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Een kwestie 
van leven of dood 

In en rond de Waalse staalnijverheid heerst de meest 
volslagen anarchie. Geen enkele private of openbare, 
nationale of internationale instantie heeft nog enige 
vat op wat zich afspeelt aan de oevers van Samber en 
Maas. 
Dat het negatief advies van de Europese Kommissie 
over Carlam-11 zou ingeslagen zijn als een bom, is tege
lijkertijd waarheid én leugen. Het moge de waarheid 
zijn dat dit nieuws, bekend gemaakt na de woelige be-
togingsdag te Brussel, voor het gros van de Waalse 
staalarbeiders een komplete verrassing was. De be
drijfsleiding van Cockerill-Sambre echter, de politie
ke en syndikale bonzen uit het staalbekken speelden 
de geveinsde verrassing. De brief met het EK-advies 
was al dagen oud; de inhoud ervan was bij alle 
insiders bekend en bevatte daarenboven geen elemen
ten, die niet al lang geweten waren. 
De verantwoordelijken in Wallonië wisten al lang dat 
er gekozen moest worden tussen de uitbouw ofwel van 
Chertal-Luik ofwel van Carlam-Charleroi. Voor twee 
breedwalserijen met platte produkten is er eenvoudig
weg geen plaats op de markt. 
Deze evidentie werd door de Waalse politieke en 
syndikale bonzen verzwegen voor de arbeiders. Nog 
sterker: de bedrijfsleiding van Cockerill-Sambre en 
de syndikale top gingen hand in hand om met de vele 
— mondelinge én schriftelijke — Europese en Brussel
se richtlijnen de vloer aan te vegen. Er werd geïnves
teerd zowel in Chertal als in Carlam. De Luikse FGTB-
baas Gillon zegde cynisch: „investissons: l'étatpayera 
tout". Laat er ons maar geld tegenaan gooien, de 
Vlamingen betalen toch wel! 
Uiteraard was men er in de Wetstraat niet onwetend 
van, dat zowel Chertal als Carlam worden uitgebouwd. 
De vorige en de huidige regering zwegen echter. 
De verantwoordelijkheid voor deze ongehoorde toe
stand ligt dus op meerdere vlakken. Ten eerste bij de 
Waalse politieke en syndikale leiders en de staalba-
zen die ongestoord voortgaan goede sier te maken met 
andermans centen. Vervolgens bij de EG-kommissie 
die maanden getalmd heeft alvorens een zwak advies 
op te maken en die nu, vlak na dit advies, alweer een 
bocht van 180 graden neemt. Tussen haakjes, de 
aanwezigheid én de invloed van Davignon in de 
Europese Kommissie betekenen voor de Vlamingen 
niets goeds. 
Tenslotte de reuzegrote verantwoordelijkheid van de 
jongste regeringen en vooral van de huidige. Mar-
tens-V heeft de voorkeurbehandeling voor het Waalse 
staal bovenaan het lijstje van zijn prioriteiten geschre
ven: hij poogt met alle middelen en vele miljarden — 
waarschijnlijk dan nog vergeefs! — de weke Waalse 
flank van zijn regering te beschermen. 
Vorige week daverde de lichte cavalerie door Brussel 
om de betogers uit de Wetstraat te houden. De Waalse 
staalarbeiders zijn echter slechts figuranten in de 
walgelijke komedie die opgevoerd wordt. Hén wensen 
wij waar zij recht op hebben: werk en een toekomst. 
Voor ons, Vlamingen, wensen en eisen wij evenveel. 
Wanneer wij en zij niet alles willen verliezen, moet er 
dringend een einde komen aan de komedie van laf
heid en onverantwoordelijkheid. Klare toestanden, 
duidelijke rekeningen, zowel over staal als over kolen 
en scheepsbouw. 
De splitsing van de vijf nationaal gebleven sektoren en 
de opdeling ervan naar de regio's is een kwestie 
geworden van blijven of verzuipen. Voor hen en voor 
ons! 

tvo 

Foto van de week 

Nog geen week na een incidentnjke staalbetoging die een schokgolf van Cockenllingen door de Wetstraat 
veroorzaakte, blijkt dat de ordestrijdkrachten vanwege de regering-Martens groot ongelijk knjgen De Waalse 
staalarbeiders hebben volkomen gelijk dat ze geen frank en geen een werkplaats willen inleveren Zo blijkt 
vandaag Als gevolg van die betoging hebben de EG-kommissie, PSC'er Davignon, en de regering-Martens be
slist dat integendeel in het staalbekken van Charleroi de produktiekapaciteit zal verhoogd worden ' 

(Foto PNS) 

SCHILTZ: „Dit is de uitweg 
I I 

Verleden maandag heeft Hugo Schiltz de knuppel in het hoenderhok 
gegooid Zijn verklaring, die hij aflegde met het gezag van een Vlaams 
minister, bevat een paar duidelijke krachtlijnen 
Ten eerste situeerde hij het Waalse staaldrama m het juiste kader De 
Walen hebben niets te verwijten aan de Vlamingen- het Waalse staal 
gaat kapot aan het wanbeheer van de staalbaronnen en aan het 
syndikaal anarchisme Niet alleen hebben de Vlamingen geen zin om 
de rekening voor de gebroken potten nog langer te betalen, zij kunnen 
het eenvoudigweg niet „er is in het Vlaamse Gewest geen overschot 
meer op het regionale produkt, zodat wij ons geen gebaren ten op
zichte van onze buren kunnen veroorloven" 

Vervolgens haalde de Vlaamse 
Gemeenschapsminister de thans 
in Vlaanderen algemeen gedeelde 
vaststelling „Indien de nationale 
ekonomische sektoren met ge-
plitst worden, zal elk herstelbeleid 
op nationaal vlak mislukken" 
Een nieuw geluid is dat Schiltz 
meteen de weg aanduidt om dit 
doel te bereiken de Vlaamse en 
Waalse regeringen kunnen onder
handelen over de regionalizenng, 
de Vlaamse regering zou trou
wens rechtstreeks moeten onder
handelen over het ekonomisch be
leid met de EG-Kommissie 
Dat een meerderheid in de Vlaam
se regering denkt of voelt zoals 
Schiltz, lijkt wel duidelijk te zijn, de 
regenng in haar geheel heeft im

mers het negatief advies over het 
protokol van de staalfinancienng 
opgesteld Dat momenteel echter 
de moed en de politieke wil aan
wezig zijn om de door Schiltz 
getoonde weg in te slaan, is twijfel
achtig De meerderheidspartijen 
vooral, die het koalitiespel doorge
trokken hebben tot in de Gemeen
schapsregering, komen in een 
kwalijke positie wanneer zij moe
ten kiezen tussen hun nationale 
ministers en hun gemeenschaps
ministers ZIJ zullen deze keuze zo 
lang mogelijk trachten te ontlopen 
Heel lang zal dat echter met moge
lijk zijn Vrij vlug zal het onhoud
baar blijken dat CVP-ministers in 
de Vlaamse regering zus zeggen, 
terwijl hun CVP-kollega's in de 

nationale regenng net andersom 
doen 

Zelfs voor wat de nationaal geble
ven sektoren betreft, wordt het 
voortaan vnjwel onmogelijk de 
konflikten en tegenstellingen op
gesloten te houden binnen de na
tionale regering Indien ze ook al 
met kan beslissen toch heeft de 
Vlaamse regering — net overi
gens als de Waalse — haar zeg 
Vroeg of laat zal het onvermijdelijk 
zijn dat een einde gesteld wordt 
aan de dubbelzinnigheid de half
bakken regionalizatie zal doorge
trokken moeten worden naar echt 
zelfbestuur 

Wat de VU-mimster voorstelt is 
om het nu te doen, zo rap moge
lijk, vooraleer de Vlaamse ekono
mische substantie volkomen aan
gevreten IS door de Waalse brand
schatting 

Krijgt Schiltz vanuit de Vlaamse 
openbare mening, die met anders 
denkt, voldoende steun om zijn 
kollega's in de Vlaamse regenng 
vlug genoeg op die weg te dwin
gen? Daarvoor moet onder meer 
de Volksunie zorgen' 

Statistisch hardgekookt dio cenes BIZ. 



m Brieven 

vroeg men hem regelmatig als beheer
der of advizeur van een onderneming. 
Het antwoord klonk telkens; „Vraag 
het aan mijn zoon, Mark, die is verstan
diger dan ik en die heeft nog wat tijd". 
Vandaar... 'n (onvolledige), lijst van de 
beheerraadschappen van M. Eyskens 
in: Telefunken België, Eternit. Consor
tia (Uitgeverij), Royale Beige,... (VIg. 
professor Maton Het rood van de 
klauwen; bijlage Atlaskaart van de 
financiële groepen). Het is normaal dat 
als iemand minister word t hij afstand 
doet van zijn posten in de privé-
nijverheid. Van M. Eyskens heb ik nog 
niets daarvan gehoord. 

R.d.N., Nijien 

WAAR LIGT.DE SCHULD? 
Van verschillende zijden hoort men de 
jongste tijd nogal veel dat het erg 
wo rd t als men zich in Vlaanderen 
minder Belg gaat voelen. 
Maar waar zou de schuld wel liggen? 
In plaats aa daarover te zeuren en te 
klagen, zouden de betreffenden beter 
eens naar de oorzaken gaan zoeken. 
Het aantal ontevredenen groeit inder
daad met de dag meer en meer — en 
velen zijn het reeds lang beu om als 
derderangsburgers beschouwd te 
worden. Want het is een fei t dat 
zolang België bestaat er nooit een 
regering geweest is die tolerant en 

. eerlijk genoeg was om ook de Vlamin-
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gen als volwaardige burgers te be
schouwen, niettegenstaande wij ook 
nu nog de meerderheid der bevolking 
uitmaken. 
Kan er dan geen enkele Vlaamse 
minister de moed opbrengen om te 
zeggen dat — nu er een taalgrens 
bestaat — het moet gedaan zijn met 
de frankofone aanspraken op Vlaams 
grondgebied en dat ze zich moeten 
leren aanpassen als zij op Vlaamse 
bodem willen wonen... Dat hebben de 
duizenden Vlamingen die zich in Wallo
nië zijn gaan vestigen immers ook 
moeten doen — en zij hebben dat heel 
normaal gevonden — ook nu nog en 
dit zonder de minste faciliteiten! En 
waarom moet Vlaanderen steeds 
maar blijven opdraaien voor de Waal
se ekonomische zelfmoord-politiek? 
Met de Vlaamse miljarden die nu 
voortdurend in volledig uitzichtloze 
Waalse projekten worden gepompt 
(zie o.a. de bodemloze Waalse staal-
puü zou men onze eigen Vlaamse 
ekonomie heel wat doelmatiger kun
nen helpen. 
Zolang Vlaanderen niet over zijn eigen 
inkomsten kan beschikken, zolang kan 
er van werkelijke autonomie absoluut 
geen sprake zijn! 

Het kan op de duur immers nooit goed 
gaan in een land, waar de liefde altijd 
van dezelfde kant moet blijven komea 
Ook kan een meerderheid zich niet 
eeuwig blijven buigen voor een min
derheid, al is ze nóg zo verdraagzaam. 
En nog iets: alle Vlaamse ministers en 
parlementairen spreken Frans — en 
dat moet zo zijn — maar hoe kunnen 
de Waalse ministers mee een land als 
België helpen regeren als ze niet eens 
de taal van het grootste deel der 
bevolking kunnen of willen spreken? 
(de paar uitzonderingen niet te na 
gesproken). 

G.tC, Eupen 

MARK EYSKENS: 
EEN RUIL? 

In 1970 was professor Mark Eyskens 
de laatste kommissaris-generaal van 

de unitaire katolieke universiteit te Leu
ven (KUL). Hij werd terzelfder tijd 
staatssekretaris voor streekekonomie 
in de regering-Tindemans, op voor
waarde dat Leo Tindemans, toen eer
ste minister, lektor werd aan de K U L 
Lektor is de eerste graad van profes
sor. Kun je je een betere brandverze
kering en bestaanszekerheid indenken 
dan voor het leven professor te wor
den aan de oudste universiteit van het 
land (gesticht in 1426)? Welke lessen 
geeft Leo Tindemans dan in Leuven? 
Europese problemen, 1 (één) uur per 
week. Het staat in de studiegids voor 
Leuven. Niet mis om voor de rest van 
je leven een vaste wedde te hebben 
van professor naast die vele andere. 
De wedde van professor is die van de 
hoogste ambtenaar, sekretaris-gene-
raal voor een ministerie, nl, 1,9 miljoen 
per jaar, kamerlid (2 miljoen per jaar, 
slechts voor de helft belastJ, minister 
(2 miljoen..J, voorzitter van de EVP 
(Europese Volkspartij) enz..., enz... 
Ik ben de eerste om te zeggen dat ook 
een Kamerlid recht heeft op bestaans
zekerheid. Het is een onnatuurlijke 
toestand dat bv. de heer Renaat Pee-
ters, bediende van de Boerenbond, 
toen hij in 1965 CVP-Kamerlid voor 
Turnhout gekozen werd, hij bij de BB 
ontslag moest indienen, daarna half-
tijds journalist bij „De Standaard", enz... 
Dit wordt opgelost door een stukje 
w e t waarbij een parlementair verlof 
ingevoerd word t zoals een ziektever
lof of soldatenverlof, waarbinnen men 
niet ontslagen mag worden in de firma 
of dienst waar men werk t Dit zou de 
Kamerleden ook meer zelfstandig en 
minder onderdanig maken. 
Donderdag 5 november 1981 zei pro
fessor Mark Eyskens aan zijn ekono-
mie-studenten te Leuven: „Ik kan mor
gen geen les geven. Ik moet aan de 
oudjes van 90 jaar en meer in Leuven 
bloemen geven voor de verkiezingen 
(van 8 november 1981). Volgende 
keer zijn ze er wellicht niet meer". De 
studenten protesteerden, terecht en 
tevergeefs. Enkele kiezers strikken 
heeft blijkbaar voorrang op de „plicht 
van staat" van een katolieke professor. 
Toen zijn vader, professor Gaston 
Eyskens, 5 maal eerste minister was. 

Alva's bezetters voornamelijk Antwer
penaars tegen het lijf liepen! „Sinjoor" 
komt ook wel van het Spaanse „se-
fior". 

Wat me in de brief van de heer 
Gilissen echter het meest opvalt is een 
zeker kontentement dat ik kan be
speuren waar hij vaststelt dat in het 
buitenland de menu's op vele plaatsen 
reeds in verstaanbaar Nederiands zijn 
opgesteld. Moesten de horecabedrij
ven aan onze kust de anderstalige 
toeristen zo terwille zijn dan zou Jaak 
Gilissen dit ongetwijfeld bestempelen 
als een anti-Vlaamse daad... 

J.W., Gelstingen 

ERNST OF SCHIJN? 

Reeds meer dan 15 jaar stelt de 
Volksunie dat Vlaanderen en Wallonië 
ekonomisch verschillend denken en 
terzake eigen verantwoordelijkheid en 
financiële middelen moeten toegewe
zen krijgen. In deze eis werd de VU tot 
nu toe door geen enkele andere 
Vlaamse partij gesteund. Alleen de 
CVP hield af en toe de schijn op, 
vooral als het er op aankwam Vlaamse 
stemmen binnen te halen. De gevolgen 
worden nu snel even dramatisch als 
duidelijk. De eindeloze, overwegend 
Vlaamse geldstroom naar ten dode 
opgeschreven of zich niet aanpassen
de Waalse bedrijven, zuigt onze ge
meenschap mee in de ekonomische 
afgrond. Weldra zullen ook in Vlaande
ren geen middelen meer beschikbaar 
zijn om haar ekonomie te vernieuwen 
via een sterk uitgebreid en toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. 
De CVP-jongeren hebben nu in een 
persmededeling het bekende Volks
uniestandpunt onderschreven. Menen 
ze het ditmaal, of zijn het alleen maar 
woorden, met de bedoeling het 
Vlaams imago van de CVP op te 
vijzelen met het oog op betere verkie
zingstijden? Dat kan en moet nu einde
lijk maar eens heel vlug blijken. Want 
wie kan de CVP, nog steeds veruit de 
sterkste partij in Vlaanderen, beletten, 
met de zekere steun van een fel 
versterkte VU, de Vlaamse zelfstan
digheid door te drukken? 
Het is dan ook duidelijk waar de 
verantwoordelijkheden liggen. Aange
zien de enige bestaansreden van een 
politieke partij bestaat in het trachten 
te realizeren van haar ideeën en stand
punten moeten de CVP-jongeren 
maar eens konsekwent zijn. En van 
hun politieke ouders eisen dat ze hun 
woorden in daden omzetten. Zoniet 
degenen steunen die zeker achter de 
idee van Vlaamse zelfstandigheid 
staan. Want er staat nu teveel op het 
spel en wie zei verieden jaar dat er 
geen uur meer te veriiezen is? 

H.V.DA, Schoonaarde. 

CARAMBA! 
Graag enkele op- en aanmerkingen bij 
de lezersbrief van J.G. Maasmechelen 
(„WIJ" 11.2.82 „Klemtoon op Vlaande
ren"). Natuuriijk moeten we ons mani
festeren als Vlamingen als we op 
vakantie zijn, hoewel onopvallend. De 
Spaanse vertaling van Vlaanderen is 
Flandes en niet Flandrès, Wel moet je 
opletten als je wil zeggen dat je Vla
ming bent. „Flamenco" wil namelijk 
zeggen „stoefer, vrijpostig persoon". 
Zeg dus nooit „Soy Flamenco"! Dit 
stamt waarschijnlijk uit de tijd dat 

KOMEN 
Het station van Komen zou zogezegd 
beschikken over NedeHandstalige for
mulieren voor treinabonnementen. 
Mijn vraag luidt dan „Waarom geven 
ze er dan geen aan ons"? 
De NMBS gaf als antwoord dat er 
voor de eerste maal Nederiandstalige 
eksemplaren werden gevraagd. Ik kan 
getuigen aanhalen die eerder ook Ne-
deriandstalige formulieren gevraagd 
hebben en die als antwoord kregen 
dat er geen voor handen waren. Ik 
denk dat die NedeHandstalige doku-
menten wel in een diepe schuif moeten 
liggen. Of heeft de stationschef van 
Komen dan zo'n lange arm dat hij alles 
in de doofpot kan steken? 
Wat ik ook absurd vind, is het feit dat 
alle bedienden van Komen „anciens" 
zijn die de loketten zeker goed moeten 
kennen en dus alle bergplaatsen van 
de abonnementen — vooral de Neder
landstalige — moeten kennen. 
Waarom geven ze dan als antwoord 
dat wij maar naar Kortrijk moeten om 
een Nederlandstalig abonnement af te 
halen? 
Of is men in het station van Komen 
soms te lui of heeft men schrik van een 
of andere Waalse baas? 

M.M,, Komen 

„MIJN ANTWOORD" 

Of het dossier „Spekpater" in het 
weekblad „Humo" laster, leugen en 
modder was, is eigenlijk minder ter 
zake dan de waarheidsvraag. Het 
recht op antwoord van de Spekpater 
(gepubliceerd in „Humo") was alleszins 
niet van aard om de beweringen van 
„Humo" te weerieggen. 
Eigenlijk zijn de „onthullingen" van 
„Humo" over handel en wandel van de 
Spekpater nauwelijks het vermelden 
waard, ware het niet dat diezelfde 
pater ambieert het levende geweten 
van het westelijk halfrond te zijn. 

F.S., Brakel 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren v^i], 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelijk de onze-

De redaktie 

WAAROM MU&EM EMIGREREM 
Deze week start Knack een reeks 

interviews met de Nieuwe Emigranten. 
Hun aantal lijkt gering in absolute 
cijfers, maar er moet t(x;h een reden zijn 
voor deze „brain drain". 
Knack peilt naar het waarom. 

Een les in socialisme 
Knack was erbij toen onlangs in 

Parijs zakenlui uit 23 verschillende 
landen met elf leden van de Franse 
regering gekonfronteerd werden. 
Het doel: de ekonomische visies van de 
regering Mauroy toetsen aan de zake
lijke werkelijkheid. Een reportage van 
Toon Lowette. 

Gerard Deprez 
De nieuwe PSC-voorzitter aan het 

woord in Knack. Een pleidooi voor het 
harmoniemodel: zijn visie op de Waalse 
kristen-democratie is er een van hechte 
volkspartij. 

Minister Vreven 
De nieuwe defensie-minister over 

zijn aankoop- en personeelspolitiek 
en het bewogen verleden van zijn 
departement. 

knack 
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Mensen m 
Deprez: zonder verrassing 

Verleden week werd Gérard De
prez zonder verrassing verkozen 
tot voorzitter van de PSC. De 
PSC is de enige partij die haar 
voorzitter laat kiezen bij alge
meen stemrecht en per korres-
pondentie. 
Van de zowat 65.000 PSC-leden 
hebben er 23.000 aan de verkie
zingen deelgenomen, hetzij on
geveer 36 t.h. Op deze 36 Lh. 
haalde Deprez 78 th . van de 
stemmen. Een komfortabele 
overwinning, met een percentage 
dat hoger ligt dan bij zijn voor
gangers Servais, Nothomb en 
Vanden Boeynants. 
De nieuwe voorzitter zal het ech
ter verre van gemakkelijk heb
ben. In de allereerste dagen 
reeds krijgt hij af te rekenen met 
de precizering van de MOC-be-
slissing om een politieke bewe
ging te vormen. De stijgende 
onrust in Wallonië — waarbij de 
CSC zich niet onbetuigd laat — 
moet onvermijdelijk naar span
ningen over de PSC-regering-
sdeelneming leiden en naar ver
scherpte tegenstellingen binnen 
de partij. 

Bij dit alles mag niet vergeten 
worden dat de PSC eigenlijk een 
numeriek en elektoraal zwakkere 

faktor is dan de VU. Op het 
politieke schaakbord ligt dat 
echter anders, gelet op de bin
ding CVP-PSC. 

Goor en 
Groot-Brussel 
Staatssekretaris voor het Brus
selse Gewest Cécile Goor heeft 
een boekje uitgegeven dat „Tips 
voor een beter leven te Brussel" 
bevat. 

In deze brochure worden de zes 
Vlaamse randgemeenten ge
woonweg bij de Brusselse agglo
meratie gevoegd. De uitgave 
richt zich trouwens „tot de inwo
ners en toekomstige inwoners 
van Brussel". 

Cécile Goors annexatieplannen 
zullen nooit uitgevoerd worden. 
Inmiddels echter verzorgt me
vrouw toch maar, op kosten van 
de belastingbetaler, haar cam
pagne en die van haar partij in 
het vooruitzicht van de gemeen
teraadsverkiezingen. 
Wie spreekt daar van inleve
ren?-

Prins Karel 
betaalt geding 
Het maratonproces tegen net 
echtpaar Bricmont, aangelegd 
door prins karel, is geëindigd op 
een vrijspraak. 
De overwegingen die dit vonnis 
staven, zijn weinig vleiend voor de 
gewezen prins-regent: ongeloof
waardigheid, buitensporig gedrag, 
wispelturigheid, wanbeheer en 
verkwisting, vervalsing van de 
waarheid behoren al tot de lichtste 

Deze week dit... 
Jan met de pet ziet het niet 
meer zitten. Samen met moeder 
de vrouw tracht hij zijn 
huishoudelijk budget in 
evenwicht te houden. Wat 
geboekt wordt, moet betaald 
worden. Veel zou hij graag 
doen, veel zou hij met genoegen 
bezitten, maar ja... „de tering 
naar de nering" is niet alleen een 
oude maar ook wijze 
volksspreuk. 
Zolang hij werk heeft zal het 
wel ronddraaien. Als er zaad in 
't bakske komt, kan hij het 
redden. De kinderen mogen 
studeren en nu en dan is er 
nog wat over om te sparen. Zo 
dacht hij tenminste. 
Wat hij de jongste tijd allemaal 
hoort, leest en ziet gaat echter 
zijn petje te boven. De staat, wie 
is dat? Daar hoort hij toch bij? 
Drt is toch heel het volk; al de 
mensen betalen belastingen. 
Die staat heeft nooit genoeg 
geld. Integendeel die leeft er 
maar op los en maakt een hoop 
schulden. Ongelooflijk veel 
schulden: honderden, neen 
duizenden miljarden. Getallen 
waar Jan niet bij geraakt. 
En nu zeggen de ministers dat 
het niet meer verder kan. Dat er 
iets moet veranderen. Daar 
kan hij in komen. Het is hoog 
tijd dat er zo gesproken wordt. 
Als die grote heren het nu ook 
maar zouden doen. Maar nu 

schijnt die grote „verandering" 
erin te bestaan, dat hij moet 
inleveren. Dit wil zeggen dat hij 
wat meer moet afgeven. De 
post, telefoon, tram en trein 
moeten duurder worden. Als 
hij, zijn ouders of kinderen ziek 
worden, moeten ze meer 
betalen. En ze gaan een stuk 
van zijn loon afhouden. 
Bijgevolg minder zaad in 't 
bakske en 't zal rapper leeg 
zijn. 
Maar dat is nog niet alles. Nu 
blijkt deze regering van 
sommige vrienden of geburen 
nog méér te eisen. Zij worden 
voor de keuze gesteld: nóg 
minder loon of géén werk. Nu 
kan Jan niet meer volgen. 
Kiezen tussen goed en kwaad. 
Dat kan. Kiezen tussen minder 
loon en méér werk. Dat gaat 
ook. Dan kunnen andere 
makkers werk vinden. Maar 
kiezen tussen twee kwade 
dingen. Dat is toch te veel 
gevraagd. 
Bovendien, waarvoor moet het 
dienen? Als hij zijn broeksriem 
een gaatje toehaaK, waarheen 
gaat dan het geld dat hij 
afgeeft of minder verdient? 
Dagelijks kan hij lezen dat de 
Walen absoluut geen zin hebben 
om iets af te geven. Ook al 
verdienen ze een pak meer. 
Dagelijks verneemt Jan de 
Vlaming dat er miljarden 

gegeven worden aan fabrieken 
in Wallonië, die daarmee zelfs 
niet gered worden. Dan voelt 
Jan zich bedrogen. Hij begrijpt 
het niet meer. 
Dit verhaal van Jan met de pet 
is geen fiktie. Het is de harde 
realiteit. 
Nooit in de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging, hebben 
de Vlaams-nationale 
standpunten zo diep en 
rechtstreeks ingegrepen op de 
dagelijkse feiten. 
De Volksunie heeft de 
verdomde plicht Jan te doen 
inzien dat hij minder zou 
moeten inleveren, als Vlaanderen 
baas was in eigen huis. Jan 
moet beseffen dat hij 
onmeedogend gedreven wordt 
naar een definitieve verarming, 
als hij en alle Vlamingen niét 
dringend de vuist opsteken naar 
de traditionele partijen en eisen 
dat zij inderdaad verandering 
brengen. De enige die sociaal 
verantwoord is, werk en 
zekerheid brengt en een 
uitweg biedt uit de krisis: dé 
Vlaamse staat! 

Vic ANCIAUX 

verwijten die de Graaf van Vlaan
deren zich in de oren laat knopen. 
Daarenboven: dit proces, dat om 
de lieve centjes begonnen werd, 
eindigt er mee dat de prins zich 
hoort veroordelen tot de kosten 
van het geding, hetzij zowat 
90.000 fr. Een peulschil uiteraard, 
naast de tientallen miljoenen waar
over het in dit proces ging. En 
naast de kosten van één enkel 
prinselijk nachtje-uit.. 

Late waarheid 
van Lode Claes 
In de Brusselse agglomeratie-
raad heeft Lode Claes, die daar 
eerst zetelde voor de Volksunie 
en daar sindsdien Is blijven zete
len voor de — Inmiddels ter ziele 
gegane — Vlaamse Volkspart i j , 
verleden week een merkwaardi
ge verklaring afgelegd: „Het zou 
heel wat redelijker en fatsoenlij
ker zijn da t wie overstapt zijn 
mandaat ter beschikking stelt 
van de politieke formatie waarin 
hij verkozen werd". 
Wie grinnikt daar „luister naar 
mijn woorden maar kijk niet naar 
mijn daden"? 

Gol en het 
omroepbeleid 
Sinds geruime tijd heeft Gol, eerst 
als voorzitter van de PRL en nu als 
vice-premier, van de strijd tegen 
de omroep een stokpaardje ge
maakt Nu hij biekleed is met minis
teriële macht wil hij deze in de slag 
gooien. Hij heeft aangekondigd 

dat in tegenstelling tot het gema
tigde en beschaafde gebruik dat 
alle regeringen tot nog toe ge
maakt hebben van het recht op re
geringsmededelingen op radio en 
tv, Nj er nu de brand wil injagen: 
„Wij zullen dagelijks informatie 
doorspelen op de uren die ons 
bevallen". 
HIJ schijnt in de regering-Martens 
V medestanders te vinden voor dit 
nieuwe propaganda-beleid: naar 
verluidt wordt overwogen, het re
geringswerk toe te lichten in fre-
kwente „flashes" dicht bij het 
nieuws, zoals de reklamewereld 
dat doet 
Gols voornemen zou weleens 
naar een inter-Waals konflikt kun
nen leiden. In dit halverwege gere-
gionalizeerde België berust de be
voegdheid voor de regeringsme
dedeling — evenals voor de rekla-
me — weliswaar bij de centrale re
gering, maar de rest van het 
omroepbeleid staat onder voogdij 
van de gemeenschap. 
In de centrale regering behoort 
Gol tot de meerderheid; in de 
Waalse gemeenschapsregenng 
staat hij echter in de minderheid. 
Alhoewel, wat Vlaanderen betreft 
dezelfde meerderheid de lakens 
uitdeelt in de centrale regering en 
de gemeenschapsregering, is ook 
daar het probleem gesteld: het 
gebruik van radio en tv voor de 
centrale regeringsmededelingen is 
wettelijk gewaarborgd, terwijl de 
eigenlijke voogdij-overheid — de 
Vlaamse gemeenschafjsregering 
— geen wettelijke basis heeft om 
zich van haar eigen radio en tv te 
bedienen. 

