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Mlaams Nationaal

De CVP-ers in het Europarlement vroegen (mits amendement nr. 260) vorige weel(
20 miljoen frank (500.000 ECU-munten) om de volgende veridezingen voor het Europees
pariement (in '84} te kunnen vooéereiden! Op kosten van de belastingbetaler holt de partij
van Tmdemans van de ene verkiezing naar de andere...!

En nu Martens V
Dit land maakt een goede kans spoedig om zijn politieke esbattementen opgenomen te worden in het „Guinness Book of
Records". Op één maand tijd heeft de koning één informateur en drie formateurs aan het werk gezet. Van de verkiezingen van 17 december '80 tot de verkiezingen op 8 november jl.
zagen we vijf regeringen defileren.
Maar nu, zo meldde de kersverse formateur Martens, nu zal
er eens spoedig werk gemaakt worden van een herstelbeleid.
Hij heeft ondubbelzinnig te kennen gegeven dat hij aanstuurt
op een rooms-blauwe koalitie. ook hij laat dus zonder blikken
of blozen de socialisten uit de boot vallen; ook al zou het Hof
het g r a a g anders gezien hebben.
Willy Claes maakte geen kans om zijn formatierondje te lopen. Niet omdat de socialisten bij de verkiezingen verloren of
gewonnen hebben. Niet omdat zij een programma „te nemen
of te laten" zouden vooropschuiven. Nee, doodgewoon omdat
de arrogante liberalen een veto gesteld hebben, en van geen
toegeven willen weten.
In feite hebben de liberalen het Hof gedikteerd dat zonder
hen niet zal geregeerd worden.
Bij het formatieberaad dat Martens nu-heeft aangevat zullen
de liberalen hun zware eisen stellen. De liberalen van
gebuisd formateur De Clercq, m a a r vooral de PRL-aanhangers van Gol. Ongetwijfeld zal er ook nog wel een robbertje
uitgevochten worden tussen de PRL en de PSC, m a a r zoveel is
zeker dat de Waalse arrogantie (alweer) aan de onderhandelingstafel de wetten zal dikteren.
Bij de onderhandelingen is er immers een afwezige belanghebbende betrokken die hoedanook niet over het hoofd zal
gezien worden op het moment dat de zware kompromissen
worden gesloten.
Immers, alles zal in het werk gesteld worden om het dreigend
straatrumoer in Wallonië goedschiks-kwaadschiks in te
dijken. Dat kan slechts door impliciet toe te geven aan
bepaalde eisen die de Waalse socialisten stellen.
Terwijl de PSC volop tracht h a a r stuurloosheid te overwinnen zitten PRL en Waalse socialisten inmiddels voor een belangrijk gedeelte van hun eisenpakket op dezelfde golflengte.
Ook al ligt het in de bedoeling van Wilfried Martens om de
nationale regering nog eerder dan het kerstekind het levenslicht te laten zien, dan kan momenteel nagenoeg niemand
voorspellen welke allures de Waalse deelregering zal aannemen. In die regionale formatieronde speelt precies Spitaels
met zijh Waalse socialisten een doorslaggevende rol.
Worden op dit vlak de PS'ers behoorlijk de pas afgesneden
dan mag men zich aan het ergste verwachten.
Tegenover deze Waalse arrogantie die voor de zoveelste keer
het nationaal formatieberaad zal beheersen staat, eveneens
voor de zoveelste keer, geen eensgezind Vlaams politiek
front.
De P W heeft bovendien reeds te kennen gegeven alles in het
werk te zullen stellen om de start van de Vlaamse deelregering van meet af aan te hypotekeren met anti-federalistisch
gepoker. Evenzo is het de CVP niet te doen om verregaande
autonomie voor Vlaanderen te verwezenlijken m a a r om
tegelijk én in de nationale regering én in de Vlaamse
deelregering de grootste mogelijke partijpolitieke machtsposities in te nemen.
De huidige formateur verloochent van zijn kant hardnekkig
zijn handtekening die hij op 7 m a a r t '79 plaatste onder een federalistisch politiek akkoord.
Met de SP- en de VU-voorzitters stelde hij dat een nieuwe
regering moet stoelen op vier beginselen, waaronder vooral
het recht van de Vlaamse gemeenschap om h a a r autonomie
gestalte te geven in „een regering bekleed met werkelijk ruime bevoegdheden en beschikkend
over eigen
financiële
middelen waaraan een eigen financiële
verantwoordelijkheid verbonden is."
Vandaag is dit voor Wilfried Martens en zijn partij hoegenaamd niet meer dringend.
Voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd draait hij de klok met
een forse ruk terug.
Y\flj

Foto van de week

V,

— De „Gentsche Waterzooi Primeur' is in de Wetstraat aangekomen. Grand Cru Martens V is volgens bevoorrechte CVP- en PVV-proevers zo mogelijk nog van profijtelijker appetijt dan de befaamde Martens Classé van vorig jaar.
Evenmin als de Koning, die normaal de première van de regeringsprimeur mag bepalen en mee-maken, hadden
wij de gelegenheid deze fatsoenlijke rooms-blauw getinte Grand Cru te smaken en/of uit te spuwen...
De geestelijke vader van de
staatshervorming, Wilfried Martens, wenste dit wel mede te spelen. In afwachting van een officiële
Nauwelijks een maand geleden, tijdens de kiesstrijd, boksten CVP en koninklijke aanduiding. Die opP W tegen mekaar op om het etiket „politiek fatsoen'. Willy De Clercq dracht is ondertussen gelukt want
speelde het zelfs zo keihard dat hij dit liberaal blazoen uitstalde de verschillende postjes lijken met
tijdens het TV-verkiezingsdebat „De Laatste Ronde". Nu of nooit zou naam en toenaam reeds vermeld.
er een krachtig, nieuw beleid komen waarbij de spelregels van de par- De koning heeft er dus goed aan
gedaan Martens te polsen als forlementaire demokratie in ere zouden hersteld worden.
Hoe ongeloofwaardig een koppeling van De Clercq en politiek mateur. Misschien zal de koning
fatsoen ook klinkt — in zogenaamde tegenstelling tot zijn kollega die de ministers benoemt en ontTindemans die terzake uiteraard als toonbeeld geldt — vandaag zijn slaat er in de nabije toekomst ook
we toch geneigd beide voorzitters te ridderen in de „Orde van het Po- goed aan doen Martens te polsen
als eerste minister. De man is
litiek Fatsoen'. Enige voorbeelden verduidelijken dit vrij snel.
immers zo fatsoenlijk geweest onverbloemd te melden dat hij ais
Vlaamse
Gemeenschapsregering.
Terwijl Nothomb zich zichtbaar
Zelfs de zin van verantwoordelijk- formateur enkel ten dienste van
kwelt over een zogenaamde triheid voor het lot van de Vlaamse zichzelf werkt en niemand anders
partite, zijn de partijen van Tindegemeenschap, het streven naar de bloemen gunt
mans en De Clercq zo fatsoenlijk
Vlaamse onafhankelijkheid ten op- Ondertussen volgen de alarmkreom rustig op de achtergrond hun
zichte van het centrale'gezag en ten over de zo nefaste toestand
gesprekken verder te zetten. Het
de geest van samenwerking en van ons land mekaar snel op.
kan immers best dat Nothomb
overleg tussen de vier Vlaamse Daarom ook dat de CVP enkel
struikelt, bijvoorbeeld wanneer de
partijen moeten wijken voor het bereid is tot luisteren en de PVV
PVV niet ingaat op zijn voorstel en
fatsoen Uit een nota blijkt immers niet wil weten over een snelle
de CVP verklaart dat zij houdt van
dat de PVV, omwille van het on- Vlaamse aanpak om aldus althans
alle zes partijen.
aantastbaar partijbelang op cen- in Vlaanderen het gezagsvacuüm
Fatsoenlijk daarbij is wel dat de litraal
vlak, de Vlaamse autonomie op te vullen
berale spreekbuis, „Het Laatste
wil opofferen. De Vlaamse socia- De jongste maand heeft het aan
Nieuws",
deze
verdoken
listen en de Volksunie moeten dan politiek fatsoen dus echt niet ontregeringsformatie toegeeft Meer
ook buitenspel gezet worden, de broken... Nooit tevoren is het er zo
zelfs, dat deze de samenstelling
Vlaamse toekomst verloochend, onfatsoenlijk aan toegegaan! En,
van het toekomstig kabinet goed
meer zelfs teruggedraaid worden wat erger is, deze Belgische ziekte
geïnspireerd publiceert
en gekoppeld aan de Belgische wordt nu ook in Vlaanderen uitgeEen ander toonbeeld van politiek
trein.
zaaid...
fatsoen betreft de werking van de

Politiek fatsoen!

Brieven

hevelen van het ministerie van Landsverdediging naar de werklozenkas.

als Debunne en zij die zeer hoge
inkomens hebben

Een oplossing die bij mij toch een paar
vragen doet rijzen. Een eerste vraag
generaal, wat doet u als overste met
een mindere die de hiërarchische weg
niet volgt? Ik zal u zelf het antwoord
geven. U zult de betrokkene zonder
uitstel in de doos draaien I En nu vraag
ik mij af of de Koning op u ook artikel 6
van de grondwet zal toepassen, namelijk de gelijkheid van alle Belgen. Of
zou hij als opperbevelhebber van het
leger voor generaals andere strafnórmen toepassen dan voor minderen?
Maar terugkomend op het resultaat
van uw denkwerk dat ten koste van de
beroepsvrijwilllgers de Belgische Staat
moet redden, kan ik u een tegenvoorstel doen dat zeker een evengrote
besparing zou kunnen bewerkstelligen.

De index volstaat echter niet om het
verlies aan koopkracht bij de laagste
weddegroepen goed te maken. Daarom eist men in Vlaanderen meer en
meer centen in plaats van procenten.

In West-Duitsland gelegerde beroepsvrijwilligers krijgen een verwijderingsvergoeding, deze vergoeding is voor
de BV's de minste, ligt voor de onderofficieren wat hoger en voor de officieren het hoogst opdat deze hun meid
zouden kunnen betalen.

OP EENZAME HOOGTE
In een dagblad gekend voor zijn „staatkundig inzicht" schreef hoogleraar Lieven Rens een „ode" aan de grote
staatsman Leo Tindemans, wat mij
deed terugdenken aan de heiligenlevens, die ik als katoliek opgevoede
knaap in de retraite diende te lezen.
Tindemans blijkt een moderne uitgave
te zijn van de geboren heiligen, waar
reeds rond de wieg prevelende bijen
rondzwermden. Deze heiligen werden
dan ook reeds tijdens hun leven vereerd met een „litanie". Ook de heer
Leo Tindemans verdient zulks.
Litanie van de heilige Leo,
Heilige onbegrepen Leo, die vanuit uw
eenzame hoogte, op de avond van de
verkiezingen uw ontgoocheling en uw
wrevel niet kon verbergen, bid voor
ons.
Heilige Leo, heilige kop van jut, die
tevergeefs gepoogd heb uw land en
uw partij te behoeden voor een reeks
fouten en vergissingen, bv.o.
H. Leo, rekordhouder van voorkeurstemmen bij Belgische en Europese
verkiezingen, b.v.o.
H. Leo, rem op het uitverkoop-federalisme, b.v.o.
H. Leo, dam tegen scolaire en etische
afbraak, b.v.o.
H. Leo, onweerstaanbaar door uw charisma op partijkongressen, b.v.o.
H. Leo, onschuldige voorzitter van de
CVP, te Vlaams of met Vlaams genoeg; te links of niet links genoeg, te
rechts of niet rechts genoeg, te heerszuchtig of niet doortastend genoeg,
b.v.o.
Van alle unfaire bestokers sinds 3 jaar,
verlos ons Heer.

Van alle door Leo op hun plaats gezette radiojournalisten, v.o.h.
Van alle door Leo in 1978, onverhoeds
uit het zadel getilde ministers, parlementsleden en partijvoorzitters, v.o.h.
Van alle lui, die meewerken aan veto's,
komplotten, intriges, aanvallen van alle
kanten, slagen onder de gordel, tegenpartijen en hun fans, rivalen in de eigen
partij en hun akolieten, niet gebonden
opiniebladen, vakbonden, abortusvoorstanders en andere libertijnen,
Vlaamse en Waalse nationalisten en
separatisten, verlos ons Heer.
Voor de enkelen, die na zo'n uitzuivering nog overblijven, schenk hen uw
zegen. Heer.
Aan Lieven Rens, hoogleraar Ufsia,
hagiograaf reeds tijdens uw heilig leven op aarde, schenk hem uw driedut)bele zegen en maak hem advokaat
voor de heiligverklaring van de gezalfde Leo Tindemans.
B.R., Oostende

NELLY WEL!
Een reaktie op de lezersbrief van A.C.
uit Aalst in „Wij" van 3.12.81.
Nelly Maes heeft in 1974/75 wel
degelijk meebetoogd in Schaarbeek
tegen de racistische Nolsloketten,
men moet er de daar gemaakte foto's
maar eens op nakijken.
Ikzelf woonde toen in Schaarbeek,
heb meerdere keren meebetoogd,
maar voelde er me niet zo makkelijk
en nog altijd niet naast sommige
stoere knapen die er weinig zindelijke
bedoelingen op nahouden.
De apartheidsloketten van Nols bestaan nog altijd. '
Zelfs in vele andere overheidsdiensten in het Brusselse bestaan nog
dezelfde onwettige apartheidstoestanden.
U kunt er enkele vinden in het fameuze Nolsarrest van de Raad van State.
Geen haan kraait daar nu nog naarl
Of wil men op deze wijze Nols misschien feliciteren met zijn houding
tegenover de vreemdelingen?
En ook in Voeren heeft Nelly Maes
meebetoogd, du8.„
EF^ Brussel
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DE CVP TERMINAAL?
In een opiniepeiling van voor enkele
maanden werd een onderzoek ingesteld naar het kiesgedrag van de Vlamingen in het geval er geen CVP meer
zou zijn. De uitslag was veelbetekai
nend. Ongeveer de helft van de CVPkiezers zou naar de PVV gaan, 25 %
naar de VU en 1 8 % naar de SP.
Blijkbaar hebben op 8 november reeds
enkele honderdduizend Vlamingen die
trend gevolgd en daarmee de jarenlange dubbelzinnigheid van de CVP afgestraft Iedereen is het er mee eens dat
de CVP nu voor een ernstige krisis
staat Jarenlang heeft ze haar kleurloosheid en besluiteloosheid kunnen
wegmoffelen achter de machtsuitoefening en al wat daarbij hoort aan rondstrooien van geld, subsidies, bestellingen. Nu is er geen geld meer. Bovendien ontstaat er als gevolg van de
ekonomische krisis een polarizatie,
waarmee men binnen de CVP geen
raad weet Toch blijft de CVP (nog neO
de grootste partij van het land en kan
ze haar verantwoordelijkheid niet ont-

vluchten. Om het met de woorden van
Vanden Boeynants (die van Brussel)
te zeggen: Wij gaan geen smoelekens
trekken.
Men kan zich geen jaren erop beroepen de grootste partij te zijn die steeds
verantwoordelijkheid moet dragen en
dan plots afhaken na een zij het zware
nederlaag. Andere partijen o.m. de VU
hebben steeds hun verantwoordelijkheid opgenomen zelfs na een erstige
tegenslag. Nu voor de oppositie opteren zou vaandelvlucht zijn. Een oppositiekuur om zich te „herbronnen" (waaraan?) houdt het gevaar in dat de CVP
haar enig bindmiddel en doel nl. de
macht volledig verspeelt en dat haar
kliënten elders gaan. Van een samengaan met de socialisten heeft de CVP
een heilige (1) schrik gekregen. De
twee koalitiepartners blonken uit de
ene door chantage de andere door
woordbreuk. Een koalitie met de Liberalen wordt door vele CVP'ers gewenst maar de vakbondsvleugel heeft
nog maar pas gedreigd met een afscheuring. Heel wat ACV'ers zijn het
beu de Vlaamse industrie te zien aftakelen door de Waalse arrogantie en
avonturen. Ook inzake de federalizering staat de CVP op de tweespalt
Sommigen bepleiten een autonome
ekonomische politiek, terwijl anderen
hopen dat de (met opzet slecht gemaakte) gewestvorming mislukt om de
klok terug te kunnen draaien, hoofdzakelijk voor eigen eer en glorie.
Ook op dat vlak vragen wij duidelijkheid, indien de CVP tenminste daartoe
in staat is? Of misschien zal de partij in
een subliem ogenblik van goddelijke
ingeving zichzelf opheffen?

Wel generaal, in deze tijd van besparen stel ik de volgende oplossing voor:
verhoog de vergoeding van de BV's
tot op het niveau van de onder-officieren en verlaag de vergoeding van de
officieren ook tot het niveau van de
onder-officieren.
Reken nu eens uit generaal hoeveel dit
de Belgische Staat zal opbrengen,
zonder dat er aan de kleine man zijn
boterham geprutst wordt En als ge
toch wilt besparen schaf dan ook het
persoonlijk gebruik van militair vervoer
voor officieren afl

DEBUNNE EN ZIJN INDEX
Op het jongste kongres van het
„Vlaamse" ABVV heeft Debunne getacht de federalistische vooruitgang in
zijn vakbond wat te remmen door te
verklaren dat zijn heilige koe, de index,
zowel in Vlaanderen als in Wallonië
aanbeden wordt
Als dat de enige binding is tussen de
Vlaamse en de Waalse werknemers,
dan zal de band vlug verbroken zijn.
Die index is vergroeid tot regelmatige
weddeverhogingen voor mannen zo-

Met belangstelling kennis genomen
van uw voorstel om de Belgische
ekonomie te redden door een paar
duizend beroepsvrijwilllgers over te

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi)n
Naamloze brieven gaan &e sciieurniand in evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook hel recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder xJe essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief.
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie

Het verhaal
van VDB
Paul Vanden Boeynants heeft
vorige week zijn ontslag
als voorzitter van cie PSC
ingediend. Het voorlopige einde
van een welgevulde politieke
carrière. Knack rekonstrueert
het verhaal van het kamerlid,
de premier, de minister van
Landsverdediging en de zakenman VDB, de enige politicus
met een merknaam.

IS HOUBEN
SERIEUS?

AAN GENERAAL GONTIER

In Vlaanderen heeft men het zelfs bij
de ABVV al lang door dat over die index moet gepraat worden. Op dat
Debunneliedje over solidariteit staat
valse muziek. De juiste toon werd
gegeven door onze Vlaamse ABVVvoorzitter Deneuw. Hij nam volledig
het VU-standpunt inzake ekonomisch
federalisme over. En hij wilde wel over
solidariteit met de Walen spreken, als
zij eerst deden, zoals de Vlamingen
willen doen: koken volgens eigen middelen en ophouden met ons bv. in
Voeren en Komen uit te dagen en toch
ons geld te willen.
Een ACOD'er,
naam en adres op de redaktie.

D.S„ Gent

H.C.

Zij geven niet op, de mannen zoals
Houben en co tot in het ridikule toe.
Nu zouden zij willen dat de provincies
hun recht tot federalizatie opeisen!
Denk eens even na, een landje als
België, dat kleiner Is dan de staat New
York of een provincie van Ierland zou
onververdeeld worden in eerst negen
en na de „oplossing voor Br,usser' tot
niet minder dan elf federale provincies.
Het gezond verstand zegt dat België
slechts logisch opgedeeld kan worden in Vlaanderen en Wallonië.
Het probleem Brussel dat de „belgicisten" over 150 jaar misbesturen van
dit land zelf geschapen hebben mogen zij van ons cadeau krijgen.
Het enige werkelijke probleem dat
België doet verrotten is de eeuwige
domme spitsvondigheid van de belgicisten om de meerderheid in dit land '
hun demokratisch recht te onthouden
en tegen alle reden in, de minderheid
aan de macht te houden omdat zij en
het hof en het grootkapitaal Franstalig
zijn willen.
A.C, Aalst

Debunne en zij die de macht hebben in dat land — en ook in de
vakbonden — hebben liever dat hij om
de twee drie maand twee tot dne keer
meer trekt dank zij zijn index dan de
massa der arbeiders. Debunne kreeg
een beetje applaus toen hij weer zijn
indexverhogingen verdedigde en zei
dat deze index Vlaanderen en Wallonië verbindt Maar niets is zo eenvoudig als applaus krijgen, als de kongresgangers daartoe haast gedwongen
worden door de overal in de zaal
zittende „chefs" Als die in hun handen
klappen, kan het kleine grut moeilijk de
handen stil houden.

En verder...
gesprek met Philippe Maystadt
van de PSC-MOG,
huurlingen, homeopatie,
de evolutie van de lonen
in België, enz...

knack
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Mensen

Camouflage
De brave Guldo Verhaegen, die
CVP-fraktievoorzitter is van de
Vlaamse Raad, w e r d door zijn
partij belast met een camouflageopdracht. Hij moest een afvaardiging van de SP, PVV en V U
uitnodigen voor een gesprek over
de werking van de toekomstige
Vlaamse Gemeenschapsregering.
Aldus werd gepoogd de gesprekken tussen CVP en PVV over
diezelfde regering wat te versluieren.

Spitaels verruimt
De Senaat is volledig samengesteld. Maandag jongstleden werden de natoinale senatoren gekoöpteerd.
Voor de Volksunie zijn dat stich-

Het overleg zelf verliep zeer vlot

Blote Nothomb
Elke waarnemer in de Wetstraat
was ervan overtuigd dat formateur Nothomb geen kans op slagen had om een driepartijenregering te vormen. Waarschijnlijk
geloofde enkel de formateur zélf
in het nut van zijn politieke „vaudeville".
In ieder geval kwam Nothomb er
helemaal belachelijk en blootjes
bij te staan na de verklaringen
van zijn gewezen voorzitter Van
den Boeynants aan de RTBF.
Onomwonden bestempelde deze
de opdracht van de formateur als
een taktisch spelletje met als
enig doel aan de PSC-leden van
de „Democratie Chrétienne" aan
te tonen dat een drieledige regering én een regering met de socialisten niet haalbaar is.
Een zoete wraakneming van VDB
op de aanstoker van het PSCnjet aan gewezen formateur De
Clercq?

De PVV-afvaardiging daagde met
op uit protest tegen de publikatie
van hun werknota door dit weekblad. De fraktievoorzitter van de
CVP aanhoorde dus de standpunten van de V U en de SP, waarna
hij verklaarde dat hijzelf niets te
verklaren had. De CVP moet nog
een standpunt innemen...

Illegale
Martens
Na het ontslag van Nothomb kon
de koning moeilijk anders dan
Martens aanduiden als nieuwe
formateur.
Meer keuze had de sire niet
Martens was immers reeds enkele dagen „op illegale wijze" in
volle onderhandeling met de
Vlaamse liberalen.
De koning diende enkel deze
officieuze opdracht te bekrachtigen.

ter-voorzitter Frans Van der Eist
en Nelly Maes, zodat uiteindelijk
de VU-senaatsfraktie 17 leden
telt
Het meest opvallende bij deze
Koöptatie was het monsterverbond tussen de PS, het PDF en
Ecolo-Agalev. Daardoor offert de
PS zelfs een eigen senator op
ten voordele van het FDF en
Ecolo.
Voorzitter Spitaels zet zijn operatie-verruiming dus rustig verder. Na het RW worden nu de
Ecolo's en het FDF opgevrijd.
Een meerderheid in de Waalse
Gewestrad en in de Franse Ge^Yneenschapsraad lijken niet ver
meer af_

Deze week dit...
Ik ben, na bijna 17 jaar, nog
altijd een
volksvertegenwoordiger die
tegendraads kan zijn. Ik bedoel
heus niet mijn Vlaams-nationale
politieke opvattingen. Deze
liggen trouwens in de lijn van
hetgeen de Vlaamse mensen
denken en voelen. Het zijn
veeleer de traditionele partijen
die stroomopwaarts varen, tegen
beter weten in en ten koste van
de Vlaamse welvaart
Neen, ik bedoel heel wat anders.
Ik meen namelijk dat een
parlementair zich ten dienste
moet stellen van de mensen. In
het jargon noemt men dat:
sociaal dienstbetoon. Ik hoor en
lees de jongste tijd nogal wat
kritiek daartegen. Een
parlementair zou zich moeten
houden aan zijn wezenlijke taak:
wetten maken en de regering
kontroleren. Akkoord. Dit is zijn
essentiële opdracht. In een
volmaakte samenleving heeft hij
zich niet te mengen in de
normale funktles van de
diensten van de departementen,
gemeenten en OCMW's. W e
leven echter niet in een
volmaakt harmonieuze
maatschappij. Helaas, op verre
na met
Daarom acht ik het mijn plicht
dicht bij de mensen te staan.

Overigens zal mijn wetgevend
en kontrolerend werk er niet
onder lijden. Wel integendeel. De
wetten, de reglementen en de
manier waarop ze uitgevoerd of
toegepast worden, moeten
groeien uit en gebaseerd zijn op
de reële noden en behoeften.
Opgesloten in de ivoren toren
van de Wetstraat heeft een
parlementair daarvan geen benul.
Reeds vroeger heb ik
gewaarschuwd tegen het gevaar
dat de ekonomische krisis en de
dwingende besparingen zouden
leiden tot de afbraak van de
sociale zekerheid. Met nadruk
wil ik dit herhalenII! Ik steun me
op een voorbeeld, gegrepen uit
de levende realiteit
Een klein gezin in een VlaamsBrabantse gemeente. Vader is
een ongeschoolde arbeider van
52 jaar. Moeder is arbeidster
sedert haar 14 jaar. Nu is ze 48
en sedert enkele jaren werkloos.
Afgedankt omdat ze na een
zware operatie nogal veelvuldig
ziek was. Het karig'loon en de
werkloosheidsvergoeding geven
hen juist voldoende financiële
middelen om sober te leven en
hun enige zoon van 16 jaar te
laten studeren. Hij volgt
voorlopig een vakopleiding.
Geen grote problemen. Tot plots
het bericht komt dat de vrouw

uitgesloten wordt uit de RVA.
Ze is te lang werkloos. Z e moet
maar gaan werken als ze hun
zoon op school willerv laten. O p
haar leeftijd vindt ze echter
geen werk. Wat nu? Wat
gedaan als weldra ook de vader
werkloos wordt? En deze
dreiging hangt boven zijn hoofd.
Z o zijn er wellicht honderden
gevallen. Daarom roep ik:
Opgepast! Ik wil dat de
misbruiken uitgeroeid worden.
Streng en onverbiddelijk. Maar
ik zal me tot het uiterste
verzetten tegen een optreden,
die de eenvoudige gezinnen
naar de armoede en de bijstand
v o e r t die de demokratiserende
herverdeling afremt of
tenietdoet Zeker als w e beslist
weten dat Vlaanderen miljarden
ontstolen w o r d t die
daarenboven verkwistend
worden misbruikt
Deze sociale bewogenheid is
een essentieel onderdeel van
het Vlaams-nationalisme van de
Volksunie.

Vic ANCIAUX

Totaal
overbodig

Zotskap
van het paleis

Zelfs de meest optimistische
waarnemer in de Wetstraat moest
overtuigd zijn van het totaal zinloze van de opdracht van Nothomb.
Of dacht u dat Willy De Clercq en
Herman Vanderp)Oorten, die bij
hoog en bij laag volhielden dat een
regering met een ruime basis volkomen uitfesloten was, plots van
mening zouden veranderen en opstappen met een mastodont-regering? Belust op een ministeriële
portefeuille zijn deze tieren wel,
maar zich'laten verleiden tot een
striptease...
Integendeel, terwijl Nothomb voor
wat spektakel zorgde, werkten de
liberalen en de CVP rustig verder
aan hun regeerakkoord.

Over Nothomb is er de jongste dagen wat bij mekaar geschreven.
De mooiste kwalifikaties vonden
we terug in het weekblad Knack.
Een zekere J.S. ofte Johan Struye
(?) heeft het daar over „een kerstkind uit Luxemburg", „een geval
van openbare hilariteit", „het minzame warhoofd", „de zotskap van
het paleis"...
Maar even prachtig is een citaat
uit het Franstalige dagblad ,La
Libre Belgique": „Men kan nu minstens hopen dat die verschaakte
wijn snel uit de kelder van de
Wetstraat wordt verwijderd en er
opnieuw ernstig gewerkt wordt".
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Kommentaar

Plus twaalf
Nu alle koöptaties achter de rug zijn, kan een eindbalans opgemaakt
worden van winst en verliest per partij.
Daaruit blijkt nog maar eens welke enorme verschuiving er op 8 november jongstleden plaats gevonden heeft De CVP verliest in Kamer en Senaat niet minder dan 25 zetels, terwijl haar kleine broer — de PSC — in
beide vergaderingen een kleinere fraktie vormt dan de Volksunie.
In de Kamer komt de socialistische familie met 61 zetels op gelijke
hoogte van de CVP-PSC, maar met inbegrip van de Senaat blijft deze
laatste groep de belangrijkste fraktie. Met een winst van 6 kamerleden
en 6 senatoren boekt de Volksunie, na de Waalse liberalen, de grootste
vooruitgang.

WINST- EN VERLIESREKENING
Kamer
Senaat
Totaal
CVP
PSC
PVV
PRL
SP
PS ( + RPW)
VU
FDF-RW
KP
RAD-UDRT
Agalev-Ecolo
Vlaams Blok

43 (-14D
18 ( - 7 )
28 C-f-6)
24 ( + 9)
26 (s.q.)
35 ( + 3)
20 (-1-6)
- 8 (-7)
2 (-2)
3 (-1-2)
4 (-1-4)
1 (s.q.)

de ronde dat diezelfde Kuyien In
de nabije toekomst ontslag zou
nemen uit de Senaat Als opvolger wordt de naam van Houthuys
gefluisterd. Uit dank voor de bewezen diensten?
Terwijl in ons land door stomme politieke idiotiëen tegelijkertijd de welvaart en het welzijn van de bevolking
worden afgetakeld — en de minst-begoeden als eersten en als zwaarst getroffenen de prijs van het gelag
moeten betalen — is de befaamde Noorse aktrice Liv Ullman onder meer in Brussel een alarmkreet komen
slaken: „Aan Iedereen die het wil horen moet ik vertellen hoe gek we eigenlijk allemaal zijn in onze geïndustrializeerde wereld. Wat ik gezien heb in India, Thailand, Ethiopië — die uitgestoken handen van duizenden
hongerende kinderen —, dat stemt tot nadenken-'

Woelig ACW...
Het ACW dobbert op z'n zachtst
uitgedrukt op zeer woelige baren.
Ruim 200 leden en militanten van
de kristelijke arbeidersbeweging
hebben een open brief aan hun
voorzitter gericht waarin zij aandringen op een kabinet van kristen-demokraten en socialisten.
Volgens de ondertekenaars is het
duidelijk dat het programma van
het ACW nauwer aansluit bij dat
van de socialisten. Tevens wijzen
zij erop dat het Jet-plan van de
CVP op essentiële punten afwijkt
van datzelfde ACW-programma.

In de krant „Het Volk", spreekbuis
van de kristelijke arbeidersbeweging, wordt deze open brief afgedaan als „een slecht geïnspireerde
brief'. Bovendien wordt gesteld
dat het ACW buiten die 200 ondertekenaars, nog zo 'n 99.800
leden telt

...In alle
richtingen
Voor het overige weet het ACW
blijkbaar niet In welke richting
haar pijlen te schieten. Voorzitter

Nieuwe aanvraag

De Vlaamse Komenaars hebben
een nieuwe aanvraag ingediend
tot oprichting van een vrije, gesubsidieerde Vlaamse kleuter- en lagere school.
Eens te meer voldoet deze aanvraag aan alle vereisten: meer dan
zestien ondertekenaars, de door
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de wet voorgeschreven formulieren en ingediend vóór 30 november.
Normaal gesproken mogen er zich
dus geen problemen stellen. Maar
na alle touwtrekkerij rond het
Vlaamse schooltje van Komen,
moeten niet al te veel illuzles gekoesterd worden...

