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Muntschroterij
•
en verarm1ng
"Het zijn alleen landen waar knoeiers aan het bewind zijn,
die devalueren. Men weet waar dat begint, maar niet waar
het eindigt. Het is een schande dat België, tien jaar geleden
nog het rijkste land, zo diep is kunnen vallen".

..

Deze striemende veroordeling komt niet van een oppositiclid.
Niemand minder dan de gewezen minister van Financiën Robert Vandeputte zegde, ongeveer met deze woorden, verleden
zondag op het BRT-scherm zijn ongezouten mening.
Het applaus waarop de zogenaamde krachtdadigheid van de
regering onthaald wordt' door de profiteurs van de devaluatie en door de koalitiepartijen, is dan ook ronduit schaamteloos. Of verdient de kwakzalver applaus omdat hij de wonden
zo lang heeft laten rotten en ten hemel stinken, dat uiteindelijk de greep naar de zaag onvermijdelijk werd?
Deze devaluatie is immers niet een element van een doelgericht voluntaristisch beleid. Het is gewoonweg de vaststelling
van het uiteindelijk failliet, na jaren geknoei en geklungel.
Decennia lang hebben de traditionele partijen, met in hun
kielzog hun kliënten en de vriendjes uit de monopolistische
mammoetorganizaties, de staat gekolonizeerd en de staatskas geplunderd. Het is potsierlijk én wansmakelijk tegelijkertijd, hen vandaag te horen hakketakken over de schuldvraag. Het is bij voorbeeld verbijsterend te moeten horen hoe
de CVP, die sinds meer dan een kwarteeuw praktisch onafgebroken de politieke dienst uitmaakt en de ene eerste minister
na de ander heeft geleverd, de schuld voor de devaluatie bij
anderen wil leggen. Wie in de traditionele cenakels gaat
vrijuit?
Hoe men het draaie of kere: de muntschroterij komt neer op
een kolleklieve verarming, waarvan de gevolgen vooral
afgeschoven worden naar de passieve groepen - de werkende, sparende mensen - die niet in staat zijn, de last nog
verder door te schuiven.
Men knope zich daarbij de verwittiging van Vandeputte in
de oren: men weet waar het begint, maar niet waar het eindigt. Het kortstondig soelaas dat verwacht wordt voor onze
uitvoer, zal slechts een lapmiddel zijn indien niet tegelijkertijd resoluut geopteerd wordt voor een nieuwe industriepolitiek. Alles laat echter voorzien dat het bij het oude zal blijven,
met als kroonvoorbeeld het voortsukkelen op de Waalse
staalkruk. De begeleidende maatregelen die de regering
rond de devaluatie heeft getroffen, vertonen alle kenmerken
van de haastige en slechte improvizatie. Zo wordt b.v. de op
zichzelf al te korte periode van prijsbeheersing helemaal op
de helling gezet door een aantal prijsverhogingen die de regering zélf dekreteert: post en telefoon, openbaar vervoer en
straks de duurdere energie aan de konsument.
Eén pluim kan men Marteos laten: hij heeft het leep gespeeld.
De syndikale stier die zich opmaakte om de index te bestormen, werd handig opgevangen in de muleta van de devaluatie. Leepheid alleen maakt echter geen staatsman en één enkele pluim is te weinig om de naaktheid te verbergen. Het
buitenland en de voortgezette spekulatie laten er zich niet
aan vangen: op de wisselmarkten smelt de frank ook na de
devaluatie. De verarming gaat verder!
Tergend is daarbij de vaststelling dat Vlaanderen, als ekonomische entiteit, deze devaluatie niet nodig had en ze integendeel kon missen als de pest. Uit de jongste ekonomische studies blijkt opnieuw onweerlegbaar, dat de financiële put in
Wallonië wordt gemaakt. En dat Vlaanderen, indien het niet
verplicht werd om deze put te dempen, nog altijd gezond en
welvarend zou zijn.
Belgische armoede, ook voor Vlaanderen: dat is de oplossing
van Marteos en De Clercq. De Luxemburgers maken zich terecht boos omdat hun groothertogelijke frank, vastgekluisterd aan de Belgische, tegen alle recht en reden mee de dieperik ingaat.
Wat moet Vlaanderen dan zeggen!
tvo

Ik ben geen "kerstekind"!
Inderdaad, VU-voorzitter Vic Anciaux is helemaal geen kerstkind. Wat dacht je? Toch wist de VU-voorzitter ons te vertellen
dat het maar een half uurtje heeft gescheeld.
VIC ANClAU X: "Zo zit dat in mekaar. Ik werd namelijk geboren
op 24 december 1931, precies een half uurtje voor middernacht. Lang genoeg geleden dus om nog jong te zijn maar misschien - toch al wijs. Daarom voor mijn verjaardag: geef
de cadeaus eens aan uzelf, of aan een goede kennis."

Wat voor een geschenk dan
wel, voorzitter?: ,.Een abonnement op het weekblad .. Wij"
b.v., het weekblad van onze
partij, de Volksunie... elke week
vol vrijmoedig en aktueel
nieuws over politiek, ekonomie,
kultuur, sport, partijleven... kortom, de stem uit het hart van de
Vlaamse opinie. Zo'n cadeau is
een geschenk dat getuigt van
uw overtuiging. Een geschenk
waar uzelf deugd aan zult beleven, 'n ander ook... en ook ik en
al onze vrienden die - nu het
zo nodig is - op de bres staan
voor Vlaanderens belang':

Politieke hefboom

je het ook eens van iemand anders.. J.

..... Het blad (.,Wij" dus), heeft
meermaals informatie (vooral
op ekonomisch gebied) gebracht die elders niet gepubliceerd werd': En over het nut
van ons weekblad voor het
VU-kac!er: .. Het blad blijkt in de
loop der jaren ook zeer behoorlijk de mobilizatie (soms in
zeer korte tijdsspanne) van het
kader en de militanten van de
partij te hebben gerealizeerd
Door dit te kunnen is het blad
voor de partij een belangrijke
politieke hefboom."
Na de steengoede verkiezingsuitslag voor de Volksunie op
8 november 1981 was het voor
iedereen duidelijk dat in Vlaanderen tienduizenden .. nieuwe
mensen" hoor hebben voor de

Hoe belangrijk ons weekblad
wel is schreef de KUL-politoloog prof. Wiltried Dewachter
in de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging. (Zo hoor
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boodschap van de Volksunie.
Het is duidelijk dat nieuwe
krachten mee willen werken
opdat de droom van een zelfstandig Vlaanderen werkelijkheid zou worden. Maar wij
willen meer. Om nieuwe .,nieuwe mensen" te bereiken is het
echter nodig dat eerst alle kaderleden ..Wij" op zak hebben,
daarom deze week een bewuste gooi naar álle leden van
de Volksunie, waar ook in
Vlaanderen!
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Zevenmaal zoveel
In de loop van de maand januari stuurden reeds meer dan
tweehonderd mensen een "cadeau naar Vic Anciaux" Czie
"Wij" van 11 februari liJ. Het
zullen er nog meer worden,
zevenmaal zoveel! Het is nodig
want in de huidige Belgische
warboel is het goed dat de
klare, duidelijke en warme
stem van ·de VU-voorzitter in
zoveel mogelijk Vlaamse huiskamers klinkt En dat kan, langs
"Wij" om, dus._ Natuurlijk doe
je mee met de aktie. Lees
bladzijde 17 en je weet er alles
van!
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OLÉ!
Gelukkig zijn er nog mensen zoals J.W.
uit Geistingen, die iemand op zijn fouten kunnen wijzen. Hij heeft inderdaad
gelijk. In 't Spaans is Vlaanderen: ..Flandes". Dit werd verwisseld met het
Portugees: ..Fiandrès". Mijn ekskuus
hiervoor.
Wat de horeca-bedrijven aan onze
kunst betreft. Onze kust is Vlaams, dus
moet de spijskaart de gerechten in
't Nederlands aankondigen, maar
waarom zou men de toeristen niet ter
wille zijn en er zelfs meertalige teksten
<Engels, Frans, Duits, enz.) bijvoegen?
Nederlands blijft echter de eerste
plaats innemen en nog iets: bij het
Vlaams Komitee voor Brussel, Rijke
Klarenstraat 45, 1000 Brussel, kan men
een brochure bestellen met 1.500 keukentermen in de juiste Nederlandse
benaming. Aanbevolen aan alle uitbaters van een eethuis in Vlaanderen.
J.G, Maasmechelen

BELGISCHE EED
Als gevolg van een lezersbrief uit
Brussel in De Standaard-Het Nieuwsblad van 23 januari 1982 wil ik aan
deze heer het volgende zeggen:
Waarom moet H. Schiltz trouw zweren
aan een koning die al een kwart eeuw
de Vlamingen, ondanks hun meerderheid in dit land, door zijn ministers als
tweederangsburgers laat behandelen
en handjes drukt aan Vlamingenhater
en bendeleider José Happart? Trouwens, in de reeds lang voorbije jaren
heeft minister Destrée aan de toenma-
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lige koning gezegd .. 11 n'y a pas de Belges, Sire, il n'y a que des Aamands et
des Wallons". Was dat geen kaakslag
aan de Belgen?
Wij willen België (voorlopig) niet kapot,
maar Vlaanderen is ons vaderland en
wij willen zelfbestuur voor ons volk!
En wat Wiltried Martens betreft, die
mag op z'n borst kloppen, ik heb hem
anno 1962 te Wezembeek-Oppem aan
het werk gezien en gehoord toen hij
ons toesprak met de woorden ..Geef
ons wapens", toen was hij de Vlaamse
extremist en opruier tegen de Belgische staat, hij heeft ook eens gaan
pootjes geven aan hogergenoemde
J. Happart Nu is W. Martens super
Belg en de onmisbare eerste minister
van Belgenland. Dit heb ik aan De
Standaard-Het Nieuwsblad geschreven en er bijgevoegd dat Hugo Schiltz
geen getrouwheid hoeft te zweren aan
de Belgische grondwet, maar als minister van de Vlaamse regering verantwoording verschuldigd is aan het
Vlaamse volk!
J.D.D, Erembodegem

en Wallonië strijkt op.
Men kan hierbij misschien inroepen
dat alle begin moeilijk is, maar zolang
men hier verder parlamentje blijft spelen op zijn Belgisch - en zolang hier
verder de miezerige kunst van partijgehuldigd
touwtrekkerij
politieke
wordt, zal er voor ons maar weinig verbetering komen.
Ik hoor al zeggen: ..Ja maar, we zijn nu
ten minste toch baas in eigen huis!"
maar - zijn we dat werkelijk?... Ten
andere, zolang wij niet volledig over
onze eigen centen naar eigen goeddunken kunnen beschikken, zolang
kan er van werkelijke autonomie geen
sprake zijn.
Dat vele Walen niet zo erg happig zijn
op volledig autonomie, is heel beprijpelijk, want: Zolang de Vlaamse koe voor
Belgïe melk wil geven, zolang zal
't Walenland op onze kosten leven ..
Zo zorgen wij voor .. eendracht" en
geven anderen macht.
G.v.M.

FLORIS COUTEELE

Uit een lezersbrief in ..WIJ" van 18 februari 11. blijkt dat F.S. wel de Humo las
maar niet .,Mijn antwoord" uitgegeven
r!oor de Spekpater. Lang voordat F.S.
in de wieg lag, ging de pater eten, klederen en geld bedelen van deur tot
deur en hij doet het vandaag nog! Hij
heeft daar ontelbare armen mee geholpen en was de grootste ambassadeur
in het buitenland van de Vlaamse
liefdadigheid.
Een dergelijk figuur door het slijk halen
getuigt niet alleen van een groot gebrek aan objektiviteit, maar daar is
inderdaad meer achter te zoeken. Ik
kan goed verdragen dat de heer F.S.
zijn geld geeft aan Oxfam of Wereldwinkel, maar binnen onze partij is het
fout de mening van een ander in de
grond te willen boren. Dit is geen
pluralisme. Laat ons voor alles Vlaamsnationalist zijn en verder de diverse
meningen van iedereen eerbiedigen,
zodat wij zelf het voorbeeld zijn van
wat eens een pluralistisch, verdraagzaam Vlaanderen moet zijn.
P.O.B, Merelbeke

Met het oog op het voltooien van mijn
licentiaatsverhandeling, verzamel ik
alle gegevens over de Antwerpse advokaat en essayist Floris Couteele
(1897-1931), vooral bekend om zijn
.,dagboek van een arrivist", gericht
tegen Mamix Gijsen.
Wie Couteele gekend heeft, brieven
van hem heeft of mij hoe dan ook iets
over hem kan vertellen, zou mij een
enorm plezier doen door me dit te
laten weten: Wilfried Vandaele, Warvinge 15 te 8421 De Haan <VIissegem),
tel. 059-23.30.55 (tijdens de weekends).

Verantw. uitgever:
Vic Anciaux, Houba de Strooperlaan 142. 1020 Brussel.
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Dworp. Tel. 02-356.78.44.

Ondanks het feit dat we nu met een
deelregering zitten, is er eigenlijk weinig of niets veranderd voor Vlaanderen. Aan de nationale ..solidariteit"
wordt niets gewijzigd: Vlaanderen
werkt en dokt af, Brussel parasiteert

PLURALISME

de PVV de monokini wil vrij maken zowat overal. Erger nog, de PVV-jongeren vragen naaktstranden! Hoe bestaat het?
Maar als in ons blootje lopen zo 'n erge
zaak is dat de VU er preuts moet over
doen, alhoewel het gezond leven is,
hoe erger is dan nog het PVV-standpunt inzake abortus, waar het leven in
de aborten gaat? Heeft de VU dan
daarover geen opmerkingen?
A.C, Aalst.

RIEUEnl

W11 ontvangen graag brieven van·

onze lezers . als ze or1dertekend Zijn

Naamloze bneven gaan de scheur·
mand tn . evenals scheld· en smaad·
bneven De andere publiceren w1j .

naargelang er plaats beschikbaar os.
Wo1 behouden ons dan ook het recht

BLOOT

voor bneven 1n te korten en pers ·
klanr te maken zonder de essenlte
van de mhoud te veranderen.

Ik heb in ,,Wij" van 11 februari l.I. het
nogal schampere bericht gelezen dat

De oponoe. vertolkt in een lezersbrief.
os niet noodzakeliJk d'e onze.
De redaktoe

Dank uit Polen!
Pila,27.I.1982

VlCms National Hulpfonds
Barrikadenplein 12
1000 Brussel
Dziqkuje serdecznie jako Dziekan Pilski za otrzymany
transport z Belgii 1 kt6ry zawiere 9.682 pasztetu.Dar ten zostanie
rozdzielony wsród ludnosci dekenetu,glównie w miestach,mozliwie
jek nejsprewiedliwiej.
Dzi~kuj~ serdecznie równiez Panêm Willy Kuijpers
z Herent i Peul Peeters z Kapellen o/D Bps,którzy przybyli
z wielkim poéwi~ceniem _z transportem,zarówno jeko osobom dor~czaj~cym 1 jak tez jako przemilym ludziom.
Pozwalam sobie podzi~kowaé w imieniu wszyetkich
obdarowanych,którzy otrzymaj~ przeslane dary.S~ one bardzo potrze\
ne zwlaszcza dla oaób samotnych,rencistów,~odzin wielodziatnych
i chorych.
Niech Bóg i Matka Najéwi~tsza blogoslawi~
wszystkim o!ierodawcom.
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Dziekan Pilski

Vanuit Polen. bereikte het Vlaams-nationaal Hulpfonds een dankbrief
voo:. de zendtng levensmiddelen die o.I. v. Kamerlid Willy Kuijpers naar Silezte werd gebracht. Het Hulpfonds maakt van de gelegenheid gebruik
om allen die reeds gestort hebben van harte te danken. Tevens dank aan
senator P~ul Pe_eters en het personeel van zijn bedrijf te Kapelle-op-denBo_s dat ZJch btezonder heeft ingezet om de inpakklus te klaren, Oostpnesterhulf:?. Jos De Geest uit Edegem, de autovoerders Karel Bauwens
en John Vtsser.
Maar de aktie loopt verder. Een vierde konvooi vertrekt eerstdaags met
4~ ton blikgroen~en, acht ton waspoeder, zeven ton spek en talloze
g1ften van .. WIJ -lezers en VU-sympatizanten. Bestemming: Silezië!
Steun daarop mild, het is nog niet te laat Help ons helpen via het Vlaams
Nationaal Hulpfonds vzw, Brussel, 435-0271501-78 met vermelding
Polen-aktie.

ENS BIJ DE PRESIDENT
Premier Martens en Buitenlandminister
Tindemans waren vorige week in de
Verenigde Staten op bezoek bij Ronald
Reagan en Alexander Haig. Deze week
in Knack: de Bel~en bij de president,
een verslag vanu1t Washington.

Albert Frère

De laatste grote captain of industry van
Wallonië, interim-PDG van CockerillSambre en financier op hoog niveau.
Knack sprak met hem over de teleurgang van het staal en de rol, die
Etienne Davignon en de Belgische
holdings daarin spelen.

