst half-time 

(gezins- en bejaardenhulp) 
De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven 
gericht te worden aan mevrouw de Voorzitter van 
het OCMW, Bist 25 te 2610 Wilrijk en worden 
ingewacht uiterlijk op 24 april 1981. 

Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het se-
kretanaat van het OCMW, Bist 25 te 2610 Wilrijk, tel 
031-28.5047. 

lAdv. 44) 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

^5T 2^ 
2fi1Q v/nmn 

VUJO-Ekeren verwerpt (nogmaals) samenvoeging 
Dat de Volksunie met erg gelukkig was 
met de samenvoeging zoals deze ge
pland werd, IS reeds lang gekend Dat 
de Volksunie-Ekeren zeer sterk tegen 
deze fusie is, is ook algemeen gewe
ten Door de Volksumejongeren van 
Ekeren werden akties gevoerd tegen 
deze samenvoeging van gemeenten 
Wat nog met algemeen bekend werd, 
IS dat de Volksunie via haar volksverte
genwoordiger A De Beul als eerste 
een wetsvoorstel indiende tot ophef
fing van de fusie „Groot-Antwerpen" 

Naar de chaos? 
Begin 1981 moeten wij vaststellen dat 

van enige ernstige administratieve 
voorbereiding van de fusie geen spra
ke IS, de schuchtere pogingen van het 
Antwerps stadsbestuur worden in fei
te door de betrokken randgemeenten 
niet ernstig genomen ofri met te zeg
gen gesaboteerd 

Anderzijds moeten wij vaststellen dat 
ondanks herhaaldelijk aandnngen bij 
de ministers van Binnenlandse Zaken, 
er nog steeds geen adekwate druk 
van hogerhand is uitgeoefend om een 
degelijke voorkiereiding van de fusie 
uit te lokken 

Het onvoorljereid doorvoeren van de 

fusieoperatie Groot-Antwerpen zal na 
1 januan 1983 ongetwijfeld leiden tot 
een administratieve chaos waarvan de 
inwoners de eerste slachtoffers zullen 
zijn Bovendien zal het ontbreken van 
wettelijke instrumenten om door 
schaalverkleining de afstand tussen 
bestuurders en geadmimstreerden op 
een menselijke wijze te overbruggen, 
de grootschaligheid in zijn meest ex
treme vorm in de hand werken. 
Met dit vooruitzicht voor ogen lijkt het 
ons met langer verantwoord de sa
menvoeging van Groot-Antwerpen te 
behouden 
Wij stellen dan ook voor de huidige 

toestand te laten zoals hij is door de 
fusiebepaling Groot-Antwerpen van 
17 september 1975 te schrappen. 
De tekst van het wetsvoorstel is als 
volgt „Artikel 1 van het Koninklijk 
Besluit van 17 september 1975 hou
dende samenvoeging van gemeenten 
en wijziging van hun grenzen, zoals het 
werd bekrachtigd bij de wet van 30 de
cember 1975 wordt opgeheven" 

En nu maar hopen dat de andere 
partijen bewijzen dat ze het niet bij 
woorden laten en dat zij dit voorstel 
ook daadwerkelijk steunen 

VUJO-Ekeren 

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

Specialist primitief -
stijlmeubefen en modern 

KUNSTGEBinEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

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

Begrafenissen - Krematies 

Pannestroat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-58213.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

l Ï Ï ïTTTÏÏÏÏ^T^^^ 
EN IROEKEN 

moeilijke maten/ 
vakkundige retouche 

^ 

LUKOS pvba. 
Ringmappen dokumenlhouder -
pochetten - snelhechters offerte-
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.6133 

Privé 5690318 

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

G e o r g e s DE R A S p v b a 
Autocars autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 2136 36 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

s c h i l d e r i j e n 

l us t re r i e 

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

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tof 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Stat Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Z A N H 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.871 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasser l j 

Gebr. A L L O O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053-2172 12 

lustrerie 
mare 
de vriese 
bar. ruzetteldan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 , 
baan brugge-kortr i jk 

B + M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 
Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel 02/4781933 
Import — Export 
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Aanbevolen huizen 

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

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

^^ 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genlseslroat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 4125 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA. 