Te voegen bij het dossier van de 
volop woedende eterslag... 
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Vorige week woensdag werd Wies Moens in het Nederlandse Neerbeek ten grave gedragen. Namens de VU 
brachten onder meer voorzitter Vic Anciaux, gemeenschapsminister Hugo Schiltz en kamer-questor Willy 
Kuijpers deze merkwaardige Vlaamsnationalist, die een ferm stuk van onze geschiedenis schreef, een laatste 

groet... (foto Herman De Wit) 

Diepe kloof... 
Hoe diep de kloof wel Is tussen 
de Vlaamse en de Waalse vleu
gel van het ACV, blijkt bij nazicht 
van de respektievelijke leden
bladen. 
Op 5 februari jongstleden kregen 
de Waalse leden van het ACV 
hun weekblad „Au travail" in de 
bus, met als levensgroot op
schrift: „Grève d'avertissement 
Ie 8 février". Diezelfde dag ont
vingen ook de Vlaamse leden 
hun blad „De Volksmacht". Daar
in stond evenwel te lezen: „ACV 
staakt niet op 8 februari". 
Het is erg te moeten vaststellen 
dat enkel Houthuys-nationaal er 
niet toe komt hieruit de passen
de besluiten te trekken. 

...Niet te 
lijmen 
Hij dreigt dan ook vroeg of laat 
nfiet de neus op de feiten gedrukt 
te worden. Of beter, voorbijgehold 
te worden door de feiten. 
Want na de eenzijdige beslissing 
van het Waalse ACV onfi toch deel 
te nemen aan de 24 urenstaking, 
rommelt het opnieuw aan de top 
van het ACV. Oorzaak hiervan Is 
het voornemen van de nationale 
letding om geen stakersvergoe

ding uit te betalen aan de aange
slotenen, die samen met het 
ABVV gestaakt hebben. 
Dit voornemen treft uiteraard 
vooral de franstallge vleugel, die 
hierop zou gedreigd hebben 
voortaan zijn eigen weg te gaan. 
Bij dit alles komen dan nog de ma-
tiglngsvoorstellen van de regering, 
waarbij het ACV weinig komforta-
bel komt te zitten na het njet met 
alleen van het ABVV, maar ook 
van de liberale vakbond 

Vlaams of 
Belgisch? 
Tijdens de vergadering van het 
CVP-bureau moet het tot een 
felle woordenwisseling gekomen 
zijn tussen minister van Ekono-
mische Zaken Eyskens en zijn 
koliega Geens van de Vlaamse 
regering. Eyskens neemt het niet 
dat in die Vlaamse regering ge
twijfeld wordt aan zijn eerlijkheid 
bij de behandeling van het staal-
dossier. Meer bepaald dat de 
staatswaarborgen niet 38 t.h. 
zouden bedragen, zoals hij stelt, 
maar wel 75 t.h. 
Ondervraagd over dit incident 
verklaarde Geens dat het hier 
zeker niet om een persoonlijke 
affaire ging, wel over een betwis
ting tussen de Vlaamse en de 
Belgische regering. Eigenaardig 

Als de regenng-Martens V niet toegeeft, en er niet meteen voor zorgt 
dat de miljardenstroom naar Wallonië nog aanzwelt, dan zal ex-minister 
Mathot eind deze maand aan het hoofd van opgejutte staalarbeiders in 
Brussel nog méér amok komen maken dan vorige week. 
Prompt kreeg hij gehoor: het duo Eyskens-Davignon heeft er alvast voor 
gezorgd dat de produktie van Carlam in Charleroi in plaats van afgeremd 
integendeel door toedoen van de EG-kommissie een subsidiërende 
voorkeurbehandeling zal krijgen... (Foto Dann) 

is dat dit gebeurt tussen twee 
leden van een en dezelfde partij, 
de CVP, die hoe dan ook Vlaam
se kiezers vertegenwoordigt 

...Na het 
onderzoek! 
De vraag of de CVP een Vlaamse 
dan wel een Belgische partij is, zal 
eerstdaags beslecht worden door 
de leden zelf. 
Deze hebben allemaal vanuit de 
Tweekerkenstraat een enquête

formulier ontvangen, waarvan het 
de bedoeling is na te gaan aan wat 
de verkiezingsnederlaag van 8 no
vember moet verweten worden 
De opstellers zelf van het formu
lier hebben met minder dan 28 
mogelijke oorzaken ontdekt voor 
die nederlaag. Enkele daarvan 
kunnen we u moeilijk onthouden 
verdeeldheid in de partij, te weinig 
uitgesproken Vlaamse politiek, 
slechte verkiezingscampagne, de 
houding in verband met El Salva
dor en de kernraketten 

Helemaal geen gemakkelijke op
dracht voor de CVP-leden 

Carlammerijen 
Tot in de EG-kommissie heeft de 
Waalse staallobby haar mannetjes 
zitten. In de persoon van kommis-
sielid Davignon bij voorbeeld. 
Eerst zette de Europese Kommis
sie erg veel kwaad bloed In Wallo
nië met de verklaring dat een 
tweede oven In de warmwalsenj 
van Carlam in Charleroi geen toe
komstkansen mag krijgen Nog 
geen week alter is er na veel 
straatherrie en drukke couhssen-
gesprekken tussen Davignon en 
ekonomleminister Mark Eyskens 
de EG-besllssIng dat integendeel 
de uitbreiding van de staalaktlvitel-
ten bIj Carlam vanwege de Euro
pese Gemeenschap zelf een voor
keurbehandeling verdient. Een 
staalvestiging In het Groot-hertog-
dom-Luxemburg zal dan maar het 
gelag moeten betalen... 

Het is diezelfde EG-kommIssie die 
bIj wijze van diktaat afkondigde 
dat de (overwegend Vlaamse) 
textielnijverheid aan sanering toe 
IS, dat Sidmar ook al te hard werkt, 
dat in Vlaanderen geen gewesten 
meer aan te wijzen zijn die EG-ont-
wikkelingssteun verdienen, enzo-
meer... 

Slechts één 
beleid 
In een gesprek met de redaktie 
van de Gazet van Antwerpen ver
klaarde minister Eyskens dat „in 
de nationale sektoren slechts één 
enkel beleid gevoerd wordt en dat 
daarbij geen rekening gehouden 
wordt met de lokalisatie van de 
bedrijven". 
Immers, aldus Eyskens, mocht in 
het Vlaamse land de Indruk ont
staan dat binnen de vijf nationale 
sektoren een regionaal verschil
lend beleid gevoerd wordt dan 
zou de roep om deze sektor te 
regionalizeren uiteraard onweer
staanbaar worden. 
Waar leeft deze man eigenlijk"? 

Tussen woord 
en daad 
In het jaarverslag van de Nationale 
Bank staat te lezen dat het kon-
kurrentlevermogen van onze be
drijven moet aangezwengeld wor
den. Daartoe Is hoe dan ook een 
Inkomensmatlging vereist. 
Gemakkelijkheldsoplossingen zijn 
er volgens het jaarverslag niet: 
„De omschakeling zal offers 
vergen, die billijk moeten verdeeld 
worden. De offers zullen In leder 
geval minder pijnlijk zijn dan de ge
volgen van een langdurige aftake
ling." 
Tot zover de „woorden" van de 
Nationale Bank. De „daden"? Nau
welijks twee jaar geleden 
schreeuwde goeverneur De Stry-
cker van de Nationale Bank 
moord en brand toen de regering 
het inzicht te kennen gaf om de al
lerhoogste pensioenen een beetje 
af te toppen. 

Statistisch materiaal 
Nee hoor, statistieken hoeven niet vervelend te 
zijn. Wel integendeel is het een uitgesproken 
genot, menselijk gedrag uitgedrukt te zien in 
normen en vergelijkbare quanta. Niets is zo grillig 
als de gedragingen van een verliefde jongeman. 
Maar telt men de gedragingen van deze verliefden 
in het koninkrijk bijeen en deelt men ze door het 
precieze aantal jongelui, dan ontstaat een voor
spelbaar gemiddeld quantum. 

Uit het jaarverslag van Agricontact hebben we ge
leerd dat de roos de meest verkochte bloem is, dat 
ze behoort tot de duurdere soorten en dat ze voor
al gekocht wordt als geschenk. Verliefde jongelui 
happen een flink stuk uit deze markt Tijdens de 
bronst liggen de aankopen beduidend hoger dan 
de 71,5 bloemstelen die de gemiddelde Belg zich 
jaarlijks aanschaft Het konsuum vermindert ech
ter zowel kwantitatief als kwalitatief na het huwe
lijk: het gemiddelde van 71,5 stelen wordt niet 
meer gehaald en de aankopen betreffen hoofdza
kelijk goedkoper soorten. 
De jongste tijd wordt het statistisch materiaal 
steeds vaker uitgesplitst over Vlaanderen en 
Wallonië. Zo is Agricontact in staat om mee te 
delen, dat de gemiddelde Vlaming vorig jaar voor 
1.169 fr. bloemen kocht terwijl de Waal het liet 
hangen bij 775 fr. 
Het heeft ons verbaasd. Wij leefden in het hard
nekkig vooroordeel dat de Latijn zich vlugger en 
vaker op amoureuze paden begeeft dan de Ger
maan. We hadden daar aan vastgeknoopt dat het 
verbruik van rozen in de Romaanse gouwen hoger 
zou liggen. Het tegendeel blijkt thans. 
Mag men besluiten, dat de Waal minder hart heeft 
dan de Vlaming? Dit zou overijld zijn. in het 
verslag over een medisch symposium te Charleroi 
vonden we statistisch materiaal dat in een heel an
dere richting wijst: de Waal blijkt duidelijk een ge
voeliger hart te hebben dan de Vlaming. 
Het sterfte-percentage bij hart- en vaataandoenin-
gen bedraagt in Wallonië 48, tegenover slechts 37 

in Vlaanderen. Het verschil tussen de gewesten 
wordt nog duidelijker wanneer men zich buigt over 
het cholesterolgehalte: slechts één-vijfde van de 
Kempenaars haalt 250 mg, terwijl bijna de helft van 
de Walen deze hoeveelheid doodgemoedereerd 
overschrijdt 

De statistiek zich uitstrekkende over een grote 
hoeveelheid individuen, is het niet mogelijk hieruit 
een strikt-individuele konklusie te trekken. Zo 
zullen we nooit met zekerheid het cholesterolge
halte kennen in het bloed van André Cools' 
grootvader die een Kempenaar was; we kunnen 
ten hoogste vermoeden dat het bij de kleinzoon 
beduidend hoger ligt Dit vermoeden wordt ge
staafd door het algemeen gedrag van de politieke 
voorman. 
Evenmin geeft het thans ter beschikking liggende 
cijfermateriaal uitsluitsel over de vraag of het 
cholesterolgehalte stijgt of daalt, al naar gelang 
het individu migreert van Vlaanderen naar Wallo
nië en omgekeerd. Of ligt de verklaring in weer een 
totaal andere statistiek, die we vonden bij de 
NDALTP, blijkens dewelke het wekelijks eieren-
verbruik per kop van de bevolking bij 2,8 stuks in 
Vlaanderen ligt maar bij 3,1 stuk in Wallonië? 
Er zijn nog bergen wetenschappelijk werk te 
verzetten vooraleer het verschil tussen de Vla
ming en de Waal statistisch vastligt. 

18 FEBRUARI 1982 

•1 



Sociaal-ekonomisch VK^ 

De tweede inleveringstrein 
gaat dus eerstdaags vertrek
ken; de mist ingezonden net 
zoals de eerste. Waar, om goe
de liberale redenen, allereerst 
werd uitgepakt met vooral wat 
oogverblindende cadeautjes 
zoals de BTW-verlaging in de 
bouw (slechts renteverlaging 
kan behoorlijk soelaas bren
gen!), was het nu de beurt aan 
de Inleveringsmaatregelen. 
Blikvanger daarbij Is uiteraard 
de gewijzigde index-toverfor
mule, die van aard moet zijn om 
op de eerste plaats de bedrijfs-
lasten dit jaar in enige mate 
behoorli jk te verminderen. 

Sinds 75 

maakte 

Wallonië voor 

732 miljard 

schulden 

Terwijl de verkozenen des 
volks, de parlementsleden, zich 
onledig kunnen houden met 
Wetstraatrondjes waarbij gefi-
lozofeerd wordt over de teleur-
gang van ene waterhoek of een 
andere katedraal, worden de 
regeerbesluiten netjes zoals af
gesproken voorgelegd aan wat 
onderhand gemeenzaam de so
ciale partners wordt genoemd. 
Nationale partners dan wel te 
verstaan. Martens had er geen 
moeite mee om ook de kiese in-
dexvoorstellen bekend te ma
ken, daar waar zijn vorige rege
ring precies over die zere teen 
struikelde. Hij is immers voor 
een ééndagstrip naar de Ver
enigde Staten niet alleen over 
de grote plas gewipt om met 
Reagan de benen onder de 
lunchtafel te steken; hij komt 

Solidariteit met potverteerders? 
vooral terug met enkele voor
hamers, hem bezorgd door het 
Internationaal Monetair Fonds, 
en die hij wijseli jk zo lang mo
gelijk achter de rug zal houden. 
Maar het wordt de regering nu 
menens: inleveren precies zo
als de regering het eist, of een 
klop op de kop-

Tegen de eerste volmachtenbe
sluiten van Martens' regering zijn 
er tal van technische bezwaren 
die op zichzelf voor de genomen 
wetsbesluiten vernietigend zijn. 
De verschillende formules voor 
aanpassing (tijdelijk?) van het 
indexsysteem bij voorbeeld zijn 
alles behalve eenvoudig. Van de 
zelfstandigen zal eveneens een 
inlevering gevraagd worden via 
een solidarlteitsbelasting. en dit 
via het systeem van voorafbeta
ling. Wie te weinig aan bijkomen
de belasting op zijn geraamde 
inkomsten via deze „provisionele 
storting" betaalt, zal achteraf be
dacht worden met een bijkomen
de ook zogeheten verwijlintrest 
van 15 procent (tussen haakjes: 
de liberalen waren onlangs in 
hun elektorale opwelling gekant 
tegen elke belastingverhoging...). 
De inning van de inlevenngsgel-
den van de zelfstandigen zal via 
de minister van Middenstand ge
stort worden in twee nieuwe 
fondsen. 

Wat precies met al die inleve-
ringsgelden zal gebeuren en hoe 
de kontrole op deze miljarden
besteding in de praktijk zal ge
schieden houdt minister Mark 
Eyskens voorlopig nog in zijn 
Pandoradoosje. Inleveren dus, 
en morgen zullen we dan wel 
zien. Inmiddels heeft de regering 
het evenwel gepresteerd beslui
ten te nemen die regelrecht in
gaan tegen één van de grote 
opties die in de regeerverklaring 
staan, namelijk vereenvoudiging 
en vermindering van de adminis
tratieve rompslomp. In het wild
woud van fondsen bij voorbeeld 
worden nog maar eens een aan
tal nieuwe geldzuilen bijge
plaatst 
Intussen blijkt dat de regering 
een hardnekkige traditie gestand 
blijft die inhoudt dat de ene 
onderdaan niet even gelijk wordt 
behandeld als de andere. Omdat 
de werknemers van Cockerill 
Yards zich hardnekkig verzetten 
tegen extra looninlevering liet de 
ekonomieminister Eyskens het 
scheepswerfbedrijf failliet ver
klaren, terwijl Waalse staalarbei-
ders halsstarrig weigeren ook 

Natuurlijk heeft elke Cockerill-arbeider het volste recht voor behoud van zijn werk te betogen en het indus
trieel wanbeleid van de nationale regering aan te klagen. De Cockeriller van Hoboken is niet minder dan die 
van het Luikse. Maar de ene heeft in de Wetstraat wel wat minder rechten dan de andere. 

maar één frank minder te verdie
nen, Inmiddels ook de hoogste 
arbeldsvergoedingen opstrijken 
en kunnen blijven voortwerken 
door mlljardensubsidies van de 
overheid zoals geen andere eko-
nomlsche sektor ooit op een 
decennium tijd kon genieten... 

VEV-studie 
Welnu, precies op dit moment 
dat de Inlevenngstrein sjokkend 
op gang komt krijgen we cijfers 
onder ogen over de Inkomsten 
en uitgaven van belastinggelden. 
Een daaruit blijkt op nog frappan
ter wijze dan in de ophefmaken
de studie (september '80) van de 
Leuvense professoren, dat de 
katastrofale ontwikkeling van de 
nationale overheidsfinanciën toe 
te schrijven is aan de geldhonger 
van Wallonië en nu ook duidelijk 
de Vlaamse ekonomie zwaar be
gint af te takelen. De konklusie 
van een nieuwe VEV-studie die 
woensdag werd vrijgegeven Is 
vernietigend voor de nationale 
regeerpolitlek: 
„Het is niet nmeilijk in te zien 

waarom de grootste druk tegen 
de sanering van de overheidsfi
nanciën door het drukken van de 
uitgaven, vanuit Waalse hoek 
komt Dat Vlaanderen het de 
laatste jaren niet zo schitterend 
meer doet is vooral te wijten aan 
het systematisch opdrogen van 
de kapitaalmarkt door de „natio
nale overheid" om de Waalse 
deficits te financieren. VlaarKh-
ren begint meer om meer de tol 
te betalen voor het niet op tijd 
saneren van de door Wallonië 
veroorzaakte overheidstekor
ten." 
Kan het nog duidelijker gesteld 
worden? De cijfers zijn biezon-
der frappant Wallonië dat in 79 
een tekort had van 111 miljard 
frank op de lopende begroting 
en van 189 miljard op de globale 
begroting, komt in '81 tot tekor
ten van respektievelijk 204 en 
308 miljard frank! 
Voor het jaar '81 zal Vlaanderen 
vermoedelijk een tekort (voor 
het eerst) van 64 miljard op de 
lopende uitgaven kennen. 
De som van de rekeningen van 
de periode 75 tot "81 roept nog 

een duidelijker beeld op: in die 
periode neemt Vlaanderen op 
de lopende rekeningen een 
overschot van 29 miljard voor 
zijn rekening, Wallonië een te
kort van 732 miljard en Brussel 
een tekort van 33 miljard.» 
Van 75 tot '81 maakte Waltonië 
dus op kap van de nationale 
gemeenschap voor 732 miljard 
schulden, hetzij 226.850 frank 
per Waal.. 
Al die tijd kon de Vlaamse ge
meenschap, nnet een gedwon
gen solidariteitsbijdrage, de 
Waalse tekorten nog op een niet 
alarmerend peil houden. 
Maar uit de cijfers blijkt overdui
delijk dat Vlaanderen nu ook 
mee de schuldendieperik in ge
sleurd wordt en het Waalse pot-
verteren niet nneer kan dragen. 
Alleen boedelscheiding door 
konsekwente federalizering van 
de vijf nog nationaal gehcxiden 
grote ekonomische sektoren 
kan sanerend werken. 
Met de volmachtentreinen van 
Martens razen we slechts in de 
mist op een hemelhoge blinde 
muur aan. 

Uitgaven en inkomsten van de overheid in procent van het Bruto Regionaal Produkt (BRP) 
(VEV-cijfers). Inkomsten en uitgaven van de overheid: 1979, 81 in miljarden (VEV-cijfers) 

1975 
Lopend saldo 
Globaal saldo 
Totale uitgaven 

1979 
Lopend saldo 
Globaal saldo 
Totale uitgaven 

1981 
Lopend saldo 
Globaal saldo 
Totale uitgaven 

Vlaanderen 

-»- 2,2 
- 4.7 

495 

+ 1,0 
- 5,3 

53,1 

- 3,5 
- 10,9 

58,8 

Wallonië 

- 8,4 
- 18,1 

67,7 

- 13.9 
- 23,6 

77,4 

- 22,5 
-34 ,0 

88,1 

Brussel 

-1- 1,7 
- 3,9 

40,8 

- 1,2 
- 63 

44,4 

- 4,6 
- 10,7 

49,0 

Rijk 

- 0,8 
- 83 

53,2 

- 3,4 
- 10,5 

583 

- 8,9 
- 17,2 

655 

1979 
Inkomsten 
Lopende uitgaven 
Lopend saldo 
Investeringsuitgaven 
Globaal saldo 

1981 (prognose) 
Inkomsten 
Lopende uitgaven 
Lopend saldo 
Investeringsuitgaven 
Globaal saldo 

Vlaanderen 

786.7 
770,0 

+ 16.7 
1033 

- 87,1 

888,7 
953,1 

- 64,4 
139,1 

- 2033 

Wallonië 

431,2 
5423 

- 111,1 
78,1 

- 189J2 

490,4 
693,9 

- 2033 
104,7 

- 3085 

Brussel 

1823 
1883 

- 5.6 
243 

- 30,4 

207,9 
233,0 

- 25,1 
335 

- 583 

Rijk 

1.4003 
13003 

- 100,0 
206,7 

- 3063 

1387,0 
1380,0 

- 293,0 
277.0 

- 570.0 
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Tendentieus 
Gemeenschapsminister Schiltz 
heeft fel gereageerd tegen de 
artil<elenreel<s die het Franse 
dagblad „Le Figaro" begin deze 
maand aan België wijdde. 
Daarin stond onder meer te lezen 
„dat de Vlamingen menen goed 
Nederlands te spreken, maar dat 
de Nederlanders het daarmee 
niet helemaal eens zijn". In zijn 
brief aan de direl(teur van „Le 
Figaro" stelt de VU-minister dat 
het even absurd zou zijn te bewe
ren dat Zwitsers, inwoners van 
Quebec, Franstalige Belgen en 
Zaïrezen menen goed Frans te 
spreken, maar dat de Fransen het 
daarmee niet helemaal eens zijn. 
Ook was er in die artikelen spra
ke over „ekstremistische, verhit
te flaminganten van het genre 
Volksunie of VMO". Om deze 
ketterij uit de wereld te helpen 
schetst Schiltz bondig het ont
staan van de Volksunie en wijst 
hij er op dat de Volksunie niet al
leen de vierde partij is in Vlaan
deren, maar ook op nationaal 
vlak: de parlementsfraktie van de 
Volksunie is belangrijker dan 
deze van de PSC! 

Studie te 
objektief 
Volgens minister Olivier van 
Openbare Werken moet de studie 
„over de noodzakelijke ekonomi-
sche en sociale investeringen" 
herdaan worden. De minister is 
van oordeel dat deze onvoldoen
de objektief gebeurd is: de mees
te prioritaire infrastruktuurwerken 

worden immers gesitueerd in het 
Vlaamse landsgedeelte. 
De makers van de studie, waaron
der ook franstalige deskundigen, 
hebben volgens hem te veel reke
ning gehouden met de sociaal-
ekonomlsche aspekten en al te 
weinig met de politieke elementen. 
Zij worden dus vriendelijk ver
zocht alle wetenschappelijke ob-
jektiviteit terzijde te schuiven en 
Wallonië te geven waarop het, 
eens te meer, geen recht heeft. 

De PSC 
op zoek 
De PSC mag dan wel met vrij 
grote eensgezindheid een nieu
we voorzitter verkozen hebben, 
daarmee zijn alle problemen nog 
bijlange niet van de baan. 
Dat is ook de mening van die 
nieuwe voorzitter zelf, die voorts 
stelt dat zijn partij dringend op 
zoek moet naar zichzelf. 
De vraag rijst echter wat de PSC 
na een dergelijke zoektocht nog 
zal vinden. Beslissend in dat ver
band is de houding die de alge
mene vergadering van de MOC 
volgende week zal aannemen. 
Dan moet beslist worden welke 
richting het zal uitgaan met de 
pas opgerichte „politieke be
weging". 
Blijft deze beweging braaf schui
len onder de vleugels van de 
PSC of groeit zij integendeel uit 
tot een nieuwe politieke partij? In 
dit laatste geval is het vrij duide
lijk dat de PSC „op zoek naar 
zichzelf van een kale reis zal 
thuiskomen. 

PERSpe^t/ef 
De Vlamingen en de Europese Kommissie zijn de zondebokken van 
de Walen, terwijl de echte schuldigen van de Waalse teloorgang hun 
eigen falend management is en het syndikaal anarchisme. 
Met die uitspraak in De Standaard slaat Hugo Schiltz de spijker op de 
kop. Het is inderdaad al te gemakkelijk om buitenstaanders op te za
delen met alle mogelijke fouten en verantwoordelijkheden, en niet in 
eigen boezem te willen kijken. Nochtans is dat het Waalse drama, 
maar ook_ het Vlaamse drama, want door de Waalse chantage dreigt 
Vlaanderen weer eens te moeten opdraaien voor de Waalse onkunde. 
Er moet een andere weg worden ingeslagen. 

DAT zegt ook Manu Ruys in De 
Standaard: „Welnu, dat men 

het unitaire kader vervange door 
een ander Het zou op termijn 
heilzaam kunnen zijn voor Wallo
nië dat het verplicht wordt meer 
op eigen kracht te gaan steunen. 
Zo zal het ook niet meer de 
verantwoordelijkheden kunnen af
wentelen op Vlaanderen, op Bel
gië, op Europa. 
Thans profiteert Wallonië van een 
systeem dat in grote mate betaald 
wordt door Vlaanderen en dat in 
feite niet meer betaalbaar is. Die 
toestand laten voortduren, is het 
land onregeerbaar maken. Schiltz 
en de Vlaamse regering gaan niet 
dwarsliggen. Heel Vlaanderen 
wenst dat Wallonië opnieuw ge
zond wordt Maar de Vlamingen 
zijn het klagen en de verwijten 
moe. Er dient een andere politieke 
en ekonomische weg te worden 
ingeslagen". 

HET is voor Vlaanderen inder
daad puur zelfbehoud ge

worden om de eis tot boedelschei
ding te stellen. Als we niet willen 
worden meegezogen in het Waal
se moeras, moeten we vlug op 

eigen benen staan. Ook in Vlaam
se ACV-middens groeit die over
tuiging. Lees maar Het Volk: „De 
houding van de Waalse politici en 
vakbonden laten niet veel hoop 
dat de regeringspolitiek betreffen
de de ondernemingen in moeilijk
heden evenwichtig in de twee 
landsgedeelten zal kunnen toege
past worden. Maar de regering 
moet ook weten dat het met op
gaat in Vlaanderen leveringen te 
vragen en bij ontstentenis daar
van, fabrieken te laten failliet gaan 
en in Wallonië uit schrik voor 
straatgeweld, miljarden te blijven 
toesteken. 

Het Vlaams ACV heeft bij herha
ling de regionallzering van de vijf 
nog nationale nijverheidstakken 
geëist De regering zal ten slotte 
moeten inzien dat er niets anders 
opzit 
Alleszins moet voorkomen wor
den dat Vlaanderen mede verzinkt 
in het ekonomisch moeras, waar 
de Waalse leiders hun volgelingen 
naartoe trekken". 

DÉ vraag hierbij is wat CVP en 
PVV gaan doen. Die partijen 

zijn in wezen nog altijd unitair-

voelend en ze hebben schrik om 
de waarheid onder ogen te zien. 
Vandaar ook het CVP-voorstel 
van Dupré, die zoals het een goe
de CVP'er past, geen fundamente
le oplossing voorstelt, maar een 
kompromis. Gazet van Antwer
pen steunt hem daarin: „Ook hij 
sloot een vorm van solidariteit niet 
uit, maar stelde het beginsel dat er 
geen echte nationale sektoren 
zijn, omdat de streek, waarin ze 
gevestigd zijn, er het meest van 
profiteert. Zo kwam hij tot de 
nuchter-logische regeling: 60 t.h. 
van de financiële steun aan de 
nationale sektoren kan van het rijk 
komen, maar 40 t.h. moet van het 

betrokken gewest komen. Daar
door kan dit niet langer teren op 
de nationale solidariteit, zonder ei
gen inbreng. Het is een formule, 
die veruit te verkiezen is, zowel 
boven de radikale boedelschei
ding, als het unitair-nationale profi-
tariaat". 

MET die 60-40 verhouding ten 
gunste van het nationale 

gezag, heeft Vlaanderen in schijn 
meer autonomie, maar de meer
derheid van het geld blijft nog 
komen uit de nationale pot... Ty
pisch voor de „zelfstandigheid" 
waar de CVP voorstander van is: 
de Vlamingen met een kluitje in 

Minister Schiltz: „Eigen falend management en syndikaal anarchisme: de 
echte schuldigen van de Waalse teloorgang." 

het riet sturen, en intussen Vlaams 
geld blijven pompen in Waalse 
putten! 
Intussen blijft Martens de gijzelaar 
van zijn Waalse flank, waar hij 
geen meerderheid heeft en waar 
het rode FGTB de lakens uitdeelt 
en waar PSC en CSC volgen.. 
Het liberale Het Laatste Nieuws, 
dat deze regering schaamteloos 
door dik en dun steunt (waar blijft 
de onafhankelijkheid van die 
krant?) wijst ook op het Waalse 
gevaar: „Een deel van de Waalse 
ACV-vleugel verkiest de politieke 
en ideologische doordrammers, 
de sociale onruststokers. 
In de regering wekt dit enige onge
rustheid. Een scheiding tussen het 
Vlaamse ACV en zijn Waalse ge
ledingen zou ook de regeringskoa-
litie kunnen aantasten, al was het 
maar omdat een of twee ministers 
zouden bezwijken onder de druk 
van buitenuit Premier Martens 
zou ongelijk hebben terwille van 
Waalse opruiers door de knieën te 
gaan". 