Houthuys van het ACV heeft ondubbelzinnig gepleit voor een regering met de drie traditionele
families.
Anderzijds is er CVP-senator Rik
Kuyien, de top-vertegenwoordiger van het ACV, die samen met
Martens gesprekken voerde met
de liberalen over de Vlaamse
Gemeenschapsregering.
Het gerucht doet daarenboven

Dubbelspel?
Terwijl formateur Nothomb in de
Wetstraat een nutteloos rondje
aflegde, bloklettterde het dagblad
„Het Laatste Nieuws" dat „liberalen en kristen-demorkaten de besprekingen voorbereiden die zij na
het intermezzo Nothomb zullen
verderzetten".
Er werd zelfs aan toegevoegod
dat de nota van gewezen formateur De Clercq rustig verfijnd en
gebruiksklaar gemaakt werd. Als
klap op de vuurpijl werd zelfs de
portefeuille-verdeling
medegedeeld, alsook de samenstelling van
de regeringsploeg.
Over politiek fatsoen gesproken?

40
16
23
20
21
31
17
6
1
1
5
0

(-11)
(-6)
(-H5)
(4-11)
(s.q.)
(-1)
(-^6)
(-9)
(-1)
(-(-1)
C + 5)
(s.q.)

83
34
51
44
47
66
37
14
3

(-25)
(-13)
(-1-11)
(-H20)
(s.q.)
(-1-2)
( + 12)
(-16)
(-3)

4(-H3)

9 ( + 9)
1 (s.q.)

Dure rente
Tot op heden blijven premiers en
formateurs zich achter de internationale ekonomische krisis verschuilen om de grondreden van
het debécle van het Belgisch
staatshuishouden te verklaren.
Vandaag evenwel zijn er de onomstootbare objektieve ekonomische gegevens die het wanbeleid
als hoofdoorzaak van de ekonomische miserie aanduiden.
Enkele uren nadat de Duitse en
Zwitserse centrale banken hun
rentetarieven verlaagden volgde
de Amerikaanse discontovoet dezelfde neerwaartse trends.
Omdat de overheid bij ons de
geldmarkten blijft afschuiven, kan
er in ons land geen sprake zijn van
goedkoper geldkrediet; de belangrijkste mogelijkheid om bedrijven
nieuwe zuurstof te geven blijft in
ons land dus ongrijpbaar.

PVV saboteert Vlaamse toekomst
Het „Dokument van de week" — voorstel van richtlijnen met het oog
op het vormen van proportioneel samengestelde executieven, staande nationale onderhandelingen — dat wij vorige week openbaar
maakten, heeft bij de P W slechts giftige en vage reakties losgeweekt In de zin van „onjuiste interpretatie", „losstaande citaten" en
„manipulatie". Maar geen ontkenning van de strategie die in het dokument ontwikkeld wordt!
Een ontkenning zou trouwens weinig zin gehad hebben. Terwijl baron
Nothomb tot eigen eer en glorie een informatierondje huppelde,
onderhandelden P W en CVP verder over de centrale regeringsvorming en de Vlaamse Gemeenschapsregering. Dat gekonkelfoes werd
geleid door Martens, die daarmede als geestelijke vader zijn
wangedrocht van een staatshervorming nog voor de geboorte
afschiet
Want een wangedrocht is die
staatshervorming.
Met
écht
Vlaams zelfbestuur heeft ze weinig uitstaans. De toegekende autonomie is, naar haar financiële
omvang gemeten, minimaal en het
leeuweaandeel van macht en bevoegdheid blijft bij het centrale
gezag berusten.
De Volksunie onderkent echter
wéf de aanwezigheid van een
gebrekkig instrumentarium: de
Vlaamse Raad en de Vlaamée
Gemeenschapsregering.
Deze
kunnen, mits een dynamische "en
extensieve aanwending van hun
mogelijkheden, vrij autonoom opereren.
Bovendien beschikt de Volksunie
over voldoende verantwoordelijk-

heid om te beseffen dat „geroeid
moet worden met de riemen waarover Vlaanderen beschikt" en dat
de Vlaamse Raad en de Vlaamse
Gemeenschapsregering operationeel moeten gemaakt worden. Om
aldus, althans in Vlaanderen, het
politiek gezagsvacuüm op te
vullen.
Dat vereist dat ook de andere
Vlaamse partijen hun verantwoordelijkheid tegenover de Vlaamse
gemeenschap opnemen. En dit in
volle onafhankelijkheid ten opzichte van het centrale vlak en in een
sfeer van overleg en samenwerking.
In dat kader is de werknota van de
PVV niet min of niet meer dan een
verloochening, een sabotage van

de Vlaamse toekomst
De PVV maakt het prille Vlaams
zelfbestuur volkomen ondergeschikt aan haar strategie om zich
op Belgisch niveau op te dringen.
De Vlaamse Gemeenschapsregering wordt eenvoudig als een afleggertje beschouwd van de centrale regering.
Ook een evenwichtige machtsuitoefening binnen die Vlaamse regering wordt uitgesloten. Gepleit
wordt voor een soort „kernkabinet" en de uitholling van de bevoegdheden van de oppositie —
Vlaamse socialisten en Volksunie
— door middel van delegatiebesluiten.
Met dergelijke strategie boort de
PVV elke optimistische toekomstverwachting voor Vlaanderen de
grond in. Politiek fatsoen? Een
krachtig nieuw beleid?... Al deze
mooie verkiezingsbeloften worden op 't schap gezet
En wanneer nu mocht blijken dat
Martens en de CVP dit taktisch
machtsspelletje meespelen, dan is
het zonder meer duidelijk: Vlaanderen mist een historische kans.
Het prille begin van zelfs maar een
greintje zelfbestuur wordt dan
door CVP en Liberalen gesaboteerd. Vertaald in macht en
postjes...
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Sociaal-ekonomisch

Alarm in Hoboken!

De ene Cockerill is de andere niet
Het verschil in behandeling:
ontslagnemend premier Eyskens is dinsdag (eindelijk) zich
ter plekke in Hoboken gaan
informeren over de stand van
zaken, na de aanvraag tot konkordaat, bij de scheepswerven
Cockerill Yards. Terwijl anderzijds het kernkabinet, op het
moment dat dit artikel afgedrukt is, allicht reeds zal beslist
hebben over nieuwe miljardenhulp aan de Waalse staalnijverheid- In de Antwerpse gemeente Hoboken loeien de sirenes.
Niet alleen staat er een belangwekkend bedrijf (met een goedgevulde orderboek!) op de helling, maar een goede 7.000 gezinnen (waarvan een 3.000-tal
Cockerillwerknemers) zien hun
werkkansen voor morgen in het
gedrang komen.
Allereerst is er natuurlijk de
vraag hoe zo'n gigant als Cockerill Yards, een wereldvermaard bedrijf dat nog immer tal
van klanten ziet aanbellen, hoe
dit bedrijf in de rode cijfers is
kunnen duikelen.
Het antwoord moet voor een
deel reeds gezocht worden in
de tweede, evenwel retorische,
vraag: hoe is het mogelijk dat
de regering nauwelijks enige
aandacht besteedde aan grote
bedrijven zoals deze scheepswerven die totnogtoe in de ekonomische krisis als stevige bakens overeind bleven; al was
het nog maar omdat zevenduizend gezinnen ervan leven en
de overheid alvast kan besparen op even zoveel werkloosheidsuitkeringenMaar, Cockerill Yards is een
bedrijf, gelegen in het Vlaamse
land. En dit blijkt alweer veel van
de regerings-desinteresse
te
moeten verklaren.
Allicht zal een gebrekkig
beheersbeleid voor een deel bijgedragen hebben tot de huidige
miserie.
Hoe het mogelijk is dat een
bednjfsreus
met naar verluidt
nog zo'n 3 miljard frank aan
nieuwe bestellingen in het vooruitzicht naar de
handelsrechtbank moet lopen om een konkordaat te verkrijgen, en dus faillissement vooralsnog af te wenden... ?
Wat in krisisperiodes nog al eens
geschiedt dreigt nu ook het lot
van Cockerill Yards te worden.
Terwijl alle aandacht van de
overheid gaat naar EHBO-hulp
bij zieke bedrijven en sektoren
worden nog behoorlijk levenskrachtige
bedrijven
volkomen
aan hun lot overgelaten en wordt
niets, maar dan ook niets, in het
werk gesteld om te beletten dat
de sluipende ziekte ook deze
bedrijven begint aan te tasten.
Allicht heeft de direktie van Cockerill Yards ietwat dezelfde fouten begaan als de Waalse staalbarons: niet tijdig het roer omgegooid en het bedrijf
behoorlijk
gemoderniseerd ?
Maar vooral is het zo dat de
scheepswerf
gekonfronteerd

wordt met bikkelharde handelspartners:
de
opdrachtgevers,
maar vooral vanwege de toeleveraar Cockerill-Sambre en de
geldschieter
Société
Générale
de Belgique. Beide compagnons
willen het onderste uit de kan
van de aktieve Cockerill Yards.
Nu is het precies zo dat Cockerill-Sambre veruit het meest zieke broertje is in de Waalse staalfamilie! Dit bedrijf krijgt onverminderd tientallen miljarden van
de overheid toegestoken. Inmiddels stelt het zelf harde wetten
ten aanzien van Cockerill Yards
dat nu evenzeer in de rode cijfers geduwd wordt en nauwelijks nog één frank blijkt te hebben om de lonen en andere
arbeidsvergoedingen uit te betalen.
Dat de regering helemaal niets
doet om de scheepsbouw
er
weer bovenop te helpen mag
ook niet gesteld worden. Voor
Cockerill-Yards
werd een kre-

600 miljoen
tegen
12 miljard
Werd dinsdag bekendgemaakt
dat Cockerill-Yards 600 miljoen
frank overheidssteun behoeft —
nog deze week — om een faillissement af te wenden, en bleef de
gevallen regering-Eyskens terzake
een aarzelende houding aannemen, dan kwam een werkgroep
van experten die maandag de kasproblemen van het Waalse staalbedrijf Cockerill-Sambre onderzocht tot de eensgezinde vaststelling dat Cockerill-Sambre tijdens
de eerste drie maanden van volgend jaar minstens 12 miljard zal
nodig hebben om, zoals het lakoniek in het verslag werd gemeld,
„zijn voortbestaan veilig te stellen".
Van die 12 miljard zou meteen 10
miljard „moeten ter beschikking
gesteld worden voor de dekking
van cash-drains, hetzij dringende

diet van 400 miljoen frank uitgetrokken...!
De regering vond geen cent
méér voor de redding van de
werkgelegenheid van 7.000 gezinnen! Tot op vandaag natuurlijk, nu middels de aanvraag tot
gerechtelijk akkoord zelfs een
werkweigerige
ontslagnemende
regering niet naast de omvang
van de dreigende miserie in Hoboken kan kijken.

Rechters

sussen

Wordt geen frank extra overheidssteun aan Cockerill Yards
toegekend dan werd alvast uitgerekend dat een mogelijk faillissement, behalve de menselijke
ellende en de teloorgang van
een spitsbedrijf de staat nagenoeg 2 miljard extra zal kosten
aan
werkloosheidsvergoedingen...
Overigens heeft de overheid bij
nader toezien nog andere goede

uitbetalingen
waarmee
geen
maand meer kan getalmd worden."
Voor Cockerill-Yards (in Hoboken) stelde Eyskens vergoelijkend
dat hij als ontslagnemend premier
de volgende regering met financieel kan binden met aangegane
geldinjekties.
Eind deze week zal de dagbladpers evenwel het bedrag melden
dat diezelfde premier met zijn ontslagnemende
regering
alweer
heeft toegekend aan CockerillSambre.

Kafkaiaans
Deze week donderdag behoorde
de rechter-kommissaris te oordelen of de regeringssteun aan
Cockerill-Yards voldoende is om
het aangaan van een gerechteriijk akkoord (konkordaat) toe te
staan. Eyskens zegde dinsdag
318 miljoen frank toe, maar de
rechter liet prompt weten dat
minstens 600 miljoen frank nodig
Is om de Hobokense scheeps-

redenen om Cockerill Yards een
helpende hand toe te reiken.
Immers, Cockerill-Sambre is veruit de belangrijkste
leverancier
van grondstoffen.
Teloorgang van de Hobokense
scheepwerven zou de moeilijkheden van de Waalse staalnijverheid met nog maar eens jaarlijks zoveel miljarden tekort vergroten. Evenwel, komt de regering op de valreep dan toch met
een paar miljarden steun opdagen, dan wordt wat commercieel
leed bij Cockerill Yards verzacht,
maar blijft het probleem gesteld.
Het probleem namelijk van een
zoekgeraakt
scheepsbouwbeleid. In deze sektor mogen niet
dezelfde
fouten
worden
gemaakt als in de Waalse staalnijverheid. Het potverteren van de
Waalse staalbarons mag bij de
scheepsbouw niet langer nageaapt worden. Evenwel gaat het
hier grotendeels
om dezelfde
grote commerciële families...

Een en ander wijst op de hoogdringendheid om een eigen ekonomisch beleid voor het Vlaamse gewest aan te vatten. Bij
Cockerill Yards loeien wel de
alarmsirenes
maar
men
schreeuwt er geen moord en
brand. Men hoopt
vooralsnog
dat het gevulde orderboek zal
kunnen afgewerkt
worden en
nieuwe bestellingen zullen mogen genoteerd
worden.
Daarvoor is allereerst 900-hulp
van de regering vereist Maar
spoedig nadien Is een bijsturing
van de
scheepsbouwbedrijvigheid vereist
Minister Claes nam woensdag
(eindelijk) zijn taak als brandblusser op. Of hij meer dan beloftes
zal hebben om de handelsrechters te sussen moet nog deze
week blijken. Maar zelfs in het
gunstige geval blijft de vraag
naar de goede
toekomstkansen
van Cockerill Yards (én van de
Boelwerven In TemseO gesteld.

„ingenieursmanifest" van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging wordt met onverbloemde
schrik de aftakeling van de welvaart en welzijn in ons land vastgesteld.
De ingenieurs wijzen erop dat de
fundamentele waarde van de arbeid opnieuw moet onderkend
worden.
Alles moet in het werk gesteld
worden om de ondernemingen
(die werken met sluitende rekeningen) in staat te stellen elke inbreng te vergoeden en de mogelijkheid te scheppen om te vernieuwen en te herinvesteren zonder
kapitaalmanipulaties.
De
Vlaamse ingenieurs vragen ook
een koerswijziging in het onderwijs: ze stellen dat met een nieuw
onderwijstype werk moet gemaakt worden voor ontwikkeling
van „vaardige hoofden" en „verstandige handen'. Ze waarschuwen
de overheid ook nog dat de
Terwijl ontslagnemende ministers en formateurs zitten te ploe- sociale zekerheid niet mag ontteren in het sociaal-ekonomisch aarden in een biezonder belasmoeras hebben Vlaamse inge- tingsysteem.
nieurs op hun beurt enkele nuch- Formateur Martens legt evenwel
tere oprispingen gemaakt In het elders zijn oor te luisteren.

werven een behoorlijke nieuwe
kans te geven.
Het Kafkaiaanse van de situatie
is dat het Hobokens bedrijf precies nu een kontrakt heeft in de
wacht gesleept voor drie schepen en dit voor de globale som
van 1,5 miljard frank- Hoewel hij
dit wist, aarzelde Eyskens dus
om via de nationale regering een
paar honderd miljoen overheidssteun toe te kennen. De keerzijde
van de medaille is dan weer dat
bij een mogelijk faillissement van
Cockerill-Yards de staat jaarlijks
bijkomend 3 miljard aan werkloosheidsuitkering moet opbrengen!

Vaardige
hoofden
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Mi
Jef en Piet

Minder
belastingen?
De werkloosheidspolitiek van de
regeringen Eyskens en Martens
laat zich ook in de rekeningen van
de fiskus aanzienlijk gevoelen
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Door de drastische spiraal van
toename van de werkloosheid en
het verdwijnen van duizenden ondernemingen uit de lijst van belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting boekt de fiskus
maand na maand minder ontvangsten De direkte belastingen zakken zelfs nominaal (dit is het cijfer,
met de inflatiegraad meegerekend) beneden het peil van vorig
jaar Gewoon geworden aan gemakkelijkheidsoplossingen van de
nationale regenngen mogen we
van de nieuwe regeerploeg dan
ook een verhoging van de indirekte belastingen vrezen Met de
PVV in de regenng, zeer zeker

Alarmdrempel
bereikt
Wanneer deze „WIJ" verschijnt
weet u Iets meer dan wij, woensdagmiddag. Het is allicht ook nu
weer zo dat de soep nooit zo
heet gegeten wordt als ze wordt
opgediend.
Maar op de wisselmarkten begint de Belgische frank nu helemaal overkop te rollen.
Ondanks het aantreden van een
nieuwe formateur, of precies allicht omwille van het feit dat in
dit land ook al formatierondjes
duchtig gedevalueerd worden,
zakte de frank dinsdagmiddag

&ej

tot op de alarmdrempel. In vakjargon heet het dat „a\s de ECUdivergentie van een munt tot 75
procent
beloopt,
de
centrale
bank verondersteld
wordt handelend op te treden".
Dat handelend optreden kan nog
misschien iets anders zijn dan
devaluatie van de munt, maar een
officiële erkenning van de muntontwaarding moet het op welke
wijze dan ook zijn. Martens heeft
zich voorgenomen met stoere
taal het ontij te doen keren.

Zonder
kommentaar
Tussenpersonen van „de sociale
groep van de
verzekeringsmaatschappij Assubel' hebben melding gekregen dat personen die
zich voor het eerst als zelfstandige vestigen een biezondere premie kunnen krijgen.
Wij laten u ergerlijk genieten van
enkele bepalingen terzake:
„De aanvraag dient langs het
Sociaal
Verzekeringsfonds
waarbij de zelfstandige
aangesloten is, te worden
ingediend
binnen vier maanden na het begin van de bedrijvigheid voor het
Waalse gewest en binnen twee
maanden na het begin voor de
Vlaamse en Brusselse
gewesten.
In het Waalse gewest is de uiterste datum voor degenen
wier
bedrijvigheid tussen 1 januari en
30 juni '81 begon, evenwel vastgesteld op 31 oktober '81. In het
Vlaamse gewest was de uiterste
datum voor degenen wier bedrijvigheid tussen 1 januari en 30
juni '81 begon, vastgesteld op 25
september."
Zonder kommentaar.

PERSpektief
Nothomb af en Martens op. Het spelletje gaat onverminderd v o o r t
Waarlijk, de Wetstraat biedt nog menig vermaak aan de verkleumde
bevolking. Vooral onze baron, Charles-Ferdinand Nothomb gaf menig
staaltje van klownerie weg. Spijtig dat de man ook al de pijp aan
Maarten (of Martens) gaf. Geen enkele formateur is door de pers zo
weggehoond als Nothomb. In zijn plaats waren we in het donkerste
Luxemburgse bos w e g g e k r o p e n .
Maar er is belangrijker nieuws
Martens, de vader van de slechte
staatshervorming, gaat het dus nu
proberen met de liberalen
C N wat lezen w e in Het Belang
^
van Limburg?: „Ondertussen
z;yn knsten-demokraten
en liberalen wel aan het konkelfoezen rond
de machtsverdeling
binnen de
Vlaamse
Executieve
Volgens
CVP-voorzitter
Tindemans is het
vooral Wilfned Martens die probeert om het met de liberalen op
een akkoordje te gooien zodat de
Volksunie en de socialisten in de
deelregering
buitenspel
zouden
staan Als dat zo is, mag er sprake
zijn van een politiek
schandaal
Nog vóór de nieuwe instellingen
opgericht zijn, zouden ze al politiek verziekt worden Of de nationale ellende die
geëxporteerd
wordt naar de Vlaamse deelregering Mag er hier dan niets nog een
beetje fatsoenlijk en loyaal funktioneren"^ Van Martens die toch de
geestelijke vader van de staatshervorming IS, had men anders
mogen
verwachten"
G O C A M P S , die nochtans
HUeen
goede vriend van Martens IS, zal wel goed geïnformeerd
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zijn Gaat het om de zoveelste
kazakdraaienj van M a r t e n s ' Eerst
zadelt hij Vlaanderen op met een
slechte gewestvorming, en dan
probeert hij de schamele Vlaamse
autonomie nog uit te hollen Waarlijk, van Martens hebben we het
laatste nog met gezien Zeker niet
als hij met de unitaire liberalen
scheepgaat Die koalitie is ronduit
nefast voor Vlaanderen Maar dat
IS niet belangrijk als het maar
goed voor de partijen is

den"^ Als Wallonië niet mee wil of
mee kan, moet de Vlaamse deelregering meer armslag krijgen Wanneer daardoor de nationale samenhang in het gedrang komt, is
het aan de nationale
verantwoordelijken om in te grijpen
Het
staatshoofd zou best nogeens de
politieke verantwoordelijken,
bepaald deze uit Wallonië, op hun essentiële plichten wijzen, eer het te
laat IS, ook voor hen"

1 A # A T gaan C V P en PVV doen
" "
tegen het groeiende francofone front? Niet erg veel, vrezen WIJ want noch C V P noch PVV
hebben erg veel last van een
Vlaamse reflex
Wie erg teleurgesteld is in de
formatie van Martens is De Morgen, want tot nog toe was Martens een goede vriend van de
socialisten Het zal met de eerste

beginnen PSC en
INTUSSEN
PRL front te vormen, en duwt
de PS met ongekende lef op het
autonomie-pedaal Er roert wat in
Wallonië Dat schnjft ook Gazet
van Antwerpen: „Tegenover die
politieke verwording langs Franstalige kant, steekt de nuchtere en
verantwoordingsvolle
aanpak van
de Vlamingen gunstig af
De
meesten beseffen de ernst van de
toestand, waarin het land terecht
kwam en zijn bereid daar iets
tegen te doen Het wordt tijd te bedenken dat België een tweewoonst IS Als de ene bewoner zijn
helft laat vervallen tot een krotwoning, waarom zou de andere zijn
helft met goed mogen onderhou-

koerswending van Wilfned zijn
„Dat Tindemans in die richting maneuvreert, ligt voor de hand Hij wil
zo vlug mogelijk het voorzitterschap van de partij kwijt, maar
bovenal is hij allergisch aan een
nieuw samengaan met de socialisten BIJ Martens is deze koerswending veel minder normaal Hij had
zich een rozig travaillistisch imago
opgebouwd en is de nummer 1
van hetACWin de CVP-top In die
kringen is men blijkbaar de mening
toegedaan dat het nieuwe kompromis tussen de diverse standen
in de kristen-demokratie een aanzienlijke verschuiving naar rechts
impliceert
Een strategie
die
slechts kan lukken als men de
progressieve
geluiden in zowel
CVP als ACW onder
kontrole
krijgt, zoniet verstikt"
I N D E R D A A D in de komende
' dagen zal er bij de CVP en zeker bij de PSC nog fel gebokst
worden tussen links en rechts De
krabbenmand van de CVP gaat
weer open

Maar ook daann slaagde de baron met'

Voor de V U zal het er nu op
aankomen te bewijzen in de
Vlaamse deelregenng dat Vlaanderen dringend autonoom moet
worden Tenzij, CVP en PVV aan
die deelregenng géén macht zouden toekennen Dat zal dan de
historische schuld van die partijen
zijn Dat Martens zijn naam aan dit
schandelijk spel geeft, zal Vlaanderen hem terugbetalen in de
stembus

m

Kommentaar

CVP-paling
De heer Paelinck woont in Koksijde, is CVP'er en pers-attaché. Op 8
november jongstleden was hij terug te vinden op senaatslijst nummer 8.
In zijn Ijver om stemmen te ronselen ging hij niets uit de weg, ook de
Franstaligen met van Koksijde en Oostduinkerke. Daarvoor deed hij een
beroep op een Franstalig free lance journalist
Het resultaat daarvan leest u onderstaand Het verbaast met dat de heer
Paelinck in Koksijde en omstreken de toenaam heeft „leep te zijn als een
paling".

CE

V Gf.v

POUfi
.^..JOLERAHCE

''^"fnr.er
"^
^^

'""•"'^

^•<^ven.. PCP

S-^P-.lla
BE.i C / { . -

^é^..,.

' '"•f Miffr,
"O BS.

POUR

!.£
S£MT

\

'°^ïï mil
^°i£:

POUR

^"^"-P^afNc^g^^
''

>'lent
"

"°"

POur s,
e

servir

^LORS

•

POUMUO/ p ^ s LUI

Proef op
de som
Vermits formateur Nothomb tijdens zijn ontmoetingen met de
pers weinig of niets te melden
had, poogde hij de tijd te doden
met wat geestigheidjes.
Vragen over het soort van regering dat hem voor ogen zweefde
deed de ambitieuze baron af met
verwijzingen naar de vooroorlogse regering Van Zeeland. Nauwelijks waren deze woorden koud
of de Belgische frank was een ineenstorting nabij. Alle vertrouwen in deze toch zo zwakke munt
was plots verdwenen.
Nothomb was blijkbaar vergeten
dat de regering Van Zeeland bij
iedereen onmiddellijk herinneringen oproept over de grootse
devaluatie met 28 th. Een Van
Zeeland-effekt had de formateur
dus bereikt-

Gewezen
formateur
Voor elke waarnemer is het duidelijk dat formateur Nothomb slechts
een ere-rondje mocht lopen. Tot
eigen eer en tot glone van zijn partij.
De enige resultaten van deze poli-

tieke klucht zijn dat er zich een zogenaamd „nieuw politiek feit" heeft
voorgedaan en dat Nothomb zelf
een nieuwe eretitel aan zijn palmares kan toevoegen: „Gewezen formateur"
Noch de liberalen noch de socialisten hebben zijn vage, nietszeggende voorstellen au sérieux genomen. De grote broer van zijn partij,
de CVP, drukte het iets voorzichtiger uit, maar al even negatief. Zij
zouden wel willen luisteren, maar
dan met alle zes.
Alles bij mekaar heeft de baron
nog geluk dat zijn eigen partij
positief reageerde op zijn voorstellen...

Bekentenis
In het hoofdartikel van het CVPblad „ZEG" lezen we deze week
dat „de CVP te lang vastgehouden heeft aan loutere machtsposities en voor vele jongeren de
verpersoonlijking geworden is
van het establishment, dat meer
gevestigde belangen verdedigt
dan verwachtingen wekt over anders en beter."
En het artikel vervolgt dat „mogelijk het gebrek aan mensen met
overtuiging in de partij ons gedreven heeft naar gemakkelijkheidsoplossingen".
Kortom, de partij moet een nieuwe
strategie ontwikkelen, uiteraard
beter en anders... Te nemen of te
laten?
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Onze wereld

Madrid hoopt aldus
strijdkrachten te demokratizeren

NAVO-raad behandelt
Spaanse toetreding
Ondertekening van het protokol voor de toetreding van Spanje tot de
NAVO, dat was het eerste punt van de agenda die was klaargemaakt
voor de ministerkonferentie van de alliantie op 10 en 11 november in
Evere. Een toetreding waarachter de Spaanse regering van premier
Calvo Sotelo alle mogelijke haast heeft gezet en waarop ook de
Verenigde Staten sterk hebben aangedrongen. Ook bij de meeste
Europese NAVO-landen werd de Spaanse toetreding gunstig onthaald al werden in een paar landen wel bedenkingen geuit over het
demokratisch gehalte van de Spaanse strijdkrachten. En het sterkste
voorbehoud kwam van de in oktober jl. verkozen Griekse socialistische premier Andreas Papandreoe. De partij van Papandreoe, de
PASOK, onderhoudt goede betrekkingen met de Spaanse socialistische partij PSOE van Felipe Gonzalez die tegen de overhaaste
toetreding tot de NAVO gekant is en een referendum over die kwestie
heeft geëist.
In NAVO-kringen w/erd tegen dat
voorbehoud
aangevoerd
dat
Spanjes strategische positie op de
zuidwestelijke flank van Europa
een versterking voor de alliantie
betekent. De Amerikanen, die al
vier basissen in Spanje hebben,
gaan er bovendien van uit dat
Spanje ook goede diensten kan
bewijzen als eventuele plaats voor
tussenlandingen voor de „snelle
interventiemacht" (Rapid Deployment Force-RDF) die in de V S is
opgericht om te kunnen ingrijpen
in het gebied van de Perzische
Golf.
Niettemin wordt de integratie van
de Spaanse strijdkrachten in het
bondgenootschap ook in militaire
NAVO-kringen met enige reserves bekeken. Daarbij worden weinig problemen verwacht inzake de
tamelijk moderne en goed getramde zee- en luchtmacht. Het voorbehoud gaat naar de landmacht

(255.000 manschappen) die met
haar overbezetting van veelal vrij
oude officieren in een internationale kontekst nauwelijks operationeel zou kunnen zijn.
Het was omwille van die landmacht dat de Spaanse konservatieve regering zo 'n haat zette
achter de toetreding.
De regering, en ook koning Juan
Carlos, hopen dat de Spaanse
militairen door kontakten met hun
meer moderne NAVO-kollega's
van hun nostalgie naar de Francodlktatuur zullen genezen geraken,
dat ze door hun NAVO-taken hun
aandacht zullen nchten op modernlzerlng en integratie van de
Spaanse strijdkrachten in het kader van de alliantie, en zich daardoor minder met blnnenlands-politieke aangelegenheden en komplotten tegen het demokratisch
bestel zullen bezig houden.