De vergane glorie
De Brusselse Sint -Michielskathedraal is
sinds kort gesloten. Het gevaar voor
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instorting was te groot geworden. Toch
herbergt het nu fragiele gebouw een gave
kollektie brandglasramen, die onlangs
voor een klein fortuin werden verzekerd.
Een kleuren-reportage.

De Nieuwe Emigranten
Een Antwerps gezin aan het woord
over het waarom het uit dit rotland weg
wil: het Belgisch Ongenoegen.

En verder
Mei Brooks, wellicht de grootste
komische akteur van deze generatie.

_Me_nse_n______________~~--------------3

De Strycker voor schut
Cecyl De Strycker is minder dan
ooit te spreken over Martens. De
goeverneur van de Nationale
Bank werd slechts op het allerlaatste moment, namelijk verle-

El't JU DEIVXï
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ven, omdat de regering aan het
hakketakken was over zijn opvolging.

Als opvolger van de Franstalige
Cecyl De Strycker aan het hoofd
van de Nationale Bank wordt de
PSC-er Jean Godeaux benoemd.
Opnieuw een Franstalige. Ondanks het feit dat de CVP gezworen had dat het ditmaal een Vlaming moest zijn, met name de
Leuvense professor Theo Peeters. Op het laatste ogenblik
zwichtte de CVP echter eens te
meer voor Waalse druk en legde
ze zich neer bij de aanstelling van
Godeaux.
Vooral Gol schijnt op de benoeming van een Waal te hebben
verluidt
Naar
aangedrongen.
kreeg hij het zaakje voor mekaar,
tijdens een onderonsje tussen
hemzelf en Martens op de militaire
luchthaven te Melsbroek.
Op de korte ambtstermijn van
professor Van de Putte na heeft
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de Nationale Bank sinds haar oprichting in 1850 altijd Franstalige
goeverneurs gehad. Dit Franstalig
overwicht in de Nationale Bank,
dat trouwens aangevuld wordt
door een even traditioneel Franstalig overwicht in de Bankkommissie, is niet alleen een taaldoorn in
de zere Vlaamse voet Het belemmert ook de normale toegang van
de Vlaamse gemeenschap tot de
cenakels waar het financieel en
monetair beleid doorgaans wordt
bepaald.

Cecyl De Strycker had eigenlijk
al op pensioen moeten zijn. Hij
liet zich lijmen om nog een
maand langer goeverneur te blij-

Deze ·weèk dit. ..
Jarenlang is het elke burger van
kindsbeen af ingepompt: niet
gierig maar spaarzaam leren zijn,
geen frank verkwisten, hem
tweemaal ronddraaien vooraleer
hem uit te geven, een appeltje
voor de dorst sparen.
Een kind ziet pas het leven of
het krijgt al een brief van een of
andere kas of bank, waarbij een
spaarboekje wordt aangeboden.
Is het dán nog niet gebeurd, de
kans is groot dat de peter of de
meter bij de eerste of plechtige
kommunie een spaarboekje
schenkt. Heel wat kinderen
hebben meer dan één boekje.
Want het schoolsparen is een
morele plicht. waaraan niemand
zich onttrekt.
De kleine wordt nauwgezet op
het hart gedrukt. geregeld een
snoepje uit de mond te sparen
om het wondere geldboekje aan
te vullen.
Bij hun 21 ste verjaardag zullen
ze blij zrjn met het
bijeengebrachte geld. Hoeveel
jonge mensen sparen er niet
tegen hun trouwdag?
.. Voorhuwelijkssparen" is niet
alleen een welgelukt initiatief van

DIIT t!UEI'fMl
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Trieste fin de carrière_

Jean Godeaux:
weer
een Waal

den week vrijdagavond, door de
eerste minister getipt over de
nakende devaluatie. De Strycker
was een principieel en verwoed
tegenstander van muntontwaarding. Zopas had hij nog in het
jaarverslag van de Nationale
Bank geschreven ,.dat een devaluatie de Belgische gemeenschap thans duur zou te staan
komen". De Strycker, 's lands
eerste muntbewaker, voorspelt
immers dat het kortstondig
schijnvoordeel van een devaluatie praktisch onmiddellijk zal opgeslorpt worden door de aflossing en de rente van de Belgische schuld in buitenlandse deviezen.

IK

de gezinsvereniging, maar ook
van talrijke gemeentebesturen. Ik
zou al de gepensioneerden niet
willen te eten vragen, die
genieten van de luttele intresten
op enkele staatsobligaties die ze
kochten van het vaak zuur maar
eerlijk verdiende geld tijdens
hun aktieve loopbaan.
Op de kaft van het boekje
stond vroeger een bijenkorf
naast een rijdende lokomotief en
een schip met bolle zeilen:
werklustig sparen om in de
wereld vooruit te komen!
Symbool van zorgzaamheid en
burgerzin!
Denk nu niet dat al dit sparen in
ons land om een te
verwaarlozen bedrag gaat. Val
niet om. Uit de tabellen,
gepubliceerd door de Vlaamse
personeelsvereniging van de
ASLK, kunnen we leren dat er
in België op het einde van 1981
in totaal 3.787 miljard
spaarcenten ingezameld waren.
Minimum 60 % daarvan zijn
Vlaamse spaarmiddelen. Niet
zozeer van ondernemers of
meerbegoeden, vooral van
gewone Vlaamse mensen.

Tijdens het weekeind dacht ik
aan die duizenden Vlaamse
mensen. Eerlijk, spaarzaam en
goedgelovig. Vol civisme en
vertrouwen. Zij trekken niet naar
het buitenland. Zij kennen de
knepen van de
beursmanipulaties niet. Een goeie
maandagmorgen vernemen ze
dat hun ijverig opgespaarde geld
ongeveer 10 % minder waard is.
Dit betekent dat het een heel
jaar niets heeft opgebracht. Al
de Vlaamse spaarders samen
spelen op één dag ongeveer
225 miljard kwijt. De
harteloosheid van de politiek
werd zelden zo nijpend
bewezen.
Achteloos wordt de last,
geschapen door het geknoei van
onverantwoordelijke politiekers
en leiders van drukkingsgroepen,
afgewenteld op de schouders
van Q_nschuldige, niets
vermoedende mensen. Bah!

cj)~
Vic ANCIAUX

Martensen
Werner: haar
in de boter
Luxemburg, dat met België verenigd is in een monetaire unie,
werd door de Belgische regering
voor het voldongen feit van de
devaluatie geplaatst Slechts
vrijdagavond, enkele uren vooraleer de operatie devaluatie begon, stelde Martens zijn Luxemburgse kollega Werner haastig
op de hoogte via een slordig
telefoontje.
De Luxemburger was om te barsten. Vooreerst om de onbeschofte metode. En vervolgens
om het feit, dat het welvarende
Luxemburg niets te winnen maar
alles te verliezen heeft door het
feit dat het meegesleurd wordt in
de Belgische devaluatie.
Werner moge zich troosten: het
vergaat Vlaanderen niet anders
dan Luxemburg_

De wraak van
Serge
Moureaux
De executieve van het Vlaamse
Gewest heeft de beslissing genomen, te Linkebeek een gebied te
onteigenen om het te bewaren als
groenzone Dit gebied vormt de
allerlaatste groene reserve te Linkebeek, een gemeente die urbanistisch volkomen verloederd is.
Tegen deze Vlaamse beshsstng
'zijn de frankofonen van de randgemeente Linkebeek te velde getrokken. Het Linkebeekse gemeentebestuur, onder leiding van
burgemeester Thierry, wil namelijk

deze groenzone laten opslokken
door een reeds bestaand complex
van sportvelden.
De Linkebeekse francofonen krijgen een handje toegestoken vanuit Brussel. Serge Moureaux,
broer van die andere en FDFschepen van de Brusselse agglo-

meratie stelt voor, een aantal gebouwen te Brussel die eigendom
zijn van het Vlaamse Gewest te
onteigenen.
Zo ver gaat dat dus: als de Vlaamse regering in een Vlaamse gemeente een volkomen logische
mé'.atregel treft, volgt de dreiging
met représailles te Brussel...

Eyskens:
vlugge
bekering
Mark Eyskens schijnt in staat te
zijn, uitzonderlijk vlug van mening te veranderen. Tot voor een
paar maand bleef hij steeds maar
herhalen ,.dat er geen devaluatie
mocht komen, omdat ze niets zou
oplossen doch integendeel de
moeilijkheden nog zou vergroten".
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Bij regeringsvorming?

- Zijn frank is gevallen. .. Wat de Aalsterse pretjongens zeker niet tegenhield om Wilfried Martens een gratis-ezelsritje aan te bieden. Dinsdagmiddag evenwel werd het opnieuw volle ernst: bij de sluiting van de beurzen bleek de Belgische frank, ondanks de forse devaluatie. alweer aan kredietwaardigheid in te boeten. ..

CVP bindt in
Oe Nationale Bank blijft een Franstalig bastion. Sedert haar oprichting wordt ze bestuurd door een
Franstalige, met uitzondering van
een zeer korte periode van hoogleraar en gewezen minister Vandeputte. Bovendien zijn zowel het
Oirektiekomitee als de voornaamste departementen haast uitsluitend een Franstalig ol'lderonsje.
Voor de opvolging van goeverneur De Strycker maakte de CVP
zich sterk dat het ditmaal een
Vlaming zou zijn. Eens te meer
echter haalde de grootste Vlaamse partij bakzeil. Als nieuwe goeverneur werd de PSC'er Godeaux
aangeduid.
In CVP-kringen luidt het dat er
niets te beginnen was tegen het
eensgezind Franstalig front Met
het gevolg dat de Vlaamse gemeenschap verder uitgesloten
blijft van deelneming aan het monetair en financieel beleid.

Devaluatie of niet, de Belgische
frank verzwakt aldoor. Op de
vrije markt scoort onze munt
zelfs minder dan tevoren. Bovendien is de frank er ondanks de
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Wie er de jongste dagen beteuterd bijloopt is de nieuwe goeverneur van de Nationale Bank.
Nauwelijks benoemd verklaarde
Godeaux dat hij formeel gekant
blijft tegen een devaluatie van de
Belgische frank. Op dat vlak zou
hij het standpunt van de Nationale Bank door dik en dun verdedigen. Twee dagen later devalueerde de frank. toch. Maar de Nationale Bank trad daarbij slechts op
als toeschouwer.

Als doekje tegen de monetaire bloeding heeft
Martens meegedeeld dat de ministers tien procent
van hun jaarwedde laten vallen. Nou, dóódgaan
zullen ze niet. Op één enkele na beuren ze, naast hun
ministeriële wedde, nog de parlementaire vergoeding. Met méér dan anderhalf miljoen plus de extra
schnabbels zijn ze heus niet aan verhongeren toe.
Oe enige inleveraar is Jean-Luc Oehaene. Hij zetelt
(nog) niet in het parlement. En moet het dus stellen
met het ene inkomen dat hij - talentrijk en werkzaam - dubbel en dik in de privé zou kunnen verdienen. Het kan hem waarschijnlijk geen barst schelen,
al staat hij voor een huishouden met vier kinderen.
Zijn allerlaatste bekommering is geld. Het is hem in
de politiek niet om centen te doen, niaar om de
macht.
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Misschien was De Clercq zelf er
niet van op de hoogte, maar zijn
eerste minister had net voordien
verklaard dat een devaluatie met
12 t.h. de uitgangspositie van België zou zijn bij de onderhandelingen met de EEG-partners.
Lichtzinniger kan echt moeilijk.

Eerste minister Martens is er
tijdens het voorbije weekeinde
erg kleintjes uitgekomen. Voor
de noodzaak van een devaluatie
wist de man geen beter argument
te verzinnen dan een afschuiving
van alle schuld naar de socialisten.
Het is geenszins onze opdracht
de socialisten vrij te pleiten van
alle schuld. Wel integendeel!
Maar Martens moet toch weten
dat zijn partij sedert de tweede

Au sérieux

Martens en zijn kollega's hebben
bij de tweede volmachtentrein
een doekje voor het bloeden gevoegd: ook de ministers zullen
10 lh. van hun inkomen inleveren.
Vooralsnog waanden wij dergelijke publicitaire stunts enkel mogelijk in de Verenigde Staten. Je
reinste demagogie! Bovendien
nog erg goedkoop vermits de
leden van de regering naast hun
ministeriële wedde nog een parlementair loonzakje opstrijken
en genieten van een aantal fiskale voordelen.
Om het vertrouwen van de bevolking te herwinnen zullen de publiciteitsagenten van Martens V
wat beters moeten verzinnen_

Niet alleen komt Martens kleintjes
uit het vorige weekeinde, bovendien lichtzinnig en onverantwoord.
Nogal verbaasd hoorden de journalisten zondagavond minister De
Clercq verklaren dat de devaluatie
8,5 t.h. zou bedragen en dat alle
vorige cijfers best vergeten werden.

Toeschouwer

een waterdichte prijzenstop.
Maar tegelijkertijd met de devaluatie en de prijzenstop slaagt de
regering er in een aantal prijsverhogingen door te voeren. Post,
openbaar vervoer, telefoon... zullen eerstdaags duurder worden.
Bovendien zal de prijzenstop
reeds na een maand iets "selektiever" toegepast worden. En wat dat
in dit landje betekent, heeft de
ervaring ons reeds lang geleerd.

De regering Martens V is blijkbaar
in een stadium gekomen dat ze
zichzelf niet meer "au sérieux"
neemt Een van de noodzakelijkste
begeleidingsmaatregelen voor het
welslagen van een devaluatie, is

... en
lichtzinnig

Kleintjes ...

forse devaluatie niet in geslaagd
om langer dan een paar uurtjes
aan de top van het Europees
Monetair Systeem te staan. Enig
in de Westerse monetaire geschiedenis.
Nu reeds wordt ten volle rekening gehouden met een tweede
devaluatie, zodat de vrees van
professor Vandepuite wel eens
waarheid zou kunnen worden. Er
is inderdaad meer dan een devaluatie nodig om een land uit de
dieperik te halen. Voor een nieuw
industrieeJ beleid blijkt ook dit
kabinet geen oog te hebben, terwijl van het groots aangekondigde "banenplan" vooralsnog weinig te merken valt.

Goedkope
demagogie

Tweede
devaluatie?

Over de totstandkoming van de
devaluatie zal nog een hartig
woordje gepraat worden.
Aldus lijkt het er op dat reeds tij dens de vorming van Martens V
het devaluatie-tema ter sprake is
gekomen. Alleszins was kabinetschef van Ypersele reeds in
januari klaar met een studie over
de devaluatie, waaruit bleek dat
deze onvermijdelijk geworden
was.
In tegenstelling tot de Nationale
Bank en de Luxemburgse partner, die slechts dank zij een lek
op de hoogte geraakten, zou het
partijbestuur van de CVP wél
geweten hebben van de devaluatie. De eerste minister heeft er
zijn mond voorbij gepraat, "naar
verluidt".
Hoe dan ook, tijdens het weekeinde gaf de regering blijk van
een ellendige improvizatie die
nog aangedikt werd door de
grootspraak en de bitsigheid
waarachter de regeringsleden
zich trachtten te verbergen.

wereldoorlog haast- onafgebroken aan de macht is geweest.
Meer nog, haast steeds én de
eerste minister én de minister
van Financiën heeft geleverd.
Bovendien is Martens blijkbaar
vergeten dat aan Martens V,
Martens I, 11, 11 en IV voorafgegaan zijn.

Oe haan op de mesthoop

Een politiek beest. Oe allures van een stier als hij, kop
tussen de brede schouders, een tegenstander te lijf
gaat. Een vitalist die met luide stem in onverzorgd
soldatenvloms keihard verbale meppen kan uitdelen.
Om een sekonde later lachend onderuit te zakken in
zijn zetel, zichtbaar genietend van de vernieling die
hij heeft aangebracht Schijn bedriegt echter : achter
deze luidruchtige direktheid schuilt heel wat sluwe
berekening.
Kind in een gezin van negen uit een Brugse
doktoors- en pastoorsfamilie. Geboren te Montpellier, in de nadagen van de meivlucht '40. Jezuïetenkollege te Aalst. Nadien "om zijn Frans te leren" naar
Namen. Er flamingant geworden, uit bokkigheid
tegen de Vlaamse bourgeoiszoontjes die het jargon
vaseux ménapien beneden hun waardigheid vonden.
Rechten te Leuven : een veelvoudig brosser in de
eigen kursussen, om rond te gaan hangen in de auditoria waar ekonomie gedoceerd werd. Doctor in de
~
rechten.
Op jonge leeftijd reeds verbandskommissaris van
het VVKS. Hij werd er opgemerkt door Fernand Nédée, een merkwaardig man met een fijne neus voor
talent. Nédée opende voor hem verschillende deuren : de studiedienst van de Antwerpse haven, de
katolieke Werkgevers, het ACW. Dehaene koos uit instinkt, uit overtuiging? - voor de arbeidersbe-

weging. Tot begin van de jaren zeventig op de ACWstudiedienst. Inmiddels reeds spitsbroeder en vleugeladjudant van Wilfried Martens, toen nog bij de
CVP.Jongeren die hardop droomden van de progressieve frontvorming. Op de gebruikelijke wijze
gerekupereerd : van 1971 tot vorig jaar een decennium leertijd van kabinet naar kabinet Volksgezondheid, Openbare Werken, Ekonomische Zaken,
Vlaamse Aangelegenheden, ten slotte kabinetschef
bij zijn oeroude runningmate Wilfried Martens. En nu
minister van Sociale ·zaken. Oe weg van een
apparatschik, die alle knepen van het vak en alle
mensen, waar het in het Koninkrijk op aan komt.
heeft leren kennen en doorzien.
Een écht politiek beest. maar geen slaaf van de politiek. Steeds erop bedacht om nooit het spelelement
- laat relikt uit zijn scoutstijd? - uit het oog te
verliezen. Politiek als een boksmatch : winnen is
beter dan verliezen. Maar als je af en toe tóch eens
verliest, mag je er niet aan kapot gaan.
Deze sluwe keikop zit op de ongezelligste stoel van
heel het kabinet: vertrouwensman van de syndikale
vleugel, in een rooms-blauwe ploeg. Water en vuur:
voor de pragmaticus niet onverzoenlijk. Als je er
stoom van maakt, die je tijdig laat ontsnappen.
Hij is het, die binnenkort de derde volmachtentrein
van Martens-V onder stoom moet brengen. De
lastigste trein, met misschien syndikale versperringen op het spoor.
Hij zal. dob-dob-dob, zijn best moeten doen!