HET Laatste Nieuws bednegt 
zijn lezers: Martens is al 

door de knieën gegaan. De vele 
tientallen miljarden voor het Waal
se staal, die reeds beslist zijn, zijn 
daarvan het beste bewijs. Waar 
blijft nu het protest van Het Laat
ste Nieuws en de verbale protes
ten, zoals tijdens Egmont? Nu het 
gaat om het ekonomisch lot van 
Vlaanderen zelf, zwijgt de krant. 
Kenschetsend voor de liberalen: 
luister naar mijn woorden, maar 
kijk niet naar mijn daden... 
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Rob Vandezande: 

„De stille 
gebiedsroof" 
Kamer en Senaat hebben een 
kalme week achter de rug. De 
volksvertegenwoordigers ver
scholen zich in het stille kommis
siewerk, terwijl de hoge vergade
ring slechts met wat gerommel 
over de samenstelling van die 
kommissies de krantetitels haal
de. 
De politieke schijnwerpers zijn 
definitief afgewend van het 
machteloze Parlement. Het 
plaatste zichzelf buitenspel. In de 
kijker lopen nu de regering en 
mensen zoals Debunne, Hout-
huys en Pulinckx. Een jaar lang 
zullen de wetten gedikteerd wor
den vanuit de cenakels van de 
Wetstraat 16 en het sociaal over
leg. 
Op de parlementsleden van de 
oppositie rust de lastige op
dracht om niet aflatend Martens 
en zijn liberaal voetvolk te onder
vragen en te kontroleren. 

P-Sprokkels 

• Kamerlid Paul Van Grem-
bergen diende opnieuw zijn 
wetsvoorstel in dat er toe 
strekt de beperking van en de 
kontrole op de verkiezingsuit
gaven te reglementeren. 

• Ook Joos Somers diende 
opnieuw al zijn wetsvoorstellen 
in om een einde te maken aan 
de sociale en humane gevol
gen van repressie en epuratie. 

• Via een vraag van senator 
Walter Peeters vernemen we 
dat tijdens de vorige regering 
niet minder dan 378 perso
neelsleden van niveau 1 te
werkgesteld waren op de kabi
netten. Bij het uitvoeringsper
soneel liep dat aantal op tot 
1.761. 

• In de Senaat Interpelleer-
den een aantal leden over Co-
ckerill Yards. Nelly Maes wees 
daarbij op de ontzettende ge
volgen die het faillissement 
heeft voor de arbeiders van 
het bedrijf zelf en voor die van 
de toeleveringsbedrijven. „Het 
beleid voor de zeescheeps-
bouw is in gebreke gebleven. 
De overheid, de Société Gé
nérale en de beheerders van 
Cockerill Yards gaan niet 
vrijuit. De gevolgen zullen 
echter vooral door de arbei
ders gevoeld worden." 

• Minister Olivier van Open
bare Werken stuurde kamerlid 
Oktaaf Meyntjens met een 
kluitje In het riet bij zijn vraag 
over de Liefkenshoektunnel in 
Antwerpen. Niet dat hij het 
belang ervan ontkende voor 
de ontsluiting van het linker 
Scheldeoevergebied en de 

Aan senator Rob Vandezande zul
len zij alleszins een zware kluif 
hebben. Tijdens de voorbije dagen 
legde hij reeds de ministers van 
Onderwijs en van Binnenlandse 
Zaken op de rooster. 
De eerste kreeg een interpellatie 
voorgeschoteld over een Ant
werps Instituut van niet-unlversi-
tair hoger onderwijs, dat niet er
kend Is maar de ouders voorhoudt 
geldige en gehomologeerde diplo
ma's van sekundair onderwijs af te 
leveren. Het verontschuldigend 
„niet bevoegd !"-antwoord van 

verbinding van dit gebied met 
de installaties van de Antwerp
se haven op de rechteroever, 
maar konkreet kon hij het VU-
kamerlid niet wijzer maken. 

• Het is de partij van Spi-
taels ernst. Elk agendapunt 
wordt aangegrepen voor een 
geduchte oppositie, zelfs de 
samenstelling van de kommis
sies. Slaagden de Waalse so
cialisten er niet in het FDF-
Ecolo als een fraktie te doen 
erkennen, dan konden zij na
dien toch op de steun van deze 
partijen rekenen om in elke 
kommissie een mandaat meer 
in de wacht te slepen. 

• Daarbij kwam het tot een 
scherpe woordenwisseling 
tussen Walter Luyten en zijn 
FDF-kollega Peetermans. Vol
gens de VU-senator is het 
„nogal vreemd te horen spre
ken over demokratie door een 
lid van een partij die de heer 
Torunis belet heeft deel uit te 
maken van deze vergadering. 

Hoef ik er nog aan toe te 
voegen dat de heer Lagasse, 
ook lid van die partij, voorzit
ter is van de Brusselse raad, 
die sinds 12 jaar geen verkie
zingen meer heeft uilgeschre
ven ondanks de reduktie van 
zijn partij tot een kleine frak
tie." 

• Aan Michel Capoen deel
de de minister van Binnenland
se Zaken mede dat er In België 
noch een gezamenlijk plan 
noch een programma voor de 
bouw van atoomschuilplaatsen 
bestaat. 

• Ondanks de beloften van 
zijn voorgangers diende de mi
nister van Verkeerswezen aan 
senator Thys toe te geven dat 
er nog steeds geen reglemen
tering inzake de verkeersdrem
pels is uitgevaardigd. 

Coens kon de Leuvense senator 
geenszins voldoen. Het dossier zal 
zeker nog een staartje krijgen. 
Maar vooral Nothomb kreeg het 
zwaar te verduren, wanneer onze 
taalwetspecialist nog maar eens 
herinnerde aan de aloude belofte 
van minister G/teon.de gewestelij
ke openbare diensten moeten sa
menvallen met de taalgrens. 
Het is niet de eerste maal dat de 
VU-senator dit tere punt aanraakt. 
Voor hem is het immers duidelijk 
dat „van zodra een dienst met 
zetel in of buiten Brussel tevens 
bevoegd is over een Brusselse 
gemeente, gans het gebied op het 
vlak van de taalwetgeving gelijk
geschakeld wordt met de Brussel
se gemeente." Mei een dergelijke 
politiek worden de randgemeen
ten „in feite" stil en geruisloos 
ingelijfd bij Brussel. Bij een ont-
koeling van het dossier Brussel 
wordt het dan ook haast een klein 
kunstje om deze gemeenten bij 
Brussel 19 te voegen. 

Het vele aandringen van Vande
zande bleef voorlopig zonder gun
stig gevolg. Integendeel, het princi
pe om homogene ambtsgebieden 
te vormen verliest veld. In plaats 
van een vermindering van hetero
gene diensten moet een vermeer
dering vastgesteld worden. 
Dat bewijst de ellenlange opsom
ming van voorbeelden, waarmede 
de senator zijn interpellatie kruid
de. Nog onlangs voegde minister 
Humblet het Zoniénbos, dat noch
tans voor twee derde in het 
Vlaamse land gelegen is, bij de 
Brusselse direktie van waters en 
bossen. Vanden Boeynants van 
zijn kant breidde het Rijkswacht-
distrikt Brussel uit met alle rijks
wachtbrigades van de randge
meenten. Maar ook Vlaamse mi
nisters houden niet op in deze val 
te trappen. Het bestuur van de 
direkte belastingen werd door 
Geens naar Leuven overgebracht, 
maar de randgemeenten verwees 
hij naar de Brusselse direktie. Als 

:^^-^^*«^^i.s»^^^^;^^^^^iC . < i i V vi.-> A 

Met zijn jongste interpellatieverzoek maneuvreert kamerlid Jaak 
Gabriels minister Eyskens van Ekonomische Zaken wel erg in het nauw. 
Zijn vragen over de situatie van de Limburgse mijnen en meer t>epaald 
over de loonsvermindering voor de mijnwekers zijn zo konkreet 
geformuleerd, dat een zoveelste ontwijkend antwoord een kaakslag 
voor de parlementaire arbeid zou betekenen. 
Tot nog toe heeft de minister er zich steeds met wat algemeenheden 
kunnen vanaf maken. Ditmaal wordt hij verzocht zijn kaarten op tafel te 
gooien, niet alleen over de loonsvermindering voor de Limburgse 
mijnwerkers, maar ook voor de Waalse staalarbeiders. 

drogreden gaf hij op dat de ver-
fransing van Leuven op de aller
eerste plaats moet bestreden wor
den. 
Dit IS slechts een greep uit de vele 
voorbeelden van taaiheterogene 
gewestelijke 'diensten die op zo
wat alle departementen terug te 
vinden zijn: gaande van het minis
terie van Financiën tot het ministe
rie van Verkeerswezen (het tele
foongewest Brussel), van Open
bare Werken (de Brusselse direk
tie van stedebouw en ruimtelijke 
ordening), van Ekonomische Za
ken en van Tewerkstelling en Ar
beid (Brusselse direktie van de 
techflische inspektie). 
Het is hoog tijd, aldus senator 
Vandezande, dat wij ons tegen 
deze stille gebiedsroof afzetten. 
Het laat zich immers voorsfjellen 
dat de Franstaligen aansturen op 
een konsolidatie van de huidige 
toestand, — althans In een eerste 
faze. 

Minister Nothomb hield zich bij 
zijn repliek erg op de vlakte. Een 
verbetering van de toestand zit er 
dan ook niet onmiddellijk in. Al 
moet gezegd dat Vandezande aan 
de minister beloofde „dat wij nog 
vaak met elkaar te maken zullen 
hebben: ik zal het u niet gemakke
lijk maken en u duchtig op de 
rooster leggen". En voor wie Rob 
Vandezande kent... 

REL 
TJE 

De heer H. Vanderpoorten: (-) Ik 
heb om vijf over één op de radio 
gehoord dat de Franse Gemeen
schapsraad heeft beslist de heer 
Peetermans in zijn boezem te 
omvademen. Het klinkt wat ero
tisch, maar wat ik zeg is juist' 

(Gelach) „De Franse Gemeen
schapsraad stelt een daad van 
on vriendelijkheid." 

De heer O. Van Ooteghem: „llle-
galiteitr 

De heer H. Vanderpoorten: 
„Maar u bent voor de illegaliteit'. 

(Gelach-applaus bij vele leden) 
De heer H. Schiltz: „Maar niet 
langs één kantT. 

De heer H. Vanderpoorten (tot de 
heer Schiltz): „Mijnheer de Ge
meenschapsminister — ik weet 
niet hoe ik u moet aanspreken — 
mijnheer de Minister of mijnheer 
het lid, het mannelijk lid van de 
Executieve, de Franse Gemeen
schapsraad heeft een daad ge
steld van slechte nabuurschap. 

Wij moeten nu onderzoeken op 
welke wijze de Vlaamse Raad in 
waardigheid zal protesteren bij 
de Franse Gemeenschapsraad. 

Wat kunnen wij anders doen dan 
protesteren ?'. 

De heerW.Jorissen:„lVe/runnen 
beginnen met wat toelagen voor 
het staal af te trekken'. 

(Vlaamse naad. Handelingen nr. I, 22 de
cember 1981. blz.3) 
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Poolse krisis centraal op toetsingskonferentie 

Golf van westerse kritiek in 
Madrid, en zachte opschorting 
De toetsingskonferentie van Madrid, waarop de 33 Europese staten, 
de Verenigde Staten en Canada de naleving onderzoeken van de 
slotakte van Helsinki die ze in 1975 ondertekend hebben, is niet 
bruusk onderbroken onmiddelli jk na haar hervatting vorige week, zo
als de Amerikanen zouden gewild hebben. De Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Haig wilde van de hervatting van de 
konferentie, die al meer dan een jaar aansleept in de Spaanse hoofd
stad, gebruik maken om scherp de toestand in Polen te veroordelen 
en dan meteen de konferentie laten verdagen. De meeste Westeuro-
pese landen echter, die eveneens hun ministers van Buitenlandse 
Zaken hadden afgevaardigd — Tindemans sprak er namens de EG — 
waren het daar niet mee eens, wat opnieuw het verschil tussen de 
Amerikaanse en Westeuropese aanpak onderstreepte. 

De Westeuropese ministers heb
ben wel, ondanks aanvankelijke 
procedurestrubbelingen waarmee 
de Pool die de eerste nieuwe 
zittingsdag voorzat een deel van 
hen het spreken wilde beletten, 
even krachtig als hun Amerikaan
se koliega de repressie in Polen 
veroordeeld. Maar ze vonden dat 
het fout zou zijn daarna de konfe
rentie bruusk te onderbreken 
waardoor het westen de verant
woordelijkheid voor de opschor
ting op zich zou laden. Bovendien 
bieden de Akte van Helsinki en de 
tweejaarlijkse toetsingskonferen-
ties die erin voorzien zijn het wes
ten een door de Sovjetunie onder
tekend inkijkrecht in de toestand 
van de mensenrechten in Oost-
Europa. Het komt erop aan, zo 
oordeelt men in West-Europa, dat 
weliswaar beperkte recht niet te 
verkwanselen. Des te meer daar 
men daardoor waarschijnlijk een 
plezier zou doen aan de Sovjet
unie, die al tekenen heeft gegeven 
dat ze het Helsinki-proces moe is 
en er graag vanaf wil. 
Vandaar dat het aan de neutrale 
deelnemers werd overgelaten een 
formule te vinden voor een „zach
te" verdaging waarbij de deur voor 
overleg wordt opengelaten. Want 
de westerse deelnemers zijn het 
er wel over eens dat men in 
Madrid moeilijk kan blijven praten 
alsof er niets aan de hand is terwijl 
de noodtoestand in Polen van 
kracht blijft 

De verdaging zal onvermijdelijk 
van lange duur zijn. Immers, in april 
beginnen in Spanje de voorberei
dingen voor de Mundial, de we
reldbeker voetbal. En de Spanjaar
den hebben laten weten dat ze 

dan de toetsingskonferentie niet 
meer kunnen herbergen omdat ze 
al hun energie nodig hebben voor 
de organizatie en vooral de veilig
heidsvoorzieningen voor de Mun
dial. Het zal dus pas in de herfst 
zijn dat de konferentie weer bijeen 
kan komen. 
De Poolse vertegenwoordiger in 
Madrid die aanvankelijk geen ge
bruik maakte van zijn recht op 

antwoord op de vloed van wester
se kritiek, heeft inmiddels wel ge
reageerd. Hij verklaarde niet te 
willen dat zijn land als voorwend
sel zou dienen voor een terugkeer 
naar de koude oorlog. „Degenen 
die beweren een eind te willen 
maken aan de staat van beleg in 
Polen handelen op zulkdanige wij
ze dat dit doel niet kan worden be
reikt en willen integendeel, voor 
strategische doeleinden, onze 
reeds moeilijke interne situatie 
nog ingewikkelder maken", zo ver
klaarde hij. Verondersteld kan 
worden dat hij daarmee o.m. ver
wees naar de opschorting van alle 
westerse kredieten waardoor de 
Poolse ekonomische krisis, die 
één van de voornaamste redenen 
tot ontevredenheid bij de bevol
king vormt, nog verergert 
Eenzelfde waarschuwing liet trou
wens de Roemeense president 
Ceaucescu horen in het meer dan 

Ceaucescu vier uren lang: één 
waarschuwing aan het adres van 

Haig.... 

vier uren durende gesprek dat hij 
in Boekarest met de Amerikaanse 
minister Haig had. Roemenië, lid 
van het Warschaupakt voert een 
onafhankelijke buitenlandse poli
tiek, o.m. inzake bewapenings
kwesties en het Nabije Oosten, 
die door Washington op prijs 
wordt gesteld, en misschien hoopt 

Bestand op Corsica verbroken, 
nieuwe golf van aanslagen 

Ceaucescu dat zijn waarschuwin
gen om die reden enige indruk op 
Haig zouden maken. Welnu, hij 
hield de Amerikaanse minister 
voor dat voortgezette sancties te
gen Polen de kansen op een spoe
dige oplossing van de Poolse kri
sis verkleinen, en integendeel een 
averechts effekt dreigen te heb
ben. 
Maar misschien is de Reagan-
regering, ondanks haar vele be
zorgde uitspraken over de men
senrechten in Polen, niet zo erg op 
een spoedige oplossing in dat land 
gesteld. Sinds de afkondiging door 
generaal Jaruzelski van de staat 
van beleg op 13 december wordt 
er in Europa immers minder dan 
ooit over détente gesproken en 
zijn de Westeuropese vredesbe
wegingen veel stiller geworden. 
En daar zal Washington zeker niet 
rouwig om zijn. 

H. OOSTERHUYS 

De golf van geweld die eind 
vorige week over Corsica los
barstte — één militair van het 
vreemdenlegioen gedood, twee 
gewond, 23 bomaanslagen — 
deed het bestand dat op het 
eiland was nageleefd sinds de 
verkiezing van de socialist Mit
terrand tot Frans president aan 
scherven vliegen. De aanslagen 
— er vonden er ook nog twee 
plaats in Marseille en Aix-en-
Provence — werden alle op
geëist door het FNLC, het Natio
naal front voor de bevrijding van 
Corsica. 
De Franse oppositie van gaullis
ten en giscardianen greep die 
golf aanslagen onmiddelli jk aan 
om te proklameren dat ze een 
gevolg waren van de „zwakheid" 
van de linkse regering jegens de 
autonomisten en separatisten op 
het eiland. 

Met die „zwakheid" bedoelen ze 
blijkbaar de bereidheid die de 
regering van Mitterrand heeft ge
toond om tenminste een begin te 
maken met tegemoetkomingen 
vanwege Parijs aan de aspiraties 
van de Corsicaanse bevolking. 
De „Cour de süreté de l'Etat", 
de uitzonderingsrechtbank waar
voor begin vorig jaar nog een 
groep Corsicaanse autonomis
ten terechtstond, is afgeschaft. 
De Corsicanen die om politieke 
redenen gevangen zaten hebben 
amnestie gekregen. En nog deze 
zomer wil minister van Binnen
landse Zaken Defferre de toe
passing zien van zijn wetsont
werp dat het apart karakter van 
Corsica erkent, aan het eiland 
een partikulier statuut verleent, 
en de oprichting inhoudt van een 
regionaal parlement dat plaatse
lijke beslissingsbevoegdheid zal 

In de leperstraat te Menen wacht de familie van Serge Berten met angst op nieuws over zoon
ontwikkelingshelper In Guatemala. De petitieaktie hier in Vlaanderen heeft een golf van solidariteit 
losgeslagen. Zelfs Martens en Tindemans zouden met Reagan over de verdwenen Menenaar praten. 

I Wie aan de aktle wil deelnemen, kan kontakt opnemen met Luk Berten, leperstraat 408 te Menen (056-
515334). «Fo'o N T"o' 

hebben en rechtstreeks zal wor
den verkozen volgens een pro
portioneel kiesstelsel (dus niet 
het in Frankrijk geldende meer
derheidssysteem in twee beur
ten). Dat ontwerp is door de 
Kamer al goedgekeurd maar 
door de senaat, waar de vroe
gere regeringspartijen nog de 
meerderheid hebben, verworpen 
met het argument dat het partiku-
liere statuut van Corsica en het 
invoeren van een afwijkend ver
kiezingssysteem afbreuk doet 
aan de grondwet die bepaalt dat 
de Franse republiek „één en on
deelbaar" is. De kritiek kwam 
vooral van de gaullisten die alles 
wat ingaat tegen het traditionele 
strakke centralisme met een erg 
kwaad oog bekijken. Als het ont
werp echter in tweede lezing 
opnieuw in de Kamer wordt 
goedgekeurd krijgt het kracht 
van wet 

De hervormingsbereid van de 
linkse regering werd door een 
aanzienlijk deel van de Corsi
caanse bevolking, en onder meer 
door de UPC (Union du Peuple 
Corse) van dr. Simeoni, gunstig 
onthaald. Uit de vlugschriften die 
het FLNC na de golf aanslagen 
verspreidde leek echter dat het 
Front de voorgestelde hervor
mingen onvoldoende v indt Er 
werd een „algeheel einde van de 
kolonizatie" geëist wat neer 
schijnt te komen op komplete 
onafhankelijkheid van het eiland, 
iets wat de Franse regering niet 
zal toestaan en wat trouwens een 
meerderheid van de Corsicanen 
ook niet schijnt te willen. 
Na de aanslagen verklaarde Def
ferre dat hij onder geen beding 
wil dat het eiland, zoals onder 
vorige regeringen, weer terecht
komt in de heilloze kringloop van 
geweld en repressie. Maar als 
het FLNC gehele onafhankelijk
heid blijft eisen en die eis met ge
weld kracht bijzet dreigt een der
gelijke ongelukkige kringloop 
onvermijdelijk te worden. 

H.O. 

Protesten om 
Zuidafrikaanse 
vakbondsleider 
De begrafenis van de Zuidafri
kaanse blanke vakbondsleider 
Neil Aggett, die dood in een politie
cel werd aangetroffen, is uitge
groeid tot een protestmanifestatie 
in Johannesburg waaraan duizen
den zwarten, kleurlingen en blan
ken deelnamen. Aggett, die 28 jaar 
was toen hij stierf, was een dokter 
die zijn praktijk liet staan en zich 
aan de zijde van de gediskrimi-
neerde zwarte bevolking plaatste. 
Hij werd sekretaris-generaal van 
een vakbond van zwarte arbei
ders in de voedingsnijverheid Ag
gett was één van de zeventien 
personen, onder wie nog een aan
tal vakbondsleiders, die in een 
reeks raids op 17 november wer
den aangehouden. Eerder deze 
maand werd hij dood in zijn cel 
aangetroffen. Volgens de Zuidafri
kaanse autoriteiten had hij zich 
opgehangen. Maar volgens fami
lieleden, die hem met Kerstmis 
even mochten bezoeken, en vol
gens Zijn kennissen was hij veel te 
evenwichtig om zelfmoord te ple
gen. ZIJ zijn ervan overtuigd dat hij 
doodgemarteld is of door een on
menselijke behandeling tot een 
wanhoopsdaad is gedreven wat 
op hetzelfde neerkomt. 
Maar de officiële versie zal wel 
zelfmoord blijven. Zoals ook het 
geval IS geweest voor de 43 ande
re gevangenen die in politiecellen 
gestorven zijn sinds 19 jaar gele
den het systeem van internering 
en ondervraging zonder vorm van 
proces IS gevoerd. Zoals ook het 
geval was voor de zwarte leider 
Stephen Biko die in 1977 in een 
cel stierf en op wiens lijk achteraf 
sporen van zware geweldpleging 
werden vastgesteld. 

H.O. 
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UNIEKE SPORTVESTON 
- van zuiver scheerwol 
- verscliillende dessins in prachtige 

herfsttinten 
- alle maten 
- waarde-arase-F: 

UW PROFIJTPRIJS NU: 

1.650 F. 
BON 

: * « * * ^ ' 

m 
S^vOJM 

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

LUXE SPORTVESTON 
MODEL AFGEBEELD 
- in de allerbeste zuiver wollen tweed 
- engelse stof 
- prachtige modekleuren 
- in alle denkbare maten 
- waarde 5;895Tr 

UW PROFIJTPRIJS NU: 

995 - ^ LUXE 
BROEK 

- allerbeste kwaliteit 
- moderne snit 

- alle maten 
- waarde 4t69öTT 

UW PROFIJTPRIJS: 

995 F 

GEKLEDE BLAZERS 
- van zuiver scheenA/ol 
- onberispelijk afgewerkt in kwaliteitsstoffen 
- jeugdig model in moderne snit 
- waarde A T S e n 

UW PROFIJTPRIJS NU: 

1.650 F. 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur — vrijdag koopjesavond tot 21 uur — zaterdag van 9 tot 18 uur 



10 m Leefmilieu 

„dilkk ^liÉiUi ~ïK ^^iêbi^ttK y' , , . ' 

Leefmilieu 
eindelijk op de 
lagereschoolbanken 
Op initiatief van het hoofdbestuur van Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, het Instituut voor het Leven en de Kommissie „Leefmilieu" 
van de Nationale Vrouwenraad werd ol v mevr V Vansteelandt (pla-
noloog-ekonomist) een lessenmap „Kinderen leren kijken naar de ei
gen leefomgevmg" samengesteld 
De Stichting Leefmilieu (onder de auspiciën van de Kredietbank) 
zorgde voor de uitgave ervan, nadat de diverse tema's van de lessen
map op hun didaktisch-pedagogische waarde werden uitgetest in en
kele basisscholen van de drie onderwijsnetten in de periode 1979-
1981. 
De initiatiefnemers gingen ervan 
uit dat kinderen zich — eenmaal 
volwassen — o m zullen moeten 
uitspreken over stedebouwkundh 
ge plannen, over straataanleg en 
over de woonomgeving Maar hoe 
kunnen zij daarvoor interesse op
brengen en in de voorgestelde 
problematiek inzicht verkrijgen, ais 
ZIJ van jongsaf met de nodige 
basiskennis hebben verworven 
Vandaar dat hen geleerd moet 
worden om hun eigen leefomge
ving te bekijken, te beoordelen te 
verbeteren 

De lessenmap „Kinderen leren kij
ken naar de eigen leefomgeving" 

wil daann helpen Wie de kinderen 
werkelijkheidsonderncht wil ge
ven, kan met hen de straat op om 
observerend en evaluerend werk 
te vernchten aan de hand van 
zeer konkrete vragen die aange
past voor kinderen in woord en 
beeld getekend worden 
De lessenmap (124 biz) is in de 
eerste plaats bestemd voor de 
leerkrachten van de 3de graad 
basisonderwijs (5de en 6de stu
diejaar) De map bevat twee les
pakketten het eerste telt 13 les
sen in principe bestemd voor het 
5de leerjaar het tweede 12 lessen, 
in pnncipe bestemd voor het 6de 

leerjaar 

Tema's die aan bod komen zijn 
o m van huis naar school, de 
omgeving van de school, straat-
meubilair, de verkeersinfrastruk-
tuur, het woonerf, ruimtelijke orde
ning, de vervulling van het leefmi
lieu, humor in de gemeente/in het 
straatbeeld, evolutie van het 
stadslandschap Het geheel is erg 
prettig, fris en kreatief opgevat 

Belangstellende leerkrachten kun
nen de lessenmap „Kinderen leren 
kijken naar de eigen leefomge
ving" GRATIS aanvragen bij de 
Stichting Leefmilieu v z w , p/a 
Rockoxhuis-Kredietbank, Keizer
straat 8 te 2000 Antwerpen (tel 
031-31 6448) maar ook in een KB-
kantoor 

Ontstaan en doel 
van deze lessenmap 

Het Instituut voor het Leven was 
reeds geruime tijd bezig met een 

De Derde Wereld in de raadszaal 

Het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking-Vlaan
deren (NCOS) en de Vereniging 
van Belgische Steden en Ge
meenten organizeren een Vlaams 
colloquium onder de titel „De Der
de Wereld in de raadszaal" Deze 
studiedag gaat door op zaterdag 
27 februari a s van 10 tot 16 u in 
de lokalen van de UFSAL, Vnj-
heidslaan 17 te Brussel Het is de 
bedoeling de ideeën van de ge
meentelijke politieke mandatans-
sen en verantwoordelijken van het 
plaatselijke Derde Wereld-komi-
tee met elkaar te konfronteren 
In 1976, ter gelegenheid van 

de gemeenteraadsverkiezingen, 
voerde het NCOS een aktie opdat 
in elke gemeente een Schepen 
voor Ontwikkelingssamenwer
king" zou aangeduid worden In 
een groot deel van de Vlaamse 
kolleges kwam er deze titularis en 
er werd zelfs een provinciale bij
eenkomst voor „Schepenen voor 
Ontwikkelingssamenwerking" ge-
organizeerd Dat deed enkele no
ta's circuleren over „het profiel van 
de schepen' en „een visie op 
gemeentebeleid", en daaruit groei
de vooral de nood aan een volledi
ger werkdokument dat de ver
schillende aspekten op een rijtje 
zou zetten 

Algemeen sekretaris Bert Cley-
mans „Tijdens dit voorjaar zullen 
alle politieke partijen hun snaren 
afstemmen op hun programma's 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober 1982 De niet-
goevernementele organizaties 
voor ontwikkelingssamenwerking 
hebben het vast voornemen om 
de eerst volgende jaren hierover 
in gesprek te geraken met alle 
politieke niveaus 

Terwijl de nationale partijen kun
nen benaderd worden door de 
NGO's op landelijk vlak, moeten 
we in de gemeenten kunnen reke
nen op een konfrontatie tussen 
Derde Wereld-werkgroepen of 
komitees met de gemeentelijke 
politici" 

Wat is er precies te doen? 