Op de vooravond van de NA VO-top te Evere betoogden zo'n 250.000 Roemenen in de straten van Boekarest
met een duidelijk Neen! tegen atoomwapens in gans Europa.
De gebeurtenissen In Spanje tonen Inderdaad dat met de mislukking van een militaire poging tot
staatsgreep In februari jl., die In
grote mate dank zij het vastberaden optreden van koning Juan
Carlos afketste, de gevaren niet
geweken zijn. Vele militairen geloven nog steeds dat het Francotijdperk een voorbeeld van orde
en rust was, en dat ze de plicht
hebben het land te behoeden voor
terrorisme, voor decentralizatle
die In hun ogen neerkomt op het
uiteenvallen van de Spaanse staat
en In het algemeen voor wat ze als
de demkratlsche chaos beschouwen.
Nu moet gezegd worden dat de
Spaanse regering zelf nog bijdraagt om dat soort militairen In
hun vooroordelen te stijven. Sinds
de mislukte coup van februan en
uit schrik voor een meer suksesvolle herhaling ervan heeft ze zo 'n
schrik de uiterst konservatieve militairen voor het hoofd te stoten
dat die zich alleen maar aangemoedigd kunnen voelen.
Eén van de leiders van de staatsgreeppoging, generaal Jaime Milans del Bosch, kreeg nota bene In
zijn gevangenis een onderscheiding (voor vroeger bewezen diensten) opgespeld. Hijzelf en een
andere putschlelder, kolonel Teje-

ro, mogen in hun cellen een
stroom van bewonderaars ontvangen. De zoon van Mllans del
Bosch, een kapitein In het leger,
die enkele weken in een exclusieve club de koning een „waardeloos varken" noemde, kreeg daarvoor een maand kazerne-arrest
opgelegd. Maar een kolonel die
verklaarde dat er in het leger
teveel van dat soort ondemokratische officieren zijn kreeg het dubbele van die straf. Onlangs werden opnieuw lichte straffen opgelegd aan een groep officieren die
voor een demokratle ontoelaatbare politieke verklaringen aflegden.
Uit schrik voor de zeer konservatieve militairen In het leger heeft
de regering ook de overdracht
van werkelijke bevoegdheden aan
Baskenland en Catalonië vertraagd, hoewel het toekennen van
reële bestuursbevoegdheden de
enige manier Is om een eind te maken aan de frustraties in Baskenland en andere regio's en aldus
ook aan de ETA-terreurakties.
Ook in het algemeen Is het politiek
en ekonomisch beleid van de regering duidelijk naar rechts opgeschoven.
Maar met dat aarzelend beleid
komt de regering tussen zowat
alle stoelen terecht. Uit protest
verlieten vier weken geleden ne-

gen volksvertegenwoordigersr en
zes senatoren die tot de centrumvleugel van de regeringspartij
U C D behoorden de U C D om onder leiding van ex-minister van
justitie Fernandez Ordonez hun
eigen Partij voor Demokratische
Aktle op te richten. Daardoor versmalt dan weer de politieke basis
van de regering die een steeds behoudsgezlnder profiel vertoont
wat de aantrekkingskracht van de
socialistische oppositiepartij van
Gonzalez versterkt. Waardoor de
konservatieve militairen dan weer
gesterkt worden In hun vooroordeel dat een demokratische regering niet efficiënt kan optreden en
dat er bovendien bij de volgende
verkiezingen een „socialistisch gevaar" dreigt.
De toetreding van Spanje tot de
N A V O zal zeker geen tovermiddel
zijn om dergelijke militairen ineens
tot andere gedachten te brengen
en hun aandacht af te lelden van
de binnenlandse politieke situatie
De Spaanse regering zelf zal moeten beseffen dat de regenng van
een demokratische staat niet kan
en mag marcheren op de orders
van een groep mllltlaren die nog in
een ander tijdperk leven. En haar
beleid daarop afstellen.
H. Oosterhiuys

Westerse kritiek op Moskou om Sacharov

Sacharov

in zijn verplicht verblijf te Gorki.
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De Sovjet-autoriteiten krijgen de
jongste dagen een stroom protesten uit Westerse landen binnen
wegens hun behandeling van de
leidende dissident Andrei Sacharov, diens vrouw Elena Bonner, en
hun schoondochter Lisa Alexeiva.
Sacharov, die twee jaar geleden
Intern werd verbannen naar de
stad Gorki waar hij vrijwel van alle
kontakten afgesneden is, begon
daar vorige maand een hongerstaking. Zijn vrouw, die zich bij hem
gevoegd heeft, neemt aan die hongerstaking deel. Het echtpaar begon die hongerstaking met om een
verbetering van het eigen lot te eisen. Maar om te verkrijgen dat
Lisa Alexeiva eindelijk een uitreisvisum zou krijgen naar de Verenigde Stater waar haar man

woont, die een zoon van Elena
Bonner uit een eerste huwelijk is
De autoriteiten wezen de herhaalde uitreisverzoeken af met het
argument dat het huwelijk, dat
gesloten werd terwijl de stiefzoon
van Sacharov al in Amerika was,
naar Russische normen
niet
rechtsgeldig is.
Nadat m de Sovjetunie eerst officieel gezwegen werd over de hongerstaking van het echtpaar Sacharov, die volgens kennissen de
gezondheid van de al zieke atoomgeleerde erg bedreigde, kwam er
op 4 december een benchtje in de
regeringskrant Izvestia. Daarin
stond dat het echtpaar in een
ziekenhuis was opgenomen „om
een eventuele verergering van

hun gezondheidstoestand te voorkomen". Aangenomen wordt dat
ze in het ziekenhuis verplicht gevoed werden.
De internationale verontwaardiging over deze zaak scheen de
Sovjet-autoriteiten er begin deze
week toe te brengen toch een
uitreisvisum aan Lisa te geven.
Maar deze zaak betreft uiteindelijk
met alleen de Sacharovs en hun
schoondochter Ze betreft al degenen in de Sovjetunie die opkomen voor de els dat de autonteiten de bepalingen van de Akte van
Helsinki inzake de mensenrechten, die ze zelf hebben ondertekend, zouden naleven, en die daarvoor eveneens vervolgd of gevangen gezet worden
H.O.
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EEG-budget: veel splijtstof!
mee zijn we dus weer een illusie
armer.
Wij gaan echter door... Van 9 tot
11 december komt de Europese
Vrije Alliantie samen te Brussel
om er te spreken over „de regio
als kader van politieke alternatieven"; de kontrole op de ekonomische machten; alternatieve energie als basis van de autonomie; de
technologie ten dienste van de
autonomie; vernieuwing van politieke en institutionele strukturen.
Deze studiedagen dienen ter
voortiereiding van ons eerste
EVA-kongres dat plaatsheeft in
de loop van de maand juni '82.

Over de perikelen van het globale EEG-budget moet het laatste
hoofdstuk nog geschreven worden. Dat zal dan gaan over de bijdragen van elke lidstaat. In slechte tijden maakt iedereen nauwgezet zijn rekening, ziet hoeveel
zijn gemeenschapsgevoel hem
kost of opbrengt, en leest dan
van die balans af wat zijn „engagement" zal zijn.

Het Europa van
de megawatts
Er zal waarschijnlijk nog veel radioaktlef water naar de zee moeten lopen, eer men de waanzinnige
kernwedloop gaat stoppen. De
EEG-begroting weerspiegelt alleszins in haar hoofdstuk Energie, de
onomwonden keuze voor kernenergie, kritiekloos. In zoverre
wordt dit beschermd, dat ook de
afbouw van „versleten" kerncentrales op kosten van de gemeenschap wordt geboekt Winst is
privé, kosten zijn voor de gemeenschap. Dit is al lang een beleden
praktijk voor politici-managers.
Dat een andere energiepolitiek,
binnen een geregionalizeerd kader een belangrijke stimulans kan
zijn voor de werkgelegenheid,
voor nieuwe en veelbelovende exportindustrieën, en allicht ook een
energie-overschot ten opzichte
van de rest van het land kan
opleveren, wordt niet eens besproken. Een debat over een globale energiepolitiek is voor de
traditionele machthebbers taboe.
Maar in dit land dat arm is aan
energie en waar de centrale besluitvormers sterk onder invloed
staan van krachtige kemlobbys
(die zowel nationale als multinationale technokraten bevat) kiest
men om de afhankelijkheid van
aardolie te beperken, voor kernenergie. De gevaren voor de bevolking dat zulks oplevert worden
weggewaaid als miezerig gevit
van professionele dwarsliggers.
Alsof er in Harrisburg nooit iets
aan de hand was geweest, alsof
men de afvalproblemen kon oplossen... alsof men geen misbruik kan
maken van de techologie voor de
produktie van atoombommen, alsof men geen risiko's loopt voor
politieke chantage CThe third Horseman" is nauwelijks nog science
fiction).
Jaak Vandemeulebroucke diende
dan ook een reeks amendementen in om deze wedloop naar het
Europa der megawatts af te remmen. Bovendien hield hij een eerste hoorzitting in de Kommissie
over toepasbaarheid van zonneenergie in de Gemeenschap.
Daarvoor kan hij rekenen op de
steun en de hulp van Kommissieambtenaren die al meters studies
geschreven hebben over de praktische toepasbaarheid van zachte
energie... ambtenaren die bovendien zeer misnoegd zijn omdat
met hun werk geen rekgning
wordt gehouden door de EEG-top.
Voor deze aangelegenheid krijgen
wij slechts steun van een (klein)
deel van de socialistische fraktie.
Het wordt inderdaad steeds moeilijker te omschrijven waarin „Ie
changement" die in Frankrijk beloofd was, eigenlijk bestaat. Tenminste als men niet inrekent de benoemingen van socialistische en
kommunistische
partijmannen,
want dat is wel een „grand changement", maar daarvoor bedanken wij feestelijk. De 4 kerncentrales van Chooz (op de Belgische
grens) komen er. Zonder konsultatie van de Waalse bevolking

De CVP en de staatskas
Jaak Vandemeulebroucke, onze stent te Straatsburg.
hoewel Mitterrand vóór de verkiezingen schriftelijk had beloofd dat
„l'ensemble des fxjpulations frontalières" moest geraadpleegd worden. EP-lid Gendebien schrijft
hierover aan Mitterrand: (25 no-

vember) „Parce que la HauteMeuse franco-walllonne n'est
qu'une region rurale, éloignèe, peu
peuplée, électoralement insignifiante, Chooz doit-il autant devenir
Ie Rogoff du pauvre...?" En hier-

Dat de CVP graag haar eigen
mensen en organizaties subsidieert weten we al heel lang. Wanneer we dachten dat dit het laaste
was, zijn we mis: in een amendement op de begroting van de EEG
(amendement nr 260) stelt de
Fraktie van de Europese Volkspartij voor een nieuwe (X)st in te
lassen (post 3708) met als titel:

„Bijdrage aan de politieke fiartijen
voor de financienng van de verkiezingscampagne". Bedrag: 500.000
ECU = 20 miljoen B. fr. We zijn
wel nog twee jaar en 6 maand verwijderd van de volgende Euroverkiezingen, maar toch wil de
EVP al geld. In de motivatie voor
dit artikel staat „analoog aan de situatie van de eerste Europese
verkiezingen van 1979, wordt
twee jaar van tevoren begonnen
een eerste tranche van de hiervoor benodigde gelden op de begroting te zetten". In 1979 kregen
de heren daar dus ook al geld
voor. Een reeks parlementaire vragen hierover, gesteld door EVAlid Neil T. Blaney bleven onbeantwoord.
Hun amendement is wel verworpen geweest Jaak Vandemeulebroucke had voor de stemming
hierover een hoofdelijke (naam)stemming gevraagd; werd geweigerd. Het is natuurlijk vervelend
met zo 'n standpunt de openbaarheid in te gaan.
Herman Verheirstraeten

Brits twee-partijenstelsel op de helling?
De twee grote Britse partijen, de
Konservatieven van Premier Thatcher en de Labour-partij, zijn nog
steeds met grote bezorgdheid de
implikaties aan het onderzoeken
van de tussentijdse verkiezing in
Crosby twee weken geleden
waarbij ex-Labour-minister Shirley
Williams een klinkende overwinning behaalde voor de „Alliantie",
die bestaat uit haar eigen SociaalDemokratische Partij (SDP) en de
Liberale Partij. Niet alleen kaapte
Shirley Williams een zetel weg in
wat als één van de veiligste Konservatieve kiesdistrikten werd beschouwd, wat een tegenslag betekende voor de regeringspartij.
Daarbij kwam nog dat de Labourkandidaat niet eens 10 th. van de
stemmen behaalde, waardoor hij
zijn gestorte waarborg kwijtspeelde, wat in de Labour-partij een
ware schok veroorzaakte.
De overwinning was te danken
aan de populariteit van Shirley
Williams én aan de groeiende aantrekkingskracht van de SDP. Die
partij werd op 26 mei van dit jaar
opgericht door een aantal gematigde Labour-leiders (Williams, Roy
Jenkins, David Owen) die hun
partij verlieten uit protest tegen de
toenemende invloed van Jinkervleugel van Labour in de tSartijbesturen en op het programma. Nu
heeft de SPD al 25 vertegenwoordigers in het Lagerhuis van wie de
meeste uit de Labour-gelederen
komen, maar waarbij toch ook een
overloper uit de Konservatieve
partij is. Shirley Williams is daarbij
de eerste van de groep die als
SDP-lid is verkozen.

De twee grote partijen zijn immers
allebei een radikale koers gaan
varen waardoor ze het p)olitieke
middenveld openlaten voor een
gematigd progressieve partij,
waar vele kiezers schijnen om te
vragen. De toenemende invloed
van de radikale linkervleugel van
Labour, die geleid wordt door de
onstuimige Tony Benn, tegen wie
partijleider Michael Foot tot nog
toe niet opgewassen bleek, stoot
bij een groot deel van de Labourbasis op aanzienlijk verzet Terwijl
anderzijds een deel van het Konservatieve kiespubliek het beleid
van de vastberaden premier Margaret Thatcher te weinig soepel
vindt Het feit dat dit beleid van besnoeiing van de overheidsuitgaven en verlaging van de belastingen (dat trouwens wel is aangekondigd maar slechts zeer gedeeltelijk uitgevoerd) nit tot de beloofde ekonomische resultaten heeft
^'*F«',^.,^
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geleid, draagt bij tot een brede
ontevredenheid over de regering.
Een werkloosheid die de kaap van
drie miljoen heeft overschreden,
de vele faillissementen die het
gevolg zijn van een politiek om
geen hulp te verlenen aan „lamme
eenden", zijn niet van aard om de
regeringsverklaringen dat het
dieptepunt achter de rug is en dat
de ekonomische heropleving zich
nu zal aandienen erg geloofwaardig te maken bij een bevolking die
de ekonomische knsis steeds
meer aan den lijve ondervindt
Dat alles maakt dat de SDP kan
hopen zowel gematigde kiezers
van labour als van de Tory's aan te
trekken. Maar voor het zover is zal
de Alliantie zelf nog heel wat werk
moeten verzetten. Ze zal met een
duidelijker programma voor de
dag moeten komen dan de nogal
vage beloften die ze tot nog toe

heeft geuit Ze zal ook moeten
vermijden dat de verdeling van
kiesdistrikten tussen SDP en Liberalen tot interne ruzies leidt wat
de geloofwaardigheid van de Alliantie zou verminderen.
Het verdwijnen van het twee-p>artijensysteem is al vaker voorsf)eld
in Groot-Brittannië, maar tot nog
toe bleek de loyauteit van het
kiespubliek jegens de traditionele
partijen telkens sterker dan die
voorspellingen. Het is nu te vroeg
om aan te kondigen dat de SDP
de twee grote partijen achter zich
kan laten en voor een radikale
vernieuwing in het Britse politieke
leven zal zorgen. Niettemin houden de groeiende populariteit van
de SDP en de overtuigende overwinning van Shirley Williams in
Crosby een boeiende ontwikkeling in zich die inderdaad voor
verrassingen kan zorgen.
H.O.

.'. 'v-v'r'Vjf •

De SDP, die inmiddels een Alliantie heeft gesloten met de Liberalen
die sinds tientallen jaren het
slachtoffer zijn van het Bntse verkiezingssysteem dat kleinere partijen dooddrukt althans wat hun
vertegenwoordiging in het parlement betreft, hoopt in de verkiezingen die ten laatste binnen twee
jaar moeten worden gehouden
het monopolie van Labour en Konservatieven te kuhnen doorbreken.
Op het eerste gezicht zien de
kansen van de Alliantie er goed uit.

Shirley Williams (SDP), het sukses kan niet op!
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Opinie

De Vlaamse gemeenschapsregering:
hefboom voor écht zelfbestuur?
De staatshervorming — wij noemen het een voorbeeld van typisch ingewikkelde staatsmisvorming — van Wilfried Mariens werd door de
CVP, SP en PW-regering via de wetten van 8 en 9 augustus
goedgekeurd.
De Volksunie heeft in het parlement tegen deze „hervormingsvoorstellen" gestemd. Wij herhalen hier nog eens bondig waarom.
De toegekende autonomie aan Vlaanderen en Wallonië is, naar haar financiële omvang gemeten, minimaal en het leeuweaandeel van macht
en bevoegdheden blijft berusten bij het centrale parlement en de centrale regering. In cijfers uitgedrukt komt het er op neer dat Vlaanderen
over minder dan 5 Lh. van de Belgische begroting beschikt om een eigen beleid te voeren.
De staatshervorming biedt dus helemaal geen uitzicht op het vormen van
een autonome staat Vlaanderen, zoals
de Volksunie deze ziet
Bovendien zijn het de centrale regenng
en het centrale parlement die veel te
bep)erkte bevoegdheden toekennen
aan de Vlaamse en Waalse Raad en
aan de gemeenschaps- (en gewest-)
regenngen Volgens de Volksunie zou
het andersom moeten zijn de deelstaten Vlaanderen en Wallonië moeten
kunnen bepalen welke bevoegdheden
ZIJ afstaan aan het centrale gezag Tot
slot voorziet de staatshervorming van
1980 met in de eigen financiële verantwoordelijkheid van de twee deelstaten
Met andere woorden, Wallonië en
Brussel blijven schulden maken op
kosten van de Vlamingen en een nationaal deficit veroorzaken waaraan ook
Vlaanderen ten onder gaat

Een machtige hefboom
Regelmatig krijgt men de dwingende
aanmerking te horen dat de Volksunie
toch met in een valstnk zou trappen
door in de regenng te stappen Daarbij
IS het nuttig uiteen te zetten hoe de situatie er eerstdaags zal uitzien
Er IS een centraal parlement en een
centrale regenng, die voor de nationale
matenes bevoegd zijn bijvoortieeld de
wijziging van de grondwet de buitenlandse politiek, de buitenlandse handel,
de ontwikkelingssamenwerking, de
landsverdediging, de muntpolitiek en de
algemene ekonomische politiek (wo
het index- en pnjzenbeleid, de natonale
ekonomische sektoren nl staal, steenkool, scheepsbouw, glas, textiel), justitie, het verkeers- en vervoerswezen, de
post-telegraaf-telefoon, de volksgezondheid, de njkssociale zekerheid, het
energiebeleid, het openbaar ambt tewerkstelling en arbeid
De Volksunie kan er maar aan denken
aan een centrale regering deel te nemen op voorwaarde dat het regenngsprogramma een staatshervormingsplan
zou bevatten dat zoveel mogelijk „nationale" bevoegdheden overhevelt naar
de deelstaten Vlaanderen en Wallonië,
en op voorwaarde dat de deelstaten
over eigen financiële verantwoordelijkheid beschikken
Er zit dus weinig kans in dat de Volksunie aan een centrale regenng deelneemt
Anders is het gesteld met de Vlaamse
gemeenschapsregenng de Volksunie
moet deelnemen aan deze regenng
omdat de wet op de staatshervorming
voorziet dat alle belangrijke frakties in
de Vlaamse Raad proportioneel zetelen
in de gemeenschapsregering, ten minste voor de eerstkomende vier jaar Dit
IS een eenmalige regeling Na de peno-
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de van de eerste vier jaar verandert het
systeem van proportioneel samengestelde gemeenschapsregeringen ofjnieuw in een systeem van koalitievorming.
Het zijn dus niet de partijen die onderhandelen over de samenstelling van de
gemeenschapsregenng Het is de wet
zelf die voor de komende vier jaar
dikteert hoe de regenng zal samengesteld zijn
De Volksunie zal één hd hebben in de
Vlaamse gemeenschapsregenng (de
socialisten en de liberalen elk twee, de
CVP vier)
Door deze gewaariaorgde VU-aanwezigheid in de Vlaamse gemeenschapsregenng beschikt de Volksunie over
een machtige hefboom om de tendens
naar zelfbestuur te verdiep)en en te
verbreden Haar aanwezigheid zal haar
de macht bieden van de informatie én
het forum om deze informatie te gebruiken als middel of als wapen

Meer uitzonderingen
De wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de gemeenschapsregenng beslaan een indrukwekkende
ruimte Bij nader toezien evenwel blijkt
dat het vooral om „uitzonderingen" op
die bevoegdheden gaat
Gemeenschapsbevoegdheden
Kuituur en fjermanente vorming dit wil
zeggen het kunstbeleid (teater, opera,

muziek, dans, beeldende kunst film,
letteren) en de vorming van volwassenen en jongeren, het toerisme, het
kunstonderwijs, de biblioteken, het mediabeleid, de lichamelijke opvoeding,
sport en openluchtleven
De bijstand aan personen de gehele
welzijnszorg is de zaak van de gemeenschappen, m a w de gezins- en t)ejaardenzorg, de zorg voor mindervaliden,
het kinderopvangbeleid, de jeugdtiescherming
De gezondheidszorg, hier hebb)en de
gemeenschappen slechts een zeer minieme bevoegheid inzake de verzorgingsinstellingen die in feite nationale
materie blijven De sektor van de preventieve gezondheidszorg is wel gemeenschapsmatene en ook de thuisverzorging, de rustoorden voor bejaarden en de diensten voor geestelijke
gezondheidszorg
Gewestelijke bevoegdheden
Het gewestelijk ekonomisch, tewerkstellings- en energiebeleid
• De steun van het bednjfsleven op
gewestelijk vlak, maar de nationale
sektoren ontsnappen aan de gemeenschapsregering en aan het gehele prijsbeleid kan het gewest niets veranderen
• Inzake de buitenlandse handelspolitiek blijft het instrument (de Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel) nationaal
• Wat de tewerkstelling betreft is
alleen de beroepsopleiding gemeenschapsmatene (1,5 miljard) Alle andere
materies blijven „nationaal", bv de
werkloosheidsuitkenngen (meer dan
100 miljard in 1981)
Ook de BTK-projekten (11,3 miljard) en
de tewerkgestelde werklozen (6 miljard
ten laste RVA in 1981) en de brugpensioenen (23 miljard) blijven nationaal

&ej«

Met andere woorden in de sektor
tewerkstelling is 1,5 miljard op meer
dan 140 miljard „gewestelijk" Dat is de
realiteit
• De stedebouw, de ruimtelijke ordening en de ruilverkavelingen zijn gewestelijke matenes, maar dat is een
zeer beperkt bevoegdheidspakket
• De huisvesting was al een hele tijd
een geregionalizeerde matene Het is
de sektor van de bouw- en saneringspremies en van de sociale woningen
• Het leefmilieu en het waterbeleid
zijn geregionalizeerd
• De ondergeschikte besturen in
Vlaanderen staan onder de voogdij van
het gewest

In het belang
van Vlaanderen
De gemeenschapsregenngen hebben
onvoldoende beslissingsmacht en bevoegdheden om Vlaanderen en Wallonië in staat te stellen op de belangnjke
sociale en ekonomische terreinen een
eigen politiek te voeren
In alle openheid willen wij hier stellen
welke de Volksunie-strategie in de gemeenschapsregenng moet zijn
• De VU moet haar kollega's in de gemeenschapsregenng wakker schudden en pogen over te halen om in
afwachting van een echte staatshervorming (waar de deelstaten bepalen
welke bevoegdheden zij delegeren
naar het nationale bondsniveau en met
andersom) enerzijds zoveel mogelijk
„centrale" bevoegdheden over te hevelen naar de gemeenschaps- en gewestinstanties en anderzijds terzelfdertijd
het systeem in te voeren van de eigen
financiële verantwoordelijkheid van de
gewesten en gemeenschappen
• De VU moet gedetailleerde voorstellen en plannen in deze nchting in de
gemeenschapsregenng indienen
• Elk voorstel of elke stap die door
een minister van de Vlaamse gemeenschapsregering in deze nchting gaat
moet door de Volksunie gesteund worden
De VU mag er met aan denken maatregelen die voor Vlaanderen nuttig zijn en
die door kollega's worden voorgesteld,
te boycotten
• Wanneer de ministers in de gemeenschapsregenng het spel eerlijk
spelen en met systematisch meerderheid tegen minderheid optreden, maar
de dossiers geval per geval in het
belang van gans Vlaanderen willen
behandelen, dan moet de Volksunie
een konsekwente opbouwende houding aannemen
• WIJ hopen dat een dergelijke manier van samenwerken een nieuw geluid in het Vlaamse politieke leven kan
brengen, in het belang van Vlaanderen
zelf
• De Vlaamse gemeenschapsregenng IS een beperkt instrumentje, maar
dat wel als een breekijzer kan gebruikt
worden door alle Vlaamse partners om
in de toekomst tot een echte Vlaamse
regering te komen, om de echte autonomie voor te bereiden
• In die kontekst en in die kontekst
alleen, moet de Volksunie kollegiaal en
loyaal samenwerken, in alle openheid,
achter memands rug, in het belang van
Vlaanderen
Enk Van Lerberghe
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• Jongeman, 23 jaar. zoekt dringend een passende betrekking.
Hij is in het bezit van een diploma
van 6 jaar Humaniora afdeling
Moderne, heeft zijn legerdienst
volbracht
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St.-KatWaver, tel.: 015-21.79.00; ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D. Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel.: 015-20.95.14 tijdens
de kantooruren, ref: JS/SL/
2623.
• Man, 50 jaar, zoekt dringend
een betrekking, wegens stopzetting van bedrijf. Hij is electricien
van beroep en is zeer handig.
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoor-'
diger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St-KatWaver, tel.: 015-21.79.00; ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D. Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel.: 015-20.95.14 tijdens
de kantooruren, ref.: 2625.
• Jongeman, In het bezit van
een diploma A2 Mechanica en
het kwalificatiegetuigschrift van
Mechanica, zoekt dringend een
passende betrekking. Hij heeft
een goede kennis van technisch
tekenen, van meet- en regeltechnieken, motorenleer, elektriciteit
pneumatische installaties.
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St-KatWaver, tel.: 015-21.79.00; ofwel
via het Vlaams-Nationaal Cen- .
trum voor Mensen met Vragen,
D. Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel.. 015-20.95.14 tijdens
de kantooruren, ref.: 2618.
• Man, 46 jaar, zoekt wegens
faillissement van bedrijf, dringend
een passende betrekking. Hij is in
het bezit van een diploma A6/A2
afdeling Ekonomische en heeft
tot nu toe gewerkt als all-round
bediende (boekhouding, administratie, financiële dienst enz.)
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St-KatWaver, tel.: 015-21.79.00; ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D. Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel.: 015-20.95.14 tijdens
de kantooruren, ref.: JS/SL/
2619.
• Jonge zelfstandige moest zijn
bedrijvigheid gedwongen prijs
geven; kan alle werk aan, bezit rijbewijs voor zwaar vervoer, zoekt
dringend werk om uit de
OCMW-sfeer te geraken. Graag
bericht aan Senator G. Van In,
Moerkerkestr. 62a, 8000 Brugge;
tel. 050-33.75.99.
GROOT-GENT
• Thuiswerkende moeder, ervaren bediende, zoekt bijverdienste
door gelegenheidswerk op kantoor.
Voor inlichtingen zich wenden
O. Van Ooteghem, Senator, Armand Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87.
• Alleenstaande dame, 35 jaar,
zonder inkomen, zoekt dringend
een betrekking. Kennis van
dactylo Nl-F-D en ook een beetje
E. Ervaring: 8 jaar bediende bij
Import-Export firma.
Voor inlichtingen zich wenden:
O. Van Ooteghem, Senator, Armand Lonquestraat 31, 9219
Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87.
• 20-jarige jongeman - ongehuwd - legerdienst voldaan - met
diploma
A4
houtbewerking,
zoekt dringend werk.
Voor inlichtingen zich wenden:
O. Van Ooteghem, Senator, Armand Lonquestraat 31,' 9219
Gentbrugge. Tel. 091-30.72.87.
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• Beproefde 37-jarige werkman,
in bezit van diploma metaal A4 en
rijbewijs B*, zoekt zéér dringend
om het even welk werk. Zich
wenden A. Dewulf-Heus, Oude
Zak 13, 8000 Brugge 1.
•
22-jarige bediende thans
werkzaam in een medisch midden verlangt vaste betrekking bij
voorkeur gelegen op de as Blankenberge-Brugge. Voor méér inlichtingen zich wenden A. Dewulf-Heus, Oude Zak 13, 8000
Brugge 1.
• 19-jarige tjediende, diploma
bureelwerken, geslaagd met grote onderscheiding in examen
dactylo N.F.E. én steno N., ervaring 1 jaar stage - stempelgerechtigd, zoekt een passende betrekking. Is eventueel bereid in Brussel te werken.
• Jongedame, 21 jaar, zoekt
dringend een passende betrekking als fabrieksarbeidster of magazijnierster. (ref. nr. 2624)
• Jongeman, 23 jaar, zoekt dringend een passende betrekking.
Hij is in het bezit van een getuigschrift van 6 jaar Humaniora en
een A l diploma Sekretariaat/Talen. Legerdienst heeft hij reeds
volbracht (Ref. nr. 2623)
• Man, 50 jaar, zoekt dringend
een betrekking wegens stopzetting van bedrijf waarin hij werkzaam was. Hij is elektricien van
beroep en kan alle klusjes opknappen. (Ref. nr. 2625)
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St-KatWaver, tel.: 015-21.79.00; ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D. Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel.: 015-20.95.14 tijdens
de kantooruren, respektievelijke
ref nrs: 2624, 2623, 2625.
• Meisje 18 jaar, zoekt passeri
de betrekking als kinderverzorgster. Ze komt nog in aanmerking
als ekonomisch stagiair.
• Regentes, 21 jaar, met als
vakken Ned., Engels en Duits
zoekt werk als regentes of opvoedster. Ze komt nog in aanmerking als ekonomisch stagiair.
• Ervaren kinesiste, 26 jaar,
zoekt dringend een betrekking
zowel part-time als full-time
• Electricien meermaals herscholing gevolgd, met jarenlange
ervaring zoekt een passende job.
• Onderwijzeres, 20 jaar, wil aan
het werk. Zij komt nog in aanmerking voor een betrekking als economisch stagiair. Behaalde haar
diploma aan een vrije school.
• Bekwame sanitaire werkster
(16 jaar) wil aan het werk. Wie
helpt haar aan een job? Zij komt
nog in aanmerking als ekonomisch stagiair
Voor verdere inlichtingen kan
men zich wenden tot Georgette
De Kegel, Aardeweg 36, te 9406
Outer (tel. 054-33.43.47)
• Juffrouw, 17 jaar en wonende te Mechelen, zoekt een passende betrekking. Ze is in het
bezit van het diploma van lager
middelbaar afdeling bureelwerken, is een zeer goede typiste
maar minder goed in vreemde
talen. Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel
Liersesteenweg 11 te 2580 StKat-Waver, tel. 051-21.79.00; ofwel via het Vlaams-Nationaal
Centrum voor Mensen met Vragen, D. Boucherystraat 7 te
2800 Mechelen, ^el. 015-20.95.14
tijdens de kantooruren, refer.:
JS/SL/2620
• Meisje van 18 jaar, met diploma A2 Sociaal-Technische zoekt
werk als verkoopster of als oppas voor kinderen Voor inlichtingen zich wenden: volksvertegenwoordiger André De Beul, Frans
Nagelsplein 18, 2610 Wilrijk, tel.
031-27.15.44.
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Leefmilieu

Heeft de maan
werkelijk invloed
op de tuingewassen?
De vierde jaaruitgave van de bio-tuinkalender door VELT-voorzitter
Rik Dedapper samengesteld Is van de pers. Het is zoals steeds een
merkwaardig stuk hulp voor de liefhebbers van biologisch tuinieren
en die groep groeit — als we onze ogen en oren mogen geloven —
haast met de dag aan.
In zijn verantwoording schrijft de samensteller:
„Deze kalender stoelt in het kader van het brede dienstbetoon, dat wij,
op het vlak van een eerlijke voorlichting inzake verantwoorde
biologische teelttechnieken, onbaatzuchtig verstrekken aan al wie er
om verzoekt"
Heeft de stand van de maan en de
andere hemellichamen Invloed op
de groeiwijzen van de gewassen!
Waarover gaat het precies in zo'n
kalender? Is hier geen bijgeloof in
het spel? Laten w e Rik Dedapper
zelf aan het woord.

Maan-dierenriem
„De omloop van de maan ten
opzichte van de dierenriem duurt
27 dagen, 7 uren en 43 minuten;
deze omloop noemen w e het slderisch ritme.
Men weet dat de bio-dynamische
telers groot belang hechten aan
de tijdstippen binnen deze omloop
om bepaalde bewerkingen hierop
aan te passen.
Daar deze tijdstippen per gewas
verschillen, heeft een vrij lange
ervaring ten slotte bepaald wat
hiervan per gewas het meest geschikt lijkt.
Bladgewassen hebben het meest
gunstige tijdstip voor zaai- en uit4SS^^

De merkwaardige
bio-tuinkalender van
Rik Dedapper
is er weer.

De Dienst voor Energiebeleid van het ministerie van Ekonomische Zaken wil er werk van maken. Naast een
campagne in de pers gaat hij nu ook de straat op. Eén van de zachte aanmaningen tot het publiek luidt. „Deur
uit, verwarming lager" Het is een wijze raad die, naar wij hopen, massaal zal opgevogld worden. Hopelijk
komen wij ooit nog eens te weter of hij werkelijk resultaten heeft opgeleverd.
Men bekomt verder de beste resultaten wanneer men teelt op een
zuiver, volblologische bewerkte
bodem, die rijk is aan leven waar
geen grote tekorten of overschotten vast te stellen zijn: een normale p.H., goede waterhuishouding
en volledig overwicht Inzake gewone en 'Sporenelementen.
Deze voorkeurtijdstippen gelden
niet alleen voor het zaaien en
planten, maar ook voor de verdere
bewerkingen, zaal- en pootgoed
waarbij dezelfde methode werd
toegepast heeft de voorkeur.

Maan-aarde-zon
plant wanneer de maan de waterbeelden doorloopt; deze zijn: vissen, kreeft en schorpioen.
Voor wortelgewassen Is de beste
periode wanneer de maan de aardebeelden doorloopt; deze zijn
dan: stier, maagd en steenbok.
Bloemgewassen doen het uiteraard best met de luchtbeelden:
tweelingen, weegschaal en waterman.
De beste periode voor vruchtgewassen IS wel wanneer de maan
de warmtebeelden
doorloopt;
deze zijn: boogschutter, ram en
leeuw.

