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,,Geen politieke besluiten''? 
De verklaring van eerste-minister Wilfried Martens, 
dat de regering geen politieke besluiten zal trekken 
uit de voorbije maandagstaking, is een lachertje. De 
politieke konsekwentles van deze staking zijn zo 
zwaar, dat de regering er allerminst aan ontsnapt. 
Niemand immers kan voorbijzien aan het feit, dat 
Vlaanderen en Wallonië eens te meer totaal verschil
lend hebben gereageerd. Het ordewoord voor de sta
king ging uit van het ABVV, terwijl het ACV zich afZij
dig hield. In Vlaanderen werd het ordewoord niet eens 
opgevolgd door alle ABVV'ers en bleef de stakingsbe
weging uiterst beperkt. In Wallonië daarentegen 
slaagde het FGTB er in, de MOC mee te betrekken in de 
aktie. Tegen de nationale richtlijnen in namen de 
Waalse centrales van de MOC massaal deel aan de 
aktie. Wallonië werd plat gelegd door een gemeen
schappelijk stakingsfront. 
Martens zou weigeren, daaruit de politieke besluiten 
te trekken? Van bij de start van zijn rooms-blauw kabi
net is hij geobsedeerd door de Waalse frontlijn. Zijn 
hele beleid tot nog toe is er op gericht geweest, deze 
frontlijn te versterken. Het is daarom dat hij zijn inle
veringseisen hoofdzakelijk beperkte tot Vlaamse be
drijven, terwijl hij geen vinger uitstak naar de ver
kwisters aan Samber en Maas. Het is daarom dat hij, 
veel toegeeflijker nog dan de vorige regering, voor
rang heeft gegeven aan het hanteren van de zuurstof
pomp ten behoeve van de Waalse siderurgie, zoals zo
pas nog gebleken is uit het schandalig voorakkoord 
met de banken. Voor het afkopen van rust en sociale 
vrede in Wallonië is geen enkele prijs hem te hoog, 
vooral niet omdat het toch de hoofdzakelijk Vlaamse 
goegemeente is die deze prijs moet betalen. 
Het resultaat van deze verregaande onderdanigheid 
en slaafsheid? Tot en met de politieke achterban van 
zijn Waalse MOC-ministers heeft gestaakt tegen de re
gering. De op zichzelf al zo kramakkelijke vierde poot 
waarop zijn regering steunt - de PSC-poot - werd 
verleden maandag tot op de helft doorgezaagd. Als 
straks, einde van deze maand, de MOC een eigen par
tijpolitieke koers zou gaan varen, breekt de vierde 
poot middendoor. 
En daaruit zou de eerste-minister geen besluiten trek
ken? Het valt integendeel te vrezen dat hij, meer nog 
dan tot nog toe, de Waalse bedreiging zal proberen te 
ondervangen door toegeeflijkheid en onderdanigheid. 
De 24 urenstaking heeft eens te meer het bewijs 
geleverd, dat een doortastend en samenhangend be
leid op het centrale vlak niet meer mogelijk is. Een 
nationaal herstelbeleid, zo werd maandag ten over
vloede aangetoond, is niet haalbaar. Vlaanderen en 
Wallonië hebben een fundamenteel verschillende kijk 
op de krisis en op de middelen om er uit te geraken. En 
indien Martens weigert daaruit vandaag de logische 
konklusles te trekken, dan wordt hij morgen door de 
werkelijkheid achterhaald. 
Wat de komende weken en maanden staat te gebeu
ren, zal hoogstwaarschijnlijk van beslissende beteke
nis zijn. Martens kan niet achteruit; hij is veroordeeld 
om verder te gaan op de weg die hijzelf gekozen heeft. 
Daarbij zal blijken dat de kwadratuur van de cirkel 
niet te vinden is: wat voor Vlaanderen haalbaar is, zal 
voor Wallonië onmogelijk blijven. En vice versa. 
Dat Vlaanderen verleden maandag aan het werk is 
gebleven, moge niet gelden als teken van sukkelachti
ge braafheid. De Vlamingen moeten verdomd goed be
seffen dat zij opdraaien voor het losgeld, dat de 
regering met milde hand schenkt aan de Waalse 
maître-chanteurs. 
Vlaanderen moet weigeren, zich mee in de Belgische 
vernieling te laten draaien. Boedelscheiding, kort en 
goed, zo vlug mogelijk. En een eigen Vlaams herstelbe
leid, met onze eigen centen. Zoniet gaan we de Waalse 
dieperik in. 
Het staat te gebeuren, in de eerstkomende tijd! - tvo _.... 

Foto van de week 

foto Marc Cels 

Het ene Cockerill is het andere niet ... 
De spanning rond Cockerill Yards 
was eigenijk reeds haar hoogte
punt voorbij, toen de rechtbank 
van Koophandel verleden dinsdag 
de scheepswerf failliet verklaarde. 
Het was praktisch onmogelijk ge
worden de faling nog te vermijden, 
nadat de vakbonden en de direktie 
er niet in slaagden om overeen
stemming te bereiken over een 
reddingsplan. 
Deze faling is een teken aan de 
wand. Met Cockerill Yards kap
seist de helft van de Vlaamse 
scheepsbouw en wordt duidelijk, 
dat de krisis nu ook in Vlaanderen 
de industriële substantie aanvreet 
Dat Cockerill Yards al lang een 
reus op lemen voeten was, doet 
aan deze vaststelling niets af. De 
werf heeft inderdaad een slechte 
leiding gehad. De fouten van het 
management, het wanbeheer en 
de verwaarlozing door de Généra
le staken er de ogen uit Dat onder 
dergelijk beheer ook de basis ver
ziekt, vergt wel geen betoog ... 
In de laatste faze zijn de arbeiders 
van Cockerill Yards de onvrijwilli
ge hoofdakteurs van het drama 
geworden. Het voortbestaan van 

het bedrijf werd afhankelijk ge
maakt van hun inleveringsbereid
heid. Zelfs zo het niet onbillijk zou 
zijn te verwachten dat iedereen 
zijn steentje moet bijdragen tot 
het behoud van werkplaatsen in 
een uiteindelijk toch waardevol 
bedrijf, dan nog moet vastgesteld 
worden dat de verplichting tot 
loonsvermindering door de rege
ring brutaal en eenzijdig werd op
gelegd. 
Niemand immers in Hoboken en in 
heel Vlaanderen ontsnapt aan de 
vaststelling, dat de regering Mar
tens-V met twee maten en ge
wichten werkt Op het ogenblik 
dat zij zich in Cockerill Yards 
onverzettelijk aan de inleveringeis 
hield, liep zij zich het vuur uit de 
sloffen om ten behoeve van Co
ckeriii-Sambre met de banken een 
konkordaat af te sluiten, dat neer
komt op een verhoogde miljarden
diefstal ten nadele van de ge
meenschap. 
Cockerill en Cockerill zijn twee. 
Voor het Hobokense Cockerill, 
dat mits tijdelijke hulp en sanering 
nog een toekomst heeft, weigerde 
de regering geld op tafel te leggen 

als de arbeiders niet op voorhand 
hun broek afstaken. Voor het Co
ckerill aan Samber en Maas. waar 
iedere subsidie dreigt neer te ko
men op het gieten van water in 
een tenen mand, worden de tien
tallen miljarden haastig en met 
aandrang bijeengescharreld en 
geschooid. Zonder voorafgaande 
inlevering van de Waalse métal
lo's, die de bestbetaalde arbeiders 
van Europa zijn. 

Dat de Hobokense scheepswerf 
niet geheel en definitief zal ver
dwijnen, is een magere troost 
ledere reddingsoperatie na de fa
ling zal de werknemers van het be
drijf én de hele gemeenschap 
méér kosten dan zonder de faling. 
Zelfs bij gedeelde verantwoorde
lijkheid zijn de hoofdverantwoor
delijken de ministers, die het ene 
Cockerill meten met een andere 
maat dan het andere. 

De faling van Cockerill Yards on
derstreept op dramatische wijze 
de noodzaak om zo snel mogelijk 
de vijf zgn. nationale sektoren -
waaronder staal en scheepsbouw 
- op te delen naar de regio's toe. 

Nog centen voor welzijns····-· 
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KLEMTOON OP VLAANDEREN 

Gaat u ook met vakantie naar het 
buitenland? Dan zal men u, net als 
iedereen in het vliegtuig of in de trein, 
een formulier onder de neus schuiven, 
waarop men vraagt, naast uw naam en 
geboortedatum, ook uw nationaliteit in 
te vullen. Ikzelf heb al voor de vijfde 
maal achter "nationaliteit" geschreven: 
Vlaamse. En ik mag hierbij voegen : 
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zonder ooit last gehad te hebben van 
politie of doeane. 
Nu we eindeHjk een Vlaamse CdeeO-re
gering hebben, onze leeuwevlag en 
ons nationaal lied officieel erkend zijn, 
en de Vlaamse ministers ook een Vl
autoplaat willen, moeten wij onze 
Vlaamse identiteit overal en altijd be
vestigen. Hierbij een paar suggesties. 
Voor hen, die het woord .,Vlaams" niet 
vinden in hun zakwoordenboekje of 
Vreemde-woorden-tolk, ziehier een 
lijstje om uit te knippen en mee op va
kantie te nemen: 
(Spaans) Nacionalidad: Flamenca, 
<Italiaans) Nationalitate: Fiamminga, 
(Engels>: Nationality: Flemisch, 
(Duits>: Nationalität: Flämische. 
In uw vakantieoord zult u waarschijn
lijk kennis maken met mensen uit de 
hele EG. Als u dan "English people" te
genkomt, kunt u antwoorden: We are 
Flemings, En in het Duits .Fiamen", in 
het Italiaans: Fiamminghi, in het 
Spaans: Flamencos. 
Als u aan uw familie in Vlaanderen een 
kaartje wilt zenden, dan moet wel het 
postnummer voorafgegaan zijn door 
een B. zoals b.v. B-3590 Hamont of 
B-1930 Zaventem, maar daaronder 
kunt u naar gelang van het land bijvoe
gen: vanuit Spanje: Flandrès, vanuit 
Italië: Fiandra, vanuit Engeland: Flan
ders, en vanuit Duitsland en Oosten
rijk : Flandren. 
Hebt u trouwens al eens opgemerkt 
hoe de Engelse toeristen zich onder el
kaar vermaken, met of zonder anima
tor? En de Hollanders: die klitten echt 
aan elkaar. Waar en wanneer worden 
er Vlaamse onderonsjes in het buiten
land georganizeerd? Het steeds tijdro
vende mondelinge vertaalwerk breekt 
de gezellige sfeer. 
Er is wel vooruitgang zichtbaar op het 
gebied van Nederlandstalige schriftelij
ke mededelingen, zoals b.v. ook de 
menu's die op vele plaatsen reeds in 
verstaanbaar Nederlands zijn opge
steld. 
Laten we altijd onze Vlaamse gemoe-

delijkheid een scheut Vlaamse fierheid 
meegeven. Elke Vlaming kan in het 
buitenland een ambassadeur zijn die 
Vlaaderen beter bekendmaakt en 
hooghoudt 

J.G~ Maasmechelen 

"MIJN ANTWOORD" 

Met laster, leugen, modder, smerige 
insinuaties, verdraaide of halve waar
heden en valse getuigen voerde het 
weekblad .. Humo" een sensatie azen· 
de campagne tegen pater Werenfried 
van Straaten, o. praem ... 
Het .Humo" -offensief richtte zich te
gen de persoon van Pater Werenfried, 
tegen zijn priestereer en zijn betrouw· 
baarheid in het beheren van de hem 
toevertrouwd~ gelden. Het .. Humo"
offensief was ook gericht tegen de 
specifieke taak, de struktuur en het 
voortbestaan van het door Werenfried 
van Strasten gestichte en gedurende 
tientallen jaren geleide werk: Kerk in 
Nood-Oostpriesterhulp. Om die reden 
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heeft Pater Werenfried de hoofdre
dakteur en de uitgever van .,Humo" bij 
het gerecht aangeklaagd wegens las
ter en eerroof. In afwachting van het 
proces zond pater Werenfried, door 
.H_umo" reeds vijfmaal aangevallen, 
dnamaal een recht op antwoord. Daar
van werd alleen het eerste door 
.Humo" opgenomen. 
Teneinde de tienduizenden weldoe
ners en vrienden van KIN-OPH niet in 
onzekerheid te laten, heeft pater We
renfried besloten een klein .,Witboek" 
samen te stellen. Het bevat zijn vier 
verweerschriften samen met enkele 
brieven, persartikelen en raakties van 
weldoeners. Het • Witboek" getiteld 
.,Mijn antwoord", is zopas van de pers 
gekomen. Bestellen: Oevelsedreef 1, 
Tongerlo (3180 Westerlo). 

(meegedeeld) 

ATOOMGRAAG 
BRUGGE? 

Het argument van de Brugse burge
meester - nochtans een SP'er - dat 
de motie van VU-gemeenteraadslid 
Amoud Vanhouteghem om Brugge tot 
een atoomvrije zone uit te roepen, 
geen Brugse aangelegenheid is, is wel 
een zeer goede vondst om zelf geen 
kleur te moeten bekennen, maar zal de 
Brugse kiezer zeker tot nadenken aan
zetten. 
Behoort de Brugse burgemeester dan 
niet tot de partij die onlangs nog een 
felle verkiezingsstrijd voerde o.m. te
gen het plaatsen van atoomraketten 
op Belgisch grondgebied? En, heeft de 
Brugse bevolking er niets mee te 
maken als op haar grondgebied 
atoomwapens geplaatst of kerncentra
les worden gebouwd? Zijn zij niet in de 
eerste plaats de betrokkenen wanneer 
het om hun grondgebied gaat, hun 
leefomgeving? 
Het Brugse schepenkollege mag en 
kan zich niet als één geheel achter de 
rug van Van Acker verstoppen! Zo'n 
houding zou niet alleen voor de mees
ten van hen niet beantwoorden aan de 
nationale standpunten van hun partij, 
z~ _zou tevens door hun basis streng, 
zeer streng worden beoordeeld en 
terecht! 
In maart wordt de motie opnieuw 
besproken in de gemeenteraad. Laat 
ons hopen dat die partijen die zich al 
eerder op nationaal vlak uitgesproken 
hebben tegen het installeren van nieu· 
we atoomwapens konsekwent zullen 
zijn met zichzelf. 

Luc Grootaerdt, Henk Desmedt, 
Eric Vandenbussche, Toon 

Van Moerbeke, Brugge. 

VRIJE RADIO VERSUS 
LOKALE RADIO? 

Wegens het aktuele karakter van deze 
materie en een toevallig telefoonge
sprek werd een kleine speurtocht naar 
"materiaal" ondernomen. Reeds in 
1980 schreef T.V.O. in het eerste num· 
mervan . Vlaanderen morgen", dat ons 
land geen écht mediabeleid kent, laat 
staan een Vlaams mediabeleid. 
In de beleidsnota van de Vlaamse 

Executieve CIPC, 22.1.'82) blijkt men er 
al aan gedacht te hebben: ..... komt het 
erop aan in een eigentijdse optiek over 
te gaan tot een planmatig beleid" Cpag. 
30). Op pag. 31 bij het mediabeleid, 
zegt men: .. De Executieve zal onmid· 
dellijk een regeling uitwerken om de 
niet openbare radio's hun funktie te 
laten vervullen". 
Er wordt eveneens vermeld dat er 
binnen de Executieve geen eensge
zindheid bestaat wat betreft het mono
polie van de BRT. wat ons niet hoeft te 
verbazen, gelet op de houding terzake 
van de CVPVV ... Op 22.1.'82 hebben -
o.a. de Jong Socialisten (JS) met een 
persmededeling gereageerd op De 
Croo en Poma die .. de echte vrije radio 
willen onmogelijk maken". Ook zij ver
moeden dat dit het opzet is van de 
commerciële, politiekgebonden radio
mastodonten. 
De JS vragen van de gemeenschaps
regering zoveel mogelijk de uitwerking 
van een reglement Bij de opsomming 
van hun eisen zien we voorwaar het 
ontwerp van Willy Kuipers opduiken. 
Wat zegt de prioriteitennota van de 
VU t.a.v. het beleid van de Vlaamse 
Gemeenschap? Wij halen vrij aan: 
.. Het behouden van het BRT-statuut 
vermits de spelregels voor objektiviteit 
en pluralisme als het ware een inge
bouwde waarborg zijn; een eventuele 
wijziging van het statuut mag het BRT
statuut als gemeenschapazender niet 
teniet doen, de eterruimte mag geen 
strijdarena worden voor ideologische 
of commerciële drukkingsgroepen, er 
dient gestreefd te worden naar de 
uitvoering van het Delta-projekt (ge
meenschappelijke zender met NL>. 
Konkreet dus is de VU Chier verwijzen 
we graag naar de werkgroep kultuur 
van 21.5.'81>: 
- voor het omroepmonopolie van de 
BRT 
- tegenstander van de .vrije radio's" 
- voorstander van een soort lokale 
radio, in die zin dat het omroepmono
polie naar beneden toe uitgebreid 
wordt (kleinschaligheid). 
Een degelijke basis hiervoor is het 
hogergenoemde voorstel van Willy 
Kuijpers C25.11.'80) mits: een juiste 
definiëring van deze zenders; een po
sitieve omschrijving van deze zenders 
<Vorming, Voorlichting, Vermaak>, aan
gevuld met een negatieve omschrij· 
ving (wat mogen zij niet doen); het be
palen van de strafmaatregelen; het 
vermelden van de onverenigbaarhe
den en het oplossen van het probleem 
van de inkomsten. 

D.v.S.d.C. 

BRIEUEnl 
Wij ontvangen graag brieven van· 
onze lezers. als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur· 
mand '"· evenals scheld- en smaad
bneven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
W11 behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opm1e. vertolkt in een lezersbrief. 
IS n~et noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

SCHEUTE DEREVOLUTE 
Deze week in Knack een reportage 

over de paters van Scheut. Zij zijn terug 
in de aktualiteit gekomen door de ver
dwijningen van Paul Schildermans en 
Serge Berten. Hoever reikt hun politiek 
engagement in Latijns-Amerika? 
Waarom zwijgt de orde in alle talen 
over haar aktiviteiten? 

Nog meer reportages 
Over de fietsen van Superia, onze 

"staats"-fietsenfabriek in Zedelgem. 
Een nieuwe type vrouwenfiets "de Little 
Queen" wordt daar in~ereden . Ook 
neemtKnackeen kijkJe in "The House 
of Lords", het Britse Hogerhuis, waarin 
de hooggeachte heren zitting krijgen op 
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grond van hun afkomst. Een kleuren· 
reportage van een geleid bezoek. 

De waarschuwing uit Berlijn 
Knack's dokument van deze week 

handelt over de half jaar lange kleine 
zenuwoorlog, die de inval van de Duit· 
sers voorafging. Wat gebeurde er begin 
1940 in Berlijn tussen de Belgische 
ambassade en de Duitse legerstaf? 

Jean-Luc Dehaene 
De minister legt uit aan Knackwat 

de weerslag is van de volmachten op de 
sociale sektor. 
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MOC: Jean Hallet 
of Robert D'Hondt 

Met 278 stemmen tegen 15 heb
ben de MOC'ers - de Waalse 
ACWers - zich verleden zater
dag op hun Centrale Raad uitge
sproken voor de oprichting van 
een "politieke beweging". Bin
nenkort zal uitgemaakt worden, 
welke richting het met deze .,poli
tieke beweging" moet uitgaan. 
Er zijn in de schoot van de MOC 
twee strekkingen, de ene aange
voerd door de mutualist Jean 
Hallel, de andere door de vak
bonder Robert D'Hondt 
De strekking-Hallet wil de kris
ten-demokratische tendens bin
nen de PSC versterken en daar
voor zelfs de MOC-banden met 
het FDF-RW doorknippen. De 
PSC zou daarvoor uiteraard de 
prijs moeten betalen van afzwak
king, uitstoten of spontaan ver-

Maystadt in 
nauwe 
schoentjes 
Philippe Maystadt, minister van 
Begroting, zit op dit ogenblik in 
zeer nauwe schoentjes. In de 
ploeg Martens-V is hij de eerste 
en duidelijkste vertegenwoordiger 
van de MOCvleugel van de PSC. 
Verleden maandag staakte zijn 
hele achterban tegen de regering, 
en dus eigenlijk ook tegen hem. 
Daarenboven is het ver van uitge
sloten dat de MOC zeer binnen
kort overgaat tot eigen partijvor
ming, buiten en tegen de PSC. In 
dat geval wordt de positie van 
Maystadt helemààl onhoudbaar. 
En krijgt Martens zijn zoveelste 
krisis te verwerken, die echter een 
primeur zal zijn wat de rooms
blauwe koalitie betreft Afspraak 
einde februari ... 

Robert D'Hondt 

dwijnen van haar rechtervleugel. 
De strekking-D'Hondt stuurt 
rechtstreeks aan op de oprich
ting van een nieuwe partij die 
"frankofoon, pluralistisch, pro
gressistisch en federalistisch" 
zal zijn. 
Welke strekking het binnenkort 
ook moge halen: de PSC-poot 
onder de huidige regering is ui
terst gebrekkig geworden. 

Van Ooteghem: 
het vlugge 
gelijk 
In het nachtelijk senaaisdebat 
van maandag op dinsdag verle
den week diende VU-senator Os
wald Van Ooteghem een amen
dement in op de volmachtenwet, 
dat erop gericht was om de BTW 
voor de bouw te verlagen van 17 
tot 6th. 
Dit Volksunie-amendement werd 

Deze week dit ... 
Vorige vrijdag stierf Wies 
Moens. Reeds een hele tijd 
onderging zijn lichaam het 
onweerstaanbaar proces van 
aftakeling. Hij was oud 
geworden en niet meer in staat 
zichzelf voort te bewegen. Nu 
heeft ook zijn ontembare geest 
hem verlaten. Ik mis zijn 
begenadigde kracht om in zuiver 
poëtische verzen mijn gemoed 
te luchten en hem hulde te 
brengen. 

Toen ik hem bezocht in het 
rustoord van Geleen, voelde ik 
me zo hulpeloos en arm. Wat 
kon ik deze man bieden, die 
voor een goed stuk mijn jeugd 
had bezield? In wiens gedichten 
ik de golfslag had gevoeld, die 
me nader dreef tot de geringen 
van mijn volk. Zijn verzen had ik 
met gloedvolle innigheid 
voorgedragen op het kollege en 
in de aula van de universiteit Hij 
was voor mij reeds een brok 
geschiedenis. Een onverbleekt 
juweel van de Nederlandse 
letterkunde. Een onverzettelijke 
mijlpaal in het strijdbaar voor
oorlogs Vlaams-nationalisme. Ik 
kon deze monumentale man 
geen boodschap brengen. 
Eigenlijk verwachtte ik nog 
steeds van hem raad en 
wijsheid. Met ontroering denk ik 

terug aan die enkele momenten. 
De leermeester, die zoveel 
jongeren de weg wees van 
onbreekbare trouw en 
rechtlijnigheid, deed geen enkele 
moeite me de les te voorspellen. 
Integendeel, ik zag in zijn ogen 
de dankbaarheid voor mijn 
bezoek en de vriendschap. Hij 
vroeg me uit over Vlaanderen 
en luisterde stil. De eenvoud 
zelf. Geen opstand, geen 
verbittering. Het leek me dat hij 
tevreden was en rustig. 
Daarom hebbe~ we afgezien 
van het voornemen hem terug 
naar Vlaanderen te brengen. Ik 
dank de vrienden uit Balen en 
Mol die bereid waren zijn 
ontvangst en verzorging te 
regelen. Wij wensten niets liever 
dan hem op te nemen in de 
Vlaamse gemeenschap. Hem alle 
verdiende eer te bewijzen. Hem 
te laten voelen hoezeer we hem 
lief hadden. Het was te laat Nu 
was het beter hem de rust te 
gunnen. Hij had in zijn leven 
genoeg geleden en gestreden. 
Wies Moens heeft de eeuwige 
rust gevonden. Hoe diep klinken 
zijn nederige verzen in het 
gedicht .. Knielen zal ik": 
.,Ik zal het jagen stilleggen 
van mijn hart, 
met kalme riemslag, 
roeien naar uw meren van licht 

meerderheid tegen minderheid 
verworpen. 
Minder dan 24 uur na de stem-

Daar is geen rimpel 
in het meervlak, 
lijk daar geen rimpel groeft 
door Uw effen gelaat " 
De dood is een onderdeel van 
het leven. In het leven van een 
volk reikt de kultuurscheppende 
kracht van een kunstenaar 
verder dan zijn dood. Zeker als 
hij tevens zijn innerlijke waarde 
en grootheid volop in dienst 
stelde van de bevrijding van zijn 
volk. Het is tragisch voor het 
Vlaamse volk één van zijn grote 
Vlaamse letterkundigen en 
voorvechters te moeten 
begraven in het buitenland. Het 
is tragisch dat België zoveel 
onmenselijke haat vertoont en 
de edelmoedigheid noch het 
rationeel begrip heeft kunnen 
opbrengen om een edel en 
kunstzinnig man als Wies 
Moens, zonder knieval, datgene 
te gunnen wat zijn intiemste 
verlangen was: zijn laatste jaren, 
in volle vrijheid en rechtop, te 
leven en te sterven langsheen 
de Schelde en de Scheldedijken 
in het landschap van zijn jeugd 
en zijn heimwee. 

()J~ 

ming in de Senaat kondigde de 
regering haar eerste volmachten
trein af, met daarin_ de verlaging 
van de bouw-BTW van 17 naar 
6th. 
Logische konklusie van Oswald 
Van Ooteghem: "De regering kan 
moeilijk duidelijker haar minach
ting voor het parlement laten 
blijken dan door goed te keuren 
wat een dag voordien in de Se
naat op haar verzoek werd ver
worpen." 

De spijt van 
Jef Houthuys 
Na de 24-urenstaking van verle
den maandag heeft ACV-voorzit-

ter Jef Houthuya een vrij bittere 
verklaring afgelegd, waarin hij 
vooral betreurt .,dat de tegenstel
lingen tussen de Vlaamse en de 
Waalse arbeiders nu nog zijn 
aangescherpt" 
Voor een unitarist gelijk Hout-

huys moet het inderdaad een 
bittere vaststelling zijn dat 
Vlaanderen en Wallonië zo ver
schillend reageren. Daarenboven 
is maandag duidelijk gebleken 
dat de hele Waalse kristen-de
mokratische vakbeweging ma
ling heeft aan de richtlijnen van 
Houthuys-Nationaal. 
Minstens even bitter is echter de 
vaststelling dat Houthuya nog 
altijd de voor de hand liggende 
konklusie niet heeft getrokken 
uit de Vlaams-Waalse kloof in 
zijn syndikaat De MOC - inbe
grepen haar kortademig krantje 
"La Cité" - leeft van de centen 
van het Vlaamse ACV. Wat haar 
echter niet belet te bijten in de 
hand die haar spijzigL 

Halfslachtige 
Go I 
De FDF-senator Peeterrnans, die 
rechtstreeks werd verkozen in het 
arrondissement Leuven, behoort 
tot de Nederlandse taalgroep en 
zetelt dus in de Vlaamse Raad Dat 
verklaarde minister Gol tijdens het 
vragenuurtje in de Kamer. 
Bij deze verklaring blijft het even
wel. De partij van minister Gol 
keurde immers de motie goed van 
de Franse Gemeenschapsraad 
waardoor de FDF-senator als vol
waardig lid van de vergadering 
aanvaard werd 
Gol zelf is bovendien van oordeel 
dat de onwettige samenstelling 
van de Franse Gemeenschaps
raad geen weerslag heeft op de 
rechtskracht van de dekreten die 
zullen aangenomen worden. Niet 
iedereen schijnt dus gelijk te zijn 
voor de wet 
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Daarbij werd noch de Vlaamse 
regering, noch de Waalse gewest
regering om een advies verzocht, 
ook al behoren de steenkoolmij
nen tot de nationale sektoren. De 
beslissing van de centrale rege
ring is dus op z'n zachtst uitge
drukt onwettelijk. 

Normaal moest de mijn La Roton 
reeds vorig jaar op 31 oktober 
dichtgaan. Waarschijnlijk is het 
vermoeden van de Financieel Eko
nomische Tijd niet onjuist, dat de 
beslissing die mijn open te houden 
gekoppeld werd aan verdere 
steun voor de Kempense Steen
koolmijnen. 

Waals-Franse 
val 
De Duitstaligen zijn ten zeerste 
ongerust over het toekomstig 
statuut van de Oostkantons. In 
de jongste uitgave van "Der 

Volksunie 
op radio ... 

Vanavond, donderdag 11 fe
bruari om 18 u. 45 verzorgt de 
VU via BRT 1 een politieke 
tribune. "lichtvoetig" betok· 
kelt kamerlid Paul Van Grem
bergen het thema "Politiek en 
poëzie. 

... en TV 
Op donderdag 25 februari om 
19 u. 17 is er een nieuwe 
Vlaams-nationale uitzending, 
verzorgd door de VNOS. De 
hoofdschotel - "de Vlees· 
handel en -keuring" - zal 
aangesneden worden door 
senator Oswald Van Oote
ghem. 

Maandag. Na vier jaar herhaaldelijk beloofde herstrukturering van de scheepsbouw is het onvermijdelijke 
gebeurd De ,,Zaat" in Hoboken is failliet Naarmate de onderhandelingen voor looninlevering aansleepten 
stelde minister van Ekonomische Zaken Mark Eyskens almaar strenger eisen ... Bij de andere Cockeri/1 - dat 

van Frère in Wallonië - worden inmiddels de miljardensubsidies onverminderd binnengereven. .. 

~ Wegweiser" verklaart redakteur 
~ Schillings onomwonden dat de 

Oostkantons in een Waals-Fran
se val getrapt zijn. 

De oorzaak hiervan ligt volgens 
Schillings bij de traditionele par
tijen uit de Oostkantons: De CSP 
CCVP), de PFF CPW) en de SP 
CSP>. In feite zijn deze partijen 
niet meer dan een klein elekto
raal aanhangsel van de moeder
partijen PSC, PAL en PS, die 
prioritair slechts de Waalse be
langen dienen. 

Hij ploegt 
voort ... 
Martens mag dan nog honderd· 
maal beweren dat hij weigert 
politieke konklusies te trekken 
uit de ABW-staking van maan
dag jongstleden, ons verbaast 
dat geenszins. Pseudo

woordvoerder ... 
De Limburgse Volksunie heeft 
boos gereageerd op de verkla
ringen van gewezen CVP-minis· 
ter Dhoore: "De regering heeft 
steeds precies het tegengestel
de beweerd van de pseudo
woordvoerder Dhoore. Nog tij
dens het volmachtendebat heeft 
minister Eyskens gesteld dat 
voor de mijnen dezelfde inleve· 
ringaregels gelden." 
Het getuigt al bij al van weinig 
eerbied voor de demokratie dat 
in het parlement misleidende in· 
formatie verstrekt wordt, die ach· 
teraf in privé-gesprekjes met po· 
litieke vrienden wordt rechtge
zet 
In ieder geval verzet de Limburg
se Volksunie zich heftig tegen 
een matiging van de Vlaamse 
arbeiders en mijnwerkers. "Niet 
alleen ligt de produktiviteit in 
Vlaanderen 4,3 th. hoger, maar 
~,lovend i en liggen de lonen er nog 
altijd 11 th. lager!" 

... Een losse 
flodder -
Ondertussen is gebleken dat de 
formele regeringstoezegging aan 
Dhoore, dat aan de mijnwerkers 
geen gelijkaardige inlevering zal 
gevraagd worden als in sommige 
andere sektoren die staatssubsi-
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dies ontvangen, gewoon een losse 
flodder is. 
De regering weet blijkbaar niets af 
van beloften die aan Dhoore zou
den gedaan zijn. Het woord is 
opnieuw aan Dhoore: aan hem om 
te verklaren welke "hoogste rege
ringskringen" hem die toezegging 
gedaan hebben. 

Advies 
• pro memone ... 

De regering Martens V neemt 
niet alleen een loopje met het 
Parlement, maar ook met de 
staatshervorming. 
Volgens die staatshervorming 
moet de centrale regering de 
gewestregeringen raadplegen 
over beslissingen die de nationa
le ekonomische sektoren betref
fen. 
Welke zin heeft het echter nog 
dat de Vlaamse regering een ad
vies uitbrengt over het protokol· 
akkoord tussen de banken en de 
centrale regering betreffende de 
staalsektor? Vooreerst is die 
overeenkomst reeds gepara· 
feerd door de centrale regering 
en de banken en bovendien moet 
het advies op nog geen dag tijd 
afgeleverd worden. 
Voegen we daarbij nog de onvol
ledige, onduidelijke en waar
schijnlijk foutieve toelichting van 
minister Eyskens, dan kan enkel 
besloten worden dat Martens en 
zijn kollega's hun broek vegen 
aan de staatshervorming. 

... Of helemaal 
geen 
Hoe gebrekkig ook, in het geval 
van de staalsektor werd dan toch 
om advies verzocht Anders is het 
gesteld met de beslissing van de 
centrale regering om de enige 
Waalse mijn La Roton niet te 
sluiten. 

Enkel de PDB (Partij van de 
Duitstalige Belgen) heeft ge
tracht de Oostkantons uit de 
Waalse greep te houden en ge· 
streefd naar een vierde, duitstali
ga regio. 

Reeds jaren sluit deze gewezen 
Vlaamse voorvechter de ogen 
voor de gegevenheid dat dit land 
twee gemeenschappen telt met 
een verschillende mentaliteit en 
een verschillend aanvoelen. 
Maar Martens, hij ploegt voort. 
Vlaanderen regelrecht de af· 
grond in. 