,
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Het weekend van de Grote .Halve Waarheden

Eerste devaluatietrein met
vertraging vertrokken...
Dinsdagmiddag bleek op de
beurzen de Belgische frank
ongewoon fel en snel
verzwakt uit de wisselslag te
sukkelen. Terwijl
financiënminister Willy De
Clercq zondagnacht, tegen
halfdrie aan, krampachtig
benadrukte dat hij zijn slag

thuishaalde want dat nog
nooit in de geschiedenis van
het Europees Muntsysteem
zo'n drastische devaluatie van
een munt werd doorgevoerd,
wezen monetaire deskundigen
er dinsdagnamiddag al op dat
evenzeer nog nooit voordien
een gedevalueerde munt

reeds tijdens de tweede
beursdag zo ver van de EMStop omlaag tuimeiL
We hebben overigens een
ongemeen boeiend weekend
van de Grote Waarheden
achter de rug.
Allereerst werden we
zaterdag biezonder vlug

- Pensioengerechtigd bankgoeverneur Cecil De Strijcker: dan ga ik maar, mijn reputatie is gedevalueerd.
maar mijn schaapjes zijn op het droge...
- Willy De Clercq: maak u geen zorgen, op één van mijn vaste maandwedden lever ik alvast 10 procent in':

ASLK-beheer...

In de ASLK (die moeizaam van
spaarkas uitgroeit tot een heuse
staatsbank) rommelt het nu al
een behoorlijk aantal jaren. Deze
instelling werd en wordt gemanipuleerd door politieke gokkers.
Het touwtrekken is zo erg dat
deze openbare bank, die niet
minder dan 800 miljard in beheer
heeft, momenteel reeds maanden
zonder topdirekteur moet werken.
Het messengevecht tussen de
traditionele partijen voor deze
beheersfunkties zal nu misschien stilaan tot een einde komen, nu ook die andere vetpot bij
de Nationale Bank partijpolitiek
is toegewezen aan opvolger Godeaux van Cecil De Strycker.
Maar, met die benoemingen is de
ASLK-miserie bijlange nog niet
uit de wereld geholpen.
Want, net zoals in alle andere
kredietinstellingen,
openbareblijft men er werken met valse
cijfers.
Immers, men wil in de ASLK niet
geweten hebben dat de Vlaamse
gemeenschap zorgt voor ruim 60
procent van de ingelegde spaarcenten en bij voorbeeld twee iaar
geleden nog zorgde voor 70 pro-

cent van de winstresultaten. Zoals men ook blijft weigeren na te
pluizen waarom precies de ASLK
vorig jaar diep in de rode cijfers
sukkelde_

... en mistgordijnen
Net als andere openbare kredietinstellingen is de ASLK een geldsluis waar achter mistgordijnen
wordt gewerkt.
De Vlaamse Personeelsvereniging van de ASLK wees reeds in
september '80 op de dwingende
noodzaak om de unitaire spaarkas
af te bouwen en een slagvaardige
Vlaamse spaarkas in het leven te
roepen.
In een witboek werd gewezen op
de onbedrijfsekonomische gang
van zaken bij de ASLK. De rode
balanscijfers van vorig jaar hebben de Vlaamse Personeelsvereniging impliciet in het gelijk gesteld.
Het pleidooi voor een drastische
boedelscheiding werd evenwel in
als
kringen
gezaghebbende
onrealistisch van de hand gedaan.
Vorige week dan heeft de Vlaamse Personeelsvereniging in een
witboek een uigewerkt koncept

gepubliceerd voor een realistische
boedelbeschrijving van de unitaire
Spaarkas die meteen kan aangevangen worden.
Zo wordt er op gewezen dat een
Vlaamse spaarkas met de door de
Vlamingen momenteel aangebrachte middelen bij de ASLK zou
kunnen werken met 400 tot 450
miljard frank. Dat is niet minder
dan de geldmiddelen van andere
grote privébanken.
De verdienste van de Vlaamse
de
van
Personeelsvereniging
ASLK bestaat er vooral in om
door het aanbrengen van konkrete krachtlijnen voor splitsing van
de ASLK, de weg te effenen voor
regionalizering van het gehele
openbare kredietwezen, wat het
sluitstuk moet vormen van een
doorgedreven financiële autonomie. van de twee grote gemeenschappen in dit land.

Solidariteit
of diefstal?
Het Vlaams Ekonomisch Verbond heeft de financiële gege-

ingelicht over het feit dat de
munt van het Koninkrijk
België vóór maandagochtend
een behoorlijke
devaluatiescore zou boeken.
We kunnen dus niet
jammeren dat we slecht en
laattijdig ingelicht werden.
Maar precies dat grote
nieuws bereikte ons via een
Italiaanse omweg en de
Londense telexen van het
agentschap Reuter. Marlens
heeft een pracht van een alibi
voor de mislukte gooi naar de
12 procent-devaluatie; de
Britse journalisten hebben de
regering een pad in de korf
gezet door het fatale nieuws
vroegtijdig uit te brengen.
In die drukke weekenduren zijn
zo nog een koppel dozijnen
waarheden op een rijtje gezet
Zo bij voorbeeld het feit dat de
leden van het CVP-partijbureau
nog beter dan de Reuterredaktie
ingelicht waren : begin van vorige
week was premier Martens op
die partijtop nogal loslippig over
de nakende muntperikelen. De
uittredende goeverneur van de
Nationale Bank liet Martens intussen volkomen in het ongewisse, evenals nagenoeg alle nationale en regionale ministers. Maar
goed, we zijn onderhand aan
bepaalde lepe CVP-streken gewend geraakt. Ook in andere
kringen werd niets onverlet gelaten om de Grote Waarheid naar
voren te schuiven.
Zo werd ACV-vakbondsleider
Houthuys nog eens een TVnummertje gegund waarbij hij
grootvaderlijk sussend kon stellen: ,.diegenen die niet wisten dat
er een devaluatie zou gebeuren,
die leefden buiten de werkelijk·
heid':
Dat zou dus ook moeten gelden
voor premier Martens die net
vóór de jongste parlementsverkiezingen krachtdadig stelde dat
hij niet zou meehelpen aan een
devaluatie-operatie, omdat dit
voor dit land en zijn volk (en voor
zijn leiders?) een onverantwoorde daad zou zijn.
Maar goed ....

Volgend jaar_
Vandaag is het dus de waarheid
en niets anders dan de waarheid

vens over Vlaanderen en Wallonië nog maar eens, geaktualizeerd, op een rijtje gezel
Aldus blijkt dat het tekort op de
lopende overheidsbegroting in
Wallonië opgelopen is tot 203
miljard, wat zowat 22,5 th. van
het Waals bruto regionaal proOok
dukt vertegenwoordigt
Vlaanderen is er ondertussen ietwat op achteruit gegaan, al bedraagt het tekort er nauwelijks
3,5 lh. van het bruto regionaal
produkt
Die lichte achteruitgang kan nauwelijks verbazen bij nazicht van
de berekeningen over de geldstroom van Vlaanderen naar
Wallonië. Het globale tekort per
hoofd van de bevolking in 1981
bedroeg 36.119 fr. in Vlaanderen,
95.447 fr. in Wallonië en 58.299 fr.
in Brussel.
De totale overheidsuitgaven per
hoofd beliepen 193.855 fr. in
Vlaanderen, 247.331 fr. in Wallo·
nië en 266.147 fr. in Brussel.
Op dergelijke omvangrijke geldstroom past al lang niet meer het
woordje ..solidariteit". Heel wat
beter is het woordje .,diefstal".
Ondertussen begint Vlaanderen
daarvan meer en meer de tol te
betalen.

dat een devaluatie niet alleen
onafwendbaar was, maar ook
voor de dag van morgen en de
nationale ekonomie heilzaam kan
werken. Maar, zo heet het dan
weer, dan dient ernstig werk
gemaakt te worden van de voorgenomen ..begeleidende maatregelen", zoals de twee reeds vertrokken inleveringstreinen mistig
worden omschreven.
Het komt er, zo verluidt verder,
op aan de bedrijven nieuwe
zuurstof toe te dienen door
vooral drastisch te besparen op
de loonkosten. En zulks wordt
dus met de inmiddels welgekende middeltjes. zoals indexmanipulatie, nagestreefd. Anderzijds
is het ook nodig de inflatiespiraal
zoveel als mogelijk tegen te houden. Daartoe dient een algemeneprijzenstop vanaf deze week
woensdag tot de eerste april.
Misschien geïnspireerd door die
grappige datum, heeft de regering alvast in het kader van de algemene prijzenstop de moedige
beslissing genomen (maandagavond) de telefoontarieven aanzienlijk te verhogen.
Op een buitengewone zaterdagse kabinetsraad werd anderzijds
overeengekomen per één april
de posttarieven voor het grootste deel van de zendingen met
elf procent duurder te maken, en
ook de tarieven van het openbaar vervoer (trein, tram en bus)
van 8 tot 15 procent te verhogen.
In het kader dus van de prijzenstop.
Het ergste wat ons nu nog kan
overkomen is dat de sanerende
regeringsmaatregelen op de buitenlandse beurzen onvoldoende
of helemaal niet geloofwaardig
overkomen. Dat bleek dinsdag al
het geval.
Nochtans is dat niet de schuld
van de premier.
Die had er immers onderhand
zondag in een regeringsmededeling op gewezen (op een perskonferentie even voordien stuurde hij zijn kat en zijn persattaché): ..Men moet geen mirakels
verwachten: een ernstig gekompromitteerde situatie kan men in
enkele weken niet rechttrekken.
Het is vooral van volgend jaar af
dat het effekt van dit nieuwe
beleid voelbaar zal zijn. Indien wij
echter opnieuw zouden aarzelen
dan zou het noodzakelijk herstel
nooit kunnen worden ingezet
De solidariteit van allen, het werk
van ieder, het herstel van een klimaat van vertrouwen zijn stuk
voor stuk onontbeerlijke voorwaarden opdat de regeringsbeslissingen vruchten zouden afwerpen...·:
Het is dus duidelijk: Martens
vraagt blijvende blinde solidariteit van de Vlamingen met het
zwaar deficitaire Wallonië. Hij
hecht belang aan het werk van
ieder, wat dus goed nieuws is
voor de 400.000 werklozen.
Maar. behalve de goedwillige
Belgische burgers (Vlamingen
en Walen kent Wiltried Martens
blijkbaar nieU moet ook nog een
derde partner overtuigd worden
van de goede wil en geloofwaardigheid én kredietwaardigheid
van het kabinet-Martens : de
klanten van de wisselmarkten.
Die kunnen ook balansen lezen,
en die kijken ook niet naast de
grote rode cijfers in het staatsbudget Die trekken zich nauwelijks iets aan van ons verarmingsproces, maar zoeken naar de
krachtlijnen van een vernieuwd
industrieel beleid.
En dat is ook voor ons al jarenlang een wachten op Godot
(hds)
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Vlaamse regering ...
Bij de vorming van de regering
Martens V is reeds gebleken dat
CVP en PW er slechts op uit zijn
om het federalizeringsproces
van dit land af te remmen.
Niet alleen is de facto gebleken
dat beide traditionele partijen de
autonome Vlaamse regering blijven zien als een afspiegeling van
de nationale koalitievorming,
maar uit een vertrouwelijk PWdokument dat "WIJ" publiceerde
(en dat aanvankelijk slechts als
een werknota werd bestempeld)
was het de liberalen met het
goedwillig medespelen van de
CVP er vooral om te doen om de
Vlaamse deelregering als motor
van de Vlaamse staatsvorming
zoveel als maar kon te ontkrachten.
Voorzitter Gaston Geens van de
Vlaamse regering blijkt zich wat
dat betreft tot op heden in zijn
unitaire nopjes te gevoelen.
De VU-minister en ook de socialisten werden bij de bevoegdheidsverdeling als tweederangsof zelfs oppositieleden behandeld.

Geens-zins
eensgezin~
Jarenlang heeft de Vlaamse gemeenschap gestreden om een
stukje autonomie te verwerven.
De voorbije jaren was het er vooral om te doen op politiek vlak een
samensmelting van de gewestmet de gemeenschapsbevoegdheden te verwezenlijken. De
staatshervormende
Franstalige
onderhandelaars hebben zoveel
als het in hun mogelijkheden lag
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die Vlaamse staatsvorming tegengewerkt.
Ze hebben niet kunnen beletten
dat een mini-zelfstandigheid van
de Vlaamse gemeenschap vandaag werkelijkheid is. De Volksunie blijft onverminderd aanklagen
dat deze regionalizering verre van
voldoende is. Precies het sluitstuk
van de boedelscheiding, de finanautonomie,
cieel-ekonomische
blijkt vandaag ook de traditionele
Vlaamse partijen onbemind te blijven.
CVP-minister Gaston Geens blijft
halsstarrig weigeren om in de
Vlaamse regering de bevoegdheid
over de begroting en financiën
van het Vlaamse gewest en van
de Vlaamse gemeenschap onder
de verantwoordelijkheid van één
minister te brengen. VU-minister
Hugo Schiltz heeft getracht om via
politieke onderhandelingen die
miskleum weg te werken. Geens
blijft zich evenwel hardnekkig verzetten.
Het gevolg is nu dat VU-minister
Schiltz bij de raad van State een
annulatieberoep heeft aangetekend betreffende de bevoegdheidsverdeling in de Vlaamse regering.
Afgezien van de talrijke juridische
argumenten is het toch in deze tijd
van dwingende rationalizering en
goed beheer overduidelijk dat een
budget van slechts 80 miljard
waarover de Vlaamse regering
momenteel autonoom kan beschikken zou beheerd worden
door twee ministers... In afwachting van de uitspraak van de Raad
van State is het inmiddels overduidelijk dat CVP en PVV geen middel te min blijven vinden om het
autonomie-streven van de Vlaamse gemeenschap af te remmen en
zelfs uitdagend tegen te werken.

Vorige week deden wij een oproep onder de foto van de familie
Serten om via een schrijfaktie
drukking uit te oefenen bij de
autoriteiten van Guatemala om
klaarheid te brengen in het lot van
de ontvoerde ontwikkelingshelper
Serqe Berten uit Menen.
Willy Kuijpers en Walter Luyten
stelden in kamer en senaat dringende vragen maar kregen nog
geen antwoord. In afwachting
daarvan is het wel nodig en dringend telegrams, expresbrieven of
brieven te schrijven waarin u uw
ernstige bezorgdheid uitdrukt
over de ontvoering van Serge
Berten. Vraag dat zijn verblijfplaats onmiddellijk bekendgemaakt wordt en dat zijn lichamelijke veiligheid wordt gewaarborgd.
Dring er op aan dat hij onmiddellijk
wordt vrijgelaten, tenzij hij wordt
beschuldigd en voor een rechtbank wordt gebracht.
Brieven sturen naar: Rafaël Castillo Valdez, ministro de Relaciones
Exteriores, ministerie de Relaciones Exteriores Guatemala (minister van Buitenlandse Zaken). Carlos Toledo Vielman, secretario
de RelaGiones Publicas de la Presidencia. Palacio Nacional Guatema(presidentiële
Guatemala
la,
woordvoerder).
Stuur kopies van uw brieven '
naar: Cardinal Mario Casariego
C.R.S., Arzobispado de Guatemala, Palacio Arzobispal, 7a Avenida
6-21 zona 1 Guatemala, Guatemala (aartsbisschop). - Conferencia

Episecpal de Guatemala, 8a Calle
y 11 Avenida Esquina Zona 1,
Guatamala, Guatemala (organizatie van Guatemalteekse bisschoppen). - Noticias de Guatemala,
Apdo. Postal 463, San Juan de
Tibas, San José, Costa Rica (Guatemalteekse krant).
Eveneens naar de Guatemalteekse diplomatieke vertegenwoordiging kan geschreven worden : Z.E. de H. Arture FajardoMaldonado, Sint-Miehielslaan 3 te
1040 Brussel.
Posttarief: 14 fr. + 3 fr. per 5
gram.