Kerkstraat 23 
2650 BOOM 
Tel 031 880160 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Galeri] de Gnpaeri", 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-70 32 19, 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164 177 
Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen 
Ed Claesseiilaan 50 52 
alle moderne meubelen 
Tel 031 88 13 16 
Meer dan 3 000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
lel 053/217138 

^ 

M 
1 KEUKENS 1 DUHASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

IDEL - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgrafiek Hiiwcliik - Ge
boorte - Zelfklevende pl.ikb.md en 
etiketten Houten drukletlers - flekla-
ine-kalenders. 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk In typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

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

Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne 
Tel 031/21 66 99 

Julius De Geytersiraat 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 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stnjtem 

Tel 054-33 3756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

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

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen • regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

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

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21 12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint D.iniMonstrnot 41 
WOMMELGEM 
fet 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

le i . 053-62.37.65 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

WIJ bouwen voor u 

— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Sithouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcretitdlseb.i.in 340 
Dci.rne Z Tel 2108 96 
Kcrkstrdjt 44 Antwerpen 
fel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 

Speciaal herstelling van kipbakken. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14. 

O O S T D U I N K E R K E 

V A K A N T I E A A N ZEE! 

Grote keus bemeubolde villas, appar 
tementen en studio's te huur 
Op aanvraag gratis kataloog' met 
foto's 

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

PVBA G. B R U N E E L T O O N Z A A L 
- D E N DUVEL-BANKELINDEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkanners • Keukens • Cervtral« 
verwarming • Houtkachels • JntxDuw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 
rigo'ï 

DE K E R A M I E K K E L D E R . 

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. 053-6689 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. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31.1376 

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

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel 091/5731.46 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165. 9940 Sleldinge 
Tel. 091-57.33.33 

Th. WILLEMS 

Schrijnvi/erk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

KUNSTPARADIJS - DË LEEUW 
— SchiWerijen, 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 

legels 
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 

installatiemateriaal -
huishoudtoestellen -
draad en kabel 
akkumulatie 

HUWELIJKSLIJSTEN 

Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-882531 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 

Tel. 031-81.82.69 
014-51.35.33 

Hogedrukreinigers FRANK 
Transport inateriaal 

V. 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Julien S C H E R R E N S -

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -t- kunstvoorwerpen 

Boekhande l S tud i co 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 

Met een koperskaart is alles zövëëf goedkoper. Vraag inlichtingen. 
Tel. 052-42.34.00 Galgenberg 52, Berlare 
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28 m Mensen van bij ons 

Lieven Bockaert: 

AALTER — Tijdens de staalon-
derhandelingen in 78 verlclaarde 
de Waalse socialistische vak
bondsleider Albert Gillon agres
sief dat hij „Sidmar levend zou 
villen". 

Met de recente staaiakkoorden 
van Hanzineile haalde hij in feite 
een eerste slag thuis. Met mede
weten én met medew/erking van 
Vlaamse ministers in de regering. 
Het gevolg hiervan is niet alleen 
dat dè miljardenstroom van 
Vlaams geld naar Wallonië onge-
kontroleerd blijft voortduren, 
maar ook dat mettertijd levens
krachtige Vlaamse bedrijven in 
hun bestaan kunnen bedreigd 

worden. Sommige Waalse polit i
ci en syndikalisten zijn daar in
derdaad onverminderd op uit. En 
ze genieten de steun van de nog 
invloedrijke Vlaamse unitaristen. 
Deze verspillingspolitiek en dit 
mollenwerk kan de Vlaamse ge
meenschap in de huidige krisis 
zich evenwel niet ongestraft la
ten opdringen want zo dreigen 
ook gezonde industriële vesti
gingen in Vlaanderen mettertijd 
mee de dieperik in gesleurd te 
worden. , 

In de Gentse kanaalzone groeide 
al geruime tijd hieromtrent het j . 
ongenoegen bij arbeiders, be- f 
dienden, kaderleden én bedrijfs
leiders. 

verlopend bewustwordingspro
ces aan het voltrekken is. Dit 
Krisiskomitee moet een onafhan
kelijke drukkingsgroepering blij
ven en de motor voor het streven 
aan de basis in de Vlaamse bedrij
ven voor het verwerven van eko-
nomisch zelfbestuur 

Wij kunnen uiteraard alleen maar 
een spoorslag daartoe geven, 
maar dat zullen we in de komende 
weken, maanden en jaren dan ook 
effektief doen". 