WiesMoens 
Persoonlijke herinneringen. Je hebt Wies Moens 
gekend. Oppervlakkig, heel eventjes maar. Een 
paar ontmoetingen. In die onwezenlijke julimaand 
'44, toen de Brabantse hemel volgeschreven stond 
met de witte hiërogliefen van de dood, ben je op de 
fiets met enl<ele vrienden naar de Putberg gere
den. Wies, politiek reeds vereenzaamd, woonde er 
in een huis waar vele draden van hechte vriend· 
schap samenkwamen. Hij las voor uit het pasver
schenen Spoor: overzicht en getuigenis van een 
strak-rechtlijnig leven. Testament tegelijkertijd, 
maar dat wist je toen niet 

Later zijn vrouw. Jarenlang zwervend over 
Vlaenderens wegen, van vriendenhuis naar vrien· 
denhuis, het brood van de armoe verdienend voor 
zichzelf en de ondergedoken man, met de verkoop 
van sigaren. 

Toen Moens reeds in Nederland zat, de Dender· 
mondse vriendenkring. Dizzen de Wit, het hart van 
koekebrood dat veel te jong gebroken werd. De 
schilder Dore Boerewaard, met zijn zeilschuit 
onder de Scheldedijk aan het sas van Appels, het 
landschap van Wies Moens' jeugd en heimwee. 
Maurits Vertong hen, de dove smid, die zijn rebels
heid en artistieke bezetenheid rechtstreeks van 
Wies had geërfd om ze, vloekend tussen twee ha
merslagen in, door te geven aan een nieuwe 
generatie. Sint-Gillis, schoon Sint-Gillis, geboorte
dorp van de bakkerszoon Wies Moens, waar 
zovelen de stempel van de meester hadden mee
gekregen. 

Deze kring, die voor jezelf een echte leerschool 
was, werd bijeengehouden door de afwezige. Een 
enkele keer samen naar Geleen. Wandeling met 
Moens door een stuk Limburgse lente. Een land· 
schap dat hem niet lag: te veel witgekalkte winnin· 
gen en te veel witte bloesem op de weke hellingen. 
Heimwee naar de notelaars op de Vlassenbroekse 
dijk en de rechtlijnige populieren achter de potpol
der. 

Veeleisend, op de rand van de verbittering, 
ongenadig als het wezenlijke dingen betrof. Maar 

mild en vrolijk, de pijpesteet over de glimlachende 
lippen strijkend, als het ging over mensen. 

Ja Vic Anciaux heeft gelijk, je hebt Wies Moens 
zinderend van geestdrift gelezen, voorgedragen 
en herlezen. Op iedere school in je stad kende je 
drie-vier gelijkgezinden, die hetzelfde lazen om het 
voor hun hele leven te onthouden. Wat Floris 
Couteele destijds over het aktivisme schreef, 
kregen wij een generatie later van Moens, die de 
gekerkerde dichter van het aktivisme was ge· 
weest: "In de schaduw van deze geweldige tijd de 
wappering van iets groots". 

Nu hij gestorven is, verkreupeld en versukkeld 
in het eigen en toch vreemde Nederland, is het 
vooral dát wat je van hem zal onthouden. De kreet 
van opstandigheid toen buiten de gevangenismu· 
ren Herman Van den Reeck werd vermoord. De 
échte sociale bewogenheid, lang voordat het be
grip verkilde tot geijkte uitdrukking. Het humanis
me en het grootse wapperen van een belofte, in de 
wind die van veel verder kwam en veel verder 
droeg dan de grenzen van de eigen kleine wereld. 

Gelijk Maurits Vertonghen zegde, telkens wan
neer hij in zijn smishuis de lijnen keurde van de 
schaal die hij zopas uit melchior had gedreven: 
"Schoon, jong en zuiver, dat heb ik van Wies ge
leerd". 
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De scheepswerf Cockerill 
Yards van Hoboken werd 
door de handelsrechter 
failliet verklaard. Na een triest 
pingpongspelletje tussen 
rechtbank en regering is 
uiteindelijk dan toch 
gebeurd wat algemeen 
verwacht werd: de 
ekonomie-minister Eyskens 
liet de Antwerpse 
handelsrechter het vuile 
karweitje opknappen. Naar 
verluidt is dit belangwekkend 
bedrijf met 2.776 
werknemers voor de valbijl 
gegaan simpelweg omdat de 
arbeiders en bedienden niet 
Instemden met de eis van 
de regering-Martens om van 
5 tot 10 procent op hun 
wedden en vergoedingen in te 
leveren. Hadden zij dit wél 
gedaan dan zou deze extra 
inleveringaspanning aan 
Cockerill Yards nagenoeg 
140 miljoen frank (dit jaar) 
opgebracht hebben. 
Die 140 miljoen staan dan 
tegenover het kastekort van 
de scheepswerf dat reeds 
maanden terug de 1,3 miljard 
frank overtrof- Maar goed, 
alle middeltjes kunnen helpen. 

De regenten en onze centen ... 
Allereerst is er het zoveelste 
opstel van goevemeur Cecil de 
Strycker, de man die reeds twee 
jaar geleden liet weten dat geen 
frank van zijn pensioentje (het 
hoogste in dit land) zal mogen af
getopt worden. Precies deze 
bankier wijst op de nefaste ge
volgen van de hoge vlucht die 
onze inkomens in de voorbije 
jaren genomen hebben. Hij geeft 
premier Martens en financiën
minister De Clercq extra argu
menten om menige inleverings-
trein door het land te jagen. 
Een aantal andere wetenswaar
digheden worden daarbij even
wel ook willens nillens vermeld, 
maar toch zoveel mogelijk onder 
de korenmaat gehouden. 
Zo staat in dat verslag van de 
Nationale Bank ook dat er vorig 
jaar 180 miljard kapitaal het land 
uitgevoerd werd. Het afbraak
proces, zo heet het ook nog 
terloops, van de Belgische indus--

trie moet dringend worden ge
stopt door offers van de werkne
mers, maar ook door verbetering 
van de beheersmetoden, verlich
ting van de produktiekosten en 
het aanmoedigen van kreatief 
dynamisme. 
In andere rapporten, zoals dat 
van de Kredietbank, wordt ons 
voorgehouden dat bij de ge
wraakte hoge produktiekosten 
de loonkosten voor nog geen 
één derde verantwoordetijk zijn. 
De ekonomisten van de Citibank 
leren ons nog meer: in de jaren 
70 kende ons land weliswaar de 
grootste loonstijging van de ge
industrializeerde wereld_ maar, 
na Japan, bijt ons land ook tege
lijkertijd de spits af met een 
produktiviteitsverbetering met 
92 procenL 
Of eenvoudigweg: de loonstij
ging werd in de industrie ruim
schoots opgevangen door een 
produktiviteitsverbeterings. 

Uit een en ander blijkt duidelijk 
dat de regeringspolitiek van van
daag die er in bestaat bij de 
werknemers de buikriem fors 
dicht te snoeren geen enkele 
waarborg inhoudt dat de ekono
mische aktiviteit morgen lang
zaam opnieuw gezonder wordt 
In het verleden hebben de werk· 
nemers mee gezorgd voor een 
behoorlijke produktiviteitsverbe
tering. Vandaag verdienen ze 
dan ook nog wat meer dan als 
gedwëe kudde behandeld te 
worden. Onmiskenbaar kan 
loonmatiging bijdragen tot ver· 
hoogde slagkracht van de on
dernemingen. Maar het meest 
dringend zijn maatregelen waar· 
voor ondernemingsleiders en re
gering verantwoordelijk moeten 
tekenen. Alleszins dan wat de 
grote ekonornische industriële 
sektoren betreft (Bij de KMO's 
liggen de zaken enigszins an
ders.) 

Neem bij voorbeeld weer het 
drama van Cockerill Yards. Men 
kan zich inderdaad niet van de 
indruk ontdoen "dat de direktie 
van Cockeri/1 Yards rijkelijk laat 
aan de alarmbel trok~ Het is ook 
een feit dat een globaal plan voor 
heroriëntering van de scheeps
bouw reeds sinds 78 door de re
gering werd aangekondigd. Tot 
voor kort kwam van die beloftes 
hoegenaamd niets in huis. De 
voorbije dagen en weken heeft 
de regering-Martens het dan wél 
gepresteerd om elke verant· 
woordetijkheid te vluchten en de 
handelsrechter het fataal verätet 
te laten uitspreken. 
Het is aan die verantwoordelijke 
politiek dat dringend een einde 
moet komen. Vandaag is er geen 
enkele garantie dat de ingelever· 
de gelden niet nog eens extra 
moeten dienen om de verspil
lingspolitiek een tijdlang vol te 
houden. 

Bij het faillissement van-Cockerill Verspillingspolitiek spiJ. zigen met inleveringsgelden? Yards blijft er evenwel het wran
ge gevoelen dat van de werkne
mers, en alleen van deze Vlaam
se werknemers, een zwaar offer 
werd gevraagd. Terwijl zij in de 
plaats voor deze inspanning 
geen enkele waarborg kregen: 
niet wat de besteding van deze 
gelden betreft, en ook niet wat 
de werkgelegenheid als dusda
nig betreft Vlak vóór het derde 
referendum geraakte in Hobo
ken het vertrouwelijk nieuws be
kend dat ondanks mogelijke 
loonsverminderingen toch nog 
zowat 750 mensen de laan uitge
stuurd zouden worden. Dat is 
meer dan 1 werknemer op de 
vier. En dan durft men verbaasd 
op te kijken over de uitslag van 
het referendum. Het is duidelijk 
dat de werknemers van "de 
Zaat" het mes op de keel werd 
gezet De ekonomie-redaktie 
van "De Standaard" is nog 
scherper in haar beoordeling 
van de regeringshouding: .. Minis
ter van Ekonomische Zaken Eys
kens bleef hameren op de inle
vering en liet op de ultieme ver
gadering van maandagavond 
nog weten dat de bekende inle
veringsvoorstellen bij Cockeri/1 
Yards onvoldoende waren. (.) 
Elk gesprek werd daardoor on
mogelijk en men kan zich afvra
gen wat Eyskens aldus hoopte 
te bereiken. Het faillissement?" 

ffoto Luc PeetersJ 

de Strycker 
Ondertussen worden in een an
dere Cockerill-vestiging in Wallo
nië onverminderd miljarden ge
pompt zonder voorafgaandelijke 
inleveringseisen. 
Ondel"tussen ook mogen we 
weer lessen trekken uit tal van 
ekonomische rapporten. De blik
vanger is dezer dagen dat van 
de Nationale Bank. Daarin wordt 
bevestigd dat de miskleum van 
de regeringspolitiek volgens de 
Belgische regenten (waaronder 
onder meer Georges Debunne 
zich bevindt) in de komende 
maanden hardnekkig zal ver
volgd worden. Maar ook andere 
studiediensten zijn bedrijvig en 
verdedigen tesissen die de trak
taten van de Nationale Bank 
alweer meteen op losse schroe
ven zetten. Zo werd begin deze 
week een studie vrijgegeven 
van de Kredietbank en ook nog 
één van de Citibank. 

Geringe 
dringende 
uitgaven 
De Brusselse Agglomeratieraad 
blijft maar naarstig verderwer
ken. En hoe bezuinigend werkt 
deze politieke instelling wel, die 
onderhand reeds verscheidene 
jaren elke demokratisch• basis 
ontbeert? Deze week woensdag
avond werden de raadsleden op
geroepen om onder meer te be
slissen over: 
- Een lening van 9,3 miljoen 
frank voor de aankoop van een 
autoladder van 30 meter. 
- Een lening van 375.000 frank 
voor de herstelling van een gara· 
gepoort aan de Helihavenkazer· 
ne. 

- Een lening van 4 miljoen 
frank voor de honoraria van de 
architekt die plannen tekent voor 
een brandweervoorpost in Eve· 
ren. 
- Een lening van 2,6 miljoen 
frank voor de studie over het 
ophalen en het verwerken van 
ziekenhuisafval. 
- De oprichting van een fonds 
voor geringe dringende uitgaven. 
- Het afsluiten van een over
eenkomst tussen de Agglomera· 
tie en de ULB·universiteit voor 
een leefmilieustudie. 

- Enzoverder, enzovoorts. 

Te ijverig 
De EG-kommissie heeft alweer 
een forse beslissing genomen in
zake mogelijke overheidssteun 

aan bedrijven. De Belgische rege- gemeenschap aan dit bedrijf geen 
ring mag het Gentse staalbedrijf behoorlijke steun meer mag ge
Sidmar geen rentetoelage van ven. Het gemeenschapsgeld is 
7 procent verschaffen. Bovendien dan wel nog goed om de virtuele 
werd gedekreteerd dat Sidmar bankroete Waalse staalreus Co
voortaan 520.000 ton minder ver- ckeriii-Sambre op sterven na Ie
hard staal moet produceren. Eko- vend te houden 
nomieminister Mark Eyskens 
haastte zich niet om dit EG-besluit w rk 
te bestrijden. Net zomin als de e -
nationale regering heftig protes-
teerde tegen een eerder genomen b• d• 
EG-besluit waarbij hele brokken aan Ie lngen 
Waals gewest wél erkend werden 
als EG-ontwikkelingszone, terwijl In de voorbije maanden heeft de 
in Vlaanderen volgens de EG geen direktie van Cockerill Yards in 
gewesten meer voorhanden zijn Hoboken blijk gegeven van een 
die extra overheidssteun zouden onverminderd dynamisme, on· 
behoeven. Als gevolg daarvan danks de aanvraag voor konkor· 
zouden enkele dozijnen Waalse daat op 1 december bij de han· 
bedrijven met overheidssteun delsrechtbank. De Tijd viste uit 
Vlaamse bedrijven kunnen c:Jood. dat net voor nieuwjaar bij de 
konkurreren. De klap op de vuur· RVA nog 160 werkaanbiedingen 
pijl is dus nu dat men op de EG werden genoteerd voor lassers 
van oordeel is dat het dynamische en snijders.. ten behoeve van 
Sidmar té dynamisch is en de Cockerill Yards. 
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Jef en Piet 

GAAT J)E 
OP E.P.ATlE 
P!JN f)OE/"1 ? 'r is TE ZtEI'I WA-!IR 

ZE GlrN'I S/'1 (/OEI'/ I 

PERSpektief 
Moest het nog bewezen worden? Vlaanderen en Wallonië gaan radi
kaal andere wegen op. De scheiding is niet langer en louter kultureel 
maar steeds meer en meer sociaal-ekonomisch. Naarmate de krisis 
dieper om zich heen grijpt, willen Vlaanderen en Wallonië elk eigen 
wegen bewandelen. De ABVV-staking van 8 februari was daarvan 
weer een duidelijk bewijs. Maar zouden de Belgicisten van CVP en 
PVV de les begrepen hebben? We twijfelen eraan_ 

IN elk geval is het Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg op

gevallen : België gaat een breuk 
tegemoet: .. Wat reeds geruime tijd 
voorspeld werd. lijkt nu uit te 
komen: Vlaanderen en Wallonië 
denken totaal verschillend over de 
emst van de ekonomische krisis 
en de middelen om er uit weg te 
geraken. Oe vraag of er nog wel 
een nationaal herstelbeleid moge
lijk is, kan niet langer worden 
ontweken. In Vlaanderen is ook de 
arbeiderswereld in grote mate de 
overtuiging toegedaan dat er zon
der pijn geen beterschap meer 
mogelijk is. Daar leeft nog de 
bereidheid om door een tijdelijke 
matiging en inlevering weer een 
mooiere toekomst voor te berei
den. In Wallonië daarentegen 
triomfeert nog steeds de ideologi
sche kortzichtigheid over de reali
teit Eerste minister Marlens kan 
ook deze konklusie uit de afgelo
pen 2+urenstaking niet uit de weg 
gaan. En de Vlaamse deelregering 
moet zich meer dan ooit gaan 
opwarmen voor een eigen, dyna
mische aanpak van de krisis. 
Vlaanderen wil niet mee de vernie
ling ingaan en wat via het nationale 
kabinet niet meer zou kunnen, 
moet dan maar door de eigen 
executieve op gang worden ge
bracht Het stakingsbeeld van gis
teren heeft ook deze uitdaging 
onverbiddelijk duidelijk gemaakt': 
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HET pleidooi van Camps zou zo 
uit een VU-verkiezingsmani

fest kunnen komen ... Een bewijs te 
over dat de VU op de goede weg 
zit! Haar stellingen moeten wel 
worden overgenomen, in het be
lang van het Vlaamse volk. Ook 
voor Auys in De Standaard is 
aangetoond dat Vlaanderen nu op 
eigen benen moet gaan staan: .De 
treinen stoppen aan de taalgrens. 
- In het nieuwsbericht van de 
omroep over de zg. algemene 
staking is die zin gevallen als een 
valbijl Hij vatte de stand van za
ken voortreffelijk samen. Voor de 
zoveelste keer heeft Vlaanderen 
anders gereageerd dan Wallonië. 
Het was zo in de Koningskwestie, 
in de Schoolkwestie, in de strijd te
gen de eenheidswet Telkens op
nieuw ziet men dat de werkne
mers in Vlaanderen weigeren zich 
te laten meesleuren in een politiek 
van ekonomische sabotage. Oe 
Vlaamse medeplichtigen van het 
Waalse syndikalisme blijven een 
minderheid die niet gevolgd wordt 
door de aktieve bevolking in 
Vlaanderen. Het is een lichtpunt in 
deze sombere tijd Maar voor Bel
gië en voor de regering is het 
tevens een onheuspeilend teken 
aan de wand': 

HET is nu inderdaad duidelijk 
geworden dat Vlaanderen 

een andere aanpak wil. Het is 

f 

echter de historiSche schuld van 
CVP, PVV en SP en vooral van 
Wilfried Martens dat Vlaanderen 
op sociaal-ekonomisch vlak hele
maal niet autonoom is. Nochtans 
zou het dan beter gaan. Dat zegt 
ook Gazet van Antwerpen: "Sinds 
generaties weten de Vlamingen 
dat slechts harde arbeid vooruit 
helpt Ook thans beseft de meer
derheid in Vlaanderen dat de krisis 
maar overwonnen kan worden 
door solidaire inspanningen, maar 
dan gekoppeld aan evenwichtige 
en sociaal rechtvaardige redmid
delen, rekening houdend met 
ieders draagkracht Vlaanderen 
rekent op de regering om die weg 
in te slaan en zich niet te storen 
aan Waals kabaal': 

M AAR al bij al mogen we niet 
denken dat Vlaanderen 

geen krisis kent Dat is fout Denk 
nu maar aan Cockerill in Hoboken, 
dat dicht moet. terwijl dat andere 
Cockerill al jaren failiet is en_ met 
Vlaams geld wordt overeind ge
houden. Of aan de Vlaamse textiel, 
zoals Het Volk schrijft: ..Zij die aan 
Waalse zijde deze tegenstellingen 
aanmoedigen, voeren aan dat de 
ekonomische toestand in de twee 
gewesten niet vergelijkbaar is en 
dat Wallonië door de ekonomi
sche krisis zwaarder getroffen is 
dan Vlaanderen. Zij schuiven bo
vendien de schuld van de Waalse 
achteruitgang op de Vlamingen en 
op de centrale regering. Dit is een 
duidelijke drogreden. Oe krisis 
heeft in de noordelijke provincies 
met evenveel kracht toegeslagen 
als in het zuiden van het land In de 
textielnijverheid alleen gingen 

Is Dhoore 
een 
leugenaar? 
In een vraaggesprek met "Het 
Belang van Limburg" zegde CVP
volksvertegenwoordiger en gewe
zen minister Luc Dhoore verleden 
week van de regering de formele 
toezegging te hebben gekregen 
dat van de Kempense mijnwer
kers geen inlevering zal gevraagd 
worden zoals in sommige andere 
sektoren die van staatssubsidie 
genieten. Dhoore zegde eveneens 
de formele toezegging te hebben 
gekregen dat in de eerstkomende 
jaren in Limburg geen mijnen zul
len gesloten worden. 

In regeringskringen zegde men 
uiterst verbaasd te zijn over de 
verklaringen van Dhoore. Mark 
Eyskens zegde onomwonden van 
niets af te wegen. En via zijn 
perschef liet ook Wilfried Martens 
meedelen dat hij van niets wist 

Bijna op hetzelfde ogenblik had 
Wilfried Martens trouwens aan 
"Le Soir" verklaard dat de mijn
werkers nu toch extra zullen moe
ten inleveren. 

Hugo Camps, de hoofdredakteur 
van de krant die Dhoore onder
vroeg, is op de zaak teruggeko
men met een duidelijke verklaring: 
"In ieder geval was het Martens 
die ex-minister Dhoore formeel 
verzekerde dat de regering haar 
handen van de mijnwerkers zou 
afhouden." 

sl'aTseN 
\ 

sinds 1974 meer dan 80.000 werk
plaatsen verloren·: 

EN wie hoort er nog wat van het 
textielplan? Neen: de traditio

nele partijen bedriegen en beste-

Iemand liegt hier, zoveel is duide
lijk. Tenzij het om de befaamde 
"kommunikatie-stoornis" zou 
gaan: misschien zegt Martens in 
het Frans en aan een krant wel an
dere dingen dan in het Nederlands 
en aan een ex-minister die troost
behoevend is ... 

PVV op 
naakt-toer 
De Vlaamse liberalen hebben zo 
hun hobby's. 

Senator Vanderpoorten heeft 
zich vastgebeten in het dossier 
van de ,.monokini". Zijn grote 
zorg is vooral dat "onze daartoe 
bereid gevonden vrouwelijke 
landgenoten niet enkel aan de 
iodium-zwangere stranden, maar 
ook in andere oorden zoals aan 
meren of rivieren, in de heide of 
in bossen, in berg en dal vrijelijk 
de speerpunten hunner schoon
heid kunnen openbaren ter be
vordering van de individuele en 
openbare gezondheid." 

Ook de·PVV-jongeren tonen zich 
terzake zeer bezorgd, maar dan 
uiteraard iets radikaler. Om het 
toerisme aan onze kust te bevor
deren pleiten zij tijdens hun ko
mend kongres voor de inrichting 
van naaktstranden. Aldus zou, 
volgens de jongeren, een groter 
zomerpubliek kunnen aangetrok
ken worden. 

Inleveren is en blijft dus de slo
gan van de PVV. Op alle gebie
den_ 

len de Vlaamse arbeider en be
diende. Die vliegt op straat terwijl 
zijn geld verdwijnt in de Waalse 
smeltovens. Proficiat. Wilfried 

· Martens! 



Kommentaar 

Voorstel 
Jef Valkeniers: 

Moet het nog gezegd dat de 
staatshervorming van augustus 
1980 geen pacifikatie tussen de 
gemeenschappen heeft tot stand 
gebracht? 
Sterker dan ooit manifesteren 
zich de verschillen en tegenstel
lingen tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Daarbij gaat het niet 
enkel om ekonomische gege
vens. Ook de mentaliteit en het 
inzicht over een aantal maat
schappelijke gegevens zijn fun
damenteel anders in Vlaanderen 
dan in Wallonië. 
Op deze vaststelling past 
slechts één afdoende oplossing: 
een doorgedreven federalizering 
op alle gebied inbegrepen de 
sociale zekerheid. De staatsher
vorming moet dringend verder 
gezet worden in de richting van 
de uitbouw van een Vlaamse 
staal Alleen dan zullen de steeds 

Wijzigingen 
Op 8 januari jongstleden werd 
volksvertegenwoordiger Jef 
Valkeniers namens de VU
fraktie aangeduid als sekretaris 
van het bureau van de Kamer. 
Daarmede volgt hij André De 
Seul op, die sedert enige tijd 
het ondervoorzitterschap van 
de Vlaamse Raad waarneemt 
Als gekoöpteerd senator 
kwam Rob Vandezande im
mers niet meer in aanmerking 
voor deze funktie, die hij jaren
lang gewetensvol en in dienst 
van de Vlaamse ontvoogding 
uitgeoefend heeft 

Minachting 
Tijdens de bespreking van de 
Volmachtenwet diende sena-

tor Oswald Van Ooteghem 
een amendement in om het 
BTW-tarief voor de bouwnij
verheid te verminderen van 17 
tot 6 th. 

Op verzoek van minister De 
Clercq van Financiën werd het 
amendement door de meer
derheid verworpen. 

Nauwelijks 24 uur later besliste 
de regering zelf om tot een 
identieke vermindering van het 
BTW-tarief over te gaan. Mar
tens en zijn kollega's konden 
moeilijk duidelijker hun minach
ting voor het Parlement laten 
blijken: uitvoeren wat de Se
naat daags voordien op hun 
verzoek moest verwerpen. 

De meerderheidspartijen heb
ben zichzelf hopeloos belache
lijk gemaakt.. 
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Federalizering gezondheidszorg 
weerkerende konflikten tussen 
de gemeenschappen in België 
voorgoed uit de wereld geholpen 
zijn. 

Een flinke stap in deze richting 
werd gezet door kamerlid Jef Val
keniers. Namens de VU-fraktie 

Hoe 
onschendbaar? 
Ruim een jaar geleden, naar 
aanleiding van de Voerwande
ling van 9 maart 1980, werd 
tegen kamerlid Willy Kuijpers 
een klacht ingediend. Het ei
genaardige is dat de indiener 
van deze klacht Willy niet kent, 
maar toch beweert dat hij zijn 
huis binnengedrongen is en be
schadigd heeft .. want een jour
nalist beweert dat enkel Willy 
dat kan gedaan hebben. 
Feit is dat ondanks alle tegen
bewijzen en weerleggingen, de 
gerechtelijke overheid vol
houdt en zelfs aan de Kamer 
gevraagd heeft om de parle
mentaire onschendbaarheid 
van het VU-kamerlid op te hef
fen. 
Of het zover zal komen, is 
verre van zeker. In ieder geval 
dringt zich de vergelijking op 
met de houding van diezelfdec 
gerechtelijke overheid naar 
aanleiding van de mishandeling 
van Fons Madereel, de schiet
partijen van Grosjean en 
Snoeck, de vernietiging van 
stembrieven door Happart, ... 

Pingpong 
Op een vraag van kamerlid 
Jaak Gabriëls betreffende het 
sneeuwruimen op fietspaden 
hebben de bevoegde ministers 
van Verkeerswezen, Binnen
landse Zaken en Openbare 
Werken lekker de bal naar 
mekaar toegespeeld. Het lot 
van de fietsers zal er bij een 
volgende sneeuwbui niet op 
verbeteren. 
De Croo van Verkeerswezen 
is wel bevoegd voor de veilig
heid, maar niet voor het 
sneeuwruimen. Zijn kollega 
Nothomb van Binnenlandse 
Zaken heeft geen speciale in
strukties gegeven aan de ge
meenten voor wat betreft de 
fietspaden, want dat staat 
reeds vermeld in een wet van 
1789. Olivier van Openbare 
Werken ten slotte vindt het 
sneeuwruimen van fietspaden 
erg lastig, maar speciale tuigen 
zullen aangekocht worden. 
Feit is dat tijdens het sneeuw
weekend van 16 januari vijf 
fietsers om het leven kwamen ... 

diende hij een wetsvoorstel in 
voor de federalizering van de ge
zondheidszorg. 
Het voorstel telt twee artikels. 
waarvan het tweede de inwerking
treding bepaalt op tien dagen na 
de verschijning in het staatsblad. 
Belangrijker is het eerste dat door 
een kleine tekstwijziging aan de 
staatshervorming van augustus 
1980, de gemeenschappen auto
nomie verleent over het totale 
gezondheidsbeleid. 
In zijn toelichting stipt het VU
kamerlid aan dat hij zich met zijn 
voorstel in respektabel gezel
schap bevindt Op 20 mei van 
vorig jaar opteerde Caritas Ca
tholica ondubbelzinnig voor de 
federalizering van de sektor ge
zondheidszorgen van de ziekte
en invaliditeitsverzekering, terwijl 
het Wit-Gele Kruis rond dezelfde 
periode de noodzaak van een 
Vlaams gezondheidsoverleg on
derstreepte. Van de Vereniging 

van Vlaamse Ziekenfondsen is 
geweten dat zij de autonomie van 
de Vlaamse gezondheidszorg 
prioritair vooropsteil 
Ook niet zonder belang is de 
recente federalizering van de art
sensyndikaten, om te zwijgen over 
de ruzies in het huishouden van de 
Orde van Geneesheren _ waaruit 
duidelijk een verschillende opvat
ting over de geneeskunde in beide 
landsdelen blijkt 
Naast deze gelijklopende visies 
wijst Jef Valkeniers naar de ver
schillen in het Vlaams en Waals 
medisch konsumptiepatroon. Cij
fers van het RIZIV tonen aan dat, 
wanneer een gerechtigde aan de 
ziekteverzekering gemiddeld 
1 00 fr. kost, een Vlaming 92 fr. 
kost tegenover 1 09 fr. voor een 
Waal en 11 0 fr. voor een Brusse
laar. De ziekenhuisopname van 
een Vlaming kost de ziekteverze
kering 95 fr., die van een Waal en 
een Brusselaar resp. 97 fr. en 

Op een vraag van kamerlid Jan Caudron beklemtoonde minister 
Tindemans van Buitenlandse Betrekkingen dat de vrijlating van pater 
Schildermans niets te maken heeft met wapenleveringen aan Guatema
la. De geruchten daaromtrent zouden uit de lucht gegrepen zijn: België 
voert wapens noch munitie uit naar Guatemala. 
Over de verdwijning van Serge Berten kon de minister enkel verzekeren 
dat hij niets onverlet laat om opheldering in deze verontrustende aange
legenheid te bekomen. (foto upil 

1 05 fr. Het grootste verschil ligt 
evenwel op het vlak van de uitga
ven voor technische prestaties en 
specialiteiten: daar kost een Vla
mingslechts 80 fr, een Waal134 
fr. en een Brusselaar 133 fr. 
En dan zijn er de financiële implika
ties. Jaarlijks vloeien er via de 
sociale zekerheid tientallen miljar
den van Vlaanderen naar Wallo
nië. Dat bewezen onlangs nog de 
Leuvense professoren. Een ge
zond budgettair beheer is slechts 
mogelijk indien degenen die de 
uitgaven verrichten, ook voor de 
in~omsten zorg dragen. Elke ge
meenschap moet eigen financiële 
verantwoordelijkheid dragen. Wat 
dit financieel voor Vlaanderen be
tekent, illustreert Valkeniers met 
enkele cijfers van een onderzoek 
dat de Vereniging van Vlaamse 
Ziekenfondsen verrichtte bij een 
30-tal aangeslatenen bij de Neu
trale Landsbond. Daaruit bleek dat 
de Waalse aangeslatenen 75 lh. 
meer kosten aan de landsbond 
dan de Vlaamse aangeslatenen en 
dat de bestuurskosten in Wallonië 
30 tot 35 lh. hoger liggen dan in 
Vlaanderen. 
Uit dit alles vloeit logischer wijze 
de noodzaak voort van een auto
noom Vlaams beleid en van een 
federale organizatie van de medio
sociale sektor. Te meer omdat er 
zich in Vlaanderen een totaal ei
gen visie aan 't ontwikkelen is met 
aandacht voor de eerstelijnszorg: 
thuiszorg, diensten voor maat
schappelijke hulpverlening, ge
zins- en bejaardenhulp in samen
werking met huisartsen. 
Een autonoom gezondheidsbe
leid, niet alleen omdat Vlaande
ren hierdoor over meer middelen 
zou beschikken, maar vooral om
dat het dan een eigen politiek 
zou kunnen bepalen en voeren. 
Het is een fundamenteel demo
kratisch recht van elk volk, ook 
van het Vlaamse volk: het recht 
op zelfbeschikking! 

REL 
TJE 

Dat er in de bundeling van .. Vra
gen en Antwoorden" ook hoog
dravend proza te lezen valt, blijkt 
uit volgende vraag van PW-se
nator Herman Vanderpoorten in 
verband met de .,monokini". Aan
leiding is het bericht dat de pro
kureur des konings van Brugge 
niet meer zal optreden tegen da
mes die in monokini zonnen. 
.. Voortaan~ aldus Vanderpoor
ten, ..za/ het op alle stranden bij 
geur van zeewier maar onder 
stralende zon, niet meer ooglui
kend maar openlijk toegelaten 
zijn .,de vrome zusteren~ zoals 
de geniale dichter vrouwenbor
sten doopte, te tonen en te aan
schouwen_ Zo zien wij dan dat 
de permissive society rusteloos 
haar weg gaat en de ontvoogding 
geen grenzen kent De monokini 
is nog geen delirium van wellust 
Laten wij verder geen overtogen 
woorden verspillen aan de voort
schrijdende vrijpostigheid die nu 
in vrijborstigheid uitmondt Ik 
heb altijd gedacht dat terwille 
van de frivole klederdracht de 
zee zich tweemaal per dag terug 
trok. Nu die klederdracht nog 
gehalveerd wordt, is het de vraag 
of zij zich viermaal per etmaal zal 
terugtrekken_" 

fBelgtsche Sen-t, Vra,gen en Ant
woorden, zitting 1981-1982, 26.01.82, 
blz. 111}. 
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Heirnut Schmidt krijg! 
(korte?) adem~auze 
Bondskanselier Helmul Schmidt kan voorlopig weer herademen. In 
de vertrouwensstemming van vorige week vrijdag in de Bundestag, 
waarvoor alle hens aan dek was geroepen ontbrak geen enkele stem 
van de koalitie van sociaal-demokraten (SOP) en "vrije demokraten" 
(de liberale FDP). Voor het banenplan en het regeringsbeleid in het al
gemeen stemden alle 269 volksvertegenwoordigers van de regerings
partijen. Even strak in het gelid stemden alle 226 kristen-demokrati
scha afgevaardigden van de CDU en de Beierse zusterpartij CSU te
gen_ 

delingen in Genève de tijd te ge
ven om uit te maken of de nul-op
tie, die zou inhouden dat de nieu
we NAVO-raketten niet hoeven te 
worden geïnstalleerd, een haalba
re kaart is. Als Schmidt op het par
tijkongres in de minderheid was 
gesteld inzake de nieuwe raketten 
zou hij in een zeer moeilijke positie 
komen. Nu lijkt dat gevaar tenmin
ste uitgesteld. 
Dat belet echter niet dat aan de 
politieke horizon van de Bonner 

koalitie een nieuwe zwarte wolk 
opdoemt In de Bundesrat, waarin 
de regering van de Länder verte
genwoordigd zijn, hebben de kris
ten-demokraten een meerderheid 
van 26 tegen 15 zetels. Vermits de 
grondwet voorschrijft dat zowat 
de helft van de wetten die door de 
volksvertegenwoordigers worden 
goedgekeurd, o.m. alle wetten die 
betrekking hebben op federale uit
gaven, ook de instemming moeten 
krijgen van de Bundesrat, beschikt 

de oppositie daar over een stevige 
hefboom om het regeringsbeleid 
dwars te zitten. Tot nog toe lever~ 
de dat geen al te grote problemen 
op omdat in geval van een geschil 
tussen de twee Kamers, de Bun
destag in een tweede stemming 
het laatste woord heeft en een 
eenvoudige meerderheid daar
voor genoeg is. 