VNOS
op TV
Vandaag, donderdag 25 februari 1982 om 19 u. 17 is er
een nieuwe Vlaams-nationale uitzending. Met als onderwerpen:
e een reportage over de
"hormonenzwendel" in de
slachthuizen, met medewerking van senator Oswald
Van Ooteghem;
e een toelichting bij de po·
litieke aktualiteit door Hugo
Schiltz, lid van de Vlaamse
Gemeenschapsregering ;
"Stovejef vertelt_", een
verhaal door gewezen kamerlid Jef Olaerts;
e politieke poppenkast.

e

PDB vraagt Vlaamse hulp
Dadelijk na de algemene staking die begin februari in
België uitgeroepen werd heeft de Partei der Deutsch·
sprachigen Belgier (PDB) de Vlaamse pers een veelbetekenende brief geschreven. Omdat er - even veelbetekenend - zo weinig echo's over zijn verschenen laten we
de brief hierbij volgen. (De redaktie)

In zijn artikel van 9 februari 1982 onder de titel
"Scheidingslijn" komt Manu Ruys hoofdredakteur
van "De Standaard" tot de konklusie dat: "voor de
zoveelste keer Vlaanderen anders gereageerd
heeft dan Wallonië~
Mogen wij U erop attent maken, dat dezelfde
vaststelling ook voor het Duitse taalgebied kan
gemaakt worden.
In de ca 60-jarige geschiedenis van het Belgische
Duitse taalgebied hebben de Duitstaligen dezelf·
de houding als de Vlamingen aangenomen in vele
omstandigheden: "Het was zo in de Koningskwestie, in de Schoolkwestie, in de strijd tegen de EenheidsweL" (Manu Ruysl
Men mag nu verwachten dat om wille van die houding de Duitse gemeenschap vanuit de Waalse
vakbonds-en partijkringen niet al te vriendelijk zal
"behandeld" worden, omdat men hier ook "oproept

om stand te houden tegen agitatie en geweld".
Maar wij moeten dan vaststellen, dat vooral de
krislelijke partij in Vlaanderen - de CVP - de
sterkste partij in ons land - de Duitse gemeenschap aan de Waalse regeermetodes uitlevert. Het
is alleen wegens de zwakheid van de kristeliike
partij in Vlaanderen dat het Duits taalgebied deel
moet uitmaken van een Waalse deelstaat.
Manu Ruys schrijft op 10 februari nog: "Martens is
niet bereid zich de les te laten lezen door de vakbond van Debunne, die niet gevolgd werd door de
Vlaamse werknemers_"
Wij mogen er bijvoegen dat de Duitse gemeenschap noch de oproep van Debunne, noch de drin·
gende uitnodigingen van de Krislelijke vakbond
van Verviers gevolgd is. Mag die Duitse gemeenschap nu verwachten, dat de eerste minister
Martens (nu Martens V) het Duits taalgebied niet
meer aan Wallonië zal uitleveren (wat Marlens 111
en IV wel deed)?
Manu Ruys schrijft verder: "De staking heeft
bevestigd dat noord en zuid uit elkaar drijven. "Het
is voor een attent journalist heel duidelijk, dat het
oosten (Deutschostbelgien) niet met het zuiden
drijft_
De slotopmerking van Manu Ruys is dan voor ons
heel tragisch: "Over de ontwikkeling aan de Waalse kant beslissen de Vlamingen niet mee. Zij zijn
voorlopig vooral toeschouwers, die het verschil
zien tussen wat er boven en beneden de taalgrens
gebeurt_"
Mogen wij de Vlaamse journalisten uitnodigen,
tegen dit toeschouwen van de Vlamingen, vooral
van de krislelijke en liberale krachten, iets te doen
als het om de derde gemeenschap van België
gaat? U kent ten volle de afhankelijkheid van de
Duitstalige parlementsleden tegenover de Waalse
partijcentrales in Verviers. Hetzelfde moet ook
gezegd worden van de Duitstalige afgevaardigden
van de Vervierse vakbonden. FGTB en CSC. De
jongste staking heeft uitgewezen dat de Duitstalige werklieden en bedienden niet zo maar naar een
oproep uit Waalse richting oren hebben.
PDB <Partei der
Belgier)

Deutsch~prachigen

_Ko_m__m_en_t_aa_r____________________________~~---------------------------------7

PERSpektie f
Wat al maanden in de lucht hing, is dus maandagmorgen gebeurd:
België geeft officieel het failliet toe van zijn ekonomisch beleid en de
Belgische frank is gedevalueerd.
Dat Vlaanderen mee moet opdraaien voor dit in grote mate veroorzaakte failliet van Wallonië zal de heren in Brussel een zorg zijn.
Vlaanderen is toch altijd gewoon geweest om te betalen en te werken,
dus waarom zou dat nu veranderen?
In elk geval heeft Martens zijn zoveelste bocht van 180 graden genomen. Want nog korte tijd geleden zei Martens dat hij nooit de premier
van een devaluatie-kabinet zou zijn_

feit ook dat de ..gekluisterde" LuOK Camps in Het Belang
xemburgse partner als het ware
van Limburg is de ommevoor een voldongen feit werd gezwaai van Martens opgesteld. geeft qua politieke delikatesvallen: .. Eerste minister Martens
beantwoordt tot nog toe aan de se toch te bedenken. En stond de
verwachting naar een gestrekt op- Nationale Bank ook niet eerder op
treden maar doet dat. vreemd een zijspoor dan in het centrum
van de operatie, zoals dat hoort?"
genoeg, met een cowboy-achtige
AT Martens, de federalist
brutaliteit Is het angst of overweet U nog, nu zo schaammoed. hij ijlt in ieder geval van de
teloos het Vlaamse volk opene soloslim naar de andere. En
waakt daarbij niet meer over het offert aan het Belgische failisseimage van gemoedelijke breed- ment. is ook tekenend voor de
denkendheid. Hij snauwt nu ook machtsgeilheid van de man. Nochde tégenstander af. zelfs onnodig. tans was de dagen voordien door
Zo paste het natuurlijk niet dat het VEV zeer duidelijk aangeMartens de schuld voor de deva- toond dat Vlaanderen de melkkoe
luatie bij de vorige kabinetten leg- van België is.
de die hij nota bene tot viermaal Gazet van Antwerpen zegt dan
toe zelf aangevoerd heeft leder- ook duidelijk dat Vlaanderen zijn
een mocht dat zeggen, behalve hij. eigen weg moet gaan. als Wallonië
Ook is het onbegrijpelijk dat Mar- niet meewil: .. Voor Wallonië is het
tens bijna een weekend lang de nog niet te laat Het roer kan nog
nakende muntontwaarding, met omgegooid worden. Maar dat bepercentage en al. liet aankondigen. tekent dat Wallonië de tering drinDat zijn toch dingen die in het gend naar de nering moet zetten.
holste van de nacht gebeuren. Het Merkwaardig genoeg echter voelt

0

D

men over de taalgrens er maar
weinig voor om een einde te maken aan het feest Het verzet
tegen de ultieme matigingsplannen van de regering situeert zich
immers hoofdzakelijk bij de potverteerders uit Wallonië. Vlaanderen, dat volgens de cijfers niet of
slechts matig dient in te leveren, is
bereid een inspanning te doen.
Wallonië dat zwaar moet inbinden
verzet zich daartegen halsstarrig
tegen de gevraagde offers. Nog
kan Wallonië kiezen. Als Vlaanderen merkt dat het door een Waalse weigering meegesleurd wordt
naar de afgrond zal het te laat zijn
voor een Waalse keuze en zal
Vlaanderen zelf de politieke konklusie trekken uit deze situatie':
N intussen wordt er een nieuwe goeverneur van de Nationale Bank benoemd door
de Vlaming (?) Declercq: weer
een Franstalige.
Voor Leo Marijnissen in Het Volk
is de maat nu vol: ..Het ononderbroken overwicht van Franstaligen in de Nationale Bank maar
ook in de Bankkommissie, is er de
oorzaak van dat de Vlaamse gemeenschap niet op rechtmatige
wijze kan deelnemen aan het financiële en monetaire beleid van
deze instellingen.
In dit licht is de benoeming van andermaal een Franstalige als goe-

E

Voor elke 5.000 frank aangroei op uw spaarboekje,
ES-rekening (dat is het spaarboekje
met rekeninguittreksels), schoolspaarboekJe of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze deelneming aan de Lotto.

Zelfs aan de financiële top van het
land moet men beseffen dat het
oude België niet meer bestaat en
dat voortaan met Vlaanderen vooral met Vlaanderen - zal
moeten rekening worden gehouden·:
OLANG de echte machtsposities in dit land in handen
blijven van Franstaligen is
alle gepraat en geschrijf over zelfbestuur praat voor de vaak. Want
Vlaanderen mag ook op kultureel
gebied wellicht wat aanmodderen
maar op ekonomisch, sociaal en
financieel vlak blijven de touwtjes
goed in handen van frankafone
unitaristen. Zij moeten er immers
voor zorgen dat de geldstroom
van Vlaanderen naar Wallonië
openblijft..

Z

Maar spijtig genoeg hebben die
frankafone unitaristen ook in
Vlaanderen bondgenoten, die (ja.
om welke reden eigenlijk?) graag
aanpappen met Ie petit Bruxelles.
Houthuys van het ACV is er zo
een, maar ook Albert Coppé van
de CVP en de Société Générale.
In De Nieuwe Gids rukt Coppé
zijn masker af. als anti-VIaamsvoelende. Lees maar: .. Een ander gebrek dat insgelijks dreigt onder
een verkeerd geïnspireerde politieke houding te lijden is dat van

de kolen- en staalsektoren Men
vraagt zich af wat de Vlaamse
deelregering heeft kunnen aanzetten om de Belgische regering te
gaan dwars liggen door de regkr
nalizatie o.m. van de kolen- en
staalsektoren voor te stellen. Een
dergelijke splitsing zou precies de
tegenovergestelde richting uitgaan van wat men bedrijfsekonomisch zou moeten doen. Inderdaad. zonder de afzet van 3 tot 3,5
miljoen ton cokeskolen aan de
Waalse staalnijverheid mag men
de Limburgse mijnen gewoonweg
sluiten. Omgekeerd is het ook
waar dat de Waalse staalnijverheid nergens een kontrakt op langere termijn zou kunnen afsluiten
dat dezelfde voordelen biedt als
het huidige kontrakt met de Limburgse mijnen. Men mag er in elk
geval op rekenen dat de mannen
die de EEG hebben helpen oprichten zich met man en macht zullen
verzetten tegen elke poging tot
versplintering van de Belgische
markt die koren op de molen is
voor diegenen die de EEG in zijn
substantie bedreigen·:
OOR Coppé moet de geldstroom dus gewoon doorgaan. Waarom? Wel omdat
een onrustig en sociaal-opstandig
Wallonië een grote bedreiging is
voor de Société Générale en la
Belgique Unitaire. En beiden zijn
Coppé onafscheidelijk met elkaar
verbonden. Dus moet Vlaanderen
betalen, ook met door Waalse
schuld gedevalueerde Belgische
franken ...

V

26 JUni . • Op uw spaaraangroei tussen 1 mei en 31 jul1 1982 knJgt u vanaf 1 augustus waardebons voor deelneming aan de Lotto-trekkingen van 11, 18 en 25 september.
Met aangroei wordt bedoeld het verschil tussen stortingen en terugbetalingen.

Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft biJ de
ASLK of die er een opent.

,,
•mOp

vemeur van de Nationale Bank, te
betreuren. De Vlaamse reflex van
de liberale minister van Financiën
Willy De Clercq is blijkbaar tot een
volgende verkiezingscampagne
opgeborgen.

1982
en 30 aprinl
1afebruaren
tpussen
"tuw
'"O
Wanneer?
19 enu
12.kri]gbt
van
de Lotto-trekking
aan
kunt deelnemen
u ·spaasrgeld
waarmee
vanaf 1 mei waardebons

Waar? U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen, een spaarrekening te
openen, uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen . U kunt er ook het volledig reglement raadplegen .
In uw belang: Hoe meer u spaart , hoe meer waardebons u knJgt Hoe vlugger u stort, hoe

s·mup~~-rr~~e~d~s~fus;~e:~.~:;·r,a"ss

'""-~,~ASLK

zo vluglmogeli]Kk
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Michel Capoen:
Eerste minister Martens heeft
zich verwaardigd om de verkozenen van het volk in te lichten
over de devaluatie en de zogenaamde begeleidingsmaatregelen. Koel, haast bitsig en nonchalant las hij een voorgekauwd
tekstje af, bijna een tweede regeerverklaring.
In de loop van de eerstvolgè'nde
dagen krijgen de kamerleden en
senatoren de kans om hierover
van gedachten te wisselen. Alleen zullen zij het moeten stellen
zonder teksten, want de tweede
volmachtentrein bevindt zich
nog voor nader onderzoek bij de
Raad van State. Maar zoiets
deert een Martens-met-de-allures-van-een-president al lang
niet meer.
De oppositie heeft zich evenwel
niet laten pramen om reeds vorige
week kritische kanttekeningen te
maken bij het regeringsbeleid. Aldus pleitte VU-kamerlid Willy Desaeyere voor een regionale en
sektoriële differentiatie bij de loonmatiging. Dat zou de rechtvaardigheid en de doeltreffendheid in
belangrijke mate bevorderen.
De cijfergegevens van de Limburger liegen er niet om. In Vlaanderen bedraagt het loon gemiddeld
216 fr. tegen 240 fr. in Wallonië.
Een Waalse arbeider zou aldus
drie kansen op vier hebben om in
dezelfde sektor meer te verdienen
dan in Vlaanderen.
Bovendien is het opvallend dat de
achterstand van de Vlaamse lonen geleidelijk toeneemt : van 7th.
in 1975 tot 11 th. in 1981 . Deze ongelijkheid kan moeilijk toegeschreven worden aan een eventuele
hogere Waalse produktiviteit Wel
integendeelligt de produktiviteit in
Vlaanderen zowat 3 à 4 th. hoger.
Voor Desaeyere is het dan ook
duidelijk dat ,.vermits de Vlaamse

Bezwaar?

,,Regionalizeren?
Met plezier!"
werknemers reeds minder verdienen, de regering van hen niet
dezelfde inlevering kan vergen".
Ook tussen de verschillende sektoren zijn enorme verschillen aan
te wijzen. Neem nu de mijnsektor;
daar steeg het loon tus8en 1975
en 1979 met 29 th. In de staalsektor echter werd over diezelfde
periode een toeneming van 46 th.
genoteerd.
Volkomen logisch trekt het VUkamerlid hieruit het besluit dat
verschillen inzake de produktiviteit
tussen regio's of sektoren, hun
weerslag moeten vinden bij de
beloning en dus ook bij de inlevering. In zijn repliek bevestigt minister Eyskens de cijfergegevens,
maar zijn konklusies luiden an-

ders: "De inlevering moet globaal
opgevat worden en het herstel
van de globale konkurrentiekracht beogen". Een pleidooi voor
een centrale, unitaire aanpak.
Een zelfde pleidooi ontwikkelde hij
naar aanleiding van een reeks
Waalse interpellaties over de jongste gebeurtenissen in de staalsektor. Slechts senator Michel Capoen vond de moed om tussen dit
Waals geschut te wijzen op de
belangen van Vlaanderen. Want
het staalprobleem is in niet geringe
mate een Vlaamse zaak gewoden.
Niet enkel omdat de produktiebeperkingen tussen Vlaanderen en
Wallonië verdeeld worden, wat
een gezond bedrijf als Sidmar het
kreupele tempo van Cockerill-

Sambre oplegt. Maar ook omdat
ruim 60 t.h. van de miljardenstroom naar het staal afkomstig is
van Vlaamse spaarcenten.
De Franstaligen moeten dan ook
dringend ophouden Vlaanderen te
beschuldigen van moord op hun
industrie. ,.Met plezier zal de
Volksunie elke resolutie goedkeuren waarin gevraagd wordt
over te gaan tot de regionalizering van de vijf nationale sektoren". Dan kunnen Zuid en Noord
hun eigen gangetje gaan en komt
er meteen een einde aan het geklaag en gejank.
Zolang dit echter niet het geval is,
moet de regering konsekwent zijn
in haar aanpak. ,.Indien Cockerm
Yards naar het failliet gedreven
wordt omdat de arbeiders elke
inlevering weigeren, dan moet
evenzo elke steun aan de Waalse
staalnijverheid geweigerd worden indien men ook daar niet van
inleveren wil weten". Vlaanderen
mag, aldus Michel Capoen. niet
langer de dupe zijn van Waalse
monsterverbonden tussen vakbonden, patroons en politici.

P-Sprokkels
e

Het is maart en de Rijksmiddelenbegroting voor 1982 is nog
steeds niet ingediend bij het parlement Volgens fraktievoorzitter
Frans Baert gaat het niet langer
op dat begrotingen worden goedgekeurd, nadat de kredieten reeds
grotendeels opgebruikt zijn.