Naast het reeds besproken slderlsch ritme is er ook nog het
synodisch maanntme, waarmee
de omloop van de maan ten opzichte van de aarde en de zon
wordt aangeduid; deze omloop
duurt iets langer, nl. 29 dagen en 8
uren.
Het Is algemeen bekend en aangenomen dat dit ritme van belang is
voor de wateropname en het
voedseltransport in de plant.
In de blo-dynamische teelt wordt
bovendien aangenomen dat, wanneer b.v. de afstand tussen aarde
en maan toeneemt de bovengrondse processen van blad,
bloem en vrucht toenemen. Dit Is
dan uiteraard de beste periode om
bloem- en zaadplanten te zaaien.
In de periode van het sidensche
ritme wisselen stijgende en dalende perloden van de maanbaan ten
opzichte van de aarde mekaar af.
In deze opstijgende perioden liggen de gunstige momenten voor
het snijden van enten, bij dalende
maanbaan zal men verspenen,
verplanten en snoeien.
De baan van de maan is met
cirkelvormig, maar een ellips, wat
meebrengt dat men rekening
moet houden met de snijpunten
dus zowat de kortste (Perigeum,
letter N) als de langste (Apogeum,
letter V) afstand.

Groeistoornissen
Meestal heeft men dan groeistoornissen; vooral weeuwenplanten
en schotgevoelige planten kunnen
best met bij Apogeum gezaaid
worden, bij Perigeum zal men zeker met zaaien, want dit remt de
verdere uitgroei van de plant en
zou kunnen aanleiding geven tot
grotere aantasting door plagen en
vooral ziekten

10 DECEMBER 1981

Niet alleen zons- en maansvermen een paar dagen voor nieuwe
duistenngen beïnvloeden de gemaan uitzaait"
wassen die op die dagen worden
De blo-tuinkalendêr van Rik Degezaaid of uitgeplant, maar ook
dapper bevat per maan een tabel
wanneer de planten door de maan
van de stand van de maan in de
bedekt worden of wanneer planedierenriem en alle aanduidingen
ten de zonnebaan kruisen kunnen
wat wel en met kan gezaaid, gegroeistoornissen het gevolg zijn.
plant of geoogst worden. Ook
Wanneer men een U bemerkt op ' maandelijks „de groente van de
een blo-dynamische kalender wil
maand" en veel ruimte om de
dat zeggen dat men op die dag
resultaten en bewerkingen te nobest kan schoffelen; de maan in
teren.
de steenbok Is hiervoor Ideaal.
Inderdaad een merkwaardig werkEven voor het zaaien of uitplanten
stuk dat volgend jaar aan zijn
de bodem bewerken op een voor
vijfde uitgave toe Is en dan wordt
betreffende teelt niet geschikte
het feesten geblazen!
zaaldag voorkomt onkruidgroel.
Wie de kalender wil ontvangen
Los van dit alles kan men stellen
en/of nog meer inlichtingen neemt
dat een paar dagen vóór volle
best kontakt op met Rik Dedapmaan uitzaaien opbrengstverhoper, Rozendaal 78 te 2440 Geel
ging kan geven, maar dat groei(014-58.91.72). De kalender kost
remming kan optreden wanneer
60 fr., rek. 230-0005739-36.

Bree: illegale camping weg,
natuurreservaat bij!
De Limburgse gemeente Bree zit
na de enorme VU-verkiezIngsuitslag van 8 november weer in het
nieuws. Dit keer In het groene
nieuws. Begin deze maand lieten
burgemeester Jaak Gabnëls en
zijn schepenkollege er op het illegale rekreatieoord De Luysen de
dancing, de toiletten en een woning slopen. In 1970-1973 kwam
iemand op het idee om in het
beschermd natuurgebied, Stramprooierbroek, visvijvers en een
camping op te richten De Limburgse Bestendige Deputatie gaf
daartoe de toelating en zo kwamen de hengelvijvers, een camping met 600 staanplaatsen, een
verbruikzaal, een woning en de
toiletten er. Het gemeentebestuur
van Bree, Stedebouw en de natuurvereniging De Wielewaal namen dat niet en stelden zich burgerlijke partij Op de rechtbank
kregen zij gelijk en zodus liet
burgemeester Jaak Gabriels een
aannemer aanrukken om de illegale zaak op te plooien, wat dan ook
op 1 december II gebeurde
De eigenaar mag echter wel een
visvijver en een camping met 27

plaatsen uitbaten, de andere kampeerplaatsen zijn eveneens illegaal en worden binnenkort verwijderd.
Deze kordate aanpak Is een precedent in Vlaanderen en heeft als
gevolg dat het Breese schepenkollege zowat van overal en vooral
uit gebieden waar men met dergelijke illegale toestanden geplaagd
zit
—
gelukwenstelegrammen
heeft ontvangen. Ook Ekofront
wenst Bree te danken voor deze
daadwerkelijke milieuzorg!
Haast gelijktijdig vernamen we dat
Bree een nieuw natuurreservaat
krijgt Het voormalige stort In de
Waterstraat in Beek (anderhalve
hektare grooü is reeds geruime
tijd gesloten en opnieuw begroeid
Het werd door de gemeente aan
de landbouwers te koop aangeboden maar die waren niet happig
omdat het gebied vrij oneffen is.
Met de Wielewaal werd nu een
huurovereenkomst gesloten zodat
milieubewuste jongeren er een eigen overzichtelijk
natuurreservaatje kunnen opbouwen en zo
meer inzicht krijgen in het milieubeheer

U hoorf het
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

3f,

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al Is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B
BIjhuis:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).
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BULO
KANTOORMEUBELEN N.V.

uw specialistkantoorinrichter
3.500 m^ toonzalen
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«•••IP

14

TV-programma's

19.00 Nieuws. 19,05 Donald
Duck als toerist (strip). — 19.15 De
grote treinreis (dokJ. — 20.00 Liedjes van Paul van Vliet — 20.40 TVprivé. — 21.40 Tragedie in Guyana
(tv-film). - 23.10 Nieuws.

Jeugdjournaal — 18.59 Scooby en
Scrappy Doo (strip). - 19.20 Het
donkere bos (f.) — 20.00 Nieuws.
— 20.27 Achter het nieuws —
21 10 Malu, een vrouw (fJ - 22.00
Koning
klant
(konsumentenrubnek). — 22.25 Sonja op maandag
- 2330 Nieuws.

NED 2

RTB 1

1200 Het Capitool (info) - 15.30
Nieuws. — 15.35 Lill ü n d f o r s
(show)
1625
KRO-Nycke
(kwis). - 17.05 Studio Sport 1. —
1735 Sprekershoek. - 1750 Gelet op Europa — 1820 O p zicht
(kunstmagazine) — 1845 Sesamstraat — 19.00 Studio Sport 2 —
20.00 Nieuws. 20.10 Panoramiek. — 20.40 Humanistisch Verbond — 20.45 Vrouwen en pornografie (dok). - 21 30 Wangedachte (toneel) — 23.05 Aktualiteitenrubriek. — 23.35 Nieuws.

1930 Nieuws. — 19.55 Morts suspectes (film en debaO. — 23.00
Nieuws.

NED 1

RTB
12.00 Faire le point (debat). —
13.00 Nieuws — 19.30 Nieuws. —
20.00 Magie et illusion 81 (show).
— 21 00 Les saltimbanques (tvfilm). — 22 20 Enesco (koncert met
viool en piano). — 22.50 Nieuws.

ARD

E e n p o r t r e t v a n M a r i a R o s s e e l s , a u t e u r , j o u r n a l i s t e e n f i l m c r i t i c u s in
„Curriculum" ( B R T 1, v r i j d a g 18 d e c e m b e r o m 2 2 u. 10).

Zaterdag
12 DECEMBER

Thnller Ramsey is een vrouw: J.Z.
Keyne. — 0.25 Nieuws.

20 00 Nieuws. - 20.15 Giselle (balleO — 21 35 lm Land meiner EItern
(dokJ. - 23 05 Tips fur Leser

BRT 1
15 00
Lichamelijk
gehandicapt
(Open school) — 1530 Dag aan
dag — 16.00 Ontmoeting met de
angst (griezelfilm) — 18.00 Tik tak
— 1805 Robinson Crusoe (f). —
18.30 Kruis of pijl (dok over dierenkwekers) — 1900 Vrijetijdstema's (edelsmeedkunsü. — 19.45
Nieuws - 20.10 Shelley (fJ. 2035 Terloops. - 2120 Dienst
onopgeloste zaken (fJ. — 22.10
Verrassende vertellingen. — 22.40
Nieuws.

NED. 1
1530 Nieuws. — 15.33 Vara's filmklub. - 18.58 Nieuws. — 19.00 De
Frank Kramer show. — 20.15 Galactica (SF-f J. - 21.00 Yes minister (fJ. - 21.37 Nieuws. - 21.55
Sport op zaterdag.

LUX.
1900 Nieuws. - 19.30 Flash-back
(spel). - 20.00 Sans familie (f J. 21.00 Capitaine King (avonturenfilm) — 22.30 L'ironie du sort (oorlogsdrama),

TF~i

2000 Nieuws. - 20.35 Rioda (tvfilm) — 2205 Wetenschappelijke
serie. — 23.00 Les carnets de
laventure (dokJ. — 2330 Nieuws.

NED. 2

FR. 3

17.55 Studio sport extra. — 18.35
Sesamstraat — 18.50 Toeristische
tips — 18.59 Slakkie en Puntmuts.
— 19.05 O, zit dat zo (?). - 19.20
De lieverdjes van Grange Hill (f J.
— 19.45 Aubrey (strip). — 20.00
Nieuws. — 20.27 Tedshow —
22.00 Rebel voor de vrijheid (f J. —
22.50 Hier en nu. - 23.20 Hier en
nu/Studio S p o r t — 23.45 Tot besluit (meditatie). — 23.55 Nieuws.

19.10 Nieuws — 19.20 Gewestelijk
magazine. — 19.55 Ulysse 31 (SFstrip). - 20.00 Les jeux de 20
heures (spel). — 20.30 La chasse
infernale (tv-fim). — 22 05 Nieuws.
- 22.20 Ciné regards.

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin
extraordinaire (p). Natuurmagazine. - 20.30 Le chat (film) - 21.55
Coup de soleil: Jacques Hustin
(show) — 22.25 Inédits (onuitgegeven kortfilms). — 2300 Nieuws.

ARD
2 0 0 0 Nieuws. — 20.15 Die knappe
Familie (fJ. — 21.45 Nieuws. —
22.05 Johnny 0'Clock Politiefilm.
— 23.40 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Boney M.
(show). — 20.15 Wetten, dass...?
(kursJ. - 21.55 Nieuws. - 22.00
Das aktuelle Sport-studio. — 23.15
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1900 Nieuws. - 1930 Disco '81
(show). — 20.15 Gezondheid met
humor — 21 00 Aktualiteitenmagazine — 2120 Der Kirschgarten
(toneel)

ZDF

LUX

F3

RTB 1

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
20.30 Tuez Chariey Varrick
(thriller). - 22.35 Nieuws.

19.30 Nieuws. - 195
(variété). — 2100 Re
magazine. — 2200 F
monde (volksmuziek u
- 2250 Nieuws

15 DECEMBER

19.58 Nieuws. — 20.00 Sans familie
(fJ — 21.00 Un mariage d'amour
(tv-film).

F 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 A u bon
beurre (tv-film). — 22.00 Medisch
magazine. — 23.00 Nieuws.

RTB 2

Ji

19.00 Les amis de mes
— 19.55 Paaseiland (dol
Le genou de Claire (f.ln
Home (videodokument

BRT 1

ARD

18,00 Tik tak. 1805 Sesamstraat — 18.35 Toets (jongerenmagazine) — 19.07 Uitzending door
derden (Israélitisch-godsdienstig).
— 19.45 Nieuws. — 2015 Hitnng.
— 21,10 Zal ik eens wat vragen,
d o k t e r ' (medisch magazine). —
2200 IQ (kwis). - 2230 Nieuws.

20.00 Nieuws - 20.15
seite, Herbert kommt! (
Report 21.45 Dall
22 30 Tagesthemen. Pechstein (portret van
sionistische schilder).
Nieuws.

ZDF

BRT 2
20.10 Aktie openbaar vervoer —
2050 Mur murs (dok. over muurschilderingen). — 22.15 Bonjour la
France (Open School).

NED. 1

19.00 Nieuws - 19.3(
Auguste (musical) — 2
liteitenmagazine — 21.5
che Provinz (reportage
Alkoholverslaving (dok.

D 3

1828 Mikro-elektronika in bedrijf
— 19.00 EO Kinderkrant - 19.30
The Waltons (f.). - 20.20 Tijdsein
(info). — 20.50 Interludium (klassiek). — 21.00 De knsten en de depressie (dok.) — 21 37 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10
De schok van het nieuwe (dok.). —
23.05 Nieuws.

NED. 2
18.35 Sesamstraat
—
18.50
Jeugdjournaal. — 19.59 AVRO's
top-pop. — 19.25 Babbelonie
(spraakverwarrend)
—
20.00

19 45 Gewestelijke aktu
20.00 Nieuws. - 20.15
21 00 M a r k t - 21 45 :
- 22.30 Die falschen Fi
- 23.00 W K schaker
Nieuws

LUX.

19 58 N i e u w s . - 2 0 0 0 S
(f.). - 21.00 Ledoulos
film)

F1

19 20 Gewestelijk nieuw

LUX.
19.00 Nieuws - 19:30 Filmaktualiteiten. - 20.00 Sans familie ( f ) —
21.00 Tuez Charley Varrick (thriller).

19.15 Les animaux du monde. —
19.45 Suspens ( f )
20.00
Nieuws. — 20.30 A u bon beurre
(tv-film). — 22.00 La part de vérité
(Jean Dutourd). - 2250 Nieuws.

A 2

A~2

2000 Nieuws. - 2035 Messieurs
les jurés (fJ. — 2240 Histoires
courtes (dokJ — 23.10 Nieuws.

F 3
20.00 Benny Hill (f.) - 20.30 La sagesse du coeur (dok.) — 21.25
Nieuws. — 21.40 L'invité de F 3
(Olivier Messiaen). — 22.30 La
belle de Moscou (satire)

Maandag
DECEMBER

Zondag

mi

ZDF

Nieuws. - 20.27 Mies
21.30 Dallas (f J . - 2 2 2
magazine. — 23.00 De
de wereld. — 2305 Hi
roemde schildenjen
23.20 Nieuws.

F 1

19.20 Gewestelijk nieuws — 19.45
Les Paris de TF1 (spel). — 20.00
Nieuws — 20.30 Droit de réponse
(vanété). - 21.45 Dallas (f). 2 2 5 0 Voetbalmagazine. — 23.50
Nieuws.

13 DECEMBER

2000 Nieuws. - 2015 Der Gerichtsvollzieher (f.) - 21.15 Kontraste. — 22 00 Rudi's Tagesshow
(show) — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Willkommen in Los Angeles
(film). — 00.40 Nieuws.

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws - 20.15 Montagabend im Dritten — 21.30 De
geallieerden (dokJ - 22.30 Alice
lebt hier nicht mehr (film).

19.45 Sport im Westen, — 19.55
Gewestelijke aktualiteiten. — 20 00
Nieuws. - 2015 Mali (dokJ. —
21 00 Auslandsstudio. — 21 45
Wenen tegen Munchen (kwis). —
23.15 Nieuws.

Nieuws. 20.35 Affaire
concernant (reportage). —
La vie en rose (liedjes van
Piaf). - 22.00 Nieuws.

ARD

D 3

D 3

ARD 3

2150

20.00 Nieuws. - 20.15 Adventsliederen. - 2020 Tatort (fJ. - 22.00
Nieuws. — 2205 Het Egyptisch
museum in Kaïro. — 22.50 Notenschlussel (muzikaal magazine). —
23.35 Nieuws.

19.00 Nieuws. 19.10 Bonner
.Perspektiven — 19.30 700 Meilen
westwarts (western). — 21.35
Nieuws. — 21 50 Moskau im Kriege 1941-1945 (reportage). - 23.35
Nieuws.

2000
vous
21 00
Edith

Dinsdag

RTB 2
1955 Soiree Wallonië. Landbouwinformatie.

A 2

m

J

BRT
9.15 O p zoek naar werk (Open
School). - 9.45Telegym. - 10.00
Eucharistieviering vanuit Lokeren
— 11 00 Konfrontatie (debaO
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.30 Voor boer en tuinder
(Open School). — 15.00 Sesamstraat — 15.30 De aansteker (tekenfilm) — 16.35 O p zoek naar
Romeinse schatten (reportage). —
17.25 Sportuitslagen. - 1730 Volleybal (reportage). — 18.30 Tik tak.
— 18.35 Leven... en laten leven
(natuurkwis). — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. 20.30
Shirley (f). - 21.15 De bende van
Bakelandt (tv-spel) - 22.30 Lied
van mijn land. — 22.55 Nieuws

BRT
18.00 Tik tak. - 18.05 Maja de bij
(strip) 18.30 Pieter Bruegel
(kortf ilm). — 18.45 Mudra, de dansschool van Béjart — 1912 Uitzending door derden (sindikaal). —
19.45 Nieuws. — 20.15 Oppenheimer (fJ — 21 25 Sportshow. —
22.10 Ommekaar: „De Stut" (dokJ
- 2250 Nieuws.

NED 1
18 58 Nieuws. — 19.00 Het wonder
der natuur „Verborgen vallei"
(dok.) — 1925 Superstars heren
(reportage). — 20.15 Mensen zoals jij en ik (tv-spel) — 21.15 Hier
Franknjk, hier Jan Brusse. — 21 37
Nieuws. — 21.55 Driester (info) —
23.00 Nieuws.

NED 2
18.35

Sesamstraat

-

1850

Z A T E R D A G
( I 2 d e c J - Oe Britse horrorfilm
Ontmoeting
met de angst ( N i g h t o f t h e d e m o n ) v a n
J a c q u e s T o u r n e u r (1957, z w . / w J is z e k e r g e e n film v o o r
m e n s e n m e t z w a k k e z e n u w e n . Hij is w e l e e n v e r p l i c h t
n u m m e r v o o r l i e f h e b b e r s v a n h e t g e n r e . V o o r v e l e n is
dit a n g s t a a n j a g e n d s p r o o k j e d e laatste „ e c h t e " griezelfilm. M e t D a n a A n d r e w s , P e g g y C u m m i n s e.a. —
Verstandshuwelijk
CThe o r d e r l y w o r l d o f mr. A p p l e b y ) ,
een aflevering van d e r e e k s thrillerverhalen van Roald
Dahl, w a s onlangs n o g o p het N e d e r l a n d s e s c h e r m . D e
antiekhandelaar Arthur A p p l e b y t r o u w t v o o r het geld
m e t d e f o r s e M a r t h a S t u r g i s . Hij d e n k t d a t zij niet w e e t
d a t hij al e e r d e r d r i e e c h t g e n o t e s h a d e n z e v e r m o o r d d e , o o k o m h e t geld... ( B R T ) . — Vara's Fllmklub
voor
k i n d e r e n ( N e d . 1) zit v o l m e t i n t e r e s s a n t e p r o g r a m m a ' s ,
a m u s e m e n t e n info.

Z O N D A G
( 1 3 dec.) - W a s J a n d e L i c h t e e e n
vulgaire s c h u r k of een m o e d i g e volksheld met een hart
voor de sukkelaars? W a s Baekelandt een misdadiger of
een w e l d o e n e r ? Overal ter w e r e l d d o e n onder het volk
verhalen de ronde o v e r struikrovers, dieven, misdadig e r s die d e r i j k e n b e s t a l e n o m h u n buit o n d e r d e a r m e n
te verdelen. N a hun d o o d (terechtstelling of „beroepsongeval") w e r d e n ze dan p r o m p t tot volkshelden
g e r e h a b i l i t e e r d . In het d o k u - d r a m a Baekelandt,
profiel
van een bendeleider
w o r d t g e z o c h t naar d e h i s t o r i s c h e
B a e k e l a n d t e n zijn b e n d e ( B R T ) . — In d e a f l e v e r i n g
„ D e c c a n " uit d e d o k u m e n t a i r e r e e k s De grote
treinreis
(Great railway journeys of the world) over b e r o e m d e
s p o o r l i j n e n m a a k t d e a u t e u r B r i a n T h o m p s o n e e n reis
d o o r India m e t d e "85 D o w n M a d r a s Mail". Hij verblijft
o.a. e e n n a c h t in keizerlijke praal in e e n Indiaas „ G r a n d
H o t e l " ( T r o s / N e d . 1). — D e t o n e e l g r o e p D e H o r d e
b r e n g t e i g e n t i j d s t o n e e l o p N e d . 2 ( V P R O ) m e t De wangedachte,
een s t u k m e t spel, d a n s , m u z i e k e n t r u u k s .
Een n i e u w k o m e r in e e n kleine, g e s l o t e n g e m e e n s c h a p
ambieert het leiderschap en moet, o m dat te bereiken,
d e g e v e s t i g d e leider verdringen...

beert een a n t w o o r d te geven op d
v a n d e h u l p v e r l e n i n g in d e welzijnssi
heidszorg die tot gevolg heeft dat h
t e b i e d e n h u l p niet g e r e a l i z e e r d w o r
jij en ik b e s t a a t uit e e n r e e k s kor
Kees Brusse telkens de hoofdrol
i e d e r s t u k j e b i j g e s t a a n d o o r telker
Nederlandse akteurs. D e verhalen
verhalen van d e Duitse auteur
( a u t e u r v a n o.a. o o k „ D e r K o m m i s s é
D u i t s l a n d liepen o n d e r d e titel „ L e u t i
w a a r b i j d e v a s t e a k t e u r Harald J u h n
a f l e v e r i n g , b e s t a a n d e uit drie k o r
K e e s B r u s s e e e n g o k l u s t i g e gepens
w e n v e r s i e r d e r e n e e n toevallige geti
( A v r o / N e d . 1).

D I N S D A G (15 dec) - h

Toets ( B R T 1) g a a t o v e r d e v e r h o t
g e n . — In h e t m e d i s c h m a g a z i n e Zal
dokter? k o m t e e n o n d e r w e r p aan d
m a n n e n e n v r o u w e n zal interessi
D e z e p r o b l e m a t i e k w o r d t v a n d e rr
e s t e t i s c h e k a n t b e k e k e n (BRT 1).

W O E N S D A G (16 dec) -

België ( v r i e n d s c h a p p e l i j k e m a t c h )
B R T 2. — K o o t e n B i e ( K e e s v a n
Bie) h e b b e n z i c h a a n e e n „echt" te
d e e e n a k t e r De dienstlift v a n Harol
t w e e m i s d a d i g e r s die in e e n k e l d e r z
i n s t r u k t i e s v a n h u n o p d r a c h t g e v e r (I
voetbal o p BRT 2 komt een dokume
zen in België.
— N C R V brengt
i n t e r e s s a n t e n g e v a r i e e r d namiddagi
kinderen. — V e r o n i c a b e s t e e d t n o g i
d e m u z i e k . O m 21 u. 15 is er e e n roe
w a a r n a e e n m u z i e k s p e c i a l volgt
c o u n t r y z a n g e r Kenny Rogers (Nee

D O N D E R D A G (17 dec) M A A N D A G ( 1 4 d e c ) . - in h e t m a a t s c h a p p e l i j k
m a g a z i n e Ommekaar
(BRT) besteedt Bea Matterne
a a n d a c h t a a n „ D e Stut", e e n o n m i d d e l l i j k e e n m o b i e l e
h u l p v e r l e n i n g s d i e n s t bij krisissituaties. „ D e S t u t " p r o -

j o n g e r e n m a g a z i n e Een vinger in de
zijn w e r k l o o s " . M.m.v. V u i l e M o n g ei
( B R T 1). — Le partage de midi is ee
h e t t o n e e l s t u k v a n Paul Claudel d

Mi

TV-programma's

• 20.27 Mies (show). s (D. - 22.20 Televizier
— 23.00 De toestand in
- 2305 Honderd beschilderijen (dok.). —
iws.

jws. — 19.55 Facettes
— 21.00 Rechtskundig
— 2200 Refrains du
alksmuziek uit Mexico).
•Jieuws

amis de mes amis ( d o k j .
aaseiland (dokO. — 21.05
de Claire 'film). - 22.50
eodokumenü.

ws. — 20.15 Spass beilert kommt! (O. - 21.00
- 21.45 Dallas ( f j .
isthemen. — 23.00 Max
(portret van de expresB schilder). — 23.45

iws. - 19.30 Die wilde
nusical) - 21.00 Aktuaazine. — 21.20 Hauptsaiz (reportage). — 22.05
slaving (dokJ.

estelijke aktualiteiten. —
ws. - 20.15 Galerie. —
<t - 21.45 Schauplatz.
ie falschen Fuffziger (fJ.
lA/K schaken. — 23.30

NS. - 20.00 Sans familie
)0 L* doulos (gangster-

estelijk nieuws. — 19.45

Les paris de TF 1 (spel). - 20.00
Nieuws. — 20.30 Les roses de
Dublin (f J. - 21.30 7/7, maga; ir i
de la semaine (reportage). — 22.3,
Koncert
(Mozart).
—
23.35
Nieuws.

A~2
20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord,
pas d'accord. — 20.40 La d é sur la
porte (film en debaO. — 23.30
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)."
— 20.30 Convoi des femmes
(western). — 22.20 Nieuws.

Woensdag
16 DECEMBER

15

Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 Studio s p o r t —
22.40 Nieuws.

NED 2
18.35 Sesamstraat
18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 Allemaal
tuig (dok. over de jeugd). — 1925
Kenmerk (info). — 20.00 Nieuws.
- 20.27 Socutera. — 20.32 Dynasty (f). - 21.15 Rock 'n' roll. 21.45 Muziekspecial. — 22.35 Taxi
(fj. 23.02 Teleac. 23.37
Nieuws.

RTB1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55
Risquons tout (kwis). — 20.45
Theodor Chindler (fJ. - 21.45 Folon a New York (portretten). —
22.35 Carnets du court-métrage
beige (kortfilms). — 23.15 Nieuws.

RTB2
BRT1

19.55 Sportmagazine.

15.30 Open school. - 17.00 O p
het Schildpadplein (kindermagazine). — 18.00 Klein, klein kleutertje.
- 18.15 Chips. - 19.02 Uitzending
door derden (PVV). 19.45
Nieuws. — 20.20 Arnold (f.). 20.45 De dienstlift (eenakter). 21.30 In de voetsporen van Koning
Arthur (dokJ. - 22.35 Nieuws.

BRT 2
20.15 Glasblazen in Belgié (dokJ.
- 20.25 Voetbal: S p a n j e - B e l g i ë
(reportage).

NED1
15.30 Bolke de beer ( f j . - 15.40
Frans en Renée gaan skiën. —
15.45 De fluit en de bombardon (f.).
- 15.55 De grote klok (fO. - 16.40
De familie Knots (f.). — 17.05 Meneer Rossi (strip). — 18.58 Nieuws.
- 19.00 Van gewest tot gewest.
- 19.50 Politieke partijen. - 20.00
De eerste sleutel (tv-film). - 21.00
Cinévisie (filmmagazine). — 21.37

geven o p d e bureaukratizering
Ie w e l z i j n s s e k t o r e n d e g e z o n d h e e f t d a t h e e l w a t onnniddellljk
ilizeerd w o r d t . — Mensen
zoals
1 reeks korte verhalen waarin
3 h o o f d r o l speelt. Hij w o r d t in
door telkens andere bekende
'e v e r h a l e n zijn g e b a s e e r d o p
se a u t e u r H e r b e r t R e l n e c k e r
r Kommissar", „Derrick") die op
e titel „ L e u t e w i e d u u n d I c h " e n
Harald J u h n k e w a s . In d e e e r s t e
lit drie k o r t e v e r h a l e n , s p e e l t
tige g e p e n s i o n e e r d e , e e n v r o u evallige g e t u i g e bij e e n h u w e l i j k

dec). — Het jeugdmagazine
r d e v e r h o u d i n g ieraren-leerlinagazine Zal ik eens wat vragen,
w e r p aan d e o r d e d a t h e e l w a t
al i n t e r e s s e r e n , nl. haaruitval.
Jt v a n d e nnedische e n v a n d e
1 (BRT 1).

6 d e c ) . — Voetbal: S p a n j e —
j k e m a t c h ) , r e c h t s t r e e k s via
(Kees van Kooten en W i m de
sn „ e c h t " t o n e e l s t u k g e w a a g d ,
H v a n H a r o l d Pinter. Z i j s p e l e n
; e n kelder z i t t e n t e w a c h t e n o p
achtgever ( B R T 1). — V ó ó r h e t
e n d o k u m e n t a i r e o v e r GlasblaR V b r e n g t via N e d . 1 e e n
i namiddagprogramma
voorde
isteedt n o g a l w a t a a n d a c h t aan
5 er e e n rock 'n r o / / - p r o g r a m m a ,
icial volgt r o n d d e p o p - e n
'ogers ( N e d . 2).

(17 d e c ) . — H e t tenna v a n h e t
'inger in de pap is „ M i j n o u d e r s
jile M o n g e n zijn V i e z e G a s t e n
te midi is e e n t v - b e w e r k i n g v a n
I Claudel d a t hij s c h r e e f r o n d

ARD

LUX.
19.58 Nieuws. - 20.00 Hit-parade.
— 21.00 Les rodeurs de la plaine
(western). - 22.30 RTL-théatre:
spektakelmagazine.

F1
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45
Les paris de TF 1 (spel). - 20.00
Nieuws. — 20.30 Les mercredis de
l'information (hard drugs in Frankrijk). — 21.30 Et si Ie bal recommengait (debaO. — 22.50 Nieuws.

A2
19.45 Les gens d'ici (gesprekken).
— 20.00 Nieuws - 20.35 Palmares '81 (show). - 21.50 Wetenschappelijk magazine (de computer). - 22.50 Zig-zag. 2320
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La tour infernale (rampenfilm). — 23.10 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Schwestern (film). — 21.45 Cadmium. Het
vergeten vergif (dokJ. — 22.30
Tagesthemen.

20.00 Nieuws. - 20.15 Banditen
am Scheideweg (western). —
22.30 Hinter den Schlagzeilen. —
23.15 Nieuws.

LUX.
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ.
— 21.00 A vous de choisir. Kijkers
kiezen hun avondfilm.

F1
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45
Politieke partijen. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Ce fut un beau voyage
(tv-film). — 22.00 Boekenmagazine. — 23 10 Nieuws

A2
20.00 Nieuws. - 20.30 Jeudi cinéma. — 20.45 La grande cuisine
(film). — 23.30 Nieuws.

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Ursule Mirquet (tv-spel).
— 22.00 Nieuws. - 22.20 Agenda 3.

D3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. — 21.45
Detectives (De Newyorkse politiemannen). — 22.15 Das Geheimnis
der drei Schwestern (misdaadfilm).
— 23.45 Nieuws.

BRT 1
18.00 Tik tak. 18.05 Sesamstraat. — 18.35 Een vinger in de
pap. — 19.05 Aktie schild-pad. —
19.27 Uitzending door derden (KP).
- 1945 Nieuws. — 20.10 Dubbel
dobbel (kwis). — 20.55 Panorama
- 21.45 Dallas (fJ. - 22.35 Sporttribune. — 23.05 Nieuws.

BRT 2
20.10 Agenda voor onze planeet
(dok). — 21.00 Le partage de midi
(toneel). — 22.55 Première.

18.58 Nieuws. — 19.00 De werkplaats van de kerstman (strip). —
1908 O p volle toeren (show). —
20.00 Onze ouwe (f). 21.00
Kieskeurig (konsumentenrubriek)
21.37 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 22.10 Ot.. en
hoe zit het nou met Sien? — 23.00
Nieuws.