Maar de situatie zou veranderen 
als de kristen-demokraten een 
twee derde-meerderheid in de 
Bundesrat zouden verwerven en 
het is niet onmogelijk dat ze daar 
dit jaar in slagen. In 1982 worden 
immers verkiezingen gehouden in 
vier deelstaten, nl. Neder-Saksen, 
Beieren, Hessen en Hamburg. In 
de twee eerste staten hebben de 

CDU of CSU al de meerderheid 
en het ziet ernaar uit dat ze die be
houden. In Hamburg is het presti
ge van de regerende SOP welis
waar fel getaand door interne par
tijruzies maar het zou de meeste 
waarnemers sterk verwonderen 
als de CDU er daar in slaagde de 
absolute meerderheid te halen. In 
Hessen echter maken de kristen
demokraten wèl een goede kans 
de koalitie van SOP en FDP te ver
slaan en als dat gebeurt komt de 
CDU/CSU in de Bundesrat op 
een twee derde-meerderheid van 

30 tegen 11. Wat zeer verstrek
kende politieke gevolgen kan heb
ben. Als een wetsontwerp dat 
door de Bundestag is goedge
keurd door de Bundesrat met een 
meerderheid van twee derde 
wordt verworpen kan dat ontwerp 
slechts kracht van wet krijgen als 
het in een tweede lezing door de 
Kamer van Volksvertegenwoordi
ging, de Bundestag, eveneens met 
een meerderheid van twee derde 
wordt goedgekeurd. En dat is een 
meerderheid waarover de koalitie 
in Bonn niet beschikt. De oppositie 
zou op die manier dus over een 
machtig instrument beschikken 
om het regeringsbeleid te blokke
ren. 
Weliswaar heeft CDU-Ieider Kohl 
gezegd dat zijn partij een dergelij
ke meerderheid niet zou gebrui
ken voor systematische obstruk
tie. Maar even goed is het duidelijk 
dat de CDU geen geschenken zal 
doen aan Schmidt en zijn regering. 
Dat blijkt al uit de aankondiging 
van de kristen-demokraten dat ze 
het banenplan op de helling willen 
zetten door in de Bundesrat èèn 
van de financieringsmiddelen voor 
dit plan, de vervroegde verhoging 
van de BTW, aan te vechten. 

H. Oosterhuys 

De stemming maakte een eind aan 
weken hard geknok tussen SOP 
en FDP over het banenplan, een 
plan dat overheidsuitgaven van 
omgerekend 225 miljard B.fr. voor
ziet om het bedrijfsleven tot inves
teringen aan te zetten en aldus de 
zeer snel stijgende werkloosheid 
te bestrijden. De FDP wilde niet 
dat dit plan tot een verhoging van 
het deficit op de rijksbegroting 
zou leiden, en was ook gekant 
tegen een verhoging van de inko
mensbelasting om dit plan te hel
pen financieren. omdat dit dan 
weer een verzwaring van de las
ten van het bedrijfsleven zou mee
brengen. Anderzijds wilde de SOP 
het plan niet bekostigen door de 
afbraak van sociale voorzieningen 
op andere terreinen. 

Rechter zet omroe~ OP- losse schroeven 
Uit de bus kwam een plan dat 
vooral voorziet in investeringspre
mies en rentesubsidies met de 
bedoeling dat in hoofdzaak de 
kleine en middelgrote bedrijven 
ervan profiteren. Ook wil de rege
ring 1,6 miljard mark beschikbaar 
stellen voor overheidsinvesterin
gen en projekten voor milieube
scherming. Om partikuliere beleg
gers ertoe te bewegen geld in de 
bouw van huurwoningen te ste
ken zullen aannemers en eige
naars gemakkelijker toestemming 
krijgen voor het verhogen van de 
huur. 

Die laatste maatregel is niet erg 
populair bij een deel van de SOP, 
evenmin als het besluit om, ter 
financiering van de investerings
premie, de BTW vervroegd vanaf 
1 juli volgend jaar met 1 th. tot 
14 th. te verhogen. De FDP wilde 
echter alleen weten van een ver
hoging van de konsumptiebelas
ting, en niet van een verhoging van 
de inkomsten- en vennootschaps
belastingen. 

De vertrouwensstemming was er 
trouwens niet alleen op gericht alle 
FDP'ers in het gelid te brengen, 
maar mikte net zo goed op 
Schmidts eigen SOP. Een aanzien
lijke stroming in die partij, die 
zoalniet wordt aangemoedigd dan 
toch in elk geval niet wordt tegen
gewerkt door ex-kanselier en par
tijvoorzitter Willy Brandt, uit de 
jongste maanden toenemende kri
tiek op Schmidts beleid. Niet al
leen op de ekonomische politiek 
waar die fraktie vindt dat er teveel 
toegevingen worden gedaan aan 
de Uberalen, maar ook op zijn 
buitenlands- en veiligheidsbeleid. 
Met als kemprobleem de kwestie 
van de nieuwe NAVO-raketten 
met middellang bereik die vanaf 
volgend jaar zouden moeten wor
den opgesteld. 

Zwarte wolk 
Ook daar schijnt Schmidt een 
adempauze te zullen krijgen. Het 
partijbestuur van de SOP keurde 
een resolutie goed die het partij
kongres, dat in april a.s. wordt 
gehouden, vraagt een stemming 
over de rakettenkwestie uit te 
stellen tot een speciaal kongres in 
de herfst van 1983. Dit om de 
Amerikaans-Russische onderhan-

(jeeveedee) Was vrijdag de 22ste van de afgelopen maand januari 
een historische dag - maar dan "historisch in negatieve zin" - voor 
de Nederlandse televisiewereld? Dat zal pas over enige tijd kunnen 
blijken wanneer de uitspraak van het kortgeding dat de NOS 
(Nederlandse Omroep-Stichting) op vrijdag 22 januari 1982 verloor, in 
hoger beroep zal worden bevestigd. Als dit laatste gebeurt, zal men 
inderdaad kunnen zeggen dat het met de omroep in Nederland "nooit 
meer zoals vroeger" zal zijn, ja, sJat er binnen dat omroepbestel een 
ware omwenteling dreigt plaats te vinden. 

Waar gaat het om? Op die bewus
te dag zette de rechtbank van de 
stad Groningen de hele Neder
landse omroep-organizatie op los
se schroeven door te bepalen dat 
een dagblad het volste recht heeft 
om op uitgebreide wijze de pro
grammagegevens van de televisie 
in zijn kolommen af te drukken. 
Het moet voor iemand die niet 
ingewijd is in de regels van het Ne
derlandse omroep-spel verbazing
wekkend klinken dat de rechter 
aan een krant toestemming dient 
te geven voor iets wat in wezen al
leen maar vanzelfsprekend is. Er is 
toch een grondwet die vrijheid van 
drukpers garandeert? Inderdaad, 
maar er is ook - sinds ruim tien 
jaar - een schriftelijk kontrakt 
tussen de NOS en de gezamenlij
ke Nederlandse dagbladen. En dat 
kontrakt schrijft tot in détails voor 
op welke wijze de kranten de 
programmagegevens van radio en 
televisie mogen publiceren. Ze 
mogen dat volgens een vast sche
ma dat zeer beknopt is, dat door 
de NOS wordt samengesteld en 
waarvan zelfs de grootte van de 
letters is voorgeschreven! Zo 
staat in dat dagelijkse schema wél 
het aanvangsuur van de verschil
lende rubrieken aangegeven, 
maar met geen woord wordt ver
meld welke personen er zullen 
optreden of welke onderwerpen 
zullen worden behandeld. Een se
lektieve luisteraar/kijker kan er 
zich dus via zijn krant niet van ver
gewissen of het voor hem of haar 
interessant zou kunnen zijn een 
bepaalde rubriek of film "aan te 
zetten". · 

Een krant die het kontrakt over
treedt, handelt tegen de wet (want 
in de Omroepwet is die afspraak 
vastgelegd), tenzij de redaktie kan 
aantonen dat zij de programmage
gevens buiten de NOS om in haar 
bezit heeft gekregen. De mede
werkers van de NOS en de diver
se omroep-organizaties - acht in 
getal! - mogen namelijk de pro
grammagegevens niet naar buiten 
brengen. 
Het in Groningen verschijnende 
Nieuwsblad van het Noorden, een 
van de grootste regionale dagbla
den van het land, begon anderhal
ve maand geleden dagelijks op 
uitgebreide schaal de televisiepro
gramma's af te drukken. Andere 
streekkranten gingen dat even
eens doen, waarop de NOS na
mens zichzelf en de andere om
roepen <dus de AVRO, de TROS, 
de KRO. enzJ een kortgeding te
gen het genoemde Groningse 
dagblad aanspande. Gezien vroe
gere processen in verband met 
het verspreiden van omroepgege
vens werd algemeen verwacht dat 
de NOS het kortgeding zou win
nen. Maar het liep anders uit Op 
alle punten werd het Nieuwsblad 
van het Noorden in het gelijk 
gesteld. De redaktie kon aantonen 
dat zij de door haar afgedrukte 
programmagegevens niet uit een 
van de acht Nederlandse omroep
weekbladen had "overgeschre
ven", maar gekocht had in België 
waarheen de NOS die gegevens 
"uitvoert" met het oog op publika
tie in de Belgische pers. Dit inge
volge een afspraak binnen de Eu
ropese Gemeenschap. En even-
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eens krachtens EG-afspraken mo
gen die gegevens weer vrij in 
Nederland "ingevoerd" worden. 
De Groningse krant doet dus ge
woon aan "vrije nieuwsgaring" en 
dat kan niemand haar verbieden. 
Ook het beroep van de NOS op 
het auteursrecht op programma
gegevens werd door de recht
bank afgewezen. "Het auteurs
recht is enigermate buiten zijn 
natuurlijke grenzen uitgebreid" zei 
de rechter. Een logische uitspraak, 
want het wettelijke auteursrecht is 
bedoeld voor boeken, redaktione
le artikelen e.d. Men kan niet 
staande houden dat programma
gegevens daaronder vallen, even
min als de aankomst- en vertrektij
den van treinen of de posttarie
ven. Trouwens, een van de be
kwaamste juristen van het land 
heeft al eerder het auteursrecht 
op programmagegevens (dat zo
als gezegd in de Omroepwet is 
vastgelegd) een "pseudo-auteurs
recht" genoemd. 
Toch is het juist dát auteursrecht 
dat maakt dat de dag van de 
Groningse uitspraak in zekere zin 
een historische dag is geweest 
Aan dat auteursrecht namelijk ont
leenden de omroepweekbladen 
(wekelijkse oplage: tegen de 4 
miljoen) het monopolie op het af
drukken van de programmagege
vens. Een monopolie van enorme 
betekenis. De vier miljoen abon
nees op die bladen gelden immers 
als leden van de diverse omroe
pen. En op basis van het aantal le
den krijgen de omroepen door de 
overheid zendtijd toegewezen. 
Hoe meer abonnemen~en een om
roepblad heeft, des te hoger is het 
ledental en des te meer zendtijd 
heeft die bepaalde omroep. Als nu 
de dagbladen voortaan de pro-· 
gramrnagegevens gaan publice
ren op dezelfde wijze als de om
roepbladen dat doen, zullen onge
twijfeld tal van Nederlanders het 
abonnement op hun omroepblad 
opzeggen. Doordat het lidmaat
schap van een omroep automa
tisch gekoppeld is aan dat abonne
ment, voelen tienduizenden Ne
derlanders zich helemaal niet lid 
van een omroep. Ze kiezen een
voudig het aantrekkelijkste of 
goedkoopste omroepblad. Onder
zoeken hebben al uitgewezen dat 
bij bepaalde omroepen meer dan 

de helft van de abonnees zich niet 
beschouwt als lid van die omroep. 
Voor principiële omroepen, zoals 
de KRO CKatolieke Radio-Om
roep) en de socialistische V ARA 
liggen die cijfers wat gunstiger. 

Historisch 
Het is door dit alles geen wonder 
dat na de uitspraak van de Gro
ningse rechter in de Hilversumse 
televisiekringen grote beroering 
ontstond. De positie van de om
roepbladen en daarmee van de 
omroepen zelf was immers voor 
het eerst in gevaar gebracht Pes
simisten spraken al van een 
"knock out" voor het Nederlandse 
omroepbestel, NOS-voorzitter 
Jurgens zei dat de rechter het EG
verdrag onjuist had toegepast Er 
werd onmiddellijk besloten in ho
ger beroep te gaan, zo nodig tot 
het opperste rechtskollege, de 
Hoge Raad. 
Voor de kranten, die weliswaar de 
eerste slag hebben gewonnen, is 
het dus nog te vroeg om te jui
chen. Als er straks wél gejuicht zal 
:worden, zal het overigens zonder 
leedvermaak zijn. Want geen en
kele redaktie wil de ondergang 
van een omroepbestel dat dan 
weliswaar een bepaald monopolie 
bezit, maar daarnaast als voor
beeld mag gelden van een open 
en pluriform karakter. Vandaar het 
pleidooi in veel kranten voor een 
geheel nieuwe regeling van het 
lidmaatschap van een omroep-or
ganizatie. Een pleidooi dat verge
zeld gaat van oproepen tot de 
overheid om tot een duidelijk me
dia-beleidte geraken. In het belang 
van de omroep die óók bedreigd 
wordt door nieuwe technische vin
dingen (kabel-tv, video, satellieten, 
enz.) èn in het belang van de 
kranten die door abonnee-verlies 
en advertentie-terugloop een 
moeilijke tijd doormaken. Komt er 
een goed media-beeld van de 
grond, dan hoeven de gevolgen 
van een eventueel in hoger be
roep verloren proces voor de 
NOS en de Nederlandse omro'e
pen niet noodlottig te zijn. Al blijft 
22 januari 1982 toch "historisch" 
omdat voor het eerst sinds het 
zowat zestigjarig bestaan van de 
omroep, deze in een geding over 
programma-gegevens in het onge
lijk werd gesteld. 
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Een nieuw tijdschrift 

,,De witte stad'' 
Vlaanderen mag zich nog eens verheugen in de geboorte van een 
nieuw tijdschrift Het is een ledenblad van het 
Keldermansgenootschap waarover wij reeds eerder berichtten (1) 
en het heet "De witte stad". 
Zo'n naam doet aan Grieken of Arabieren denken. Toch slaat hij 
op de goed Brabantse stad Mechelen. Hij werd haar gegeven 
door de Italiaanse reiziger Guicciardini die in de 16de eeuw ook 
de Nederlanden bezocht Zijn uitspraak past wonderwel in het 
opzet van het Keldermansgenootschap. 

Zoals uitdrukkelijk uiteengezet in 
het WIJ-nummer waarnaar wij 
hierboven verwezen, wil dit ge
nootschap met raad en daad een 
historisch en vakkundig verant
woorde restauratie van ons bouw
kundig erfgoed aanpakken. De na
druk ligt daarbij op Mechelen en. 
zijn ommeland, omdat de initiatief
nemers daar wonen. Maar de be
ginselen die zij aanhangen en in
gang trachten te doen vinden zijn 
vanzelfsprekend op de hele Ne
derlanden en zelfs daarbuiten toe
passelijk. Het eerste wat deze 
mensen gedaan hebben, na de 
stichting van een vzw, is een boek 
uitgeven, met een duidelijke begin
selverklaring en meteen reeds een 
konkreet voorbeeld van hoe het 
moet en hoe het niet is. Dit in ons 
blad uitvoerig besproken boek (2) 
is al voor meer dan de helft van 
zijn oplage (1 .1 05 eksemplaren) 
verkocht 

Voor binnenkort worden andere 
boeken In uitzicht gesteld: "de 
stenen houten huizen van Meche
len" en "dé Westnederfrankische 
hoeve in het Mechelse". Maar 
voor een werking in de breedte, in
gaande op de aktualiteit en op 
ledenkontakt, zijn boeken niet vol
doende. Vandaar dit tijdschrift, 
waarvan het eerste nummer pas 
van de pers is gekomen (3). 

Omdat het een eerste nummer 
betreft en natuurlijk ook omdat het 
belangwekkend is willen wij even 
op de inhoud nader ingaan. 
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Vooreerst is er uiteraard een 
woord van de voorzitter, VU-sena
tor Wim Jorissen. 
Dan komt een artikel van redaktie
verantwoordelijke Walter Rogge
man. Het heet "de slopende vre
de". Eindelijk schrijft eens iemand 
zwart op wit dat de waanzin van 
de welstand en de hoogmoed van 
de homo technicus ons van meer 
waardevol stedeschoon berooft 
heeft dan de waanzin van de 
oorlog. Het is een betoog dat niet 
alleen vlot en scherp geschreven 
is maar zelfs vele dadelijk bruikba
re suggesties inhoudt, bv. voor de 
gemeenteradsverkiezingen van 
oktober a.s. 
Na een korte, zakelijke uiteenzet
ting over de doelstellingen van het 

· Keidermansgenootschap volgt 
een fundamenteel artikel over de 
"prjnciepen van een juist begre
pen monumentenzorg" van de 
hand van bouwmeester ir. Hans 
Sermeus, zowat de ideoloog van 
het Genootschap. 
Het is een inderdaad zeer princi
pieel opgevatte uiteenzetting, het 
credo van blad en genootschap. 
Het getuigt van ernstige, kultuurfi
lozofische en -historische bezin
ning en tevens van diepgaande 
vakkennis. Het is, eerlijk gezegd, 
voor de leek niet gemakkelijk om 
lezen. Maar wie het toch door
neemt wordt beloond voor zijn 
moeite. Wij kunnen niet weerstaan 
aan de verleiding, enkele "grond
regels van een verantwoorde 
restauratie" alleen maar op te 

Aktie red het Schuurgoed 

Op zaterdag 30 januari l.I. plaatste de VUJO van 
Sint-Amandsberg, in aanwezigheid van gemeente
raadslid Hugo Waeterloos, de eerste renovatiesteen 
van het Schuurgoed in de Westveldstraal Deze 
symbolische aktie was bedoeld om nogmaals de 
aandacht te vestigen op deze 17de-eeuwse hoeve 
die aan een zwaar aftakelingsproces onderhevig is. 
Reeds sedert 2 jaar probeert VUJO via akties en 
petities dit goed van de ondergang te redden. 
Ondertussen werden verscheidene vragen gesteld 
door enerzijds Hugo Waeterloos in de gemeente
raad en anderzijds Oswald Van Ooteghem in de 
Vlaamse Kultuurraad. Op aandringen van senator 
Van Ooteghem werd de klassering bekomen. In sep
tember '81 werd uiteindelijk het goed aangekocht 
door het Gentse stadsbestuur. 

VUJO-St-Amandsberg eist dan ook: 

e dat het stadsbestuur dringend de nodige maatre
gelen uitvoert om het Schuurgoed tegen verdere af
takeling te beschermen en tegen diefstallen te 
beveiligen. 

e dat via een publieke hoorzitting in de wijk, de 
plaatselijke bevolking en verenigingen inspraak krij
gen in de toekomstige bestemming. 

e dat spoedig wordt overgegaan tot definitieve 
renovatie van het Schuurgoed. 

Ondertussen zijn terug 4 maanden verlopen zonder 
dat zelfs maar de eerste noodzakelijke bescher
mings- en beveiligingsrriaatregelen werden geno
men. 

VWO stelt voor het Schuurgoed te voorzien als so
ciaal-kultureel ontmoetingscentrum, met diverse mo
gelijkheden voor de verschillende plaatselijke vereni
gingen. 

Met pamfletten en radiowagen werden deze VUJO
wensen aan de bevolking kenbaar gemaakt 

Carla Brion 

sommen. Zo krijgt men toch al een 
idee van de strekking. 

1. Nooit een gebouw met enige 
monumentale waarde slopen; 
2. Invul-architektuur van volledig 

nieuwe materie en met een heden
daagse gestalte is slechts spaar
zaam toe te passen, en uitsluitend 
onder een spiegelende gedaante. 

3. Nooit nog aanwezige materie 
van monumentale aard verwijde
ren, indien nog enige andere op
lossing mogelijk is. 
4. Rekonstruktie van een ver

dwenen partij of onderdeel is ver
kiesbaar, zo de oorspronkelijke 
partij, resp. het oorspronkelijke on
derdeel is verdwenen, maar zijn 
oorspronkelijke gestalte nog is ge
kend of afleidbaar blijft 
5. Overplaatsing van ergens an

ders beschikbare materie van mo
numentale aard is geoorloofd, in
dien restauratie of rekonstruktie 
niet meer mogelijk is en indien de 
over te plaatsen materie een posi
tieve vervollediging beduidt voor 
gans het betrokken monument 
6. Invul-architektuur uit volledig 

nieuwe materie en met een heden
daagse vormgeving is schaars aan 
te wenden, liefst in de geest van 
de spiegel-architektuur en slechts 
wanneer de homogeniteit van het 
ganse monument er niet onder 
lijdt 
7. Zo een gebouw wordt geres

taureerd, moet de binnenarchitek
tuur evenzeer de aandacht krijgen 
als de buitenarchitektuur. 

8. De texturen van de aange
wende bouwstoffen en onderde
len zijn minstens zo belangrijk 
voor de gestalte-autenticiteit van 
de betrokken architektuur als de 
historische oorspronkelijkheid van 
de aangewende materialen. 

9. Kaleiing of bepleistering, al 
dan niet met reliëfversiering, was 
in onze historische architektuur de 
algemene regel tot voor een eeuw. 
1 0. Evenzeer als de texturen zijn 
de "aangebrachte kleuren" belang
rijk voor de gestalte-autenticiteit 
van de betrokken architektuur; in 
hoofdzaak gekaleid of bepleisterd 
was onze architektuur logischer 
wijze tevens een kleurige", althans 
tot voor een eeuw". 

Ten slotte, maakt de lezer "de 
dood van een monument" mee. Dit 
is de gedetailleerde beschrijving 
van een historisch gebouw, wie 
het wil afbreken, wie het wil red
den, wie dit niet wil en hoe het alle
maal precies gebeurd is, ten jare 
O.H. 1981 . Het verhaal illustreert 
schrijnend de dringende nood
zaak om op dat gebied het roer 
om te gooien. 
D~;~t wij dit tijdschrift een bloeiende 
ontplooiing gunnen spreekt van
zelf. Toch durven wij twee wensen 
uiten : een drastische beperking 
van het aantal uitroepingstekens, 
en (mettertijd) verduidelijkende il
lustraties. 

Karel Jansegers. 

(1) Zie "WIJ" van 1 oktober 1981 . 

(2) H. Sermeus, DE HOUTEN HUl
ZEN VAN MECHELEN, 
1 08 blz., Bonheiden <Brouwers
dreef, 23), 1981, 400 fr. 

(3) Afzonderlijke nummers kan 
men bekomen bij mevrouw van 
Eycken, Brouwersdreef 23, 
Bonheiden. tegen betaling van 
30 fr. Leden van het Genoot
schap (lidmaatschap kost 
300 fr .. te storten op hetzelfde 
adres) ontvangen het tijdschrift 
kosteloos. 

* Demonstratie tegen veront
reiniging van de zee door stook
olie en de olieslachtoffers. 
Op zaterdag 13 februari 1982. 
Vertrek aan het Casinokursaal 
van Oostende om 14 u. 30. Info: 
Natuur 2000 Middenkust, Perme
keiaan 62 te 8400 Oostende. * Voordracht over energiebe
sparing met regelbare elektrische 
aandrijvingen. 
Op donderdag 25 februari 1982 
om 20 u. in het Auditorium van 
Ebes, Mechelsesteenweg 271 te 
Antwerpen. Ingericht door de Ko
ninklijke Vlaamse lngenieursver
eniging, tel. 031-16.09.96. * Voordracht en debat: .Natuur
behoud raakvlak tussen verstand 
en emotie". 
Op vrijdag 12 februari 1982 om 
20 uur in de Rijksschool St-An
tonius Zoersel, Heybleucken
straat te Zoersel. * Exploratiefilm .Zeiltocht door 
de IJszeeën, de eerste rondvaart 
rond Amerika". 
Op zaterdag 27 februari 1982 in 
de zaal Koningin Elisabeth, tel. 
031-33.84.44. 
* Algemene vergadering van de 
raad van beheer van de Vlaamse 
Bosbouwvereniging. 
Op zaterdag 6 maart 1982 om 
10 u. in Gasthof "Malpertuus" 
Beeldstraat 10 te 2700 St-Ni
klaas. 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonz.aal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkóm. 
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 1 00 blz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 
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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 (1 0 1.)- 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). 

uw specialist
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.v. 
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Een nieuw tijdschrift 

,,De witte stad'' 
Vlaanderen mag zich nog eens verheugen in de geboorte van een 
nieuw tijdschrift Het is een ledenblad van het 
Keldermansgenootschap waarover wij reeds eerder berichtten (1) 
en het heet "De witte stadft. 
Zo'n naam doet aan Grieken of Arabieren denken. Toch slaat hij 
op de goed Brabantse stad Mechelen. Hij werd haar gegeven 
door de Italiaanse reiziger Guicciardini die in de 16de eeuw ook 
de Nederlanden bezocht Zijn uitspraak past wonderwel in het 
opzet van het Keldermansgenootschap. 

Zoals uitdrukkelijk uiteengezet in 
het WIJ-nummer waarnaar wij 
hierboven verwezen, wil dit ge
nootschap met raad en daad een 
historisch en vakkundig verant
woorde restauratie van ons bouw
kundig erfgoed aanpakken. De na
druk ligt daarbij op Mechelen en. 
zijn ommeland, omdat de initiatief
nemers daar wonen. Maar de be
ginselen die zij aanhangen en in
gang trachten te doen vinden zijn 
vanzelfsprekend op de hele Ne
derlanden en zelfs daarbuiten toe
passelijk. Het eerste wat deze 
mensen gedaan hebben, na de 
stichting van een vzw, is een boek 
uitgeven, met een duidelijke begin
selverklaring en meteen reeds een 
konkreet voorbeeld van hoe het 
moet en hoe het niet is. Dit in ons 
blad uitvoerig besproken boek {2) 
is al voor meer dan de helft van 
zijn oplage (1.1 05 eksemplaren) 
verkocht 

Voor binnenkort worden andere 
boeken In uitzicht gesteld : "de 
stenen houten huizen van Meche
len" en .. dé Westnederfrankische 
hoeve in het Mechelse". Maar 
voor een werking in de breedte, in
gaande op de aktualiteit en op 
ledenkontakt, zijn boeken niet vol
doende. Vandaar dit tijdschrift. 
waarvan het eerste nummer pas 
van de pers is gekomen (3). 

Omdat het een eerste nummer 
betreft en natuurlijk ook omdat het 
belangwekkend is willen wij even 
op de inhoud nader ingaan. 
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Vooreerst is er uiteraard een 
woord van de voorzitter, VU-sena
tor Wim Jorissen. 
Dan komt een artikel van redaktie
verantwoordelijke Walter Rogge
man. Het heet "de slopende vre
de". Eindelijk schrijft eens iemand 
zwart op wit dat de waanzin van 
de welstand en de hoogmoed van 
de homo technicus ons van meer 
waardevol stedeschoon berooft 
heeft dan de waanzin van de 
oorlog. Het is een betoog dat niet 
alleen vlot en scherp geschreven 
is maar zelfs vele dadelijk bruikba
re suggesties inhoudt, bv. voor de 
gemeenteradsverkiezingen van 
oktober a.s. 
Na een korte, zakelijke uiteenzet
tins:J over de doelstellingen van het 

· Keidermansgenootschap volgt 
een fundamenteel artikel over de 
"princiepen van een juist begre
pen monumentenzorg" van de 
hand van bouwmeester ir. Hans 
Sermeus, zowat de ideoloog van 
het Genootschap. 
Het is een inderdaad zeer princi
pieel opgevatte uiteenzetting, het 
credo van blad en genootschap. 
Het getuigt van ernstige, kultuurfi
lozofische en -historische bezin
ning en tevens van diepgaande 
vakkennis. Het is, eerlijk gezegd, 
voor de leek niet gemakkelijk om 
lezen. Maar wie het toch door
neemt wordt beloond voor zijn 
moeite. Wij kunnen niet weerstaan 
aan de verleiding, enkele "grond
regels van een verantwoorde 
restauratieft alleen maar op te 

Aktie red het Schuurgoed 

Op zaterdag 30 januari l.I. plaatste de VUJO van 
Sint-Amandsberg, in aanwezigheid van gemeente
raadslid Hugo Waeterloos, de eerste renovatiesteen 
van het Schuurgoed in de Westveldstraal Deze 
symbolische aktie was bedoeld om nogmaals de 
aandacht te vestigen op deze 17de-eeuwse hoeve 
die aan een zwaar aftakelingsproces onderhevig is. 
Reeds sedert 2 jaar probeert VUJO via akties en 
petities dit goed van de ondergang te redden. 
Ondertussen werden verscheidene vragen gesteld 
door enerzijds Hugo Waeterloos in de gemeente
raad en anderzijds Oswald Van Ooteghem in de 
Vlaamse Kultuurraad. Op aandringen van senator 
Van Ooteghem werd de klassering bekomen. In sep
tember '81 werd uiteindelijk het goed aangekocht 
door het Gentse stadsbestuur. 

VUJO-St-Amandsberg eist dan ook: 

e dat het stadsbestuur dringend de nodige maatre
gelen uitvoert om het Schuurgoed tegen verdere af
takeling te beschermen en tegen diefstallen te 
beveiligen. 

e dat via een publieke hoorzitting in de wijk, de 
plaatselijke bevolking en verenigingen inspraak krij
gen in de toekomstige bestemming. 

e dat spoedig wordt overgegaan tot definitieve 
renovatie van het Schuurgoed. 

Ondertussen zijn terug 4 maanden verlopen zonder 
dat zelfs maar de eerste noodzakelijke bescher
mings- en beveiligingsrriaatregelen werden geno
men. 

VUJO stelt voor het Schuurgoed te voorzien als so
ciaal-kultureel ontmoetingscentrum, met diverse mo
gelijkheden voor de verschillende plaatselijke vereni
gingen. 

Met pamfletten en radiowagen werden deze VUJO
wensen aan de bevolking kenbaar gemaakt 

Carla Brion 

sommen. Zo krijgt men toch al een 
idee van de strekking. 

1. Nooit een gebouw met enige 
monumentale waarde slopen; 

2. Invul-architektuur van volledig 
nieuwe materie en met een heden
daagse gestalte is slechts spaar
zaam toe te passen, en uitsluitend 
onder een spiegelende gedaante. 

3. Nooit nog aanwezige materie 
van monumentale aard verwijde
ren, indien nog enige andere op
lossing mogelijk is. 
4. Rekonstruktie van een ver

dwenen partij of onderdeel is ver
kiesbaar, zo de oorspronkelijke 
partij, resp. het oorspronkelijke on
derdeel is verdwenen, maar zijn 
oorspronkelijke gestalte nog is ge
kend of afleidbaar blijft 

5. Overplaatsing van ergens an
ders beschikbare materie van mo
numentale aard is geoorloofd, in
dien restauratie of rekonstruktie 
niet meer mogelijk is en indien de 
over te plaatsen materie een posi
tieve vervollediging beduidt voor 
gans het betrokken monument 

6. Invul-architektuur uit volledig 
nieuwe materie en met een heden
daagse vormgeving is schaars aan 
te wenden, liefst in de geest van 
de spiegel-architektuur en slechts 
wanneer de homogeniteit van het 
ganse monument er niet onder 
lijdt 

7. Zo een gebouw wordt geres
taureerd, moet de binnenarchitek
tuur evenzeer de aandacht krijgen 
als de buitenarchitektuur. 
8. De texturen van de aange

wende bouwstoffen en onderde
len zijn minstens zo belangrijk 
voor de gestalte-autenticiteit van 
de betrokken architektuur als de 
historische oorspronkelijkheid van 
de aangewende materialen. 