Om 9 u 30 inschnjvingen 
Om 10 u Staatssekretaris Ma-
yence opent 
— een Derde Wereld-persoon 
wordt geïnterviewd over het be
lang van een gemeentelijke anima
tie, 
— Herman Wuyts van de KUL 
over wat wel en wat met kan in 
een gemeente op vlak van in
spraak en financies 
— een ludieke inbreng van een 
gemeentelijk komitee 
12 u middagonderbreking 
13 u gespreksgroepen ingedeeld 
volgens de grootte van de ge
meente 
16 u einde 
Enkele praktische inlichtingen 's 
middags is er een broodmaaltijd 
(75 f r ) 
Hoe de UFSAL bereiken^ Neem 
de trein tot Brussel Noord, neem 
daar de metro (alle trams richting 
Zuid) stap in het eerste metrosta
tion over op de 19 of 103, richting 
IJzerplein Neem je de 19 stap dan 
uit bij de eerste halte als hij linksaf 
is gegaan neem je de 103 stap 
dan uit de halte voor hij rechtsaf 
gaat (einde viadukt met de Basi
liek al in zicht) De UFSAL ligt 
vlakbij 

Meer inlichtingen bij NCOS, La-
kensestraat 76 te 1000 Brussel 
(02-2183167) 

projekt in verband met de veilig
heid van het kind in het verkeer In 
samenwerking met de ouders 
werden er in enkele scholen voor
stellen uitgewerkt voor de konkre
te verbetering van de veiligheid 
van de kinderen op weg van huis 
naar school 

Ook de Kommissie Leefmilieu van 
de Nationale Vrouwenraad en het 
hoofdbestuur van de Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, hadden 
plannen voor een gelijkaardig ini
tiatief 
Uiteindelijk werd er besloten sa
men te werken en een lessenmap 
op te stellen voor de derde graad 
van het basisonderwijs Bij ons 
weten is het de eerste keer dat bij 
ons geprobeerd wordt kinderen 
op een gekoordineerde wijze in
zicht bij te brengen in hun eigen 
leefomgeving en dat kan ons al
leen maar ten zeerste verheugen 
Ruimtelijke ordening is een recen
te wetenschap In het buitenland 
echter worden deze themata 
reeds jaren opgenomen in het 
schoolprogramma 
De initiatiefnemers meenden dat 

het ook bij ons wenselijk is de 
jeugd zo vroeg mogelijk te betrek
ken bij de „geplande" leefomge
ving 
Vooraleer dit lessenpakket te in
troduceren in het ganse onder-
wijsnet werd eerst uitgetest of de 
wijze van aanbrengen, van uitleg
gen de geschikte is en pedago
gisch verantwoord Daartoe wer
den in de 3 onderwijsnetten enke
le basisscholen uitgekozen, waar 
in het 5de en 6de leerjaar deze 
themata uitgewerkt werden gedu
rende de schooljaren 1979-80 en 
1980-81 Dit waren het St-Lode-
wijkskollege (Magdalenastraat en 
Zandstraat) te St-Andnes de 
Stadslagereschool te St-Michiels 
en de Rijksbasisschool te Zomer-
gem 

De keuze om de drie onderwijs
netten bij het experiment te be
trekken gebeurde met de bedoe
ling de lessenmap zo haalbaar 
mogelijk te maken in alle onder
wijsinstellingen van het basison
derwijs Zo werd bv in het St -Lo-
dewijkskollege elke week een 
paar uur besteed aan de uitwer
king van de lessen en dit gespreid 
over het ganse schooljaar In de 
Stadslagereschool te St-Michiels 
werd daarentegen gedurende 
twee weken elke dag eraan 
gewerkt in het kader van een 
projekt Tevens werden de lessen 
ook in een dorpsschool uitgetest, 
namelijk te Zomergem, zodat de 
lessen zouden aangepast zijn aan 
kinderen uit een stedelijk en een 
plattelandsmilieu 

De lessenreeks bevat naast degelijke teksten en oefeningen ook een 
aantal prettige tekeningen Men kan er stripverhalen mee maken, 
tekstballonnetjes invullen kvi/issen kleuren enz 
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MEUBELBEURS 
Meubleta is een meubelzaak met 4.000 
m2 toonzalen. Met slaapkamers, sa
lons, eetkamers. Met klein- en bijzet-
meubelen, jeugdkamers en nog veel 
méér. Zowel in klassieke als moderne 
stijl. Door grote aankopen kan Meuble

ta zijn prijzen laag houden. Ook voor 
eksklusieve meubelen zoals echt lede
ren salons en massieve eik. Meubleta, 
een echte meubel-woonwereld. Die 
OOK OP ZONDAG OPEN ISIII Waar 
Jan en alleman welkom is. Waar u echt 

Trappistenbier van Westmalie drinkt 
voor slechts 15 fr. Maak er een gezelli
ge uitstap van en kom naar Meubleta. 

Ook als u niets nodig hebt! Mooie 
meubels bekijken is een echt plezier! 

20 o/o tot 50 o/o KORTING! 
1 
SUPER 
KEUKEN 
AAIMBIEDIIMG! 
ledereen die ons een be
stek laat opnnaken krijgt 
TOTAAL GRATIS een 
MINI-KOOKBOEK. 
Iedereen die NU KOOPT 
krijgt 10 o/o KORTING. 

Bij elke keuken: 
— Gratis een goot 
steen merk Francke, uit 
roestvrij chroom-nikkel-
staal 18/10 
— Gratis een gewone 

mengicraan 
— Gratis een inbouw-

vu i in isemmer 
Het plaatsen van de keu
ken is totaal grat is . 
Het aanslui ten van uw 
water - , gas- en/of elek
t r ic i te i ts le id ing wordt 
grat is u i tgevoerd. 

Voor alle trouwers: 
Stel zelf Uw trouwpakket samen. 
Kies uit de uitgebreide Meubleta 
meubelkollektie Uw eetkamer, 
salon en slaapkamer. 
We geven U 25 % korting op de 
brutoprijs en bewaren Uw meu
belen — totaal gratis — tot Uw 
huis kan ingericht worden! 
Vraag inlichtingen! 

FEBRUARI-TOPPER 

Een vol ledige eetkanner met 4-deursbuffetkast, 2 deursbar-
kast, tafel en 6 stoeien voor slechts 69 .M0 fr . 

Nu: met 20 % korting 5 5 . 9 1 0 F 
NEEN, DIT IS GÉÉN DRUKFOUT! 

5 SLAAPKAMERAKTIE 
Bij elke aankoop van een VOLLEDIGE 
slaapkamer krijgt U: 
— GRATIS een lattenvering i.p.v. een 

gewone vering 
— GRATIS een matrasonderlegger 

LET OP: gedurende s lechts 6 dagen! 

6 20 % KORTING 
op alle 

— bedspreien 
— donsdekens 

Kom zien! 

SUPER-AANBIEDINGEN 

Prachtige rustieke eiken eetkamer met buffet- en 
barkast, tafel en 6 stoelen zoals afgebeeld. 
Normaal: 196.200 fr . ^ ^ _ nAn l 
Nu als aanbieding: 1 O f . 9 4 1 1 \X. 

Komfortabel rustiek eiken salon met gebloemde stof 
zoals afgebeeld 
Normaal: 92.000 f r . Q Q • 7 c n f 
Nu als aanbieding: D . I . / D U H . 

MEUBLETA 
IS OOK OP 

ZONDAG 
OPEN 

van 10 tot 18 uur 

MEUBLETA biedt echte kwaliteits-
meubelen aan voor een scherpe prijs 
Het deskundig vervoer en plaatsen, door ervaren 
vaklui, is steeds in de prijs begrepen. 
Bij IVIeubleta kunt u terecht voor zowel moderne als 
klassieke meubelen. 
U vindt er o.m. zware eiken eetkamers, eksklusieve 
komfortabele salons, rustige «n aangename slaap
kamers. 
Verder ook klein- en bijzetmeubelen, Chinese meu
belen, kinder- en tienerkamers, lusters, kado-arti-
kelen, enz. In onze totaal vemieuwde keukenafde
ling vindt u kompleet ingerichte keukens in alle stij
len en materialen. Verder keukentafels, stoelen, 
tabourets, enz. 
Breng een bezoek aan Meubleta 
en doe uw voordeel! 

MEUBLETA 
Heiken 38 - 2168 Sint-Lenaarts 

Telefoon 031-13.83 .52 
Meubleta St.-Lenaarts ligt op 
de oude baan Antwerpen-
Hoogstraten (St.-Lenaarts 
maakt deel uit van de fusiege
meente BRECHT). Afrit nr. 3 op 
de autoweg El O Antwerpen-
Breda. 

OPENINGSUREN: 
Alle werkdagen (ook zaterdag): 
van 10-12 en van 13-19 uur, 
zondag van 10-12 en van 13-18 
uur. 

Vraag GRATIS onze brochure 
„Hoe woont U beter?" 

Een prachtige vierkleurenbrochure 
met interessante ideeën over het 
inrichten van uw woning, wat U 
wel en niet moet doen, vele prakti
sche suggesties, enz. Stuur onder
staande bon in en U ontvangt de 
brochure GRATIS bij U thuis. 

B O N 
voor GRATIS WOONBROCHURE 
Naam 

Adres straat 

Nr Busnummer 

Postnummer 

Gemeente 

Toesturen naar: 
Promotiedienst Meubleta 
Heiken 38, 2168 St.-Lenaarts 

£^-» 
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12 TV-prog ra mm a's Wi 
Zaterdag 

20 FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Open schcxsl - 1500 WK 
veldnjden voor amateurs Reporta
ge — 1615 Tarzan ontsnapt 
Avonturenfilm — 1800 Ti-ta-tove-
naar — 1805 Oe gebroken peil (f) 
— 1825 Het geheim van Boyne 
Castle Jeugdfilm — 1915 De kuur 
(kortfilm) — 1945 Nieuws — 
2010 Slisse en Cesar (f) - 2050 
Terloops — 21 35 Terugkeer naar 
Bndeshead (O — 2305 Nieuws 

NED 1 
1533 Vara's filmklub - 1858 
Nieuws — 1900 Avro's wie-kent-
kwis — 2015 How the West was 
won (f J - 21 37 Nieuws - 21 55 
Avro's sportpanorama — 2255 
Kitsch en antiek — 23 25 Nieuwa 

NED 2 
1210 100 jaar schaatsen (Speciaal 
programma) — 1835 Sesam
straat — 1850 Toenstische tips 
— 1859 De lieverdjes van Grange 
Hill CO - 1950 Op verzoek nr 6 
(liederen) — 2027 Rebel voor de 
vnjheid (fJ — 21 20 Showroom nr 
5 — 22 20 Hier en nu — 23 00 Hier 
en nu/Studio sport — 2325 Tot 
besluit (meditatie) — 2340 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire (Natuurmagazine) 
- 2225 Inedits (kortfilms) -
2305 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Gala 82 
(show) — 2200 Nieuws. — 2220 
Haste Tone" (opera) — 2305 Die 
untreue Frau (film) — 040 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Der lange 
Treek (O — 2015 Drei gegen 
Hollywood (film) — 21 55 Nieuws 
- 2200 Das aktuelle sport-studio 
- 2315 Tnller (O - 050 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Alles unter 
einer Kappe (over karnaval) — 
2215 El Bruto, der Starke (Film) — 
2330 Rockpalast (show) — 030 
Nieuws 

LUX 
20 00 Huit ga suffit (f) - 21 00 Un 
seul amour (film) — 2245 Les 
sorcières (film) 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Droit de 
réponse (Vaneté) — 2205 Dallas 
(f) — 2255 7/7 Le magazine de la 
semaine (Info) — 2355 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Champs 
Elysees (Vanété) — 21 40 II n'y a 
plus d'innocents (TV-film) — 2315 
Nieuws. 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1955 Ulysse 31 (SF-f) - 2000 
Les jeux de 20 heures — 20 30 On 
sort ce soir (Opera) 

Zondag 
21 FEBRUARI 

BRT 1 

10 00 Euchanstievienng vanuit 
Drogenbos — 1200 Nieuws voor 

gehoorgestoorden — 1400 Voor 
boer en tuinder (open schooD — 
14 30 Karnaval in Aalst (reportage) 
— 1600 WK veldnjden voor be
roepsrenners — 1700 Atoom-a
larm (jeugdfilm) — 17 55 Sportuit
slagen — 18 00 Ti-ta-tovenaar (f J 
— 1805 Leven en laten leven 
(kwis) — 1945 Nieuws — 2000 
Sportweekend — 2030 The dan
cing years (tv-musical) — 2250 
Nieuws 

NED 1 

12 55 Wereldkampioenschappen 
schaatsen (reportage) — 1900 
Nieuws — 1905 Casper, het lieve 
spookje (stnp) — 1915 Love boat 
(f J - 20 05 Het gesprek (dok J — 
20 55 Nachttocht (tv-speD — 22 00 
De onderste steen (Vietnam-vete-
ranen bijeen) — 2300 Nieuwa 

NED 2 

1200 Het capitool (info) - 1530 
Nieuws — 1535 Pnnsen-Kama-
valszitting - 1630 KRO-Nycke 
(kwis) — 17 05 Studio sport 1 — 
1820 Op zicht (kunstmagazine) — 
18 45 Sesamstraat - 19 00 Studio 
sport 2 — 2 0 0 0 Nieuws — 2010 
Panoramiek (info) — 2040 Huma
nistisch verbond — 2045 De lan 
chende scheerkwast (f J — 21 35 
Het offer (dok over kernenergie) 
- 2220 BGTV (info) - 2315 
Nieuws 

RTB 1 

12.00 Faire le point (debat) -
1300 Nieuws - 1430 L'affaire 
Pétain (dok) — 1930 Nieuws. — 
2015 A la belle époque (vanété) 
- 2125 Sophia Loren (tv-film) -
2230 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Kameval in 
Koln (reportage) — 22 20 Nieuws 
- 2225 Schlagzeilen - 2240 
Frauen der Welt (dokj - 2325 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspeköven — 1930 Bilder aus 
Amenka (tv-magazine) — 2015 
Zwei Ladies im Wilde Westen 
(western) — 2125 Nieuws — 
21 40 Das blaue Bidet (tv-film) — 
2315 Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Aus der 
Geschichte der Art)eit (dokJ — 
2100 Auslandsstudio — 2145 
Spelen met wetenschap (dokJ — 
2315 Nieuws 

LUX. 
1927 Le coffre-fort (speD — 19 30 
Cineremo (filmmagazine) — 20 00 
Starsky et Hutch (f J - 21 00 On 
s'est trompe d'histoire d'amour 
(film) 

F 1 
1930 De rechten van de natuur 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2035 
Les sept mercenaires (western) 
- 22 40 Sportuitslagen 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Chantez-le 
moi (show) — 2155 Bram van 
Velde (dokJ — 2225 Nos ancé-
tres les Frangais (reportage) — 
2315 Nieuws 

F 3 

2000 Benny Hill (satire) - 2030 
Le romantisme (dokJ — 2125 
Korte filmpjes — 2210 Nieuws — 
22 30 Cinema de minuit (kortfilms) 

Maandag 
22 FEBRUARI 

BRT 1 
1800 Ti-Ta-Tovenaar (fJ - 1805 
Sesamstraat — 1820 Klem, Klem 
Kleutertje „Te laat" - 1835 Mo-
hadjinn (Open School) - 1906 
Natuur m Nederland (dokJ — 
1917 Uitzending door Derden 
(Middenstand) — 1945 Nieuws 
— 2015 Terugkeer naar Bndes

head (fJ - 21 10 Sportshow — 
21 55 Wikken en Wegen (Verbrui
kersmagazine) — 2235 Nieuwa 

NED 1 

1900 Daar vraag je me wat (we
tenschappelijke Info) — 1940 De 
KRO komt langs in Noordwijker-
hout (show) — 2035 De Henk 
Elsink show — 21 37 Nieuws — 
21 55 Voor een bnefkaart op de 
eerste rang (filmkwis) — 22 45 Het 
hart op de tong (dokJ — 2325 
Nieuwa 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Tarzan, 
heerser van de jungle — 1923 J J 
de Bom v/h De Kindervnend — 
2000 Nieuws - 2027 Achter het 
nieuws — 2110 Malu, een vrouw 
(f J — 21 55 Koning Klant (konsu-
mentenrubnek) — 2220 Pisa 
(Info) — 22 30 Sonja op maandag 
— 2335 Nieuws 

RTB 1 

12 00 Teletekst — 1615 Ecran des 
vacances Speciale vakanbe-uit-
zending — 1925 Toto-Benchten 
— 1930 Nieuws — 1955 La mer 
promise (tv-film en debat) 

RTB 2 

1955 Point de mire De grote mo
menten van Egypte (reportage) — 
2055 Fanny (film) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Zwei 
scheinheilige Bruder (tv-film) — 
21 45 Reportage — 2230 Tages-
themen — 2300 Der Rabe (hor
rorfilm) — 1 05 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Die Pech
vogel (film) — 21 00 Heute-Jour-
nal - 2120 Milo Mllo (toneel) -
22 55 Nieuws — 23 00 üeder vom 
Fass - Lieder zum Spass (folk) 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Hannes-
chens Verzallcher (fjoppenspeO 
— 2200 Karnaval van Venebe 
(dokJ — 2310 Nieuws 

LUX. 

19 51 Le coffre-fort (spel) - 19 58 
Nieuwa — 2000 La croisiere s'a-
muse (f J — 21 00 Les belles an-
nees de Miss Brodie (film) 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Gezond-
heidsmagazine — 2135 Cine Fol
lies (montagefilm) — 2300 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Emmenez-
moi au théêtre (toneel) — 2210 
Rendez-vous (magazine) —2315 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Les soeurs Bronte (film) 

BRT 2 

Dinsdag 
23 FEBRUARI! 

BRT 1 
1800 Ti-ta-tovenaar - 1805 Se
samstraat — 18 35 Loon naar wer
ken ' (Open school) - 1907 Uit
zending door derden (KTRO) — 
1945 Nieuws — 2015 Hitrmg 
(show) — 21 10 Kijk mensen (over 
reklame) - 2200 Ql (kwis) -
2230 Nieuws 

1900 Elektron (wetenschappelijke 
info) — 1945 Nieuws — 2015 
Knipoog (mode) — 2045 Onze 
mooiste jaren (f J — 22 40 Bonjour 
la France 

NED 1 
1858 Nieuws — 19 00 EO kinder
krant — 1930 The Waltons (fJ — 
2020Tijdsem — 20 50 Interiudium 
— 21 00 Op weg naar het beloofde 
land (dokJ — 2137 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Molière (fJ — 2310 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Archibald 
(strip) — 1905 Avro's toppop — 
2000 Nieuws - 2027 Dallas (fJ 
— 2120 Babbelonie (taalspel) — 
21 55 Honderd beroemde schilde
rijen (dok) — 22 05 Televizier ma
gazine — 2255 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930Nieuws - 1955Le 
Testament (f J — 20 50 Élémentai
re, mon cher Einstem (wetenschap
pelijk magazine) — 21 50 Refrains 
du monde (volksmuziek) — 2245 
Nieuws 

RTB 2 
20 25 Joseph Schetter (een gepen
sioneerde doeanier schrijfO — 
2120 Ine Sawice ava l'monde 
(Waals toneelstuk) - 21 50 Pau
selijke reis (reportage) — 2220 
Land bouwinformatie 

ARD 
2000 Nieuwa - 2015 Bananas 
(show) — 21 00 Report (aktualitei-
ten) - 21 45 Dallas (fJ - 2230 
Tagesthemen — 2300 Nostrada
mus (portret) — 2345 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Winnetou II 

(western) — 21 00 
— 21 20 Jahre u 
(dok) - 2250 W 
015 Nieuws 

D 1 
1900 Schauplatz ( 
gastarbeid) — 19 
Koln (reportage) -

LUX 

1951 Le coffre-fort 
L'Homme qui valai 
(fJ - 21 00 Opere 
(film) 

F 1 
2000 Nieuws -
(Franknjk—Italië) 
parade - 2335 N 

A 2 
20 00 Nieuws - 2( 
ma (filmmagazin€ 
Nieuws 

Z A T E R D A G (20 febrJ - De Tarzan-film met Bo 
Derek heeft de romanfiguur van ER Burroughs op
nieuw in de belangstelling gebracht Alle zenders zetten 
eén of andere Tarzan-film op het programma, Neder
land brengt de getekende versie (Vara) en vanmiddag 
draait BRT Tarzan ontsnapt van Richard Thorps (1936/ 
zw/w) met Johnny Weissmuller als Tarzan en Maureen 
O'Sullivan als Jane Ene en Rita Parker, willen hun nicht 
Jane terugbrengen naar de „beschaafde wereld" Maar 
Jane is de gezellin van Tarzan De tv-gebeurtenis voor 
Vlaanderen is deze week zeker de start van de Bntse 
reeks Terugkeer naar Bndeshead (Bndeshead revisi
ted) naar de gelijknamige beroemde roman van Evelyn 
Waugh De gedesillusioneerde Britse legerkapitein 
Charles Ryder wordt op geheime missie gestuurd naar 
Bndeshead, het prachtige landgoed waar hij de geluk
kigste jaren van zijn leven heeft doorgebracht Hij kijkt 
terug op dat leven (Let op vanaf de volgende 
aflevering komt de reeks op maandagavond') Van
avond lopen op Nederland twee reeksen af Rebel voor 
de vrijheid, een reeks over het bewogen levensverhaal 
van Mary die als 18-jange Ierse wegens verzet tegen de 
Bntse bezetters, nar Australië werd verbannen Het ein
de van de reeks betekent tevens het einde van de 
beproevingen waaraan de jonge vrouw heeft blootge-
staan (NCRV/Ned II) De andere reeks die aan z'n laat
ste aflevering toe is, is de Britse komische reeks Kitsch 
en antiek die het in Engeland als „Never the Twain" erg 
goed doet Er zijn trouwens al voorbereidingen aan de 
gang voor een vervolg op deze eerste reeks En de 
interesse uit het buitenland is positief (Avro/Ned I) 

Z O N D A G (21 febr) — The dancing years is een 
tv-bewerking van het muzikale toneelstuk van de Britse 
akteur, schrijver, komfxinist Ivor Novello 1911, de jonge 
komponist Rudi Kleber maakt kennis met de gevierde 
operaster Maria Ziegler Zij wil in haar volgend optreden 
in Wenen een lied brengen van hem Rudi wil dat optre
den meebeleven en hij vertrekt naar Wenen, zeer tegen 
de zin van Grete, het 15-jarige nichtje van zijn hospita 
die op hem verliefd is maar die hij steeds heeft 
genegeerd omdat hij haar nog een kind vindt Grete 
hoopt dat hij nog vrij zal zijn wanneer zij oud genoeg zal 
zijn om te trouwen De Vara (Ned I) brengt in haar ma
gazine De onderste steen waann internationale hete 
hangijzers aangepakt worden, de Amerikaanse doku-
mentaire Bitterzoete herinneringen (Bittersweat memo
ries a Vietnam reunion), een dokumentaire over een 
bijeenkomst van Vietnam-veteranen, een probleem
groep in de Amerikaanse samenleving In de reeks ma
gazines Donkere wolken boven het paradijs over het 
knsisdenken van de huidige jonge generatie worden 
vanavond drie stnjders tegen kernenergie geportret
teerd (Ned 2) 

M A A N D A G (22 febr) - vanavond komt dus 
de 2de aflevering van de Britse degelijke reeks Terug
keer naar Bndeshead (Bndeshead revisited) op het 
BRT-scherm Charles Ryder brengt een bezoek aan het 
familiegoed van zijn nieuwe vriend Sebastian Hij moet 
vaststellen dat de familie van zijn vriend een verwarde 
en erg heterogene indruk geeft — De onderwerpen 
die Miei Louw in zijn konsumentenmagazine Wikken en 
Wegen aanpakt zijn o a Het Lekturama-schandaal (dat 
al eerder op Nederland werd behandeld), De prijs van 

een kaartje voor de Wereldb 
Een auto die roest (BRT1) In d 
Nederlandse kabaret-artiest H 
derlanders ontvangt is vanavoi 
na de Jong aan de beurt Het 
twee meesters uit de Nederk 
men op het podium staan (K 

DINSDAG (23 febr)-
goedgevulde avond Na het lic 
teerde muziekprogramma Hitn 
op een begrijpbare wijze opgt 
schappelijke magazine Kijk me 
over expenmenten i v m beir 
het onderbewuste (BRT I) 0|: 
Peeters in Elektron enkele wet 
jeugd interesseren en hij wei 
tussendoor (onderwerpen h 
sequenzer. Brandbaar water, I 
heid, Archimedes en de opw 
Prijsvraag) IN Knipoog wore 
BRT 2 sluit de avond af met 
jaren CThe way we were) var 
Op het einde van de Tweede 
Katie Morosky en de dronken 
in een bar Voor de oorlog heb 
de universiteit Katie stond be 
joodse kommunist Hubbell wa 
politiek en maatschappelijke c 
schap had Ondanks hun tegei 
den ZIJ zich tot elkaar aam 
Streisand en Robert Redford 
programma Avro's Toppop w 
rijkheid in het hele AVRO-tv-| 
erin verwerkt wordt is de 
terzelfdertijd werd de zendtijd 
na 50 minuten Vaste presente 
2) 

W O E N S D A G (24februar 
al specialisten geweest in hum 
dne elementen zijn verwerkt ir 
programma Not the Nine 0'CI 
tegen het nieuws wordt gekeli 
betere — editie van ons TV-
wordt in Fundamenten een 
20 jaar Ontwikkelingsssamen 
Thorbecke en prof J Maton ( 
„Een film voor alle tijden Retn 
de film Belles de nuit aan de be 
de meest populaire na-oorlog 
uitzonderlijke cast wel met 
Lollobrigida, Gerard Philipe, M 
waar romantiek en fantazie no 
Claude is een dromerige kc 
niemand wil brengen In zijn dr< 
fantastische avonturen en kon-
tegen Wanneer hij terug op de 
met de realiteit pijnlijk (BRT 

DONDERDAG (25 f€ 
allen voor het scherm de Vk 
stichting is te gast in Uitzendii 
Het interessantste aanbod Of 
komt op het 2de net Het jonge 
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M\ TV-programma's 13 

jm). — 21.00 Heute-Journal. 
.20 Jahre unseres Lebens 
- 22.50 W.K. handbal. -

lieuws. 

Schauplatz (reportage over 
beid). — 19.45 Karneval in 
reportage). — 0.15 Nieuws 

.e coffre-fort (spel). — 20.00 
me qui valait trois milliards 
21.00 Operation Crossbow 

Nieuws - 20.35 Voetbal 
rijk-ltahe). - 2215 Retro-
ï. - 23.35 Nieuws. 

Mieuws. — 20.35 Mardi ciné-
[filmmagazlne). — 23.15 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Mémoires de France (ge
schiedkundig magazine). — 21.30 
Gribouille (film). - 23.00 Nieuws. 

Woensdag 
24 FEBRUARI 

BRT 1 
15.30 Open school. - 1700 Op 
het schildpadplein. — 1730 Trian-
gelklub. - 18.00 Ti-ta-tovenaar (f J 
- 18.05 Popeye (strip). - 18.10 
Buck Rogers (f). — 18.57 Uitzen
ding door derden (CVP). - 19.45 
Nieuws. - 20.15 Arnold (fJ. -
20.40 Gloriant — 21.20 Not the 
nine o'clock news (satire). — 22.05 
Fundamenten (twintig jaar ontwik
kelingsproblematiek). — 22.50 
Nieuws. 

BRT2 
19.00 Gezondheidsmagazine. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Belles de 
nuit (film). - 2145 Eureka '81 
(uitvinderssalon). 

NED. 1 
15.30 Bolke de beer (fJ. - 15.40 
Beestenboel (strip). — 15.50 De 
fluit en de bombardon (f J. — 16.00 
De grote klok (f). - 16.45 De 
familie Knots (f.) — 17.10 Meneer 
Rossi (strip). — 1858 Nieuws. — 
1900 Van gewest tot gewest — 
19.50 Politieke partijen. — 2000 
Nationale finale songfestival — 
21.15 Cinevisie. - 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Studio Sport - 22.40 
Nieuws. 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 1859 Weekeind 
(fj. - 19.25 Kenmerk (info). -
20.00 Nieuws — 2027 Socutera 
(info). - 2032 Dynasty (fJ -
21.20 Infoshow. - 22.10 Mooi Ne
derland (natuurdokJ. — 22.35 Taxi 

ie Wereldbeker Voetbal in Spanje; 
BRT1); In de reeks shows waarin de 
'et-artiest Henk Elsink bekende Ne-
|t IS vanavond de veelzijdige Jasperi-
beurt. Het is de eerste maal dat die 
de Nederlandse kabaretwereld sa-

Ti staan (KRO/Ned. I). 

23 febr) — De BRT zorgt voor een 
d. Na het lichtvoetige, fns geprezen-
ramnna Hitring volgt zwaardere kost, 
' wijze opgedist: het populair-weten-
;ine Kijk mensen. Vanavond gaat het 
1 i.vm. beinvloedingstechnieken op 
(BRT D Op BRT II prezenteert Bart 
enkele wetenswaardigheden die de 
en hij weeft er nogal wat muziek 

'werpen Het muzikale snufje; de 
laar water; Bloedgroepen en erfelljk-
en de opwaartse druk; Popmuziek 
ipoog wordt de mode doorgelicht, 
and af met een film- Onze mooiste 
ï were) van Sydney Pollack (1973) 
de Tweede wereldoorlog ontmoeten 
de dronken Hubbell Gardiner elkaar 
oorlog hebben zij elkaar gekend aan 
ie stond bekend als de erg militante 
Hubbell was de vlotte jongen die aan 
lappelijke onderwerpen geen bood-
;s hun tegengestelde karakters voel-
elkaar aangetrokken... Met Barbra 
!rt Redford. Het muzikale jongeren-
; Toppop wint opnieuw aan belang-
' AVRO-tv-pakket. De hitparade die 
rdt is de Nationale Hitparade en 
de zendtijd opnieuw gebracht op bij-
3te presentator blijft Ad Visser. (Ned. 