V R I J D A G ( 1 8 d e c ) . - H e t v e r h a a l v a n d e film D e
leeuwen
de wind(Jhe
w i n d a n d t h e lion) s p e e l t in 1904
in M a r o k k o . Een n o m a d e n h o o f d m a n o n t v o e r t e e n j o n g e
A m e r i k a a n s e w e d u w e ( C a n d i c e B e r g e n ) e n haar t w e e
k i n d e r e n . D e b e d o e l i n g v a n d e h o o f d m a n is d o o r zijn
aktie d e s u l t a n v a n M a r o k k o in p o l i t i e k e m o e i l i j k h e d e n
t e b r e n g e n . D a t lukt... R e g i e : J o h n M i l i u s (9175), m e t
S e a n C o n n e r y ( h o o f d m a n M u l a y El Raisuli), C a n d i c e
B e r g e n , B r i a n K e i t h , J o h n H u s t o n e.a ( B R T 1). — In
Curriculum
( B R T 1) p r a a t G u i d o V a n H o o f m e t M a r i a
R o s s e e l s ( 6 5 jaar), journaliste, a u t e u r e n filmcriticus. —
D e m i n i - z e n d g e m a c h t i g d e m e t s t e r k s o c i a l e inslag,
I K O N , wijdt een uitgebreid p r o g r a m m a aan de terugslag
in N e d e r l a n d v a n d e Hongaarse
Opstand
in 1956
( N e d . 1). — En d e T r o s draait o p N e d . 2 d e f i l m v e r s i e
v a n Pastorale
1943 v a n W i m V e r s t a p p e n , naar d e
roman van Simon Vestdijk. Zeshonderdduizend Nederl a n d e r s b e z o c h t e n d e b i o s k o o p v o o r d e z e film. In d e film
g a a t het o m e e n aantal e i g e n a a r d i g h e d e n v a n d e
N e d e r l a n d e r s t e n tijde v a n d e b e z e t t i n g . M e t : F r e d e r i k
de Groot, Renée Stoutendijk, Bernard D r o o g , Sylvia
Kristel, R u t g e r Hauer, e.a.

RTB 2
19.00 Arts-magazine. — 19.55 Ckjncert Massenet (klassiek).

ARD
2000 Nieuws. - 20.15 Madchen
für alles (film). — 21.45 Fitness
training (dokJ. — 22.30 Tagesthemen. — 2300 Tatort (f). - 0.35
Nieuws

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal. — 20.15 Ein Fall für zwei (O.
21.15 Haltestelle (Satire). —
2200 Heute-journal. - 22.20 Kultuurmagazine. — 22.50 Sport am
Freitag. — 2320 Zwischen zwei
Feuem (western). — 0 4 5 Nieuws.

19 45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. 20.15 Wetenschappelijk magazine. — 22.00
Anna (f). — 22.45 Armin (Portret
van een ariaeiderskind). — 2320
Nieuws.

NED. 1

1900. H e t s t u k s p e e l t g r o t e n d e e l s o p e e n b o o t A a n
b o o r d v a n e e n p a k k e t b o o t o p w e g naar China bevinden
z i c h o.a. v i e r p e r s o n e n : D e C i z e n zijn m o o i e v r o u w , Y s é ,
d i e h o p e n m a s s a ' s g e l d t e v e r d i e n e n in C h i n a , d e a v o n turier A m a t r i c en de t e r u g h o u d e n d e vrijgezel M e s a .
Amatric heeft een oogje o p Ysé, maar deze voelt zich
m e e r a a n g e t r o k k e n t o t d e s c h u c h t e r e M e s a . In H o n g k o n g laat D e C i z zijn v r o u w e n k i n d e r e n a c h t e r o m in z'n
e e n t j e in h e t b i n n e n l a n d z a k e n t e g a a n d o e n ( B R T 2). —
E e n v e r h e l d e r e n d g e s p r e k m o g e n w i j v e r w a c h t e n in h e t
A v r o - r a d i o p r o g r a m m a ( H i l v e r s u m 2, 10 u. 3 2 )
Topmensen over topvraagstukken.
D e m a n die a a n h e t w o o r d
k o m t , is d e E u r o p e s e k o m m i s s a r i s v o o r E n e r g i e e n Ind u s t r i e , d e W a a l Etienne D a v i g n o n , d i e in b e l a n g r i j k e
m a t e v e r a n t w o o r d e l i j k is v o o r h e t feit d a t p r a k t i s c h h e e l
W a l l o n i ë als „ e k o n o m i s c h p r o b l e e m g e b i e d " g e r e g i s t r e e r d w e r d e n d a t h e e l V l a a n d e r e n v a n d e lijst
a f g e v o e r d w e r d z o d a t W a l l o n i ë , n a a s t h e t d o o r België
gul t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d g e l d , n u o o k n o g uit d e
E u r o p e s e ruif k a n g r a a i e n , t e r w i j l V l a a n d e r e n n o g m a a r
e e n s in h e t v e r d o m h o e k j e g e d u w d w o r d t

19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre...
(Info). - 2 1 . 1 5 Coupe Court (film).
— 22.50 Nieuws en weertsencht

D-3

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Het nieuwe
leven van de bokser George Foreman (reportage). — 20.15 ZDFMagazin. — 21.00 Heute-Journal.
- 21.20 Die Profis (f). - 22.15
Maria: koningin of moeder? —
22.45 Neapolitanische Geschwister (tv-spel). — 0.55 Nieuws.

RTB 1

NED. 2
18.35 Sesamstraat.
18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 De Muppet show. — 19.25 Willem Bosman
(dok. over slaven). — 20.00
Nieuws. — 20.27 De legende van
koning Arthur (fJ. — 21 20 Brandpunt - 21 55 De Sullivans (f). —
22.20 De ver van mijn bed show. —
23.10 Bidden met Sint-Jan van het
kruis. — 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55
Konsumentenmagazine. — 20.20
Convoi
(Iruckers-western).
—
22.10 Le carrousel aux images. —
23.05 Nieuws en weerbericht

BRT 1
18.00 Sesamstraat - 18.15 Klein,
klein kleutertje. — 18.30 Popeye.
— 18.35 Veilig en zuinig autorijden
(Open school). — 19.07 De Protestantse Omroep. — 20.15 De leeuw
en de wind. (Avonturenfilm) —
22.10 Curriculum: Maria Rosseels.
— 23.00 Nieuws.

BRT 2
20.15 Ontsnappingsroute (f). —
21.05 TV-touché (satire). - 21 30
Dag aan dag. — 2200 Schulmeistercantate (Kantate van Telemann).

LUX.
19.58 Nieuws. - 2000 Chips (f).
— 21.00 Les inconnus dans la ville
(gangsterfilm). — 22.30 Autorubnek

TF1
20 00 Nieuws. - 20.30 Te Deum.
— 2125 L'Homme des nvages
(TV-film) - 22.30 Pardonnez-nous
nos enfances (over de kinderjaren) - 23.30 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws - 20 35 Guerre en
pays neutre (dokJ. — 21.35 Boekenmagazine — 23.05 Jeune et
innocent (thriller).

NED. 1

FR-3

1858 Nieuws - 1900 Bolke de
beer (O. — 19.10 Koper in kerstsfeer (Religieuze muziek) — 19 35
De woord-in-beeld-kwis — 2000
Stedenspel
(spel).
—
21.37
Nieuws. — 21.55 Schrikdraad
(Info). - 22.45 Tot besluit (meditatie). — 22.55 De Hongaarse opstand in Nederland (dok). - 22.30
Nieuws.

20 00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le nouveau vendredi (Encjétes). — 21.30 Histoire de Félix
n v - f i l m ) - 22.25 Nieuws.

NED. 2
18.35 Sesamstraat
—
18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 Familiekwartet (kwis). — 19.25 Banana
Split (verborgen camera). — 20.00
Nieuws — 20.27 Op en top André
(show). - 21.20 Pastorale 1943
(Verzetsfilm) - 23.00 Aktua TV
(Info). - 23.50 Nieuwra.

Sierpleister
op gevels?
Alle vochtisolaties
A T H O S pvba
E i k e n s t r a a t 212, Reet
Tel. 031-88.64.68
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

RTB 2
19.00 Honger in de Sahel (dok). 20.00 Literair magazine. — 20.30
De herinneringen van Paul Collaer
(dok). 21.25 Le chateau de
Barbe-Bleue (ooera van Bartok).

ARD
20.00 Nieuws. - 21.00 Musikladen
(show). — 21.45 Scheibnerweise'
(show). — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 Portret van komponist „Nali"
Gruber — 0.00 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws (kwis). - 19.30 Der
grosse Preis. — 2050 Die grosse
Hilfe. - 21.00 Heute-Journal. 21.20 De Commonwealthkonferenties en de Britse politiek (reportage). — 22.05 Spielraum. Over autoriteit en onderdanigheid (reportage). — 0.30 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteit —

— Le g e n o u d e C i a l r e , g e n e r a t l e s c h e t s v a n Eric R o h m e r m e t
o.a. J.-CI. Brialy e n L a u r e n c e d e M o n a g h a u .
D i n s d a g 15 d e c o m 21 u. 0 5 o p R T B 2.
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Kritisch bekeken

Pater Joris Declercq
(Djoos Utendoale) is niet meer
Vrijdagmorgen 4 december II. overleed na een pijnlijke ziekte pater
Joris Declercq. Hij was sinds januari 1975 pastoor van Haringe, een
kleine parochie in de uithoek van de Westhoek, waar hij een ander
groot Vlaming, pastoor Wilfried Bruneel, opvolgde.
Hij was ruim 21 jaar missionaris in Afrika (Burundi) maar bleef steeds
met hart en ziel verknocht aan de Westhoek. Verankerd aan zijn
Vlaamse volk, de streektaal en de grond, heeft hij zijn liefde
uitgezongen in diepzinnige verzen, zijn volk getypeerd in streekverhalen en de streek van heuvels en vlakten uitgeborsteld in impressionistische schilderwerken.
Pater Joris Declercq werd geboren aan de voet van de Rodeberg
te Westouter, op 23 april 1921,
als 14de kind van Remi Declercq
en Octavie Cuvelier. Vader Remi
was een kunstzinnig man en
moeder Octavie kende hele resems volksverhalen.
Joris liep school in Westouter en
was later vijf jaar werkzaam als
schildersgast Een stille teruggetrokken jongen die muziek en
viool leerde spelen en ondertussen ook lessen volgde bij kunstschilder Juul Boudry. Intussen
luisterde hij naar de sappige
Westhoektaai
en
vergaarde
spreuken en gezegden.
Joris Declercq hield dolveel van
zjn dorpsgenoten maar voelde

zich toch tot hogere belangen
geroepen: hij zou priester worden. Hij was toen 19 jaar en nam
zijn intrek bij de „late roepingen"
van de paters van Lommei. Op
Kerstavond 1950 werd4iij priester gewijd.

Koekebrood...
Tijdens de opleidingsjaren blonk
hij uit in taaistudie en taalwetenschap. Het was tevens de periode dat hij zijn volkse verzen
schreef. Die verschenen meestal
onder het pseudoniem Djoos
Utendoale, in „De Linie" en in
„Notre Flandre", het Fransvlaamse tijdschrift. In 1952 herschrijft
hij het welbekende toneelspel

van Felix Timmermans „En. waar
de sterre bleef stille staan-" in de
Westouterse streektaal, om opgevoerd te worden door de
Westouterse toneelkring. Op de
eerste bladzijde van die bewerking schreef hij „Vertaald in de
streektaal om bij de eerste de
beste gelegenheid te gaan spelen over de Schreve, voor de
mensen van Frans-Vlaanderen
die sinds lange tijd geen toneel
meer hoorden in fiun eigen taal."
Wat dan ook gebeurd is in 1955.
Voor Frans-Vlaanderen was het
een herontdekking van de rijkdom van eigen taal. „Het klonk
lijk koekebrood in hun oren" zo
zegden ze. Sindsdien hebben er
jaarlijks een 20 tot 30 opvoeringen plaats in Frans-Vlaanderen.

21 jaar Urundi

Einde 1953 trok pater Declercq
naar Afrika, naar het toenmalige
Urundi in Gitega waar hij met een
viertal andere paters een nieuwe
missiepost stichtte. Op korte tijd
leerde hij er de inlandse taal, het
Kirundi. Met zijn ruim aanpassingsvermogen was Joris er weldra de geliefde missionaris. Hij
wijdde zich aan inlandse taaistudie en inlandse muziek. Hij werd
lid van de nationale liturgische
kommissie voor Urundi en werkte er aan de aanpassing van de
inlandse muziek voor het gebruik
in de liturgie, om op die wijze de
schone inlandse eigenheid in het
kristendom op te nemen. Hij
schreef vijf Kirundimissen, een
zestigtal psalmen en heel wat
inlandse liederen. Voor radio Bujumbura verzorgde hij wekelijks
een kort godsdienstprogramma.
In de 60'er jaren evolueerde de
toestand in Urundi in ongunstige
Verleden week besliste de jury een tiental poëziebundels, waar- zin. Na de onafhankelijkheidsvan de Literaire Prijs van de Stad voor hij o.a. de Blanke Gijselen verklaring op 1 juli 1962 zou het
Brussel, met eensgezindheid van Prijs en de Poëzieprijs van de ergste nog komen. Verraad, komstemmen om haar prijs toe te Vlaamse Gids kreeg. Van in de tijd plotten en misdaden volgden elkennen aan onze medewerker Nic dat Wij nog de Volksunie heette kaar op om uit te barsten in de
van Bruggen, voor zijn onlangs bij werkt Nic van Bruggen reeds mee Hutu-opstand en de daaropvolde uitgeverij Elsevier Manteau aan ons blad met voornamelijk gende gruwelijke repressie van
verschenen dichtbundel „Place bijdragen over plastische kunst en 1972 die 200.000 Hutu het leven
des Vosges". De jury bestond o.m. dans. De literaire prijs van de Stad kostte.
uit Paul Koeck, Willem M. Rogge- Brussel, ten bedrage van 40.000 Pater Declercq werd er het leven
man, Ben Cami, Bert Decorte, R.F. frank, zal einde januari uitgereikt onmogelijk gemaakt omdat hij
Lissens en Paul Hadermann. Nic worden tijdens een plechtigheid in een hinderlijk getuige was gevan Bruggen publiceerde reeds het stadhuis van Brussel.
weest van onnoemelijk veel
beestig geweld. Er bleef hem
niets anders over dan te gaan.
Op 11 november 1974 stond hij
terug in Vlaanderen. In januari
1975 trekt hij als nieuwe pastoor
naar Haringe, een verloren gehucht in de Westhoek. De eerste
parochianen die hem daar zagen
meenden met een straatloper te
doen te hebben. Afgedragen kleren, een baard en lang haar, dat
kon zeker de nieuwe pastoor niet
zijnIn minder dan geen tijd drukte hij
zijn stempel op Haringe, een vlek
aan de IJzervlakte en te paard op
de Fransvlaamse grens, een
Blauwersnest. Temidden van de
landelijke bevolking en de nazaten van de beruchte Blauwere
voelde hij zich weer „thuis". Hij
stichtte er de „Kultuurgemeenschap Haringe", organizeerde diNic van Bruggen voor een „spijker-schildenj" van de uit Oost-Duitsland verse kunsttentoonstellingen die
naar het westen gevluchte kunstenaar Günther Decker, tijdens de ope- telkens duizenden mensen lokning van de Zero-overzichtstentoonstelling in het Museum voor Schone ten en lag aan de basis van vele
andere kulturele avonden die
Kunsten te Antwerpen, december 1979.
druk werden bijgewoond.
De restauratie van de monumentale Sint-Martinuskerk kwam
weer op dreef en op 26 juli 1981

WlJ-medewerker
Nic van Bruggen:

literaire prijs Stad Brussel
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Vlaanderen en de Westhoek
verliezen een groot Vlaming
en een fijngevoelig kunstenaar

kende hij het groot genoegen de
kerk in al haar glorie te mogen
heropenen.

Begenadigd
kunstenaar
Het werd eveneens een vruchtbare letterkundige periode. In
1975 publiceerde hij het boek
„Burundese Novellen", gaat op
zijn elan door en herschrijft in
1976 het volksboek van Juul Leroy „Karel de Blauwer". Toch zou
Djoos Utendoale het meest bekendheid verwerven met zijn
volkspoëzie, zijn heimatverzen.
Overal in de streek werden ze
voorgedragen. Antoon Van der
Plaetse nam er enkele op in zijn
uitgebreid repertorium en die andere woordkunstenaar Gerard
Vermeersch, ook een Westouternaar, vulde er een hele fonoplaat
mee. Willem Vermandere, de
troubadour van de Westhoek,
heeft er vele op muziek gezet en
ze doorheen heel Vlaanderen uitgedragen. Wie kent er niet „Myn
menschen van te lande-"?
„Westhoekse Poëzie" verscheen
in 1979. Een tweede bundel ligt
ter perse en verschijnt binnenkort
Pater Declercq was ook een begenadigd kunstschilder en bekwam in 1979 de Faluintjesprijs
te Baardegem.
Pater Joris opereerde langs
weerskanten van de Schreve,
„een begrenzing.zonder grenzen"
schreef hij. Hij was er ook de
vriend van Jan en alleman en lag

mede aan de basis van de oprichting van „Radio Uilenspiegel", een Vlaamse zender die
illegaal moest werken en viermaal in beslag werd genomen,
Onder zijn impuls werden Vlaamse Mariakapelletjes in FransVlaanderen gerestaureerd (twee
in Bambeke en een in Steenvoorde), alsmede in de eigen Westhoek.
Een streek- en taaiminnaar lijk
pater Declercq kon niet anders
dan een overtuigd Vlaming zijn.
Hij vond dat trouwens de meest
vanzelfsprekende zaak ter wereld. Bij iedere feestelijkheid te
Haringe — och God, wat waren
het er vele — stak hij fier de
leeuwevaan uit Op de jaarlijkse
gezellige VU-maaltijden was hij
steeds present en smukte de
gezelligheid op met zijn jongste
verzen. Voor „150 jaar België-"
had hij zijn beste pen gescherpt
Pater Joris Declercq is nu van
ons heengegaan. We voelen er
ons allemaal bedeesd bij. De
ongekunstelde kunstenaar die
bij pot en pint zo gaarne tussen
het gewone volk vertoefde laat
een grote leemte na. Het zal
moeilijk wennen zijn maar wij
voelen ons sterk bij zijn boodschap:
Myn mênsch'n van te lende
bluuft julder wegen goani
Kop in de lucht, vor niet
beducht!
Durft! En je bluuft bestaan.
Rik Sohier

m

Kritisch bekeken

Dostojefski...
... geld noch tijd
Dit jaar werd de honderdste verjaring van het overlijden van de
wereldberoemde
Russische
schrijver Fjedor Dostojefski herdacht. Reeds in januari jl. verscheen in het maandblad Maatstaf
een Dostojefskl-nummer met heelwat interessante beschouwingen
over de auteur van de Gebroeders Karamazov, De Idioot, De
Speler, Misdaad en Straf, Uit een
Dodenhuis, Witte Nachten, Herinneringen uit het sous-terrain. De
Dubbelganger, De Droom, De
Zachtmoedige en Arme Mensen,
om maar deze te noemen.
Hoeveel kost bij Dostojefski een
begrafenisrhaal?
Onder deze titel wijdt Charles B.
Timmer een stevig gedokumenteerd artikel aan het vreemde verschijnsel bij de romanhelden en
hun akolieten dat ze blijkbaar geen
enkele arbeid verrichten en dan
ook konstant in geldnood verkeren, hoewel er kwistig met giften
en aalmoezen wordt omgesprongen. Nergens bij Dostojefski
wordt er gewerkt. De romanfiguren hebben doorgaans wei ^ e n
beroep, maar dat is dan ook alles.
De generaal is nooit bij zijn troepen, de ingenieur bouwt geen
bruggen, de ambtenaar is niet in
zijn buro, enz... Iedereen verzuimt
ofwel zijn werk of heeft er nooit
aan gedacht, geld te verdienen
met werken. Vandaar het bestendig geldgebrek bij deze romanhelden, geldgebrek dat ook het léven
van de schrijver vergalde, die zoals bv. Honoré de Balzac haast
bestendig in geldnood leefde. Desniettemin wordt er met geld gesmeten. In De Idioot werpt Nastasja Filipovna honderdduizend
roebels in het vuur, maar ze heeft
er wel voor gezorgd dat de bankbiljetten stevig verpakt zijn. In Hel
dorp Stepantsjikovo gooit één
der romanhelden 15.000 roebel
weg, in andere romans krijgen d e
helden een som ten geschenke of

in lening, elders nog wordt het slijk
der aarde gestolen of verspeeld.
Wanneer in De Demonen aan het
hoofdpersonage gevraagd wordt
wat hij doet, antwoordt hij... te
werken bij een koopman. Met
deze halve zin moeten wij het
stellen, want de betrokkene is natuurlijk nooit aan het werk. Hij
neemt zoals zovelen van zijn kollega's deel aan eindeloos lange
nachtelijke gesprekken, die soms
tot honderd bladzijden worden uitgesponnen. En wanneer er dan
toch één werkt brengt 'deze zijn
tijd door met het schrijven, tot diep
in de nacht, van verklikkersbrieven! Heel wat Dostojef ski-personages blijken min of meer een slag
van de molen te hebben gekregen.
Er zijn absurde dingen bij de vleet.
Z o heeft de schrijver van de denuntiatiebrieven vergeten zijn pen
in de inkt te doppen zodat hij
heelwat van zijn werk moet overdoen. Dat er vanwege de hiërarchische overheid toezicht wordt
gehouden op het werk van de
latere ambtenaren is al evenmin
het geval.
In Misdaad en Straf gaat de
schrijver van het artikel nauwkeurig het gedrag van Rasklinkov na
op financieel vlak, weliswaar ten
rande van de dubbele moord die
deze student (die niet studeert)
begaat in de waan dat het om een
perfekte moord gaat
Hij komt tot de konklusie dat Raskolnikov meer geld uitgeeft dan hij
in zijn zak heeft. De geldoffers die
Raskolnikov brengt zijn eensdeels
uit mededogen ingegeven (voor
de moord), anderdeels door trots
(na de moord). Hij bekostigt ook
het begrafenismaal van een alkoholist die zich doodgedronken
heeft. Hij krijgt daarvoor geen
dank, integendeel, hij wordt aan de
deur gezet terwijl het maal in een
orgie ontaardt met tierende wijzen
en ruziemakende dronkaards.
Het element geld worpit door Dos-

tojefski als spanningselement gebruikt in deze roman. Geld is bij
Dostojefski minder een betalingsmiddel dan een karakterontleding:
door de wijze waarop zijn helden
tegenover geld reageren geven ze
zich bloot Het beeldend beschreven maal en de er op volgende orgie komt schrijver als absurd voor
maar o.i. past deze gebeurtenis
uitstekend in het gedragspatroon
van de doorsnee Rus tijdens de
vorige eeuw: fatalistische berusting door middel van sterke drank.
Is het overigens anders bij ons
geweest? Nog tot op vandaag
ontaarden sommige begrafenismaaltijden ook ten onzent tot
drank- en scheldpartijen. Spreekt
men soms niet van een begrafenisfeest?
Opheffing van de tijd
In een ander artikel van Maatstaf
gaat Sander Brouwer de rol van
de tijd na in Dostojefski's werk. Hij
stelt inleidend vast dat in de modernere Dostojefski-kritiek veel
aandacht wordt geschonken aan
de rol van de tijd in zijn werk. Verscheidene onderzoekers hebben
er op gewezen dat in die romans
een eigenaardige opheffing van
de tijd plaatsvindt Het is alsof de
gebeurtenissen zich buiten de normale, objektieve, wereldse tijd afspelen. Het is alsof de tijd op de
wezenlijke gebeurtenissen niet de
minste vat heeft Hiermee is bedoeld de zeer snelle opeenhoping
van gebeurtenissen, die soms vele
tientallen bladzijden innemen en
waarvan de lezing meer tijd vergt
dan de gebeurtenissen zelf. Een
andere oorzaak van het feit dat de
lezer het besef van tijd verliest is
de wirwar van gebeurtenissen en
het bij Dostojefski steeds weerkerend verschijnsel van het achterhouden van gegevens, die de verteller veel later plots in het strijdperk werpt waardoor men een
heel andere kijk op vroeger beschreven gebeurtenissen en per-
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sonages krijgt Sander Brouwer
stipt hier aan, dat een dergelijk
procédé de lezer het tijdsgevoel
doet verliezen en de indruk heeft
dat er kop noch staart aanzit
Terloops moeten w e er hier op
wijzen dat het ten tonele voeren
van talrijke personages eveneens
verwarrend w e r k t nog verhoogd
door de uiteraard voor westerlingen moeilijk te onthouden Russische namen.
Dit opheffen van de tijd is mogelijks het gevolg van het gebruik
van verschillende tijden. Er is het
totaal van de beschreven handelingen. Soms verspringt de verteller met tien jaar in één zin. Er rijzen
allerlei vragen. Wat is voor de
verteller verleden tijd? Z o ja, hoe
ver? Staan latere gebeurtenissen
de verteller helder of verkleurd
voor de ogen? Hoe geloofwaardig
is een passage, verteld in de tegenwoordige tijd?
Zat de verleden tijd vast aan een
bepaalde periode uit de geschiedenis? Zoals er reeds werd op
gewezen is er de samenvatting
van een hele tijdsperiode in één
zin, en omgekeerd wordt een „banaal" feit met honderd bladzijden
bedacht. Men verkrijgt een soort
ritmeverwisseling door de variatie
en herhaling van het procédé.
In zijn „Poëtica van de oud-Russische literatuur" stelt D. Lichatsjov
dat de verteller Dostojefski de

gebeurtenissen vaak als een volkomen verrassing aanvoelt alsof
hij ze op de hielen zit maar ze nooit
kan inhalen, ingevolge onverwachte wendingen. Men heeft de indruk dat de lezer een pakket
literatuur toegegooid wordt en dat
hij zelf maar moet uitmaken wat
belangrijk is en wat niet
Lchatsjov trekt hieruit het besluit
dat Dostovjefski dit doet omdat hij
juist het eeuwige, buitentijdse in
het tijdelijke bestaan van de [jersonages wil laten zien. M.M. Bachtin gaat in zijn werk „Problemen
van Dostojefski's Poëtica" nog
verder en heeft het over een
derde aspekt van de tijd nl. de betekenis ervan voor de personages
zelf. Zijn stelling is dat niet de
auteur maar de romanfiguur zelf
het laatste woord hebben. Bachtin
gaat daar verder op in en verbindt
er filosofische
beschouwingen
aan waarop w e in het relatief kort
bestek van dit artikel niet nader
kunnen ingaan ook omdat het te
spekulatief is. Het moge volstaan
aan te merken, dat tijd en geld bij
Dostovjefski ook de rol van symbool vervullen en als dusdanig de
weerklank zijn van de personages
en omgekeerd.
— Maatstaf. Opgericht in 1952
door Bert Bakker, Uitgeverij „De
Arbeiderspers", Singel 262, 1001
Arr. Amsterdam. Prijs per nr,
385 fr. (abonn. 60 gulden).

In de Brusselse KVS

Tentoonstelling
„Karel Buis en zijn Tijd"
In oktober j.l. besteedde onze redaktie de nodige aandacht aan
Karel Buis, enige Vlaamse burgemeester van Brussel (1881-1899)
sedert het ontstaan van België, dit
naar aanleiding van de viering van
de honderdste verjaardag van zijn
ambtsaanvaarding.
Het Karel Bulsfonds, nu in samenwerking met het Archief en Museum van het Vlaams Leven te
Brussel, richt een tentoonstelling
in over „Karel Buis en zijn Tijd",
waarbij merkwaardige dokumenten uit stads- en andere archieven
een ruim beeld verschaffen van

een periode waarin op velerlei
gebied opmerkelijke verwezenlijkingen tot stand kwamen, onder
impuls van o.a. burgemeester Karel Buis.
Deze is te zien in het foyer, Lakensestraat 146 te Brussel, en is nog
toegankelijk op de speeldagen
van de KVS, 10, 11, 12, 16 en 17
december e.k. telkens vóór de
vertoningen, van 19 tot 20 uur. O p
zondag 13 december van 14 tot
15 uur. De toegang is gratis. Geleide bezoeken kunnen worden aangevraagd bij het Archief en Museum van het Vlaamse Leven te
Brussel, tel. 02-520.15.34.

Door de leesbril bekeken
Drie dagen geleden, maandag 7 december, was het
duidelijk verzamelen geblazen In de Snorrenklub
aan de Antwerpse Brouwersvliet: Herman Denkens vierde er zijn come-back als kunstenaar met
een tentoonstelling recente tekeningen. Zovelen
— celebriteiten, bekenden en onbekenden —
hadden er aan gehouden hem hun vriendschap te
komen betuigen, dat inleider Hugo Schiltz zich
verplicht zag het (geestige) woord te voeren
vanop een tot spreekgestoelte geVmprovizeerd
cafétafeltje: een overdekte speaker's corner als
het ware.
Hoe dan ook, Hugo Schiltz' intro was gekruid met
een sterk vleugje retro, het bewijs ook dat de nostalgie toch nog steeds is wat ze was, namelijk een
stukje zorgzaam gekoesterd, ondeelbaar geluk
d a t eens geproefd, steeds blijH nasmaken.
Herman Denkens is inderdaad de belichaming van
een onvervreemdbaar stuk Antwerpse vaderlandse geschiedenis. De „petite histoire" dan, de enige
die écht t e l t Van de tekeningen in Rommelpot tot
zijn recent werk, blijft hij duidelijk herkenbaar: hij
heeft immers p o o t en het is derhalve allerminst
verwonderlijk dat hij een hele generatie cartoontek f naars, ook kwa lay-out zwaar beïnvloed heeft —
'en sukses oogstte tot in Finland. Uit de geschiede-

nis van de Vlaamse cartoon is hij Inderdaad nielf:
weg te denken. Maar ook als personage — en wie
zal zo vermetel zijn te loochenen dat hij inderdaad
een figuur is? — heeft Herman Denkens een
boeiende rol gespeeld in het naoorlogse kuituuren daarbij onvermijdelijk gepaard gaande utt#|
gaansleven. Van Artes tot het Hessenhuis, zonder?
de Exi-klub en de Gard Sivik te vergeten, Herman
Denkens was er steeds bij, stimulerend, relativerend ook — en of dat vaak moét! — een soms lawaaierige, steeds vertrouwde en bezige aanwezigheid. Dit komt waarschijnlijk omdat hij op één punt
biezonder on-Vlaams is: zijn positieve instelling^:;:
maakt dat deze levensgenieter ook bij de anderetjif
de pluspunten ziet zodat hij zich niet vermeit In
gekanker en gejammer. Dat houdt hem dan ooks
jong.
Toen ik thuis kwam, hoorde ik nog net tijdens het
laatste radiojournaal dat Wilfried Martens lot
formateur was aangesteld. De harde dagelijksheid
en haar nasleep van abstrakte bedoeningen naiit|
weer eens de overhand op de geborgen, warme « l i l
konkrete harteliikheid.
I

Henri-Floris Jespers
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aan de definitieve verarming toe.
De topklubs zullen de markt nog
schaamtelozer kunnen afromen
en de ongelijkheid zal nog sterker
toenemen. De overwinnaars tenslotte zullen de topspelers (een
beperkend begrip!) zijn wier toekomst zal verzekerd zijn voor
„vandaag" Is begonnen.