9. Kaleiing of bepleistering, al 
dan niet met reliëfversiering, was 
in onze historische architektuur de 
algemene regel tot voor een eeuw. 
1 0. Evenzeer als de texturen zijn 
de .. aangebrachte kleuren" belang
rijk voor de gestalte-autenticiteit 
van de betrokken architektuur; in 
hoofdzaak gekaleid of bepleisterd 
was onze architektuur logischer 
wijze tevens een kleurige", althans 
tot voor een eeuw". 
Ten slotte, maakt de lezer "de 
dood van een monument" mee. Dit 
is de gedetailleerde beschrijving 
van een historisch gebouw, wie 
het wil afbreken, wie het wil red
den, wie dit niet wil en hoe het alle
maal precies gebeurd is, ten jare 
O.H. 1981 . Het verhaal illustreert 
schrijnend de dringende nood
zaak om op dat gebied het roer 
om te gooien. 
D;;~t wij dit tijdschrift een bloeiende 
ontplooiing gunnen spreekt van
zelf. Toch durven wij twee wensen 
uiten : een drastische beperking 
van het aantal uitroepingstekens, 
en (mettertijd) verduidelijkende il
lustraties. 

Karel Jansegers. 

(1) Zie .. WIJ" van 1 oktober 1981 . 

(2) H. Sermeus. DE HOUTEN HUl
ZEN VAN MECHELEN, 
1 08 blz., Bonheiden (Brouwers
dreef, 23), 1981 , 400 fr. 

(3) Afzonderlijke nummers kan 
men bekomen bij mevrouw van 
Eycken, Brouwersdreef 23, 
Bonheiden. tegen betaling van 
30 fr. leden van het Genoot
schap (lidmaatschap kost 
300 fr., te storten op hetzelfde 
adres) ontvangen het tijdschrift 
kosteloos. 

* Demonstratie tegen veront
reiniging van de zee door stook
olie en de olieslachtoffers. 
Op zaterdag 13 februari 1982. 
Vertrek aan het Casinokursaal 
van Oostende om 14 u. 30. Info: 
Natuur 2000 Middenkust, Perme
keiaan 62 te 8400 Oostende. * Voordracht over energiebe
sparing met regelbare elektrische 
aandrijvingen. 
Op donderdag 25 februari 1982 
om 20 u. in het Auditorium van 
Ebes, Mechelsesteenweg 271 te 
Antwerpen. Ingericht door de Ko
ninklijke Vlaamse lngenieursver
eniging, tel. 031-16.09.96. 
* Voordracht en debat: .Natuur
behoud raakvlak tussen verstand 
en emotie". 
Op vrijdag 12 februari 1982 om 
20 uur in de Rijksschool St-An
tonius Zoersel, Heybleucken
straat te Zoersel. * Exploratiefilm .Zeiltocht door 
de IJszeeën, de eerste rondvaart 
rond Amerika". 
Op zaterdag 27 februari 1982 in 
de zaal Koningin Elisabeth, tel. 
031-33.84.44. * Algemene vergadering van de 
raad van beheer van de Vlaamse 
Bosbouwvereniging. 
Op zaterdag 6 maart 1982 om 
10 u. in Gasthof .Malpertuus" 
Beeldstraat 10 te 2700 St-Ni
klaas. 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkóm. 
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 1 00 blz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 
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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 (1 0 1.)- Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 1 8 uur (in Edegem ook op zaterdag) . 
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uw specialist
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.v. 
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BRT 
14.00 Open School. - 16.00 De 
onoverwinnelijke Armada (fJ. -
18.00 T1-Ta-Tovenaar. - 18.05 Mijn 
hond King. - 18.50 Popeye. -
18.55 Dit leuke land. - 19.30 Trek
king van lotto-getallen. - 19.35 
Morgen. - 19.45 Nieuws en sport
berichten. - 20.10 "Matches", een 
liedjestoto (show). - 21 .10 Een 
natuurlijke moord. - 22.40 Nieuws 
en sportuitslagen. - 22.55 Wereld
beker handbal. 

NEO 1 

1 0.00 Teleac. - 15.30 Nieuws. -
15.32 Studio vrij. - 16.10 Klasse
werk. - 1820 Nieuws. - 1828 
Teleac. - 18.58 Nieuws. - 19.00 
Kinderen voor kinderen. - 20.00 
Vara artiestencafé. - 20.40 Man 
alleen. - 21 .37 Nieuws. - 21 .55 
Voetbal'80. - 22.35love Boat-
2325 Sirnon Carmiggelt - 23.40 
Nieuws. 

NEO 2 

13.00 Nieuws. - 17.40 Studio 
sport extra - 1825 Paspoort -
18.35 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tips. - 18.59 Slakkie en 
Puntmuts. - 19.05 De lieverdjes 
van Grange Hili. - 19.30 lente met 
Willeke (show). - 20.00 Nieuws. 
- 2027 Rebel voor de vrijheid (fJ. 
- 2120 Kwistig met muziek 
<show). - 22.35 Hier en nu. -
2325 Hier en nu - Studio sport - · 
23.40 Tot besluit - 23.55 Nieuws. 

ATB 
15.30 Carnaval à Malmédy. -
1620 Kansas City à Auvelais. -
16.45 Capita! nature. - 17.15 Ugne 
rock. - 17.55 Génération 80. -
18.50 Pitilipop. - 19.00 T élé-touris
me. - 19.30 Nieuws. - 19.55 le 
jardin extraordinaire. - 20.30 De la 
part des copains CfJ. - 22.00 Ci
néscope. - 22.55 Nieuws. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 Zum 
Blauen Bock (show). - 22.00 
Nieuws. - 2220 Schlag 12 in 
london (griezelfilm>. 

ZOF 

12.00 Programma-overzicht -
12.30 Nachtbam in Europa -
14.45 Nieuws. - 14.47 Heidi. -
15.10 Heimatlos (fJ. - 16.00 
Schau zu - Mach mil - 16.15 
Boomer, der Streuner (fJ.- 16.35 
Die Muppets-Show. - 17.05 
Nieuws. - 17.1 0 länderspiegel. -
18.00 Erkennen Sie die Melodie? 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Der 
lange Treek (fJ.- 20.15 Ab in den 
Süden. - 21.55 Nieuws. - 22.00 
Sport-Studio. - 23.15 Charlie Muf
fin CfJ. - 1.00 Nieuws. 
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19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Kor.
zertbesuch. - 21.45 Vor 40 Jah
ren. - 2220 Minnie und Moskc
witz (komedie). - 0.10 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 1927 le coffre
fort - 19.30 Aash-back. - 20.00 
Huit ça suffit CfJ. - 21 .00 Opéra
tion charme. - 22.40 le criminel. 
- 020 Horoskoop. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Adios. -
15.05 Maya I'Abeille. - 20.00 
Nieuws. - 20.35 Droit de réponse. 
- 22.05 Dallas. - 22.55 7/7 Ie ma
gazine de la semaine. - 23.55 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Charnps 
Elysées. - 21 .40 le beulanger de 
Suresnes (tv-film>. 

F3 

19.10 Nieuws. - 20.30 Onsort ce 
soir. 
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Gene Hackman in zijn onver
getelijke rol van politie-inspek
teur "Popeye" Doyle in William 
Friedkins met Oscars overla
den realistische misdaadfilm 
The French Conneetion 
(1971 ). 
(Vrijdag 19 februari op BRT I 
om 21 u. 05) 

BRT 
1 0.00 Ommekaar. - 11 .00 Kon
frontatie. - 12.00 Nieuwsoverzicht 
voor gehoorgestoorden. - 14.00 
Promenadekoncert - 14.45 Har.
del en Wandel - Middenstand en 
gezin. - 1520 Brontosaurus 
(jeugdf J. - 16.35 Finale Wereldbe
ker handbal. - 18.00 T1-Ta-T ove
naar. - 18.05 Popeye. - 18.15 
Het bad. - 19.40 Mededelingen. 
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. - 20.30 De vuurrode 
bomen van Thika (fJ. - 2120 
Mezza Musica - 22.15 Nieuws. 

NEO 1 

16.00 Teleac. - 17.00 Wie weet -
17.35 Een bericht van de wilde 
ganzen. - 17.45 Studio Sport ex
tra <schaatsen). - 1820 Nieuws. 
- 18.30 Teleac. - 19.00 Nieuws. 
- 19.05 De Aintstones. - 19.30 
Prinser.-Kamavalkoncert - 20.30 
Klownsin gloria - 21.15 Papoea's, 
moge God u bewaren Cdok.>. 

NEO 2 

12.00 Het Capitool. - 12.45 Ko
ninkrijk overzee. - 14.45 Open 
schooltijd. - 15.30 Nieuws. -
15.35 Slakkie en Puntmuts. -
15.40 Op het oude wildspoor 
(dok.). - 16.25 Op verzoek. -
17.05 Studio Sport 1. - 17.35 
Sprekershoek. - 17.50 Horizon. 
- 1820 Op zicht - 18.45 Sesam
straat - 19.00 Studio Sport 2. -
19.55 Trekking van de lotto. -
20.00 Nieuws. - 20.10 Panora
miek. - 20.40 Humanistisch Ver
bond. - 20.45 VanKootenen de 
Bie. - 21 .30 Anthracite (drama>. 
- 22.55 BGTV. - 2325 Nieuws. 

ATB 
9.00 Schooltelevisie. - 9.30 Ulys
se. - 1 0.30 la pensée Socialiste. 
- 12.00 Faire Ie point - 13.00 
Nieuws. - 13.05 Concertissimo. 
- 14.00 Arts-magazine. - 14.30 
l'Affaire Pétain. - 15.00 Visa pour 
Ie monde. - 16.40 Pour I' amour du 
risque. - 17.30 Palmares. - 18.00 
Pitilipop. - 18.15 Mobiles. - 18.40 
Sportweekend. - 1924 Toto-uit
slagen. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Contacts. - 20.00 Chansons à la 
carte. - 2120 Non récupérables 
(tv-film>. - 22.50 Nieuws. 

ARO 

20.00 Nieuws. - 20.15 Geheimnis
se des Meeres CdokJ. - 21 .05 Der 
7.Sinn. - 21 .10Quovadis?(fJ. -

ZOF 

12.00 Das Sonntagskonzert -
12.45 Freizeit - 13.15 Chronik der 
Woche fragen zur Zeil - 13.40 
Die Sache mit dem "G". - 14.10 
Neues aus Uhlenbusch. - 14.40 

Nieuws. - 14.45 Danke Schön. -
14.50 Jahre unseres lebens 
1950-1952. - 1620 W.K. Stan
daarddansen. - 17 20 Nieuws. -
17 22 Die Sport-Reportage. -
18.00 Tagebuch. - 18.15 Rauchen
de Colts. - 19.00 Nieuws. - 19.1 0 
Bonner Perspektiven. - 19.30 Sta
lings gold (dok.>. - 20.15 Bekennt
nisse der Hochstaplers Felix Krull. 
- 21.15 Nieuws. - 21 .30 Terra-X. 
- 22.00 Perikies (drama>. 
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19.55 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Elend und 
Mittellos sind wir. - 21.00 Au
slandsstudio. - 21 .45 Kölner T reff. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 1927 le Coffre
fort - 19.30 Cinéremo. - 20.00 
Starsky et Hutch (fJ. - 21.00 
l'Etrangleur de Boston (fJ. -
23.00 Weerbericht & horoskoop. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Borsalino 
(fJ. - 22.35 Sportuitslagen. -
23.00 A bible ouverte. - 23.15 
Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 le gala du 
Midem <show>. - 21 .40 Moi_ je. -
2225 Nos ancêtres les Français 
(dok.). - 23.15 Nieuws. 

F3 

15.15 les filles d'Adam (tv-film>. -
16.35 Un comédien lit un auteur. -
17 20 les acteurs de bonne foi 
(toneel>. - 18.45 Prélude à I' après
midi. - 19.40 Special Dom/Tom. 
- 20.00 Benny Hili. - 20.30 Haute 
curiosité. - 2125 Korte filmpjes. 
- 22.10 Nieuws. - 22.30 Cinéma 
de minuit CfJ. 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tl
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat 
- 1820 Klein, klein kleutertje. -
18.35 Beraber. - 19.1 0 Popeye. -
19.15 Natuur in Nederland. -
1927 Uitzending voor derden. -
19.37 Morgen. - 19.45 Nieuws. -
20.10 De weerman. - 20.15 Nel
son. - 21 .05 Sportshow. - 21 .50 
Monster zonder waarde (dok.>. -
22.30 Nieuws. - 22.45 Handel en 
wandel. 

NEO 1 

1 0.30 Schooltelevisie. - 13.00 

Nieuw Vlaams trefcentrum in 
de Brusselse agglomeratie 

vraagt 

UITBATER (M/V) 
Goede verdienste 
Afwisselend werk 

Kontakt opnemen met 
Frans Hauwaerts 

02-251.56.77 
(na 18 uur) 

Nieuws. - 14.00 Schooltelevisie. 
- 1828 Teleac. - 18.58 Nieuws. 

2025 les trwes cabu lkomedie). 
- 22.15 la rèvolution silencieuse. 

19.45 Vous pouve 
nous. - 20.00 Ni1 
Propriété interdite 
l'enjeu. - 2325 1\ 

- 19.00 Donald Duck en Mickey 
ARO Mouse. - 19.15 Simonskoop (fJ. 

- 19.50 The friends of Eddie Coy
le (fJ. - 21 .37 Nieuws. - 21 .55 
Misdaad op de renbaan (thriller). 
- 22.45 Over leven. - 2325 
Nieuws. 

NEO 2 

20.00 Nieuws. - 20.15 Vielen dank 
genossen (komedie). - 21 .15 Briti
scha Nachbam. - 21 .45 Einmal 
Portugal und zurück. - 22.30 Ta
gesthemen. - 23.00 Versteckspiel 
(fJ. - 020 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - ~ 
au creur. - 21 .50 F 
vers. - 22.45 la 
(toneel>. - 23.15 r 

ZOF 2 F3 18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Captain 
Gaveman (tekenfilm>. - 19.1 0 T ar
zan, heerser van de jungle. -
1923 Zeg 'ns AAA (fJ. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Achter het 
nieuws. - 21.1 0 Malu, een vrouw. 
- 22.00 Ombudsman. - 22.30 
Pisa. - 22.40 Sonja op maandag. 
- 23.45 Nieuws. 

20.15 Kurre. - 21.00 Jeute-journal. 
- 21 .20 Kurre <TV-spel>. - 22.50 
Der Russische Christus. - 23.20 
Nieuws. 

19.55 
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ATB 1 

12.00 T aletekst - 14.00 Schoolte
levisie. - 17.30 Plein jeu. - 19.00 
lundi sports. - 1925 Toto. -
19.30 Nieuws. - 19.55 Vincent, 
François. Paul et les autres (fJ. -
23.00 Nieuws. 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Treffpunkt 
Strassburg. - 21.45 Wir antwor
ten. - 22.00 Femsehspiel des mo
nats. 

LUX. 

ATB 2 

19.58 Nieuwsoverzicht - 20.00 la 
croisiére s'amuse. - 21 .00 Oublie
mei, mandoline (fJ. - 22.30 Weer
bericht en horoskoop. 

F 1 
19.00 Seniorama. - 19.30 Nieuws. 
- 19.55 Chantons Français. - 18.50 les Paris de TF 1 (spel). -

ZA TERDAG (13 febr J - In de Britse zwart/wit 
film De onoverwinnelijke Armada (Fire over England) 
van William K. Howard (1936) stonden de toen nog 
jonge (en nog geen Sir) Laurence Olivier en Vivian 
Leigh, die enkele jaren later zijn vrouw zou worden, 
samen in dezelfde film. Spanje in de 16de eeuw. Een 
jonge Engelse luitenant ziet hoe zijn vader door de 
Spanjaarden op de brandstapel wordt gezet. Hij zweert 
zijn vader te zullen wreken ... - Vanavond start de BRT 
zijn promotie-uitzendingen voor enkele • .zangers/zan
geressen" en koppelt daaraan een dubieus kansspel 
waarvan de opbrengst al even dubieus is. Waar de BRT 
zoal goed voor is (Matches, een liedjestoto). Alleen al 
omwille de aanwezigheid van Katherine Ross is de 
weekendfilm op BRT Een natuurlijke dood (Murder by 
natura! causes) het bekijken waard. Katherine Ross liet 
zich opmerken in o.a. de film .. The Graduate" (1967). In 
de thriller van vanavond speelt zij de rol van een echte 
feeks. Op geraffineerde manier probeert zij haar man uit 
de weg te ruimen <Was al eerder op het Nederlandse 
scherm). - Gooi de kussens voor het TV-toestel en 
roep de kinderen. De Vara zendt opnieuw Kinderen 
voor kinderen uit! (Ned. 1 ). Een liedjesprogramma 
waarin kinderen liedjes zingen waarvan het idee werd 
aangebracht door kinderen. Sinds de eerste uitzending 
zijn al enkele van die liedjes echte toppers geworden 
(Op een onbewoond eiland ; Ik ben bang ; Wie zijn die 
mensen toch). De opbrengst van de platen- en casset
tenverkoop komt ten goede aan o.a. weeskinderen. 

ZONSDAG (14 febr) - Onderwerp van de 
kwis Van Pool tot Evenaar zijn Alaska en de Aleoeten 
<BRD - Met het komische duo Mini en Maxi, dat zowel 
op het Nederlandse als op het Duitse scherm erg popu
lair is, denkt de KRO naar het Festival van Montreux te 
trekken. In hun show Klowns in Gloria draait het om de 
wonderlijke belevenissen van de muzikale klowns Mini 
en Maxi. Op de terugweg van een voorstelling naar huis 
geraakt het duo verzeild in een dichte mist en raakt het 
spoor bijster. Als de nevel optrekt blijken zij in een 
hemelse ruimte te zijn beland. Een balletmeisje leidt het 
duo naar de koning van de droomwereld. In de hele 
show wordt geen woord gesproken, zodat de taal op 
het Festival zelf en voor eventuele verkoop geen 
belemmering zal vormen (NED. 1 ). - Anthracite, de titel 
van de film die de VPRO vanavond op het scherm zet 
(Ned. 2) is tevens de spotnaam vaA een jonge Jezuïe
tenpater aan een Italiaans kollege. Als surveillant van 
een groep studenten in het begin van de jaren vijftig, is 
hij niet opgewassen tegen het strenge regime van het 
instituut dat zijn leerlingen hoofdzakelijk rekruteert in rij
kere bourgeoiskringen. Hij is voorstander van gezag 
met de zachte hand. En daar heeft hij het niet gemakke
lijk mee ... (Regie : Marco Bellocchio - 1972). 

MAANDAG (15 febrJ-In de laatste aflevering 
van Nelson (I remember Nelson), een historische reeks 
waarin de vlootaanvoerder Lord Nelson wordt bena
derd via de ogen van mensen uit zijn omgeving, staat de 
slag van T rafalgar centraal (21 oktober 1805). De Britse 
zeevloot o.l.v. Nelson moest het opnemen tegen de 
Frans/Spaanse vloot Nelsons overwinning betekende 

het begin van een eeuw Britse 
Monster zonder waarde 
aangekondigd als een 
vormde mensen. Wij dachten 
een rariteitenkabinet ging 
gers de kermissen afdweilen 
misdaadfilm The friends of 
waard. Eddie Coyle is een 
samenleving leeft en allerlei 
opknapt om zijn gezin te 
kleine misdaad vervalt hij in 
Eddy Coyle wordt gespeeld 
man van 12 stielen en 13 
ker, fabrieksarbeider, 
roepsbokser, manager. 
filmwereld aan de bak 
1 00 films gespeeld. Regie : 
Ned. 1 ). Nog op dezelfde 
(Your life intheir hands), 
ke medische ingrepen, 
onvruchtbaar worden 
ingrepen toch zwanger 

DINSDAG c1e febrJ 
schappelijk magazine Verover 
delt de belangrijkste asc>ek1tenJ 
gieproblematiek. - In 
Toets komen o.a. volgende 
jonge ontwerpers van een 
rolstoel ; een popgroep, 
maffia; gedicht van de 
Jacques Vandersichel n"~7-=•ntJ 
suddergerechten. -
de Australische film 
Picture show Man) van 
speelt in Australië in 
Mr. Pym is de autoritaire 
naar van een rondreizend 
enige in het uitgestrekte land 
teatertje optrekt dat bestaat 
hond en zijn ni",nne> ..... ~l<>r,n<> 

krijgt hij konkurrentie van 
heeft een heel andere 

bewerkte voor TV het Minri,P.IP.I 

chel de Ghelderode De 
Goes en BRT 1 zet het 
een ijzersterke rolbezetting : 
gen), Nolle Versijp (de prior), 
Vlaenderen. Het spel toont 
beroemde Vlaamse schilder 
tijdens zijn verblijf in het Rode 
Huigen van der Goes 
kloosterlingen voor de gek? 
derden, praat Ludo Bekkers 
Masoch die zijn naam gaf 
die masochisme worden 
film De grote 
van RenéClair (1 
chéle Morgan ""''~..,'"""'"mhn<> 
de schone (BRT 2). 
móoie vrouwen vinden hun 



TV-programma's 

BRT 2 ATB 1 
pouvez compter sur 

20.00 Nieuws. - 20.35 
interdite (fJ. - 22.25 
2325 Nieuws. 

- 20.35 Musiques 
. - 21 .50 Portrait de I'Uni-

22.45 La carte postale 
- 23.15 Nieuws. 

19.00 Toets. - 19.37 Morgen. -
19.45 Nieuws. - 20.10 Kijk uit!-
20.15 Knipoog : streekgebonden 
lekkers. - 20.45 Pyms reizend 
filmteater (fJ. - 22.20 Bonjour la 
France. 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 
Plein jeu. - 19.00 Antenne-soir. -
1925 Lotto-berichten. - 19.30 
Nieuws. - 19.55 Le chef de familie 
(tv-fJ. - 20.50 Minute papillon. -
21 .50 Refrains du monde. 

NED 1 ATB 2 

Ulysse 31 (tekenfilm). -
L'ordre et la sécurité du 
(thriller). - 22.15 Nieuws. 

1 0.00 Schooltelevisie. - 18.20 
Nieuws. - 18.28 Teleac. - 18.58 
Nieuws. - 19.00 D'r kan nog meer 
bij. - 19.15 Kop en staart CdokJ. 
- 19.30 Ronduit. - 20.20 Rem
brandt 11. - 20.35 Van u wil ik 
zingen. - 21 .00 Op weg naar het 
beloofde land. - 21.37 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag.- 22.10 
Molière (fJ. - 23.10 Nieuws. 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le point de 
la médecine. - 20.55 Marius (trilo
gie). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Was bin 
ich? - 21 .00 Panorama. - 21 .45 
Dallas (fJ. - 22.30 T agesthemen. 
- 23.00 Das Guinness Buch der 
Rekorde. - 23.45 Nieuws. 

NED 2 

1820 Nieuws. - 18.25 Paspoort 
- 18.35 Sesamstraat. - 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Avro's top
pop. - 1925 Er waren twee ko
ningskinderen. - 20.00 Nieuws. -
2027 Carré Show. - 21 .20 Dallas. 
- 22.1 0 T alevizier magazine. -
23.50 De toestand in de wereld. -
23.55 Honderd beroemde schilde
rijen CPicasso). - 23.1 0 Nieuws en 
nieuws voor slechthorenden. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Mein Sohn, 
der Herr Minister CblijspeD. -
21 .00 Heute-Journal. - 21 .30 Jah
re unseres Lebens. - 22.50 Das 
Musik-Porträt. - 23.50 Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. -
20.00 Nieuws. - 20.15 Computer 

Britse heerschappij op zee. - · 
<Some call them freaks) wordt 

•mFmt~lirP. over fysisch mis-
rt::~,r.ht·Fm dat het hier eerder om 

waarmee sommige foorreizi
t rt'"'"'il<>n <BRD. - De Amerikaanse 

of Eddie Coyle is het bezien 
een man die aan de rand van de 

allerlei klusjes van verdacht allooi 
te kunnen onderhouden. Van de 
hij in de grote en verbrandt zich ... 

respe1eld door Robert Mitchum, een 
13 ongelukken. Hij was mijnwer
songwriter, schoenmaker, be-
Hij was dertig jaar toen hij in de 
kwam. Sindsdien heeft in ruim 

: Peter Yates (1973) <Tros -
zender, in de reeks Over leven 
dokumentaires over belangrij
gaat het over vrouwen die 

geacht maar door medische 
kunnen worden. 

6 febr) - Het populair-weten
Verover de aarde <BRT 1) behan
aspekten van de Belgische ener

het jongerenmagazine (BRT 2) 
onderwerpen aan de orde: 

een moderne windmolen en een 
gekonfronteerd met de platen
maand ; kandidaat-presentator, 

prezenteert in Knipoog <BRT 2) 
Rod T aylor speelt de hoofdrol in 

Pyms reizend filmteater <The 
van John Power (1978). De film 

het begin van de jaren dertig. 
maar toch erg charmante eige

teater. Hij is als het ware de 
die met zo'n ongewoon 

uit hemzelf, zijn zoon, zijn 
><>r~<>~<•ntil<> begeleider. Zekere dag 

van zijn vroegere assistent Die 
aanpak van zaken (BRT 2). 

(17 febr.) - Jozef Contrijn 
Middeleeuws abele spel van Mi

waanzin van Huigen van der 
v"'''"'"'nn,rt op het programma, in 

l.>7, .. ttinn · Frank Aendenboom (Hui
Vic de Wachter, Rudy van 

~I toont een dag uit het leven van de 
~ schilder uit de vijftiende eeuw, 
' het Rode Klooster in Oudergem. Is 
ioes waanzinnig of houdt hij de 
de gek? - In Puur kultuur ... over 
Bekkers over Leopold von Sacher
im gaf aan de seksuele afwijkingen 
rden geheten (BRT 1 ). In de Franse 
euvers (Les grandes manmuvres) 
)2) brengen Gérard Philippe en Mi
:waardige rollen als de verleider en 
Liefhebbers van aktie, avontuur en 

len hun gading op Ned. 2 <VOO). De 

donker getinte, lenige en van voluptueuze vormen 
voorziene Tamara Dobson speelt in Cleopatra Jones 
and the Casino of Gold de rol van Cleopatra Jones, 
agente in buitengewone dienst van de Amerikaanse 
drugbrigade, gespecializeerd in oosterse gevechts- en 
afweertechnieken. Voor Tamara bij de film kwam, was 
zij modetekenares, schoonheidsspecialiste en veelge
vraagd fotomodel, waarmee zij massa's geld verdiende. 
Maar haar hart ging naar de film. In "Cieopatra Jones 
and the Casino of Gold" heeft zij als tegenspeelster de 
blonde Stella Stevens die onlangs op BRT te zien was in 
"The Poseidon Adventure". Stella beheert een luxueus 
casino, dat als dekking gebruikt wordt voor andere duis
tere en misdadige aktiviteiten als drughandel. Cleopatra 
wordt naar Hongkong gestuurd om de drughandel op te 
doeken. Zij wordt ter plekke bijgestaand door atletische 
jongelui op motorfietsen en een mager Chinees meisje 
dat van geen kleintje vervaard blijkt te zijn ... 

DONDERDAG (18 febr) - In het jongeren
magazine Een vinger in de pap wordt over tienerver
driet gehandeld <BRT 2). - De bekende aktrice Glenda 
Jackson is te gast in de Muppet show (KRO - Ned. 2). 
Zij treedt erin op als piraat - Het is te merken aan de 
films van André Cayatte dat hij een advokatendiploma 
op zak heeft en dat hij zich eigenlijk meer interesseert 
voor zijn beroep dan voor de film. Zijn films "Justice est 
faite" en "Mourir d'aimer" dragen zijn ideeën over recht 
en onrecht uit Net zoals 11 ny a pas de fumée sans feu, 
de Frans-Italiaanse film uit 1972 die vanavond op 
RTBF 1 komt De film speelt in de politieke top in een 
Franse stad. Joseph Soussard een dubieuze zakenman 
en burgemeester gebruikt alle middelen om opnieuw 
verkozen te worden. De eerlijke dokter Peyrac wil eén 
einde maken aan Boussards wanbeleid en hij stelt zijn 
tegenkandidatuur. Soussard haalt de vuilste streken uit 
om Peyracs reputatie te breken... Met Annie Girardot, 
Mireille Darc, Bernard Fresson e.a. 

VRIJDAG (19 februari) - Voor zijn rol van poli
tie-inspekteur "Popeye" Doyle, een man die van aanpak
ken weet, in de welbekende misdaadfilm The French 
Conneetion I <BRT 1) kreeg Gene Hackman een Oscar. 
Door zijn akteertalent trok de film zoveel volk dat gauw
gauw een vervolg gekonstrueerd werd, dat volgende 
week op BRT komt: The French Conneetion 2, even
eens met Gene Hackman. In het eerste deel dat 
gebaseerd is op een echte reportage, en geregisseerd 
werd door William Friedkin (1971 ), botsen de twee poli
tiemannen Buddy Russo en "Popeye" Doyle op een 
drughandelaar. Daarmee begint een lange, bloedige 
jacht op een internationale bende smokkelaars in 
heroïne. - In het blijspel Wie is wie?(Ned. 2- Tros) van 
Roger O'Hirson spelen slechts twee akteurs: het ijzer
sterke duo Hugo Metsers-Pieuni Touw. Het tweetal be
haalde vorig seizoen in Nederland met dit stuk een on
gekend sukses en speelde ruim honderdtwintig maal 
voor een eivolle zaal. Het ziet er naar uit dat het huwelijk 
tussen Emily en George al een tijdje over z'n toppunt 
heen is. Zij leven naast elkaar. En lang kan dat niet meer 
duren. Dat beseffen zij beiden maar al te goed. Zij spe
len een spelletje dat hen de realiteit in doet zien ... 

auf 4 Rädern. - 21.00 Komische 
Geschichten mit Georg Thomalia. 
- 21 .45 Nachfrage. - 22.30 Kar
neval - Kultur oder Kommerz? -

LUX. 
19.00 Nieuws. - 1925 Mink:lub . 
- 19.51 Le coffre-fort - 19.58 
Nieuwsoverzicht - 20.00 L'hom
me qui valait trois milliards. - 21.00 
Le mandarin (tv-film). - 23.00 
Weerbericht & horoskoop. 

TF 1 

20.35 La nouvelle malle des indes 
(fJ. - 21 .35 Formule 1 (variété). -
22.30 L'sventure des plantes 
CdokJ. - 23.00 Nieuws. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'adieu aux 
enfants (tv-film). - 21 .55 Cinema 
cinèrnas (fJ. - 23.10 Nieuws. 

FR 3 

19.1 0 Nieuws. - 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 20.30 La der
nière séance. - 20.45 La terre des 
pharaons (fJ. - 22.30 Filmmagazi
ne.- 23.15 Le jourou la terre s'ar
rêtera Cscience fictionl 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.00 Bon
jour la France. - 17.00 Op het 
Schildpadplein. - 17.30 Horen, 
zien, spreken en doen. - 18.00 n
ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat 
- 1820 Popeye. - 1825 Buck 
Rogers Cscience fictionl - 19.12 
Uitzending door derden (socJ -
19.37 Morgen. - 19.45 Nieuws. -
20.10 De weerman. - 20.15 Natio
nale loterij. - 2020 Amold. -
20.45 De waanzin van Huigen van 
der Goes. - 21.45 Puur kultuur ... 
over derden: Leopold van Sacher
Masoch. 

BRT 2 

19.00 Jonger dan je denkt - Infor
matief. - 19.37 Morgen. - 19.45 
Nieuws. - 20.10 De weerman. -
20.15 De grote maneuvers (kome
die) (tot 22.00). 

NED. 1 

- 15.30 De dieren van het Groene 
Woud. - 15.55 Snowy, Chilly, Mot
ley en ik CdokJ. - 16.45 Ren je rot 
- 1820 Nieuws. - 18.18 Teleac. 
- 18.58 Nieuws. - 19.00 Van 
gewest tot gewest - 19.50 Politie
ke partijen CD'66). - 20.00 De 
afstand. - 21.37 Nieuws. - 21 .55 
Den Haag vandaag. - 22.1 0 Stu
dio sport - 22.40 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 Weekend 
(fJ. - 1925 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. - 2027 Socutera. -
20.32 Countdown (pop). - 2120 
Ciaopatra Jones and the casino of 
gold (spionagefilml - 22.55 Agen
da. - 23.02 Teleac. 

ATB 1 

19.55 Risquons tout Chistorisch 
spel). - 20.45 Facettea (variété). 
- 21 .45 Le temps d'un livre. -
22.30 Camets du court-métrage 
Beige. - 23.15 Nieuws. 

ATB 2 

19.00 La pensée et les hommes. -
19.30 Nieuws. - 19.55 Sports 2. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.10 Voetbal. -
22.00 Bilder aus der Wissenschaft 
(fJ. - 22.30 T agesthemen. 

ZDF 2 

20.15 Bilanz. - 21 .00 Heute-jour
nal. - 21 .20 Die profis (fJ. - 22.10 
Das geht sie an.- 22.15 Dominee 
Johannes Kuhn antwoordt 
22.45 Bleibe lasse Ctv-speD. 

D3 

20.00 Nieuws. - 20.10 Mittwochs 

in ... - 21 .45 Auslandlsreporter. -
22.15 Boudu, aus den wassem 
gerettet (komedie). 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 1925 Mini-dub: 
Hong Kong Fu Fu. - 19.51 Le 
coffre-fort - 19.58 Nieuwsover
zicht - 20.00 Hit-parade. - 21 .00 
Panique à bord (fJ. - 22.30 RTL
Théàtre. - 23.00 Weerbericht & 
horoskoop. - 23.05 Espèrance. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 20.40 Les mar
eredis de l'information. - 21 .40 
Portret van Lorin Maazel. 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 L'Histoire 
en question. - 21 .55 Les jours de 
notre vie. - 22.40 Koncert 

F3 

19.40 Regionaal programma. -
19.55 Ulysse 31 CSF-tekenfilmse
riel - 20.30 Ciné-Parade. 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti
Ta-Tovenaar. - 18.05 Sesam
straat - 18.35 Dieren uit het groe
ne woud. - 19.00 Op zoek naar .• 
- 19.37 Morgen. - 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Dubbel Dobbel. - 20.50 
Panorama. - 21 .40 Dallas. -
2225 Sporttribune. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. -
19.37 Morgen. - 19.45 Nieuws. -
20.10 Hendrik IV. - 22.40 Premiè
re. Filmmanifestaties. 