Na overleg tussen werknemers 
en werkgevers in verschillende 
bedrijfssektoren kwam onlangs 
het Krisiskomitee Vlaanderen '81 
tot stand, dat deze week vri jdag
avond in de straten van Gent met 
een fakkeltocht een eerste kri-
sisbetoging houdt. Dit is een 
protestbetoging tegen wie of te
gen wat? Voorzitter van het Kri
siskomitee, bedrijfsleider Lieven 
Bockaert uit Aalter: „Onze mani
festatie is uiteraard de uiting van 
groot ongenoegen over de poli-
tiek-industriële gang van zaken in 
dit land. Maar ik wil benadrukken 
dat de doelstellingen van ons ko-
mltee vooral positief gericht zijn: 
voor „ekonomisch zelfbestuur", 
„voor werk in eigen streek", „voor 
welvaart en welzijn door Vlaamse 
centen in Vlaamse handen te hou
den". 

We zijn niet tegen solidariteit met 
Wallonië, maar dit moet geschie
den op basis van gezonde en 
duidelijke afspraken; met de ze
kerheid dat wederzijds gestreefd 
wordt naar nieuwe industriële her
opleving: ook in Wallonië. 

Wat zich in de voorbije jaren 
aan miljardenverspillingen heeft 
voorgedaan, en vandaag niet al
leen onverminderd maar aan nog 
een sneller tempo geschiedt, over
schrijdt het duldbare. 
Vlaamse centen worden niet al
leen zomaar en zonder overleg in 
tanende Waalse industriële putten 
gegooid, maar met dit geld wordt 
bovendien de toekomst van 

Vlaamse bedrijven zwaar gehypo-
tekeerd". 

Nieuwe dimensie 
Wie zijn de mensen van het Kri
siskomitee Vlaanderen '81? 
Wordt deze drukkingsgroepe
ring door Vlaamse verenigingen 
gevormd? 
L Bockaert: Dit komitee is spon
taan in het Gentse gegroeid efl 
heeft geen enkele band met syndi-
kale organizaties, politieke partijen, 
gevestigde Vlaamse verenigingen. 
De noodzaak aan gezamenlijke 
aktie was aanvankelijk het sterkst 
bij werknemers, (bedienden en 
arbeiders) én werkgevers in de 
Gentse Kanaalzone. Vrij vlug 
evenwel groeide in verderafgele
gen grote Vlaamse bedrijven ster
ke interesse om aan de werking 
van dit komitee deel te nemen. We 
kregen reakties in de zin van;„ein-
delijk heeft de Vlaamse bewe
ging haar sociaal-ekonomische 
dimensie opnieuw ontdekt". Er 
kwamen inmiddels ook adhesiebe
tuigingen van prominenten, zoals 
professor Vlerick en van besturen 
van Vlaamse verenigingen zoals 
de Vlaamse Volksbeweging en 
VOS en ook vanuit syndikale mid
dens werd wel niet meteen kon-
krete medewerking betuigd, maar 
werd dokumentatie opgevraagd 
om het in de vakbondskringen ter 
diskussie te nemen. Dat zijn al vrij 
gunstige resultaten op zo'n korte 
tijd. Ik neem aan dat men nu 
voldoende beseft dat er in de 
Vlaamse bedrijven zich een snel-

A1ENSEN 

Uw komitee is vertrokken van 
ongenoegen omtrent het staal-
dossier, het kwistige vergooien 
van Vlaams geld in hoe dan ook 
ten dode opgeschreven Waalse 
vestigingen, én betreffende het 
verhinderen vanuit Wallonië en 
vanuit Brussel dat Vlaamse ge
zonde bedrijven hun normale 
ontplooiingskansen zouden kun
nen aangrijpen en benutten-

Lieven Bockaert: „Wij hebb>en 
niets tegen de Walen, maar wél te
gen de Waals-Brusselse alliantie 
van politici en holdings die grote 
sier blijven maken met onze laat
ste franken én die bovendien het 
Waalse volk langs geen kanten 
met die miljardenbestedingen goe
de toekomstkansen bieden. 
Uiteraard is de staalnijverheid hier 
de blikvanger, maar nog andere 
geteisterde sektoren zitten in het
zelfde zinkend schuitje. Wat bij
voorbeeld te denken van het feit 
dat Cockerill met Vlaams geld 
bedrijven in Frankrijk én ook 
Vlaamse bedrijven opkoopt ter
wijl Cockerill zelf ongehinderd 
blijft putten in de staatskas die 
nauwelijks nog één frank om en 
om kan keren? 