Fifpro: nooit genoeg
Vorige week hield de Fifpro, het overl(oepeiend orgaan van diverse
nationale (voetbal)spelersvakbonden, te Gent zijn jaarvergadering.
De Belgische spelers werden vertegenwoordigd door Erwin Vanden
Daele, Erik Gerets en de lange Millecamps.
De Fifpro keerde zich zoals gebruikelijk tegen de nog in de meeste
landen vigerende transfersystemen. Het juridisch onderbouwen van
dit verzet was uiteraard eenvoudig. De transfervergoeding die de
verwervende klub aan de afstanddoende klub uitbetaalt mist inderdaad elke juridische grondslag. Z i j is enkel mogelijk omdat klubs en
bonden betrouwen op hun monopoliepositie. De Leuvense professor
in arbeidsrecht, Roger Blanpain, die al jaren ijvert om de Belgische
sportlui een rechtsstatuut te bezorgen, aarzelde weer niet deze „moderne vorm van slavernij" breedvoerig te hekelen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de
professor en zijn vrienden van de
Fifpro voor nagenoeg elk nationaal en internationaal gerechtshof
hun „gelijk" zullen halen. Wij kunnen hen zelfs tot op zekere hoogte volgen.
Maar ze hebben het verkeerd
voor wanneer ze menen dat de afschaffing van transfersommen de
voetbalsport zal saneren Integendeel Het geld dat de klubs nu
onderling uitwisselen zal doodgewoon in de zakken van de spelers
terechtkomen. De ongelijkheid
tussen de klubs zal er nog worden
door bevorderd.
Een voorbeeld? Anderlecht hengelt al jaren naar Erwin Vanden-

berg. De hoge transfersom plus
de (met onaanzienlijke) overgangspremie voor de speler
schrikken de Brusselse klub nog
af. Daardoor kan Lierse haar topspeler nog een tijdje voor zichzelf
en zijn publiek behouden.
Wat gebeurt er als de Fifpro zijn
zin krijgt? Heel eenvoudig. Anderlecht wacht tot Erwin Vandenbergs kontrakt verstrijkt. Het benadert de speler en schermt met
bedragen waarvan de reeds rijkelijk betaalde speler nu nog met
durft dromen Lierse, dat zich al
zoveel zware inspanningen getroostte om haar topspeler te behouden, kan onmogelijk op tegen
deze vorm van opbod Erwin vertrekt met zijn zakken vol geld
Anderlecht, gaf (nog altijd) erg
veel uit om de speler te verwerven
en Lierse blijft in puin achter. Zelfs
geen vergoeding om nieuwe spelers ter vervanging te kunnen aantrekken.

Sport

Het voorbeeld klinkt misschien naïef maar het Is zeker niet gek.
Anderlecht heeft zich overigens
„verrijkt" met een speler die al
zoveel verdiende alvorens de
shoes aan te trekken dat deze
zich onmogelijk blijvend kan motiveren voor de uitbouw van een
lange carrière aan de top. In dit
verband volstaat het te verwijzen
naar het wedervaren van Johan
Cruyf, de geldwolf wiens loopbaan
aan de top ophield toen hij Ajax
voor Barcelona ruilde en die nu
nog een manier gevonden heeft
— bewijs voor de waanzin van
klublelders — om naar Ajax terug
te keren voor... de helft van de
meeropbrengst van de gebruikelijke ontvangsten!
Neen, als de Fifpro zijn slag thuishaalt en dat zien w e op lange
termijn wel gebeuren, zijn de klubs

Het Is naar ons gevoelen duidelijk
dat de woordvoerders van de
Fifpro naast de realiteit van het
voetbal leven. Zij hebben te weinig
(om niet te zeggen geen) Inzicht In
de werking van de (kleine) klubs.
Zij redeneren In termen van macht
en recht en wensen geen rekening te houden met de inzet die
vele kleine mensen opbrengen om
voetbal mogelijk te maken.
Voetballers bewegen zich op een
arbeidsmarkt. Daar niet over.
Maar het eindprodukt ligt niet
noodzakelijk aan het einde van
een automatische keten. Dat
wordt al te gemakkelijk vergeten
en door toevallige spjonsors — die
met zakelijke zekerheid hun sukses menen te mogen voorspellen
— vaak tot hun schade en schande ondervonden.

Waarmee wij natuurlijk niet willen
zeggen dat de voetbalbond het
gelijk onvoorwaardelijk aan zijn
kant heeft. Integendeel. Het huidige percentage (om en bij de acht
en halO dat de speler wiens overgang geweigerd werd van de gevraagde transfersom als „jaarwedde" moet verzekerd worden Is
onrechtvaardig laag. Voor een
middelmatige prof kan men in de
gegeven omstandigheden moeiteloos tien miljoen en meer vragen
en dat kan natuurlijk niet!
Evenzeer zou de voetbalbond er
alles aan moeten doen om het
vrije spelersverkeer binnen de
amateurklubs te bevorderen.
Het zal de lezer duidelijk zijn dat
de moeilijkheden nog niet van de
baan zijn. De Fifpro wint onmiskenbaar aan Invloed. Fifa en Uefa
zouden er goed aan doen de
organizatie ernstig te nemen. Al
was het maar omdat zij kunnen
helpen om de gesel van de „managers" uit de voetbalstadions te
verdrijven en omdat het eventueel
uitwerken van een „modus Vivendi" de klubs op lange termijn misschien niet helemaal In de kou (en
de schulden) zal laten staan.

Het BOIK moet kiezen
Het BOIK, hoeder van de sport in
ons land, krijgt skrupules.
Wij
hebben op deze bladzijde
de
commerciële initiatieven van het
Komitee al vaak in vraag gesteld.
Of een Olympisch Komitee, dat
jarenlang het schijnheilig
amateurisme van topatleten met de
mantel der liefde bedekte, zich
ongeremd op geldjacht
mocht
begeven? En terzelfder tijd ook
nog van de staat de
ruimste
subsidies mocht proberen los te
krijgen ?
In die dubbelzinnige
toestand
schijnt, na de jongste
algemene
vergadering, verandering te zullen komen. Zegde de heer Harmon, de grote baas van het Gemeentekrediet
en als
dusdanig
de belangrijkste sponsor van het
BOIK: „Het gaat niet langer op
dat specifieke commerciële akties met budgetten waarbij tientallen miljoenen worden gemobilizeerd, allemaal zouden lopen
via de V Z W BOIK die eigenlijk
een welomlijnde sportieve en sociale roeping heeft. Dat is niet
helemaal netjes, het is ook technisch-ekonomisch niet gezond."
Zo hoort de lezer het ook eens
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van een ander.
Wat wil het BOIK en haar sponsors (de vijf zijn er
inmiddels
zeven
geworden)
dan
gaan
doen?
Zij richten een nieuwe VZW op:
„Komitee ter bevordering van de
Belgische sport". Deze zal zich
bezighouden
met het organizeren en exploiteren van commerciële initiatieven. Het BOIK blijft
dus, langs een om wegje, organizator van sportevenementen
(het
internationale
tennistornooi,
okkasionele kampioenschappen
—
dit jaar judo, tafeltennis en jumping — en natuurlijk
ook het
sportsalon). De winsten
vloeien
uiteraard via dezelfde omweg terug naar het BOIK De principiële
vraag of dit alles kan, blijft bijgevolg gesteld.
Naar ons gevoel bestaan er desbetreffend
twee opties:
ofwel
ziet het BOIK af van elke vorm
van staatssteun en van het gejammer over het uitblijven daarvan en voorziet zelf in zijn inkomsten; ofwel beperkt het BOIK
zich tot haar
oorspronkelifke
taak, vraagt (en krijgt)
staatssteun en ziet af van commerciële

nevenaktiviteiten
met of zonder
omweg.
De tijdsgeest wijst in de richting
van de eerste optie. Maar dan
moeten de heren van het BOIK
ook konsekwent blijven en hiet
uit de twee ruiven willen eten.

Brussel wil
een nieuw
sportpaleis bouwen

Onlangs nog kregen zij negen
miljoen uit de staatskas op hun
rekening gestort
waarmee het
deficit van de
Moskou-expeditie
werd uitgeveegd. Daarover ondervraagd
mompelen
zij
iets
over eerder aangegane
verbintenissen die evenwel toevallig telkens opnieuw in hun
voordeel
spelen.
Wij hebben echt wel
respekt
voor de ondernemingen
van de

Olympische
vaderen maar zij
dienen in het oog gehouden te
worden.
Enig
machtsstreven
(spraken zij ooit niet over hun alternatief sportministefrie ?) is hen
niet vreemd. Zo willen zij nu ook
de „sport voor allen"gaan
bevorderen. Een opdracht die normaal
ressorteert onder het ministerie
van Kuituur en meer bepaald het
BLOSO. Soortgelijke
initiatieven
vreten, wanneer zij enig resultaat
willen afwerpen, miljoenen op en
de totale begroting beloopt nu (al
of maar) 38,5 miljoen.
Ander hooggegrepen initiatief: in
Brussel wil men, in het Heizelcomplex, een sportplein
bouwen.
Kostprijs: 850 miljoen. De stad
Brussel zou de grond
beschikbaar stellen en de grootste financiële lasten dragen. Het BOIK
zou kapitaalkrachtige
sponsors
aanbrengen en de sportieve en
commerciële
uitbating
toevertrouwd krijgen. Oplevering:
einde 1983. Als ze dat klaar krijgen
kopen we een hoed om hem voor
ze af te nemen. Want vergissen
wij ons als we menen dat de stad
Brussel
er financieel
niet zo
schitterend
voorstaèt?

t^/eekblad
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in de Volksunie
Volksunie in
Oostvlaamse provincieraad:
dubbel zo sterk
en nog strijdlustiger!
GENT — Ter gelegenheid van de algemene bespreking tijdens de gewone
zittijd van de provincieraden worden door de woordvoerders van de
verschillende partijen allerlei problemen aangesneden die dikwijls weinig te
maken hebben met de provincie over het algemeen en de begroting in het biezonder.
Over de begroting werd inderdaad even weinig als gewoonlijk gezegd, maar
over de provincie als dusdanig des te meer.
De provincie — of, om het eigentijds of zelfs futuristisch te zeggen: het
intermediair niveau — staat voor het ogenblik in het middelpunt van de
belangstelling van specialisten-staatshervormers. De provincie zo maar
afschaffen is ondenkbaar (wat doe je met de provinciale administratie, de
provinciale instellingen zoals het onderwijs?), het politieke impact ervan uitschakelen- daartoe was even besloten, maar de laatste tijd wordt eraan
gedacht tussen gewest en gemeente een tussenschakel te leggen, de overheid
kan op deze wijze dichter bij het volk worden gebracht, misschien kan een
efficiënter beheer tot stand komen.
Over zulke diepzinnigheden werd tn
onze raad gepiekerd, en wijze woorden in dit verband uitte de VU-fraktieleider Herman Burghgrave Maar naast
de toekonnst van de provincie genoot
het recente verleden van verkiezingen
en samenstelling van de deputatie in
de provincie Oost-Vlaanderen de
grootste aandacht en de woordvoerder van de (haast verdubbelde) VUfraktie was de enige die duidelijk de
dingen bij de naam zei
Niet dat we jullie willen vermoeien met
een lange geschiedenis, maar in 't kort
willen we ze jullie wel opdissen, omdat
ze zo kenschetsend is voor onze
politieke zeden
„Een beleidsploeg vormen op nationaal
vlak IS blijkbaar een langdunge en
moeilijke bevalling Op provinciaal vlak
gaat dat veel sneller, automatisch zelfs,
maar dat automatisme is er van nu af
zeker met meer bij en dat is zeker positief "

SP: buiten..
Dat automatisme waarop spreker
doelt IS het steevast samengaan van

ZCXKCRCl^
• Werkloze B2-A3 elektronikamechanicus zoekt betrekking in
westen van Brabant of Brusselse Voor inlichtingen zich wenden tot volksv dr J Valkeniers
tel 5691604
D Vrouw (geb 1949), gehuwd,
2 kinderen, zoekt dnngend werk
op de lijn Antwerpen-MechelenBrussel Ervanng als zelfstandige
kapster en verkoopster Kontakt
opnemen met Nora SerkeynTommelein (015-61 08 39)

een aantal partijen, ongeacht de uitslag
van de verkiezingen In Oost-Vlaanderen was dat sedert jaar en dag de CVP
met de SP Voor één keer beslisten de
verkiezingsuitslagen er anders over
de traditionele meerderheid was zo
precair geworden dat de CVP naar
een andere partner uitkeek, en dit op
de haar eigen trouweloze wijze De SP
werd — tegen alle afspraken in — afgeschreven en de PVV kwam in de deputatie
Zo werd de droom van de heer Pernot
— notoir franskiljon uit Gent — uiteindelijk toch bewaarheid hij werd één
der ongekroonde onderkoningen van
ons systeem, hij werd deputee

„ franskiljon binnen!
Op deze wijze loodste de CVP — die
toch steeds de Vlaamse toer beweert
op te gaan — één der laatste Gentse
Fransgezinde politici de deputatie binnen
Met de demokratie werd nog verder
een loopje genomen „ indien mijn
informaties juist zijn — en waarom
zouden ze dat met — zit de vorming
van het Gentse schepenkollege van
volgend jaar in het onderhandelingspakket zou men zelfs een overeenkomst hebben gesloten voor twee
legislaturen " Spreker doelde op een
mogelijke CVP-PVV-koalitie voor het
Gentse gemeentebestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 1982
Naar het schijnt zou zo'n rooms-blauw
samengaan in tal van gemeenteraden
worden bekokstoofd
Trouwens, de zittijd 1981 begon incidentnjk bij de eedaflegging voegden
verschillende raadsleden „ en van de
Vlaamse staat" aan de (totaal aftandse) eedformule toe Maar Leo van
Hoeylandt maakte er een gebaar bij
dat voor de raadsvoorzitter met door
de beugel kon en slechts na schorsing
van de vergadering mocht hij de eed
afleggen opnieuw
Symptomatisch voor het regime dat
op apegapen liqt Het gehele gedoe
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van met-nagekomen overeenkomsten
en het misprijzen waarmee de wil van
het volk — die ten slotte in demokratische verkiezingen tot uiting komt —
wordt genegeerd op ongelooflijk
hooghartige wijze Zulks aan de kaak
stellen was dan ook de verdienste van
de VU-fraktie
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Huguette De Bleecker,
provincieraadslid

Jan Caudron, Aalst (1)
Jef Vinex, Erps-Kwerps (4)
Anny Lenaerts, Wilnjk C3)
Enk Vandewalle, Izegem (2)
Paul Cresens, Schaffen (10) . .
. ..
Rik Haelterman, Denderwindeke (5)
Willy Kuijpers, Herent (5)
Frans Kuijpers, Schilde (7) .. .
Georges Raes, Ledegem C7) .
Willy Serpieters, Oostende (10)
Veerie Thijssens, Ekeren (7)
Achiel Godens, Oostduinkerke (12)
Johan Vancoppenolle, St-Truiden (14)
Guido Callaert, Opwijk (14)
Roos Lernaut-Martens, Geluwe (13)
Jozef Allaert Kortrijk ( - ) .
Noél De Smet Gent-Brugsepoort (19)
Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe (14)
Erwin Van Driessche, St-Kruis (14)
Lieve Van Tyghem, CJent-Zuid (—)
VU-Assebroek (14)

. .
.
.
....

648
300
276
264
168
120
120
108
108
96
96
72
72
48
48
36
36
36
36
36
36

Van zaterdagnamiddag 19 tot woensdagnamiddag 23 december

Buur en medeburger:
de Duitse Oostkantons leren kennen
Organizatie: de Europese volkshogeschool
o.a. voor vormingscentrum Lodewijk Dosfel
Vanuit Montenau (gemeente Amel) bij
Sankt-Vith leren wij Duits-Belgie kennen ter plaatse
Met inleidingen in politieke, histonsche
en socio-ekonomische situatie van
deze „derde Belgen" Kennismaking
met hun levenswijze en hun muziek

Dit prachtige gebied met zijn bevolking, die als een speelbal van de
geschiedenis heel wat te verduren
kreeg in de jongste halve eeuw, is
deze interesse overwaard, op het
ogenblik dat men zoveel spreekt over
regionale strukturen van een vernieuwde staat

VUJO-nationaal
koos nieuw bestuur
Zaterdag 5 decenriber had de verkiezing van een nieuw nationaal
VUJO-bestuur plaats Als nieuwe
voorzitter van de Volksuniejongeren (VUJO) werd Joris Roets met
ruime meerderheid verkozen Hij
was jarenlang arrondissementeel
VUJO-voorzitter van Antwerpen.
Hij IS gemeenteraadslid te b n t en
werd onlangs tot provincieraadslid
verkozen Van beroep is hij leraar
Tot politiek sekretans werd Luk
van Biesen uit Kraainem verkozen
HIJ studeert aan de V U B en is
voorzitter van de VUJO-Halle-Vilvoorde. Als administratief sekretans werd Ivo Coninx uit Genk met
grote meerderheid herkozen.
De ovenge leden van het dagelijks
bestuur, ondervoorzitter Annemie

Casteels (Erpe-Mere), Kris Bovin
(Leuven), Wilfried Vangramberen
(Mortsel), Dirk Verheyen (Geel),
Jan Voet (Tremelo)
De krachtlijnen van het nieuwe
bestuur zijn
— Uitbouw van de Vlaamse reflex bij de jeugd.
— IJveren voor een Vlaamse
Staat waann de toekomst van de
jeugd wordt veilig gesteld
— Ruime aandacht voor de
jeugdwerkloosheid
— Radikalizeren van de Vlaamse
aktie
— Zoeken naar een evenwicht
tussen ekonomie en ecologie
— Streven naar een open demokratie in alle geledingen van de
maatschappij.

Wanneer?
Verlengd weekend van zaterdagnamiddag 19 december 1981 tot woensdagnamiddag 23 december 1981

Verblijfplaats
Studiehuis Missionhaus, Montenau 21,
gemeente Amel, tel 080-349577
Dit centrum is gelegen in een buitengewoon natuurkader waar de rust en
stilte nog absolute begrippen zijn
Montenau is een gehucht van de gemeente Amel (tussen Malmedy en
Sankt-Vith)
Veel tijd wordt er besteed aan streekverkenning en wandelen

Begeleiding
Walter Luyten, senator, medewerker
Europese volkshogeschool, leraars en
politici uit de streek

Bijdrage
Volwassenen 3 500 fr Studenten en
met-werkende 3 000 fr Hienn zijn begrepen volledig verblijf maaltijden,
kursusgeld en dokumentatie

Inschrijvingen
Door storting van het kursusgeld op
bankgironummer 068-0638900-85 van
het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
vzw, met vermelding van uw naam en
adres, aantal personen waarvoor u
inschrijft en titel kursus „Oostkantons", of op volgend adres vormings
centrum Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 Gent tel
091-257527 waar men ook alle inlichtingen kan knjgen
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Brugge-Torhout-Kust
na 8 november
(VIG) Het |onge en bi|na totaal vernieuwde bestuur van ons kust-arrondissement heeft onder leiding van
voorzitter Erwin Van Driessche de
vuurproef van 8 november '81 schitterend doorstaan een stemmenwinst
van 56'/o (beduidend meer dan het
VU-gemiddelde van 4,4 "/oV.

Vier provinciale raadsleden (Speybrouck. Fryns, Bogaerts, BaerO, een
kamerlid (Declercq), een senator (Van
In) dne afdelingen in heropnchting
(St -Michiels, Jabbeke, Zeebrugge),
een nieuwe afdeling (Brugge-noord),
het kanton Torhout uit de verdrukking,
een reeks nieuwe kaderleden en me-

OCMW-Brugge

Aanleggen wervingsreserve van
industrieel ingenieur scheikunde
Geldig tot 31 m a a r t 1984
VOORWAARDEN:
1 Gewone administratieve voorwaarden
2. Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die in
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bi) een andere
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende regeling op 65-jange leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien
van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen
3 Diploma van industrieel ingenieur scheikunde met ervaring op het gebied van chromatografische scheiding op
dunne laag van lipiden, aminozuren, finolische zuren en
suikers, scheiding van lipiden en eiwitten door chromatografie en ultracentnfugatie, gas chromatografie van vetzuren en stereoiden, hoge druk vloeistof, chromatografie en
dunne laag chromatografie van farmatea
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen
Weddeschaal: 166 tegen indexcijfer 220,80% = 524 268 869722 dn 27 jaar)
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0099581-59
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21
december 1981 met de vermelding „Examen Industrieel
Ingenieur Scheikunde"
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de
Personeelsdienst van het OCMW Brugge AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag tot deelneming examen, recent bewijs van goed zedelijk gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannelijke kandidaten, voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma
(Adv. 212)

m

in de Volksunie

WEST-VLMNDEREN
DECEMBER
11 WAREGEfVI 5de VU-dansfeest vanaf 20 u 30 in de Karekiet Galgenstraat Prijs 350 fr Vanaf 21 uur doorlopend buffet Vanaf
23 uur disko voor jong en minder jong
17 IZEGEM „De verliefde ezel" van Apuleius, een dans- en
mimespel in een bewerking van L Couperus, gebracht door
„D'Oude Kapel" uit Gent Vooraf voordracht door Johan Fleerackers over het .Taalunieverdrag" Om 20 u in zaal Tijl, Kerkplein
Inkom 120fr Org VSVK
19 KOEKELARE Vlaams Herfstbal om 20 uur in zaal Zuudhove, Ichtegemstraat Orkest „The Early Birds" 20 jaar VU

dewerkers dat zijn althans de aanwijsbare resultaten van de jongste verkiezingen Geef toe dat het met niks is en
hoop geeft voor de VU-werking in het
Brugse
In het arrondissement Brugge verloor
de SP 2,3 % en de CVP met minder
dan 11,8 % van de kiezers Een voorzichtige uitsplitsing van de resultaten
volgens de stemopnemingsburelen
mocht daarbij uitwijzen dat de Volksunie (die voor de stad Brugge bestuursverantwoordelijkheid heefü nu
alleen even sterk staat als in oktober
1976 toen kartel werd gevormd met
een lijst van kristen-demokraten De
CVP (die in de stad Brugge oppositie
voerO wordt verder teruggedrongen
en wel in die mate dat met gelijke uitslagen bij de as gemeenteraadsverkiezingen, verschillende gemeenteraadszetels voor de CVP zouden verloren gaan

19

Stedelijker
Anders dan tussen de twee wereldoorlogen (toen Vlaams-nationalisten in
plattelandsgemeenten zelfs meerderheden haalden!) zitten de VU-kiezers
vooral in de stedelijke of half-stedelijke
centra Doch ook daann tekent zich na
8 november jl een wijziging af met als
meest treffend voorbeeld ZedelgemLoppem en Jabbeke-Varsenare waar
resultaten worden geboekt die het arr
gemiddelde raken Het is ongetwijfeld
de bedoeling van het arr bestuur om
ook in de plattelandsgebieden cijfers
te scoren die voor de stedelijke uitslagen met moeten onderdoen Hetgeen
dan meteen zou inhouden dat het
hoogste stemmenpercentage wat
door de VU ooit werd behaald (nl
16,8 % in 1971) met gemak zou overschreden worden
Uit de cijfers mag ook afgeleid dat de
kiezers in meerderheid vooral een
pnncipiele stem voor de VU hebben
uitgebracht, dit mag blijken uit het
aantal zgn kopstemmen dat op de
lijsten voor kamer en senaat groter is
dan het totaal van de voorkeurstemmen

Vrouwen
Ovengens hebben het de dames, helaas op onverkiesbare plaatsen, behoorlijk gedaan, met opvallende uit-

IZEGEM Hutsepotteling of afsluiting van het wandeljaar Samenkomst om 17 u 30 in het Vlaams Huis Van daar uit naar Kachtem
(Nieuw Gemeentehuis) Deelname 240 fr per persoon (150 fr
voor kinderen tot 12 jaar) Vooraf inschrijven in het Vlaams Huis,
of bij Victor Steelant of Jons Verbeke of Wilfried Lagae
Organizatie Wandelklub Vlaams Huis

schieters achter de naam van juffr
Yvonne Roelof (1 581), mevr Net Vanden Hende-Samyn (914), mevr Nele
Mollet (2005) mevr Ludwina Deunnck-Cordy (565)
Onder de heren behoeven de „gevestigde" waarden geen krans, wel even
aandacht voor veelbelovende nieuwkomers zoals Guido Pyck (636), Enk
Vanden Bussche (508), Herman Gevaert (1 236) en Eddy Dewispelaere
(634)
Maar het citeren van deze enkele
namen mag geen afbreuk doen aan de
inspanningen van alle kandidaten en
propagandisten die uiteindelijk allemaal hebben geholpen om het naakte
aantal VU-kiezers sedert 1978 bijna te
verdubbelen

Volksunie
A r r Brugge-Torhout

Overwinningsbal
Vrijdag 11 dec '81 om 20 u 30,
zaal 't Jagershof, dorp Slnt-Andries.
Muziek: studio JOCAMA.
Iedereen op post!

VU-MIddelkerke gaat
8-11-'81 vieren!
Op de bestuursvergadenng van 26
nov II werden nogmaals de erg verrassende verkiezingsuitslagen doorlopjen Voor onze afdeling is het natuurlijk een zeer aangename dag geworden door de verkiezing van onze gemeentesekretans Julien Desseyn tot
volksvertegenwoordiger Dit is wellicht
de schoonste beloning die Middelkerke ooit bekomen heeft in haar jarenlan-

OCMW-Brugge

OCMW-Brugge

Aanleggen wervingsreserve van
industrieel ingenieur elektriciteit

Aanleggen wervingsreserve van
Doctor in de scheikunde

Geldig tot 31 m a a r t 1984
VOORWAARDEN:
1 Gewone administratieve voorwaarden
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die in
dienst van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende regeling op 65-jange leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien
van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen
3 Diploma van industrieel ingenieur elektriciteit met ervaring op het gebied van medische biotechnieken - bouwen
van elektronische apparatuur voor automatische kontrole
en quality control van klinische bepalingen, impedantie
metingen op biologische vloeistoffen
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen
Weddeschaal: 166 tegen indexcijfer 220,80% = 524 268 869722 dn 27 jaar)
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0099581-59
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21
december 1981 met vermelding „Examen Industrieel Ingenieur Elektromka"
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de
Personeelsdienst van het OCMW Brugge A Z St -Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag tot deelneming aan het examen, recent, bewijs van goed zedelijk
gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannelijke
kandidaten, voor eensluidend verklaard afschrift van het
diploma

Geldig tot 31 m a a r t 1984
VOORWAARDEN:
1 Gewone administratieve voorwaarden
2 Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar met overschreden
hebben bij indiensttreding Voor de personeelsleden die in
dienst van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere
overheidsdienst geldt, inzake de leeftijd de volgende regeling op 65-jarige leeftijd tenminste 20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen laten gelden, ten aanzien
van de Omslagkas voor Gementelijke Pensioenen
3 Diploma van Doctor in de Scheikunde met ervaring op
het gebied van lipid en eiwit chemie in het bijzonder fysicochemische technieken in verband met karatensatie en
bepaling van eiwitten en lipiden, farmacokinetische bepalingen van drugs via hoge druk vloeistof chromatografie
4 Slagen voor een gewoon aanwervingsexamen
Weddeschaal: 191 tegen indexcijfer 220,80% = 758316 1 161346 (m 23 jaar)
Inschrijvingsgeld: 200 fr storten op PR nr 000-0099581-59
van het AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge vóór 21
december 1981 met de vermelding „Examen Doctor in de
Scheikunde"
In te sturen: Uiterlijk tegen 21 december 1981 aan de
Personeelsdienst van het OCMW Brugge AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming examen, recent bewijs van goed zedelijk gedrag,
geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannelijke kandidaten en een voor eensluidend verklïiard afschrift van het
diploma

(Adv. 210)

(Adv. 211)
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Redenen genoeg dus om op vrijdag 11
december a s m het Jagershof te StAndnes-Brugge de onstuimige verkiezingsnacht van 8 november II nog
eens over te doeni

ge strijd in het Vlaamsnationalisme
Middelkerke is steeds een overtuigde
burcht geweest in de Vlaams-nationale
stnjd Ten andere wij vormen er met
burgemeester Inghelram, schepenen
Dewulf en Vanhercke het schepenkollege samen met PVV-gezinden
Het IS niettemin een harde strijd geweest deze keer door de verrassende
deelname van onze gemeentesekretans en ook door de korte duur van de
verkiezingsstnjd Gans het arrondissement moest in enkele dagen tijd doorkruist worden om de diverse afdelingen in te lichten en te voorzien van de
nodige affiches Wij kwam bij vele
nieuwe gezichten maar met grote
moed IS onze kopman geslaagd, ondanks tegenkanting en verdachtmaking De strijd is gestreden en wij
kunnen fier gaan op onze nieuwe
volksvertegenwoordiger Dank gaat
dan ook naar de verschillende bestuursafdelingen van Groot-Middelkerke
voor hun medewerking en ook dank zij
onze verkozenen in de gemeenteraad
die samen een geslaagd pamflet hebben heljDen uitgeven
Gans Middelkerke wacht nu in spanning voor de grote slag om de burgemeesterszetel in het najaar Onze kopman zou er best aan doen eventjes uit
te blazen om kalm maar zeker de
gemeenteraadsverkiezingen voor te
bereiden want het zal nodig zijn In elk
geval het wordt in 1982 een erg moeilijk — maar wie weet een schoon —
jaar
Om onze nieuwe volksvertegenwoordiger en allen die meewerkten te vieren gaat er een Groot BAL door in het
Kasino te Middelkerke op zaterdag 16
lanuari 19821
(JLK)

Oostduinkerke
in rouw
Voor enkele dagen overleed Arthur
Thybaut lid van de VU-afdeling van
Oostduinkerke
Indertijd ook één der getroffenen
door de repressie Wij zullen van
deze eenvoudige, maar overtuigde
man, steeds de beste herinnering
bewaren en bieden aan de familie ons
oprecht rouwbekiwag aan.

m
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VSVK met dubbelprogramma
De verliefde ezel,
een spel vol lichamelijke taal
Tema's uit de Griekse en Romeinse
oudheid zijn weer volop in Denken w e
maar even aan de toneelstukken waarbij Hugo Claus zijn inspiratie of bewerkingen uit de oudheid haalt Of aan de
recente prachtige vertalingen in het
Nederlands, door letterkundigen als
Bertus Aafjes of Anton Van Wilderode
Met „De verliefde ezel" van Apuleius
zitten w e volop in deze trend Apuleius
was een Latijns auteur uit de 2de eeuw
na Christus Wereldberoemd is de
metamorfoze van een jonge Gnek in
een ezel die heel wat dolle erotische
avonturen beleeft In het raamverhaal
steekt ook het ontroerende liefdessprookje „Amor en Psyche"
De Nederlandse auteur Louis Couperus, die heel wat stof in de oudheid
zocht, bewerkte ook dit sprookje van
Apuleius
De regisseurs Anton Cogen en Mark
Willems hebben het gegeven op een
moderne wijze scenisch op punt gezet De rol van Jetty Roels en Gerdy
De Decker blijft beperkt tot mime en
dans De kijker knjgt op doek de
nodige teksten die voor de binding
zorgen

Fleerackers: voor een
Nederlands Gemenebest
Wat het Gentse Centrum voor Dans
en Beweging, „D'Oude Kapel" brengt,
IS sprankelend en tegelijk vrij k o r t
namelijk één uur Vandaar dat de
Vlaamse Studie- en Vormingsknng dit
onginele artistieke optreden kombineert met een korte spreekbeurt van
Johan Fleerackers over het „Taalunieverdrag"
Fleerackers is kabinetschef geweest
van de opeenvolgende ministers van
Nederlandse Kuituur Tot hij onlangs
benoemd werd tot voorzitter van de
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht
Van in zijn jeugd is Fleerackers sterk
begaan geweest met de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland
Dat kwam al tot uiting in de jaren '50
toen hij het heel Nederlandse en flamingantische scholierenblad „De Goedendag" vanuit Leuven leidde Fleerac-

kers is altijd in dezelfde zin blijven
werken Zijn taken als ambtenaar hebben hem ook leren zien wat haalbaar
en wat onmogelijk is, maar tevens hoe
woorden of verdragen in de relatie
Vlaanderen-Nederland beperkt kunnen zijn HIJ pleit dan ook voor een ombuigen van het Taalunieverdrag tot
een „Nederlands Gemenebest".
W e mogen gerust zeggen dat Fleerackers een van de belangrijkste vaders is
van het „Taalunieverdrag tussen Nederland en Vlaanderen"
Als we daar aan toevoegen dat hij een
grote mijnheer is met een verrassende
taalvaardigheid, dan weten de aanwezigen dat ze kunnen rekenen op een
vuurwerk van spitse en originele uitspraken

Losjes in de
BLOUSON
en keusteover bij

Practica
Dit dubbelprogramma heeft plaats op
donderdag 17 december, in zaal Tijl,
Kerkplein, Izegem, om 20 u, toegangsprijs lOOfr
Kaarten zijn vooraf te verkrijgen bij HiFi-Musica, Roeselaarsestraat 2, of bij
Boekhandel Spectator, Marktstraat of
in het Vlaams Huis, of bij een van de
bestuursleden Mare Allossene, José
Bogaert, Geert Bourgeois, Dirk Decoene, Filip Deldycke, Palmer Dermatu,
Magda Dero, Gilbert Heorne, Rik Koninckx, Geert Orgaer, André Parrein,
Niko Proesmans, Michael Strobbe,
Enk Vandewalle, Willy Van Opstal of
Hendrik Willaert
Na het enorme sukses van het Mechels Miniatuur Teater met „Wit en
Zwart", IS het best zich tijdig kaarten
aan te schaffen

• Dochter van zelfstandige met
dactylodiploma en ervaring in
boekhouden, zoekt werk in Brussel of ten westen ervan Voor
inlichtingen zich wendsen tot
volksvertegenwoordiger dr
J
Valkeniers, tel 56916 04
• Kersverse dactylo-steno-gediplomeerde wil zo vlug mogelijk
aan de slag Voor inlichtingen
zich wenden dr J Valkeniers,
volksvertegenwoordiger,
tel.
5691604

F -/?
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vereniging
Vlaamse ziekenfondsen
sekretariaat: gwijde v. namenstraat 7,
8500 kortrijk - tel. 056/22 56 98

BON

ziekenfondsen aangesloten bij de v.v.z
1 vlaams ziekenfonds ie dien,
fredenk de merodestraat 30, 2800 mechelen
tel 015/20 16 13
2 Vlaamse mutualiteit antwerpen en turnhout
vlamaf, bisschopstraat 41 2000 antwerpen
tel 031/34 30 02

Op vertoon van deze waardebon, ger.;eten
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op
al onze getekende pnjzen, uitgezonderd
promotieartikelen en solden
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of
verkoopster. Niet aan de kassa.