(24 februari) — De Britten zijn altijd 
eest in humor, satire en kolder. Deze 
verwerkt in het druk bekeken BBC-

e Nine O'Clock News, waarin schuin 
vordt gekeken. Een Britse — en dus 
an ons TV-Touché (BRT I) Daarna 
9nten een overzicht gegeven van 
ingsssamenwerking. M.m.v.: prof. E. 
. J. Maten (BRT 1). In de reeks films 
tijden- Retrospektieve René Clair" is 
lit aan de beurt (1952-zw/w), één van 
e na-oorlogse films. En daar zal de 

wel met vreemd aan zijn- Gina 
d Philipe, Martine Carol, e.a. Een film 
fantazie nog ruim in verwerkt zitten, 
omerige komponist wiens werken 
in In zijn dromen beleeft hij de meest 
jren en komt hij de mooiste vrouwen 
terug op de aarde valt, is zijn kontakt 
nlijk.. (BRT 2). 

^ G (25 februari) - Om 19 u. 17 
erm: de Vlaams-Nationale Omroep-
in Uitzending door Derden (BRT I). 
aanbod op onze nationale zender 

it- Het jongerenmagazine Een vinger 

in de pap is gewijd aan kleding. Terloops; In elke afleve
ring van „Een vinger in de pap" brengen Wim de Crane 
en Viona Westra een luisterliedje dat betrekking heeft 
op het in het programma behandelde onderwerp. Van 
de twaalf beste liedjes werd een LP-samengesteld en 
door de BRT uitgegeven. Rapport 82 brengt een portret 
van de 22-jarige Luc, afgestudeerd sekretariaat moder
ne talen, die lid is van een internationale hulporganizatie. 
En Drie Sterren, wordt gevuld met een Bntse dokumen-
taire film over de Russische prima-ballerina Natalia 
Makarowa die sinds 1970 in het Westen verblijft. 
De tv-film die de Avro vanavond draait (Ned. 1) Ais de 
noorderwind giert (When the Northwind blows), gaat 
over de legende van een man die vriendschap sloot met 
twee Sibensche tijgers en met hen de pure, onontgon
nen en omzeggens onbereikbare wildernis van Alaska 
introk en zich nooit meer liet zien in de gecivilizeerde 
wereld 

V R I J D A G (26 febr.) - Vanavond wordt het 
moeilijk kiezen voor de filmliefhebbers. Er komen twee 
belangrijke films op het scherm, zij het van totaal 
verschillende strekking. De BRT II prezenteert The 
French Connection (2), een misdaadfilm van John 

Frankenheimer (1975), een vervolg op de film die de 
BRT vorige vrijdag bracht. Na zijn suksesvolle optreden 
tegen drugmilieus in Amerika, wordt de nu legendari
sche politie-inspekteur „Popeye" Doyle voor een missie 
naar Marseille gestuurd. Hier komt hij tussen twee vu
ren te zitten: de Franse kollega's die met hoog op heb
ben met die cowboy uit Amerika en de Franse gangster
wereld, die helemaal niet gediend is met de inmenging 
van over de Grote Plas (met Gene Hackman, Fernando 
Rey, Bernard Fresson). De Vara zet Maria Braun en het 
huwelijk op het scherm, een van Fassbinders beste 
films Ook in deze film heeft zijn huisaktrice Anna Schy-
gulla de hoofdrol. Zij speelt Mana Braun, de energieke 
vrouw die tussen twee bombardementen in trouwt met 
een Duitse soldaat die net uit bed, opnieuw naar het 
front moet. Maria heft het erg lastig, maar zij weet haar 
hoofd boven water te houden. Op het einde van de 
oorlog krijgt zij het bericht dat haar man gesneuveld is 
Ondertussen maakt zij kennis met een Amenkaanse ne
gersoldaat. En op een dag staat haar man op de stoep 

(fJ. - 23.02 Teleac. - 23.37 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Risquons tout (kwis). — 20.50 
C'est chouette la musique (show). 
— 22.05 Le choc des idees (over 
Rusland). — 23.05 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2010 Duitsland — 
Tsjechoslovakije (handbal). — 
20 45 Klem Zaches, genannt Zinno-
ber (sprookjes). — 22.30 Tages-
themen. - 23.00 WK handbal. -
23.45 Nieuws. 

ZDF 
20.15 ZDF Magazin - 21.00 Heu-
te-Joumal. — 21.20 Die Profis (fJ. 
— 22.10 Het Berlijnse filmfestival 
(reportage). — 22.40 Apropos Film. 
— 2325 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20.00 Nieuws. - 2015 Mittwochs 
in„ (info). — 21.45 Senegambia 
(dokJ. — 22.15 Die Marseillaise 
(film). — 0.20 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 1925 Hong Kong 
Fu Fu (strips). — 19.51 Le coffre-
fort (spel). — 20.00 Hit parade 
(show). — 21.00 Le secret du 
Grand Canyon (western). — 22.20 
Portrait d'artiste (Paul Jenkins). 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de Tinformation (info) — 
21 40 Ranètes (klassiek). - 22.35 
L'aventure des plantes (dokJ — 
23.05 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (variété). — 2315 
Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Esquisse d'une jeune fem
me sans dessus dessous (tv-film) 
— 22.00 Nieuws. 

Donderdag 
25 FEBRUARI 

BRT 1 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. - 18.05 Se
samstraat — 18.35 Dieren van het 
groene woud (strip). — 1900 
Charlie Chaplin (Kortfilms). — 
1917 Uitzending door derden 
(VNOS) - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Wit-rood-goud! (kwis) — 2050 Pa
norama. - 2140 Dallas (O. — 
22.30 Sporttribune. — 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap (Jeugd
film). - 1945 Nieuws. - 20.10 
Rapport '82 (Intern, hulp). - 20.50 
Assoluta - Natalia Makarova (dok). 
— 21 35 Premiere. 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Vinger aan 
de pols (Medisch magazine). — 
1925 Als de Noordenwind giert 
(film). — 21.05 Televizier special 
- 2137 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Ot en 
hoe zit het nou met Sien' (Feminis
tisch magazine). — 2245 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat 8 1850 Jeugd
journaal. — 1859 De Muppet-
show. - 1925 Dubbelpion (f). -
2000 Nieuws. - 20.27 Lou Grant 
(O. - 21.20 Brandpunt - 21 55 
De Sullivans (f) - 22.20 De alles is 
anders show. — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 2020 
Les douze salopards (Oorlogsfilm). 
— 22.50 Le carroussel aux images 
(Filmmagazine). — 23.15 Nieuws. 

RTB 2 
20.00 Les grandes aventures de 
l'Himalaya (dok). - 20.55 Echan-
ges de jeunes solistes francopho-

ARD 
2000 Nieuws. - 20.15 Sportier, 
Siege und Sponsoren (Reportage). 
— 21.15 Wissen Sie es besser?' 
(KWIS). — 22 30 Tagesthemen. — 
23.00 Schaukasten (Filmmagazi
ne). 

ZDF 
19.00 Nieuws — 19.30 Mem Name 
ist Katja — 2030 Locker vom 
hoeker (Variété). - 21.00 Heute-
joumal — 2120 Moskau im Knege 
(Reportage). — 2205 Spielraum 
(spel) — 00.30 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws. — 2015 Schweige-
geld für üebesbnefe (Film) — 
21.35 Medische verzorging in de 
DDR (dok.) — 22 20 Een vrouwen
huis m Frankfurt (dokO — 23.05 
Nieuws 

LUX 

19 51 Le coffre-fort (spel). - 19 58 
Nieuws — 20.00 Dallas (O. -
21.00 Kijkers kiezen hun film tus
sen Le Flic Ricanant of Laisser 
aller, c'est une valise. 

F 1 
1945 Suspens, feuilleton. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Bonnes gens (O. 
— 22.15 La terre en héntage (dok). 
- 23.10 Nieuws 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Situations 
'82 (Info). — 21.40 Les enfants du 
rock (show). — 23.15 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 2030 Le combat dans l'ile (film). 
— 22.10 Nieuws. 

Vrijdag 
26 FEBRUARI I 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar (fJ - 18.05 
Sesamstraat - 18.20 Klem. klem 
kleutertje — 18.35 Hoe word ik 

"Olympisch kampioen m zeven les
sen'(Open School) - 1905 Is de 
grote pers vnj'' (dokJ. — 19.25 
Popeye (strip) — 19 45 Nieuws. — 
20.15 De nieuwe orde (dok. over 
WO II) - 21 40 Jazz music (dokJ 
- 2220 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Dag aan dag - 19.30 Lieve 

— Terug naar Brideshead, 
een Britse kwaliteitsreeks met 
o.a Diana Quick en Jeremy 
Irons als Julia en Charles. 
(Zaterdag om 21 u. 35 en 
maandag om 20 u. 15, telkens 
op BRT1) 

plantjes. — 19.40 Nieuws. — 20.15 
Ontsnappingsroute (fJ — 21.05 
The French Connection II (film). 

NED 1 
1858 Nieuws - 19.00 De Willem 
Ruis Lotto show. — 20.35 Haagse 
bluf - 21 37 Nieuws. - 21 55 Wie 
past er op de demokratie"? (debaO. 
— 22.35 Mana Braun en het huwe-
lijk (film) — 0.25 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De beste 
uit André André (show). — 1920 
Wordt u al geholpen? (fJ - 20.00 
Nieuws — 20 27 De showbizzquiz 
(kwis). — 22.00 Martin Eden (f J. -
23.00 Aktua TV (Info). - 23.50 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 1930 Nieuws. — 19.55 A 
suivre... (Info) — 21.15 Damn Yarv 
kees (musical). — 23.00 Nieuws. 

ARD 
2000 Nieuws. - 2015 Schlussak-
kord (film). — 21 55 Rusminus 
(Info). - 22.30 Tagesthemen — 
2300 Phantasten (tv-film). — 025 
Nieuws. 

ZDF 
18 35 Westerns uit de oude doos. 
— 19.00 Nieuws. - 19.30 Aus-
landsjournal. — 2015 Aktenzei-
chen: XY... ungelost — 21.15 Duits
land—Rusland (handbal). — 2200 
Heute-journal — 2220 Kultureel 
magazine — 22.50 Aktenzeichen: 
XY.. ungelost (reakties van kij
kers). 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes-
spiel — 21 00 Kollege Betriebsrat 
(fJ. - 21.30 Gott und die Welt -
22.00 Das Licht der Gerechten (f J. 
— 22.55 De jaren twinbg (dokJ. — 
2340 Nieuws 

LUX. 

1951 Le coffre-fort (spel). - 19.58 
Nieuws. — 20.00 Chips (fJ. — 
21.00 Tim (film) - 22.30 Automa
gazine 

F 1 
20.00 Nieuws. - 2035 Comte Ory 
(opera-bouffa) — 22,05 La pnse 
du pouvoir par Louis XIV (dokJ. — 
23.35 Nieuws. 

A 2 

20,00 Nieuws - 20.35 Le chef de 
familie (fJ. — 21.35 Apostrophes. 
- 2255 Nieuws. - 2305 Le trou 
(film). 

F 3 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1940 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21.30 Quelque part., 
l'aventure (show). — 2225 NIeuwa 
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14 m Kritisch bekeken 

Hans Ferrée, publiceert zijn „1.000 ideeën" 

Het gebeurt zelden dat de insi
ders van de massa-kommunlka-
tie zelf door de massa gekend, 
laat staan geliefd zijn. Als „ver
borgen verleider" leidt men liefst 
een verborgen bestaan. Met 
Hans Ferrée ligt dat allemaal wel 
even anders. In 1963 maakte zijn 
geestige, gedeeltelijk ernstige en 
deels ironische „In en uit" (een 
soort van handleiding om als 
„trendsetter" aanvaard te worden 
en overeind te blijven) zelfs de 
furore van een bestseller- en zijn 
„Hints van Hans" in Avenue zijn 
inmiddels een kursief-monument 
op zichzelf geworden. Na een 
twaalftal Jaarprijzen in de Neder
landse reklame, kreeg hij zopas 
de begeerde Grollenbergprijs, 
een heusde Oscar in Advertising. 
Maar inmiddels is Hans Ferrée 
nog slechts zijdelings bij het 
aktieve reklameleven betrokken. 

Het nieuwe imago 
van de rel<lame(man) 
Tot voor enkele decennia was de 
Europese reklame een nog veelal 
amateuristische bedoening. Er 
vy^erd wel naar de professioneel 
volwassen broer — de Verenigde 
Staten — bewonderend opgeke
ken, maar zelfs een voortreffelijk 
teoreticus als Joop Roomer kon 
nauwelijks een echte „kreatieve" 
aansluiting waarmaken. Temeer 
daar uitgerekend de „copywri
ters", de ideeën aanbrengende 
tekstschrijvers dus. veeleer ver
toefden in een met alkohol door-
wasemde seml-artistlekerlgheld 
dan in de nuchtere wereld van 
marketing en verkoopgerichte 
kommunikatie. Van 1955 af werd 
daar verandering in gebracht door 
een stuk of wat jonge Turken 
(waaronder de nog steeds erken
de coryfeeën als De Boer, Fren-
kel-Frank, Veltman... en Ferrée). 
Efficiëntie, koele zakelijkheid en 
doelbewustheid kwamen In de 
plaats van dweperlge schoon-
schrljverij of zielloze produktiever-

het eertijdse wonderkind 
van de Nederlandse reklame 

Hans Ferrée, „verlichtend" kreatief. 

heerlijking. De nieuwe aanpak zou 
bliksemsnel school maken, ook al 
door de bijdragen die Ferrée le
verde aan de vakbladen Revue 
der Reklame en Anadne (een be
lerende roeping zou hij, dat zien 

we verder wel, steeds trouw blij
ven)... maar vooral omdat de 
nieuwlichters hun vernieuwende 
„house style" konsekwent door
trokken en (overigens met enige 
afstraffing op Vlaanderen) de Ne-

Door de leesbril bekeken 
Toen ik enkele weken geleden geduldig stond te 
wachten op een trein met vertraging (hoe komt het 
toch dat treinen anno 82 vaker vertraging oplopen 
dan pakweg vijf jaar geleden?), werd mijn aan
dacht getrokken door een uitvoerig diskussiërend 
tweetal, duidelijk pendelende ambtenaars. 
De oudste van de twee was zowat vi j fenvijft ig jaar, 
eerder aan de gezette kant; een kalme man die het 
allemaal wel bekeken heeft en wiens moeë berus
ting wijsheid wordt genoemd door zijn intimi; 
kortom, hij leek wel gestapt uit een roman van 
John Le Carré. De jongste, een prille dertiger, 
nauwlettend deftig gekleed, mager en zenuwach
tig, was druk doende de instemming af te dwingen 
van zijn onbewogen kollega — die overigens 
duidelijk, dat kon je zó uit het tafereeltje afleiden, 
zijn meerdere in rang was, echter zonder eenzame 
toppen te scheren. De jongste was blijkbaar 
verdeeld tussen de verschuldigde eerbied tegen
over de oudste en een soort neerbuigend, ietwat 
mispri jzend medelijden ontsproten aan een duide
lijk meerderwaardigheidsgevoel, zo van, sukke
laar, wanneer ik jouw leefti jd zal bereikt hebben, 
dan zal ik met mij niet laten sollen, want ik zal dan 
aan de top zitten, en dat wéét j i j ook wel. Dergelij
ke situaties zijn zo goed als alledaags, maar toch 

was er iets in de houding van de jongeman dat mij 
stoorde. Maar op het ogenblik zelf dat ik bewust 
werd van dit heimelijk gevoel, drong het pas echt 
tot mij door dat hij iets gezegd had wat mij tegelijk 
erg dom voorkwam, iets dat mij gekwetst, of liever 
gechoqueerd had. Sprekend over een derde, dui
delijk ook in dienstverband, had onze jonge Ras-
tignac een ultiem, onweerlegbaar, definitief argu
ment gebruikt: ^en daar komt nog bij dat hij zwaar 
ziek is en zijn dagen geteld zijn'. Prachtig argu
ment ontleend aan het arsenaal van een zelfverze
kerde jonge wolf met lange tanden en elleboogjes 
als bijltjes. Net alsof ons aller dagen niet geteld 
zijn — ook de zi jne-

Dit voorval borrelde enkele dagen geleden in mijn 
geheugen op, toen een vriend mij vertelde dat de 
nog relatief jonge direkteur van een belangrijke 
Nederlandse uitgeverij, kort na een malaise diende 
te vernemen dat hij nog amper één maand te leven 
heeft En nu denk ik aan zijn dagen — en aan de 
domme en arrogante uitspraak van de jongeman 
op het perron van Brussel-Noord, wiens dagen 
ook al geteld zijn. 

Henri-Floris Jespers 

derlandse reklame inderdaad ver
nieuwden, verfnsten en dichter bij 
de konsument brachten. 
Hans Ferrée onderscheidde zich 
evenwel van zijn kollega's door 
een bijna maniakaal verlangen ori
ginaliteit, door spitsvondige ego
tripperij (waarbij geen medium 
hem te min bleek) en vooral door 
een kritische ingesteldheid tegen
over zowel het konsumentlsme als 
tegenover de reklame zelf. HIj Het 
dan ook steeds vaker een gemil
derd maatschappij-kritisch geluld 
horen, maar bleef de reklame toch 
door dik en dun verdedigen (geen 
wonder dat het wel altijd prettig 
verpakt, maar niet steeds even 
duidelijk overkwam). Terwijl hij 
„De reklame moet blijven" schreef, 
bouwde hij ook aan zijn Musée 
Hans Ferrée en gaf zijn „Alge
meen Hansblad" uit en gaf ook 
een aantal initiatieven tot ideeèle 
reklame mee een duw In de rug. In
middels vond hij het ook nog 
nodig om alleen per flets over 
echte Tour-cols naar de Midi te 
moeten en van zijn wedervaren 
aan het vaderland omslachtig ver
slag uit te brengen. Deze veelzij
digheid In de gespletenheid werd 
hem niet door Iedereen in dank af
genomen. En hijzelf kon er blijk
baar ook niet zo blijvend schade
loos mee overweg, want zowat 
een tiental jaar geleden kapte 
Hans Ferrée met de praktijk van 
het copywritersberoep, na vol
gens zijn woorden „wel 7.000 re-
klameteksten geschreven te heb
ben, waarvan er zeker 70 thuisho
ren in de kategorie „briljant" en 
nog eens 700 in de kategorie 
„uitstekend". 

Wakkerliggers 
van ideeën 
De nog altijd als „meester" erken
de Hans Ferrée woont nu welstel
lend, maar eerder teruggetrokken 
(hoewel niet fanatiek) in een riant 
Hollands buitenhuis, waar hij vrien
den en relaties goedlachs en mild 
onthaalt Hij Is evenwel bedrijviger 
dan ooit en werkt nu in de advize-
rende randgebieden van oor
spronkelijk beroep, toecheert 
daarvoor aanzienlijk en schrijft flin
ke brokken goedgedokumenteer-
de vakliteratuur die, via de uitgeve
rij Kluwer, een gretige aftrek vin
den onder hun titels „Groot Prak
tijkboek voor...". Hans Ferrée was 
een expert in kommunikatie ge
worden. 
Zopas verscheen bij de hogerge-
noemde uitgever zijn „1.000ste 
ideeënboek voor verkoop en re
klame". Het is een hallucinante en 
scherpzinnig gekommentarieerde 
bloemlezing van een massa inven
tief materiaal geworden, dat Fer
rée tijdens zijn 30-jarlge loopbaan 
waarschijnlijk erg nauwgezet ver
zameld heeft De lezer vindt er 
vooral bruikbare en direkt toepas
bare ideeën In, voor zowat alle 
sektoren van de konsument-bena-
derlng... en wat meer Is, zij worden 
zo Inspirerend aangedragen dat 
elke enigszins begaafde amateur 
er nog tienmaal meer Ideeën uit 
kan puren (weer een praktijkboek 

dus). Jammer dat de talloze Illus
traties in een typografisch wel 
aantrekkelijk, maar ook verouderd 
aandoend seplabruin werden af
gedrukt Maar kom, de Inhoud 
maakt alles ruimschoots goed. 
Over die Inhoud In detail treden 
kan naar omvang gewoon niet en 
zou ons In een te vergaand vakjar
gon doen verzinken. Maar wie zijn 
vastgelopen verkoophersenen 
even een verfrissende stimulans 
wil geven, moet toch een weekje 
of wat met de 1.000 ideeën van 
Hans naar bed. 

Nic van Bruggen 
1.000 Ideeën voor verkoop en rekla
me, Hans Ferrée 1981, Uitgeveri j Klu
wer. 

„Vlaanderen 
Morgen": 
polarizatie 
doorbreken 

In het jongste nummer van Vlaan
deren Morgen stelt de gelijknami
ge Werkgemeenschap in een edi-
toriaal vast dat de Vlaamse politiek 
opnieuw in een rechts-llnks polari
zatie gevangen dreigt te worden. 
Als gevolg van de ekonomische 
krisis worden de kampen immers 
grimmiger. „Waar het op aan komt, 
aldus Vlaanderen Morgen, is of de 
Volksunie in staat zal blijken haar 
enig mogelijke politieke plaats te 
blijven innemen", waarbij bedoeld 
wordt een gematigde centrum
linkse opstelling. „Links-liberaal be
tekent dan ook een politieke oriën
tering waarin een maximale le
vensbeschouwelijke en Intellek-
tuele vrijheid verbonden wordt 
aan een antlkollektlvistlsch sociaal 
engagement voor een redelijke 
gelijkheid". 

De bijdragen in deze jongste afle
vering van Vlaanderen Morgen 
cirkelen dan ook rond de begrip
pen liberaal en rechts, doch „in 
een ruimere kontekst dan de nog
al pietluttige slogantaai van ons 
dagelijks politiek proza". Van één 
van de belangrijkste woordvoer
ders van de nieuw-rechts bewe
ging — die In de VS vaak bestaat 
uit bekeerde centrum-linksen — 
prof. Irving Knstol, vast medewer
ker aan Wall Street Journal, 
verschijnt een gesprek met prof. 
Arthur Schlesinger jr, bijzonder 
advizeur van president John F. 
Kennedy. Oud-minister Hektor de 
Bruyne stelt de vraag of het neo-
llberallsme een uitweg of een lllu-
zie is, en prof. Georges Adé bena
dert en behandelt behoedzaam en 
relativerend het gedachtengoed 
van Alaln de Benolst één van de 
leiders van La Nouvelle Drolte. 
Luc Beernaert advizeur bij het 
VEV, argumenteert over het waar
om van een Vlaams Industrieel 
beleid, terwijl Gaby Vandromme 
de problematiek rond „Brussel in 
de koelkast" In een scherp per-
spektlef stelt Een groep moraal-
teologen benadert de krIsis mo-
reel-etlsch. Verder In de vaste 
rubneken, bijdragen van Nic van 
Bruggen, Candide en Geert Grub. 

(Vlaanderen Morgen, Rudolfttraal 31, 2000 
Antwerpen. 500 fr. per vier nummers). 

hf] 
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Kritisch bekeken m 15 

„Ketje" hebben wij bij ons 
thuis leren kennen via 
zijn „Hoekske van de Kie-
kefretter" in „Rommel
pot", het eerste degelijke 
na-oorlogse Vlaams-Na-
tionale blad. Vanuit zijn 
fonetisch-neergeschre-
ven Brussels dialekt — 
dat ons Leuvens nabij is 
— groeide voor ons Re-
naat Grassins milde en 
rauwe volkse verzetshu-
mor uit die beloken tijd. 
Deze originele, Tiens-
Brusseise kleinkunste
naar was in feite zijn tijd 
ver vooruit. Hij valt met 
weg te denken uit de rij 
Vlaams-Nationalisten die 
door hun avant-garde, ex
periment en volksver
bondenheid ons toneel-
en radiobeleid bepaal
den. Anton van der Plaet-
se. Oskar de Gruyter, Jo-
han de Meester, Staf 
Bruggen, Renaat Verhey-
en, enz... vind je in de 
naslagwerken terug; Ket
je, Renaat Grassin niet! 
Evenmin in de Encyclope
die van de Vlaamse Be
weging! ... Spijtig, want 
deze pretentieloze, door 
het leven getekende ar
tiest leefde méér met en 
voor zijn volk dan menig 
geboekstaafd academi
cus Grassin beheerste 
met woord, gebaar en 
mime — zoals Hoste en 
Sabattini — alléén elk 
podium en bond ieder pu
bliek. 

Leven en werk van Renaat Grassin 

t Ketje, 
zijn leven en zijn poëzeekes 

We nebben hem destijds in de bomvol 
Ie Leuvense aula voor een kritisch 
studentenpubliek zijn krijgsauditeur op 
een enige wijze zien en horen naboot 
sen onvergetelijk' 
Dertien maanden heeft hij gezeten o a 
in de Hogeschool van St Gillis on 
schuldig zelfs de hoogmenselijke ge 
tuigenis van Kamiel Huysmans kon 
niet baten Samen met de harmonika 
zanger Gustje Peelaers heeft hij in de 
lange donkere repressie periode 
Vlaamse hoop en inspiratie gewekt 
zowel in studentenmiddens als aan de 
zelfkant van de deftige maatschappij 
bij de uitgestoten zwarten 

Reeds in 1950 durfde hij het aan 
een Vlaams Kavietje te openen aan 
de Arduinkaai te Brussel vlak voor 
de KVS 

Maar Ketjes rondtrekkend toneel 
bloed en drinken haalden het op een 
zakeli|k kasteleinschap 

In 1952 verhuist hij naar Antwerpen 
maar schiet er ia de toenmalige 
Vlaamse Klub niet echt wortel Tot 

dan in 1953 zijn nieuw radioleven 
geboren wordt met Joris Collet en de 
bekende Kop en Staart -kabaret 
ploeg Will Ferdy Bob Davidse Alma 
Blanca Rene Bertal The Strangers en 

m 
Boekenfondi 5 

Guido SIJS 

Warotstraat 26 

3009 Winksele-Herent 

rel 016/48 94 12 

GOE WIJTE: 

zovele anderen kennen wij er heden 
nog van 

Zachtjes — haast weggekropen voor 
de vnenden — zal Ketje op 12 oktober 
1964 in het St Lukasziekenhuis te Eke-
ren sterven Jozef van Overstraeten 
en de VTB VAB zorgden ervoor dat 
met een grafgedenkteken Ketje niet 
vergeten werd Rie Vanderheyden die 
zijn leven van nabij volgde schreef dit 
ontroerende boek met een honderdtal 
bladzijden van zijn beste poëzeekes 
waarvan we u zijn parodie toepasselijk 
voor een Vlaamse arrogantie niet 
willen onthouden 

(Goed om weten) 

Die het ni wet en ni wet dat 'm het ni wet 
dat es nen ijzel (ezel) 

sloegt m duujd (dood) 
Die het ni wet en wet dat m het ni wet 
dat es ne soekkelijr (sukkelaar) 
//erf het m 
Die wet en ni wet dat 'n wet 
dat IS nen druumer (dromer) 
mokt 'm wakker 
En dl wet en wet dat 'n wet 
dat es 'n verstandige kadee 
imitijt m (bootst hem na) 

Dit boek — 200 bladzijden — met fo
to's tekeningen en schaduwknipsels 
van R Grassin zelf, mag je met „mis
sen" 
Je kan het verkrijgen bij hef Vlaams-
Nationaal Boekenfonds Warotstraat 

26 te 3009 Winksele (tel 016-489412) 
door overschrijving van 345 fr op 
rekeningnummer 979-3534733-58 

Willy Kuijpers, 
Kamerlid 

BKT speelt op de puinen van Carthago 
Het BKT heeft mets te maken me. 
het plan-Spitaels en zijn tewerkge
stelde werklozen en andere BTK-
toestanden Nee BKT staat voor 
.Brabants Kollektief voor Teater-
projekten" In het Vlaamse teater-
wereldje begint het BKT zo stilaan 
een stevige reputatie te verwer
ven van beweeglijk en non-korfor-
mistisch volksteater 

Wie de laatste produkties van dit 
kreatieve kleine Brabantse gezel
schap gezien heeft o m het satiri
sche dubbele bodem-stuk „Aan
tekeningen van een dode" kon 
zich gelukkig prijzen dat er nog zo 
n teaterprodukties gerealizeerd 
worden, buiten het officiële circuit 
van de akteur-bureaukraten In te
genstelling met de grote' — 

-, zwaar gesubsidieerde — teater-
gezelschappen steunt het BKT op 
de drijfkracht van een paar enke
lingen die geloven in hun zaak 
Met een „heilig vuur" en een ruste
loze vernieuwingsdrang 

Dat Rudi van Vlaanderen een ad-
ministratief-zekere loopbaan ruilde 
voor de toch onzekere uitbouw 
van het BKT-gezelschap getuigt 
van de onberekende inzet van 
deze man voor het boeiende BKT-
experiment 

Tot nog toe staan de BKT-produk-
ties gelijk met origineel en kwalita 
tief teater Dat is de mening der 
meeste critici en kijkers Het BKT 
heeft ook als reizend gezelschap 
reeds heel wat gastvoorstellingen 
op zijn aktief Dit komt ook deels 
door het feit dat het BKT-gezel
schap nog steeds geen vaste 

pleisterplaats en eigen ruimte in 
Brussel tot zijn beschikking heeft 
Het feit dat het Brabants Kollektief 

dan ook reeds veel her-en-der 
gespeeld heeft liet ook een ruime 
publiekervanng toe In deze mate 

zijn de BKT-produkties steeds ge
richt op de toeschouwer die het 
toneelwerk minstens spontaan 
hoeft te begrijpen Inhoudelijk 
waardevol volksteater primeert 
voor het BKT boven elitair-experi-
menteel vertoon voor de happy 
few" of de zgn teaterfreaks 
Dit geldt ook voor de nieuwste 
produktie ,Op de puinen van Car
thago die in premiere gaat op 
18 februari in de Ancienne Belgi-
que te Brussel 

„Op de puinen van Carthago' is 
een historisch stuk met aktuele 
referenties van de onlangs op 
45-jange leeftijd overleden Frans
talige Belgische schrijver Rene 
Kalisky 
Kalisky moest eerst naar Parijs 
verhuizen alvorens aldaar uitein
delijk ontdekt te worden als een 
van de betere moderne toneel
schrijvers met stukken zoals 
„Skandalon' „Le pique-nique de 
CDIaretta", en „Dave au bord du 
mer" 

Op de puinen van Carthago" han
delt over de krisis van onze he
dendaagse westerse beschaving 
Wie dat kijkstuk wil meemaken 
moet alleszins eens naar de An
cienne Belgique afzakken (Steen
straat 15 naast Brusselse Beurs) 
waar Op de puinen van Cartha
go acht dagen gespeeld wordt 
op 18 19 20 25 26 en 27 februan 
om 20 u 30, en op 21 en 28 fe
bruan om 15 uur (Toegangsprijs 
200 fr reduktiekaarten 160fr 
kaarten te reserveren op 02-
511 8609) (gvdp) 

Poëzieprijs 

1982 

't Kofschip 

Deze prijs wordt ingericht 
door de vzw 't Kofschip, 
literair tijdschrift, in samen
werking met de stad Blan
kenberge 

Voorwaarden tot deelname 
De inzending moet uit een 
gedicht bestaan in vijfvoud 
getypt met als tema „Den
kend aan Vlaanderen" waar
in geografische, naturalisti
sche en psychologische ele
menten herkenbaar zijn 

De gedichten moeten een 
schuilnaam dragen De iden
titeit wordt vermeld onder 
afzonderlijke omslag 

Jury Anton Van Wilderode, 
Christine Guirlande, Jack 
Verstappen, Tom Luiting en 
Guy Van Hoof Sekretaris 
Andre Polfliet De prijs be
draagt 20000fr 

Alle inzendingen versturen 
voor 15 april 1982 naar het 
sekretariaat, Vinkentaan 11 
te 1730 Zelhk 
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Slechts één... 
Onze voetballers hebben het vo
rig weekend weer bruin gebakken, 
eigenlijk stonden er alleen maar 
•interessante wedstrijden op het 
prorgramma. Maar de gewoonte 
werd desondanks onderhouden: 
het spektakel was „overal" onder
maats. Absolute dieptepunten wa
ren Kortrijk — Standard en Loke-
ren—Anderlecht Ook AA Gent— 
Beveren had weinig of niets om 
het lijf. Het is erg, zeer erg gesteld 
met ons topvoetbal 
Vorige week schreven we dat de 
heer Schoeters wellicht vijf spe
lers zou moeten uitsluiten tijdens 
de wedstrijd op Lokeren indien hij 
daartoe de nodige moed zou kun
nen opbrengen. Zover kwam het 
niet De scheidsrechter beperkte 
zich tot één rode kaart. Ze was be
stemd voor een speler die hem 
wegduwde. Een nochtans veel ko
mende „ingreep" op onze voetbal
velden. 