NED 1 

19.00 Bolke de Beer. - 19.1 0 De 
woord-in-beeld-kwis. - 19.35 Mini
voetbalshow. - 2025 Wat 'n kunst 
(spel). - 21 .37 Nieuws. - 21 .55 
Den Haag vandaag. - 22.1 0 Ge
woon, omdat het mooi is. (Muz.). -

NED 2 

18.35 Sesamstraat 18.50 
Jeugdjournaal. - 18.59 De Mup
pet-show. - 1925 Dubbelpion. -
20.00 Nieuws. - 2027 De Suili
vans (fJ. - 20.55 Brandpunt -
21 .30 De nieuwe Canadezen 
CdokJ. - 2225 Tussen Keulen en 
Parijs. - 2320 Nieuws. 

ATB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Autant sa
vair. - 2020 11 n'y a pas de furnée 
sans feu (fJ. - 22.10 Le Carrous
sel aux Images. - 23.15 Nieuws. 

ATB 2 

19.00 Les Chrétiens dans la vie 
sociale. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Les grandes aventures de !'Hima
laya CdokJ. - 20.55 Echanges de 
jeunes solistes Francophones. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Schlag auf 
Schlag. - 21 .35 Lee Plus 5 <show). 
- 22.30 T agesthemen. - 23.00 
Phantasten CfJ. - 0.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Der Grosse 
Preis. - 20.50 Die Grosse Hilfe. -
21 .00 Heute-Joumal. - 2120 
Kennzeichen D. - 22.05 Etwas 
wird sichtbar. - 0.00 Nieuws. 

D3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Brief einer 
unbekannten (f J. - 2125 Familien
rat - 22.1 0 Portrail - 2225 
Hinter den Schlagzeilen. 

LUX. 

20.00 Dallas. - 21 .00 A vous de 
choisir (f). - 23.00 Weerbericht & 
Horoskoop. - 23.05 Impact du 
plein Evangile. 

13 

TF 1 
19.45 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. - 20.35 Adieu CTV-filrn). 
- 22.1 0 La terre en héritage. -

A2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Situations 
'82 <Aktual - 21 .40 Les enfants 
du rock. - 23.15 Nieuws. 

FR 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 La belle vie <komedie). -

BRT 1 

1820 Klein, klein kleuter
tje. - 18.35 Hoe word ik olympisch 
kampioen in zeven lessen? -
19.00 Popeye. - 19.07 Het vrije 
woord. - 19.37 Morgen. - 19.45 
Nieuws.- 20.10 De weerman.-
20.15 Ontsnappingsroute. - 21.05 
The French Conneetion I (film). -

BRT 2 

19.00 Dag aan dag. - 19.30 Ueve 
plantjes. - 19.37 Morgen. - 19.45 
Nieuws. - 20.00 Luisa Milier (ope
ra). 

NED 1 

1 0.00 Schooltelevisie. - 1820 
Nieuws. - 18.28 Teleac/Open 
school. - 18.58 Nieuws. - 19.00 
Tweetie. - 19.10 De BB-show 
CspeD. - 20.15 Galaetica Cscience
fiction). - 21 .00 Yes minister <ko
medie). - 21 .37 Nieuws. 

NED 2 

18.59 De Hulk (fJ. - 20.00 Nieuws. 
- 2027 Wie is wie? Ckomediel-
22.1 0 Aktua TV. - 22.55 Soap 
Chumor. fJ. - 2320 Tros sport 
extra. - 0.15 Nieuws. 

ATB 1 

17.30 Plein jeu. - 19.30 Nieuws. -
19.55 A suivre. - 21 .15 Coupé 
court CT sjechische komedie). -

ATB 2 

19.00 Spectacle magazine. 
19.30 Nieuws. - 19.55 Luisa Miller. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.30 Mainz, wie 
es singt und lacht CkamavaD. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands
joumal - 20.15 Maigret (fJ. -
21 .39 Bn himmlisches Vergnügen. 
- 22.00 Heute-Joumal. - 2220 
Nacht der Lieder <show). 

D3 

20.00 Nieuws. - 20.30 Reporter. 
- 21.15 Alphabet - 21 .45 Gott 
und die Welt - 22.15 Das Ucht 
der Gerechten CfJ. - 23.10 Kultur 
und Wissenschaft 

LUX. 
19.58 Nieuwsoverzicht - 20.00 
Chips (fJ. - 21 .00 Les complices 
de la demière chance (fJ. - 22.40 
Chrono. - 22.56 Weerbericht en 
horoskoop. - 23.00 Le monde à 
venir. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 20.35 Le prési
dent Haudecceur (toneel). - 22.35 
Balie de match (tennis). 

A2 

20.00 Nieuws. - 20.30 Le chef de 
familie CfJ. - 21 .35 Apostrophes. 
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Rue de 
I'Estrapade (fJ. 

F 3 

19.10 Nieuws. - 19.55 Ulysse 31 
<SF-tekenfilrnserie). - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Le 
nouveau vendredi. - 21 .30 Le 
bourrier Ctv-spel). - 2225 Nieuws. 
- 22.45 Thalassa. 
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,,Vuurwerk voor Vlaanderen'' 

Waar onlangs bij het .Ortelius
Boekenfonds", de kunstafdeling 
van de Antwerpse uitgeverij 
MIM, het vijfentwintigste platen
boek van Bert Peleman ver
scheen, draagt deze jongste uit
gave de symbolische titel "Vuur
werk voor Vlaanderen". Ander
maal werd het een rijk ge"tllus
treerd en meertalig kijk- en 
leesboek dat ditmaal, naast een 
aantal fraaie houtsneden van 
Frans Masereel, Gerard Gau
daen en Frank-Ivo Van Damme 
een uitvoerige zeventalige 
bloemlezing omvat van allerlei 
proza en poëzie geschreven 
door een aantal beroemde an
derstalige letterkundigen be
doeld als een loflied op Vlaan
deren. 

Veeltalige verrassing 

Bij het doorbladeren van deze 
weelderig uitgegeven bloemle
zing is het inderdaad verrassend 
vast te stellen hoeveel anderstali
ge beroemdheden een of andere 
brok poëzie of proza hebben 
gewijd aan .. het land vol torens en 
belforten". Zo zullen o.m. heel wat 
Vlamingen verbaasd opkijken bij 
het lezen van de enkele versre
gels waarin de wereldvermaarde 
Italiaanse dichter Dante Alighleri 
(1265-1321) in zijn .,Divina Cam
media" de lof bezingt van de 
middeleeuwse Vlaamse dijken
bouwers in het Noordzeegebied. 
Dat eeuwen later de hartstochte
lijke Frans-Vlaming Emmanuel 
Looten (1908-1974) op zijn beurt, 
in tientallen van geestdrift gloei
ende gedichten zijn "Fiandre à 
cceur" als zijn .. Harte-Vlaanderen" 
zou bezingen, bevestigt meteen 
dat door de eeuwen heen .het 
land waar Maas en Schelde vloei
en" ook voor anderstalige kunste
naars een krachtige inspiratie
bron is gebleven. 
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Universele verspreiding 
Waar een ruim deel van deze 
over gans de wereld verspreide 
platenboeken behoort tot de 
reeks .,Fiandria lllustrata" 
.. Vlaanderen in woord en beeld", 
verschenen de drie laatste delen 
in de reeks .. Fiandria Aeterna" 
.. Eeuwig Vlaanderen". Naar aan
leiding van het Vijfentwintigste, 
door Bert Peleman samengestel
de platenboek, .. Vuurwerk voor 
Vlaanderen". volgt onderstaand 
de indrukwekkende lijst van de 
ganse reeks, zoals ze sinds 1943 
tot stand kwam en van bij het be
gin een meertalig karakter droeg. 
Elders verscheen bij de toenmali
ge Brusselse uitgeverij .. De 
Burcht" als eerste platenboek 
..Schoon Scheldeland", schitte
rend ge'1llustreerd met kunstfoto's 
van de internationaal befaamde, 
hoofdstedelijke maar uit Dender
monde afkomstige fotograaf 
Willy Kessels met o.m. teksten 
van Emile Verhaeren, Jan Ham
menecker, Filip De Pillecijn, Wies 
Moens e.a. Vijftien jaar later ver
scheen in 1958 bij de Leuvense 
Boekengilde .,De Clauwaert" de 
uitgave .. Eeuwige Schelde", een 
monumentaal kijk- en leesboek 
samengesteld, in samenwerking 
met .de Prins der Nederlandse 
Letteren" Filip De Pillecijn. 

Flandria lllustrata 
De grote doorbraak kwam echter 
in 1965 toen Bert Peleman artis
tiek direkteur werd bij de Ant
werpse drukkerij en uitgeverij J.E. 
Buschmann die de glorierijke leu
ze beleed .. Al wat de Boschman 
plant, gedije voor het land". Onaf
gebroken verschenen van 1965 
tot 1976 onder de benaming 
.,Fiandria lllustrata" volgende 
meertalige platenboeken : .,De 
Schelde van de bron tot de zee", 
.,De Leie van de bron tot de 

omstandigheden die unaniem 
werden betreurd, hebben daarna 
in 1976 het verder bestaan van 
de eens zo roemrijke drukkerij
uitgeverij Buschmann belet 
Waarna de eeuwenoude traditie 
met slechts een onderbreking 
van enkele maanden werd voort
gezet door het nog erg jonge 
maar dynamische "Ortelius Boe
kenfonds", de kunstafdeling van 

voor de vijfde maal gewijd aan 
.. De schoonheid van het Schelde
land", maar ditmaal, bij wijze van 
afwisseling, ge'allustreerd door 
een aantal fraaie veelkleurige 
akwarelfen en zwart-wit tekenin
gen van de talentvolle kunstenaar 
Ivo Provoost 
Buiten deze 25 reeds verschenen 
meertalige platenboeken zijn er 
verder nog drie onderscheiden 

Schelde", .,De Maas van de bron 
tot Maastricht" en .. De Noordzee 
van Knokke tot De Panne". Na 
deze vier platenboeken met de 
gezamenlijke titel • Vlaanderen 
tussen water en wolken" ver
schenen drie delen gewijd aan 
.,Kastelen in Vlaanderen", naast 
een deel gewijd aan .. Abdijen in 
Vlaanderen" (een boek dat des
tijds in privé-audiëntie aan Paus 
Paulus VI werd overhandigd) en 
"Torens en Belforten". Verder 
werden twee Vlaamse kunstste
den "Uer" en "Mechelen" belicht 
terwijl een derde werd gewijd 
aan de befaamde Antwerpse 
toondichter en koorleider Lade
wijk de Vocht en een tweetalige 
bloemlezing "Fiandre à cceur, 
Harte-Vlaanderen" een overzicht 
schonk van het werk van Frans
Vlaamse dichter Emmanuel Loo
ten. Een afzonderlijke plaats in de 
reeks Scheldeboeken bekleedt 
het platenboek "Land aan de 
Schelde" dat vooral de schoon
heid van het Scheldeland tussen 
Dendermonde en Rupelmonde 
belicht en o.m. een uitbundige 
hulde aan Klein-Brabant omvat 
Een uitzonderlijk weelderige uit
gave werd daarnaast "Schelde, 
Leie, Noordzee" gewijd aan het 
aristokratisch-grafische werk van 
kunstschilder Regnier De Herde 
in hoofdzaak begeleid door een 
aantal gedichten van Bert Pela
man zelf zwierig in het Frans 
vertaald door Jeanne Buytaert. 
Het Rubensjaar 1977 werd daar
na aanleiding tot de uitgave van 
een zestalig deel getiteld .. Rubens 
te Antwerpen", terwijl .Het jaar 
van het dorp" in 1978 aanleiding 
gaf tot de uitgave, ditmaal in 
samenwerking met de uitgeverij 
Esco, van het veelkleurig en al
weer meertalige deel .,Het dorp in 
de Kunst". 

Bij het vijfentwintigste platenboek 
van Bart Peleman 

Tussendoor verscheen boven
dien het platenboek .. Verworpen 
Antwerpen" gewijd aan allerlei 
verdwenen schoonheid uit de 
Scheldestad en een bont platen
boek gewijd aan de Rupelge
meente Niel. Niet te voorziene 

de bekende Antwerpse uitgeverij 
MIM. 

Flandria Aeterna 
Waar het onmogelijk bleek de 
vorige titel van de Buschmann
reeks te behouden werd overge
schakeld naar de nieuwe titel 
"Fiandria Aeterna-Eeuwig Vlaan
deren". Andermaal werd onder 
leiding van Bert Peleman gestart 
en verschenen achtereenvolgens 
in 1980 een merkwaardige twaalf
talige "Guido Gazelle-bloemle
zing" verfijnd ge'allustreerd door 
Regnier De Herdeen een luxueu
ze tweetalige bloemlezing Vlaam
se liefdeslyriek getiteld "1 00 Ro
zen voor Eros", sierlijk ge'allus
treerd door Frank-Ivo Van Dam
me. Als derde deel van deze 
triptiek verscheen de reeds ho
ger vermelde zeventalige bloem
lezing .,Vuurwerk voor Vlaande
ren". Met dit laatste omvangrijke 
kijk- en leesboek werd de vijfen
twintigste uitgave bereikt samen
gesteld door een dichter die te
recht verhoopt dat al deze uitga
ven als zovele vuurpijlen mogen 
zijn uit het door hem ontstoken 
en nog steeds niet uitgedoofd 
.. Vuurwerk voor Vlaanderen". 
Op dit ogenblik wordt inderdaad 
volop gewerkt aan de samenstel
ling van het jongste, nog dit jaar 
te verschijnen kijk- en leesboek, 

Afscheid van Wies Moens 
Gisteren ging te Neerbeek-Beek in Nederlands-Limburg de plechtige 
uitvaartmis van de betreurde Wies Moens door. VU-voorzitter Vic 
Anciaux was er een van de redenaars bij het graf. Twee weken 
geleden brachten wij hier op deze bladzijde nog een eresaluut aan de 
jarige Moens. Nu hij er niet meer is rest ons nog enkel zijn enorme li
teraire werk dat dank zij recente heruitgaven opnieuw ter hand kan 
genomen worden en de herinnering aan een lieve banneling. 

kunstmappen gewijd aan Tijl Ui
lenspiegel nl.: een map balladen 
ge'allustreerd door Frank-Ivo Van 
Damme, een reeks gedichten .,7 
Vrouwen rond Tijl Uilenspiegel" 
ge'1llustreerd door Walt d'Aquavi
lia en de luxueuze jubileum-uitga
ve "De 7 Visioenen van Tijl Uilen
spiegel" veelkleurig ge'1llustreerd 
door de Antwerpse kunstSchilder 
Rik Uevens tevens afzonderlijk 
gepubliceerd in een Franse, Duit
se en Enge~ ve~. Eveneens 
buiten reeks en steeds in het 
teken van Vlaanderens onsterfe
lijke "Schalk en Vrijheidsheld" 
verschenen bij de uitg. "Heide
land" de monumentale meertalige 
bloemlezing .,In de voetsporen 
van Uilenspiegel" en bij de "Kem
pische Boekhandel" de alweer 
viertalige bloemlezing .Land van 
Uilenspiegel" telkens overvloedig 
ge'1llustreerd. 
Bij dit alles dient het bestaan van 
een tiental gedichtenbundels 
naast een aantal toneelstukken 
en openluchtspelen te worden 
vermeld om een idee te hebben 
van het omvangrijke oeuvre van 
Bert Peleman. 
Ten slotte moet worden vermeld 
dat de meeste delen van de .. Fian
dria lllustrata" reeks sinds lang 
uitverkocht zijn en hoofdzakelijk 
de delen van de nieuwe reeks 
"Fiandria Aeterna" nog voorradig 
zijn. Alle verdere inlichtingen op 
het sekretariaat van het .. Ortelius 
Boekenfonds". De Berlaimont
straat 92 te 2100 Deurne. 
(031-24.46.05 en 25.87.00). 

Vlaams-nationale 
boekenbeurs 
te Leuven 
Op zaterdag 20 februari 1982 van 1 0 
tot 18 u. gaat er in het bovenzaaltje van 
het Centrum voor Mensen met Vra
gen, Kiekenstraat 1, 3000 Leuven (ver
bindingsstr. Oude Markt en Naamse
straat> een Vlaams-Nationale boeken
en muziekbeurs door ingericht door de 
vzw "Vlaams-Nationaal-Boekenfonds". 
- met de Leuvense Schrijversaktie 
- Kunstfototentoonstelling Jan Davij-
ver 
- Werkwinkel "Hart en Hand" o.l.v. 
Hilde van Keymolen 
rond de tema's: 
Schatplichtig Vlaanderen, waarmee 
dr. M. Van Heegendoren, oud-Senator 
en auteur van het gelijknamig D.F.· 
boek, om 1 0 u. deze infodag opent (dit 
gedeelte sluit aan bij de TAK-betoging 
van 17 februari op de Oude Markt om 
20 u.>. 
Wies Moens - een pacifistisch en 
heelnaderlands Vlaanderen met de 
9de heruitgave van Moens' "Celbrie
ven", ge'illustreerd door Frank-ivo van 
Damme en voorwoord door Arthur De 
Bruyne. 
Sociaal-rechtvaardig Vlaanderen met 
tientallen titels die de marginalen, de 
3de wereld-van-bij-ons, beschrijven. 
Verder kan je er kennis maken met 
onze "Vlaamse boetiek": leeuwevlag
gen- en klevers enz. 
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VSF als tegengewicht 
Indien alles naar wens verloopt zullen op 20 maart 1982 achttien 
landelijke sportfederaties de VSF, de Vlaamse Sportfederatie, stich
ten. De VSF wil de talrijke Vlaamse sportfederaties verenigen die 
ontstonden als gevolg van het dekreet tot splitsing van de nationaal 
georganizeerde sportbonden. Zij wil een tegengewicht vormen - of
ficieel heet het dat zij een "gesprekspartner" wil zijn - tegenover het 
BOlK, het Bloso en de Vlaamse deelregering, die binnenkort het 
sportbeleid onder haar bevoegdheid krijgt De VSF wil ook de aktivi
teiten van de bij haar aangesloten federaties koördineren en daaren
boven zelf als dienstverlenend organisme (op juridisch vlak bij voor
beeld) funktioneren. 

Het spreekt vanzelf dat een soort-
gelijke VSF binnen ons sportbe
stel bestaansrecht heeft Het wekt 
dan ook geen verwondering dat 
alvast achttie·n sportfederaties 
(volleybal, zwemmen, atletiek, 
zweefvliegen, roeien, badminton, 
handbal, bedrijfssport, kano, judo, 
bridge, gehandicaptensport, lief
hebbersvoetbal, sportartsenver
eniging, Westvlaamse Sportvere
niging, mini- en rekreatievolleybal 
en tennis) om aansluiting verzoch
ten en in de komende weken de 
voorgestelde statuten zullen mo
gen onderzoeken. 
Dat de VSF de gesprekspartner 
bij uitstek voor de deelregering 
kan zijn ligt voor de hand. De 
Vlaamse deelregering kan zich 
toch onmogelijk wenden tot het 
nog steeds unitair gestruktureer
de Belgisch Olympisch en Interfe
deraal Komitee, dat bovendien aan 
vergevorderde ,.commercialize
ring" toe is. Bovendien dient de 
Vlaamse deelregering in de eerste 
plaats bij de VSF te rade te gaan 
wanneer zij haar sportbeleid -
indien zij zich daar tenminste toe 
geroepen voelt.. - evenwichtig 
wil plannen. Wekelijks ergeren wij 
ons blauw aan de sportieve wild
groei in Vlaanderen. Twee nage
noeg lege zwembaden op enkele 
kilometers van elkaar, twee·sport
hallen in aangrenzende, en vooral 
rivaliserende, gemeenten: het pro
dukt van een jarenlang CVP-ge
kleurd subsidiëringsbeleid. En dan 
kilometers ver niets: zelfs geen 
behoorlijke akkommodatie op de 
voetbalvelden van de dorpsklub 
die bij de uitbouw van haar intra
struktuur van nagenoeg elke over
heidssteun verstoken blijft Een 
dynamische VSF kan zich vooral 
op dit vlak onmisbaar maken. On
rechtstreeks zal zij dan ook het 
BOlK wind uit de zeilen nemen. 
Een voorbeeld kan dit verduidelij
ken. Vorige zondag moesten de 
Belgische atleten andermaal naar ... 
Dusseldorf om de nationale in
doorkampioenschappen te be
twisten. Wij hebben deze wan
toestand al eerder aangeklaagd. 
Wat werd of wordt er aan ge
daan? Eigenlijk niets. Wel heeft 
het BOlK voor de jaarwisseling 
het voornemen geuit een grote 
sporthal te willen bou,wen op ... de 
Heizel. De stad Brussel en enkele 
grote sponsors - de nieuwe 
.. long" van de Belgische Olympi
sche beweging - werden aange
zocht en zouden niet weigerachtig 
staan tegenover het voorstel. 
Krijgt het BOlK zijn zin dan ligt het 
topsportgebeuren voor jaren vast
gespijkerd in Brussel. Dat is best 
naar de zin van het BOlK dat 
unitair denkt en leeft, dat de neus 
ophaalt voor de geringste vorm 
van decentralizatie en dat in feite 

20 maart: 

belangrijke 

sportdatum 

voor Vlaanderen! 

enkel de .. overkoepelende natio-· 
nale organen" van de opgesplitste 
sportbonden erkent De samen
werking tussen de deelregering 
en de VSF zou hierin misschien 
verandering kunnen brengen. 
Want wat krijgt Brussel "toevallig" 
de komende maanden aangebo
den? De internationale tenniskam
pioenschappen met Connors en 
McEnroe, een Europese volleybal
finale en een Europese basketbal
finale. 
Wij weten heus wel dat de mach
tigste sportbonden - voetbal, 
wielrennen en in mindere mate 
basketbal - hun neus blijven op
halen voor de sportieve regionali
zering omdat zij met hun regle
menten buiten en boven de wet
ten staan en omdat zij de ,.betoela
ging" vooralsnog kunnen missen 
maar vroeg of laat zullen zij wel 
verplicht worden - wanneer de 
internationele wetgeving de heer
sende transfersystemen op de 
helling zet - toenadering te zoe-

ken. De VSF kan, indien zij niet te
rugdeinst voor een breed aktieter
rein, dit proces helpen bespoedi
gen. De VSF mag niet weigeren 
de katalysator te zijn van de sport 
in Vlaanderen. Zij moet de ge
sprekspartner worden voor de 
deelregering die misschien einde
lijk werk zal willen maken van een 
evenwichtig en gedepolitizeerd 
sportbeleid in Vlaanderen, zij moet 
,.het" tegengewicht vormen voor 
het unitair en autoritair gestruktu
reerde BOlK dat in dit land alles 
naar zijn hand wil zetten door 
middel van algehele commerciali
zatie, zij moet de begeleider zijn 
van het Bloso dat normaal geroe
pen is de door de deelregering 
uitgezette beleidslijnen in de prak
tijk om te zetten. We kijken hoop
vol op naar 20 maart en vooral 
naar wat daarna ,.realiteit" zal wor
den. De sport in Vlaanderen mag 
immers niet langer gedomineerd 
en gericht worden door het oppor
tunisme van alom gekende politici 
en door de handigheid van kooplui 
die zichzelf met een amateuristi
sche mantel tooien. 

Agressie 
als ontspanning 
.. Wees moedig en sportief en blijf 
steeds mens, dat is onze vurigste 
wens ~ Zondagochtend lazen we 
dit opschrift, of deze oproep, in 
de hal van de kleedkamers van 
een Brabantse derdeprovincia
ler. Wij waren tegelijkertijd ver
heugd en gegriefd. Verheugd om
dat men blijkbaar toch nog "er
gens" door middel van de voet
balsport sportieve en menselijke 
deugden poogt te ontwikkelen. 
Gegriefd omdat wij de avond 
voordien tijdens de wedstrijd 
Anderlecht- Kortrijk andermaal 
getuige waren geweest van de 
verder schrijdende aftakeling 
van ons topvoetbal. 
Het is inderdaad erg gesteld met 
ons eersteklassevoetbal. Er 
wordt almaar "professioneler" 
gespeeld. Dit betekent dat het 
resultaat primeert op alle andere 
waarden, voor zover deze laatste 
in topsport nog aanwezig zijn. 
Anderlecht en Kortrijk hebben 
negentig minuten lang de vijftien
duizend toeschouwers - ook in 
de voetbaltempel van het Astrid
park blijven steeds meer plaat
sen onbezet al wordt dit (nog) 
niet officieel toegegeven - voor 
de aap gehouden. Geen van bei
de ploegen probeerde kwaliteita
voetbal af te leveren. Wel trapten 
de goed betaalde profspelers 
een wedstrijd lang op elkaars 
hielen en benen. Het is zinloos 
daarvoor "iemand" verantwoor
delijk te stellen. De verloedering ) 
van ons voetbal is een tijdsver
schijnsel dat zich in de diepte en 
de breedte uitstrekt Vooralsnog 
bedekt de sportpers het scha
bouwelijk vertoon met de mantel 
der liefde. Er worden immers nog 
steeds internationaal suksessen 
geboekt en de cijfers, niet de 
toeschouwersaantallen, stellen 
de critici in het ongelijk. Moest 
Spanje ooit de ontnuchtering 
brengen wat, gezien de hoogge
spannen verwachtingen, niet on
mogelijk is dan zal de voetbal-
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bond, die met grenzeloze min
achting verzuimt in te grijpen, de 
oproer niet meer kunnen indam
men. 
Want de voetbalbond beschikt 
nog over wapens die de later te 
verwachten opstand (wij voor
zien een massale toeschouwers
vlucht) kunnen voorkomen. De 
KBVB is immers baas over haar 
scheidsrechters. Zij kan ze met 
de strengste richtlijnen het veld 
insturen en ze nadien in bescher
ming nemen tegen de kritiek van 
trainers, spelers en klubbestuur
ders die nu al jarenlang door 
God, het gezond verstand en de 
redelijkheid in de steek zijn gela· 
ten. Het wordt de hoogste tijd dat 
de voetbalbond haar profklubs in 
bescherming neemt tegen zich
zelf. 
Wij willen hoger vermelde wed
strijd niet in detail ontleden. Al 
w~s zij wel representatief voor 
de momenteel regerende "ten
densen". Topvoetbal is agressie 
die als ontspanning wordt opge
diend. Wij vragen ons af waarom 
scheidsrechter Hans niet meer 
boekingen uitdeelde en waarom 
hij enkel de inderdaad brutaal 
opererende Schwabe uitsloot 
Voor ons staat het vast dat de 
scheidsrechters "geremd" wed
strijden leiden en nog enkel po-

. gen de schade te beperken. Wie 
zaterdag zag hoe de Kortrijkse 
bank reageerde op de uitsluiting 
van haar speler krijgt weerzin 
van de voetbalsport Dat ande
ren, in casu trainer lvic op KV 
Mechelen, haar dit zouden heb
ben voorgedaan doet niets terza
ke. Het wordt de hoogste tijd dat 
de bondsbonzen, die toch de 
eretribunes bevolken, ingrijpen. 
Waarom roept zij de betrokke
nen niet op eigen initiatief ter 
verantwoording? Waarom 
spreekt zij enkel zachte strafjes 
uit en verzuimt zij voorbeelden te 
stellen voor de jeugd en de klei
nere klubs die door de televisie
beelden worden "geïnstrueerd"? 
Er wordt in dit land hoofdzakelijk 
slecht, brutaal en negatief ge
voetbald. Vrijwel elke topklub 
countert Niemand is nog bereid 
het "spel" en bijgevolg ook het 
spektakel te maken. Het is een 
pure schande dat niemand daar 
tegen ingaat Gemakkelijkheids
halve wijst men één of andere 
trainer, en bij voorkeur een bui
tenlander, als hoofdverantwoor
delijke aan. Maar de werkelijke 
oorzaken liggen elders. In de 
bestuurskamers waar de nZaken
lui" de voetbalkenners hebben 
verdrongen en op de in gespe
cializeerde tijdschriften zo dank
baar beschreven recepties waar 
managers, ook voetbalmakelaars 
geheten, journalisten en klublei
ders om de haverklap van me
ning kunnen doen veranderen. 
Wij hebben lange tijd niet kunnen 
of willen geloven dat ons voetbal 
naar Nederlands voorbeeld de 
vernieling zou ingaan. Maar mo
menteel zijn we al een heel eind 
weegs en nog steeds weigert de 
voetbalbond de roede te hante
ren. Indien scheidsrechter 
Schoeters zondag eerstkomen
de de reglementen toepast tij
dens Lokeren- Anderlecht wor
den er wellicht vijf spelers uitge
sloten. Tenzij de heren profs wor· 
den afgeschrikt door een vroeg 
te stellen voorbeeld. Maar dit 
zien we helaas nog niet zo snel 
gebeuren-
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De Taalklachtenbus de NMBS op het spoor ... 
In het Nederlands taalgebied worden 
er tweetalige opschriften op schake
laars aangebracht op de draagpalen 
van de geëlektrificeerde spoorweglij
nen. De Vaste Kommissie voor Taal
toezicht CVKn oordeelde dat de klacht 
van een van onze lezers gegrond was 
en dat akte genomen wordt op 25 
september 1981 van de belofte van de 
NMBS om deze tweetalige opschrif
ten op de spoorweglijnen in het Neder
lands taalgebied te doen verdwijnen. 
Wij dringen bij de N.M.B.S. aan en 
vragen welke maatregelen zij reeds 
getroffen heeft 

Op 1 augustus 1980 waren er acht 
personeelsleden in het station van 
Edingen werkzaam die niet de vereiste 
taalkennis (een elementaire of een 
voldoende kennis van de twee landsta
len) bezaten en die in kontakt kwamen 
met het publiek. 
De taalwet bepaalt dat personen die 
met het publiek in kontakt komen een 
elementaire of voldoende kennis moe
ten hebben al naar gelang de graad die 
zij bekleden. 
Op 2 april 1981 werd de minister van 
Verkeerswezen gevraagd hoe de 
stand op dat ogenblik was. De minister 

antwoordde dat er nog niets veran
derd was. Senator Vandezande heeft 
nu praktisch één jaar later gevraagd 
hoe de toestand op dit ogenblik is. Wij 
zijn benieuwd te vernemen wat mijn
heer De Croo zal antwoorden. 

* * * 
De VKT heeft op 1 oktober 1981 op 
klacht van een van onze lezers beslist 
een uitspraak gedaan over het feit dat 
aangaslotenen van de Federatie van 
de Socialistische Mutualiteiten van 

Vic Anciaux dankt ... 
_ Jet Verhaeghe, Torhout; Volksunie 
Brugge-Kern; Frans Tolleneer, Brugge; 
Agnes Vandenhout. Knokke-Heist; 
Greta Jaques, Torhout; Volksunie Ze
delgem; Volksunie Assebroek; Erwin 
Van Driessche, St-Kruis-Brugge; Gui
do Van In, Brugge; Omer Dombrecht. 
St-Kruis-Brugge; Domien Van Haver
beke, Oostkamp; Jos Speybroeck, 
Brugge; Jet Fryns. Blankenberge; Fa
milie Vierstraete-Vanhee, Roksem; 
Paul Ortmann, Giste!; mevr. Peeters
Nicasie, Middelkerke; Albert Huyghe, 
Veume; Willy Serpieters. Oostende; 
Achiel Goderis, Oostduinkerke; Nor
bart Vandecasteele, Koekelare; Gaby 
Laridon, Diksmuide; Mieheel Van Op
stal, De Haan; Jef HendryciO<, Koekela
re-Barcelona; Julien Desseyn, Middel
kerke; Volksunie Leffinge; Volksunie 
Alveringem; Albert Bondewel. Korte
mark; Jan Defume. Bredene; Gilbert 
Lefebvre, Poperinge; Roos Lernout. 
Geluwe; Norbart Niemegeers, Wervik; 
Willy Ampe, Woesten; Jozef Dupon
chelle, Woesten; Volksunie Poperinge; 
Paul Willaert, Waregem; Ueve Fav~r 
reel, Lauwe; Albert Pysson, Kooigem; 
Volksunie Harelbeke; Jozef Allaert, 
Kortrijk; Jozef Labaere, Kortrijk; 
Volksunie Zwevegem; Lode Van Bier
vliet. Moorslede; Jaak Pelgrims, Tielt ; 
Erik Vandewalle, Izegem; Georges 
Raes, Ledegem; Mark Derammelaere, 
Wingene; Marcel Deboutte, Dadizele ; 
Volksunie Ardooie; Fons De Sterke, 
Wortegem-Petegem; Volksunie Zin
gem; Germain De Rouck, Ronse; Gas
ton Lapaige, Zwalm; Volksunie L~r 
christi ; Johan Van Cauwenberghe, 
Bottelare; René Bogaert, Mariekerke
Gent; Guido De Wilde, Assenede ; Ju
lien Braeckevelt. Aalter; Ward De 
Schrijver, Gent-Centrum; Jan Van 
Dooren, St-Martens-Latem; Guido 
Boone, Lochristi; Volksunie St
Amandsberg ; Noël De Smet. Gent
Brugsepoort; Ueve Van Tyghem, 
Gent-Zuid; Volksunie Assenede; Peul 
Van Kerckhove, Sleidinge; Koen Van 
Meenen, Heusden; Volksunie Ertvel
de; Jaak De Groeve, Ertvelde; Chris 
Genbrugge, Ertvelde; Walter Decoodt. 
St-Amandsberg; Guido Dekeyser, 
Gent; Nand Vanden Kerckhove, St
Denijs-Westrem; Guido Van de Kerck
hove, Aalter; Volksunie Wachtebeke; 
Volksunie Bierbeek; Karel Vander
mueren, Kessei-Lo; Frans Van Nieu
wenhove, Tielt-Winge; Alfons Noppen, 
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Kortenberg; Edward Peremans, Diest; 
Willy Kuijpers, Harent; Jet Vincx, Erps
Kwerps; Peul Creser'IS, Schaffen; 
Dries De Smet. Kessei-Lo; Rob. Van
dezande, Leuven; Roger Castelein, 
Veltem; Rat Van der Donckt. Bertem; 
Roger Swinnen, Boortmeerbeek; Paul 
Janssens, Lubbeek; Volksunie Keer
bergen; Joris Depré, Tervuren; Peter 
Van den Abbeele, Vossem; Godderie, 
Ottenburg; Jeanine Coeckelbergh, 
Mechelen; Lucien Drabbee, Grimber-

gen; S. Thiebaut. Itterbeek; Benoni 
Mertens, Wemmel; Geert Thijs van de 
Audenaerde, Kapelle-Op-Den-Bos; 
Volksunie St-Uiriks-Kapelle; Guido 
Callaert. Opwijk ; Jo Vermeir, St-Ste
vens-Woluwe; Herwig Comelis, Meise; 
M. Van Neste, Diegem; Walter Geldof, 
Beersel; Richard Vincx, St-Kwintens
Lennik; Jan De Greef, Kampenhout; 
Alfons Pauwels, Hekelgem; Volksunie 
Lennik; Ueve De Nutte, Grimbergen; 
Volksunie St-Pieters-Leeuw; Roger 

Ik ben teen"'rerstekind"l 

Dit is een eerste lijst van mensen die Vic Anciaux n.a.v. zijn vijftigste 
jaardag minstens één "WIJ"-abonnement cadeau deden. Hij dankt hen 
daarvoor van harte en kijkt verlangend naar de tweede lijst uiL 
U bent er de volgende keer ook bij! 