3 cembel,
leuvenselaan 43, 3300 tienen - tel 016/81 34 35
4 neutraal vlaams ziekenfonds leda,
kroonstraat 1, 1680 lennik - tel 02/532 01 72
5 algemeen vlaams ziekenfonds limburg,
centrumlaan 11, 3600 genk - tel 011/35 67 53
6 ziekenfonds flandria,
keizer karelstraat 80. 9000 gent
tel 091/23 52 27
7 vlaams ziekenfonds schelde-dender-durme,
em winckellaan 5, 9330 dendermonde
tel 052/21 75 45
8 ziekenfonds flandria meetjesland,
gravin johannelaan 8, 9900 eekio
tel 091/77 23 51
9 ziekenfonds flandria land van rhode,
poelstraat 40, 9220 merelbeke - tel 091 /30 79 09
10 ziekenfonds vlaamse ardennen,
fortstraat 34, 9700 oudenaarde
tel 055/31 31 15
11 ziekenfonds de west,
recolettenstr 66, 8450 nieuwpoort
tel 058/23 37 15
12 vlaams ziekenfonds het brugse vrije,
suveestraat 2 8000 brugge - tel 050/33 22 24
13 ziekenfonds west flandria kortrijk,
gwijde V namenstraat 7, 8500 kortnjk
tel 056/22 56 98
14 ziekenfonds west flandria roeselare,
zuidstraat 18 8800 roeselare - tel 051/20 83 45

biedt meer keus, meer kwalitiet, betere prijzen.
De blousons, zijn er nog eens het bewijs van. Je vindt ze bij
Succes Kleding Meyers in alle maten, in ontelbare modellen, in
alle soorten stoffen. Ze hebben slechts één zaak gemeen : hun
uiterst lage prijs.

nu vanaf

1.995 f
B O O M S E S T E E N W E G 35
AARTSELAAR

OPEN:

alle werkdagen van 9 tot 19 uur • vrijdag koopjasavond tot
21 uur • zaterdag van 9 tot 16 u.

u als vlaming sluit zeker aan bij het
vlaams ziekenfonds van uw streek

10 DECEMBER 1981

m

Wij in de Volksunie

Izegem: de anderen en de
historische VU-overwinning (2)
In een vorige bijdrage (Wij van 3
december) hebben we gewezen op
de spectaculaire vooruitgang van de
V U in Izegem. En dat zowel ten
overstaan van 1978 als van vroegere
uitslagen. De VU-cijfers van het kanton Izegem zijn bijzonder gelijkmatig
verspreid over Kamer, Senaat en
Provincie, nl. 19, 2, 19, 9 en 19,6 0/0.
V o o r Izegem alleen (dus zonder Ingelmunster) staat het vast dat 1 kiezer o p de vijf zijn stem uitbracht op
de V U .
Hoe hebben de andere partijen het
gedaan''

De liberalen
Z e hebben ontegensprekelijk een
overdonderende en dure campagne
gevoerd Je kon de vraag stellen of ze
niet aan overdosering deden
Maar ook in Izegem zaten ze mee met
de gunstige wind voor hun partij
Hier konden nochtans vragen opnjzen
D e vroegere aanvoerder van de Senaatslijst, Louis Crochon, tevens schepen, ZIJ het bij de gratie van de CVPzwakheid, w/as uit zijn partij gezet En
op zijn beurt had hij zijn afkeer voor de
nieuwlichters niet onder stoelen of
banken gestoken
Het heeft de liberale vooruitgang in
Izegem blijkbaar met afgeremd M e n
kan zelfs de vraag spelen of een
zekere afkeer van de lokale meerderheid en van de houding van de liberale
schepen met heeft meegespeeld ten
gunste
Voor de Senaat klom de P V V in het
kanton Izegem naar 16,4 % en Me-

vrouw Van Beylen, eerste opvolger
voor de Senaat, behaalde in het kanton
550 voorkeurstemmen

De socialisten
Uittredend parlementslid en oud-burgemeester Staf Nyffels. die de leeftijdsgrens bereikt heeft, kwam met
meer voor op de lijst In de kiespropaganda had hij zijn kiezers aangespoord
voor de Izegemse kandidaten van zijn
partij te stemmen en hij gaf tevens duidelijk te verstaan nog een rol te zullen
spelen op gemeentelijk vlak
Het IS geen onverdeeld sukses geworden Met 3,2 % minder voor de Kamer,
maar een goede score voor Walter
Deprauw, 2de op de Kamerlijst, met
1144 voorkeurstemmen in het kanton
Voor de Senaat viel hier een kleiner
verlies te noteren van 0.7 % Ongetwijfeld doordat de Izegemnaar Vanlerberghe, oud-schepen, de SP-lijst aanvoerde In het kanton Izegem behaalde
hij 1834 voorkeurstemmen
Al met al staat de SP, zowel in het arrondissement als in het kanton voor
een historisch laagtepunt
W a t allemaal meespeelt zal men in
deze partij wel zelf ontleden
Hoe groot is de rol van p e r s o n e n '
In 1971, met Staf Nyffels als burgemeester en aanvoerder van de Kamerlijst, behaalde de partij in het kanton
31 % Tien jaar later, zonder Staf Nyffels nog 21,4 %
Een ander voorbeeld is de verrassende uitslag van Willy Verledens met
2577 plaatselijke voorkeurstemmen
Daarmee wist hij het % van de SP

Openbaar
Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn
Brugge
Voltijdse betrekking
van geneesheer-specialist
te begeven in het departement
oncologisch centrum
van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan
van het O.C.M.W.-Brugge

voor de Provincie op het vroeger peil
te houden, namelijk 24,7 %

Agaiev
Deze partij staat in feit met zo ver af
van de V U
In Izegem liggen de Agalevpercentages lager dan op plaatsen waar de V U
zwakker staat Is er een v e r b a n d '
Van alle partijene die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad is de V U
de enige partij die duidelijk een leefmilieubeleid voorgestaan heeft W e hoeven maar even te denken aan akties
zoals die voor het behoud van de
Gistelbeek
Heeft dit Agaiev afgeremd of hebben
milieumensen een soort pnncipiele milieustem willen u i t b r e n g e n '
Duidelijkheid is er wel over de cijfers
die Agaiev behaalde (steeds in het
kanton Izegem) 789 of 3,3 voor de Kamer, 844 of 3,6 voor de Senaat en 916
of 3,8 voor de Provincie

De CVP
De C V P heeft in de voorbije jaren
niets onverlet gelaten in Izegem Haast
om de haverklap is Tindemans zijn
mensen komen aanporren, tot zelfs in
een school Het heeft ook met ontbroken aan de komst van CVP-mimsters
De laatste was Geens
Toch heeft de C V P een verpletterende nederlaag geleden, die in het kanton Izegem katastrofale afmetingen
heeft aangenomen M e n vergete met
dat deze partij met de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 zowel in Ingelmunster als in Izegem de absolute
meerderheid had Voor deze laatste
gemeente evenwel in zetels, maar met
in percenten
Voor de Kamer zakten ze met 12 %
naar 38,7 Dit is zowat nog de helft van
hun topcijfer uit 1950 en nog een stuk
onder hun laagste procent van tussen
de twee wereldoorlogen
Voor de Senaat zakten de knstendemokraten met 13 % naar 33,4 % , en
voor de Provincie naar 37 %
Lijstaanvoerder voor de provincie, W
Vens, had anderhalf jaar geleden midden de grootste verwarring, de Izegemse burgemeesterssjerp geruild
voor de funktie van bestendig afgevaardigde Intussen is hij deputee af,
gezien de C V P weer geen absolute
meerderheid meer heeft in de provincieraad
Vierde kandidaat voor de Provincie,
gemeenteraadslid T Duguffroy, moest
het afleggen tegen de VU-lijstaanvoerder Michiel Verhelst die voor het eerst
aan de verkiezingen deelnam
Als tweede opvolger op de Senaatslijst zakte schepen v3n kuituur Andrea

Kerstfeest te Komen
De vriendenknng van het Komense
organizeerde vorig jaar — onder de
aktieve leiding van het komitee Robrecht van Kassei — een enig mooi
kerstfeest voor de Vlaamse Komenaars
Ook dit jaar is er een kerstfeest
gepland op zondag 27 december om
15 u , opnieuw in de zaal „Mater Amabilis", Koestraat 26, Wervik
Het komitee Robrecht wil alle Komense kinderen die in de Vlaamse school
van Komen of in Vlaanderen school
lopen, een geschenk geven Daarom
doet het een beroep op alle Vlamin-

gen om hieraan aktief mee te werken
Wie konkreet iets wil bijdragen voor
die geschenkjes kan kontakt opnemen met het komitee Robrecht van
Kassei, p/a Willy Depoortere, Magdalenastraat 35, 8670 Wervik, tel.
056-311713, rek. 468-3145299-43,
kom Robrecht van Kassei
De Vlaamse Komenaars hebben in
het verleden de echte solidariteit van
de Vlaamse vnenden ervaren en weten dat ook nu deze oproep zal
beantwoord worden
De Vlaamse Komenaars danken u
oprecht

Verk ezingsuitslagen kanton Izegem
VU
SP
PW
CVP
Agaiev
Andere

Kamer
19,2
21,4
15,3
38,7
3,3
2

Devos-Geldhof van 1769 naar 1210
voorkeurstemmen In een aantal telbureau's werd ze voorbij gestoken door
gemeenteraadslid
Vandewalle
die
voor de V U ook 2de opvolger stond
Maar het meest katastrofaal is de
uitslag van André Bourgeois, lijstaanvoerder voor de Kamer (vroeger altijd
3de), gewezen burgemeester en thans
eerste schepen van Izegem Net als de
liberalen heeft hij een stortvloedcampagne gevoerd, echter met met hetzelfde resultaat In 12 telbureau's op de
13 van het kanton haalde hij minder dn
één evenveel) voorkeurstemmen, als
de 2de man van de V U voor de Kamer,
Geert Bourgeois Voor het kanton
Izegem gaf dat 1524 voorkeurstem-

Senaat
19,9
24,2
16,4
33,4
3,6
2,3

Provincie
19.6
24,7
13,9
37
3,8
0,7

men voor André Bourgeois (CVP) en
1876 voor Geert Bourgeois (VU)
De pijnlijke neergang van de Izegemse
CVP-voorman is duidelijk af te lezen
uit zijn voorkeurstemmen in het kanton
bij de opeenvolgende parlementsverkiezingen. 2563 in '71,2418 in '74,1900
in '77, 1659 in '78 en 1524 in '81
Hier hebben lokale toestanden meegespeeld Zeker ook de onvrede met het
plaatselijk beleid
Parlementsverkiezingen zijn natuurlijk
geen
gemeenteraadsverkiezingen
Maar op 8 november waren toch 9 van
de 29 Izegemse gemeenteraadsleden
in de running. En bij de C V P is men er
verre van gerust op

VEREISTE VOORWAARDEN:
A.
B.
C
D.
E.

Belg zijn;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
Voldoen aan de militiewetten;
Van onberispelijk gedrag zijn;
Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen
funktie;
F. Houder zijn van het diploma van Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde;
G. Tot de uitoefening van de geneeskunde in België
gemachtigd zijn;
H, In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer-specialist in de radio- en
radiumterapie en bewijzen van een volledige oncologische opleiding;
De voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning als geneesheer-specialist tegen
uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen,
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering);
J. Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar
n a het einde van de proefperiode.
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 15
december 1981 bij de heer voorzitter van het Openb a a r Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge.
(Adv. 205)
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Grote VU-doorbraak te Wervik
Het IS genoeg bekend dat de jongste
verkiezingen een tnomf betekenden
voor het politieke Vlaams-nationalisme
In gans Vlaanderen mochten de leeuwen dansen. Wat te Wervik gebeurde
mag misschien de aangenaamste verrassing heten over het ganse Vlaamse
landi De V U verdubbelde haar aantal
stemmen in absolute cijfers Procentueel bekeken ging de V U in ons kanton
met meer dan 10 % vooruit voor de
senaat, 9,5 % voor de kamer en 9,6 %
voor de provincie' Dit maakt dat onze
partij in ons grenskanton (het kanton
Wervik omvat Wervik met zijn deelgemeente Geluwe) overal boven de
20 % uitkwam, zodat w e thans de
derde grootste partij zijn ( ± 4 % sterker dan de PVV) Het is een beloning
voor het plaatselijk bestuur dat erin
geslaagd is de partij bekend — en dus
bemind' — te maken bij het publiek
Zie naar de taalgrenswandelingen, de
akties tegen de aanleg van de Rijksw e g 746, beter bekend als „PecqArmentières", de daadwerkelijke solidanteit met onze Komense buren en
vooral het verschijnen van „Wij in
Wervik-Geluwe" Het komt er thans op
aan de behaalde stellingen te verdedi-

gen en zelfs te verruimen. Ue strategische ligging van Wervik (grenst aan
Komen en ligt gedrukt tegenaan de
Franse grens) dwingt ons daartoe'

Taalgrenswandelingen
W I J delen mede dat er vanuit Wervik
volgend jaar terug taalgrenswandelingen ingericht worden Wij durven ten
zeerste rekenen op bezoeken van

andere VU-afdelingen die erop mogen
rekenen dat hen een hartelijk onthaal
te beurt zal vallen' (Vraag het eens aan
de Mortselse mensen) O p die manier
betuigt u een noodzakelijke solidanteit
in deze grens-uithoek van Vlaanderen,
die te kampen heeft met een belangnjke Franse inwijking. Nogmaals, wij rekenen op u! Konkrete mededelingen
volgen tijdig.

VUJO-projekt: „Jeugd
en inspraak in Vlaanderen"
De werkzoekende (tevens uitkeringsgerechtigde voor werklozensteun) in het bezit van een diploma regent(es) of van licentia(a)t(e) in de menswetenschappen, die interesse betoont voor
dit BTK-projekt kan nog steeds
zijn kandidatuur indienen tot
1 januari 1981 Het projekt loopt
over twaalf maanden
Aan de hand van enquêtes bij
jongerenorgamzaties zullen de
resultaten verwerkt worden in
een konkreet programma Dit

programma zal langs een „rondreizende beurs" bekendgemaakt
worden aan geïnteresseerden en
tevens dienen als vormingsaktiviteit voor de VUJO-kernen
Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid curnculum vitae worden
verwacht o p het nationaal sekretariaat van de VUJO, Omwentelingsstraat 13 te 1000 Brussel,
t a V Dirk Van Sichem De Combe
Ivo Coninx,
Administratief sekretaris VUJO
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Tildonk heeft zijn eigen kalender 1982
Tildonk IS een Brabants dorp ten
noorden van Leuven Het hechte verenigingsleven stond en staat borg
voor een totaal-inzet voor het dorpseigene Wanneer het Haachtse gemeentebestuur al eens te weinig aandacht verleende aan deze deelgemeente, dan aarzelde men niet tot de
aktie over te gaan „Red ons Dorp",
een overkoepelende aktiegroep tegen de centralizatie van de gemeentediensten, toen medeopgericht door
VUJO, vond met toevallig in Tildonk
het grootste aantal sympatizanten
Het blad van de Tildonkse kultuurraad

,De Kultuurkrant" zorgt nu reeds 7
jaar voor een band tussen de inwoners De werkgroep had grote nood
aan een initiatief dat de nodige fondsen zou leveren om het verder bestaan van die kultuurkrant te verzekeren Met de Tildonkse kalerder 82
werd bovendien ook kultuurvemjkend g e w e r k t
Wie een gans jaar genoten heeft van
die prachtige Voerkalender 1981 en
wie zijn hart verpand heeft aan pittoreske dorpsgezichten, zinnebeelden
van het belang van het dorp, kan ook

in 1982 dagelijks een dorpskalender
voor ogen houden
De Tildonkse kalender '82 w e r d zopas aan de pers voorgesteld Het is
een prachtige veelbladige kalender
op zwaar kunstdrukpapier met tal
van prachtige tekeningen van de
hand van Willy Caluwaerts en Jos
Hermans, uit Tildonk De keuze van
de tekeningen getuigt van goede
smaak en van inzicht in het plaatselijk
politiek gebeuren
De geklasseerde pastonj uit de 17de
eeuw (gewassen tekening van Jos
Hermans) staat al jaren in verval en
belangrijke histonsche stukken erin
werden enkele jaren onbeschermd
gelaten 20 jaar geleden werd een
aanvraag tot restauratie gedaan en
pas volgend jaar zal gestart worden
met de restauratie
De kapel O -L-Vrouw van Troost (Tildonk-Hambos) werd begin dit jaar in
dubieuze omstandigheden ontdaan
van zijn beschuttende lindebomen,
wat tot een zwaar dispuut met het gemeentebestuur leidde O p de kalender toont een pentekening van W
Caluwaerts ze met lindebomen
Natuurlijk kon ook het oud gemeentehuis, dat sinds 7 9 alleen nog op
woensdagavond gemeentedienst levert, met ontbreken in deze handige
jaarkalender van Tildonk, het Brabantse bloemendorp
De Tildonkse kalender kan besteld
worden bij Jan Gordts, Kapelleweg
34 2991 Tildonk, of door storting van
150fr op rekening 734-3961366-89
op naam van kultuurraad Tildonk

VU-Gooik rouwt

De hoeve van Lalaing ('t Kasteeltje),

Kasteeldreef

te Tildonk

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
lustreri*

Onder nooit eerder geziene belangstelling werd de vader van
Staf De Doncker, uittredend bestendig afgevaardigde en provinciaal raadslid, ten grave gedragen
Onder de talrijke prominenten
die aanwezig waren bemerkten
WIJ VU-voorzitter Vic Anciaux,
alle VU-kamerleden en senatoren van Brussel-Halle-Vilvoorde, vele kollega's uit de Brabantse provincieraad en haast
alle burgemeesters en heel wat
gemeentelijke
mandatarissen
uit de naburige gemeenten
De VU-afdelmg Gooik biedt
langs deze weg nogmaals zijn
medeleven aan de familie De
Ooncker-De Schepper (JVJ

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder

Openingsuren:

Stdf Kiesekoms

Keizerstraat 2
Dinsdag, w o t n s d a g t n vrijdag
TERN
TERNAT
van 13 tot 20 u. D o n d t r d a g van
Tel
Tel: C02-582 22 22
9 tot 20 u. Zat«rdag van 9 tot 20 u.
Zondag van M tot 18 u. Maandag g t s l o t e n

Gemeente
Grimbergen
(Brabant)
Gemeentelijke
Muziekschool
Het Kollege van Burgemeester
en Schepenen van Grimbergen
brengt ter kennis dat één betrekking van leerkracht ballet
(4 u /week) en één betrekking
van leerkracht solozang (5 uy
week) te begeven zijn aan de
Gemeentelijke
Muziekschool
van Grimbergen
De kandidaturen en bijhorende
bewijsstukken dienen uiterlijk
op 8 januari 1982 bij aangetekend schnjven gericht te worden aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen bekomen worden bij de dienst Onderwijs, Gemeentehuis Grimbergen (tel 02/269 1247) en bij de
Heer Direkteur van de Gemeentelijke Muziekschool (tel 02/
269 2931)
(Adv. 209)

DuJkersklub
ScherpenheuvelZichem
viert jaardag
De duikersklub Amikos van Scherpenheuvel-Zichem viert zijn 1-jang bestaan met een groot bal De voorzitter
van de klub, Julien Roten, wil daarop al
de vnenden uitnodigen Het feest gaat
door in dancing De Groene Jager te
Scherpenheuvel en begint om 20 u
Afdelingsvoorzitter Robert Jansens
roept de leden op deze feestavond
mee te vieren

ZCXK€RC]€
• Jonge dame 21 jaar, wonende te St-Kat-Waver, zoekt dnngend een passende betrekking
ZIJ IS in het biezit van het diploma
van 6 jaar kleding (technischberoeps) en van een diploma
Frans Zij spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels Ervanng heeft zij reeds als bediende/
verkoopster en als handelsvertegenwoordigster
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Bomers, ofwel üersesteenweg 11 te 2580 S t - K a t Waver, tel 015-217900, ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel 015-209514 tijdens
de kantooruren onder ref 2617

DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78
LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN
BOEKEN
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BRABANT
DECEMBER
12

VLEZENBEEK groot volksfeest van volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet in de zaal „Elysee" Dorp Vlezentjeek Met dank
wordt iedereen graag uitgenodigd om 20 u
12 BUIZINGEN Pensenkermis in de Don Boscokelder Alsemt)ergsesteenweg Vanaf 17 uur Ook op zondag 13-12 vanaf 11 u 30
19 MEISE-WOLVERTEM 13de afdelingsbal in zaal St-Cecilia te
Wolvertem Orkest The Barons begin 21 u
Winterwandeling in
20 HERENT-WINKSELE-VELTEM-BEISEM
Bertembos Verzameling om 14 u aan Sportzaal, Warotstraat te
Winksele Daarna koffietafel in de jongensschool van Veltem-Beisem vanaf 16 u 30 40 fr volw., 20 fr kinderen Inr F W en VU-afdeling
31 GRIMBERGEN VUJO's Oudejaarsavondfuif vanaf 21 u in parochiezaal te Humbeek (Gnmbergen) Radio Micron Dnve in Show
Inkom 60 fr Voorverkoop V U J O en Megatonleden 40 fr

Gemeente Haacht
Aanwerving van vijf arbeiders
Het gemeentebestuur zal eerlang overgaan tot de aanwerving van vijf arbeiders, nl
2 chauffeurs met njbewijs C,
I geschoolde A3, specializatie „Tuinbouw";
1 handlanger;
1 arbeid(st)er voor de schoonmaakdienst
De kandidaten moeten aan de volgende voonvaarden voldoen
a) Algemene voorwaarden (geldig voor elk van deze betrekkingen)
— Belg zijn
— De burgerlijke en politieke rechten genieten
— Van goed gedrag en zeden zijn
— Voor de mannelijke kandidaten voldaan hebben aan de
militiewetten
— Lichamelijk geschikt zijn volgens een verklaring van een
geneesheer aangeduid door het gemeentebestuur
— Minimum 18 jaar oud zijn en de leeftijd van 45 jaar niet
overschreden hebben op 23 december 1981 Deze leeftijdsgrens geldt niet voor kandidaten die voldoende
diensten gepresteerd hebben in openbare machten,
waardoor op de leeftijd van 65 jaar, na twintig pensioenaanspraak verlenende dienstjaren, het pensioenrecht
ontstaat ten laste van de „Omslagkas voor gemeentelijke
pensioenen"
— De wetgeving betreffende het personeel van Afrika is
van toepassing
b) Op elke betrekking van toepassing zijnde voorwaarden:
• Chauffeurs (2 betrekkingen):
— Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van
lager onderwijs en van een rijbewijs van ten minste kategorie C
— Slagen in een bekwaamheidseksamen met volgend programma
1) Nederlands diktee (20 punten)
2) Rekenen de vier hoofdbewerkingen en de toepassing
ervan - breuken - metriek stelsel (gewichten, inhouds-,
ruimte-, vlakte- en lengtematen) - winst- en verliesberekening - interestberekening (50 punten)
3) Uitvoeren van een praktische proef met betrekking
tot de uit te oefenen funktie (30 punten)
Om te slagen dienen de kandidaten in elke proef ten
minste 50 % der punten te behalen en minimum 60 %
over het geheel van het eksamen
• Geschoolde (1 betrekking):
— Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van
lager secundair onderwijs of gelijkwaardig en van een
diploma A3, specializatie „Tuinbouw"
— Slagen in een bekwaamheidseksamen met volgend programma
1) Nederlands diktee (20 punten)
2) Rekenen de vier hoofdbewerkingen - breuken - metriek stelsel (gewichten, inhouds-, ruimte-, vlakte- en
lengtematen) - winst- en verliesberekening - interestberekening (50 punten)
3) Uitvoeren van een praktische proef met betrekking
tot de uit te oefenen funktie (30 punten)
4) Kennis van materialen, produkten en werktuigen (20
punten)
Om te slagen dienen de kandidaten in elke proef ten
minste 50 % der punten te behalen en minimum 60 %
over het geheel van het eksamen
• Handlanger (1 betrekking) en arbeid(st)er voor de
schoonmaakdienst (1 betrekking):
De kandidaten moeten enkel voldoen aan de onder a)
hierboven vermelde algemene voorwaarden
De kandidaturen voor één van deze betrekkingen dienen
per aangetekende brief te worden gericht aan de Heer Burgemeester van 2840 Haacht, ten laatste op woensdag 23 december 1981 (als bewijs geldt de datum vermeld op het poststempel) Na deze datum zullen zij als ongeldig worden beschouwd
De aanvragen dienen vergezeld te zijn van volgende stukken, ter bevestiging dat aan hoger vermelde voorwaarden
voldaan werd
— een uittreksel uit de geboorteakte,
— een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bestemd voor
een openbaar bestuur,
— een getuigschrift van nationaliteit,
— voor de mannelijke kandidaten een militiegetuigschnft,
— eventuele prioriteitsattesten en attesten betreffende in
openbare machten gepresteerde diensten,
— een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma of studiegetuigschrift
De kandidaten dienen duidelijk te vermelden voor welke betrekkingfen) zij solliciteren
y^^^ 313)
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Gezamenlijk initiatief van Wase Jonge Leeuwen en VOS te Belsele

Maurits Coppieters klaagt
bewapeningswaanzin aan
O p initiatief van de Wase Jonge Leeuwen, het verbond V O S en m.m.v. de Amedee Verbruggenl(ring sprak oud-senator dr. Maurits Coppieters te Belsele
over „De vredesgedachte in de Vlaamse Beweging". Hij werd hierbij ingeleid
door W i m Knapen, voorzitter van WJL-Belsele. Coppieters begon zijn
uiteenzetting met de bedenking dat het zelfbestuur dat de Vlaamse Bewegmg
nastreeft slechts volwaardig kan zijn als Vlaanderen ook zijn stem laat meeklinken op het internationale forum. In dat verband zijn de krachtlijnen die Filip
de Pillecijn in 1917 formuleerde in het manifest „Vlaanderens dageraad aan
den IJzer' nog steeds geldig: geen ondergeschiktheid aan buitenlandse belangen, geen militair verbond met een grootmacht, geen overeenkomsten
waarvan men de konsekwenties niet kent en zich niet laten meeslepen in
geschillen waarmee men niets te maken heeft
Vervolgens toonde Coppieters aan
hoe de rivaliteit tussen de V S A en de
USSR om de derde wereld een waarachtige noord-zuid dialoog verhindert
Vrede is immers meer dan afwezigheid van oorlog Vrede houdt ook
vnjheid en ontwikkeling in Thans
slorpt de wapenwedloop de middelen
op die nodig zijn voor de ontwikkeling
van de derde wereld
Europa zou hienn een kentenng kun-

Oost-Vlaanderen
huldigt twee
VOS-sen
Zaterdag 12 december in de
zaal „De Leiezonen', Dorpstraat
12 te Machelen A / L e i e (Zulte)
huldigen we Raymond Verstraete (90 j.) en Jozef De Waele
(85 j.) beiden oudstrijders 14-18.
Jef De Waele diende in het
regiment van Renaat De Rudder.
Om 15 u. eucharistieviering verzorgd door het Gaverkoor en
homilie pater Arnouts.
Optocht met de vlaggen. Verder: feestzitting, optreden van
het Vossenkoor uit Temse, en
diamontage over Renaat De
Rudder, door Lieve en Rom Duprè.
Toespraak door onze algemene
voorzitter, Herman Vandezande.
Samenkomst aan de kerk van
Machelen-dorp om 14 u. 30.
Allen van harte w e l k o m !

nen brengen maar dan moet het Europees parlement reële macht krijgen en
moet het een eigen gelaat binnen de
N A V O verwerven Momenteel beslissen de USSR en de V S A over het lot
van Europa Zij hebben het uitgekozen
als toneel voor een nucleare oorlog
vermits de kernaanval uit een Europees land zal starten, zal de vergelding
ook op Europa vallen Daarom is het
verzet tegen de plaatsing van kernw^apens in West-Europa zinvol Z o zou in
Europa een kernvnje zone gecreëerd
worden voor 400 miljoen mensen,
want men mag met uit het oog verliezen dat er in geen enkele Sovjetsatellietstaat momenteel kernkoppen staan
Coppieters noemde de stelling dat de
wapenwedloop en de afschnkkingsterreur noodzakelijk zijn een leugen
Wat maakt het uit of men elkaar nu één
of honderd keer kan vernietigen Tot
degenen die, ook te goeder trouw, de
vredesbeweging als kommunistisch
bestempelen zei Coppieters dat de
oorlogspropaganda veel gevaarlijker is
en reeds aan tienduizenden Vlaamse
jongens het leven heeft gekost, dat de
vredesbeweging met naïef is en op
wederzijdse maatregelen mikt en dat
een kernvrije zone in Europa een
belangnjk vredeselement zou zijn

Pacifistische traditie
Daarna vroeg Coppieters aandacht
voor de pacifistische aktie die de
Vlaamse Beweging tussen de twee
wereldoorlogen ontwikkelde Deze kaderde in de algehele verbijstenng in
Europa over hetgeen in '14-'18 gebeurd was De kulturele avant-garde in

Vlaanderen, m o m Walschap, Gysen,
Timmermans, Moens en Van Ostayen,
was tegelijk humamtair-pacifistisch, radikaal Vlaams-nationaal, internationalistisch en sociaal vooruitstrevend Tegen het eind van de jaren '20 kwam de
dienstwe'igenngsbeweging op gang
Vele dienstweigeraars handelden zowel om redenen van Vlaamsgezindheid als vanuit een principieel antimilitarisme
O l V het Verbond der Vlaamse OudStrijders (VOS) met zijn 90000 leden
en de IJzerbedevaarten kwam de aktie
„Vloek den oorlog" op gang, werd met
de steun van Albert Einstein een Nooit
meer Oorlog-federatie opgericht en
w e r d een volkspetitionnement voor
ontwapening georgamzeerd, waarbij
liefst 250000 handtekeningen werden
verzameld
Volgens Coppieters moet het Vlaamsnationalisme, net als tijdens de tussenoorlogse periode, opnieuw duidelijke
standpunten innemen m.bt buitenlandse en militaire aangelegenheden.
Daarvoor is een serene interne dialoog
wenselijk, waarbij de nodige politieke
volwassenheid aan de dag moet worden gelegd
Lieven Dehandschutter

Wij in de Volksunie

OOST-VUtANDEREN
DECEMBER
11

ST.-AMANDSBERG: VUJO-Vormingscyclus „Wat met het financieel en monetair aspekt in een federaal Vlaanderen" Om 20 uur
in zaal „Tijl", Klinkkouterstraat 70 Deelname gratis

12

BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE; 16de Joeldansfeest en overwinningsbal v / d V U Om 21 uur in zaal Perfa, Stationsplein te
Burst in Erpe-Mere Orkest Henk van Montfoort en zangeres
Inkom lOOfr

13

NUKERKE-MAARKEDAL: Groot VU-dankfeest van het arr
Oudenaarde in de Visvijvers te Nukerke Om 12 uur aperitief,
13 u streekmenu, vanaf 15 uur gezellig samenzijn met zang,
dans en verrassingen Prijs 200 fr
NINOVE: „Laat je met onder tafel kletsen" vergader- en gesprekstechnieken o IV Johan Beke (L Dosfel) Om 20 uur in Denderleeuw Organizatie V U en FVV Eveneens op dinsdag
29 december
GENT: Oudejaarsavondfeest VUJO-Gent Om 20 u 30 in het
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 3. Inkom 100 fr Disko
Ligth and Sound
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In memoriam Elise
Vervaeke-Muyiaert
In het O.-L-Vrouwziekenhuis te Aalst
overleed op 61-jarige leeftijd Elise
Vervaeke, beter gekend als Lieske
Muyiaert. Twintig jaar geleden werd
Lieske als honderdste lid van de
afdeling Denderleeuw g e b o e k t Ze
werd op passende wijze gevierd.
Sindsdien mochten we steeds beroep doen op haar bereidwillige medewerking. En waar er te werken viel
stak Lieske een handje toe.
Vijf jaar geleden fungeerde ze nog op
onze lijst van de gemeenteraadsverkiezingen en toog ze de baan op om
zieltjes te winnen voor de Volksunie.
Sinds een paar jaar liet haar gezondheid het afweten en op 27 november
nam Lieske voor eeuwig afscheid.
Rust in vrede, Lieske, uw kinderen
zetten de strijd v o o r t
Het bestuur van de afdeling GrootDenderleeuw betuigt haar leedwezen
aan Raf en Lucia Sonck-Muyiaert
(voorzitter politieke raad) en aan
Mare en Hilde Muyiaert-Beernaert
(sekretaresse).