Minister De Clercq beloofde zijn
uiterste best te doen om nog in
maart met een ontwerp van Rijksmiddelenbegroting voor de dag te
komen.
Kamerlid Jef Valkeniers heeft
een wetsvoorstel ingediend tot
splitsing van de provincie Brabant

e

in drie provincies en tot oprichting
van een provincie Vlaams-Brabant. In een tweede voorstel pakt
hij de splitsing van het kiesarrondissement Brussel aan.

e

De resultaten van de tienjaarlijkse volkstelling zullen nog lang
op zich laten wachten. Op een
vraag van André De Beul moest
de minister van Ekonomische Zaken toegeven dat de telling gewoon in het honderd gelopen is.

e

Vooralsnog levert het aandringen van Jan Caudron weinig op :
het wandtapijt "België, 0, Bufferstaat'' van Octave Landuyt. dat
vorig jaar te Mechelen verdween,
blijft onvindbaar.

e

Inzake de regionale verdeling
van de renteloze voorschotten
voor prototypes, nieuwe produkten en procédés kon minister Eyskens slechts de cijfers van Jef
Valkeniers bevestigen : in 1980
ontving Wallonië 67,12 t.h., Vlaanderen 28,76 t.h. en Brussel de rest.

e Aan Michel Capoen deelde
de minister van Onderwijs mede
dat er geen specifieke reglementering bestaat betreffende de organizatie van naschoolse lessen in
het lager onderwijs. De inrichtende machten zijn volledig vrij.

e

Het is verheugend haast wekelijks maiden-speeches van VU-verkoz~nen te kunnen melden. Tijdens de vorige
.
zitting zorgde het Brabants kamerlid Oaan Vervaet voor deze pnmeur.
In een interpellatie hekelde hij de bestendige aftakeling van de katedraal van.. St.-Goedele. De t?estar:'d van
deze katedraal is inderdaad zonder meer deerniswekkend . .. We moeten ~ns ..aldus het kamerlid, .. dnngend
realizeren dat monumentenzorg niet begint bij het volledig ve'":"al van een h1stor~sch bo_uwwerk. Mon~;~menten
zorg houdt een voortdurende kontrole in op mogelijke aftakeling, zodat de arch1tektomsche gestalte 1n .de o?rspronkelijke autenticiteit bewaard blijft." De minister .van Open~are ~erken beloofde alvast een pnontarre
behandeling van drt restauratredossrer.
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Nog steeds zijn er tal van
overheidsinstellingen die ondanks
de wet geen taalkaders invoerden.
Aldus bekende staatssekretaris
De Keersmaeker aan Jef Valkeniers dat noch het ministerie van
Landbouw, noch de Belgische
Dienst voor Bedrijfsleven en
Landbouw, noch het Nationaalinstituut voor Landbouwkrediet
over taalkaders beschikken.

"inoverwegingneming"
De
van een wetsvoorstel is niet
meer dan een procedureaangelegenheid. Het voorstel
wordt bespreekbaar geacht
en overgemaakt aan de bevoegde kommissie. Over de
inhoud ervan wordt met geen
woord gerept.
Vorige week boog de Kamer
zich over de inoverwegingneming van een sliert wetsvoorstellen. Nauwelijks een klusje : "Wetsvoorstel betreffende dit en dal Bezwaar?
Neen. Verzonden naar kommissie zus en zo. Wetsvoor,
steL"
Het eentonig "Bezwaar? Verzonden"-gedreun van de
voorzitter werd bruusk onderbroken na de voorlezing
van een tiental wetsvoorstellen van Joos Somers om een,
einde te stellen aan bepaaldé
humane en sociale gevolgen
van repressie en epuratie.
Nog maar eens waagde hij
een poging, rekende hij op
meer begrip: uitbreiding van
het recht op oorlogsschade,
herverkrijging van de frontstreeprente, recht op een
vuurkaart, recht op het arbeidsereteken...
De Waalse socialist Gondry
weigerde namens zijn fraktie
om ook maar een woord vuil
te maken aan· deze voorstellen "die er enkel toe strekken het incivisme in ere te
Onmiddellijk
herstellen."
vond hij gehoor bij het FDFRW, zodat een stemming
over de inoverwegingneming
- hoogst uitzonderlijk - onvermijdelijk werd. De juridische noch de menselijke aanbreng van Frans Baert kon
daaraan verhelpen.
Bij de bespreking van een
wetsontwerp over de rechten van oud-strijders, militairen en oorlogsinvaliden nam
André De Beul de amnestiedraad weer op. "Is het écht
te veel gevraagd om over
teksten te spreken die enkel
het wegwerken van een aantal evidente sociale onrechtvaardigheden beogen? Is
het demokratisch elk gesprek hierover te weigeren?"
Zijn passievolle uitval werd
niet in dank afgenomen door
de Franstaligen. De socialist
Delhaye bezwoer het VUkamerlid dat hij nooit ofte
nooit zijn eed bij het verlaten
van het koncentratiekamp
zou verloochenen : "Nooit zal
ik vergeten wat sommigen
geleden hebben opdat wij
allen vrij zouden zijn."
Maar rechtvaardigt dit 40 jaar
lang een onrechtvaardig wettenarsenaal? Bij de stemming
bleek een voldoende meerderheid achter de inoverwegingneming te staan. Vlamingen tegen Franstaligen, inbegrepen de PSC. Een weinig
gunstig vooruitzicht voor de
behandeling ten gronde van
de voorstellen. Of zal de
Vlaamse Raad eindelijk ook
op dit vlak zijn verantwoordelijkheid opnemen?

geschenkenbon
Wonneer UH' kolliiiiUnikant
SKM kies! krU~l lizj een
echie Parker als geschenk.
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.EEG-Kommissaris Andriessen:

,GERV-nota? Nooit van gehoord!'
De Straatsburg-week werd "Belgischft ingezet, namelijk met de vraag
van Jaak Vandemeu/ebroucke aan de Kommissie over de Belgische
expansiezones. De Kommissie had namelijk in november verleden
jaar het Belgisch voorstel van afbakening van die zones zwaar bekritizeerd: omzeggens heel België zou in aanmerking komen voor overheidssteun bij investeringen. Dat kon volgens de Kommissie niet,
omdat dit de eerlijke mededinging in de EEG zou aantasten. Bij gevolg
knipte de Kommissie in de expansiekaart, maar dan vooral aan Vlaamse kant Haast gans Wallonië mocht genieten van overheidssteun, in
Vlaanderen alleen de Kempen, Limburg en de Westhoek.
De textielzone? Textiel is voor de
Kommissie een "dynamische sektor"! Hoe dan ook, reaktie kwam er
genoeg van Vlaamse kant In zijn
vraag aan Kommissaris Andriessen stelde Vandemeulebroucke
dat de GERV-criteria toch wel
serieus en objektief waren, en
waarom die dan niet werden
weerhouden. Toch wel merkwaardig, als men weet dat de Belgische
regering nooit een eigen standpunt heeft meegedeeld, omdat
Vlaanderen en Wallonië het niet
eens konden worden, maar predes de nota's van de GERV en de
Conseil Economique doorstuurde.
De Kommissie-nota verwijst trouwens uitdrukkelijk naar de GERVstandpunten. Hoe dan ook, de
Belgische regering heeft nu tijd
gekregen tot eind februari om een
antwoord te geven op de Kommissiebedenkingen. De Vlaamse regering houdt vast aan de GERVafbakening. We vragen ons af
welke stem het hardst zal doorklinken in de Kommissie. Oe kersvers aangekomen Marijke Van
Hemeldonck (SP, ter vervangingen van Colla, nu in het Belgisch
parlement> verweet de Kommissie
eveneens twee maten en twee
gewichten te hanteren bij de beoordeling over Vlaanderen en
Wallonië.

De Koerden
in Straatsburg
We waren er eindelijk in geslaagd
alle Koerdische bewegingen in Europa rond één tafel te brengen, en
hen over één tekst akkoord te
laten gaan. Onze ontwerp-resolutie over de situatie van de Koerden in Turkije is daarvoor de aanzet geweest (april 1981 ), en nu
konden we met een Koerdische
West-Duitsland,
uit
delegatie
Frankrijk en België naar S!faats-

burg trekken om er bij de Europarlementsleden, en vooral dan de
leden van de Politieke Komissie,"
belangstelling te vragen voor dit al
eeuwenlang vergeten probleem.
Dat viel deze keer nogal mee:
Jaak Vandemeulebrouckes perskonferentie werd bijgewoond
door Gendebien CRPWl, Baduel
Glorioso (lt. Komm.l, Johan Van
Minnen (PVDA), J. Pauweleyn
CPVVl, L Beyer de Rycke CPRU.
De voorzitter van de mensenrechtenkommissie Israël <Gaullist) zal
in Brussel een delegatie van de
Koerden ontvangen, en mevrouw
Van den Heuvel CPVOAl die een
intern rapport over Koerdistan
aan het schrijven is, wil met hen
samenwerken. Dit is nu weer het
aangename van het Europees Parlement: je bent verplicht te vissen
naar een hele trits parlementsleden, omdat je alleen toch niets kan
bereiken, en dus moet je dat doen
over alle frakties heen.
De reakties zijn vaak schitterend.
Zo ontving Otto von Habsburg
CCSUl ons vorstelijk, allicht het
oude verbond tussen de Donaudynastie en Turkije indachtig, maar
bedankte toch wel feestelijk voor
de samenwerking. Die samenwerking viel zeventig jaar geleden al
dik tegen: de keizertelg mag nog
altijd Oostenrijk niet binnen, behalve dan om het graf van zijn zuster
in Tufles <Tirol) te gaan groeten.
Met Battersby, de zeven talen
sprekende Britse konservatief
(waaronder Chinees, Grieks en
Russisch ..) verloopt dat anders. Er
is biezonder weinig waarover je
die man niet kan spreken, dit is
werkelijk een wandelende encyclopedie. Hij vertelde ons dus hoe
het de Koerden de jongste driehonderd jaar was vergaan, en
vond het bovendien merkwaardig
dat dit volk nog overleefde en nog
zoveel dynamisme aan de dag

legde, maar... vond zichzelf niet
bevoegd. We moesten eens bij
Lord Betheli aankloppen, die wist
er meer (!?) van. Maar goed, zo
kunnen we eindeloos doorgaan.
Hoe dan ook, volgende week komen we op de Koerden terug: ons
doel is namelijk een debat erover ·
te houden in het Parlement, en dit
in het licht van de politieke situatie
in Turkije.

Kernenergie is veilig!
Eens te meer een gespleten debat.
Maurits Coppieters had verleden
jaar twee ontwerpresoluties ingediend over de ongevallen die zich
voordeden in de opwerkingsfabriek te La Hague.
Deze resoluties werden in Kommisie besproken onder het tema van
de veiligheid inzake kernenergie.
Rapporteur was mevrouw Lizin
CPS). Indertijd was mevrouw Lizin
door de anti-nukes aangesproken
om hiervoor het rapporteurschap
aan te nemen, omdat zij ook tot
dat groepje "placht" te behoren.
Nooit hoorden wij zoiets oppervlakkig! Het Europees Parlement
mag dan al weinig bevoegdheden
hebben: gewoonlijk wordt er goed
dossierwerk afgeleverd, dat werkelijk de moeite is eens gelezen te
worden. Het verslag-Lizin was
echter onder alles: geen woord
over La Hague, geen woord over
de hele reeks kleinere en meer belangrijke ongevallen die zich in de
EEG hadden voorgedaan, geen
enkel engagement Haar eigen
fraktie was er zodanig van aangedaan, dat ze tegen de rapporteur
in, amendementen indiende en in
plenum het verslag afkamde. Vandemeulebroucke had er veertig
amendementen op ingediend, en
suggereerde het kworum te vragen.
Dit betekent, dat wanneer tien
parlementsleden het kworum vragen, er enkel kan gestemd worden
wanneer ten minste één derde
van de parlementsleden aanwezig
is. Op deze vraag verlieten de
socialisten prompt, een deel van

Kommissaris Andriessen: "Niks gehoord. .. " (foto ANPJ
de kommunisten, Jaak Vandemeulebroucke en nog enkelen, de zaal.
Er kon bijgevolg niet eens over dit
verslag gestemd worden. En dit is
zowaar de grootste politieke afkeuring die iemand kan oplopen,
vooral dan wanneer het van je
eigen groep komt

"Derde leeftijd"
Jaak Vandemeulebroucke was
hier rapporteur voor de Kommissie Kultuur, mevrouw Squarcialupi (lt. Komm.l voor de Kommissie
Sociale Zaken. Het parlement
vraagt hierin (unaniem bij de stemming) een hele reeks maatregelen
ten gunste van een betere integratie van de bejaarden in de samenleving. Een hele reeks goede maatregelen overigens. Maar was dat
ook niet zo verleden jaar bij het

rapport over de gehandicapten
(rapporteur mevrouw Clwyd,
Welshe socialiste)? We hebben er
weinig van terecht zien komen. Dit
is het goede dossierwerk van het
Parlement: goed afgewogen, cijfermatig, land per land bekeken,
en al wat je kan verlangen.
Maar wat komt ervan terecht?
Hier zouden we moeten teruggrijpen naar het belangrijkste debat
dat het Parlement ooit zal voeren,
namelijk over de eigen bevoegdheden. Dit wordt nu voorbereid in
de nieuw opgerichte Institutionele
Kommissie. Wanneer het parlement er niet in slaagt redelijke
voorstellen te doen, dan mag men
zich terecht de vraag stellen hoe
men in 1984 naar de kiezer zal
gaan. Maar dat is een ander paar
mouwen.
Herman Verheirstraeten

Duitse vakbond verveeld
met Neue Heimat-affaire
De leiders van Neue Heimat, het
grootste bouwconcern van Europa, zijn ontslagen maar het schandaal rond het bouwbedrijf dat het
eigendom is van het vakverbond
Deutscher Gewerkschaftsbund
CDGB) woedt nog steeds na in de
Bondsrepubliek.
De ontslagen volgden op onthullingen van het weekblad "Oer Spiegel" dat de direkteur-generaal van
Neue Heimat, Albert Vietor, en
twee andere direktieleden zich via
hun funktie op ontoelaatbare manier verrijkt hadden, o.m. via afspraken met bedrijven die werken
voor Neue Heimat uitvoerden.
Vietor, die koning Albert wordt
bijgenaamd, gaf toe dat hij de
eigenaar is van 24 appartementen
in Hamburg, waar het hoofdkwartier van het concern gevestigd is,
en mede-eigenaar van nog eens
217 appartementen in West-Berlijn. En Vietor werd niet door onvoldoende bezoldiging tot dergelijke praktijken gedreven. Met een
wedoe van zowat 10 miljoen Bfr.
jaarlijks was hij één van de best

betaalde managers in West-Duitsland.
De onthullingen van Oer Spiegel
kregen een enorme weerklank. Ze
strookten immers helemaal niet
met het opzet en openbaar image
van Neue Heimat Het bouwbedrijf werd in 1926 door de vakvereniging opgericht om goedkope
huizen te bouwen voor arbeiders
en mensen met een laag inkomen.
Daaraan dankt het zijn status van
instelling van openbaar nut die ook
een gunstige belastingregeling inhoudt In de loop der jaren zijn tal
van boeken en studies gewijd aan
Neue Heimat dat werd beschreven als een voortreffelijk vakbondsinitiatief.
Het bedrijf groeide uit tot een
concern dat 150 bedrijven omvat,
zowat 5.700 mensen tewerkstelt,
en vorig jaar een verkoopcijfer
van meer dan 10 miljard Bfr. had.
Het bezit 320.000 woningen en
beheert er nog eens 100.000. Het
heeft ook zijn aktiviteiten naar het
buitenland uitgebreid, met name
Oostenrijk, Frankrijk en ook Bel-
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gië. Het concern h~ft ook participaties in een zestigtal buitenlandse bedrijven.
Die snelle groei is buiten kontrole
geraakt. Neue Heimat heeft aanzienlijke verliezen geleden in enkele buitenlandse projekten. In de
Bondsrepubliek werd al sinds jaren geklaagd dat het concern te
veel luxewoningen bouwde en
daarmee zijn maatschappelijk doel
niet meer naleefde. Maar het
grootste schandaal wekte de onthulling dat de leiders ervan zich via
hun funktie schaamteloos verrijkten. Door het snelle ontslag van
Vietor en twee andere direkteuren, en de tijdelijke schorsing van
nog drie andere, hangende het
onderzoek, wilden de DGB-Ieiders
hun veroordeling van dergelijke
praktijken tonen, en vermijden dat
zijzelf zouden worden meegezogen in een zeer vervelende affaire.
Maar het laatste woord over deze
zaak, waarnaar nu een gerechtelijk onderzoek is begonnen, is nog
niet gezegd.
H.O.
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Nederlands calvinistische kommunisten ...
(jeeveedee) Wat nog nooit in Nederland vertoond is: de benoeming
van een kommunistische burgemeester. Weliswaar niet van een
grote stad of van een belangrijke gemeente, maar toch. Het is het
dorp Beerta in de uiterste noordoosthoek van het land dat
geschiedenis maakt doordat een (overtuigd en militant) lid van de
CPN (Communistische Partij van Nederland) er de hoogste baas is
geworden. Beerta en omgeving vormen weliswaar vanouda een
felrode vlek op de kaart van Nederland, maar een bevesliging van dat
verschijnsel in de vorm van een burgemeestersbenoeming (door de
koningin!) heeft er tot nu toe nooit ingezeten. Nog niet zo lang
geleden keek men in de rest van het land maar vreemd aan tegen die
paar Groningse dorpen met hun CPN-gemeenteraadsleden en
-schepenen.
Maar de tijden veranderen en
daarmee ook het kommunisme in
Nederland. Tijdens het neerslaan
door de Russen van de Hongaarse opstand (1956) werd in Amsterdam het CPN-partijgebouw
door een woedende menigte bestormd. Maar de Sovjet-inval in
Afghanistan werd door Nederlandse kommunistische kopstukken scherp veroordeeld, en op de
dag van de militaire machtsovername in Polen was de CPN er van
alle politieke partijen het eerst bij
om in felle bewoordingen haar
afkeuring uit te spreken. Daar is
als klap op de vuurpijl - en in het
verlengde daarvan mag de burgemeestersbenoeming in Beerta gezien worden - kortgeleden de
' prezentatie op gevolgd van een
geheel nieuw ontwerp-partijprogramma. Niet langer heeft de CPN
alle gelijk van de wereld aan haar
kant en afgezworen is het dogma
dat iedereen buitengesmeten
moet worden die het met de partijlijn niet voor honderd procent
eens is. Voortaan gaan de Nederlandse kommunisten opkomen
voor "de in ons land verankerde
verdraagzaamheid en geestelijke
vrijheid". En zij willen intensief
gaan-samenwerken met wat zij als
"vernieuwende bewegingen" in
het land zien.