De wedstrijd op Daknam stond 
anders weer bol van de herrie en 
I 'e incidenten. Een ten onrechte 
gefloten strafschop was aanlei
ding voor nooit meer aflatende 
ruwheid op en rond het veld en 
alsof dit alles nog niet volstond 
gingen ook dirigenten zich verbaal 
te buiten. 
Radioman Jan Wouters klaagde 
zowel het een als het ander aan tij
dens zijn maandags sportpraatje. 
En gelijk had hij In ons voetbal ge
lijkt alles een ketting. Eens het hek 
van de dam zijn de heren niet 
meer te stoppen. Zij menen zich 
alles te mogen veroorloven en ook 
bestuurders worden achteraf be
reid gevonden de spiraal van nijd 
en afgunst nog verder aan te 
zwengelen. We praten elkaar wel 
over een paar jaar Dat zal dan 
overigens niet moeilijk zijn. Tegen 
die tijd zitten we wellicht alleen op 
de tribunes... 

m^ Sport 

Een lach 
en 
een traan 
en ook 
heel veel 
geld 

*Cv,o 

Sport wordt niet enkel op het veld of op een parcours bedreven. Ook 
In de bestuurskamers wordt vaak over „winst of verlies" beslist. En in
dien dit nog niet volstaat is er nog altijd wel een of andere 
scheidsrechter die voor de nodige hilariteit of verontwaardiging wil 
zorgen. Het basketbal heeft op dat vlak een stevige reputatie te 
verdedigen. De paleisrevoluties zijn er dagelijkse kost. Een bondsbe-
stuur dat regelrecht tegen de belangen van de klubs ageert, 
klubbesturen die genadeloos de bondswerking (de nationale ploeg) 
proberen te kelderen en., de jongste innovatie: een scheidsrechter 
die in beschonken toestand de fluit hanteert. 

Het overkwam de spelers van 
Merksem en Anderlecht zaterdag 
jongstleden. Het lange komische 
verhaal kan kort gehouden wor
den: Scheidsrechter De Cock 
kwam laattijdig de zaal binnenge
stapt. De wedstrijd was al ettelijke 
minuten ver toen hij kollega De 
Brandt kwam assisteren. Al spoe
dig bleek dat de laatkomer in 

De Belgische handbalsport 
haalde in het voorbije weekend 
een historische piek. In de eind
ronde om het C-wereldkam-
pioenschap eindigden onze 
handbalspelers op de tweede 
plaats. Zij moesten enkel de in 
Spartaanse konditie verkerende 
Bulgaren laten voorgaan. Meteen 
promoveerden onze landgenoten 
naar de B-kategorie. Zij behoren 
nu tot de middenmoot van het 
wereldhandbal. Volgend jaar al 
zullen de betere spelers van 
Neerpelt, Sasja, Lebbeke en Me-
chelen in Nederland hun promo
tie moeten „waar" maken. Dan 
worden daar immers de B-we
reldkampioenschappen gehou
den. 

De organizatie van de C-wereld-
kampioenschappen heeft de 
handbalbond geen windeieren 
gelegd. Het één week durende 
gebeuren groeide uit tot een 
sportief en financieel sukses dat 
normaliter de handbalsport ook 
op de langere termijn moet ten 
goede komen. Overal kwam er 
veel volk naar de wedstrijden 
kijken en met de opeenvolgende 
suksessen (Finland, Portugal, 
Oostenrijk, Luxemburg en Noor
wegen werden met een kombina-
tie van wilskracht en talent ver
slagen) nam ook de passieve 
belangstelling toe voor deze an
ders nagenoeg in de anonimiteit 
levende nevensport. Suksessen 
„trekken" en bijgevolg verwacht 
men dat het ledenaantal van de 
handbalbond in de komende 
maanden flink zal stijgen. Maar 
daarmee zijn de problemen na
tuurlijk nog niet van de baan. 

Onze handbalpleog profiteerde 
in de voorbije week immers van 
een ongewoon gunstige konjunk-

Kortstondige triomf? 
tuur. Als organizerend land werd 
België alvast ingedeeld in de 
zwakste kwalifikatiereeks: ge
woonterecht bij internationale 
kompetities omdat het financieel 
welslagen van de kostelijke or
ganizatie meestal rechtstreeks 
afhankelijk is van de sportieve 
suksessen van de thuisploeg. De 

Belgen wonnen de meeste van 
hun wedstrijden met gering ver
schil. Het thuisvoordeel en de 
sfeer waren daartoe doorslagge
vende faktoren. 
Verder bleek uit het kampioen
schapsverloop duidelijk dat de 
meeste ploegen hun sport op 
amateuristische wijze bedrijven 

Dirk Verhofstadt 

en bijgevolg geteisterd werden 
door de snelle opeenvolging van 
inspanningen. In de slotpartij te
gen Bulgarije moest België dan 
ook Schurmans missen: een be
tere speler die altijd goed is voor 
enkele doelpunten. 

De gegeven situatieschets wil de 
verdiensten van onze spelers 
geenszins minimalizeren. Inte
gendeel zelfs. België verlaat 
door deze al bij al onverhoopte 
triomf de rangen van de figuran
ten van de handbalsport. In de B-
reeks moet partij gegeven wor
den aan sterkere, beter voorbe
reide ploegen. Indien België zich 
volgend jaar in de B-reeks kan 
handhaven zal van een klein 
wonder mogen gesproken wor
den. Want voorbereiding van 
grote tornooien was nooit de 
sterkste kant van de Belgische 
sport in het algemeen. Alhoewel 
niet kan worden ontkent dat in-
zonder in Limburg erg veel wordt 
gedaan voor de ontwikkeling van 
de handbal en dat landskam
pioen Neerpelt in Dirk Verhof
stadt een speler bezit die ook in 
wedstrijden in de B-reeks moge
lijk het „verschil" kan helpen for
ceren. 

Inmiddels heeft ons handbal al
vast de propagandaslag gewon
nen. Deze zaalsport heeft de stil
te rond haar werking weten te 
doorbreken. Hopelijk resulteert 
dit spoedig in kwaliteitsverbete
ring van het spel en een bredere 
rekruteringsbasis. Want dit wa
ren toch de achterliggende oog
merken van het jongste kam
pioenschap. 

biezondere stemming verkeerde. 
De harde lach sloeg spoedig over 
in verontwaardiging. De ergernis 
was zo groot dat een tafelkommis-
saris en een bondsbestuurder het 
nodig achtten in te grijpen; zij 
leidden de man met zachte dwang 
voortijdig naar de kleedkamer. Dat 
had men zelfs In het basketbal, 
waar toch niets onmogelijk Is, nog 
niet meegemaakt. Ook deze wed
strijd krijgt verlengingen voor de 
groene tafel. 
Maar niet enkel het basketbal 
zorgde voor opschudding. Tijdens 
de algemene vergadering van de 
Belgische Motorrijdersbond werd 
voorzitter Bruneel door zijn vroe
gere vriend Adrien Veys uit de 
stoel gewipt die hij tien jaar lang 
had bezet. Het geschil tussen de 
beide heren droeg uiteraard — 
hoe kan het anders in dit land — 
een kommunautair tintje. Bruneel, 
een Westvlaming, zou zich tot 
machtsmisbruik hebben laten ver-
lelden. Daartegen wilde Veys, heel 
toevallig een Waal, zich verzetten. 
Maar de man wist vooraf dat hij 
niet genoeg stemmen zou verga
ren. Wat daarna volgde is niet 
mooi meer om vertellen. Er wer
den stemmen geronseld om bleek 
bij te worden. Zesduizend nep>-
stemmen wist de heer Veys zich 
toe te eigenen. De klub van Dison 
maakte de Waalse machtsgreep 
mogelijk: in de Raad van Beheer 
werden vier Vlamingen wegge
stemd en naast een Waalse voor
zitter werd ook nog een Waalse 
ondervoorzitter verkozen. 
Het kan dus nog altijd in onze 
„nationale" sportbonden. Wij willen 
het beleid van de heer Bruneel 
verdedigen noch veroordelen. Wij 
zijn ter zake overigens niet be
voegd. Maar we vragen ons wel af 
hoelang de Vlaamse motorcross
fans deze „Belgische" toestanden 
zullen dulden. De al fel in diskre
diet geraakte Motorrijdersbond 
bezit nu geen prestige meer. Wij 
geloven nooit dat de heer Veys en 
zijn Waalse lakeien gezag en orde 
zullen kunnen herstellen. Hij mag 
dan nog zo'n klassieke hoge mond 
opzetten over demokratie, open
heid en integriteit. 
De algemene statutaire vergade
ring van de Belgische Wielrljders-
bond verliep rustiger. Daar zwaai
den de bestuurders elkaar lof toe 
en pronkte men met een winstba
lans van maar liefst... achttien mil
joen. Ongewild werd daarmee be
wezen wat wij op deze bladzijde al 
zo vaak hebben beweerd: de wie
lerbond weigert de zich opdrin
gende sanering door te voeren 
omdat het veel te hoge aantal 
organizatles haar enkel baten bij
brengt. De organizatiegelden ma
ken de rijkdom uit van deze sport
bond. In dit verband verwijzen wij 
nog naar de onlangs in „Het 
Nieuwsblad" gehouden enquête 
over het nationale wielerleven 
naar aanleiding van de honderdste 
verjaardag van de Wielerbond. De 
bondsleiders verdedigden er de 
stelling dat wedstrijden voor min
der dan vijftienjarigen best mogen 
en kunnen. Zij voelen zich in de 
rug geschoten door het ministerie 
van Volksgezondheid dat desbe
treffend het been stijf houdt. Medi
sche en opvoedkundige bezwa
ren werden door de bondsbe
stuurders genadeloos weggewim
peld. Zij zouden beter uit beschik
bare cijfers voor de hand liggende 
konklusies trekken: verzekerings
makelaars lieten weten dat het 
aantal ongevallen bij wielerwed
strijden Indrukwekkend is geste
gen. De bondsvoorzitter riep op 
tot meer sportiviteit en rechtscha
penheid... 

Want in wedstrijden wordt met die 
begrippen nogal eens gesold. Het 
spreekt vanzelf dat de door hun 
ouders opgejaagde veertienjari
gen daarin verandering zouden 
brengen... 
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in de Volksunie 

Provinciale dagen voor het VU-kader: 
Van 8 november naar 3 oktober: 
een ontstuitbare Volksunie! 

Onder dit motto gaan tussen 21 maart en 4 april in de vijf 
Vlaamse provincies kaderdagen voor het VU-kader, de 
leden en de sympatizanten door. 

• Zondag 21 maart: West-Vlaanderen, Izegem - zaal „Spor-
tir. 

• Zaterdag 27 maart: Antwerpen, Mechelen - Mechels 
Miniatuurteater. 

• Zondag 28 maart: Brabant, Strombeek-Bever - Kultureel 
Centrum. 

• Zaterdag 3 april: Limburg, As - Hotel „Overeinde". 

• Zondag 4 april: Oost-Vlaanderen, Aalst - zaal „Ter Mael'. 

Tijdens de voormiddag zijn er werkvergadenngen voor de 
kaderleden. Daarbij zal de aandacht voornamelijk gaan naar 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
's Namiddags is er een meeting waarop het ganse kader, de 
leden en de sympatizanten welkom zijn. 
Meer inlichtingen volgen. 
Noteer nu reeds de kaderdag voor uw provincie in uw 
agenda! 

Klacht VU-raadslid 
Thuriaux ontvankelijk Kultuurpaktkommissie 

pakt FDF-gemeentebestuur Vorst aan 
Op 12 januari 1981 heeft de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkommissie een 
advies uitgebracht over het kultuurbe-
leid door de gemeente Vorst gevoerd 
en waarin zij een omstandig advies 
heeft uitgebracht 
De klacht was gencht tegen de volgen
de overtredingen 
• De goedkeunng door de gemeen
teraad van Vorst van de kulturele 
begrotingsposten voor het dienstjaar 
1979 IS geschied zonder dat er vooraf 
een beroep werd gedaan op het ad
vies van de organen en strukturen van 
inspraak Het gaat hier om de Sociaal-
Kulturele Raad die sinds 1973 bestaat 
en erkend werd door het ministerie 
voor Nederlandse Kuituur 
De gemeente Vorst weigert dit advies
orgaan te erkennen 
• De disknminatie t o v de verschil

lende Nederlandstalige verenigingen 
Slechts een Nederlandstalige vereni
ging nl een sportvereniging knjgt een 
bruikbare subsidie terwijl alle andere 
Nederlandstalige verenigingen geen 
noemenswaardige of helemaal geen 
toelage ontvangen 
Daar tegenover staat dat de advies
raad voor de inwoners van vreemde 
nationaliteit wel erkend werd geraad
pleegd en betoelaagd met een subsi
die van 310 000 fr in de begroting voor 
1979 
• De weigering vanwege de ge-
meenteoverheid van Vorst om de So-
ciaal-Kulturele Raad als adviesorgaan 
te erkennen niettegenstaande vijf aan
vragen werd er met ofwel ontwijkend 
op geantwoord 
De vaste Nationale Kultuurpaktkom
missie stelt vast dat de gemeente 

„WIJ"-abonnementenslag 

Top 20 
1 Jan C a u d r o n , A a l s t 
2 Wi l ly Ku i jpers , Heren t 
3 Enk Vandewal le , Izegem 
4 Je f Vinex, E rps -Kwerps 
5 A n n y Lenaer ts Wi ln jk 
6 Paul Cresens , Scha f fen 
7 A lber t Huyghe , V e u r n e 
8 Rik Haelternnan, D e n d e r w i n d e k e 
9 Wi l ly Serp ie ters , O o s t e n d e 

10 L ieve Favoree l , L a u w e 
Veer ie Thi jssens, Ekeren 

12 Vo lksun ie S t -UInks-Kape l le 
13 G e o r g e s Raes, Ledegenn 
14 Johan V a n Coppeno l le , S t -T ru i den 

Jan V a n D o o r e n , S t - M a r t e n s - L a t e m 
16 Vo lksun ie Z e d e l g e m 
17 Frans Kui jpers , Schi lde 

Ok taa f Mei jn t jens, Bu rch t 
Vo lksun ie Wommelgenn 

20 Ach ie l Goder is , O o s t d u i n k e r k e 

1536 
972 
576 
516 
480 
252 
228 
216 
204 
168 
168 
156 
144 
132 
132 
126 
120 
120 
120 
108 

Vorst een gemeente is met FDF-meer-
derheid en vermeldt dat niettegen
staande alle pogingen de erkenning 
van de Sociaal-Kulturele Raad geen 
resultaat opleverde 
Deze Raad werd dus buiten alle kon-
sultatie gehouden zodat de begroting 
voor het dienstjaar 1979 werd geannu
leerd door de minister van Binnenland
se Zaken 

D e o n t v a n k e l i j k h e i d v a n d e 
k l a c h t 
De Vaste Nationale Kultuurpaktkom
missie stelt vast dat de indiener VU-
raadslid THURIAUX belang heeft bij 
de klacht en dat zij zowel naar de vorm 
als naar de tijd ontvankelijk dient ver
klaard te worden evenals wat betreft 
de materie 
G e g r o n d h e i d 

De Vaste Nationale Kultuurpaktkom
missie haalt de verschillende artikelen 
van het Kultuurpakt aan en stelt vast 
dat er een afschuwelijke overtreding 
gepleegd werd zowel wat betreft de 
voorbereiding en de uitvoering van het 
kultuurbeleid de samenstelling van de 
adviesorganen de rechtsgelijkheid 
tussen de burgers doordat prijzen 
beurzen, leningen en om het even 
welke toelagen ontzegd worden aan 
de Nederlandstalige verenigingen 
evenals wat betreft de deelneming aan 
sportwedstrijden en kulturele aktivitei-
ten en de aanmoediging van navor
sers 
Verder spreekt de Vaste Nationale 
Kultuurpaktkommissie van disknmina
tie om ideologische en filosofische 
redenen hetgeen geleid heeft tot de 
vernietiging van de begroting van het 
jaar 1979 
De gemeente Vorst beweert zich te 
steunen op de aktieve werking van de 
verenigingen en de aktiviteitsversla-
gen alsmede de ledenaantallen om 
iedere toelage te weigeren Zij wensen 
dan ook de Sociaal-Kulturele Raad van 
Vorst met te erkennen met inspraak-
en adviesrecht terwijl dit met het geval 
IS voor de inwoners van vreemde 
nationaliteit 
Er werd een verzoeningsprocedure 

Antwerpen 
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voorgesteld tussen gemeenteraadslid 
Thunaux en schepen Lepaffe en Ver-
drin Deze houden voet bij stuk en 
weigeren rekening te houden met de 
aanwezigheid van de Sociaal-Kulturele 
Raad vermits deze Raad betoelaagd 
wordt door de Nederlandse Kommis
sie voor de Kuituur 
Ten slotte wenst de gemeente Vorst 
met tot een erkenning en subsidienng 
van de Sociaal-Kulturele Raad van 
Vorst over te gaan zolang er geen 
inspraak- en advieslichaam voor het 
kultuurbeleid t o v de Franstalige ge
meenschap van Vorst bestaat 
Derhalve beslist de Vaste Nationale 
Kultuurpaktkommissie dat de indiener 
van de klacht nadeel heeft geleden 
omwille van de disknminatie door de 
gemeente Vorst aan de dag gelegd 
door de weigenng van erkenning van 
de Sociaal-Kulturele Raad van Vorst 
als adviesorgaan Bovendien is zij van 
oordeel dat het met raadplegen van de 
Sociaal-Kulturele Raad als inspraak- en 
adviesorgaan van de Nederlandstalige 
gemeenschap in het kultuurbeleid van 
Vorst in strijd is met het kultuurpakt 
ZIJ beslist dat de klacht ontvankelijk en 
gegrond is en dat er een schending is 
gebeurd van het Kultuurpakt 
ZIJ beveelt de gemeente Vorst om de 
nodige maatregelen te treffen om elke 
disknminatie bij de erkenning en/of 
subsidiering van kulturele veremgin 
gen instellingen en initiatieven op te 
heffen of te voorkomen en daartoe is 
het erkennen en het raadplegen van li
chamen voor inspraak en advies aan
gewezen 

De gemeente Vorst zal binnen de dne 
maanden moeten meedelen welk ge
volg aan die beslissing wordt gegeven 
Wanneer men dit advies nauwkeurig 
ontleedt dan zou men de indruk zo 
met de zekerheid kunnen opdoen dat 
de protagonisten van de Wet op de 
rassenscheiding en de xenofobie deze 
wet in de hoogste mate bednjven 
terwijl zi) de vreemdelingen met onge
veer 300 000 fr betoelagen, waar
schijnlijk met het oog om hen stilaan in 
te palmen in de Franse kultuurgemeen-
schap Senator Rob Vandezande 

' i ^ L l J 

Dit veertiende avondfeest zal weer 
alle flaminganten verenigen 

op zaterdag 27 februan 1982 
in de Harmonie, 

ingang Mechelsesteenweg 
te Antwerpen 

Dansorkest The Musicals 

De deelnemingskosten bedragen 
350 fr per persoon, 

de plaatsbespreking inbegrefsen, 
te storten op bankrekening 

Kredietbank, Camotstraat Antwerj ien. 
rekeningnummer 404-3036801-74 van 

Vlaamse Aktie- en Kuituur-
gemeenschap Antwerpen-Stad 

Voor informatie en bnefwisseling 
sekretariaat Wetstraat 12. 

2000 Antwerpen, tel 368465 

Deuren 21 uur Avondkledij gewenst 

Parkeerplaatsen in omliggende straten 
en Koning Albertpark 

VU-Antwerpen (arr.) 
treurt om 
Cockerill Yards 
De Volksunie van het arrondissement 
Antwerpen betreurt het faillissement 
van Cockerill Yards en eist dat alles in 
het werk zou worden gesteld opdat dit 
bedrijf met hoog technologische waar
de en hoge kapaciteit van tewerkstel
ling voor de Vlaamse gemeenschap 
zou behouden blijven 
De Volksunie van het arrondissement 
Antwerpen is van oordeel dat ieder
een zijn steentje moet bijdragen tot de 
herstrukturering van het bednjf maar 
levert tevens scherpe kntiek op het 
foute management van de holdings die 
in grote mate voor de huidige misera
bele situatie verantwoordelijk zijn 
De Volksunie van het arrondissement 
Antwerpen klaagt met grote nadruk de 
diskriminerende regenngspolitiek aan 
die zonder bijkomende voorwaarden 
tientallen miljarden Vlaams geld in het 
Waalse staal blijft pompen terwijl ze 
nog geen paar miljard frank overheeft 
voor een Vlaams bednjf voor beveili
ging van dneduizend Vlaamse werk
plaatsen zonder vooraf aan Vlaamse 
arbeiders sterke beperkingen op te 
leggen 
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Senator Nelly Maes bij de VU-vrouwen arr. Antwerpen 
Donderdag 4 februari vergaderden ak-
tieve VU-vrouwen uit het arr Antwer
pen met op de agenda 
1 Kennismaking met onze enige vrou
welijke senator Nelly Maes 
2 Vragen i v m vonge studieavond 
„Een Vlaams onderwijsplan" 
3 Onderzoek naar de participatie van 
de vrouwen in de VU Studie van 
Lutgard De Beul 
4 Zijn WIJ „VU-vrouwen" aktief ge
n o e g ' Of kan het be te r ' i 
Het werd een hartelijke en menselijke 
kennismaking waarvan we politiek heel 
wat leerden, waaruit ook bleek dat 
kleine onbelangrijke zaken toch dezelf
de probleempjes opleveren voor alle 
vrouwen „Een Vlaams onderwijsplan" 
kwam terug ter sprake Konklusie „Zal 
dat met een utopie b l i jven ' Zovele 
verworvenheden moeten gewijzigd of 
afgebroken worden Besluit toch moet 
ons streven gericht zijn naar de beste 
oplossingen Bij bespreking van punt 3 
werd daadwerkelijke aktie gevraagd 
en die kwam er ook 
Prompt werden de handtekeningen 
gezet onder volgende tekst gericht 
aan de partijvoorzitter 
„De VU-vrouwen, mandatarissen en 
bestuursleden van het arrondissement 
Antwerpen, vragen met aandrang om 
een statutenwijziging in verband met 
de aanwezigheid van vrouwen in de 
partijraad en -bestuur 
Ze zijn van oordeel dat vrouwen bij 
voorrang recht hebben op een verte

genwoordiging van 25 % en dit tot het 
hoogste niveau Dat dit indien nodig 
door kooptatie kan gebeuren zoals 
voorzien in artikel 52 van de statuten' 
Senator Nelly Maes ontving eveneens 
volgend schrijven 

,Bijgevoegd kopie van de voorzitter 
Met aandrang wordt gevraagd of u als 
partijraadslid de 15 nodige handteke
ningen zoudt kunnen verzamelen om 
een wijziging van de statuten voor te 

dragen Wij rekenen op u 
En nu maar afwachten 
Punt 4 laten wij over aan u, lezer van 
dit artikel Misschien wekt dit ook aktie 
op en dat is toch de bedoeling Wij 
houden alvast donderdag 6 mei om 
20 u vrij voor de derde ontmoetings
avond VU-vrouwen Onderwerp Wie, 
wat en hoe in de Vlaamse deelrege-
n n g ' 

José Van ThiNo-Verbruggen 

Vier Jesavonden te Hoevenen 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

In het kader van de Europese campag
ne voor stads- en dorpsvernieuwing, 
ncht de Volksunie afdeling Stabroek-
Hoevenen-Putte een kursus „dorps
vernieuwing" in 

De cyclus omvat 4 lesavonden en 
behandeld volgende onderwerpen 

Gemeente Boechout 
Een betrekking van biblioteek-
assistenUe) wordt vakant ver
klaard, met het oog op een vaste 
benoeming, met een werkpresta
tie van 10 en een half uur per 
week De sollicitaties dienen aan
getekend te worden gestuurd, sa
men met de vereiste stukken en 
vóór 1 maart 1982, aan het Kolle
ge van burgemeester en schepe
nen Alle inlichtingen zijn te ver
krijgen op het gemeentesekreta-
riaat (tel 031-55 2016) Adv. 26. 

Gemeente Boechout 
Een betrekking van politieagen-
1(e) op proef wordt vakant ver
klaard met het oog op een vaste 
benoeming De sollicitaties die
nen, samen met de vereiste stuk
ken, aangetekend te worden ge
stuurd aan het Kollege van bur
gemeester en schepenen, voor 
14 1982 Alle inlichtingen zijn 
te verkrijgen op het gemeente-
sekretanaat (tel 031-5520 16) 

(Adv. 25). 

Aanbevolen huizen 
Carrosserie

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalst raat 76 

1852 G R I M B E R G E N -
BEIGEIVI 

Tel 0 2 - 2 6 9 3 7 0 2 

O o k v e r k o o p van 
t w e e d e h a n d s w a g e n s 

/ ^ n VIDEO-MASTER 

I5^U I PVBA 
T E C H N I C U S 
M A R C U Y T D E W I L G E N 

TV- en V I D E O - S P E C I A L I S T 

Tel 1 6 3 4 1 6 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 A N T W E R P E N 

P V B A D A M A 

Stationssiraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -
Open haarden 

lel 053-62 37 65 

T E L 014-21.12.07. 
FRAIK INSTRAAT 20, 

H E R E N T A L S . 