Brabant in het bezit zijn van tweetalige 
lidmaatschapsboekjes. 
Deze boekjes geven aanleiding tot een 
vermindering op het spoor. De aange
sloten leden in Vlaams Brabant moe
ten, aldus de VKT in het bezit zijn van 
een eentalig boekje. 

Niettemin werd vastgesteld dat de 
Federatie van de Socialistische Mutua
liteiten nog steeds geen enkele maat
regel heeft getroffen om zich in orde te 
stellen met de taalwet 

De VKT oordeelde immers dat binnen 
het raam van de wettelijke evolutie het 

Van Poucke, Beersel; Jet De Ridder, 
Dilbeek; Hubert Van Heek, Gijzegem; 
Marcelia Tack-De Ganck, Aalst; Wil
tried Vanoverwaelle, Erpe-Mere; Mau
rice De Wit. Erembodegem-Haaltert; 
Jan Caudron, Aalst ; Rik Haelterman, 
Denderwindeke; Rite Borremans. Ge
raardsbergen ; Edrnond Baeyens, 
Aalst ; Kamiel Jansegers, Herdersem; 
Willy Hoogewijs, Schellebelle; Jozef 
Bosmens, Lebbeke; Jet Verhaegen, 
Buggenhout; Jozef Bracke, Kalken; 
Marcel Verscheiden, Moerzeke; Jan 
Verhaegen, Hamme; André Vergey
len, Berlare; Eddy Smet. Beverer;~ ; 
Maurits Coppieters, Nieuwkerken
Waas; Jan Verniers, St-Niklaas; Hilae
re Govaert, St-Niklaas; Fons Dhollan
der, Stekene; Gerard Laureyssens, 
Zoersel; Volksunie Kontich; Willem 
Nollet. Hove; August Belles, Boechout; 
J. Janssens, Antwerpen; H. Janssens, 
Ranst; Anny Lenaerts, Wilrijk; Veerle 
Thijssens, Ekeren; Frans Kuijpers, 
Schilde; Volksunie Wommelgem; Ok
taaf Meyntjens, Burcht; Volksunie Ant
werpen-Stad; Hugo Schiltz. Antwer
pen; H. Bellens, Ekeren; Wim Van 
Haegendoren, Zoersel; Marcel Belis, 
Aartselaar; Volksunie Essen; Volks
unie Borgerhout; Guido Calewaert, 
Antwerpen ; P. Vigoureux, Wijnegem; 
Volksunie Deurne; Volksunie Kontich; 
Volksunie Stabroek-Hoevenen; Leo 
Ebraert. Anderlecht; Roger De Bra
banter, Schaarbeek; Eddie Favoreel, 
Anderlecht; Johan Hendriks, Ukkel ; 
Wim Baetens, Hombeek; Frans Van 
Bouwel. Koningshooikt; Maurice 
Alaers, Uer; Leo Van der Eycken, 
Nijlen; Hugo Segers, Bornem; Koen 
Van Nieuwenhove, Mechelen; Fred 
Stev~ns, Duffel; W. Anthonis, Heist
Op-Den-Berg; Miel Van Langendonck, 
St-Katelijne-Waver; Dirk Mertens, 
Turnhout; Ludo Helsen, Laakdal; Staf 
Driessen, Herenthout; Volksunie Wes
terlo; Door Vandueren, Genk; Antoine 
Daniels, Beringen; Johan Vancoppe
nolle, St-Truiden; Willy Desaeyere, 
Hasselt; Jos Truyen, As; Wiltried 
Remy, Hasselt; C. Janssen, Zutendaal; 
Volksunie Beverlo; J. Goethals, Genk; 
Ivo Conincx, Genk; Harry Vanherf. 
Zutendaal; Annie Lambrechts-Wils, 
Tongeren; Jet Maes. Borgloon; Johan 
Ramaekers, Maaseik; Maurice Bun
kans, Bilzen; Jaak Cuppens, Neeroete
ren ; Frans Peeters, Kaulille; H. Bos
mans, Lommel. 

ziekenfonds moet gelijk gesteld wor
den met een gewestelijke dienst Wij 
hebben dan ook geschreven aan mi
nister J.-L Dehaene die zich altijd heeft 
ontpopt als een kordaat man. Wij 
wachten nu of hij dezelfde kordaatheid 
zal aan de dag leggen als in andere za
ken. 

* * * 
Voorheen werden er in het Neder
landstalig gebied eentalige formulieren 
gebruikt voor de verzending van ex
presgoed, ijlgoed, postcolli en wagen
ladingen. Het gaat hier over de formu
lieren C 701 , C 702, C 703 en C 400. 
Op 22 mei 1981, als een donderslag bij 
heldere hemel, werd beslist drietalige 
formulieren voor diezelfde zendingen 
in omloop te brengen in het Nederland
se taalgebied. De VKT onderzocht een 

Wit produkt? 
De typisten kennen goed het 
produkt Tipp-Ex dat van uitzon
derlijke kwaliteit is. In de verpak
king vindt men evenwel alleen 
maar uitleg in het Engels, het 
Duits, het Frans en het Spaans. 

Deze verpakkingen worden ook 
in Nederland en Vlaanderen aan
geboden doch zonder dat men 
enig woord Nederlands vindt op 
de gebruiksaanwijzing. De fa
briek van dit produkt is: Vertrieb 
BGmbH & Co. KG., D-6000 
Frankfurt/Main 94, P.O.B. 
940290. 

Wij hebben geschreven aan 
deze firma in Duitsland en wij 
hopen dat weldra ook een Ne
derlandse gebruiksaanwijzing zal 
voorkomen op het foldertje. Of 
zit die achter het produkt ver
scholen? 

klacht in verband met deze aangele
genheid en was van oordeel dat de 
NMBS door deze meertalige formulie
ren in omloop te brengen het dekreet 
op de vernederlandsing van het be
drijfsleven had overtreden. Senator 
Vandezande stelde aan minister De 
Croo de vraag vanwaar deze plotse 
ommekeer in de houding van de 
NMBS gekomen is. De minister moet 
nog antwoorden. 

* * * 
In november 1978 heeft de VKT een 
onderzoek ingesteld naar het aantal 
tweetalige naamlijsten die gebruikt 
worden in de Centrale-Werkplaats te 
Gentbrugge en die naar de verschillen
de diensten uit het Nederlandstalige 
taalgebied worden gezonden. Aan de 
minister werd gevraagd een volledige 
inventaris te willen laten geworden van 
de tweetalige naamlijsten die gebruikt 
worden in de verschillende Centrale 
Werkplaatsen van België. 

R. Vandezande, 
senator 
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Oud-provincieraadslid 
Jef Steurs gehuldigd 
Vrijdag 29 januari was het feest te Lint 
De Lintse VU-afdeling had eraan ge
houden om samen met de andere 
afdelingen uit het kanton Boom-Kon
tich oud provincieraadslid Jef Steurs 
te huldigen. Jef Steurs, thans VU
schepen te Kontich, was sinds 1 ges 
tot en met de jongste verkiezingen 
provincieraadslid. Hij werd in die funk
tie thans opgevolgd door Joris Roets. 
De gastspreker op de avond was 
Johan Sauwens, fraktieleider voor de 
VU in de Limburgse provincieraad, die 
op een zeer deskundige wijze de 
werking van een provincieraad toe
lichtte. Jan Puimège, de kleinkunste
naar, die dit jaar een hoofdrol op het 
ANZ zal vertolken, zorgde voor een fij· 
ne muzikale omlijsting. De zeer fijne en 
menselijke hulderede werd uitgespro
ken door de opvolger van Jef Steurs, 
Joris Roets. 
Hij beklemtoonde hierin de warm-men
selijke dimensie die zijn voorganger 
Jef Steurs in de uitoefening van zijn 
politieke mandaten wist te leggen. Jef, 
aldus de spreker, is niet de man van de 
grote woorden, wel van grote daden. 

Jef Steurs beoefende de politiek 
steeds voor en onder de mensen. Dit 
is dan ook mijn zwaarste opdracht, 
aldus Joris Roets, een man als U op te 
volgen. In zijn dankwoord zei Jef 
Steurs, verheugd te zijn dat de keuze 
voor de opvolging op Joris Roets is ge
vallen. Hij beklemtoonde de vriend
schapsbanden, die reeds jaren be
staan tussen Kontich en Lint en hoop
te op een voorzetting ervan. 
Nadrukkelijk werd namens de Kontich· 
se VU-afdeling gesteld dat de nieuw 
verkozene op 1 00 % medewerking 
mag rekenen. Tot slot dankte Joris 
Roets, de mensen die mede op de 
provincielijst als kandidaat gefungeerd 
hebben, de afdelingen van het kanton, 
die ertoe bijdroegen dat deze verkie
zingen een sukses werden en de eigen 
afdeling waarop hij steeds ten volle 
kon rekenen. Tot slot werd namens de 
Lintse VU-afdeling alle aanwezigen 
een receptie aangeboden en dat er tot 
laat in de ochtend werd verbroederd 
en gefeest zal wellicht niemand verba
zen ... 

Jos Switsers 

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolaties 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

Adv. 203 

Gemeente 
Borgerhout 
Vormingvan een wervingsreser
ve voor: (mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten) 
- geoefend werkman • Kulture
le wijkcentra (wisselende dien
sten, zater- en zondagwerkl 
- redder geoefend werkman 
- deeltijdse schoonmakerlsterl 
Inlichtingen: Secretarie ten ge
meentehuize (tel. 36.99.00). 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het College van Burge
meester en Schepenen, Moor
kansplein I , 2200 Borgerhout 
vóór 27 februari 1982. (Adv.l 

Hutsepot 
in Antwerpen 
Op zaterdag 30 januari ontmoetten de 
leden van Antwerpen elkaar op Ant
werpen Linker-Oever. Fons Bracke 
had voor die dag een heerlijke hutse
pot klaar gestoomd, dat daar veel werk 
aan geweest is weten we maar al te 
goed. De hutsepot was evenwel van 
de bovenste plank! 
Na een tas koffie en een stuk taart kon 
de maag rusten en de hersenen wer
ken. Onze vroegere sekretaris Maurits 
Coddé had een enorme kwis voorbe
reid, de vragen dienden per ploeg 
opgelost te worden, het ging er span
nend aan toe. Elke ploeg kreeg achter
af enkele prijzen in verhouding tot de 
plaats die veroverd was in het klasse
ment Voor degenen die nog niet moe 
waren, het was intussen al zondag 
geworden, was er nog een superkwis. 
Ook hiervoor had Maurits enkele hon
derden vragen opgesteld, de deelne
mers moesten enkel met ja of neen 
antwoorden. Uiteraard waren er tal 
van strikvragen in opgenomen. Als 
superkwisser kwam uiteindelijk Roei 
Bergers uit de bus! 
Alles bijeen een heerlijke avond, de 
afwezigen hadden ongelijk. Langs 
deze weg nogmaals dank aan al de 
medewerkers die tot het welslagen 
hebben bijgedragen. Koen Pauli 

ANTINERPEN ' 
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11 ANTWERPEN : Komisch teater met I Colombaioni in de koncert· 
zaal De Singel. Desguinlei. Org.: ANZ en Goremanskring i.s.m. het 
Noordstarfonds vz.w. 

13 HOVE: Programmadag voor alle leden en sympatizanten. lnschrij· 
ven bij bestuurs- en aemeenteraadsleden. 

13 EDEGEM: Eikenavond in "Drie Eiken", ingericht door VNSE. 
13 HERENTALS: Vlaamse Balnacht in zaal De Vlier om 20 u. Orkest: 

El Capuccinos met zangeres. 
13 HOBOKEN: VU-bal met tombola in zaal Nieuwe Spiegel om 

20 u. 30, Kioskplaats 56. 
Disco-bar: Den Blauwvoet Inkom 100 fr. 

16 BERCHEM : Bezoek aan provinciegebouw Antwerpen. Verzame
len om 13 u. 45 Kon. ElisabethieL Org.: FVV Berchem. 

17 BRECHT: jaarlijks VU-bal om 20 u. in zaal "Moderne", Dorpstraat 
St-Lenaarts. 

17 EDEGEM : .Wij maken Brusselse kant" om 20 u. 15 in bovenzaal 
Drie Eiken. lnr. FVV. 

18 WOMMELGEM : gespreksavond .Vrijmoedige ontmoeting" met 
Nelly Maes, om 20 u. 15 in zaal Den Klauwaert Inkom gratis. 

20 DEURNE: 20 u. zaal "Trefpunt", Turnhoutsebaan in Deurne, TAK
verjaardagsfuif. Inkom: 39 fr. Platenruiter: Mark. Verrassing om 
24 u. 

21 WOMMELGEM: dienstbetoon van Bart Vandermoere van 11 tot 
12 u. in Den Klauwaert Juridisch advies voor allen. 

22 HULSHOUT • HOUTVENNE • WESTMEERBEEK: Kursus over 
"De gemeente als politiek werkinstrument" • "De gemeenteraad" 
om 20 u. in de parochiezaal, Grote Baan 122 te Hulshout 

26 WOMMELGEM: biljartwedstrijd "Ineens af" (top-biljart) om 20 u. 
in Den Klauwaert lnr.: VU. 

26 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u. 30 
in zaal De Passer, T umhoutsebaan 34. Gastspreker is Wim Joris. 
sen over de politieke aktualiteit 

26 KONTICH : Het Reizend Volksteater te gast bij Vlaamse Kring. 
Een blijspel "Volpone". Om 20 u. in Magdalenazaal. Inkom: 80 fr. 
CJP en + 3 pas: 50 fr. 

27 BORGERHOUT: 2de VWO-kamavalbal in Kultureel Wijkcen
trum Cattelberg, Bothastraat Om 20 u. 30.1nkom: 100 fr. Speciale 
prijs voor best verkleed koppel. 

27 EDEGEM : kaartavond om 20 u. 15 in Drie Eiken. lnr.: VNSE. 
27 ST.-KATELIJNE-WAVER : 17e Vlaams dansfeest met Joe Harris 

om 21 u. in de parochiezaal. Elzestraat Voorverkoop : 80 fr. lnkom; 
100 fr. 

27 LAAKDAL: VLJ..ledenfeest met mosselen of koude schotel. In 
zaal De Valk te Eindhout Disco-bar. 

27 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: 11de VU-bal in 
parochiezaal te Hulshout vanaf 20 u. 30. Orkest: VV Sextet In
kom: 80 fr. 

28 WOMMELGEM: voetbal VV De Zwaan-VK Den Klauwaert 
Vertrek aan Den Klauwaert om 12 u. Inl. in lokaal. 

VUJO-Borgerhout kreeg nieuw bestuur 
29 WOMMELGEM: voetbal Schilde-Voetbalklub Den Klauwaert 

Vertrek aan Den Klauwaert Inl. lokaal. 

MAART 

Door de jarenlange inzet van oud 
VUJO-voorzitter Jan de Scheerder is 
VUJO-Borgerhout een bloeiende kem 
geworden, die door de talrijke aktivitei
\en de grootste afdeling van het land is 
geworden. Samen met het oud be
stuur werd ons lokaal aantrekkelijk en 
knus ingericht en ontstond het drie
maandelijks blad "Het Geusje" dat nu 3 
jaar bestaat en op 500 eksemplaren 
wordt gedrukt Voor al deze initiatie
ven wensen wij Jan profiçiat 

Door de leeftijd die Jan heeft bereikt, 
zal hij eerlang afstand moeten doen 
van zijn VUJO-optreden. Ook om an-

dere jonge mensen de kans te geven 
werd een nieuw bestuur samenge
stekt 
De nieuwe voorzitter werd Edgard 
Naeyaert die samen met Koen Lauwe
rijns, Christ1 Van de Wal, Dominique 
Thijs, Danny Verbruggen, Rita Hebbe
linck, Karel Bergers en Jan de Scheer
der, nu nog een tijdje sekretaris, de 
VUJO-kem verder zal uitbouwen. 
Het nieuw bestuur nodigt u alvast uit 
op het tweede daverend kamavalbal 
dat doorgaat in zaal Cattelberg, Bo
thastraat te Borgerhout op 27 februari. 
De deuren gaan open om 20 u. 30 en 
de inkom kost slechts 100 fr. Er zijn op 

Vier lesavonden te Hoevenen 
In het kader van de Europese campag
ne voor stads- en dorpsvemieuwing, 
richt de Volksunie afdeling Stabroek
Hoevenen-Putte een kurs4s .,dorps
vernieuwing" in. 

Ueze kursus wordt georganizeerd in 
samenwerking met de volkshoge
school L DosfeL 

De cyclus omvat 4 lesavonden en 
behandeld volgende onderwerpen: 

- op woensdag 24.2.82 diamontage 
"Wat en hoe in de dorpsvemieuwing"; 
- op woensdag 3.3.82 wat willen de 
kursusdeelnemers van deze aktie; 
- op woensdag 1 0.3.82 uitwerken 
plaatselijke toestanden ; 
- op woensdag 17.3.82 uitwerken 
plaatselijke toestanden. 

De kursusleider is Herman Van Vlaar
dingen. 
Deze kursus is voor iedereen toegan
kelijk die onze dorpskernen wil her
waarderen. 
De prijs voor de 4 avonden bedraagt 
300 fr. 

De kursus gaat door in het Krekelhof, 
Krekelberg 71, Hoevenen. 

Aanvang telkens om 20 u. 

Men kan inschrijven, telefonisch of 
schriftelijk, bij Koen Raets, kursusver· 
antwoordelijke, Palmenlaan 50 te 2091 

Hoevenen, tel. 64.75.04, of bij Rudi De 
Sitter, afdelingsvoorzitter, Lassonho
flaan 21 te 2090 Stabroek, tel. 68.71 .18. 

Avondfeest 
"vroeger en nu" 

te Antwerpen 
Dit veertiende avondfeest zal weer 

alle flaminganten verenigen 
op zaterdag 27 februari 1982 

in de Harmonie, 
ingang Mechelsesteenweg 

te Antwerpen 

Dansorkest: The Musicals 

De deelnemingskosten bedragen 
350 fr. per persoon, 

de plaatsbespreking inbegrepen, 
te storten op bankrekening 

Kredietbank, Carnotstraat, Antwerpen, 
rekeningnummer 404-3036801-74 van 

Vlaamse Aktie- en Kultuur
gemeenschap Antwerpen-Stad. 

Voor informatie en briefwisseling : 
sekretariaat, Wetstraat 12, 

2000 Antwerpen, tel. 36.84.65. 

Deuren: 21 uur. Avondkledij gewenst 

Parkeerplaatsen in omliggende straten 
en Koning Albertpark. 

deze avond talrijke prijzen te winnen 
o.a. voor het best verklede koppel, 
aanwezigheidsprijs, enz. 

6 MERKSEM: VU-dansfeest om 20 u. 30 in zaal "De Garve", Van 
Praetlei. Inkom: 80 fr. 

West-magazine is een tweewekelijks opinieblad 
voor Nederland en Vlaanderen en brengt informa
tie over gebeurtenissen, personen en ontwikkelin
gen op ieder vlak van het maatschappelijk leven. 
Geen kleurloos neutralisme noch oppervlakkige 
sensatie, maar een streven naar waarachtigheid in 
benadering van mensen en dingen staat daarbij 
voorop. 

U kunt nu een abonnement nemen: 

voor één jaar- 26 nrs- 1.300 fr 
voor 1/2 jaar- 13 nrs · 700 fr 
voor1/4jaar- 6nrs- 350fr 

op volgend adres: betaling: 

WEST-MAGAZINE 
Grimbert 1 

KB 403-5041771-75 
West-magazine 

2210 Borsbeek te Barsbeek 

Losse nummers en proefnummers op zelfde adres 

ADVERTENTIE 

Vlaamse Nacht te 
Heist -op-den-Berg: 
groot sukses! 
De Vlaamse Nacht der Zuiderkempen, 
het VU-bal van Groot-Heist, kan nu 
reeds terugblikken op 15 suksesvolle 
uitgaven. 
De jongste editie overtrof wel alle 
verwachtingen: reeds zeer vroeg was 
de zaak nokvol en laatkomers konden 
niet anders dan trachten een klein 
plaatsje te vinden in het gedrum rond 
de toog. 
Om het geduld van de volle zaal niet te 
lang op de proef te stellen, was voorzit
ter Danny De Cuyper dan ook ver
plicht het bal vroeger dan gewoonlijk 
te laten openen. 

De tweede prijs, verbonden aan de 
toegangskaarten (nr. 763), werd tot 
nog toe niet afgehaald; dit kan nog 
steeds gebeuren bij dr. Moons te 
Booischot 

De resultaten bij de jongste verkiezin
gen en het sukses van dit bal, bewijzen 
dat de partij in het Heistse de wind in 
de zeilen heeft Een en ander laat het 
beste verhopen voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, waaraan 
thans hard wordt gewerkt 

Antwerpen -
sekretariaat 
Openingsuren: maandag van 9 tot 
18 u.; dinsdag van 9 tot 16 u. 30; 
woensdag van 10 tot 16 u. 30; donder
dag van 10 tot 16 u. 30; vrijdag van 10 
tot 16 u. 30. 
Antwerpen-Stad is op het sekretariaat 
aanwezig op volgende dagen en uren: 
maandag van 9 u. tot 18 u, dinsdag en 
woensdag tussen 9 u. en 12 u. 
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VUJO-Turnhout 
,,met hernieuwd vertrouwen'' 
Teneinde te voorzien in een nieuw 
kader voor de groeiende VWO
werking in het arrondissement Turn
hout, had op vrijdag 29 januari te 
Turnhout een arrondissementele ver
gadering plaats waarin een nieuw be
stuur werd verkozen en een ontwerp 
van jaarplanning werd voorgesteld. 
Uit het jaarverslag van uittredend 
voorzitter Dirk Verheyen bleek dat de 
kernwerking te Geel en te Turnhout in 
1981 uitstekend was geweest Onder
meer en vooral wegens de uitgestrekt
heid van het arrondissement en de 
daarmee samenhangende kommuni
katieproblemen was dit met andere 
kernen veel minder het geval geweest, 
en in 1982 zal daaraan zeker de nodige 
aandacht worden besteed. 

2470 Dessel. tel. 014-37.72.28: afge
vaardigden nat VUJO-raad: Herman 
Verachtert, Marijke Verachtert, Vivjan 
Van Dijck. 
Vervolgens werden de grote lijnen 
vastgelegd van een aktieprogramma 
voor 1982. De jaarwerking zal worden 
geaxeerd op volgende temata: 

* Jeugdwerkloosheid, hét prioriteits
terna bij uitstek in het zwaargetroffen 
arrondissement Turnhout: * Milieuproblematiek: * Gemeenteraadsverkiezingen '82: * De kans-armen: * Verspreiding van het integraal-fe
deralistische en republikeinse gedach
tengoed in Vlaanderen. 

RVT te gast 

VUJO-arr. Turnhout wil een aantrek
kingspoor worden voor alle Vlaams
bewuste en aktieve jongeren die in 
een opbouwende en open geest willen 
meewerken aan het uitwerken van een 
radikale en non-konformistische aan
pak van de aktuele problemen in ons 
arrondissement en in onze gemeen
schap. Alle inlichtingen daartoe kun
nen worden verkregen bij arrondisse
menteel sekretaris Herman Verachtert 
en bij de kernverantwoordelijken voor 
Turnhout en Geel, resp. Dirk Mertens, 
Smalvoortstraat 67, bus 6, 2300 Turn
hout en Guy Cauwenberghs, Stelense
weg 76, 2440 Geel. 

Herman Verachtert, sekretaris 

Na een beknopt financieel jaarover
zicht van uittredende penningmeeste
res Vivjan Van Dijck, werd overge
gaan tot de statutaire verkiezingen, die 
volgend bestuur opleverden: 
Voorzitter: Dirk Verheyen, Pelserij 1. 
2440 Geel. tel. 014-58.93.93: onder
voorzitter: Jan Vervecken, School
straat 32, 2451 Lichtaart: sekretaris: 

bij Vlaamse Kring Kontich 
Herman Verachtert, Zwanevenstraat 
2, 2360 Oud-Turnhout, tel. 014-
41.77.47: penningmeesteres: Vivjan 
Van Dijck, Pas 51, 2440 Geel, tel. 
014-58.63.06: vorming: Marijke Ver
achtert, Zwanevenstraat 2, 2360 Oud
Turnhout: public-relations: Paul Van 
Autenboer, Wouwerstraat 3, 2300 
Turnhout, tel. 014-41.46.51: aktie & pro
paganda: Kris Van Dijck, Molsebaan 9, 

Tijdens de karnavaldagen valt er in 
Kontich altijd wel iets te beleven. Zo 
mochten wij het meemaken, op één 
van de haast traditionele VU-karnaval
bals, dat de Nand van Edegem de zaal 
instapte als een reuzegroot rondbuikig 
biervat En tappen deed hij ook nog. 
En een aantal jaren terug, in de Alca
zar, samen met Prins Julien, de installa
tie van het .. Het Gruun Fanfaarke". Of 
de Heren van Kontich op hun best! 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond
heidseigenschappen van 
• Tànissteiner Sprudel •. 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als • fons 
sanitatis, dfectu mirabi
lis. (gezondheidsbron, 
wonderhaar in ha;tr helen
de werking). 

waa.-achtig, er bleek calci
tlln en tnagnesitun en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te 1.itten . 
Navraag hij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis
steiner-drinker is, bevestig
de dat: 

Tönissteiner Sprudel 

Dit jaar gaat men met de zotskap 
evenwel op een andere toer. Toneel, 
een blijspel, een komedie! 

VOLPONE 
Op vrijdag 26 februari om 20 uur. in de 
Magdalenazaal te Kontich Centrum, 
staat het Reizend Volksteater voor u 
op de planken. Met "Volpone", naar 
Ben Jonson door Stefan Zweig en 
Jules Romains. Ben Jonson is een 
tijdgenoot van Shakespeare. Wordt 
beschouwd als een realist Zijn kome
dies zijn transposities van het dagelijk
se leven van het toenmalige Londen. 
Stefan Zweig en Jules Romains brach
ten, een paar eeuwen later, met hun 
bewerkingen respektievelijk het Duit
se en het Frans publiek in kontakt met 
Ben Jonson. 
Joris Diels, u wel bekend, doet het 
voor ons. 
Volpone handelt over de menselijke 
hebzucht 
Om met de woorden van regisseur 
Eddy Asselberghs af te ronden: .. Vol
pone is de Muppet-show met als tema: 
geld!". 
Wat dat gaat worden moet u zelf 
komen zien. ledereen van harte wel
kom. 

Ferre De Beukelaer 

' 

BRABANT 
FEBRUARI 
13 GLABBEEK: 11de Vlaamse bal in parochiecentrum Bunsbeek. In

kom 50 fr. 
15 LEUVEN: Corsika-avond met Corsikaanse volksmuziek Blauw

putter-folk. Toespraak door kamerlid Willy Kuijpers. om 20 u. 30 in 
zaal Vlaamse leergangen. Org.: VUJO-KUL 

17 LEUVEN: betoging rond "Schatplichtig Vlaanderen", om 20 u. op 
de Oude Markt Org.: TAK i.s.m. andere Vlaamse studentenorga
nizaties. Spreker: Willy Kuijpers. 

19 GRIMBERGEN: Info-avond over Amnestie. Spreker senator Bob 
Maes, in het kultureel centrum van Strombeek om 2 uur. Org.: 
VUJO-Halle-Vilvoorde. 

20 LOMBEEK-TERNAT- WAMBEEK: 12de Haantjeskermis van 18 
tot 22 u. in zaal "Uilenspiegel", Kerkstraat 24 te St-Katherina-lom
beek. Ook op 21-2 van 12 tot 15 u. en van 17 tot 22 u. en op 22-2 
van 18 tot 22 u. 

21 JETTE: 10-jarig bestaan Vlaamse Bond Gepensioneerden in het 
St.-Pieterskollege te Jette. 

23 TIENEN: Gespreide arrondissementsraad- Leuven om 20 u. in 
het Centrum Mensen met vragen. 

25 GRIMBERGEN: kleinkunstavond metMieken Roei om 20 u. in 
Fenikshof. Vanaf 22 u. 30 fuif met disco-bar Vicious Music. Inkom 
80 fr. Voorverkoop 60 fr. 

25 AARSCHOT: Gespreide arrondissementsraad -Leuven om 20 u. 
in lokaal 't Wit T oreke, Ter Heidelaan 97. 

26 LEUVEN: Gespreide arrondissementsraad - Leuven om 20 u. in 
lokaal 't Broeck, Broekstraat 37. 

27 ST.-PIETERS-LEEUW: Haantjes en Ju-kermis vanaf 18 u. in zaal 
"Morian", Rink 30 te St-Pieters-leeuw. Ook op 28-2 vanaf 
11 u. 30. 

27 KOEKELBERG: Vierde Vlaams vriendenfeest in het Trefcentrum, 
Pantheonlaan 14. Vanaf 18 u., ook op zondag 28-2 vanaf 12 tot 
15 u. 

27 ITTERBEEK: Volksdansfeest van volkskunstgroep "De Garve" 
vanaf 19 u. 30 in het Recreatiecentrum. Inkom: 60 fr. 

27 GRIMBERGEN: bal Stichting Vic Anciaux, om 21 u. in het 
Fenikshof. Inkom: 100 fr. 

MAART 
6 TERVUREN: 17de lentebal in zaal ,.De Engel", Kerkstraat Kaas

schotel te verkrijgen vanaf 18 u. Opening bal om 21 u. met D.J. 
Carlos. 

16 MEISE - WOLVERTEM: Maurits Coppieters spreekt om 20 u. 
over "Vredesproblematiek en kernraketten". "In de Pomp", Vil
voordsestwg. 11 0 te Meise. 

27 MEISE - WOLVERTEM: 3de kaas-, wijn- en zangavond in het 
Sportcentrum van Meise. Brusselse steenweg 65. Vanaf 18 u. 

Mijnheer Beylemans, on
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel er~ dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou stenunen. 

speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van: 
I. ziekte der urine-afvoer

kanalen. 