Een opzienbarende ommekeer
dus, en velen hebben wel even
met de ogen geknipperd toen ze
kennis namen van de nieuwe
voornemens waarmee de CPNleiders volgens hun zeggen bezield zijn. "De partij maakt zich nog
met bevroren vingers los uit de
koude oorlogstijd" luidde 'dan ook
het smalend kommentaar in een
van de grote dagbladen. Veelvuldig viel ook het woord "opportunisme", en het lijdt geen twijfel dat
daarvan minstens tot op zekere
hoogte sprake is. In dat verband
dient verwezen te worden naar
een uitspraak van het bestuur van
de (socialistische) Partij van de
Arbeid, het afgelopen najaar. Deze
partij verklaarde zich bereid de
CPN te aanvaarden als een betrouwbaar bondgenoot mits de
kommunisten zouden voldoen aan
parlementair-demokratienkele
sche voorwaarden. Op die eis
speelt het nieuwe CPN-program
duidelijk in. Het "socialisme" dat de
Nederlandse kommunisten voortaan nastreven, zal "demokratisch,
progressief, vredelievend en hu~
manistisch" moeten zijn, en: "de
weg om dat te bereiken is de
parlementaire demokratie". Ook
zal de CPN ten opzichte van buitenlandse kommunistische partijen een volstrekt autonome positie

innemen. En zij zal niet langer de
stelling verkondigen dat alléén zij
in staat is de maatschappij in socialistische zin om te vormen. Is de
Partij van de Arbeid hiermee op
haar wenken bediend, voor de
kommunisten lijkt nu de weg open
te liggen naar deelneming aan de
vorming van een "vooruitstrevende meerderheid" in het land.
Dit laatste is overigens geen nieuwigheid in de opvattingen van de
CPN. Bij de verkiezingen van vijf
jaar geleden propageerde zij dat
streven ook reeds, daarbij de leuze hanterend : "Van Agt eruit, de
CPN er in". Een slagzin echter met
een boemerang-effekt. Want de
door de kommunisten als antiprogressief afgeschilderde Van Agt
werd de nieuwe eerste minister,
en de kommunisten verloren drie
van hun vijf kamerzetels. Of de
meerderheid die socialisten en
kommunisten nastreven, een haalbare kaart is, althans binnen afzienbare tijd, is thans zeer de
vraag. In opinie-onderzoeken komt
immers de Partij van de Arbeid uiterst beroerd uit de bus, en de Demokraten '66, de sterkst gegroeide partij bij de jongste verkiezingen én met een sterk imago van
vooruitstrevendheid, heeft steeds

'1

CPN-voorzitter Henk Hoekstra: "geen lekkend huis voor morgen".
e&n opfrisslngsbeurt uit te voeren.
CPN-voorLitter Henk Hoekstra
wond er dan ook geen doekjes
om toen hij in een krante-interview
zei : "Oe Kommunistische Partij
van Nederland stoot nu mensen af
die zich wel in de partij vinden,
maar door verstarde sferen worden tegengehouden. We moeten
voorkomen dat er binnen de partij
een generatiekloof gaat ontstaan.
We staan voor de opgave de CPN
bewoonbaar te maken en te houden voor nieuwe mensen die niet
zijn belast door het verleden. Wij
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samenwerking met de kommunisten afgewezen.
Of het opportunistisch trekje dat
aan het nieuwe CPN-program te
bespeuren valt, profijt zal opleveren, moet voorlopig dus nog worden afgewacht. Er is daarnaast
een zeer reële reden voor vernieuwing van het program : de sterke
toevloed van jonge leden moest
de partijleiding wel dwingen om

kunnen die generatie geen vermolmd, lekkend huis na laten·~
Dat is natuurlijk een verstandige
redenering. Maar Hoekstra heeft
daarbij wél over het hoofd gezien
dat allereerst de fundamenten van
dat kommunistische "huis" aan enige renovatie toe zijn. In het nieuwe
program zijn de "monopolies", dus
de grote industrieën, de handel en
het bankwezen, nog altijd de ware

maatschappelijke boosdoeners,
en is de bewapeningswedijver
slechts het gevolg van een duistere samenzwering tussen het militairendom en de oorlogsnijverheid. Opvattingen die getuigen
van een al te eenzijdige kijk en van
een eerder simplistische benadering. Opvallend is voorts de nadruk die de CPN legt op zaken
waarmee Nederland toch al gerui,me tijd vertrouwd is, zoals de zorg
voor het milieu, de vrijheid van de
kunstenaar, vrouwenemancipatie,
enz. Zaken die niet misstaan aan
het "nieuwe kommunistische huis",
maar waarmee andere partijen al
eerder voorop hebben gelopen.
Het interessantste van de kommunistische ommezwaai in Nederland blijven toch de uitgesproken
waardering voor het parlementaire systeem en de afzwering van
de opvatting dat "die Partei immer
recht" heeft Bij de Oosteuropese
kommunisten zal de CPN daarvoor weinig waardering oogsten.
Maar die moeten dan maar bedenken, aldus het kommunistisch kamerlid Marcus Bakker, "dat wij
typische calvinistische kommunisten zijn". Een kurieuze redenering,
want het zijn nou juist die calvinistische opperste gestrengheid en
steile rechtzinnigheid die in het
nieuwe program aan de kant worden gezet.

Groeiende kritiek in VS

op El Salvador-beleid
Er beweegt iets in de Verenigde Staten ten opzichte van CentraalAmerika in het algemeen en El Salvador in het biezonder. Er komt
meer en meer kritiek op de houding van de Reagan-regering die de
ontwikkelingen in die regio alleen maar ziet in het kader van een globale strijd tegen "het kommunismeft en doet alsof alle moeilijkheden
alleen maar te wijten zijn aan drijverijen van de Sovjetunie en Cuba.
Een groep van Demokratische
maar ook Republikeinse senatoren die El Salvador bezochten
heeft zich zeer kritisch uitgelaten
over de junta van Napoleon Duarte. Ze hebben vraagtekens gezet
bij de algemene verkiezingen van
volgende maand waaraan de
meeste oppositiegroepen niet
deelnemen, al was het waar omdat
het regime hun veiligheid niet kan
of wil garanderen. De gewezen
VS-ambassadeur in El Salvador,
Robert White, wond er in een
openbare verklaring geen doekjes
rond. Hoe kan men spreken van
eerlijke verkiezingen, zo vroeg hij,
als de oppositieleiders geen openbare campagne kunnen voeren
omdat ze binnen de 48 uur door
leden van de strijdkrachten zouden worden doodgeschoten.
De bezoekende Kongres-leden
waren vooral gebelgd over de

manier waarop de Salvadoraanse
Defensie-minister, generaal Garcia, antwoordde op hun vragen
over moordpartijen door het leger
op de burgerbevolking en schendingen van de mensenrechten in
het algemeen. Hij wimpelde die
vragen af en liet de Amerikanen
verstaan dat zij zich moeiden met
zaken die hen niet aangingen. Wat
niet verstandig was vanwege de
minister van een regering die aan
de VS nieuwe wapenleveringen
heeft gevraagd waarvoor het Kongres zijn toestemming moet geven.
Ook in de grote kranten van de
oostkust wordt de politiek van
Reagan jegens El Salvador scherp
bekritizeerd, en worden vergelijkingen met Vietnam gemaakt.
Daarbij vrezen die kranten niet
zozeer dat de VS troepen naar El
Salvador zullen sturen. Maar wel

dat Washington zich opnieuw vereenzelvigt met een repressief, onpopulair regime dat het, om geen
gezichtsverlies te lijden, niet zal
kunnen laten vallen en dus steeds
meer steun zal moeten geven omdat het volksverzet onvermijdelijk
zal toenemen. Met het gevolg dat
het verzet tegen dat regime ook
anti-Amerikaans zal worden.
Meer en meer wijzen die kranten
er ook op dat de moeilijkheden in
El Salvador, in Guatemala en andere landen niet te wijten zijn aan
Sovjetrussische en Cubaanse inmenging, maar aan de schrijnend
onrechtvaardige toestanden in die
landen zelf. Moskou en Havana
kunnen misschien inspelen op die
krisissen maar ze hebben ze niet
geschapen, aldus die kranten die
daarmee het standpunt van de
Westeuropese sociaal-demokraten en vele kristen-demokraten met uitzondering van minister Tindemans die de kristen-demokraat
Duarte blijft steunen - bijtreden.
Maar voorlopig lijkt president Reagan weinig oor te hebben voor
deze zinnige waarschuwingen.
H. Oosterhuys
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BRT 1
14.00 Open School. - 15.30 Dag
aan dag. - 16.00 De oorlog, de
muziek, Hollywood en wij (oorlogsfilms). - 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 Het geheim van Boyne CastIe (jeugdfilm). - 18.50 Popeye
(strip>. - 18.55 Dit leuke land
(reportage). - 19.45 Nieuws. 20.10 Hit Hit Hoera! (show). 21.10 TV-touché (satire). - 21 .35
De Wallendas (w.e.-film). - 23.10
Nieuws.

NEO 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Dag huis,
dag tuin, dag opbergschuur. 15.45 De lawaaipapegaai prezenteert "papelegaaiwaai". - 16.10
Stuif es in. - 18.58 Nieuws. 19.00 De eerste de beste Cover
rekords>. - 19.50 Kieskeurig. 20.15 De fabriek CO. - 21.37
Nieuws. - 21 .55 Tros Sport 22.10 Tatort CO. - 23.45 Nieuws.

NEO 2
18.35 Sesamstraat - 18.50 Toeristische tips. - 18.59 Slakkie en
Puntmuts (strip). - 19.05 De lieverdjes van Grange Hili (fJ. 19.30 Maywood-special (show>. 20.00 Nieuws. - 20.27 Cirkus
Woe-Hang (reportage). - 21 .20
Kwistig met muziek (kwis>. 22.35 Hier en Nu. - 23.15 Hier en
Nu/Studio Sport - 23.40 Tot besluit (meditatie). - 23.55 Nieuws.

ATB 1
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin
extraordinaire. ..:_ 20.30 La nuit des
Césars (reportage). - 22.30 L'important c'est d'aimer (film). - 0.00
Nieuws.

TF 1
20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de
réponse (magazine>. - 21.55 Dallas (fJ. - 22.40 717 Ie magazine de
la semaine. - 23.40 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 La nuit des
Césars. - 22.40 Histoires courtes
Ckortfilm). - 23.15 Nieuws.

F3
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.00 Les jeux de 20 heures (spel>.
- 20.30 On sort ce soir (show).

ARO
20.15 Astro20.00 Nieuws. show. - 21.45 Nieuws. - 22.05
Der Greifer (politiefilm). - 23.40
Nieuws.

ZOF
19.00 Nieuws. - 20.15 Es geschah
am hellichten Tag Cpolitiefilm). 21.50 Nieuws. - 21.55 Das Aktuelle Sport-Studio. - 23.10 Der Kleine Doktor. - 0.10 Nieuws.

03
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. 20.15 Kunst
20.00 Nieuws. 21.00
kommt von Gönnen. March of time - februari 1942
(dokJ. - 21.20 Dr. Zyklop (griezelfilm). - 22.35 Rockpalast - 23.35
Nieuws.

LUX
19.00 Nieuws. - 19.27 Le coffrefort (slot>. - 20.00 Huit ca suffit (fJ.
- 21 .00 La belle des belles (film).
- 22.55 Les dimanches de ville
D'Avray.

BRT 1
9.15 Voor boer en tuinder. - 9.45
Telegym. - 10.00 Over en voorbij -

25 FEBRUARI 1982

Teilhard de Chardin. - 11 .00 Konfrontatie (debat>. - 12.00 Nieuws
voor gehoorgestoorden. - 14.00
Promenadekoncert - 14.50 Handel en Wandel. - 15.20 De zoon
van de gevangene (jeugdfilm). 16.50 Op zoek naar... (dok. over
Peru). - 17.1 0 Veldlopen in Waregem. - 18.00 Ti-ta-tovenaar. 18.05 De zoon van de adelaar
(strip). - 18.20 Van Pool tot Evenaar (kwis). - 19.45 Nieuws. 20.00 Sportweekend. - 20.30 De
vuurrode bomen van Thika (f.). 21.20 Van straten en pleinen (over
straatliedjes). - 22.20 Nieuws.

NEO 1
19.00 Nieuws. - 19.05 Slakkie en
Puntmuts. - 19.10 Alle mensen
CdokJ. - 19.25 U zij de glorie
(religieuze liederen>. - 20.15 Ja,
natuurlijk (kwis). - 21.50 Ander
nieuws. - 22.30 Nieuws. - 22.40
NOS: 3-<Jimensionaal experiment

NEO 2
12.00 Het Capitool (info). - 15.35
Roffel (jeugdmagazine). - 16.25
De verbeelding (poppenteater). 17.05 Studio Sport 1. - 17.35
Sprekershoek - 17.50 Kunst op
18.15 Op zicht
het spoor. (kunstmagazine>. - 18.45 Sesamstraat - 19.00 Studio Sport 2. 20.00 Nieuws. - 20.1 0 Panoramiek. - 20.40 Humanistisch ver20.45 De lachende
bond. scheerkwast (fJ. - 21.20 Ratten
Jenny CdokJ. - 22.15 GifCdokJ. 23.35
23.05 BGTV (info). Nieuws.

ATB 112.00
14.30
19.30
gant?
ren. -

Faire Ie point (debat>. L'affaire Pétain (dok.>. Nieuws. - 20.00 A qui Ie
(spel>. - 21 .30 Sophia Lo22.40 Nieuws.

ta-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat
- 18.20 Klein, klein kleutertje. 18.35 Jukebox (show>. - 18.45
Popeye. - 18.50 Beraber (open
school>. - 19.22 Uitzending door
derden CACV>. - 19.45 Nieuws. 20.15 De terugkeer naar Brideshead CO. - 21 .05 Sportshow. 21.50 Horizon (wetenschappelijk
magazine). - 22.30 Nieuws. 22.45 Handel en Wandel (open
school>.

NEO 1
19.00 Bolke de
18.58 Nieuws.
beer CD. - 19.1 0 Gods mensenboek (fJ. - 19.35 De woord-inbeeld kwis (puzzel>. - 20.00 Dubbel een (twee eenakters>. - 21.20
James Galway (ftuitkoncert>. 21.37 Nieuws. - 21.55 Pakistan
onder druk (dok.>. - 22.45 Tot
23.00
besluit ·(meditatie).
Nieuws.

NEO 2
18.50
18.35 Sesamstraat
Jeugdjournaal. - 18.59 Tarzan,
heerser van de jungle (strip). 19.25 J.J. De Bom v/h de kindervriend. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Achter het Nieuws. - 21.10 Eindelijk van school (fJ. - 21 .35 Ombudsman. - 22.05 De Vereenigde
Staat CfJ. - 22.30 Pisa. - 22.40
23.45
Sonja op maandag. Nieuws.

19.30 Les animaux du monde
CdokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.35
Adieu Poulet (politiefilm). - 22.10
Sportuitslagen.

20.00 Nieuws. - 20.35 "Gérard
Lenorman : d'amour...".- 21.40 Remue meninges (humor). - 22.25
Nosancêtres les Français. - 23.15
Nieuws.

F3

19.45 Vous pouvez comptez sur
nous (magazine). - 20.00 Nieuws.
- 20.35 L'étrange monsieur Victor
(film>. - 22.25 Debat - 23.25
Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Tranquillement, la peur (reportages). 21 .35 Phillis Dixey (tv-film). - 23.1 0
Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
- 20.30 Français, si vous saviez.
- 22.50 Nieuws.

ARO
20.00 Nieuws. - 20.15 Steckbriefe
CO. - 21.151patu- Die singende ln21.45 New
sel (reportage). York, New York - 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die Beute des
Geiers (satire>. - 0.30 Nieuws.