Een nagekomen
beeld uit de verkiezingsstrijd.
In het mooie dorpje
lem werd een foto vastgelegd
van een verkiezingstocht
door het
dissement
Oudenaarde.
Senator De Rouck staat er omringd door drie kandidaten
en zijn
medewerkers.
Van links naar rechts. Nestor De Meulemeester,
Corijn met zijn echtgenote,
Juul Vermeiren,
Germain De Rouck,
Ghezels met echtgenote.
Op de achtergrond
de volgeplakte
De
karavan die drie weken lang door de arrondissementen
Aalst en
aarde heeft getoerd.
Het is met tevergeefs
geweest!

Mularron-

naaste
Gaby
Walter
RouckOuden-

Groots VU-overwinningsbal van het arr. Aalst

Z a t e r d a g jl. 5 d e c e n n b e r h a d t e
Aalst het overwinningsbal plaats
onder een duizendkoppige belangstelling.
Kamerlid Jan Caudron opende het
feest en verwelkonnde volgende
e r e g a s t e n : nationaal v o o r z i t t e r V i c
Anciaux, senator B o b Maes, peter
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v a n het arrondissement Aalst, senator Germain D e Rouck, senator
Nelly Maes, oud-kamerlid Georg e t t e D e K e g e l , e n alle m a n d a t a r i s s e n e n k a n d i d a t e n bij d e j o n g ste verkiezingen.
Z i j w e r d e n alle vijftig in d e b l o e m e n gezet Gemeente- en provin-

c i e r a ü ' l li I "^ i'
P' ilii'
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m e t zijn u i t s t e k e n d o r k e s t v o o r
e e n f o r m i d a b e l e a m b i a n c e t o t in
d e late u u r t j e s . O o k d e n i e u w e
VUJO-voorzitter Joris Roets en
d e sekretaris Luk V a n Biesen waren aanwezig.
D e verrassing w a s wel het bezoek

goeie avond k w a m zeggen.
Alles bijeen een schitterend feest
w a a r o p alle p r o p a g a n d i s t e n w e r d e n g e h u l d i g d in d e p e r s o o n v a n
J a n Galle uit L e d e , militant v a n h e t
eerste uur
Dit V U - o v e r w i n n i n g s f e e s t b e t e -

; e e n g e w e l d i g o r g e l p u n t na
de grootste verkiezingsoverwinn i n g v a n d e V o l k s u n i e in h e t a r r o n dissement Aalst en meteen een
aanloop voor de gemeenteraadsv e r k i e z i n g e n v a n o v e r 10 m a a n d .
(foto Koen De Cremer)

m
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lepel & vork,,.
RESTAURANT TUL

^lANKETBAKKERIJ

Neukermans-Blom

Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091-69.28.74

Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene
Tel. 053-66.82.15

Fijn g e b a k
ijstaarten.

- suikerwaren

-

Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
gesloten

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer ia

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Restaurant

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

SCHUTTERSHOF

Tel 014/54.4007

Dorpstraat 10

v^aandag

gesloten sfeer

Rustieke

VOEDING „DE POLDER"
Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke
Specialiteit:
dagvers fruit en groenten
Dubbele Valois-zegels
aan alle leden

Restaurant P A L M H O F

Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015/71.19.40
Feestbespreking op maandag, dinsdag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten.

WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSOE B R A U W E R
D« famliiazaak met traditie.

FEESTZAAL
«EDELWEISS»
Vossemberg 13, 1981 V O S S E M

Tel. 014-51.21.48

Tel. 02-767.45.76
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

Sluitingsdag maandagavond en

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-513.25.64
Waar Vlamingan THUIS zijn.

KohsrKk'unweg 38
2?60 Nijkm lei 031/811 3<11

Winderickxplein
Alsemberg
(Huis van vertrouwen)

of toespijswinkel

„De Beauvoordse pastei"

't Is de lichtste verteerbare

Dortmunder
Thier Braü-hoven
Tervuursevest 60. LEUVEN. Tel.: 01622.86.72.
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.:
031-57.30.32.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.:
02-218.74.89.
Brugse Baan 1. Hulste. Tel.: 05671.1536.
Grote parkeerterreinen, zalen vrij
voor feesten, banketten e.a. Duitse
specialiteiten: Oortmunder Ttiier van
't vat, Levende Water Tönissteiner
Sprudel, goed en goedkoop eten.

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Dunderstrock

Katlestraat 20, AALST

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42.32'.4e

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr. Van De Perrolei 51
9300 A A L S T
BORGEFiHOUT
M a u r i t s GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35 33
Tel 031-36 56.54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

EETHUIS FEESTZAAL

HOF TEN DALE

CAFE-FRITUUR
DE

SNOECK

INGRID

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel. 014/21.36.96

Kleine maaltijden, vergaderingen, f a m i l i e b i j e e n k o m s t e n .
Kerkveldstraat 31,
9420 Erpe-Mere
Tel. 053-77.85.57.

Alle feesten
Specialiteiten

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Café Het Vlaams Huis
8 i j Jef Meys-Cypers

Pauwelyn- Duquesne

Steenweg op Wijchnnaal 59
PEER

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

FEESTZALEN - S A L O N S
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

Elie v a n L a e r e
en M a r c e l l a N a e s s e n s
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
TeL 091-30.06.53.

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer:

Eethuis 't Voske

TeL 011-79.70.84

V e r b e r t s t r a a t 145-147
2120 S c h o t e n , 031-58.41.76

Kom és binnen waar Vlamingen
thuis zijn

W i j v e r z o r g e n al u w f e e s t e n .

i o f Un C-cnljoortt

1

Restaurant
Feestzaal Café

Uitbating:
Erna Van Dóoren

Keierberg 25
1700 Asse TeL 02/452.95.15
Maandag gesloten
S t e e d s w e l k o m in
Welkom

KREKELHOF

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

Drankhuis met sfeer
Drie Egyptenlaan 11,

Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren, Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen.

zoek hem op bij uw slager

UW KOFFIEHUIS

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

DE P U S
GEBROEDERS

lepel & vork...

Wijnimport H E R M A N
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-412922
056-41.8168
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen.
Alle grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen.
Degustaties en verkoop:
elke vrijdag van 17 lot 19 u.
elke zaterdag van 10 tot 13 u.
en op afspraak.

GORT):]'ALS

Mevrouw
Verzorgde keuken
MKl/J Demokratisclift prijzen
Uitgelezen dienstbetoon.

Europ Supermarkt

't Is een specialiteit

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

m mmm»

Eikenlei 61

Lokaal «T SCHUURKE»

Tel. 02-734.56.09

Wiifried BLANCQUAERT

2922 RAMSDONK

Café-restaurant MUTSAERT

2280 G R O B B E N D O N K

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

Tel. 015-71.15.49

Tafelhouder
Specialiteit g e r o o k t e vis
G o e d e wijn hoeft geen krans

Koffiebranderij
SANO

Tel

Gooik
054-334857

IN DE G R O E N E

POORT

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

Uw tweede thuis!

Hotel-restaurant-pub

T

Tower Bridge

.den botaniek

O p 5 min. van Heizelpark.
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort.
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40.
M e n u : op zondag van 450 tot 650 fr.
Tijdens de week, suggesties van de chef +
Open alle dagen - maaltijdchecks.

spijskaart

Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel 02-218.48.38 - 218.41.72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde wijnkaart,
stijvolle salons, grote tuin
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VU-overwinningsavond
te Mortsel

ANTWERPEN
DECEMBER
10

W O M M E L G E M : Dia-avond Joegoslavië in Den Klauwaert. om 20
uur Vertoning van dia's door Jef Van Haesbroeck

10

HOVE: Spreekbeurt door Valere De Pauw over Leo Vindevogel
om 20 u 30 in het Kostershuisje (tegenover de kerk)

10

EDEGEM: Proeven van Duitse wijn o m 20 uur in lokaal Drie Eiken Inr Kulturele Kring

12

EDEGEM: Uitstap naar Kalmthoutse Heide Vertrek om 13 u 30
Kempische koffietafel bij terugkeer in lokaal Drie Eiken

12

KAPELLEN: VU-bal in zaal „Onze Knng", Engelse lei 35, om
20 u 30 Orkest De Zwervers

12

HOMBEEK (Mechelen) „Een avond in de Marollen" om 20 u in
VU-lokaal. Bankstraat 145 Gastvrouw en -heer Annie en Firmain
Verlinden

17

W O M M E L G E M : Cantus (zangavond gezellig samenzijn) harmonium-begeleiding o m 20 uur
EDEGEM: Ledenvergadenng VNSE in lokaal Drie Eiken

18
19
19

EDEGEM: Kaartavond om 20 uur in lokaal Drie Eiken Inr V N S E
W O M M E L G E M : VUJO's kerstaktie voor bejaarden Helpers
gevraagd

19

MORTSEL: Overwinningsavond met De Vaganten, Diets Zangkoor „Recht & Trouw" Vic Anciaux is de gastspreker In zaal
't Centrum, Osylei 43 o m 20 u
RANST: Gespreksavond rond Amnestie in het Gildenhuis om
20 u 30 Spreker volksvertegenwoordiger Joos Somers O r g
VUJO

22

28

W O M M E L G E M : Knutseldag voor kinderen van VU-leden in
lokaal Den Klauwaert
W O M M E L G E M : Nieuwjorkezoete Alle nieuwjaarzangertjes zingen in den Klauwaert hun liedje „om ter mooist" vanaf 9 uur tot
13 uur Iedereen heeft prijs

31

De Volksunie van Mortsel is na onze
grootse verkiezingsoverwinning van
8 november met bij de pakken blijven
zitten Dat mocht met zomaar voorbij
gaan Snel hier en daar kontakt opgenomen en w e kunnen dan ook aan al
onze leden en sympatizanten een
prachtig en met te missen programma
voorstellen Zaterdag 19 december
wordt iedereen die de V U in zijn hart
draagt verwacht in zaal 't Centrum,
Osylei 43 te Mortsel om 20 u Treden
op De Vaganten en het Dietsch Zangkoor „Recht en Trouw" Nationaal
Volksunievoorzitter spreekt in een
rede over „Vlaams-nationalisme vandaag" Alle verkozenen van ons arrondissement worden aan het publiek
voorgesteld Tot in de vroege uurtjes is
er nog een gezellig samenzijn met
zang, dans, muziek en wie weet wat
nog niet allemaal Kaarten voor deze
avond zijn te verkrijgen bij al onze
bestuursleden en mandatarissen

Wij in de Volksunie

Aanbevolen huizen
•
— Lood-, zink- en roofingwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Jan MESTDAGH
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Huis M E Y N T J E N S
Schilder- e n B e h a n g w e r ken
Vloerbekleding
Kruibeeksesteenweg
Burcht.

32,

Tel. 0 3 1 -

^ V I O E O - M A S T B R

Met verslagenheid vernemen w i j het
schielijk overlijden, o p vrijdag 4 december, van ons medebestuurslid
Jan Verlinden.
De uitvaartliturgie wordt gehouden
op woensdag 9 december te 11 uur.
Langs deze weg bieden w i j aan de
naastbestaanden onze oprechte blijken van medeleven aan bij het verlies
dat hen t r e f t O o k wi] zullen vriend
Jan niet vergeten.

alle moderne meubelen
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan 3 0 0 0 m 2
's Maandags gesloten

toonzalen

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Gnleri] de Gapnert».
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053 70 32 19

De RooverVanwesemael
p.v.b.a. b o u w m a c h i n e s

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN
TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel. 16.34.16.
Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

0€K€RC1
• Jongeheer 27 jaar, vnj van
legerdienst, burgerlijke staat gehuwd, zoekt plaats als bouwkundig ingenieur Opleiding lager onderwijs H Hartkollege te Heistop-den-Berg - Mechelen Industrieel wetenschappelijke - technische
scholen
Industrieel
ingenieur bouwkunde - Mechelen- Geel Kennis vreemde talen
Frans, Engels, Duits (schoolopleiding) Neem kontakt met Renaat
Meert, sekretaris van het CDNV,
v z w . Fortstraat te 9200 Wetteren, tel 091-696788
• Jonge man, 28 jaar, architekt
St-Lucas, volgt D-kursus, zoekt
een betrekking in het onderwijs
Voor inlicht zich wenden O Van
Ooteghem, senator.
Armand
Lonquestraat 3 1 , 9219 GentGentbrugge, tel 091-307287

1

Maatschappelijke zetel:
Dijlestraat 13,
2850 Keerbergen.
Tel. 015-51.45.40.
Magazijn:
Mechelsebaan
Keerbergen.

52,

2850

Boekhouding — Fiskallteit en venootschapsstlchtingen.
Over het ganse land

P.V.B.A. ORGANI-C:oMP
Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
TeL 02-251.11.36

LIMBURG
DECEMBER
11 TESSENDERLO: Een avond in Oostenrijk o m 20 uur in zaaltje
van de Harmonie, Diesterstraat Vertoning van dia's, kwis en Oostenrijkse muziek Bauernteller met 1/2 fles witte wijn en koffie
met Apfelstrudel
11

OVERPELT: Bal van provincieraadslid Jef van Bree
Haspershof, Hasperhovenstraat

11

HASSELT: Uitnodiging van d e „Federale Macht" - het V U Overwinmngsbal o m 21 u tn het Kultureel Centrum, Grote Zaal
Inkom 99 f r

In het
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Uilenspiegelavond te Opoeteren
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k o n t a k t m e t Abts, T i e n s e -
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te Niel
Anlwerpstraat 164 177
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wonderwater.
Naar

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

V r i j d a g 18 d e c e m b e r onn 2 0 u u r in
zaal D e Passer, T u r n h o u t s e b a a n
34, M a a n d e l i j k s e L e d e n v e r g a d e ring.
K w i s a v o n d ingericht d o o r V U ,
V U J O e n NELE. leder k a n aan d e
k w i s deelnennen. I n s c h r i j v e n e n
b e t a l e n v a n 3 0 fr. p e r p e r s o o n o p
h e t s e k r e t a r i a a t , Statielei 8 o p
dins-, d o n d e r - , e n z a t e r d a g v a n 1 0
t o t 15 u u r o f o p h e t n r 3 5 36.58 o p
dezelfde dagen e n uren.
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Polensfraat 165, 9940 Sleidinge
Tel. 091-57.33.33
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Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tel 015-2338.87.

2720

HET LEVENDE
WATER

A
^

je dit

levensaan

buis krijgt.
(advertentie)

Het jaarlijks Uilenspiegelfeest van het
IJzerbedevaartkomitee van het kanton
Maaseik ging door op 28 november In
zaal „De Oeter" te Opoeteren
In de fijnverzorgde en goed verwarmde zaal opende o m 20 uur voorzitter
Rosiers met een korte inleiding over
de werking van het komitee Een daverende Vlaamse Leeuw sloot dit inleidend gedeelte af
De 130 ingeschrevenen deden zich
dan tegoed aan de njk gevulde tafelen
Vlaamse stnjdliederen werden gezongen De hoofdbrok van de avond was
de spreekbeurt van M r Paul Daels D e

voorzitter van de IJzerbedevaart besprak de huidige politieke toestand Hij
wees erop dat de Vlamingen zonder
uitstel geld in eigen handen moesten
nemen
Limburg noemde hij een probleemgebied in de huidige ekonomische situatie Voordien had J Cuppens, V U gemeenteraadslid ook nog het woord
gevoerd

loos zorgden voor een muzikale begeleiding, die (natuurlijk) uitliep tot in de
late uurtjes

Lijst van de
winnende nummers

2738 4300 2681 2229 3638 1943 3380
4203 1299 2297 2577 1522 1660 2273
1936 1381 3370 4018 3545 2566 2320
Een reuzen-tombola, evenals het ludie3336 1415 3881 1457 2714 3397 2921
ke bezoek van Sinterklaas, was een 2340 2584 3693 2416 2698 3782
fijn onderdeel van deze geslaagde Prijzen af te halen bij E Geusens,
avond Mogen w e verder nog aanstip- Hagedorenstraat 4,3670 Neeroeteren,
pen dat drie jonge muzikanten koste- tel 8 6 5 2 0 0

m

Wij in de Volksunie

27

Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerii
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

GELD

Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel. 51161.33
Privé. 569.0318

Algemene Bouwondernemingen
Gentscbiraal 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tol 054 4 1 2 5 8 9

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

MATRASSEN P L A H E A U

VAN DER CRUYS

Alle maten alle soorten ook medikale en anti-allergische matrassen

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

Qnmiddellijk te bekomen bij
FINKAP. Veldstraat 12, 9300
AALST - TeL 053-21.29.11 053-21.27.57.

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02/4781993
Import — Export

Handweefwerk, eigen en uit vreemde landen, tafelkleden, ook handgeborduurde,
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en siervoorwerpen, alles om te spinnen, verven,
weven — ook lessen.

Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 268 14 02

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN
K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Stri|tem
Tel 054 33 3756

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240
Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

Aalsterse Glazenwasserij

Sparen, lenen, verzekeringen,
dienstbetoon

FONS PRINSEN
Groep ARGENTA
Tel. 02-569.09.14
02-569.11.17

FRANSSENS OPTIEK:

I

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V a n d. B r a n d e n p v b a
Wuitenslaan 39, 9160 Hainme
Tel 052-47.88.09
Gratis "voorstudie en prijsofferte

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy
Tel bureau 053-24 72 12

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN

De Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
TeL 031-81.77.06

Sint Djnii.uifibtrtiat 41
WOMMELGEM
Tel 031 5 3 / 0 39
en kinderkleding

Silhouette
Marwilz
Rodenstock

Heront.ilsebiïon 340
DeurneZ
Tel 2 1 0 8 96
Korkbtraat 44 A n t w e r p e n
Tel 35 65 75

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeed-

KLEDING LENDERS

- Tel o n 53 43 49

Gelcgenheidsgr.ifiek Huwctiik - Geboorte • Zelfklevende pl.ikb.ind on
etiketten Houten drukletters - Rekla
meknlendcrs

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

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Domes- heren

IDEL

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

Wit houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200.
VERVOER-VERHUIZINGEN

FIRMA S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24
9480 D c n d e r h o u t e m
Tel 053 2 1 9 3 2 5

P V B A BERT
Assesteenweg 101. Ternat
Tel 02-5821312

Handweverij „den boogaert"
Veerle Van den Berghe, Groenstraat 3, Hekelgem, tel. 05366.84.91. Open elke woensdag en
zaterdag van 14 u. tot 19 u.

| K 6 U K » N S |

OURASON-KEUKENS

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

W I J bouwen voor u sleutel op de deur

KEUKENS • SANITAIR
VERWARMING

d

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

Speciaal herstelling van kipbakken

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

Gratie pnieofferta

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

GELD
onmiddellijk te bekomen

G r o t e keus b e n i e u b o l d e v i l l a s , a p p a r
t e m e n t e n en s t u d i o ' s t e h u u r
Op aanvraag gratis kataloog m e t
foto's

bij Frans V A N MOORTER
Vijfhulzen 6, ERPE

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

Tel. 053-21.29.11
053-21.27.57.

NV Reinigingswerken
PEETERMANS

Zaadhandet

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E

Onderhoud en restauratie
gebouwen

Alles voor land- en tuinbouw
Tel 091-62 5 1 4 2

Wijnegemttraat 40
2220 Wommelgem

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.
Gaéthuisstraat 42B
1760 R O O S D A A L
Tel. 054-33.06.87.

Tel 031 5395 30 en 53 75 75

XLLE LASWERKEN
staaf - aluminium - ZAMAC brons - koper - gietijzer
Halfautomaatlaswerken 100%
fotolas
nieuw en herstellingen.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 582 1055

VERZEKERINGEN
KONING LEOPOLDLAAN 1
3180 WESTERLO
TEL 014-54.48.07

DROOGKUIS • WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33, 2400 fvlOL
014-3113 76

* ^

STUDIO
DANN

Specialist primitief sti)lmeubelen en modern

Gentsestr 155
9300 AALST
Tel. 053/21.19.21

R i j k s w e g 316, 318, 320

bar ruzettel.idn .56c brugge
050/35/4 04
baan brugge-kortrijk

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

KUNSTGEBITTEN

^^|VjJjJlll|Hj^^^
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HERSTELLINGEN

EN BROEKEN

moeilijke maten, ^
vakkundige retouche
^

mecstcrklrrrmakcr
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Vermees C*
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3630 M A A S M E C H E L E N

Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

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

lustrerie

mare
de vriesè

KERAMIEKKELDER

Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorsiraat 36,
1090 Brussel

Hand- &
Elektrisch
Gereedschap
voor Hobby en
industrie

DE

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

02-428.69.84

JEF THIJS
ALLE

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
• DEN DUVEL'BANKELINOEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers # Keukens • Cervtrale
verwarming • Houtkachels • JntxHJW
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten # Frioo's en
Diepvriezers
/

i"iJ..i'iJn.fi'i."iJ.iJJ.'i;im

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 06 43
Na 18 u 425 46 42

- Tel. 011-76.43.15
ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel 051-30153/
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken bruidskasten) meubelen en
t>orden -f- kunstvoorwerpen

De prijsbreker
van het goede meubel
G r o e n s t r a a t 84, 2000 A N T W E R P E N
TeL 031-36.45.31.
Open van 10 tot 19 u 30

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

Tel 053-213636

Zondag en maandag gesloten
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ELEN (Dilsen)
Al
sinds
jaren
wordt
er
gekankerd
over het feit dat
nationale
verkiezingen,
na een
voortijdige
parlementsontbinding,
nauwelijks
ertoe
bijdragen
het regeerwerk iets meer allure van beleidswerk
te geven.

^^MMk

Minstens even ziekelijk is het
met de parlementaire
assemblees
gesteld.
Na een stembusuitslag
zijn er
wél de enkele nieuwe gezich-^
ten in Kamer en Senaat
Maar
ze
geven
de
wetgevende
macht hoegenaamd
geen verjongde krachten. Het
politiek
personeel van de
vastgeroeste partijbastions
wordt
met
mondjesmaat,
of soms
wel
eens iets ingrijpender,
gewijzigd; maar zelfs de koöptaties
in de Senaat moeten
steevast
dienen
om door de
kiezer
afgeschreven
parlementsleden op te vissen.
Echte vernieuwing
en verjonging' van het politiek
personeel is ver te zoeken.
Met de aanduiding
van de
Limburger Mathieu Lowis als
provinciaal
gekoöpteerd
senator heeft de Volksunie
een
jonge kracht in de
Wetstraat
gebracht die niet reeds jarenlang vastgeroest
zat in het
politieke
wespennest
Mathieu Lowis komt recht vanuit
zijn sociaal engagement
aan
de Maaskant
in de
senaat
terecht

Mathieu Lowis: „De aktieve politiek heeft mij eerder toevallig overfnand Ik-moet bekennen dat ik
geen partijmilitant-sinds-jaren
ben
Het politiek bedrijf zat ook niet zo
meteen in de familie Vader is een
tijdje gemeenteraadslid
geweest
in Maasmechelen
Ikzelf heb mij
immers beperkt tot sociaal dienstbetoon bij de uitoefening van mijn
beroep als kinesist Mijn kontakt
met de politiek geschiedde onderhand wel reeds via werk in het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn
Onderhand
heb ik daarbij uiteraard de kleine
kanten gezien van de kleine en de
grote politiek Mét de beperkingen
ook van het zuiver sociaal engagement De prikkel neemt toe om
aktief aan het politiek bedrijf deel
te nemen
Dit IS vrij onverwacht geschied bij
de nationale verkiezingen die we
nu achter de rug hebtien Verschillende partijen hebben naar mijn
kandidatuur gehengeld maar voor

Senator Mathieu Lowis
mij was het vanzelfsprekend dat ik
mij vanaf nu ten volle zou inzetten

partijtop mi] voorgedragen
Allicht
omwille van jarenlange intense so-

Mensen van bij ons

der die ter plekke grote verdienste heeft als zeg maar sociaal
werker Zal hij nu gewoonweg als
senator zijn sociaal dienstbetoon op nationaal niveau te gelde
maken ? Of zal hij ook nog werk
maken van een gedegen nationaal -mandaatMathieu Lowis: „Van elk parlementslid, zoals van elke minister
wordt verwacht dat hij de nationale belangen (wat mij betreft de
belangen van ons Vlaamse land),
ter harte neemt Daarbij is het
vanzelfsprekend
dat een Wetstraat-mandataris de belangen van
zijn streek met als laatste op zijn
aktiviteitslijstje te berde brengt
Hoe ik zal meespelen in de senaatsfraktie van de VU is momenteel nog onduidelijk
Dat heeft
vooral te maken met het feit dat
het parlement nog een gedwongen afwachtende houding moet
aannemen tot een nieuwe regering aantreedt, zo blijken de traditionele partijen de hand te houden
aan het feit dat de aanduiding van
senaats- en kamervoorzitters
in
het pakket van de verdeling van
de nationale portefeuilles zitten
Inmiddels weet men van mij wel
dat ik voor gezondheids- en onderwijsproblemen
een uitgesproken interesse heb
Vanuit mijn ervaringen in de Maaskant zijn bovendien
belangrijke
deelproblemen^ zoals de naturalisatie en de werkvoorwaarden
en
toekomstkansen in de steenkoolnijverheid een dagelijkse zorg die
ik hoop in het parlement voor de
betrokkenen met effektieve resultaten kunnen te berde te brengen
Ik weet dat er vanwege politieke
journalisten kritiek is op het feit dat
parlementsleden zich in openbare
vergaderingen durven
opwerpen

Ik zal het voordeel benutten dat ik
als politiek- en Wetstraat-nieuwkomer heb via mijn
OCMW-werking
en andere sociale
hulpverlening
aan de mensen in onze streek, en
tegelijkertijd zonder strakke partijpolitieke afscherming, heb ik een
ruim beeld gekregen over de sociale en gezondheidsnoden
van
de mensen van bij ons
Als ik mogelijk in de Senaat zal
tussenkomen in het belang van
bijvoorbeeld de mijnwerkers, dan
kunnen andere politici pnij misschien met menig statistisch cijfer
om de oren slaan
Maar ik weet van mezelf dat ik, als
nauwelijks één andere in deze
Hoge Vergadering, zal kunnen
spreken als getuige die in de mijnschachten met alleen het mijnwerkersleven
heeft
aanschouwd
maar er ook effektief heeft aan
deelgenomen"
— Het vergaderen misschien on-

Sociaal-ekonomisch herstel heeft (slechts)
voedingsbodem in onze regio's
'MMfm
in de Volksunie die het „sociaal en
federaal" in haar vaandel voert
Met mijn plaats op de kamerlijst
maakte ik geen kans ook effektief
verkozen te worden Toen dan
bleek dat de VU m het arrondissement Tongeren-Maaseik kon aanspraak maken op een provinciaal
gekoopteerde
senator heeft de

ciale inzet in de Maaskant
een
streek waar ik in opgegroeid ben,
een streek die onverminderd een
probleemgebied is gebleven"

Streekbelangen...
— Mathieu Lowis is niet de omhooggevallen
partij-aparatsjik.
Hij is gewoonweg een Maaslan-

als woordvoerders
en verdedigers van „kleine plaatselijke belangen".
Misschien is er bij interpellaties en
dies meer in de voorbije jaren wat
teveel gewerkt
in die richting
Maar, begint de oplossing van
regionaal-gebonden
problemen
met met het opwerpen van de
knelpunten en mispunten die een
gedeelte van onze mensen in een
of andere uithoek laSt blijven berokkenen 7

^als nationale
bouwstenen
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Mathieu Lowis: „Voor een nieuwkomer als ik in het nationaal parlement zal er een (kleine) aanlooptijd nodig zijn om vertrouwd te
geraken met de werking van het
wetgevend en regerings-kontrolerend apparaat
Wat de nationale aangelegenheden betreft, zal ik mij uiteraard
afstemmen op de beleidsvisies die
door VU-topmensen in het parlement naar voren worden
gebracht en zal ik getrouw meewerken in het spoor van andere Limburgse mandatarissen zoals gewezen minister
Vandekerckhove
en burgemeester Jaak Gabriels
Ik verheel met dat ik een politieke
telg van hen beide ben
Maar, na verloop van tijd, zal ik zeker mijn eigen weg gaan, ook in de
Brusselse
Wetstraat

Als ik zal wijzen op het schrijnend
probleem van de
onverantwoord
hoge werkloosheid in het Maasland, dan zal men mij er in Brussel
uiteraard attent op maken dat met
alleen Limburgse gewesten geteisterd worden door uitzichtloze
werkloosheidsproblemen
Maar, ik
zal tegelijkertijd (ook voor ons
gewest) bouwstenen voor de toekomst aanbrengen Als men dan al
die inspanningen in het nationaal
parlement samenbrengt dan is er
misschien toch al een begin van
nieuw werkgelegenheidsplan in de
maak
— Hoedanook is u niet alleen
provinciaal verkozen senator-

derhand wel vertrouwd geraakt,
maar toch een leek in de politieke
poespas-bijeenkomstenWelke
indruk
maakt
senaatsintrede op u_?

zo'n

Mathieu Lowis: „Ikzelf ben langs
geen kanten een showman, maar
het ritueel gebeuren stoort mij hier
wel enigszins Nu goed, eedaflegging en dies meer blijven formele
aangelegenheden Zelf hoop ik dat
ik morgen mijn werk als senator
ten volle zal kunnen aanvatten
Dat ik met het kracht bijzetten van
ons VU-pleidooi voor verbetering
van het openbaar vervoer in de
Maaskant met alleen een stukje
van het VU-programma zal helpen
versterkte stem te geven, maar er
via kommissiewerk of anderszins
zal meeduwen aan de kar voor
sociaal-ekonomische
ontsluiting
van tal van Vlaamse achteruitgestoken gewesten (en dus van de
gehele Vlaamse
gemeenschap)
dat IS de uiteindelijke inzet van
mijn mandaat als senator, en de
gespannen verwachtingen die in
mijn persoon gesteld worden " —
(HOS)