Motie voor atoomvrij Leuven haalt het niet 

Een acl)ttal jaar geteden, 
zat Mijnheer 13eylemans 
aardig geplaagd 1i1et nier
stenen. Wie ooit een nier
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post
ontvanger kunnen inko
nlen. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit vet·haal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tie'nses.teenweg 128, Kor
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep
tisch en onze onderpost
ontvanger kocht één en~el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je gro.ndig analyseren. En 
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a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phat-yn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zt•ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze z-;1 er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

In navolging van verschillende ge
meenten, zoals onlangs nog in Tielt, 
werd in Leuven door de Volksuniefrak
tie een motie voorgesteld, waarin de 
gemeenteraad zich zou uitspreken te
gen het bestaan van kernwapens over 
de wereld. Volgens deze motie zou de 
plaatsing van kernwapens op Leuvens 
grondgebied verboden worden. Bo
vendien zou de vredesgedachte via 
het stedelijk onderwijs, de stedelijke 
informatiebladen e.d. kunnen bevor
derd worden. 
De aktie "atoomvrije zones" werd in 
Groot-Brittannië gelanceerd op 28 april 
1980 en kende sindsdien in vele ge
meenten bijval: een "kettingreaktie".-ln 
Leuven kwam het echter tot een ont
ploffing! Op de raadszitting van 1 fe
bruari 1982 somde de fraktieleider van 
de CVP (Paul de Vlies) alle mogelijke 
argumenten op om de tekst tóch maar 
onontvankelijk te kunnen verklaren: de 
tekst was slechts opgesteld, VU-frak
tieleider Van Itterbeek had nagelaten 
de andere fraktieleiders vooraf te 
raadplegen, er zou geen gemeentelijk 
belang mee gemoeid zijn, de gemeen
teraad zou niet kompetent zijn ... 
De Volksunie stond echter onmiddel
lijk toe verbeteringen aan te brengen 
om zo alle mogelijke dubbelzinnighe
den te vermijden. Verder werd opge
merkt dat precies dezelfde Paul de 
Vlies een jaar geleden zijn handteke
ning bij voorafgaand overleg tussen de 
fraktieleiders onder een amnestiemo
tie geplaatst had... en ze ter zitting 
terugtrok! 
Leuven heeft al van vele oorlogen en 
veldslagen de tekenen gedragen, en 
voor de Volksunie van deze stad is de 

vredesproblematiek zo fundamenteel 
dat ook een gemeente haar verant
woordelijkheid moet opnemen. De 
stugheid van de CVP-fraktieleider ver
hindert echter telkens elk overleg. Het 

Woensdag 17 febuari 1982 
om 20 u. 
Oude Markt - Leuven. 
Avondbetoging rond: 

"Vlaams geld in 
Vlaamse handen" 
Financieel en Ekonomisch 
Zelfbestuur. 
Slottoespraak: Kamerlid 
Willy KUIJPERS. 
Ingericht door het T aalaktie
komitee; medewerking van 
VUJO en VU. 
ledereen op post! 
Spreek je vrienden aan. 

niveau van de diskussie moge blijken 
uit volgend gesprekje tussen twee 
CVP-kollega's. Massart: ,,Als gewe
tensbezwaarde wil ik duidelijk stellen 
dat ik tegen de kernwapens ben, zelfs 
tegen wapens in 't algemeen!" Heb
binckh~s: "Mijnheer Massart, wilt u 
hier niet als gewetensbezwaarde maar 
als gemeenteraadslid spreken!" De 
motie werd onontvankelijk verklaard. 

Inspraak voor burger: 
misschien? 
Op dezelfde raadszitting stelde de 
Volksunie voor een wijziging aan het 

gemeentereglement te brengen. Deze 
wijziging zou het mogelijk moeten ma
ken dat elke Leuvenaar onder bepaal
de voorwaarden vragen kan formule
ren naar een raadslid (of schepen) toe. 
Op die manier zou het gemeentebeleid 
wat dicht bij de burgers komen te 
staan. In elk geval is het een eerste 
stap naar de depolitizering van het 
dienstbetoon. De vier partijen gingen 
akkoord om dit voorstel in kommissie
vergadering verder te bespreken. Af
wachten dus. 

VZW ONS TEHUIS-BRABANT te 
1960 STERREBEEK, Leopold lil
laan 4, stelt plaats van 

maatschappelijk assistentlel 
vakant in BEZIGHEIDSTEHUIS 
te KAMPENHOUT. 
Wedde: barema Fonds 81. 
Sollicitaties met curr. vitae indie
nen tegen uiterlijk 15 maart e.k. 

(Adv. 23) 
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"Volksbelangen" neemt Dilbeekse 
begroting zwaar op de korrel • 21-jarige jongeman, vrij van 

legerdienst, met A4<1iploma me
chanika en bouw zoekt een ge
paste betrekking in Brussel of op 
de as Brussei-Ninove, Inl. tel. OV 
569.16.04 volksvertegenwoordi
ger dr. J. Valkeniers. 

De begroting van de gemeente Dil
beek werd besproken met 3 maand 
vertraging daar dit luidens Art 135 bis 
van de gemeentewet zou moeten ge
beuren op de eerste maandag van 
oktober. Niet alleen de recente schor
sing van burgemeester Vergels van 
Dilbeek droeg bij tot deze achterstand 
doch ook het feit dat de staat zelf zich 
niet aan deze wettelijke voorgeschre
ven datum houdt door zijn gegevens 
(noodzakelijk voor het opmaken van 
de gemeentelijke begroting) veel te 
laat door te sturen. 
Het bestuur moest op 14 december 
'81 toen de vergadering voortijdig 
werd afgebroken, de voorlopige 
twaalfde hebben door stemmen daar 
aldus gedurende bijna gans de maand 
januari onwettelijke betalingen worden 
verricht om o.m. het personeel te kun
nen betalen. 
De groep Volksbelangen heeft van de 
schorsingspenode geen gebruik willen 
maken om de gemeenteraad te dien 
einde bijeen te roepen daar ze niet 
wenste mee te spelen in een scenario 
vanuit een bepaalde hoek opgevoerd 
om de burgemeester te allen prijze te 
willen laten doorgaan voor een Vlaam
se martelaar van minister Busquin, 
daar de gemaakte fouten en gepleeg
de nalatigheden niets te maken had
den met het communautaire probleem. 
Het dokument "meerjarenplanning be
groting 1982" toegevoegd aan de be
groting beantwoordde niet aan de 
richtlijnen verstrekt door de voogdijmi
nister waarbij de prioriteiten moesten 
worden vastgesteld aan de geplande 
werken en leningen voor de komende 
jaren. 

De energienota met de energieverbrui
ken van het seizoen 1978-1979 even
als de voorziene begrotingscijfers 
voor het energieverbruik in de begro
ting '82, eveneens vereist door de 
voogdijminister in verband met de mi
nisteriële richtlijnen dd. 16/7 /'81 was 
zelfs niet aanwezig bij de begroting. 
Het werd zelfs niet opgesteld! 
In 1981 werd 10.000.000 voorzien in de 
begroting voor energiebesparehde 
maatregelen doch er werd niets opge
nomen. Voor dit jaar werd een lening 
opgenomen van 2.340.000 fr. 
Het boni van de gewone dienst dat op 
31 /12/'80 nog 60.046.000 fr. bedroeg 
is op 31 /12/'81 geslonken tot een 
vermoedelijk boni van 28.597.000 fr. 
Voor de begroting 1982 bedraagt de 
batige uitslag nog 6.844 frt. Het wordt 
dus hoog tijd dat er een ernstig, door
dacht bezuinigingsplan wordt opgezet 
om te vermijden dat het beheer binnen 
zeer korte tijd deficitair wordt 
De aanvankelijke planning en bedoe
ling van de vorige begroting 1982 werd 
door 4 begratingswijzigingen grondig 
veranderd. Zo werden o.m. in de bui
tengewone dienst voor 1 04.000.000 
meer uitgavekredieten ingeschreven 
die oorspronkelijk niet gepland waren. 
Waar in 1980 van de 513.989.000 fr. 
voorziene werken slechts voor 
186.190.000 fr. werd vastgelegd moe
ten we besluiten dat de gemeente 
slechts een gering gedeelte uitvoert 
van de geplande werken in het voorge
steld tijdsbestek terwijl onderweg veel 
nieuwe werken worden bijgenomen 
ten nadele van de geplande werken. 
Indien alle geplande leningen zouden 
worden opgenomen zou 46 % van de 

Openbaar Centrum 
voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 

Karthuizerinnenstraat 4 - 8000 BRUGGE 

Voltijdse betrekking van geneesheer-specialist te begeven 
in het departement maag-, darm- en leverziekten van het 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan van het OCMW-Brugge. 
Vereiste voorwaarden, 
a) Belg zijn; 
bl de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
cl voldoen aan de militiewetten; 
dl van onberispelijk gedrag zijn; 
el lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
fl houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 

heel- en verloskunde; 
gl tot de uitoefening van de geneeskunde in België ge

machtigd zijn; 
hl in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning of

wel van geneesheer-specialist in de gastro-enterologie 
ofwel van geneesheer-internist met opleiding in gastro
enterologie; daarenboven bewijzen voorleggen van spe
ciale bekwaamheid in de endoscopische technieken; 

il de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erken
ning als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de slui
tingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij indienst
treding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekeringl; 

jl verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode; 

De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 28 februari 1982 
bij de Heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijke Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4 
8000 Brugge. 

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

(Adv. 22) 

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

ontvangsten van de gewone dienst 
worden besteed aan het delgen van de 
schuldenlast Toch wordt nog 1 /3 van 
de ontvangstE!n van de gemeente ge
bruikt om de schulden af te betalen. Dit 
plafond mag niet worden overschre
den wil er nog ruimte overblijven voor 
nieuwe nuttige investeringen en nieu
we initiatieven. 
Het aankondigen van prestigieuze 
werken en het opnemen van leningen 
doet niemand pijn, beloften maken 
zelfs de kiezer gelukkig. 
Dit laat zelfs toe om de verschuldigde 
interest (van 6 maanden) op te nemen 
als uitgave in de gewone dienst Wor
den de leningen niet opgenomen kan 
men die uitgaven dan ergens anders 
besteden. Of nog kan die som dienen 
om de rekeningen te sluiten met een 
batig saldo. Hierover kraait het bestuur 
dan viktorie, zeggende dat er een goed 
beheer werd gevoerd. Waar in feite te 
veel inkomsten werden geïnd van de 
burgers. 
Voor 1981 werden slechts 18% van 
de voorziene op te nemen leningen 
opgenomen. Voor talrijke posten waar 
vele miljoenen voorzien waren werd 
zelfs geen frank opgenomen, b.v. Ver
kaerssignalizatie (15 miljoen), Parking 
Dilbeek (3 miljoen), Handel (1,5 mil
joen), Nijverheid (1 miljoen), Land
bouw (20 miljoen), Onderwijs (1,6 mil
joen), Kunst en Kunstwerken 
(4.350.000), Grondbeleid (30 miljoen). 
Op een totaal van 668.327.000 werd 
slechts 128.637.000 of 18% opgeno
men. T.o. 1982 is er wel een kentering 
te bespeuren want toen wou men naar 
buiten uit nog meer indruk maken. 
Van ± 542.000.000 zijn de cijfers dit 
jaar gedaald naar ± 370.000.000 fr. 
Toch beantwoordt de begroting nog 
niet aan wat ze per definitie hoeft te 
zijn: de raming van de werkelijke opga
ven en het vaststellen van de ontvang
sten die in funktie van de uitgaven 
zullen worden geïnd. 

Toch worden aan de bevolking nog 
een indrukwekkend programma voor
gesteld van werken en realizaties waar 
men weet dat hiervan slechts een deel 
zal worden uitgevoerd. 
Op de buitengewone begroting zijn op 
de overzichtstabel 370.977.805 fr. uit
gaven voorzien, op het meerjarenplan 
echter maar 159.487.000 of 43 % van 
wat begroot is. Wordt de overige 
57 % dan wel uitgevoerd? 
Van deze 370.977.085 fr. zijn er in feite 
voor 288.440.000 fr. projekten die 
overgedragen zijn uit 1981 of vroeger, 
of 77,75% van de totale buitengewo
ne uitgaven slaat terug op uitgaven 
voorzien in de begroting 1982 of vroe
ger. 

Evolutie van de 
gewone dienst 
sedert 1976 
In 1976 was de verhouding tussen 
personeelskosten, leningen en wer
kingskosten voor de 6 deelgemeenten 
samen als volgt 30,8 % voor de perso
neelskosten, 33,6 % voor de leningen 
en 35,6 % voor de werkingskosten. 
Vandaag zien wij dat het percentage 
voor de leningen ongeveer ongewij
zigd is gebleven terwijl er een omke
ring plaatsgrijpt in het percentage 
voorzien voor de personeelskosten en 
de werkingsuitgaven. De personeels
kosten zijn gestegen met ongeveer 
6 % terwijl de werkingsuitgaven zijn 
gedaald met ongeveer 5 %. In die 
omstandigheden is het dan ook meer 
dan duidelijk dat een verdere perso
neelsuitbreiding moet worden afge
remd willen wij onze verdere gemeen
telijke werkingsmogelijkheden niet be
knotten. 

Dr. J. Valkeniers, 
Fraktieleider van de groep 

Volksbelangen 

• 25-jarige gehuwde vrouw 
met 7 jaar ervaring bij dezelfde 
firma als tweetalige dactylo, 
zoekt een nieuwe gepaste be
trekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel. Voor inl. tel. 
02/569.16.04, volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers. 
• 28-jarige moeder van drie kin
deren, maatschappelijke assis
tente met ruime ervaring, zoekt 
betrekking in westen van Bra
bant Inl. tel. dr. J. Valkeniers, 
kamerlid, nr. 02/569.16.04. 
• 19-jarige kinderverzorgster 
en bejaardenhelpster zoekt ge
paste betrekking in Westen van 
Brabant Mag ook in nachtdienst
verband zijn. Voor inl. tel. dr. J. 
Valkeniers, kamerlid, 02/ 
569.16.04. 
• 53-jarige dame zoekt buiten
huis-werk voor 1 of 2 dagen. Op 
de hoogte van dactylo, bureel
werk, eventueel ook nadiwerk. 
Wie kan haar daaraan helpen? 
V oor inlichtingen zich wenden : 
0. Van Ooteghem, senator, Ar
mand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091 /30.72.87. 
• Affiches en/of oude pro
gramma's van reeds voorbije .IJ
zerbedevaarten" te sturen aan: 
Heirbaut Frans, Rossevaalstraat 
99 te 9370, Lebbeke. 

Jonge electricien 19 jaar, afge
studeerde aan het Technisch In
stituut DON BOSCO te Halle, 
zoekt passend werk. 
Heeft reeds gewerkt als electri
cien. 
Is vrij van legerdienst 
Voor verdere inlichtingen kan 
men zich wenden tot het Pajot
tenlands Centrum voor mensen 
met problemen v.z.w. Kroon
straat 1, 1680 Lennik. Tel. 
<02) 532.53.14 of <02) 532.01 .72. 

Aanbevolen huizen 
• Lasser zoekt passend werk 
in omgeving van Brussel. 
Tel. A. Vanstallen 02~7.37.29. 

• Jongeman, 21 jaar, zoekt 
werk als kok in Brussel of omge
ving. Bezit diploma A2 kok. Is vrij 
van legerdienst Carrosserie-

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalstraat 76 

1852 GRIMBERGEN
BEIGEM 

Tel. 02-269.37.02 

Ook verkoop van 
tweedehandswagens 

PVBA DAMA 

Stationsstraat 107 
9540 BUAST EAPE-MEAE 

Vloeren -

Open haarden 

rel. 053-62.37.65 

TEL 014-21.12.07. 
FAAlKINSTRAAT 20, 

HERENTALS· 

(;i'\ n VIDEO-MASTER 

~UI PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

De Roover
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachines 
Maatschappelijke zetel : 
Dijlestraat 13. 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magazijn: 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

- Lood-. z1nk- en rooiingwer
ken 
- Sanita1re Installaties 
- Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T~tl. 015-23.38.87. 

LIMBURG 
FEBRUARI 

• Jongedame, 21 jaar, zoekt 
werk als keukenhulp, kokkin. 
Brussel of omgeving. 
• Gehuwde onderwijzeres 
zoekt werk, ook administratief 
werk in Brussel of omgeving. 
• Schoonmaakster zoekt werk. 
in Brussel of omgeving. Onmid
dellijl< vrij. 

• &.'1oonmaakster zoekt deel
tijds werk. Brussel of omgeving. 
• Jongedame, 19 jaar, zoekt 
passende betrekking als gezins
en sanitair helpster, in Brussel of 
omgeving. 
• Jongedame. 19 jaar. zoekt 
betrekking als sekretaresse. Be
zit diploma hoger sociaal techni
sche en daktylo. Bij voorkeur 
Brussel of omgeving. 
• Jongeman, tuinbouwtechni
cus, zoekt passende betrekking. 
Brussel of omgeving. 
• Jongeman. 20 jaar. vrij van 
legerdienst, zoekt betrekking als 
chauffeur. besteller, begeleider in 
kleine firma van Brusselse. Kent 
iets van mekaniek. 

Voor inlichtingen en kontakten 
zich wenden tot Kamerlid Daan 
Pr. Tel. 02/532.57.95. 
Pr. adres: Brabantsebaan 373. 
1683 St-Lareins-Berchem 

12 LOMMEL: Vlaamse zangavond in zaal .De Mulder" in Stations
straatinkom gratis. Voor 100 fr. - 7 pinten. lnr.: VWO-Lommel. 

17 TESSENDERLO: Spreekbeurt .Stervensbegeleiding" om 20 u. in 
.. Ter Scoete" <Zandberg). Org. FVV. 
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In Gentse raad 

VU-spervuur op duur Monsaert -beleid 
Dat het beleid van schepen van open
bare werken Monsaert weinig kohe
rent en erg duur is, werd reeds in ver
schillende raadszittingen aangeklaagd. 
In de zitting van 18 januari werd hier· 
van weer een staaltje duidelijk. 
Voor de restauratie van twee huizen, 
waarvan één gekend onder de naam 
,.In de Raeve" werd in 1979 4,7 miljoen 
geraamd. Thans werd aan de raad een 
aanpassing van de raming gevraagd 
tot 6,9 miljoen plus de kosten van 
elektriciteit (85.000 fr J en verwarming 
(736.000 fr J. 
Aimé Verpaele <VU) vond dit een 
onverantwoorde uitgave. Eerst laat de 
stad haar patrimonium verkrotten, het 
kollege veranderd voortdurend haar 
visie over wat met de gebouwen ge
beuren moet en daarna moet de ge
meenschap opdraaien voor de kosten 
van renovatie (die door deze panden 
op 133.000 fr. per vierkante meter ge
schat worden). 
Volgens schepen Monsaert werden 
de panden destijds gekocht met het 
doel ze te slopen. Inmiddels zijn ze bij 
KB beschermde monumenten gewor
den zodat de stad moet overgaan tot 
restauratie. 
Verpaele was het hiermee niet eens. 
Het KB verplicht de stad niet te restau
reren, maar indien ze het doet moet ze 
bepaalde richdijnen volgen. Het zou 
beter zijn voorlopig enkel bewarende 
maatregelen te nemen. 

Onregelmatigheden 
Verpaele kwam ook tussen in verband 
met de werken in de Lange Violette
straat en Brusselsepoortstraat Er is 
daarbij aan vele dingen gedacht behal
ve aan de fietsers. De aanwezigheid 
van verschillende scholen in de buurt 
maakt fietspaden nochtans noodzake
lijk. Via éénrichtingsverkeer kan dit 
gemakkelijk gerealizeerd worden. 

Monsaert zag een oplossing eerder in 
het invoeren van een alternatieve fiets
route via de Visserij. In commerciële 
straten kan éénrichtingsverkeer 
slechts in noodgevallen een oplossing 
zijn. 

De waterloop het .Ueveken" in Won
delgem gaf onverwacht aanleiding tot 
een woordenwisseling in de raad. 

Wijnakker CPW) vond het herkalibre
ren ervan een nutteloos werk aange
zien de waterloop op die plaats bijna 
niet meer te vinden is. Hij gaf de 
voorkeur aan het aanpakken van an
dere waterlopen. Zijn kollega's De 
Spriet <VU) en T ermont <SP) konden 
deze zienswijze niet bijtreden. Boven
dien vallen de kosten ten laste van het 
ministerie van Volksgezondheid. 
Guido De Roo <VU) vroeg de burge
meester nog hoever men staat met de 
bestudering van een wetenschappelijk 
industriepark van Veneco. 
Volgens de burgemeester is men nog 
steeds op zoek naar mogelijkheden 
voor een dergelijk centrum. 
De Roo interpelleerde ten slotte over 
aanwervings- en bevorderingseksa
mens en de werking van de eksamen
kommissies. 
De stad Gent heeft ongeveer 6.000 
personeelsleden. Ze beschikt over 
twee eksamenkommissies die elk jaar
lijks een 4.000-tal kandidaten beoorde
len. 
Er loopt echter wel een en ander 
verkeerd. Zo werden twee belangrijke 
eksamens uitgesteld wegens onregel
matigheden. 
Er is ook regelmatig een verschil in 

moeilijkheidsgraad van de eksamens 
van hetzelfde niveau, voor bepaalde 
bevorderingseksamens worden kur
sussen ingericht en voor andere niet; 
in andere gevallen is het moeilijk de 
meest geschikte kandidaat te vinden 
aangezien de selektieproeven slechts 
geringe verschillen aanduiden. 
Na vijf jaar werking dient de eksamen
kommissie op een meer wetenschap
pelijk menier georganizeerd. Er dient 
meer beroep te worden gedaan op 
externe specialisten. 
Schepen Kerckhove gaf uitleg over 
het eksamensysteem. 
De aanvragende dienst kent zeer 
goed de taakinhoud van een bepaalde 
funktie. Ze doet een voorstel aan het 
kollege betreffende de eksamenvra
gen. Voor bepaalde vakken wordt be
roep gedaan op leerkrachten. De eksa
menkommissie heeft inspraak maar de 
verantwoordelijkheid van het program
ma berust bij het kollege. 
Voor het intern personeel bestaan 
voorbereidende kursussen. Beroep 
doen op gespecializeerde examinandi 
voor selektieproeven zal de periode 
slechts rekken. De betrokkene moet 
toch een proefperiode doormaken. 

Carla Brion 

Benedikt De Cock overleden 
Totaal onverwacht ia op 26 januari in 
zijn woning te Aalst Benedikt De 
Cock overleden. De buren hadden 
gemarkt dat er wat scheelde: Bene
dikt had het brood aan de deur niet 
binnengehaald en dat was tegen zijn 
gewoonte_ 
Benedikt De Cock, geboren te Aalst 
op 11 augustus 1898, was een van de 
laatste getuigen van het Aalsterse 
Daenaiame, hij was de gewaardeerde 
ondervoorzitter van het Priester Da
enafonda dat tot zijn grote voldoe
ning de jongate tien jaar aan een 
enorme haropgang begonnen is. Hij 
was ook voorzitter van de Priester 
Oaenavrienden. Wie regelmatig de 
Deenshulde op de Werf te Aalst 
bijwoonde kon ar zijn jaarlijkse rede 
aanhoren die hij met kloeke stem 
uitsprak. 

Net zoals Pleter Daena en zovele 
andere Oaenalaten zat Benedikt De 
Cock in de drukkaraatiel. Zijn hele Ie· 
ven lang was hij typograaf en tot bij 
zijn overlijden erevoorzitter van de 
boekdrukkerabond, afdeling Aalst 
Een paar dagen voor zijn overlijden 
zat hij nog mee op een vergadering 
van de bond en nam aktief deel aan 
allerhande besprekingen. Als sociaal 
geëngageerd flamingant was Bene· 
dikt een vaste waarde op de VU-lijst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
en zijn medewerking aan het VU
kongres van de Arbeid (1978) was 
een ontroerend ogenblik. 

VU Groot-Lebbeke 

Benedikt De Cock was ook een 
graaggeziene figuur die ondanks zijn 
hoge leeftijd nog dagelijks onder de 
mensen kwam. Hij was lid van Broe
derband en de VVVG en medeoprich
ter van de Daenaistische muziek
maatschappij .Tot Heil des Volks". 
De enorme toeloop bij de begrafenis 
op zaterdag 6 februari l.I. was dan ook 
het beste bewijs hoe geliefd Bene· 
dikt in en rond Aalst wel was, hij 
kreeg een prinselijke begrafenis. Luc 
Delaforterie, de voorzitter van het 
Priester Daensfonds, sprak een ont· 
roerende afscheidsrede uil 

op Ardens weekeinde 
Het bestuur van VU Groot-Lebbeke 
trok van 22 tot 24 januari naar de 
prachtige streek van Malmedy, ter 
voorbereiding van de gemeenteraads
verkiezingen in oktober e.k. 

In een aangename sfeer werd van 's 
morgens tot .'s avonds laat vergaderd, 
gediskussieerd, van gedachten gewis
seld en een pintje gedronken. Een 
jaarplanning werd opgesteld, de pro
paganda werd volledig uitgewerkt. het 
programma werd voorbereid en over 
de lijstvorming werd uitvoerig gepraat 
Naaat het traditionele jaarprogramma 
werden, in samenspraak met de ver
antwoordelijken voor de propaganda, 
initiatieven genomen, gericht op het 
scheppen van een politiek vriendelijk 
klimaat Cbloemenaktie, vredesaktie .. J. 
Hierin worden 2 periodes onderschei
den: de aanloopperiode of de periode 
voor de vakantie (juli) en de werkelijke 
kiesstrijd, vanaf eind augustus. 

Voor het verkiezingsprogramma wer
den de algemene krachtlijnen vastge
legd waarop onze politiek zal worden 
gebaseerd. 

Daarnaast werd voor de verschillende 
onderdelen van het programma een 
verantwoordelijke aangeduid die be
last werd om, in samenspraak met 
anderen, bepaalde programmapunten 
volledig uit te werken. Voor de lijstvor
ming werd vooropgesteld dat de kan
didaten in eerste instantie hun be
trouwbaarheid en bekwaamheid heb
ben bewezen door hun inzet en 
werking in de VU, hetzij plaatselijk 
hetzij arrondissementeel. Slechts in 
tweede instantie wordt rekening ge
houden met het elektoraal belang van 
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de kandidaat Met de grootste terug
houdendheid zullen de kandidaturen 
worden behandeld van personen die 
vorige gemeenteraadsverkiezingen, 
op andere lijsten fungeerden, om wel
ke reden ook. 
Het werd een weekeinde dat. naar wij 
verhopen, zijn vruchten zal opbrengen. 

1<. Uytteraprot. voorzitter 

Benedikt De Cock was een schone fi
guur, wij zullen hem missen! 

De redaktie van het weekblad .WIJ" 
biedt de rouwende familie haar op· 
rechte deelneming aan bij dit groot 
verlies. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn- Aalst 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het verplegend en 
verzorgend personeel, het onderhoudspersoneel, het tech
nisch personeel en het administratief bijstandspersoneel 
respektievelijk volgende betrekkingen opengesteld: 

1 betrekking van gegradueerde verple(e)g(st)er, 
1 betrekking van vroedvrouw, 
1 betrekking van gebrev. verpL (met ingang v. 1-4·'82) 

betrekkingen van gezins· en bejaardenhelpster, 
1 betrekking van technisch ingenieur elektronika, 

mechanika of elektro-mechanika, 
1 betrekking van maatschappelijk werker 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst. en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk op vrijdag 19 februari 1982 ter bestem
ming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriêntering van 4·8·1978, genaamd anti· 
krisiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toeganke
lijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk an· 
ders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen 
op de personeelsdienst (tel. 053·21.23.93 • toestel 104). 

(Adv. 20) 

I 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
12 NINOVE: Voorstelling .. Nationaal Programma Gemeenteraads

verkiezingen" door kamerlid Paul van Grembergen. Om 20 uur in 
Denderhoeve-Ninove. 

12 BEVEREN: Voordrachtavond door R. Orlent. alg. voorz. VTB
VAB. Onderwerp: De Vlaamse gedachte in het verenigingsle
ven". Om 20 uur in Kasteel .. Cortewalle". lnr. Amedée Verbrug
genkring Beveren. 

13 BEVEREN: VU-fusiebal .. 2de Nacht van Beveren" in zaal .. Oud 
Beveren", Stationsstraat 40. 1nkom: 120 fr. Orkest: The Starmas
ters. 

13 SINT-AMANDSBERG: Karnavalentijn-dansavond om 20 u. 30 
met studio .. Rotation, music & lightshow" in zaal Tijl, Klinkkouter
straat 70. Inkom: 60 fr. Org.: VWO. 

13 DE PI NTE: 11 de VU-bal in zaal Sanderling, Florastraat Om 
21 uur. Studio Pallieter. Inkom: 100 fr. 

15 AALST: Spreekbeurt door prof. M. Debacker over .Hormonen in 
de voeding en de sport". Ingericht door de v:z.w. De Vriendschap. 
Om 20 u. in lokaal Gulden Vlies, Esplanade. 

17 MERELBEKE: Spreekbeurt over .Zeven natuurlijke remedies 
tegen zenuwachtigheid" om 20 u. in de parochiezaal, Kerkwegel 
te Melsen. Org. FVV. 

20 DENDERWINDEKE • LIEFERINGE: Mossel· en biefstukfestijn 
vanaf 18 u. in het Parochiaal centrum, Bokkendries te Denderwin
deke. Ook op zondag 21·2 van 11 u. 30 tot 14 u. 30. 

20 DENDERWINDEKE: mossel- en biefstukfestijn van VU-afdelin
gen Denderwindeke en Ueferinge, vanaf 18 u. In zaal: Parochie
zaal Centrum te Denderwindeke. Ook op zondag 21 februari van 
11 u. 30 tot 14 u. 30. 

21 OUDENAARDE: grote wafelbak in zaal van het Brouwershuis, 
Krekelput 14. Vanaf 15 u. Org.: Vlaamse Vriendenkring Ouden
aarde. 

26 NEVELE: jaarlijkse visavond in zaal Boerenhof. Markt Vanaf 20 u. 
Gelegenheidstoaspraak door VU-fraktievoorzitter Frans Baart 

MAART 
6 ZW ALM: VU-mosselfeest vanaf 19 u. in zaal .. Maxim" steenweg 

58 te Zwalm-Hundelgem. 
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Kaasavond 
te Denderbelle 
Op vrijdag 29 januari vond te Dender
belle onze .kaas- en wijnavond" plaats 
die werd ingericht door VWO en FVV 
van Groot-Lebbeke. 
Voor een 60-tal aanwezigen gaf Gom
maar De Wit uit Wieze <kaashandelaar 
Fijnkostboetiek GOMO-Hoveniers
straat. Aalst) een korte inleiding over 
de inlandse kaassoorten en de berei
ding ervan. 
De avond werd verder gevuld met een 
kaaskwis (gewonnen door mevr. Lieve 
Saeys) en met samenzang onder ak
kordeonbegeleiding door Jan Jans
sens. 
Het was een prettige avond waarbij 
vooral de medewerkers aan de verkie
zingen en ons jaarlijks bal werden 
bedacht 

Ninove: Vlaams Nationaal Dienstbetoon en 
Ziekenfonds Priester Daens in nieuw huis 
NU: Onderwijslaan 5, Ninove, tel. 054-32.21.54 
Georgette De Kegel is in de Denderstreek reeds lang een begrip gewor· 
den voor haar zeer aktief sociaal dienstbetoon. Als keiharde werker bijt 
zij zich vast in haar dossiers en laat ze niet los voor er een bevredigende 
oplossing gevonden is .• Vraag het aan Georgette en 't komt wel in orde" 
is een begrip geworden in het Ninoofse en omliggende. Reeds tien jaar is 
zij ook de spil van het Ziekenfonds Priester Daens in de streek Ninove
Geraardsbergen. Dat Ziekenfonds klimt onder haar impuls onverstoord 
naar 1.000 leden in Groot-Ninove! 
Voor het Ziekenfonds Priester Daens en voor Vlaams Sociaal Dienstbe
toon kan men nu terecht in het nieuwe sekretariaat in het centrum van 
Ninove. Onnodig te zeggen dat dit vlug het nieuwe toevluchtsoord zal 
zijn voor mensen met grote en kleine problemen! 

Openingsuren 
Van maandag 14 tot 17 u. <Ziekenfonds); van dinsdag 9 tot 12 u. <Zie
kenfonds); van woensdag 15 tot 18 u. <Ziekenfonds); van vrijdag 16 tot 
19 u. (voor Ziekenfonds en Sociaal Dienstbetoon). 



_W_ij_in_d_e_V_o_lk_su_ni_e ___________________ ~r----------------------------21 

lepel & vork .•. 
BAN KETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-66.82.15 

Fijn gebak - suikerwaren 
ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel. 014/54.40.07 

v1aandag gesloten · Rustieke 
sfeer. 

Restaurant PALMHOF 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
Tel. 015/71.19.40 

Feestbespreking op maandag. dins
dag en donderdag van 1 9 tot 21 u. 
Woensdag gesloten. 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROSBENDONK 

Tel. 014-51.21.48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

Lokaal ·T SCHUURKE· 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Handelaars ... 
... zelfstandigen (enz.) 

voor uw publicitaire bood 
schap in «WIJ" neem kon 
takt met 

Karel SEVERS (onze publi 
citeitsman) 
02/219.49.30 ... 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 1 0 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71 .15.49 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS
OE BRAUWER 
Oe famlliez .. k met trllditle. 

FEESTZAAL 
·EDELWEISS· 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

t\. (•SS(·l~ t et• t \\'l.l ( •q 38 
??GO N1Jh•11 Tui 03 1/8 18841 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

lepel & vork ... 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Café, restaurant, speeltuin, 
terras. Woensdag en donder
dag gesloten. Maandag, dins
dag, vrijdag vanaf 15 u. Zater
dag en zondag vanaf 's mid
dags. 

Tel. 053-66.87.40 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel. : 016· 
22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH. Tel. : 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 
Brugse Baan 1. Hulste. Tel.: 056· 
71.15.36. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten : Dortmunder Th i er van 
't vat, Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

VOEDING "DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

lndustnele 
brood· en banketbat,kenJ 
RoomiJS 

Koffiebranderij 

SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

W11n1mport HERMAN 
Douane · stpelhu1s 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel. 056-41 .29.22 

056-41.81 .68 
Invoer Bourgondië· en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijpen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustalies en verkoop : 
elke vrijdag van 17 tol 19 u. 

elke zaterdag van 10 lot 13 u. 
en op afspraak. 

Wi1fried BLANCQUAERT UW KOFFIEHUIS 
Het Kofl1chU1s der 
D1 'ndcrstreck 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67.5712 
Kattestraat 20, AALST 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

GeraardsbergS'!Straat 38 
9300 AALST 

Dr. Van De Per•P.Iei 51 
BORGERHOUT 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

EETHUIS
FEESTZAAL INGAID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel> 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn~ Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel. 058/ 2994.91 

Gesloten: vn1dag. behalve in se1zoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

en Franse WiJnen. 

Hotel-restaurant-pub 

Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

HOF TEN DALE 

Kleine maaltijden, vergaderin
gen, familiebijeenkomsten. 

Kerkveldstraat 31, 
9420 Erpe-Mere 
Tel. 053-77.85.57. 