De Roover-
Vanwesemael 

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

Maatschappe l i j ke zetel 
Dij iestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magaz i jn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

ken 
Lood- zink en rootingwer-

— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel 015-2338 87 

— op woensdag 24282 diamontage 
„Wat en hoe in de dorpsvernieuwing", 
— op woensdag 3 3 82 wat willen de 
kursusdeelnemers van deze aktie, 

— op woensdag 10382 uitwerken 
plaatselijke toestanden, 
— op woensdag 17382 uitwerken 
plaatselijke toestanden 

De kursusleider is Herman Van Vlaar-
dingen 
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-
flaan21 te 2090 Stabroek tel 6871 18 

Corsicaanse 
muzikanten 
te Mechelen 
Deze dagen is een muzikale delegatie 

wan 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 kul-
turele uitwisseling met een uniek 
karakter 
Deze avond gaat door op vrijdag 19 fe
bruari om 20 u in het Mechels Minia
tuur Teater en wordt georganizeerd 
door de Kulturele Kring van Groot-
Mechelen en het Dosfelinstituut Naast 
het optreden van de Corsicaanse folk-
groep is er een diamontage in over-
vloeung over dit eiland in de branding 
Hartelijk welkom l 

Gemeente 
Borgerhout 
Vorming van een wervingsreser
ve voor (mannelijke en vrouwe
lijke kandidaten) 
— geoefend werkman - Kulture
le wijkcentra (wisselende dien
sten, zater- en zondagwerk) 
— redder geoefend werkman 
— deeltijdse schoonmakerister) 
Inlichtingen Secretarie ten ge-
meentehuize (tel 369900) 
Aanvragen aangetekend toezen
den aan het College van Burge
meester en Schepenen, Moor-
kensplein 1, 2200 Borgerhout 
vóór 27 februari 1982 (Adv) 

B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G 
S T R O O C A 

Goleri] "de Gnpoert.. 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 
Oostvaartdi jk 60 
1850 G R I M B E R G E N 
Tel. 02-251.11.36 

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen 
Over het ganse land 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 

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-biljarü om 20 u 
in Den Klauwaert Inr VU 

26 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u 30 
in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 Gastspreker is Wim Jons-
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 -I- 3 pas 50 fr 

27 BORGERHOUT: 2de VUJO-karnavalbal in Kultureel Wijkcen
trum Cattelberg, Bothastraat Om 20 u 30 Inkom 100 fr Speciale 
pnjs voor best verkleed koppel 

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

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

om 21 u in de parochiezaal, Elzestraat Voorverkoop 80 fr Inkom 
100 fr 

27 LAAKDAL: VU-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 V V De Z w a a n - V K Den Klauwaert 
Vertrek aan Den Klauwaert om 12 u Inl in lokaal 

29 WOMMELGEM. voetbal Schi lde-Voetbalk lub Den Klauwaert 
Vertrek aan Den Klauwaert Inl lokaal 

MAART 
2 ST-KATELIJNE-WAVER- Spreekbeurt door senator Walter Luy-

ten „Van het Vlaanderen van gisteren naar het Europa van mor
gen" Om 20 u 30 in het parochiecentrum Elzestraat Inkom 
gratis 

4 DEURNE. VUJO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt, Turn
houtsebaan 28, om 20 u 30 Gastspreker Hugo Van Hemelnjck 

5 BRASSCHAAT Gespreksavond van VUJO met Paul van Grem-
bergen over de Volksunie en haar programma „Volkspartij, 
sociale partij ongebonden partij, onkonventionele partijl' Om 
20 u in ,d'Oude Pastorie", Miksebaan 3 

6 WOMMELGEM Boomkewies-kaartwedstrijd inschrijven per 
ploeg vanaf 19 u in Den Klauwaert 

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

7 WOMMELGEM- Dienstbetoon door Henn Vande Weghe, van 11 
tot 12 in Den Klauwaert 

12 ST.-KATELIJNE-WAVER: VU gaat naar een opvoenng van „Les 
3 Jeanne" van M M T, Dijlehof te Mechelen om 20 u 

12 KONTICH Vlaamse Kring met „Musicalaria", muzikale show door 
het gemengd zangkoor Kont Kaz en dansgroep Amistad Zaal 
Pronkenberg om 20 u 30 Inkom 100 fr 

13 NIJLEN Nacht der Kameraadschap Jaarlijks bal en 10-jarig be
staan Om 20 u Orkest Stonne Wauters Med v S M F Schelde-
koor Antwerpen en de fnfare Kempenland uit Nijlen Org St-
Maartensfonds 

13 MEERHOUT. 8ste Vlaams bal in de parochiezaal te Meerhout-
Zittaart Om 20 u 30 

18 WOMMELGEM: Gespreksavond „Jeugd en Toekomst' om 
20 u 15 in lokaal Den Klauwaart Inr VU-VUJO 

21 WOMMELGEM: Dienstbetoon door Bart Vandermoere van 11 
tot 12 u in Den Klauwaert 

22 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: Kursus over De 
Gemeente en het leefmilieu Om 20 u in de parochiezaal. Grote 
Baan 112 te Hulshout 

27 WOMMELGEM Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Ladders 
Smits VK op het „Scheersel" om 17 u 

LIMBURG 
FEBRUARI 
20 BILZEN Bal van Johan Sauwens - VU-provincieraadslid Om 

20 u 30 in zaal Parochiaal Centrum St -Amandus te Kleine 
Spouwen (aan de kerk) 

28 GENK Provinciaal bestuur - VUJO Limburg, om 10 u in de Slag-
molen 

MAART 
13 EIGENBILZEN: Vlaams bal in gemeentezaal, Hartenberg Om 

2 0 u 30 D J Anthony 

Rockkabaret „Den Albatros" te Bree 
De Breese Volksuniejongeren in sa
menwerking met de Stichting Bree-
kend en geruggesteund door VUJO-
Limburg organizeren een eenmalig op
treden van de rockkabaretgroep „Den 
Albatros' op vrijdag 19 februan in de 
Breese Breugelstraat aan de Opitter-
straat 

Deze groep, met mensen uit Hasselt 
en Lanaken, brengt een kolderiek pro

gramma met de meest uiteenlopende 
vondsten op een erg suksesvoile wij
ze zoals al tijdens meerdere optredens 
in de regio is gebleken 

Kaarten voor deze avond kosten 
50 fr (VUJO, (DJP voorverkoop) of 
70 fr aan de kassa Aanvang om 
20 u 15 Inlichtingen bij Ene Eyckmans, 
Meeuwerkiezel 15 Bree (tel 011 / 
4687 38) 
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Vaarwel aan 
Jeanine De Goeyse- Van Moorlegem 

BRABANT 

Ik misse U waar ik henenvaar 
O f waar ik henenkeer , 
d e n morgens tond , de dagen r o n d 
en de avonden nog mee r i 

W a n n e e r al leen ik t ranen w e e n 
't ZIJ d roev ig het zij blij, 
ik misse U, o ik misse U zoo, 
ik misse U ne f fens mi j i 

Op 10 februari 1982 overleed na een 
langdurige ziekte Jeanine Van Moor
legem, echtgenote van Wil fr ied De 
Goeyse, nauwelijks 41 jaar oud. Wij 
hebben haar gekend als een dienst-
vaardige, vriendelijke vrouw, een 
moederke. Iemand waar men altijd 
kon op rekenen 
Hoe onbeholpen en machteloos 
stonden wij tegenover haar om iets 
lerug te geven van hetgeen we had
den gekregen. Veel te jong gestorven 
zal zij in onze gedachten bli jven 
leven als een lichtend voorbeeld. 

Méér dan woorden zal het een troost 
geweest zijn voor Wilfr ied en zijn 
kinderen Hannelore, Ilse en Peter, de 
families De Goeyse en Van Moorle
gem, te zien hoe massaal de uitvaart
plechtigheid op zaterdag 13 februari 
II werd bi igewoond Het deed goed 
ook Hugo Schiltz en de echtparen 
Kuiipers en Vandezande tussen de 

aanwezigen op te merken Hun aan
wezigheid getuigt van de waardering 
die zi) hebben voor het vele werk dat 
Jeanme en Wilfr ied voor onze partij 
hebben gedaan 

Vaarwel Jeanine, moge de lente die 
komt, de wonden helen die door uw 
heengaan zijn geslagen. 

KA 

FEBRUARI 

Vlaams-nationale boekenbeurs 
te Leuven 
Op zaterdag 20 februari 1982 van 10 
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 Devij-
ver 
— Werkwinkel „Hart en Hand" o l v 

flALERUtfO GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerle 

Openingsuren: ^ ' ' " 
Keizei 

Dinsdag, woensdag en vri jdag TEF^N, 
van 13 lot 20 u. Donderdag van Tel O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder ' 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TEF^NAT 
Tel: 02-582 22 22 

Brussel-Halle-
Vilvoorde danst 
Het jaarli jks bal van het arr 
Brussel en Halle-Vilvoorde gaat 
dit jaar door op zaterdag 
13 maart a.s. De twee arr bestu
ren nodigen u van harte uit in 
zaal „Ancienne Belgique", 
Steenstraat 15 in het centrum 
van Brussel. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

fternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

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, 

de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
voldoen aan de militiewetten, 
van onberispelijk gedrag zijn, 
lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 

g) tot de uitoefening van de geneeskunde in Belgiè ge
machtigd zijn, 
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, 
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
teitsverzekering) , 

j) 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 
bi] de Heer Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijke Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4 -
8000 Brugge 

(Adv. 22) 

h) 

i) 

Milde van Keymolen 
rond de tema's 
Schatplichtig Vlaanderen, waarmee 
dr M Van Haegendoren, oud-Senator 
en auteur van het gelijknamig D F -
boek, om 10 u deze infodag opent 

Wies Moens - een pacif ist isch en 
heelnederlands Vlaanderen met de 
9de heruitgave van Moens' „Celbrie-
ven", geïllustreerd door Frank-lvo van 
Damme en voorwoord door Arthur De 
Bruyne 
Sociaal-rechtvaardig Vlaanderen met 
tientallen titels die de marginalen, de 
3de wereld-van-bij-ons, beschnjven 
Verder kan je er kennis maken met 
onze „Vlaamse boetiek" leeuwevlag-
gen- en klevers enz 

D e St icht ing V i c Anc iaux 
nodig t uit ten dans 
O p 27 feb rua r i a.s. in het 

Fen i ksho f te G r i m b e r g e n . 
M e t zanger Je r r y B londel 

19 

20 

21 

21 

23 

25 

25 

26 

27 

27 

27 

27 

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

LOfVIBEEK - TERNAT - WAMBEEK: 12de Haantjeskermis van 18 
tot 22 u in zaal „Uilenspiegel", Kerkstraat 24 te St-Kathenna-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 
JETTE: 10-jarig bestaan Vlaamse Bond Gepensioneerden in het 
St-Pieterskollege te Jette 

JETTE: Optreden van Rocco Granata en Tony Bell Inkom gratis 

TIENEN- Gespreide arrondissementsraad - Leuven om 20 u in 
het Centrum Mensen met vragen 
GRIMBERGEN- kleinkunstavond met Miek en Roel om 20 u in 
Fenikshof Vanaf 22 u 30 fuif met disco-bar Vicious Music Inkom 
80 fr Voorverkoop 60 fr 
AARSCHOT: Gespreide arrondissementsraad - Leuven om 20 u. 
in lokaal 't Wit Toreke, Ter Heidelaan 97 
LEUVEN: Gespreide arrondissementsraad - Leuven om 20 u in 
lokaal 't Broeck, Broekstraat 37 
ST-PIETERS-LEEUW: Haantjes en Ju-kermis vanaf 18 u in zaal 
„Monan", Rink 30 te St-Pieters-Leeuw Ook op 28-2 vanaf 
'i 1 u 30 
KOEKELBERG: Vierde Vlaams vnendenfeest in het Trefcentrum, 
Pantheonlaan 14 Vanaf 18 u , ook op zondag 28-2 vanaf 12 tot 
15 u 
ITTERBEEK: Volksdansfeest van volkskunstgroep „De Garve 
vanaf 19u 30 m het Recreatiecentrum Inkom 60 fr 
GRIMBERGEN- bal Stichting Vic Anciaux, om 21 u in fiet 
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 

8 BRUSSEL- Algemene vergadering werkgroep „Gemeenteraads
verkiezingen Brussel" om 20 u in 't Schuurke, Oude Graanmarkt 

13 BRUSSEL- Arrondissementeel bal Brussel-Halle-Vilvoorde in de 
Ancienne Belgique. Steenstraat 15 

13 ALSEMBERG- VU-eetfeest in het Gildenhuis te Dworp Ook op 
14 maart 

16 MEISE - WOLVERTEM: Maunts Coppieters spreekt om 20 u 
over „Vredesproblematiek en kemraketten" „In de Pomp", Vil-
voordsestwg 110 te Meise 

20 STROMBEEK-BEVER. Tente-eetmaal VU en VUJO in de sport
hal E Soens (Singel) Ook op 21/3 

26 GROOT-LUBBEEK: Kaas- en wijnavond in zaal van de jongens
school Martelarenplein, Linden, vanaf 20 u 30 Inr Dosfelknng 

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

Geven „De Vlaamsche Vlagge" opnieuw uit 

Dendermondse jongeren 
in het spoor van Rodenbach 

„De Vlaamsche Vlagge" was oorspronkeli jk het t i jdschrift van Albrecht 
Rodenbach en kwam voor het eerst uit in 1875. Het deed heel wat stof 
opwaaien en werd vlug door de overheid van hel Klein Seminarie te Roeselare 
op de zwarte lijst geplaatst 
In 1981, 106 jaar na Rodenbach, verscheen het eerste nummer „De Vlaamsche 
Vlagge" en wordt uitgegeven door een zestal jeugdige Vlamingen tussen 14 en 
16 jaar. Net als Rodenbach in z'n studententi jd vechten ook zij op hun manier 
voor de Vlaamse zaak „De Vlaamsche Vlagge" verschijnt 4 maal per jaar. 

Raf Vermeire kwam als eerste met het 
idee opzetten om samen met enkele 
longens en meisjes een tijdschnftje uit 
te geven Na vele dagen zoeken en 
proberen, gaven Raf Vermeire, Piet 
Vermeire, Peter Verschelden, Bart 
Verschelden, Bart Van Assche Piet 
Verriest en Sabine Verriest het t>oekje 
uit Het werd „De Vlaamsche Vlagge" 
gedoopt, naar het oorspronkelijk tijd
schrift van Rodenbach dus 
In „De Vlaamsche Vlagge" staan een 
vijftal rubneken die in elk nummer 
terug te vinden zijn Steeds wordt een 
gekende Vlaming grondig onder de 
loep genomen Rodenbach en Borms 
werden reeds beschreven Daarnaast 
kan men ook elke keer de „Geschiede
nis van ons vaderland"" volgen onze 
woelige geschiedenis vanaf het ont
staan van het graafschap Vlaanderen 
tot het huidige Vlaanderen Verder ook 
in elk nummer een reportage van een 
volk dat net als Vlaanderen voor auto
nomie strijdt Noord-lerland, Frans-
Vlaanderen 

Verder verschenen enkele interviews 
met Vic Anciaux en Walter Luyten. 
reportages over het Zangfeest, de 
Gordel, de hele Voergeschiedenis dn 3 
delen), kartoens, moppen, Vlaams 

kruiswoordraadsel en nog vele andere 
interessante teksten alles te zamen 24 
biz boeiende en interessante informa
tie van en over Vlaanderen 

Uitbreiding 
De redaktie besliste na uitgave van de 
eerste twee nummers zich uit te brei
den Er was vooral nood aan medewer
kers om .De Vlaamsche Vlagge"" ver
der te verspreiden dan het kollege 
waar bijna alle redaktieleden naar 
school gaan De oplage dient te wor
den verhoogd en daarom werden jon
gens en meisjes van diverse scholen 

aangesproken Op 17 januan werd een 
vergadenng belegd, er kwamen met 
minder dan een 25-tal jongelui opda
gen Het werd een aangename zon
dagmorgen, waarop de redaktie haar 
bedoelingen i v m het derde nummer 
uiteenzette 

Hoe te verkrijgen? 
Het uitgeven van een boekje van 24 
bIz kost natuurlijk veel geld Daarom 
een oproep om de jeugd aan te sporen 
het initiatief te steunen Doe dat door 
een abonnement te nemen op „De 
Vlaamsche Vlagge" Schrijf lOOfr 
over op rekening 145-0553644-27 van 
„De Vlaamsche Vlagge'" met vermel
ding abonnement "82 en u ontvangt de 
4 nummers (januan april, augustus en 
november) van dit jaar en het novem
bernummer van 1981 
Redaktieadres Bart Verschelden, 
Hebbestraat 6A te 9168 Hamme-
Moerzeke 

DE BRUSSELPOORT 

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

LOTTO TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN BOEKEN 
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20 m Wij in de Volksunie 

„Ontmoetingsavonden met de VU" te Ninove 
OOST-VIMNDEREN 

Vri jdag 12 maart 1982 om 20 u 30 m 
de Denderhoeve te Ninove „Een ge
meentelijk middenstandsbeleid" door 

• Andre Bare, VU-fraktieleider in de 
Ninoofse gemeenteraad die het VU-
altematief betreffende Middenstands
beleid zal toelichten en 

• Paul Peeters. senator en eerste 
schepen van Kapelle-op-dervBos, des

kundige inzake KMO- en Midden
standsbeleid 

Dinsdag 11 mei 1982 om 20 u in de 
Denderhoeve te Ninove- „De ge
meente en het leefmilieu' door volks
vertegenwoordiger Jaak Gabnels, bur
gemeester van Bree (Limburg) die het 
zal hebben over alle gemeentelijke 
ingrepen op het leefmilieu met o a de 
openbare werken, de ruimtelijke orde-

Sociaal dienstbetoon 
senator Germain De Rouck 
Brakel 4de zaterdag van 10 tot 11 u 
in het sekretariaat Vlaamse Knng 
Marktplein Brakel 

Kluisbergen 3de zaterdag van 11 tot 
12 u in het cafe t Konijntje Renaat van 
Vlaanderenstraat 13 te Kwaremont 
Geraardsbergen 3de woensdag van 
20 tot 21 u in Socio-Kultureel Cen
trum, Stationsplein 

Kruishoutem 1ste zondag van 10 tot 
11 u in de Zwaan Wannegem-Lede 
Lierde 3de woensdag van 19 tot 20 u 
bij Van Damme Nieuwe Wijk 34, St-
M -Lierde 
Maarkedal 4de zaterdag van 11 tot 
12 u in de Visvijvers te Nukerke 
Oudenaarde 1 ste dinsdag van 19 tot 
20 u in de Kroeg (bij St-Walburga) 

Ronse 1 ste zaterdag van 10 tot 12 u 
in Trefsenter, Hoogstraat 13, Ronse 
Zingem 1ste zondag van 9 tot 10 u in 
de Club (OmmegangstraaÜ 
Zwalm 3de zaterdag van 10 tot 11 u 
in t Stampkot Galenjstraat, Zwalm 
Ook op afspraak tel 055/21 6543 of 
213585 

Werkbeurs 
Het ZV Trefsenter - Sociaal dienstbe
toon Senator De Rouck organizeert 
elke vrijdag een soort werkbeurs voor 
alle plaatsaanbiedingen van Staat Pro
vincie, Gemeente Toegankelijk iedere 
vnjdag van 15 tot 17 u Alle nuttige in
lichtingen worden er verstrekt door 
een sociaal-assistent 

ning en vooral het gebrek eraan VU-
Groot-Ninove zal bij deze gelegenheid 
haar plaatselijk programma betreffen
de deze aangelegenheden bekendma
ken 
Wie meer inlichtingen wenst kan zich 
het best nchten tot Andre Baro ge
meenteraadslid, Abijstraat 4, Ninove 
(054-331895) Georgette De Kegel, 
gemeenteraadslid. Aardeweg 36, Ou
ter (054-334347), Renaat Raes, 
OCMW- en provincieraadslid, Ophem-
straat 46, Voorde (054-500493), Ur
ban Daumene, voorzitter VU, Meerbe-
ke-Neigem, Herremanestraat 32, 
Meertieke (054-333283), Rik Haelter-
man, voorzitter V U Denderwindeke-
Liefennge, Kruisveldstraat 7 B, Den-
derwindeke (054-338687), Jan De 
Troyer, voorzitter V U Ninove, Oke-
gem, Pollare, Roslaer 13, Ninove 
(054-339325) 

2- VUkMS NATIONML 
ARRONDISSEMENTEEL 

ZANGFEEST 
ZONDAG 7 MAART '82 
lOOiL DaunnopM 13J0U. 

KONINGSHOF DENDERMONDE 

VLAANDEREN 
BOVENAL! 

FEBRUARI 

20 DENDERWINDEKE - LIEFERINGE- Mossel- en biefstukfestijn 
vanaf 18 u m het Parochiaal centrum, Bokkendries te Denderwin-
deke Ook op zondag 21-2 van 11 u 30 tot 14 u 30 

20 KRUIBEKE Jaarlijks karnavalbal in zaal „Cecilia" Langestraat 16 

20 DENDERWINDEKE mossel- en biefstukfestijn van VU-afdelin-
gen Denderwindeke en Liefennge vanaf 18 u In zaal Parochie
zaal Centrum te Denderwindeke Ook op zondag 21 februan van 
11 u 30 tot 14 u 30 

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

26 NEVELE jaarlijkse visavond in zaal Boerenhof, Markt Vanaf 20 u 
Gelegenheidstoespraak door VU-fraktievoorzitter Frans Baert 

27 HERZELE VU-dansavond in zaal EIroda Orkest The Honeys 

MAART 
4 LEBBEKE Onderwijsavond met als gastspreker Jaak Vande-

meulebroucke in 't Vat te Denderbelle om 20 u 
5 GENT Vijfde kaasavond van het VNJ in zaal Reinaert Reinaart-

straat Prijs 250 fr 
6 GENT Derde groot kinderkamavalfeest georg door het FVV-

Gent In de Parochiale zaal van het Heilig Kerst, St-Salvatorstraat 
40 

6 Z W A L M : VU-mosselfeest vanaf 19 u in zaal „Maxim" steenweg 
58 te Zwalm-Hundelgem 

6 RUPELMONDE: Kaas- en wijnavond in de Soks (achter het 
Scheldeland) met als gastspreker senator Walter Luyten Om 
18 u 30 Org Amedee Verbruggenknng 

6 GENT Kameradenbal Vriendenknng Sneyssens Gent om 
20 u 30 in zaal „Roeland", Korte Kruisstraat 

12 BRAKEL Spreekbeurt over „Vredesproblematiek ontwapening 
en bewapening" door Nelly Maes Om 20 u in de bovenzaal van 
het Brakelhof Rondplein Org Vlaamse Knng 

13 GENTBRUGGE 18de Lentedansfeest VU-Gentbmgge-Lede-
berg om 20 u 30 in gemeentelijke feestzaal. Kerkstraat 

20 KLUISBERGEN 4de bal van senator Germain De Rouck in zaal 
Apollo Bergstraat 32 Om 20 u 30 

29 GENTBRUGGE Open gemeenteraad om 20 u in de voordracht
zaal Dienstencentrum Braemkasteelstraat 29-35 

Op de foto prijken de VU-kandidaten van het arr Oudenaarde die uit 
volle borst de Vlaamse Leeuw zingen Van links naar rechts Callebout. 
Cosijns, Van Den Heede, arr sekretaris De Cremer, Willequei De Ster
ke. Ghezels. Seghers. Corijn. De Rouck, Bauwens, Callebout, Hoeree 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

ambachtaliJKe raproduktias van oude sti|lmeubelen in eigen atelier 
• 

meubelen op maat 

verdaler van wereldmerken 

Eegene 105 
(Steenweg Wetteren-Dendermonde) 

9328 SCHOONAARDE 
Tel 052/42,2156 

donderdag sluitingsdag - ook open tijdens weekends 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad van het Openbïiar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het verplegend en 
verzorgend personeel, het onderhoudspersoneel, het tech
nisch personeel en het eidministratief bi)standspersoneel 
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. l-4-'82) 
— betreldcingen van gezins- en bejaardenhelpster, 
— 1 betreliking van technisch ingenieur elektronika, 

mechanika of elektro-mechanika, 
— 1 betrekking van maatschappelijk werker 
De kandidaturen moeten bi) ter post aangetekende bnef 
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 heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
knsiswet, 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 053-21,2393 - toestel 104) 

(Adv 20) 

Nieuwjaars
wensen 
in Gent 
Op de valreep van de nieuwjaars
maand werden in Gent nog wensen 
voor 1982 gericht aan VLMeden en 
bestuursleden 
Volksunie-afdeling St-Amandsberg 
nodigde haar leden en t>estuur uit voor 
een drankje in zaal Tijl in St-Amands
berg Gemeenteraadslid Hugo Waeter-
k>os had het over de slechte ekonomi
sche toestand doch drukte zijn hoop 
uit voor de toekomst Hij bedankte de 
aanwezigen voor hun inzet voor de 

Kalken bereidt 

gemeenteraadsverkiezingen voor 
De gemeenteraadsverkiezingen nade
ren in een snel tempo De voorberei
dingen tot deze belangrijke gebeurte
nis zijn een zaak van de ganse VU-af-
deling Laarne-Kalken Programma, 
kandidaten, lijstvorming, propaganda, 
enz, krijgen vorm via inspraak van alle 
vu-leden 
Daarom ncht onze afdeling zowel te 
Laarne als te Kalken een informatie
avond in rond het tema van de „Ge-
meentereiadsverk lezingen" 

• Voor Laarne gebeurt dit op vri jdag 
19 februari om 20 u in cafe St-Hut ier t 
Dorp Laarne De gastspreker is Vic 
Anciaux, algemeen voorzitter van de 
Volksunie 

• Voor Kalken heeft de bijeenkomst 
plaats op zaterdag 6 maart om 20 u. in 
zaal „De Ruim", Koffiestraat Kalken 
Gastspreker hier is Daan Vervaet, 
volksvertegenwoordiger en oud-Kal-
kenaar 
Verder zullen ook nog senator Walter 

Peeters en volksvertegenwoordiger 
Van Boxelaar aanwezig zijn Geduren
de de avond maken we de sfeer 
gezellig met verse pannekoeken 
W I J hopen van harte U te nrKjgen 
ontmoeten op deze belangnjke verga-
denng (ook andere familieleden zijn 
welkom O 

voorbije parlementsverkiezingen en 
rekende op onverminderde inzet voor 
de komende gemeenteraadsverkiezin
gen De Volksunie-frakties in de Gent
se gemeenteraad en in het OCMW~ 
vergastten de bestuursleden van de 
VU-afde)ingen op een aisentaefje op de 
biblioteekzokler van de St-Pletersab-
dij Ook hier waren de gemeenteraads
verkiezingen 1982 onderwerp van een 
korte toespraak door fraktieleider Gui
de De Roo (de foto) 

Vlaams nationale boekenbeurs 
te Gent 

Op vri jdag 26 maart van 20 U.-22 u. en zaterdag 
27 maart van 9 u. 30-18 u 

In zaal Roeland Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent 
Een inrichting van VU-arrondissement Gent-Eekio 
Deze „boekenbeurs" wordt officieel geopend door 
Hugo Schiltz, minister van de Vlaamse Gemeenschap, 
op vrijdag 26 maart om 20 u 

Iedereen welkom Gratis toegang 
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^ lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 053-66.82.15 

Fijn gebak 
i jstaarten. 

su i ke rwaren 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

\/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

handelaars... 
,zelfstandigen (enz.) 

voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 
Karel SEVERS (onze publl 
citeitsman) 
02/219.49.30... 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe l f iouder 
Special i tei t ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoef t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel. 015/71.19.40 
Feestbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gestoten 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014-51.21.48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag. 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit, 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomi|S 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

i^rt ^almrfims: 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
OE B R A U W E R 
0« famlliazaak mat traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32,46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

FEESTZAAL 
• EDELWEISS-

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

Uitcjc'tozen dicnstbcloon 

Krs.Sf'lst('t>n\V(X3 38 
?;G0 NI|I(>II ~ Tel 031/8188-n 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

(Hu i s van v e r t r o u w e n ) 

lepel & vork... 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoff ie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop. 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak. 

coR'rriALS 
uw KOFFIEHUIS 
Hot Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135.33 Tel 03136.56 54 

HOF TEN DALE 

Kle ine maa l t i j den , v e r g a d e r i n 
gen , f am i l i eb i j eenkoms ten . 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
9420 E rpe -Mere 
Tel. 053-77.85.57. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

P a u w e l y n - D u q u e s n e 

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

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel. 011-79.70.84 

Kom és binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Café , restaurant , speel tu in, 
terras. W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten. Maandag , dins
dag, v r i jdag vanaf 15 u. Zater 
dag en zonc^ag 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 Ttiier van 
't vat. Levende Water Tönissteiner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21.16.06 

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

en Franse wijnen 

tof Un Cf5cnljoortt 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

D n e Egypten laan 11 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

Uw tweede t h u i s ! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 

Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen Tel 02-2520240 

Rest zondag gesloten - Hotel open 

Tijdens de week, suggesties van de chef -l- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

C A F E - F R I T U U R 

DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Voor een lekker etentje 
In een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
V e r b e r t s t r a a t 145-147 

2120 S c h o t e n , 031-58.41.76 

W i j v e r z o r g e n ai uw fees ten . 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

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

Lokaal van de Volksunie 

T 
den botanieK 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-21848.38 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fi jne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

sti jvolle salons, grote tuin 
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22 m Wij in de Volksunie 

VU-Oostende bereidt 

gemeenteraadsverkiezing voor 
WEST-VU\ANDEREN 

Zaterdag 6 februari II had het jaarlijks 
bal van de Volksunie afdeling Oosten-
de-centrum plaats Zoals verwacht 
kende het bal een groot sukses Zowel 
de gemeentemandatarissen en ons 
Europees raadslid Jaak Vandemeule-
broucke, als ons kamerlid. Julien Des-
seyn waren aanwezig 
Het hoogtepunt van het bal was de 
reuze-tombola ruim 200 pnjzen waar
onder een ets van Roland Devolder en 
een akwarel van Ivo Provoost, werden 
verloot 
Daarenboven werden nog een aantal 
prijzen verloot met de ingangskaarten 
De gelukkige winnaars konden met 
een zeefdruk van Piet Van den Buys 
naar huis 

Opening Oostends 
Trefcentrum 
Eveneens op zaterdag 6 februan II 
greep de officiële opening van het 
Oostends Trefcentrum plaats Onder 
massale belangstelling hield Jaak Van-
demeulebroucke de openingstoe
spraak Hieromtrent verschijnt volgen
de week een uitgebreider verslag 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Grote evaluatie-avond over het Oos
tends gemeenteraadsbeleid 1976-
1982 op 16 apnl as organizeert 
VUJO-Oostende een grootse evalua
tie van de voorbije Oostendse politiek 
tussen de jaren 1976-1982 Hiervoor 
kunnen zij de medewerking verwach
ten van de voltallige VU-gemeente-
raadsfraktie en van de OCMW-raads-
leden De bedoeling is dat de fraktie 
het beleid van Oostende zou belichten, 
waarna het publiek vragen kan stellen 
Meer over deze gebeurtenis later 