ARO

ZOF

20.00 Nieuws. - 20.15 De Duitse
schaatskampioenen Tina Riegel en
Andreas Nischwitz (portret>. 21.05 Kabale und Uebe (toneel). 22.45 Nieuws. - 22.50 Flucht nach
23.25
Shangai (reportage). Nieuws.

20.15 Sprich leiser, damit lch dich
höre (magazine). - 21.00 HeuteJournal.- 21.20 Die Leidenschaftlichen (tv-film). - 23.05 Zeugen
des Jahrhunderts. - 0.00 Nieuws.

ZOF

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00 Nieuws. - 20.15 Montagabend im Dritten. - 21.45 Wir
antworten. - 22.00 Dazwischen
(tv-film). - 23.20 Nieuws.

03

LUX
19.51 Le coffre-fort (spel>. - 20.00

La croisière s'amuse (fJ. - 21.00
L'incorrigible Coplichterskomedie).

03
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00 Nieuws. - 20.15 Aus der
geschichte der Arbeit (dok>. 21.00 Auslandsstudio. - 21 .45 Musikszene. - 22.30 Mary and Gordy
(show>. - 23.30 Tips fur Leser.

LUX
19.00 Nieuws. - 19.27 Le coffrefort CspeD. - 19.30 Filmmagazine.
- 20.00 Starsky et Hutch CO. 21.00 L'amant de poche (film).

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tita-tovenaar (strip). - 18.05 Sesamstraat - 18.35 Oh Boy (retro).
- 19.00 Popeye. - 19.07 Open
studio: kerk en racisme in Vlaanderen CKTRO>. - 19.45 Nieuws. 20.15 Zuid-Noord (praatshow>. 21 .15 De Melkweg. EG-boter voor
India (reportage). - 22.00 I.Q.
(kwis). - 22.30 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. -

BRT 2
18.00 Ti-

ZOF

TF 1

19.00 Nieuws. - 19.30 E
Cboulevardkomedi
Liebe
20.40 W.K. zaalhandbal. De nieuwe vredesbeweg
portage). - 22.45 Fragen
23.3
densbewegung. handbal. - 0.00 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Gala du
Midem. - 21.40 I' Adieu aux As (fJ.
- 22.35 I'Aventure des plantes
(dok.>. - 23.05 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Je vous
ferai aimer la vie (film). - 23.15
Nieuws.

18.50
18.35 Sesamstraat
Jeugdjournaal. - 18.59 Archibald
(strip). - 19.05 Avro's Toppop. 20.00 Nieuws. - 20.27 Dallas CO.
- 21 .20 Wie van de drie? (kwis).
- 21 .50 Hollands glorie CO. 22.50 Talevizier magazine. - 23.20
De toestand in de wereld. - 23.25
Honderd beroemde schilderijen
CdokJ. - 23.40 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.00 Les jeux de 20 heures (spel>.
- 20.30 Un autre homme, une
22.45
autre chance Cfilm). Nieuws.

ATB 1

ARO

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 Le
testament (fJ. - 20.30 TVF-maga-

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Mentagsmaler (kwis). - 21.00 Aktualiteiten. - 21.45 Dallas (fJ. - 22.30

FR 3

VRIJDAG (26 febr)- Even iets recht zetten. Bij
ons overzicht vorige week hebben wij i.v.m. het vrijdagaanbod geblunderd. Aangezien wij de week daarvoor
bij de film The French Conneetion I (19 febr) vermeldden dat het vervolg, dus The French Conneetion 11 de
week daarop (26 febr) uitgezonden zou worden,
hebben wij ons bij de bespreking van die dag logischerwijze laten leiden door dat filmaanbod en hebben wij
over het hoofd gezien dat die dag op BRT 1 een belangrijke gebeurtenis plaats zou vinden : de start van· de
langverwachte, veelbesproken al of niet gecensureerde
16-delige BRT-reeks De Nieuwe Orde door Maurice de
Wilde en zijn ploeg, die handelt over kollaboratie voor,
tijdens en na W.O. IJ. Eén van de hete hangijzers was het
interview met Leon Degrelle, dat al in deze eerste aflevering aan bod komt Wij vinden het wel eigenaardig dat
de BRT i.v.m. deze reeks geen persvisie heeft georganizeerd, wat zij wél doet rond minder belangrijke eigen of
vreemde produkties. Een persvisie, waar wij benieuwd
naar uitkeken. De wegen van de BRT zijn vaak
ondoorgrondelijk. In aansluiting op de uitzending op TV
biedt BRT 1-radio in .. Avonds laat" de kijkers de mogelijkheid om vragen over de uitzending te stellen via de
~elefoon. Een panel zal proberen de vragen te beantwoorden.

s

ZATERDAG

<27 febr) -:- De zaterdagse namiddagfilm op BRT heet De oorlog, de muziek, Hollywood
en wij <All this and Wortd War 11). Het is een Amerikaanse montagefilm van Susan Winslow (1976) over de manier waarop de filmstad Hollywood de Tweede Wereldoorlog bekeek. Met fragmenten uit speelfilms, propagandafilms voor het Amerikaanse leger, journaalbeelden, krantekoppen, muziek, enz. - De weekendfilm op
BAT is een biografische tv-film over de wereldberoemde circusdynastie die als The Great Wallendas vermaardheid vergaarde. Zij deden de wereld verste)d
staan met o.a. hun levende pyramide van zeven personen op het slappe koor. De geschiedenis van deze familie gaat terug tot 1764 toen een van de voorouders een
kabel spande tussen de daken van twee gebouwen in
Maagdenburg en er overheen wandelde. In 1928 emigreerde de hele familie naar Amerika. - De Tros brengt
een vervolgreeks op de eerste reeks De fabriek. Wie
"bij" wil zijn, moet vanavond kijken naar de samenvatting
van de eerste 6 afleveringen (Ned. 1).

ZONDAG

BRT 1

BRT 1

NEO 2

20.55 Cesar (film).

03
19.45 Gewestelijke
20.00 Nieuws. - 20.15
mensionaal experiment
Komische Geschichten
Thomalla CO. - 21.45
Kreuzfeuer. - 22.30
Senegal CdokJ. - 23.15

LUX
19.00 Nieuws.
19.51
(strip). (spel>. - 20.00 L
trois milliards CO. - 21
de l'amour (film).

TF 1

20.00 Benny Hili (humor). - 20.30
Le romantisme ou la révolution
romantique. - 21.25 Korte films.
- 22.10 Nieuws.- 22.30 Cinéma
de minuit (kortfilms).

19.30 De verborgen kulturen van
Ecuador CdokJ. - 20.15 Warurn
hast du so traurige Augen. - 21.15
Nieuws. - 21 .30 Wer die Show
hat, hat die Macht (reportage). 22.15 Hundert Tage auf dem Zau23.00
berberg (reportage). Greening (ballet>. - 23.35 Nieuws.

19.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog
meer bij Ckleuterprogr.>. - 19.15
Kop en staart CkinderprogrJ. 19.30 Ronduit (magazine>. - 20.30
Van u wil ik zingen (koorzang). 21.00 Op weg naar het beloofde
land. - 21 .37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag.- 22.10 Denkbeeld. - 23.05 Nieuws.

ATB 2

Tagesthemen. - 23.00 D~
ness Buch der Rekorde. ·
Nieuws.

ATB 1

F3

A2

NEO 1

zine. - 21.50 Refrains du monde.
- 22.50 Nieuws.

19.30 Nieuws. - 19.55 L'escalier
(film en debat>. - 23.00 Nieuws.

A2

TF 1

koorzang). - 20.45 Porte de Lilas
(film). - 22.15 Bonjour la France
(Open School>.

19.45
19.00 Toets (humor). Nieuws. - 20.15 Knipoog (over

<28 febr) - De aflevering van Van
straten en pleinen, een reeks over volkse muziek heet
"Biack sounds beautiful" en is gewijd aan de geschiedenis van de Afrikaanse negermuziek <BRD. - Op Ned. 1
<NOS) gaat een experiment door: de NOS brengt i.s.m.
NDR en Philips een driedimensioneel experiment op de
burs. Met de hulp van een rood-groen filtrerend brilletje
kan een diepte-effekt in de tv-beelden worden opgewekt. Dus de beelden zullen kunnen worden gezien in
de hoogte en de breedte zoals tot nu toe het geval is,
maar zij zullen daarenboven met dat brilletje in de diepte
kunnen worden waargenomen. Eén nadeel: het experiment kan alléén via een kleuren tv-toestel worden
gevolgd. - In Donkere wolken over het paradijs, een
reeks dokumentaires over het krisisdenken van de
huidige jongeren, zit een dokumentaire over een Ber-

lijns meisje, Ratten Jenny geheten,
een witte rat in een krot woont Zij
leven. Zij slaapt als zij zin heeft, zij
heeft Zij ziet geen toekomst, maar
dat niet dat ze daarom bij de
Integendeel. Dat moet een
gaan leven ... (VPRO, Ned. 2).

MAANDAG (1 maart)- In
deshead (Brideshead revisited)
tjes en -dochters van de """'"'"""'
dekadent en losbandig '"""·ont·i"
populair-wetenschappelijk rn<>ona-.in<
een studie van een hoogleraar
steeds op dezelfde kruispunten
Verder: twee metodes voor
ten; kunstreprodukties via
het luchtleidingssysteem SARP
uitgerust <BAD. - Dubbel
eenakters over de gevoelens
vrouw die hun eenzaamheid
doorbreken. De rollen in beide
door Ank van der Moer en Ton
een klasse-akteur die echter
verpest door zijn onverzorgd en
dat hij uitbraakt (NCRV, Ned. 1).
V ARA met twee nieuwe reeksen.
reeks" Eindelijk van school
wachtingen van
lizeerd kan worden. - In De
States) (duidelijk een titel met een
het er komischer aan toe, zij het
ondertoon. De reeks gaat over het
laat vermoeden. Het veelvuldig
gekibbel benadert de realiteit En
zijn, werd een voorvertoning
vaardigden van bureaus
de lovende reakties van hen
maatschappij uitgebreid den
gespreksgroepen zouden de
bruiken. Zo vormde een
"Eindelijk een reeks
volwassen, zorgvuldige,
wijze wordt aangekeken tegenmannen en vrouwen echt mee

13

TV-programma's

-

21.20 Camerata Lyssy (viooD. 21 .37 Nieuws. - 21 .55 Den Haag
vandaag. - 22.10 Studio Sport23.00 Nieuws.

23.00 Das Guin- ·
Rekorde. - 23.45

I
15 Een driedi- 21 .00
l=hid•t"n mit Georg
- 21.45 Monitor im
22.30 Een dorp in
- 23.15 Nieuws.

3 MAART
BRT 1
15.00 Open School. - 17.00 Op
het schilpadplein. - 17.30 Horen
zien. spreken en doen. - 18.00 Tita-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat.
- 18.20 Popeye (strip). - 18.25
Buck Rogers (fJ. - 19.12 Librado
CPVV). - 19.45 Nieuws. - 20.20
Arnold (fJ. - 20.45 Room in mijn
22.20 Wie
koffie (tv-speD. schrijft die blijft - 23.10 Nieuws.

NEO 2
18.50
18.35 Sesamstraat
Jeugdjournaal. - 18.59 Weekend
(fJ. - 19.25 Kenmerk (info). 20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera.
- 20.32 Nederland muziekland
(show). - 21.40 Coast to coast
(dok. over de VS). - 22.10 Magnum (fJ. - 23.02 Sportvissen.
23.37 Nieuws.

ATB 1

A2

NEO 2

19.45 Le gens d'ici. Nieuws. - 20.35 Planéte
(dok.). - 21.40 Koncert. Artistiek magazine.
Nieuws.

18.50
18.35 Sesamstraat
Jeugdjournaal. - 18.59 De Hulk
(fJ. - 20.00 Nieuws. - 20.27 De
fabriek (fJ. - 21 .20 Martin Eden
(fJ. - 22.05 Aktua TV. - 22.50
Soap (fJ.- 23.1 5 Tros extra sport
- 0.1 0 Nieuws.

20.00
bleue
22.45
23.15

19.1 0 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.30 Ciné-parade Cfilmmagazine).
- 22.00 Nieuws.

19.00 Openbaar kunstbezit (leper).
- 19.45 Nieuws. - 20.15 De
verloofde (film).

NEO 1

ATB 2

17.00 Bruinkool (dokJ. - 20.00
Nieuws. - 20.15 Von Müllers gesprekken met Goethe (dokJ. 22.00 Tagesthemen. - 22.30 Voetbal. - 0.00 Nieuws.

19.00 Vrijmetselarij in Frankrijk
(portret). - 19.55 SPort 2.

15.30 De poppenkraam (kinderprogrJ. - 16.00 Maja de bij. 16.25 KRO's wereldcircus. - 18.58
Nieuws. - 19.00 Van gewest tot
gewest. - 20.00 Maya (tv-film). -

- In Terugkeer naar Brizetten de rijkeluizoonEngelse adel hun
""'''n"'n"'i'
CBRD. - In het
m<•n"'7ir•"' Horizon wordt via
nagegaan waarom
ongelukken gebeuren.
behandeling van maagziekcomputer ; reportage over
11, waarmee Schiphol is
èèn bestaat uit twee
van een man en een
niet kunnen of willen
beide spelen worden vertolkt
Ton Lensink. Ton Lensink is
zijn hele akteerkunst
en onverstaanbaar taaltje
1). - Op Ned. 11 start de
rt>o:>k~~Pn De Britse ..serieuze
CGoing out) over de verHo:>o:>rciPl'1 en wat daarvan gereaDe Vereenigde Staat (United
met een dubbele bodem) gaat
zij het vaak met een tragische
over het huwelijk zoals de titel
voorhanden zijnde
En om de kritiek vóór te
georganizeerd voor afgevoor huwelijksproblemen en
hen werden door de produktieden wereld kond gedaan. Zelfs
de reeks als uitgangspunt geterapeute haar kommentaar:
het huwelijk waarin op
humoristische en gedurfde
tegen zaken waar getrouwde
mee zitten".

- Retro is in. BRT 1 brengt
-songs uit de jaren 50/60
H<>nrl::=~ar•"'., zangers. - Fen weprogramma, brengt een doku:lia gebeurt met de boterolie en
rlijks in grote massa's door de
.angeboden CBRT 0. - Toets,
nmagazine, behandelt de hang
·ioriteit bij jongeren en over de
1 zonder ambitie daarop reage~p BRT 2: In Knipoog zit een
,g als hobby en in de reeks be. alle tijden, retrospektieve Renè
trtes des U/as van René Clair
Georges Brassens, Met: Pierre
-lenry Vidal, e.a. Twee vrienden,
een straatmuzikant (Georges
~n gangster die in heel Frankrijk

TF 1
19.45 Vous pouvez compter sur

opgespoord wordt. De kinderlijke Juju vindt dat fantastisch. Hij wil dat de ..artiest" de gangster onderdak verschaft. Die is daar uiteraard niet happig naar. De
gangster wil het land uit. Daarvoor heeft hij geld en een
vals paspoort nodig. De muzikant wil hem weg. Ju ju wil
hem hier houden ...

ARO

DONDERDAG

(4 maart)- In Dallas trekken
zich donkere wolken samen boven het hoofd van vooral
babyface-schurk J.R. CBRT 1). - Het jongerenmagazine
Een vinger in de pap CBRT 2) besteed aandacht aan
..jeugd en alkoholisme". - In Première-extra wordt
uitgebreid aandacht besteed aan Vlaamse filmprodukties CBRT 2). - Het Duitse kindermagazine Nieuwtjes
uit Uhlenbusch CNeues aus Uhlenbusch), waarin kinderen terechtkomen in alledaagse situaties, is altijd een
vermelding waard. Dat de reeks in Duitsland sukses
boekte, blijkt uit het feit dat men net is gestart met een
3de reeks <Vara, Ned. 0.- In Er vertrokken 93 treinen
volgt een jood de geschiedenis van zijn familie die tijdens WO 11 grondig uitgedund werd. CKRO, Ned. ID.

VRIJDAG

(5 maart) - In de 2de aflevering van
De Nieuwe Orde komt o.a. de figuur van Joris van
Severen en zijn Verdinaso aan de orde CBRT 1). - BRT
2 zet een viersterren-film op het scherm: de Amerikaanse politiefilm Bullitt van Peter Yates (1968), met Steve
McQueen. Robert Vaughn, Jacqueline Bisset. Don
Gordon. Robert Duvall, Sirnon Oakland, e.a. Steve
McQueen speelt een prachtige rol als de politieman die
een belangrijke getuige moet bewaken en beschermen
tegen gangsters die tot alles in staat zijn om hem te verhinderen dat de getuige zou praten. Deze realistische
film kon niet beter worden gesitueerd dan in de stad
San Francisco. In deze film zit o.a. de adembenemende
scène waarin Steve McQueen zijn liefde voor snelle
auto's en zijn uitdagende aard tegenover het gevaar aan
de echtheid toetst : hij voert zijn Mustang Shelby zelf
tijdens de beroemde auto-achtervolging, dwars door de
heuvelachtige stad. - De fanatieke fans of vijanden
van Soap zullen binnenkort andere gelegenheden moeten zoeken om hun sympatie of hun haat op af te
reageren. Vanavond komt de voorlaatste aflevering op
het TROS-scherm CNed. 2, TROS).