We hebben niet alleen onze be
denkingen over eigenaardige geld
bestedingen in het Waalse staal-
bekken. Ook hamert ons krisisko
mitee op het feit dat in Vlaanderen 
omstreden investeringsbeslissin
gen worden genomen. Wat te 
denken van bijvoorbeeld Bekaert 
die met onze centen een konkur-
rent in Wallonië opkoopt... 
Hoeft dat allemaal in deze bittere 

krisistijd? Is ons volk en het Waal
se volk daarmee morgen gebaat? 
De fakkeltocht is geen agressie
ve manifestatie? Geen betogen 
tegen-? 
Lieven Bockaert: „We hebben de 
vrijdagavondbetoging gekozen 
omdat 's zaterdags in Gent niet 
mag betoogd worden en dat het 
ook weinig zin heeft zo'n spoedbe-
toging 's zondags te houden in een 
doods stadscentrum. 
De vrijdag-winkelavond is voor 
ons een uitgelezen moment Al
licht zullen er hierdoor minder be
togers tijd kunnen vrijmaken, maar 
we zullen zeker een boodschap 
aan méér mensen in het Gentse 
kunnen overbrengen. 
En, de fakkeltocht heeft op zich 
ook zijn symbolische betekenis. 
We betogen zeker niet tegen de 
Waalse arbeiders. Maar we beto
gen wél tegen de regeringspolitiek 
die het hardnekkig houdt bij 
scheefgetrokken subsidiëring van 
(meestal Waalse) toekomstloze 
bedrijven. Met die miljardentrans-
akties houdt men voor een tijdje 
de vakbonden wat kalm, maar 
uiteindelijk wordt het sociaal dra
ma er met de dag almaar groter 
mee. Minister Claes heeft schoon 
spreken over een dreigende kata-
strofe die dag-na-dag dichterbij 
komt maar wie moet er uiteindelijk 
voor het ekonomisch beleid in dit 
land zorgen ? Uit de resultaten van 
de enquête die de kranten De 
Standaard en Le Soir gezamenlijk 
hebben gepubliceerd blijkt duide
lijk dat een meerderheid van de 
'Vlaamse bevolking afwijzend 
staat tegenover de huidige vorm 

van blinde financiële solidariteit 
van de Vlaamse werkende bevol
king met het Waalse en Brusselse 
industrieel onbeleid. 
Ons krisiskomitee blijft beperkt in 
zijn ambities, maar blijkt toch een 
dringend klankbord te geven aan 
wat leeft in de ondernemende en 
werkende klasse van de Vlaamse 
bevolking. 
Nogmaals, er is zeker geen onge
nuanceerd afwijzen van solidari
teit met Wallonië, maar het wordt 
nu in deze krisistijd die ook Vlaan
deren harde slagen toebrengt 
dringend de tijd dat deze solidari
teit tussen de gewesten slechts 
kan gehandhaafd worden op basis 
van duidelijke en wederzijds on
derschreven afspraken. 
We kunnen hoegenaamd geen 
vrede meer nemen met uitspraken 
van Waalse syndikalisten, zoals 
deze van Jean Doyen (van de 
Waalse Kristelijke Centrale der 
Metaalbewerkers) die begin dit 
jaar stelde: „Om het behoud van 
de Waalse staalnijverheid te ver
zekeren moet de uitbouw van de 
Vlaamse staalnijverheid inge
dijkt worden. De Vlaamse staal
nijverheid moet terug ingevoegd 
worden in een Belgisch of zelfs 
Belgisch-Luxemburgs geheel, 
ten einde haar uitbreiding af te 
remmen". 
Inmiddels zijn er nog andere straf
fere uitspraken geweest Dit ne
men wij als Vlaamse werkgevers 
en werknemers niet meer Zo'n 
afdreigingen kunnen misschien 
nog Vlaamse ministers beïnvloe
den, maar voor ons doet dit de 
deur dicht 
De eerste manifestatie van het 
Krisiskomitee Vlaanderen '81, de 
fakkeltocht van nu vrijdag in Gent 
zal aantonen dat wij waardig maar 
vastberaden onze Vlaamse eko-
nomische belangen tegenover de 
buitenmatige en buitensporige 
Waals-Brusselse agressie zullen 
verdedigen, door overleg en sa
menbundeling van krachten in ver
schillende sektoren waarbij werk
gevers, bedienden en arbeiders 
een gelijkwaardige stem hebben" 

Bedrijfsleider Lieven Bockaert 
(bouwnijveraar), en zoon van wij
len dokter Bockaert, was voor
heen bedrijvig in de Vlaamse 
Volksbeweging en is lid van het 
IJzerbedevaartkomitee. Het is 
zijn vast voornemen ervoor te 
zorgen dat dit nieuw Krisiskomi
tee geen papieren tijger zal wor
den, (hds) 
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