Café Het Vlaams Huis 
Bij Jef Meys-Cypers 

Steenweq op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuts met sfeer 

Dne Egyptenlaan 11 , 
Gootk 

Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 

Hotel met goede smaak. standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Rest. zondag gesloten · Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen · maaltijdchecks. 

Joost GOSSYE 
Tel 031 -36.56.54 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcelia Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

't Is een specialiteit 
zoek hem op bij uw slager 
of toespijswinkel 

"De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Koningsstraat 328 
1 030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38- 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijvolle salons, grote tuin 
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Socialisten vinden motie ,,niet opportuun''! 
WEST-VLAANDEREN 

Brugge nog_ niet atoomvrij FEBRUARI 

8 HULSHOUT • HOUTVENNE • WESTMEERBEEK: Kursus over 
.. De gemeente als politiek werkinstrument" - .. De gemeente en het 
leefmilieu". Om 20 u. in de parochiezaal, Grote Baan 112 te Huls
hout. Tijdens de jongste Brugse gemeente

raadszitting diende VU-er Arnoud 
Vanhouteghem een motie in om 
Brugge tot atoomvrije zone uit te 
roepen. Dit initiatief verdient onze 
biezondere aandacht omdat het uit
voerig verantwoord werd en gepaard 
ging met een leerzame gedachten
wisseling in de Brugse gemeente
raad. Ook de plaatselijke en nationa
le pers betoonde een ruime belang
stelling. 
In zijn voorstel tot motie klaagt ons 
raadslid tevens het bestaan en de 
aanmaak van kernwapens, waar ook 
ter wereld, scherp aan. Tevens werd 
gevraagd om mogelijke bouwaanvra
gen voor kerncentrales en het op
slaan en transport van radioaktief 
materiaal op Brugs grondgebied te 
verbieden. In zijn argumentering had 
Vanhouteghem het ook over de on
gehoorde bewapeningswedloop. Per 
minuut wordt er ongeveer 40 miljoen 
fr. aan wapens gespendeerd, dit ter
wijl nog dagelijks 150.000 mensen 
sterven van de honger! 
Hoewel uit de gedachtenwisseling 
bleek dat de meeste Brugse raadsle
den een dergelijke investering imm<r 

reel vonden, werd de goedkeuring van 
de motie toch verdaagd tot de ge
meenteraadszitting van maart. Dit was 
vooral mogelijk toen zowel burge
meester Van Acker als SP-raadslid 
Jean Van Den Bilcke (nochtans 
VAKA-medewerker) het initiatief kel
derden als .. onwettig" en .,niet oppor
tuun"! Zij die onlangs nog, naar aanlei
ding .. van de jongste parlementsver
kiezingen een uitvoerige campagne 
voerden tegen het plaatsen van nieu
we atoomraketten op Belgisch grond
gebied. vonden het dus niet nodig om 
hun verkiezingsslogans in daden om te 
zetten. 

,;Ongelukkig" 
Het argument van burgemeester Van 
Acker dat een motie over atoombewa
pening geen gemeentelijke aangele
genheid is en dus buiten de bevoegd
heid valt van de gemeenteraad, houdt 
geen steek. Is het dan niet zo dat alle 
Brugse inwoners potentiële slachtof
fers zullen zijn na het installeren van 
die wapens op Brugs grondgebied? 
Evenmin terecht was de opmerking 
van Jean Van de Bilcke. Hij vond het 
.. ongelukkig" dat in de motie kernwa
pens en karcentrales onder één noe
mer werden geplaatst Het SP-raadslid 

zei nochtans te weten dat beide zaken 
wel duidelijk met elkaar in verband 
staan. De Verenigde Staten kopen 
momenteel Brits kernafval op met de 
bedoeling er atoomwapens mee aan te 
maken. India slaagde er in 1974 een 
atoombom tot ontpldffing te brengen, 
nadat dit land in Canada een kerncen
trale had gekocht (op die manier kon 
het nodige plutonium, de grondstof 
voor een atoombom, verkregen wor
den). 
Brugge is dus helemaal niet te vroeg 
met een motie die zowel atoombewa
pening als atoomcentrales veroor
deelt. Laten we dus hopen dat de 
motie het in maart haalt en dat de 
Brugse socialisten hun zienswijze aan
passen aan wat de overgrote meer
derheid van de bevolking verhoopt 

Toon Van Moerbeke 

13 HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE: jaarlijks VU-feest met 
mosselen of Vlaamse karbonaden. Prijs: 350 fr. In zaal De Zwaan 
te Stasegem. 

15 IZEGEM: gespreksavond over jeugdproblemen. Leiding: me
vrouw Meeuws. Om 20 u. in het Vlaams Huis. Organizatie: FVV. 

17 IZEGEM: .. Liberalisme in Europees perspektief", door prof. A. 
Verhuist. Derde voordracht in de reeks .. Izegemse gesprekken". 
Om 20 u. in de bar van het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 <let 
wel : woensdag 17 februari!). Organizatie : VSVK. 

17 TORHOUT: Corsikaanse muziekavond in zaal 't Centrum om 
20 u. 

17 BRUGGE: Corsikaanse muziekavond in zaal .. De Wandelinghe" 
om 20 u. 

18 DIKSMUIDE: Corsikaanse muziekavond in het .Boergondisch 
Schild" in de Kon. Albertstraat Om 20 u. 

MAART 

6 ALVERINGEM: VU-avondfeest in Gasthof De Drie Ridders te 
Gyverkhove om 20 u. Eregast: Algemeen voorzitter Vic Anciaux. 

6 BISSEGEM: Jaarlijks VNJ en JSK feest in zaàl Troubadour. In
kom: 70fr. 

Derde voordracht in de serie "Izegemse Gesprekken" 

Prof. A. Verhulst 
voor VSVK te Izegem 

had in een meer dan een eeuw oude 
strijd tegen een klerikale katolieke par
tij. De nieuwe partij, zoalsOmerVan 
Audenhove die in de jaren zestig de 
politieke arena instuurde wilde open
staan voor gelovig en ongelovig, voor 
al wie .,liberaal" dacht 

Feest bij VU-Zedelgem 
Het sukses van de reeks .Izegemse 
Gesprekken" gaat in stijgende lijn. 
Voor de Vlaams-nationale VSVK 
kwamen achtereenvolgens al aan het 
woord: ererektor H. Brugmans over 
de kristendemokratie en Pol Goos
sens, hoofdredakteur van .De Mor
gen", over het socialisme. Het ziet er 
naar uit dat de belangstelling zo 
mogelijk nog groter zal zijn voor de 
uiteenzetting van prof. Verhulst over 
het liberalisme. Het sluitstuk van 
deze serie wordt dan de voordracht 
van VU-voorzitter Vic Anciaux, een 
maand later. 

hun glorietijd, hier zowel als elders in 
Europa Sindsdien zijn in sommige Eu
ropese landen de liberale partijen tot 
minipartijen verschrompeld. Ze kun
nen dan alleen nog een rol spelen 
doordat ze op de wip zitten bij het tot 
stand komen van een regeringskoali
tie. Dat is zç het geval met de FDP in 
West-Duitsland. In andere landen heb
ben zij wel nog de ambitie onfeen eer
sterangsrol te spelen. Maar het valt op 
dat ze vaak het woord .liberaal" vermij
den, zoals de partij van Giscard in 
Frankrijk. Of zoals de PVV en de PAL 
bij ons. Toen bij ons de oude liberale 
partij van naam veranderde. was dit 
niet alleen een kwestie van letters. 
Men wilde zich ook ontdoen van een 
anti-klerikale traditie die men opgefokt 

Prof. A. Verhulst 
Prof. Adriaan Verhulst (0 1929) is 
hoogleraar in de geschiedenis aan de 
Gentse Rijksuniversiteit Hij is aktief in 
talrijke kulturele organizaties en op 
diverse kultuurpolitieke fronten. Zo is 
hij meer dan 10 jaar voorzitter ge
weest van de Raad van Beheer van de 
BRT waarvan hij nog altijd deel uit
maakt Hij is lid van de Raad van 
Beheer van de Stichting Ons Erfdeel 
en voorzitter van de liberale kulturele 
vereniging het Willemsfonds. Verhulst 
was ook nauw betrokken bij het tot 
stand komen van het kultuurpakt 

De Volksunie-Zedelgem kan terugblik
ken op een bijzonder geslaagd werk
jaar 1981 . Een verjongd en dynamisch 
bestuur onder de kundige leiding van 
Eric Vandenbussche heeft de afdeling 
nieuwe impulsen gegeven. 
In het afgelopen jaar heeft de VU
Zedelgem méér dan haar stem laten 
horen in de zaak rond Merkavelde en 
werd er tevens heel wat aandacht 
geschonken aan het openbaar ver
voer. Zedelgem kon ook delen in de 
vreugde van de algemene verkiezings
overwinning van de VU. De resultaten 
van onze plaatselijke kandidaten Eric 
Vandenbussche en Eddy De Wispe
laere lagen ver boven de verwachtin
gen. De gunstige weerslag van deze 
verkiezingen konden we onmiddellijk 
terugvinden in een verdere aangroei 
van een vooraf reeds fel verhoogd 
ledenaantal en in de uitbreiding van het 
bestuur tot veertien entoesiaste men
sen. Dit laatste gegeven is van een niet 
te onderschatten belang voor de ver
dere uitbouw van de afdeling. Het 
biedt de waarborg dat de VU-Zedel
gem in de toekomst nog beter naar 
buiten zal treden. Zo werd er onmid
dellijk een redaktieraad opgericht die 
zal instaan voor de regelmatige ver
spreiding van het ledenblad .. Wij in 
Zedelgem". Het is de bedoeling via dit 
blad een nauwere band te smeden 
tussen het bestuur en de leden. 

Geen waarborgen 
De VU-Zedelgem had dus voldoende 
reden tot feest vieren. Op vrijdag 29 ja
nuari 11. waren alle leden en sympati
eanten uitgenodigd in de Marmiete te 
Veldegem voor een gezellig etentje. 
In een gezellige sfeer werd er gegeten 
(mosselen, steak of kip naar keuze) en 
nagekaart over wat voorbij is. 
Gastspreker van de avond was Nelly 
Maes. Geen toevallige keuze. Het was 
Nelly Maes die indertijd als voorzitster 
van de Volksuniejongeren de vlag van 
de Zedelgemse jongeren ter plaatse 
kwam overhandigen in een periode 
waarin de VU-Zedelgem eveneens de 
wind in de zeilen had. Bovendien ziet 
onze afdeling in haar de verpersoonlij
king van inzet. rechtvaardigheidszin en 
streven naar de verwezenlijking van 
de vooropgestelde idealen. 
In haar toespraak herinnerde zij ons 
aan de voorbije verkiezingscampagne 
waarin de Volksunie Vlaamse welvaart 
als alternatief naar voor bracht Daar 
tegenover stelde zij de eerste maatre
gelen van de nieuwe regering waar
door het produktieve Vlaanderen ver
der mee in de afgrond gesleurd wordt 
Uiteraard had zij het ook over de 
volmachtenwet Ze stipte aan dat niet 
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De liberalen 
De liberalen vonmen de oudste politiek 
familie in dit land. De 19de eeuw was 

alleen het parlement buitenspel wordt 
gezet maar dat de regering bovendien 
erg vaag is gebleven in de voorgestel
de maatregelen. Verder verweet ze de 
regeting dat het vooral de bescheiden 
inkomens zullen zijn die onder de krisis 
zullen te lijden hebben en die het 
meest zullen moeten inleveren. Daar
enboven zei Nelly Maes in zeer duide
lijke termen dat de regering gee_fl 
enkele waarborg kan bieden dat de 
vrijgekomen kapitalen zullen aange
wend worden om de ekonomie te 
doen heropleven. Ze wees op de 
noodzaak van een Vlaamse staat met 
eigen strukturen en waarin op eigen fi
nanciële middelen kan gerekend wor-

Ë~e~: f:~~:;ui:tev;:~ Berichten uit Brugge-Torhout 
aangestipt van het vr~r plaatselijk Nieuwe afdeling 
bestuur en dankte hiJ 1edereen d1e 
bijgedragen heeft tot het welslagen Voor het werkingagebied St-Jozef, 
van deze avond. - St-Pieters, Koolkerke en Kruisabeele 
Geslaagd was het in elk geval. Een (wijken van Groot-Brugge) is onder de 
riem onder het hart van het bestuur en benaming .. Brugge-Noord" een nieuwe 
vooral van onze jonge voorzitter Eric afdeling van start gegaan. Het afd. 
Vandenbussche die met nooit afne- bestuur is samengesteld als volgt: Re-
mende inzet en entoesiasme gepoogd ginald Hilleware, voorzitter; Annie Van 
heeft en verder zal pogen de VU Hecke, sekretaris; Antoon T orfs. pen-
Zedelgem in nieuwe banen te leiden. ningmeester; Carlos Vernieuwe, be-
De ingeslagen weg zal meer dan ooit stuurslid. 
verder bewandeld worden, en meteen Het bestuur van de afd. komt samen 
kunnen we het beste hopen voor 1982. elke 2de dinsdag van de maand. 

··-~ lustrerie#IJ~~ 
marc de vriese 4t 
lichtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsruimtes, feestzalen ... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo·verlichting 

de allerbeste merken 
erco, hoffmeister, hillebrand, 
putzler, raak, staff. 

lichtstudio 
marc de vriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
050/35.74 .04 
baan van brugge naar kartrijk 
geen parkeerproblemen 
verlichting 
tegen betaalbare prijzen! 

Aktiviteiten-kalender: 
Woensdag 10 febr. : Groot-Brugse 
raad. 
Donderdag 11 febr.: Redaktie .. Wij in 
Brugge". 
Vrijdag 12 febr.: arr. raad Brugge
Torhout 
Zaterdag 13 febr.: partijraad te Brus
sel. 
Zaterdag 13 febr.: 21 u. zaal Jagershof 
- St-Andries, 12de EHBO-Bal Vlaams 
Kruis - Inkom 120 fr. 
Maandag 15 febr.: werkgroep arr. toe
risme. 
Dinsdag 16 febr.: gemeenteraad - be
groting 1982 • Brugge. 

In memoriam 
Mark Schaeverbeke 
Mark was amper 46. Als stichter van 
bet Instituut voor Staatkundige Vor
ming (I.S.VJ en later als promotor van 
de Europa Club gaf hij blijk van groot 
organizatorisch talent, maar vooral 
van een blijvende bekommernis om 
jonge mensen voor de diepere roer
selen van het maatschappelijk ge
beuren te interesseren. Vaak vocht 
hij tegen de bierkaai (laatste jaarsstu
denten uit kolleges en lycea voor 
buiten-schoolse vorming samenb· 
rengen, geldt nog altijd als iets .on
gewoon"). Gelukkig organizeerde 
Mark onverstoord verder, ook ten 
bate van het naar zelfbestuur 
groeiende Vlaanderen. De I.S.V.-pu
blikaties haalden zelfs de parlemen
taire biblioteek. 't Schijnt dat de bes
ten altijd eerst moeten gaan. Dit geldt 
zeker voor Mark Schaeverbeke die 
thuis, in zijn St-Leokollege en in het 
verenigingsleven kille leemten ach· 
terlaat 

Prol Verhulst spreekt op uitnodiging 
van VSVK op woensdag 17 februari, 
om 20 uur, in de Bar van het Muziek
auditorium. Kruisstraat 15 te Izegem. 

ledereen is welkom. De toegang is 
gratis. Aandacht: uitzonderlijk op 
woensdag. 

Corsicaanse 
muzikanten 
te Torhout 
Deze dagen is een muzikale delegatie 
van muziekgroepen uit Corsica te gast 
in Vlaanderen voor een tiental dagen. 
Zij wenst Vlaanderen en zijn geschie
denis van nabij te leren kennen en 
vertolkt voor ons de stem van het 
Corsicaanse volk in zijn hunker naar 
erkenning en zelfbeschikking. Het be
treft hier dus een volksnationale kultu
rele uitwisseling met een uniek karak
ter. 
In West-Vlaanderen ontvangen wij 
deze jongen mensen te Brugge, te 
Torhout en te Diksmuide. 
Op woensdag 17 februari zingt de 
groep A Filetta te Torhout in de zaal 't 
Centrum in de Beerstraat Deze avond 
start om 20 uur en is volledig in het 
teken van de Vlaams-Corsicaanse ver
bondenheid. Alhoewel het hier geen 
partijpolitieke manifestatie betreft. n<r 
digen wij alle volksnationalisten uit om 
deze unieke gebeurtenis in Torhout 
kracht bj te zetten door een grote 
aanwezigheid. 
Ward Baert. provincieraadslid, Tor
hout 
Willy Kuijpers. volksvertegenwoordi
ger, Herent 
Erwin Vandendriesche, arrond. voor
zitter, Brugge. 
Erik Vandenbussche, voorzitter afd. 
Groot-Zedelgem 
Luk De Rammelaere, gemeenteraads
lid, Tielt 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen· en marmerhouwerij 
Bnlstraat 41 
HAALTEAT 
Tel. 053·21 22.48 

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

KEUKENS · SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9·19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BOAAEMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemongen 

Gcntscstr~at 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur. 

MATRASSEN PLA TI EAU 
Alle maten. alle soorten. ook medika· 
Ie en anti-allergische matrassen. 

Platteau·Loevens. Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053·66 74 56 

Veerle Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 u. tot 19 u. 
Handweefwerk, eigen en uit vreemde lan· 
den. tafelkleden, ook handgeborduurde, 
brei· en weefwol, mooie gebruiks· en sier· 
voorwerpen. alles om te spinnen. verven, 
weven - ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Gnmbergen 

Tel. 02·2681402 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
KerkwP.g 8. 1760 Roosdaai ·Stn1tem 

Tel. 054·33.37.56 

Zaadhandel 

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

Tel. 09 I ·62.51.42. 

ALLE LASWERKEN 

Staaf - aluminium • ZAMAC • 
brons - koper • gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244,2610 WILRIJK 
Tel. 031·28.93.14. 

JEF THIJS 

ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

'TEL 014-54.48.07 

DROOGKUIS · WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST .PI ETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014·3113.76 

DE CRAEN ROM pvba 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015·7112.40 

Verwarming • stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09.14 

02-569.11.17 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wljnegematraat 40 
2220 Wommelgem 
Tel 031·53 95 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582.1055 

Specialist primitief . 
stijlmeubelen en modern 

~~ ... ",.~~ 
.:,~~.,.. Hand· & 

&~ Elektrisch 
Gereedschap 

voor Hobby en 
odl.strie 

Rijksweg 316. 318, 320 

3630 MAASMECHELEN 

-Tel. 011-76.43.15 

Huis MEYNT JENS 
Schilder- en Behangwer

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht. Tel. 031-
52.74.72. 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

DE KERAMIEKKELDER 

Piet VAANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer· en wandtegels 
1 0 % korting voor VU-leden 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphaël en Willy 

Tel. bureau 053·2172.12 

KLEDING LENDERS 

Sult D.unl~t,lnstrtltlt 41 
WOMMELGEM 
r cl 031 53 70 39 

Dames·. heren· en kinderkleding. 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

1 el. 053-21.29.11 
053-21.27.57. 

ESOX 

STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import • Export 

5) ~l~r:JO 
02-428.69.84 

- Industriële fotografie 
- Mode/ architektuur 
- Huwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1 090 Brussel 

nïärc * 
devriese 
bar. ruzt:tlei.Jdn 56c hrugge 
0!>0135 14 04 
baan brugge ·kortriJk 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: St 1.61.33 

Privé: 569.03.18 

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

PVBA BEAT 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

.VERDELER VOLKSWAç;EN-AUOI 

Wij bouwen voor u ... 

- sleutel op de deur 
- en ... zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en PriJSOfferte 

Heropmaken oude ijzeren poor· 
ten en balkons en allerlei smeed· 
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratia priiaofferta 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 

Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053·21 9325 

FRANSSENS OPTIEK: 

I 
Silhouette 
Marwotz 
Rodenstock 

Hcn.,nt,llseb,l,m 340 
Ocurne·Z · Tel 210896 

Kerk straat 44 · Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 

Speciaal herstellong van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 

Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-289314. 

uitgebrelde keus bemeubelde villa's. appart •• en studio's 

In alle Prilsklassen alles Inbegrepen 

LEOPOLD 11·UAII ZIZ 
lUl ODSTDU1111tER1U 
TEL. 051/51 .ZUl 
WOEIISOAG GESLOTfll wraag gratis katalogus met loto's 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 

·DEN OUVEL·BANKELINDEWEG 11 
898<4 KROMBEKE-POPERINGE 

Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

apenhaarden • Gasradoatoren • Af 
was· en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

B+M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
Schilderijen. spiegels. etsen. enz. 

- Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 Tel. 031/24.53.30 

KUNSTGEBITIEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN QER KLEIJN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel <Schaarbeek) 

02·73406 43 
Na 18 u 425 46 42 

De prijsbrel<er Georges DE RAS pvba 
Aulocars. autobus. 
ceremon•ewagens 

begrafenisondernemong 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 

Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u. 30. Zondag en maandag gesloten 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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Luk Willemijns 
Reej Masschelein 
BRUSSEL - Wie, welke or
ganizatie, zit er niet in de 
rode cijfers? Wie staat er 
niet aan de klaagpaal? Er 
moet drastisch bezuinigd 
worden in de overheidsuit
gaven. Het wordt wel de 
hoogste tijd. De subsidie
kraan wordt dichtgedraaid. 
De minstbegoeden, de hulp
behoevenden, zullen naar 
ministerieel verluidt alles
zins niet getroffen worden 
bij de inleverings- en aftop
pingsslag die vanaf van
daag steeds meer mensen 
striemend zal treffen. Maar 
wat blijkt? Precies diege
nen, precies die organiza
tie&, die het meest hulpbe
hoevend zijn en op zijn 
minst om sociale redenen 
vanwege de overheid be
hoorlijke steun verdienen, 
die worden tot en met in hun 
bestaan bedreigd. Zo heeft 
de Brusselse Welzijnsraad 
momenteel minder last met 
welzijnsproblemen dan wel 
met overlevingskansen_ 
In februari van vorig jaar 
kon nog op sobere wijze een 
eerste lustrum gevierd wor
den. Vandaag is er slechts 
de hoop dat de Vlaamse 
welzijnswerkers in Brussel 
morgen nog aan het werk 
kunnen blijven. Terwijl in
middels ook in onze gewes
ten het aantal toeneemt van 
de mensen die zich gisteren 
nog behoorlijk sociaal kon
den behelpen en tegen te
genkantingen konden optor
nen maar die vandaag in de 
marginaliteit duikelen en 
precies - in veel gevallen 
uitsluitend - aangewezen 
zijn op de hulp van de in het 
politieke milieu nog mispre
zen welzijnswerkers. Van
daag slaakt de nieuwe equi
pe van de Brusselse Wel
zijnsraad een alarmkreeL 

Voorzitter Luk Willemijns: .. Dit 
jaar is voor ons beslissend. Op 
deze begroting hebben we een 
deficiet van een half miljoen. Hoe 
we dat moeten wegwerken om 
volgend werkjaar te halen is ons 
een prangend raadsel. En dan 
moet je bovendien weten dat dit 
groot rood cijfer slechts slaat op 
het nakomen van de minimale jaar
lijkse verbintenissen. Zoals bij 
voorbeeld het torsen van onze 
werking door amper één vrijge
stelde, die kan rekenen op enkele 
BTK'ers die zelf niet weten wat de 
dag van morgen hen aan werk zal 
brengen. Nee, zo kan het echt niet 
verder meer. Met de goede kan
sen die de overheid aan de Brus
selse Welzijnsraad al dan niet wil 
geven, zullen we spoedig kunnen 
uitmaken of uitgerekend de minst
begoeden en de hulpbehoeven-

den het zware gelag van de eko
nomische krisis (nieV voor hun 
rekening moeten nemen. .. "' 

Proef op de som 
De Vlaamse Welzijnsraad in 
Brussel heeft op enkele jaren tijd• 
onder stimulans van animator 
Dolf Cauwelier prachtig werk 
verricht Nu heet het pioniers
werk achter de rug te zijn. Maar, 
zijn al die inspanningen wel de 
moeite waard geweest, als mor
gen de Welzijnsraad zelf, samen 
met de minstbegoeden, verplet
terd wordt onder één van de 
inleveringstreinen die nu dende
rend door bezuinigingsland hol
len_? 

Reej Masschelein (trekpaard van 
de Welzijnsraad): . .Zo lang er 
hoop is... En we hebben goede 
hoop. Door de werking van instel
lingen als de onze, in Brussel en el
ders in Vlaanderen, is onderhand 
aan de beleidsverantwoordelijken 
zeer duidelijk beschreven en aan
getoond op welke wijze de hulp
behoevenden van bij ons het best 
(en als je wil ekonomisch efficiënV 
kunnen geholpen worden. Onze 
Welzijnsraad heeft, wat Brussel 
betreft, een uitgesponnen knel
puntennota gepubliceerd. Als wij 
als welzijnswerkers bij de over
heid nu nog geen respekt zouden 
afgedwongen hebben ... ? 

De Brusselse Welzijnsraad moet 
evenwel niet alleen in Vlaamse 
ministerkabinetten voor ernst 
worden genomen_ 
Luk Willemijns: .. Ten aanzien van 
de Vlaamse gemeenschapsover
heid zijn we onderhand een zeg
maar-gevestigd-adviesorgaan. 
Maar, met de lokale overheden 
liggen we nog geregeld overhoop, 
of hebben we nauwelijks goede 
kontakten De Brusselse gemeen
tebesturen en de overwegend 
Franstalige OCMW-eilandjes ... Die 
blijven ons meestal vreemd be
handelen. De grootste blijvende 
ontgoocheling is evenwel dat er 
vanwege de Nederlandstalige 
OCMW-raadsleden nog te weinig 
belangstelling is voor onze 
werking en diensten. We werken 
nog te veel naast mekaar. Voor 
een deel is dit misschien te verkla
ren door het feit dat OCMW
mandaten nog dikwijls als politieke 
afvalrestjes worden bedeeld. 
Het zijn bij uitstek jobs die goed 
zijn voor dienstbetoon. Meewer
ken aan nieuwe beleidsopties 
voor het sociaal werk en het maat
schappelijk hulpbetoon in ruimer 
verband blijkt één van de laatste 
bekommernissen. In Brussel is het 
bovendien zo dat die schaarse 
Vlaamse OCMW-leden die deze 
bekommernis wél hebben in de 
Franstalige besturen in een dub
bele minderheidspositie worden 
gehouden: als Vlaming en als be
leidsvemieuwer': 

Reej Masschelein: .. Desondanks 
hopen we het lokale welzijnswerk 
in het Brusselse beter te kunnen 
uitbouwen. We botsen inderdaad 
nog veel op gemeentelijke burcht
jes, maar onze werking blijft hoe 
dan ook ook op dit niveau niet zon
der politiek gevolg·: 

- Wat is en doet uw Welzijns
raad nu in feite? 

Luk Willemijns: .. Wie vertrouwd is 
met de Brusselse terminologie 
weet dat we "een koeper zijn, net 
zoals de APSKW of de ANBJ. 
Mede met de werking van de 
NCC-kultuurkommissie werden 
ten behoeve van de Brusselse 
Vlamingen zoveel .. koepels" ge
creeerd. Ik weet het: op de groei 
van deze instellingen is de jongste 
tijd niet weinig kritiek geuit. Van 
buiten Brussel. maar ook vanwege 
de Brusselse Vlamingen zelf De 
Welzijnsraad is evenwel alles be
halve administratief gegroeid. Blijft 
onverminderd de funktie van pio
nier waarmaken. 

Onze organizatie is een kind van 
het eerste kongres van de Brus
selse Vlamingen. Vandaag zijn we 
gelukkig minder een koepel dan 
wél een ontmoetingsplaats. Een 
instrument voor de welzijnswer
kers. Een adres voor de hulpbe
hoevenden. Bij middel van ons 
tijdschrift, onze werkgroepen en 
vergaderingen helpen wij de tien
tallen welzijnswerkers die in de 
Brusselse gemeenten goedschiks 
kwaadschiks hun diensten bewij
zen. De prestaties zijn enorm; niet 

te vatten in een klassiek jaarver
slag. 
Zo heeft de Welzijnsraad er toe 
bijgedragen dat in het Brusselse 
de krisisinterventie stevig werd 
uitgebouwd. Zo kreeg ook de pre
ventieve zorg via de centra yoor 
geestelijke gezondheidszzorg een 
goede injektie. Dit werk is trou
wens nog op vandaag een zoge
heten pilootprojekt voor de 
Vlaamse gemeenschap. 
Anderzijds hopen wij nog wat 
kansen te krijgen om in deze 
sociaal-ekonomische krisistijd de 
hulpbehoevenden rechtstreeks te 
helpen vanuit de centrale diensten 
van de Welzijnsraad. Momenteel 

Ook nog welzijn voor 
Brusselse Vlamingen? 
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is een .. sociaal zakboekje"' in eind
redaktie. Dat zal niet alleen tele
foonnummers en adressen bevat
ten van hulpcentra, maar daarin 
worden in begeleidende teksten 
mentaliteitswijzigende wenken ge
geven. De fameuze eerstelijns-ge
zondheidszorgen prijzen we aan; 
bij voorbeeld het hollen naar 
spoedgevallen kan voorkomen 

foto Dann 

worden door op het gepast mo
ment een huisarts te raadplegen. 
Nog méér dan tot nog toe het 
geval was hopen we positieve 
resultaten te plukken van onze 
welzijnswerking door samenwer
king met het Vlaamse verenigings
leven in het Brusselse·: 
Reej Masschelein: .. Meer intense 
samenwerking tussen de Wel
zijnsraad aan de Koningsstraat en 
de lokale sociaal-kulturele raden is 
inderdaad aangewezen. Zoals we 
ook door samenwerking met het 
projekt .,de Wakkere Burger"' ver
hopen dat in de onderscheiden 
Brusselse gemeenten precies die 
mensen ons zullen vinden (en wij 
hen) die onze hulp verdienen en 
die uiteindelijk onze enige be
staansreden uitmaken. Wij zijn niet 
zomaar een zoveelste mantelorga
nizatie ten behoeve van de Brus
selse Vlamingen die op een ande
re wijze ook al georganizeerd le
ven en hun goede weg vinden·: 
Luc Willemijns: .. Behalve het op
nieuw op weg helpen van de 
mensen die hun pedalen kwijt
raakten of het er bovenop helpen 
van diegenen die zware kwade 
klappen kregen, is het vandaag de 
taak van de Welzijnsraad om alge
meen een mentaliteitswijziging op 
gang te brengen; wat de gezond
heidskultuur betreft en wat het 

waarderen van het welzijn be
treft': 
- Maar u dreigt morgen zelf het 
slachtoffer te worden van de 
krisis die we doormaken_ Geen 
bankroet Maar ook geen centen 
meer, tenzij alleen maar rode 
cijfers op uw bankrekening? 
Luk Willemijns: ,.In feite zouden 
we verheugd moeten zijn dat de 
krisis ons allemaal doet nadenken 
over ons leefpatroon. Dat er mis
schien nu ook op politiek vlak een 
mentaliteitswijziging zou kunnen 
doorbreken. Maar intussen wor
den we inderdaad gekonfronteerd 
met de bikkelharde feiten; de Wel
zijnsraad zelf behoeft hulp. De 
wijze waarop wij door de Vlaamse 
politieke overheid al dan niet zul
len voortgeholpen worden, zal 
spoedig uitwijzen of de minstbe
goeden, de hulpbehoevenden, zul
len k1:mnen proeven van de minis
teriële beloften dat zij van het 
inleveringsproces bespaard blij
ven. We maken ons evenwel geen 
illuzies·: 
Reej Masschelein: .. Zal men ons 
welzijnswerk mede in het moeras 
laten verzinken? Het gaat bij ons 
dan om duizenden Vlamingen in 
Brussel waarvan de Vlaamse ge
meenschap bij andere (commu
nautaire) gelegenheden beweert 
dat ze niet zullen losgelaten wor
den. Waar de Vlaamse gemeen
schap als geheel jarenlang stief
moederlijk werd behandeld. zou 
men nu ook nog de minst gelukki
gen in de hoofdstedelijke mist 
laten verkommeren. Voor ons is 
dit nu de proef op de som: schrij
ven wij Brussel als leefgemeen
schap af? Niet alleen de 19 ge
meenten trouwens, want bij onze 
diensten komen duizenden Vla
mingen vanuit Halle-Vilvoorde en 
verder aankloppen·: 
Luk Willemijns: .. De behoeften 
aan diverse vormen van welzijns
werk, preventiezorg, krisisbegelei
ding en dies meer is onmiskenbaar 
in deze zeg maar Brussels-hoofd
stedelijke vuilnisbak groter dan 
elders in het land. Geen andere 
stad als deze telt in ons land zo'n 
schrijnend aantal zelfmoorden, 
echtscheidingen, oude mensen ... 
Oordeelt men dat het werk van 
Vlaamse welzijnswerkers in het 
Brusselse geen extra inspanning 
van de (Vlaamse) gemeenschap 
meer waard is (en dat zal spoedig 
blijken bij de uitwerking van de 
begroting van het Vlaamse deel
parlemenV dan heeft het geen zin 
meer grootsprakerig te blijven 
stellen dat Vlaanderen Brussel en 
de Vlamingen in Brussel hoege
naamd niet loslaat. Met het slach
tofferen van de minstbegoemden 
van onze mensen in Brussel zou 
meteen de Vlaams-Brusselse ge
meenschap afgeschreven wor
den. Maar, we blijven dus hard
nekkig goed hoop hebben dat de 
Vlaamse politieke beleidsmakers 
het zover niet zullen laten ko-
men. .. "' 

Chds) 