Vormingscyclus 
gemeenteraadsverkiezingen 
Het gewestelijk VNS sekretanaat 
O V D organizeert een vormingscyclus 
gemeenteraadsverkiezingen Deze cy
clus bestaat telkens uit vier lesavon-
den en wordt ten zeerste aangevolen 
aan alle bestuursleden alsmede aan al 
wie rechtreeks of onrechtstreeks met 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 1982 zal te maken hebben 
Om iedereen in staat te stellen de 
lessencyclus volledig te kunnen bijwo
nen wordt die georganizeerd voor 
enerzijds het kanton Oostende-Gistel, 
anderzijds voor de arrondissementen 
Veurne en Diksmuide Bij eventueel 
belet kan de kursist op die manier nog 
inpikken op een les die in een ander 
kanton of arrondissement wordt geor
ganizeerd 
Het programma omvat 
1ste les De gemeentewet door ka
merlid J Desseyn 
2de les Techniek van de gemeente
raadsverkiezingen door J Vandemeu-
lebroucke. Europarlementslid 
3de les De gemeentelijke fiskaliteit, 
door R Reynaert, schepen van de stad 
Brugge 
4de les Een Vlaamsnationaal gemeen
tebeleid door senator F Van In 
Kanton Oostende-Gistel alle lessen 
gaan door in het Oostends Trefcen
trum Peter Benoitstraat 58 te 8400 
Oostende 
1ste les 22 februan om 20 u 
2de les 15 maart om 20 u 
3de les 29 maart om 20 u 
4de les 19 april om 20 u 
Arr Veurne-Diksmuide 
1 ste les 8 maart om 20 u in het 
Vlaams huis te Diksmuide 

2de les 22 maart om 20 u in 't Torentje 
te Veurne 

3de les 26 apnl om 20 u in het Vlaams 
Huis te Diksmuide 

4de les 3 mei om 20 u in 't Torentje, 
Grote Markt te Veurne 

De prijs voor de gehele cyclus be
draagt 250 fr Hiervoor ontvangt ieder
een een uitgebreide syllabus per be
trokken lesavond 
U kunt inschrijven in het Oostends 
Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58 te 
Oostende (tel 059-505277) of door 
storting van 250 fr op rekeningnum
mer 435-0268941-40 met melding les
sencyclus Gemeenteraadsverkiezin
gen 

Philippe Goossens 

„Boergondisch 

FEBRUARI 

18 DIKSMUIDE- Corsikaanse muziekavond in het 

Schild" in de Kon Albertstraat Om 20 u 

25 KNOKKE Spreekbeurt over „Het Vlaams-nationalisme en de kri-
sis" door algemeen voorzitter Vic Anciaux in „Scharpoord" 
Meerlaan 

28 WAREGEM. Kinderkarnaval in de rode zaal van het Kultuurcen-
trum vanaf 14 u 30 Pannekoeken en frisdrank Inschr bij mevr 
Bonnaert, 't Pand 301 te Waregem (056/6031 61 post 59), 60 fr 
Org VU-vrouwen 

MAART 

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

6 BISSEGEM Jaarlijks VNJ en JSK feest in zaal Troubadour In
kom 70 fr 

20 ZONNEBEKE 11 de VU-lentebal in zaal Breughel, leperstraat Or
kest 3the Early Birds Inkom 80 fr 

27 ANZEGEM Groot VU-bal met disco Zeger ingericht door de 
afdelingen Zwevegem en Anzegem In zaal Stijn Streuvels, St -
Antoniusstraat te Ingooigem Om 20 u Inkom 80 fr Voorverkoop 
60 fr 

Tieltse gemeenteraad bereidt zich voor 

op de begrotingsbespreking '82 
Terwijl de wakkere burger zich terugtrok in zijn woonkamer voor de beeldbuis, 
werd er donderdagavond 4 februari vergaderd door de Tieltse gemeenteraads
leden Of wanneer de burgerkat van het gemeentehuis is dansen de 
gemeenteraadsmuizen op tafel En hoe bont deze het vroeger hebben gemaakt 
bleek alweer op deze gemeenteraadszitting 
De CVP-meerderheid vroeg weer eens om een derde voorlopig twaalfde goed 
te keuren, want nog alti jd is de begroting van '82 in Tielt met goedgekeurd Tielt 
maakt hierbij geen uitzondering op de algemene regel, gelukkig eist het sche-
penkollege nog geen speciale volmachten 

Geslaagd ledenfeest 
van VU-Wevelgem 
Sinds de jongste parlementsverkiezin
gen heeft de afdeling Wevelgem. Gul-
legem-Moorsele de touwtjes van de 
VU-werking flink in handen genomen, 
o a met een uitbreiding van het be
stuur Met vereende krachten worden 
nu reeds voorbereidingen gemaakt 
voor de a s gemeenteraadsverkiezin
gen om weerbaar en vol zelfvertrou
wen met een overtuigende Vlaams-
nationale kandidatenlijst naar voren te 
komen 
Met het ledenfeest van vrijdag 29 
januan werd alvast een goede start 
genomen I Een honderdtal VU-leden 
waren aanwezig, om na het aperitiefje, 
door de afdeling aangeboden de nieu
we afdelingsvlag officieel in te laten 
huldigen door mevr Roos Lernout uit 
Geluwe die senator M Capoen ver
ving die weerhouden was in de Senaat 
voor de .volmachtenkomedie' In uit
stekende bewoordingen overtuigde zij 
de vergadering om aan politieke pro
paganda te doen bij de gewone alle
daagse gelegenheden door over poli
tiek te praten, zoals men over het weer 
praati Zonder grote inspanning kan de 
Volksunie op die manier groter wor
den ZIJ dankte eveneens Enk Vande-
capelle die het peterschap verkreeg 
over de vlag, omwille van zijn jarenlan
ge inzet en betrok ook zijn echtgenote 
in deze dankbetuiging Het meter
schap werd opgenomen door onder
voorzitster Lieve Declercq Met een 
bruisend fiere , Vlaamse Leeuw" werd 
de vlag vervolgens officieel onthuld 
Alvorens ter tafel te gaan voor een 
smaakvol Breughelmaal werd door 
voorzitter Frans Soenen een korte 
toelichting gegeven over de geplande 
doelstellingen voor 1982, o m Vlaams 
Kruis Vlaams Ziekenfonds, T D op 
zaterdag 17 april en het belangrijkste 
de gemeenteraadsverkiezingen 
Ook volksvertegenwoordiger Franz 
Vansteenkiste had zich vrijgemaakt 
voor deze gelegenheid In zijn toe
spraak wees hij erop dat zijn kamerze
tel slechts nipt gewonnen werd en dat 
verdere groei dus allernoodzakelijkst 

IS temeer daar thans slechts 87 % 
behaald werd t o v het ooit vroeger 
behaalde topcijfer Ook het belang van 
de gemeentemandaten werd onder
lijnd Tenslotte onderlijnde hij de doel
stelling van de Volksunie om een inte
graal federalisme te bereiken en druk
te er zijn spijt over uit dat de veelbelo
vende Vlaamse deelregenng slechts 
een afspiegeling is van de nationale 
regering met een bedroevende taak
verdeling, terwijl ook de volmachten-
wet het land met zal redden i 
Tussen de verschillende schuifjes van 
dit uitstekend geslaagd ledenfeest 
werd Westvlaamse humor vertolkt 
door de zeer genietbare Remi Pottie 
uit Harelbeke terwijl de kinderen be
dacht werden met een verkwikkend 
verrassingspakket Inderdaad een le
denfeest tot in de vroege uurtjes door 
de gezellige sfeer en door het laaiend 
entoesiasme om zo voort te doeni 

JVR 

VU-raadslid De Rammelaere vond het 
onaanvaardbaar dat er nu nog steeds 
geen begrotingsbespreking was en hij 
stelde voor dat de gemeenteraadsle
den een aangetekende brief naar het 
schepenkollege zouden sturen waarin 
er mee gedreigd zou worden het sche
penkollege uit het stadhuis te zetten 
wanneer er niet vlug een debat over 
de begroting zou komen Het schepen
kollege had immers ook via een aange
tekende brief gedreigd kelderteater 
Malpertuis te sluiten wanneer deze de 
huur niet zou betalen De CVP gaf een 
van haar bekende klare antwoorden 
Men was niet zeker of de begroting nu 
te laat op de provincie was aangeko
men of de goeverneur de begroting te 
laat naar het ministerie van Binnenland
se Zaken had doorgestuurd en daar 
met tijdig was behandeld 
Hoe groot het deficit is werd echter 
met door de burgemeester vermeld 
HIJ beloofde wel op 11 maart een 
begrotingsdebat onafhankelijk van de 
beslissing van het ministerie De VU-
fraktie onthield zich dan ook bij de 
stemming uit protest tegen het uitblij
ven van de begroting Toen kwamen 
enkele punten op de agenda i v m 
openbare werken VU-raadslid Verslij
pe vroeg naar de resultaten van een 
proef gedaan i v m de dikte en de 
samenstelling van de wegverharding 
op een verkaveling waarvan de over
name door de stad nu door de ge

meenteraad moest worden goedge
keurd Sekretans Tack zei dat er wel 
proeven gedaan werden, maar op de 
vraag van Verslijpe naar de resultaten, 
bleef hij in het vage 
De CVP-meerderheid wist ook geen 
afdoend antwoord op de vraag van 
VU-lid Verslijpe i v m uitgevoerde rio-
lenngswerken Het schep)enkollege be
weerde dat wegens de hoogdringend
heid van de werken er maar tijd was 
om een aannemer te ontbieden Niette

genstaande de hoogdringendheid 
werd toch nog eerst een studiebureau 
aangesproken en pas dan de aanne
mer Verslijpe merkte dan ook op dat 
het evenveel tijd vraagt om 3 aanne
mers als om een aannemer te ontbie
den Volgens het VU-raadslid was de 
wijze van handelen tegen de logika. 
zodat deze werkwijze waarschijnlijk 
de gemeente meer geld heeft gekost 
omdat de konkurrentiefactor werd uit
geschakeld Tenslotte werd de brief 
besproken die het schepenkollege 
naar het kelderteater Malpertuis zond 
Na wat over en weer gepraat over het 
al of met nuttig zijn van deze werkwij
ze werd beslist dat de aanvraag voor 
hogere subsidies voor het teater 
wordt uitgesteld tot het begrotingsde
bat Hiermee werd de openbare zitting 
van deze eerder matte gemeenteraad 
besloten Stilte voor de storm' ' 

JV 

wat? Volksmisleiding of 

Waar bleef 
de Wervikse petitielijst? 

Zltdagen senator Debusseré 
Ledegem in het gemeentehuis iedere 
werkdag van 8 u tot 9 u 30 
St-Eloois-Wmkel in het gemeente
huis iedere zaterdag van 9 u tot 10 u 
Roeselare in de ..Rodenbach" elke 
2de en 4de vrijdag van 17 u 30 tot 
18 u 30 

Izegem in het Vlaams Dienstencen
trum iedere zaterdag van 11 u tot 12 u 
Dadizele in .Ons Huis' iedere 1ste 
maandag van 19 u tot 19 u 30 
Moorslede in „de Vlaschaard" iedere 
2de maandag van 19 u tot 19 u 30 
Ingelmunster in „Hof van Vlaanderen" 
iedere 1 ste zaterdag van 13 u 30 tot 
14 u 30 
Pittem in de „Alfa" iedere 1ste zater
dag van 14 u 45 tot 15 u 30 
Tielt in ,D'Hespe" elke 1 ste en 3de za
terdag van 15 u 45 tot 17 u 
Wakken in de „Uilepanne" iedere 3de 
zaterdag van 13 u 30 tot 14 u 30 

Ooigem in ,.De Klokke" elke 3de 
zaterdag van 14 u 45 yoy 15 u 30 
Hooglede- in ..De Tijger" elke 4de 
vrijdag van 19 u tot 19 u 30 
Tijdens de maanden juli en augustus 
op afspraak (tel 056/500131) 

Stad Kortrijk-
Centrum 
Bloeiende zaak. Volksunielo-
kaal. cafe, kleine maaltijden, 
zoekt uitbaters, echtpaar 
Voor Inlichtingen 
zich wenden: 
Herwin Vandenbuicke 
Wevelgemstraat 124, 8520 
Lauwe 
Tel. 056-41.11.50. 

Iedereen zal zich nog de stunt van ons 
stadsbestuur hennneren Twee tot drie 
jaar geleden nchtte datzelfde stads
bestuur een petitie in tegen de vervui
ling door de elektrische centrale van 
Komen-Zuid (Frankrijk) Het liep inder
daad met de spuigaten — maar wel de 
..rookgaten" uit Wanneer daar de 
schoorstenen gaan braken hoor je het 
te Wervik wel Op het eerste gezicht 
een goed initiatief dus van onze be
stuurders Dikke lijsten met handteke
ningen werden ingezameld De men
sen denken ook waarschijnlijk aan de 
jaarlijkse belasting ..op de vervuiling 
van de waterlopen" 
Die wordt binnenkort op meer dan 
400 fr gebracht Bovenvermelde elek-
tnsche centrale vervuilt elke dag en 
heeft nog geen frank betaald Daarom 
hebben veel mensen hun handteke
ning geplaatst Maar nu stellen ze zich 
de vraag waar na deze lange tijd de 
petitielijsten wel opgeborgen kunnen 
blijven, want sindsdien hebben we 
mets meer gehoord Een schrijven van 
de Wervikse VUJO aan de provincie
gouverneur werd beantwoord met de 
lakonieke mededeling dat de zaak zal 
onderzocht worden Kennelijk zijn de 
onderzoekers met betaald verlof 

Hartelijke gelukwensen. 

aan ons aktief lid. Dewanckel Patnck 
en zijn echtgenote Laurette. bij de 
geboorte van Stien. het zusje van Nele 
en Lynn Bij Patnck duurt het jaar van 
de vrouw blijkbaar voort 

Kultureel centrum 
Zoals dus gekend, zal de staat de 
bouw van het Kultureel Centrum te 
Wervik op zich nemen Dit wegens 
onze strategische ligging langs de taal
grens Nu IS men van zins dit centrum 
te bouwen waar er een parking ligt De 
buurtbewoners vrezen dat die noodza
kelijke parking zal verdwijnen Dat 
hoeft helemaal met mits enkele meters 
achteruit te bouwen Er is meer dan 
plaats genoeg Trouwens menen wij 
dat in onze tijd een parking bij een 
openbaar gebouw een noodzaak is 
Zie maar naar Geluwe Een pracht van 
een gebouw, langs een levensgevaar
lijke baan zonder parkeergelegenheid 
Daarom volgen wij de zaak van nabij 

Sociaal 
dienstbetoon 
kamerlid J. Desseyn 
Zltdagen in Alvenngem - iedere 1ste 
zondag van de maand 
Om lOu 30, bij Irene Pouchele, 

't Paviljoen. 
Om 11 u, bij Walter Wemaere, 

De Drie Ridders. Gyvennkhove. tel 
058-299078. 

Om 11 u 30, Bij Pieter Vanhauwe. 
't Patersvat. Alvenngem 

Pnve, Vermeylenstraat 5, te 8431 Mid
delkerke 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweni 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053 2122 48 

Alte werken m marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gcntsebtraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

TPI 054 4125 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

Handweverij „den boogaert" 
Veerie 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 liandgeborduurde, 
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en sier
voorwerpen, alles om te spinnen, verven, 
weven — ook lessen. 

Wit l iou ten meubelen In Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 268 14 02 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 1760 Roosdaal Strijtem 

' Tel 054 33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming - stoom • sanitair 
Alle herstellingen 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel. 02-569.09,14 

02-569.11.17 

GELD 

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

DE KERAMIEKKELDER 
Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

KLEDING LENDERS 

Snit D.ïrina.ifistr.iat 41 
W O M M E L G E M 
fel 031 53 70 39 

DnmeS'. heren en kinderkledmg 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-21.2757. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel. 5116133 

Pnve 56903 18 

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

d 
I K E U K E N S I 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-47 8809 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren (X>or-
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|«offert« 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbrock 24 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgr.i f iek, Hiiwcli|k - Ge
boorte - Zti l fklevende pl.ikb.ind on 
etiketten Houten dri ikletters - Rekln-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hoiciit. i lseb.Kin 340 
Dcuinc Z Tel 2108 96 
Kerkitr.Kït 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

Uitgebreide keus bemeubelde villa's - apparl 
in alle prijsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL 058/51 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHFLDEWINDEKE 

Alles voor tand- en tuinbouw 

Tel 091-62 5142 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

ALLE L A S W E R K E N 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100% 
fotolas 
Nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
sli j lmeubelen en modern 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 
Import - Export 

q:^^ STUDIO 
•^-^ DANN 
02-428 69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekluur 
— Huweli |ksreporlages 

Leon Tlieodorstraat 36 
1090 Brussel 

DROOGKUIS WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER 

Kollegestraat 33 2400 M O L 

014 31 1376 

Hand- & 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobby en 
dl strie 

R i j ksweg 316, 318, 320 

3630 M A A S M E C H E L E N 

- Te l . 011-76.43.15 

lustrerle 

mare 
de vriése 
bar ruzettelddn 56c brugge 
050/35 /4 04 , 
baan brugge-kortrijk 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«OEN DUVEL>BANKELINDEWEG I I 

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

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten 9 Fngo's en 

Diepvriezers i 

B -H M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 8 
1760 ROOSDAAL 
Tel 054-3306.87 

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

Gentsesfr 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

TÏÏÏÏTTl 
EN HtOEKEK 

moeilijke maten,/^T* 
'akkundige retouche 

D .*• -c r~ 3C 3-
\V 

^ssBnnmmsz ZSSBESHH-

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chii^allaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
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H^ Mensen van bij ons 

OOSTENDE — De ekonomische 
krisis van vandaag treft ook de 
kunstwereld. Vooral de kunste
naars Kunstgalerijen-met-naam 
hebben het moeilijk. De klanten 
zijn plots kieskeurig geworden. 
Vroeger waren ze dat op hun 
manier ook, maar dan was de 
bekommernis vooral om op een 
goede spekulatieve wijze een 
naam als een klok in ruil voor 
veel centen binnenshuis te halen 
Dat spekulatieve koopgedrag zal 
allicht immer blijven meespelen 
bij een bepaald soort kunstmin
nend publiek. Kunstenaars zijn 
daar begrijpelijk niet honderd 
procent vies van, want dit werk 
moet hoedanook zoveel mogelijk 
aan de man kunnen gebracht 
worden. Evenwel, de auteur van 
om het even welk artistieke krea-
tie zal allicht immers de grootste 
voldoening krijgen bij een ver
handeling van zijn werk waarbij 
hij de indruk heeft (een valse of 
een waarheidsbenaderende) dat 
de koper minder uit is om de 
kunstenaarsnaam in huis te ha
len dan wel om het feit dat hij het 
artistiek werk als dusdanig de 
neergetelde centen waard vindt 
om in zijn huiselijk interieur zon
der overtrokken pretenties een 
plaats te geven. De aanslepende 
centenkrisis die we vandaag be
leven, en die dreigt uit te deinen 
in een behoorlijke omwentelende 
sociaal-ekonomische krisis, 

blijkt ook in de artistieke wereld 
niet uitsluitend negatieve uitwer
king te krijgen. De Oostendse 
kunstenaar Roland Devolder (44) 
bijvoorbeeld ontwaart in zijn we
reldje heilzame stimulansen als 
gevolg van de krisis 

— Roland Devolder, als schil-
der-etser vooral bekend om zijn 
artistieke hoogtepunten bij het 
visueel weergeven van „in scher
ven gevatte levens", ziet fascine
rende lichtpunten in de raadsel
achtige ruimte van ons menszijn 
van vandaag. Allicht omdat de 
mensen die hij in zijn werken ten 
tonele voert reeds in de voorbije 
jaren immer zonder zekerheden 
moesten leven, is hij geenszins 
bevreesd voor de verengde kon-
sumptierealiteit van het ogenblik, 
waar politici en andere spraak
makers zo meewarig over jam
meren. 

Roland Devolder: „Misschien is 
precies nu het goede ogenblik 
aangebroken vi/aarop kunstenaars 
de vicieuze cirkel kunnen doorbre
ken waarin zij commercieel stevig 
gevat werden door een publiek 
dat verwend werd met het kopen 
van grote namen en minder oog 
had voor de^angeprezen werken 
als dusdanig Ook in andere han
delssektoren worden aanprijzers 
en kopers momenteel tot naden
ken gestemd 

Maar allicht zijn er vooral in het ge
hele commerciële circuit van de 
kunstverhandeling vandaag drasti
sche verschuivingen op gang ge
bracht 
Toen ik meer dan vijfjaar geleden, 
in 76, als zelfstandig kunstenaar 
werkzaam werd nam ik me voor 
van meet af aan de verspreiding 
van mijn werken zelf te verzorgen, 

zonder bemiddeling van welke 
„marchand" dan ook In verschil
lende steden heb ik zelf mijn ver
kooppunten gezocht Tentoonstel
lingen blijven voor mij op de eer
ste plaats alles behalve uitdagen
de verkoopspunten Ik pnjs er mijn 
werken aan, natuurlijk Maar ik 
huiver van die koopaandrang die 
precies de hoge drempel van veel 
galerijen en expositieruimten uit
maakt Op die manier schrik je met 
alleen een ongekend geïnteres
seerd publiek af, maar verstrengel 
je je als artiest precies in de 
mazen van een beperkt selekte 
klandizie Op die manier ook zor
gen de „gevestigde artiesten" er
voor dat de jonge kreatieve krach
ten nauwelijks een kans krijgen 
Omdat deze geen grote naam 
hebben krijgen ze in de galerijen 
nauwelijks een expositiekans, en 
door het grote publiek worden zij 
precies door die „afwezigheid" als 
waardevol miskend In de „geves
tigde galerijen" kregen en krijgen 
de jonge artiesten nauwelijks een 
voet in huis" 

't Zunnewiel 
— In Oostende werd onlangs de 
kunstgalerij „'t ZunnewieT ge
opend (In een Ietwat afgelegen 
doordestraats burgerhuls aan de 
Peter Benoltstraat nr. 58). De 
eerste exposant is begrijpelijker
wijze de voorzitter van dit Oos-
tends „Zunnewlele". Waar kan 
deze galerij dan vandaag wel 
extra dienstig voor zijn, terwijl er 
onderhand toch in de voorbije 
jaren tal van kunstinitiatieven — 
ook in het Oostendse — op de 
wilde baren van het kunst- en 
kultuurleven gedijden.? 
Roland Devolder Kwatongen be
weren dat ons initiatief is gegroeid 
door een reaktie op de kultuurpoli-
tiek van de gemeentelijke over
heid die vooral veel smetten van 
amateurisme vertoont Ons is het 
er alleszins om te doen niet alleen 
kwalitatief degelijke werken via 
onze galerij aan het publiek voor 
te stellen, maar vooral die (jonge) 
kunstenaars aan bod te laten ko
men die in de gevestigde kultuur-
spreidingskanalen nauwelijks ol 
niet aan bod zouden komen 

Ik meen dat er weinig galerijen zijn 
die dezelfde prestaties (trachten 
te) leveren als wij Zeker niet in 
onze kuststreek 
Met de ekonomische krisis is ook 
het probleem van de toekomst
kansen van de jonge artiest 
scherp gesteld Een jong schilder 
IS doorgaans te min voor een 
galenj-exploitant, eenvoudig om
dat hij ook voor het galerijpubliek 
onbekend en dus onbemind is 
Maar, daar komt nu zienderogen 
wel een kentering in Met de knsis 
dringt in de kunstwereld ook on
derhand de realistische kijk op de 
gang van zaken door Terwijl de 
kunstenaars meer om meer aan
gemoedigd worden — hoedanook 
— ambachtelijk beter te preste
ren" 

— Dat Is precies Het Grote Ver
wijt dat onverminderd kan ge
richt worden aan het adres van 
de Grote Kunstenaars: dat zij 
met hun gewild elitair publiek op 
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Schilder en etser Roland Devolder: 

„Konsumptiekrisis kan goede 
artistieke injektie geven" 

een klein eilandje trachten te 
blijven leven. Omwille van het 
elitaire. Omwille van de Ijdele 
betrachting (en vaak Ijdele hoop) 
om in beperkte kring gekend en 
vooral torenhoog erkend te wor
den als Meesters.. 

Roland Devolder: „Wat mezelf 
betreft, en onze inspanningen in 
Oostende om zoals dat grootspra
kerig heet de kunst-naar-de-men
sen te brengen, kan ik slechts het 
belang van ons initiatief — de 
galerij 't Zunnewiel — in publicitai
re verve brengen, terwijl ik ander
zijds ook nog andere inspannin
gen, zoals dat van het Vermeylen
fonds bijvoorbeeld, ten volle waar
deer en blijf ondersteunen 
Het IS precies datgene wat de 
kunstenaars en de kunstminnen-
den in deze krisistijd behoeven 
dat er een nauwer kontakt tussen 
schepper en genieter wordt tot 
stand gebracht 

Weinigen van mijn kollega's heb
ben die mogelijkheid Ikzelf ben 
sinds een goede vijf jaren een 
vrijgevochten zelfstandig werker 
Ik bepaal zelf het onderwerp van 
mijn kreaties, het tijdstip van de af
levering En ik moet dan ook zelf 
voor de verspreiding van mijn 
werken zorgen Maar, precies die 
commerciële bijhorende job doe ik 
vandaag echt graag omdat ik daar
door weet, en dag-op-dag ervaar, 
hoe een kunstenaar bij de mensen 
al dan niet gewaardeerd wordt, 
mijn werken worden niet via een 
kunsthandelkanaal door derden 
van de hand gedaan omdat er een 
al dan met bekende of al dan met 
beloftevolle kunstenaarsnaam op 
plakt" 
— Roland Devolder is duidelijk 

een type van selfmade-kunste
naar. Vooral de meester-etser 
heeft Inmiddels grote naam ge
maakt In dat kleine artiestenwe-
reldje. Sinds vijf jaren. Maar de 
44-jarlge artiest Is bedrijvig in 
zijn veelomvattend vak sinds zijn 
13 jaar. 

Nee, van huize uit niet meteen ar
tistiek opgevoed, of zo_ Groot
vader was nog wel een dekora-
teur fin-de-siècle. Maar, klein
zoon Roland werken en brood 
verdienen als artiest»? Nee, dat 
zat er zelfs lang voor de huidige 
krisisjaren niet In. Geen enkele 
aanmoediging in die zin. Wel In
tegendeel. Roland moest een di
ploma van zus en om het even 
wat behalen. Hij werkte dwars-
hoofdig. Hij belandde vrij spoe
dig in de antiekhandel. Zelfs in 
een „vast dienstverband"- En 
precies in die periode als com
mercieel agent leerde hij het 
klappen van de zweep kennen 
die zowel artistieke klanten als 
kunstenaars of kreatieve ontwer
pers hard kan treffen. 

Roland Devolder: „Kijk, enerzijds 
meen ik dat als artiesten klagen 
over onvoldoende verkoop van 
hun werken (door bemiddeling 
van al dan met goedwillige mar-
chands), zij op korte termijn mis
schien goede redenen hebben om 
klagen zoals nog andere verko
pers van goederen Maar, ik meen 
toch dat we vandaag ook in de 
kunstverhandeling vrij spoedig op 
een keerpunt belanden waarop de 
verkoop van degelijke goederen 
en diensten geen kwalitatief-kon-
kurrentiele problemen meer ople
vert" 

Het was er ons niet om te doen 
aan de hand van dit vraagge
sprek een artistiek portret van de 
„wachtende mens" Roland De
volder te schetsen. 
Ken je Roland Devolder? Wel, 
dan ken je hem echt toch niet he
lemaal. Devolder als beeldhou
wer bijvoorbeeld. Willem Ver-
mandere weet wél goed uit welke 
stenen Devolder een pooslang 
heeft getracht ti jdtrotserende 
beelden te houwen... Devolder is 
in dit artistiek stenen bouwwerk 
niet geslaagd. Hij viert zijn ex
pressie bot op (vooral) etsen-
werk dat veel mensen met hun 
vragen en behoeften laat leven. 
Roland Devolder: „Het is er met 
alleen om mijn persoon nodig (en 
ik geef die bijbedenking voor wan-
trouwigen graag meteen mee) dat 
initiatieven zoals ons „'t Zunne
wiel" in Oostende morgen nog 
meer bijval zouden kennen In 
onze kuststreek ben ik allicht als 
artiest welbekend Hoewel ik in 
Brussel, Namen, Mechelen, Dus-
seldorf en op nog andere galerij-
plaatsen een goede naam heb 
gemaakt, vind ik het vooral van
daag- aangewezen en is het mijn 
betrachting om via onze galerij 't 
Zunnewiel in Oostende een uit
wisseling van artistieke talenten te 
verkrijgen Och, laten we allemaal 
maar samen aan de klaagpaal blij
ven staan, welke steun hebben we 
daar morgen aan'' Geeneen" 
Roland Devolder is sinds kort 
voorzitter van de galerij „'t Zun
newiel" in het Vlaams-sociaal 
trefcentrum aan de Peter Benolt
straat 58 waar ook het Oostends 
centrum „Mensen met Vragen" Is 
in ondergebracht (tel. 059/ 
50.52.77). (hds) 
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