2000 Antwerpen

Tel. 031-30.07.72.

TF 1

ATB 1

20.00 Nieuws. - 20.35 La nuit du
Général Soulanger (tv-film). 22.10 De Franse textielmarkt
(dokJ. - 23.10 Nieuws.

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A
suivre_ (info) - 21 .15 Les demoiselies de Wilko (film). - 23.10
Nieuws.

A2

ATB 2

19.45 Les gens d'ici. - 20.00
Nieuws. - 20.35 De Sahara. 21 .40 Les enfants du rock (variété).

19.55 I'Adieu aux as (fJ. Vendredi-sports.

ZOF

FR 3

TF 1

21 .00 Heute-journal. - 21 .20 Die
Profis (fJ. - 22.10 Das geht sie an.
- 22.15 Leven met gehandicapten. - 22.45 Rocker (tv-speD.
0.10 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
- 20.30 Pourquoi lsrael:? (enquéte).

19.45 Vous pouvez compter sur
nous (magazine). - 20.00 Nieuws.
- 20.35 Debutau (toneeD. - 22.45
Les grandes expositions (dokJ. 23.15 Nieuws.

03

ARO

A2

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00 Nieuws. - 20.10 Mittwochs
in ... - 21 .45 Auslandsreporter. 22.15 Filmtip. - 2220 Die Spiairiegel (film). - 0.00 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 lm Brennpunkt (dokJ. - 21 .15 W.K. zaalhandbal. - 22.00 Lieder & Leute
extra (Donovan). - 22.30 Tagesthemen. - 23.00 W.K. zaalhandbal.

20.00 Nieuws. - 20.35 Le chef de
familie (fJ. - 21 .35 Apostrophes
(magazine). - 22.55 Nieuws.
23.05 Aelita (stomme film).

LUX

ZOF

19.00 Nieuws. - 19.25 Hong Kong
Fu Fu. - 19.51 Le coffre-fort
(spel). - 19.58 Nieuws. - 20.00
Hit-parade. - 21 .00 Les Fuyards
de Zaharain (film). - 22.40 Teatermagazine.

19.30 Luftballons (show). - 20.30
Mann müste Klavier spielen können (humor). - 21.00 Heute-journal. - 21.20 Kennzeichen D. 22.05 Die zeit Dazwischen (fJ. -

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 19.40 Regionaal programma. 20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
- 20.30 Aktualiteitenmagazine. 21 .30 I'Autre maison (tv-speD.
22.25 Nieuws.

03

ARO

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00 Nieuws. - 20.15 Pläsir (film).
- 21 .50 Mensen met problemen
(dok.). - 22.45 Portrail - 23.00
Hinter dan Schlagzeilen.

20.00 Nieuws. - 20.1 5 Unter Heissem Himmel (film). - 21.45 Mit
unserem Geld CdokJ. - 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Die Sportschau. - 23.25 Kaz & Co (fJ.
0.10 Nieuws.

WOENSDAG

(3 maart)- Voetbal! Vandaag
worden de heenwedstrijden van de kwartfinales gespeeld in de drie Europabekers. Met o.a. AnderlechtRode Ster Belgrado en Standard- F.C. Porto. - BRT 1
brengt een Britse tv-film: Room in mijn koffie CCream in
my coffee) over een al ouder echtpaar dat na 43 jaar terugkeert naar het hotelletje waar zij hun wittebroodsweken doorbrachten. - Openbaar Kunstbezit brengt een
bezoek aan een ..klein" museum dat meer dan gewone
belangstelling verdient : het Provinciaal Museum voor
Moderne Kunst in leper CBRT 2). - Met de tv-film Maya
CNed. 1, NOS) heeft Paul Koeck willen laten zien hoe
normale, gezonde jonge mensen door omstandigheden
in de verleiding kunnen komen om tot religieuze sekten
met de gekste Oosterse heilsieren toe te treden. VOO CNed. ID brengt een portret van twee Amerikaanse steden en stelt die portretten tegenover elkaar: Los
Angeles en New Vork Clnfospecial: From coast to
coast).

Küchen-Zentrum
Belgiëlei 66,

FR 3

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55
Risquons tout (kwis). - 20.50 Videogram (variété). - 21 .50 Le
temps d'un livre Oiterair magazine).
- 22.35 Carnets du court-métrage
Beige. - 23.20 Nieuws.

BRT 2

21 .37
West was won (fJ. Niwws. - 21.55 Gesprek met de
minister president - 22.05 Zitten
(dokJ. - 22.50 Wanhopige vrouwen (tv-film). - 025 Nieuws.

nous (magazine). - 20.00 Nieuws.
- 20.40 Le grand débat de la
presse (diskussie). - 21.50 Koncert. - 22.50 Korte film. - 23.00
Nieuws.

4 MAART

FR 3

LUX
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tita-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat.
- 18.35 Dieren van het groene
woud (strip). - 19.00 Popeye. 19.05 Jukebox (Abba). - 19.17
Uitzending door derden CCVP). 19.45 Nieuws. - 20.10 Dubbel
dobbel (kwis). - 20.55 Panorama.
- 21.45 Dallas (fJ.- 22.30 Sporttribune. - 23.00 Nieuws.

BRT 2
19.00 Een vinger in de pap (jeugdalkoholisme). - 19.45 Nieuws. 20.10 De gele expeditie (exploratie). - 21 .50 Premiére-extra.

NEO 1
18.58 Nieuws. - 19.00 Nieuwtjes
uit Uhlenbusch (fJ. - 19.30 De
natuur en de mens. - 20.00 Late
late Lien show. - 20.50 Feministisch magazine. - 21.37 Nieuws.
- 21.55 Den Haag vandaag. 22.10 Artsenij. - 22.45 Nieuws.

20.50

19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ.
- 21 .00 A vous dechoisir (kijkers
kiezen hun film).

ZOF
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslandsjournal. - 20.1 5 Derrick (fJ. 21 .1 5 Spass, Spiel. Sport und Spuk
(show). - 22.00 Heute-journal. 2220 Kultureel magazine. - 23.05
Unser Mann in Havana (film).
0.50 Nieuws.

03

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tita-tovenaar. - 18.05 Sesamstraat
- 1820 Klein, klein kleutertje. 18.35 Hoe wordt ik Olympisch
kampioen in zeven lessen? (Open
SchooD. - 19.00 Popeye (strip).
- 19.05 Het vrije woord. - 19.45
Nieuws. ~ 20.15 De nieuwe orde
(dokJ. - 22.05 Dzjin (kleinkunst).
- 23.05 Nieuws.

BRT 2
19.45
19.30 Lieve plantjes. Nieuws. - 20.15 Ontsnappingaroute (fJ. - 21 .05 Bullitt (film).

NEO 2

NEO 1

18.50
18.35 Sesamstraat
Jeugdjournaal. - 18.59 De Muppet show. - 19.25 Dubbelpion (fJ.
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Lou
Grant (fJ. - 21 .20 Brandpunt in de
markt- 22.10 De Sullivans (fJ. 22.35 Er vertrokken 93 treinen
(dok.). - 23.30 Muziek ter overdenking. - 23.45 Nieuws.

18.58 Nieuws. België (kwis). -

19.00 Holland20.10 How the

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00 Nieuws. - 20.15 Nieuws uit
Duitsland. - 21 .00 Kollege Betriebsral - 21 .30 Gott und die
Welt - 22.00 Das Licht der Gerechten (fJ. - 2225 Portret van de
Engelse schrijver-Naipaul. - 23.40
Nieuws.

LUX
20.00 Chips (fJ.
d'Anvers (film).
nieuws.

21 .00 Dedee
22.40 Auto-

- Porte des Lilas, film van
Renè Clair uit 1957 met Georges Brassens {als artiest) en
Henri Vidal {de barbier).
CDinsdag 2 maart om 20.45 op
BRT2l

ATB 1
19.00 Gewestelijke aktualiteiten. 19.30 Nieuws. - 19.55 Konsumentenrubriek. - 20.20 Le désordre
de la nuit (politiefilm). - 21 .55 Le
carrousel aux images. - 23.00
Nieuws.

ATB 2
20.00 Les grandes aventures de
!'Himalaya (dokJ. - 20.50 Mesdames de la Halle (Opera-boutte naar
Offenbach).
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Vlaamse letterkundigen ontstemd
In het najaar viert de Vereniging
Letterkundigen
Vlaamse
van
haar 75ste verjaardag. Tijdens de
druk bijgewoonde en soms bewogen algemene ledenvergadering werden een aantal hete
hangijzers aangepakt.

het dat alweer voorrang wordt
verleend aan nivellerende kultuurkonsumptie en -spreiding. waarbij
verkapte of openlijke. doch steeds
verzuilde vormen van vrijetijdsbesteding benadrukt worden. Zullen
kunstenaars eens te meer in de

cques van Baelen en van het
financieel verslag van penningmeester Raoui-Maria de Puydt.
werd overgegaan tot de gedeeltelijke bestuursverkiezing. Uittredende bestuursleden · lrina van
Goeree en Clara Haesaert werden herkozen, terwijl de zetels van
Ivo Michiels en Toon Brouwers,
die om persoonlijke redenen geen
kandidaat meer waren. toegewezen werden aan Renaat Aarnon en
dr. Emiel Willekens.
In tegenstelling tot andere verenigingen die gemachtigd zijn een
kandidatuur in te dienen voor de
Nobelprijs Letterkunde, behoort
deze voordracht bij de VVL tot de
bevoegdheid van de algemene
vergadering en niet van het bestuur. De algemene vergadering
droeg de kandidatuur voor .van
Hubert Lampo.

Noord-Zuid : het
grote misverstand

Hubert Lampo, kandidaat Nobel...

Voorzitter Henri-Floris Jespers
drukte zijn verwondering uit over
het feit dat. nu de Vlaamse regering zelf opties kan bepalen, in de
beleidsverklaring met geen woord
wordt gerept over de kreatieve.
aktiviteiten.
kultuurscheppende
Hoewel gedetailleerd wordt ingegaan op allerlei kulturele materies.
aldus de VVL-voorzitter, toch
staat er geen woord te lezen over
filmbeleid, plastische kunsten. laat
staan letteren. Eens te meer lijkt

-HET is EEN
TyPiSCH
iELGiSGit

l(eKT6

57€éD}
MetR GAAN
LiiKé.N OP

(foto P.V.D. AbeeleJ

kou blijven staan?
Henri-Floris Jespers stelde drie
prioritaire doelstellingen voor de
VVL: het leenrecht. de erkenning
van de schrijver als bevoorrechte
schuldeiser ingeval van faling van
de uitgever en het letterenbeleid in
het raam van het kultuurbeleid.

Lampo kandidaat
Nobelprijs
Na de goedkeuring van het aktiviteitenverslag van sekretaris Ja-

DAT DE
GéSTeLDé
L,.CHAMéN

Uit diverse tussenkomsten bleek
eens te meer dat er inzake NoordZuid-betrekkingen een diepe malaise heerst. Oud-voorzitter Hubert Lampo gaf felle kritiek ten
beste op wat hij het superioriteitsgevoel noemde van een Hollandse
maffia die het voor het zeggen
heeft en de stelling poneert dat
Vlaanderen schrijvers noch uitgevers telt.
Hij oogstte luide bijval, met name
ook vanwege de jeugdschrijvers
die zich beklagen over de stelsel. matige bevoordeliging, ook in het
onderwijs. van Nederlandse auteurs. Tevens werd scherpe kritiek gevoerd op de laattijdige aankoop van boeken door het departement Kultuur.

Huldigingen
Dr. Emiel Willekens sprak de lof uit
van prof. Ludo Verbeeck, die voor
zijn Kafka-studie de Prijs der
Vlaamse Provinciën in ontvangst
mocht nemen. Hij noemde Ludo
Verbeecks boek een wezenlijke
bijdrage tot de Kafka-studie.
Tijdens de receptie bracht mevr.
J. van Audenhove, vertegenwoordigster van gemeenschapsminister Karel Demedts, Jan Vercammen. Ferdinand Vercknocke en
Willy de Schutter, waarna voorzitter Jespers het woord richtte tot
Roger Avermaete, die als eerste
Vlaming verkozen werd tot lid van
het lnstitut de France.
Het dagelijks bestuur van de VVL
zal begin maart door de vernieuwde raad van beheer verkozen worden.

Vlaams nationale boekenbeurs
te Gent
Op vrijdag 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-Eeklo.
Deze "boekenbeurs" wordt officieel geopend door
Hugo Schiltz, minister van de Vlaamse Gemeenschap,
op vrijdag 26 maart om 20 u.
ledereen welkom. Gratis toegang.

Smur Sourire is terug!

"Dominiquen1que-n1que
in disco ...
•

•

11

Wie herinnert zich niet het pittige
liedje "Dominique-nique-nique", uit
'62? Een nummertje dat tot in
Amerika nummer één werd en
waarvan jarenlang nieuwe versies
op de markt kwamen. Het nummer
kreeg extra aandacht omdat het
gebracht werd door een jonge
muzikale non uit het klooster van
Fichermont bij Waterloo. Wij ,,zagen" ze optreden in de grote hal te
Overijse, omringd van grote witte
lakens... zodat de stampvolle zaal
slechts haar geprojekteerde schaduw-met-gitaar kon opvangen, terwijl de luidsprekers haar aandoenlijke vertolkingen overbrachten.
De "singing nun" werd een superster, en Debbie Reynolds was de
geknipte persoon voor de hoofdrol voor een gelijknamige film.

omwille van broze kontrakten en
slechte afspraken! Inmiddels blijft
,,zuster Glimlach" zingend getuigen van haar geloof en de taak die
Dominicus haar oplegde. Nu, precies twintig jaar later, is ze terug,
en voor de pers stelae ze het
gekende nummertje voor, in... disco-versie... Het wordt wel even
wennen aan de elektronische begeleiding van de Telex-jongens
Dan Lacksman (ooit bij Johan Verminnen) en radioster én producer
Marc Moulin. Twintig jaar hebben
sporen nagelaten en de liedjes
gaan nu over feminisme, contestatie en drugs. Maar "Dominique"
blijft - ook in deze versie - uit
haar mond sprankelend en overtuigend.

Maar al dat werelds steeg naar het
hoofd van sreur Sourire, alias zuster Luc-Gabriëlle, die in 1966 haar
pij omwisselde en onder eigen
naam, Jeanne Deckers, een studentenkot te Leuven ging betrekken, vanwaar ze haar nieuwe idealen wou verwezenlijken.

Vlaanderens plezantste en meest
boeiende popgroep op de planken
is zonder twijfel "Polizei", de negenkoppige formatie uit de Brabantse witloofdriehoek. Na eerst
optredens in het Leuvense, Mechelen en Diegem-bij-Brussel voor
eigen publiek schuimt "Polizei" nu
reeds twee jaar het Vlaamse land
af met steeds groter sukses. De
twee eerste singeltjes werden positief onthaald, en de derde keer
wordt wellicht de beste keer: want
het nummer is de titelsong van
een bekende film, en verschijnt
over een paar maanden. Inmiddels
gebeurden ingrijpende wijzigingen
voor de groep: het foute "Der"
voor de naam werd weggelaten
en nieuwkomers Koen Leemans
(terug uit de VSA) en Paul Poelmans (ex.Jef Van UytseD aan de
toetsen zijn waardevolle aanwinsten.
De negenkoppige formatie omvat
verder een swingend kopertrio, en
zanger-leider Jean-Rousseau die
samen met gitarist Kris de nieuwe
voorzanger Piet Van Bever optimale kansen geven. Spitsvondige
arrangementen en muzikale vondsten verrassen om de haverklap
en de tweemaal veertig minuten
durende show maak je met de
glimlach mee. Er zijn heel wat
nieuwe nummers, zowat de helft
van het programma, wat dus hard
werken heeft betekend.
"Polizei": een groep om mee te
maken en volgend seizoen in de
jeugdklub of ontmoetingscentrum
binnen te halen. Kontakt kan langs
Sofa, Dekenijstraat 21 , Kortenberg.

Eens vanonder de kromstaf kwam
de fiskus op de proppen maar de
grote sommen geld die het klooster binnenstroomden stonden nog
op haar naam ingeschreven: het
begin van jarenlange problemen

ONGeSTELDE
LÏCHAMtf'l

Sreur Luc-Gabriëlle twintig jaar later: Jeanne Deckers...

Funky Polizei

Sergius
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25 jaar ,,Ons Erfdeel''
de ..Stichting Ons Erfdeel". In 1972
kon dan in Rekkern het "Dialoogcentrum" van de stichting worden
gebouwd. De redaktie en de administratie werden er ondergebracht
en het tijdschrift werd professioneel aangepakt
Eens deze materiële "vaste voet"
kon de stichting aan nieuwe initiatieven denken. In 1972 werd gestart met het tijdschrift "Septentrion, revue de culture Neerlandaise". Dit blad informeert de Franstaligen over de Nederlandse kultuur
en bereikt 7.000 adressen in
Frankrijk en Wallonië.

Verleden week verscheen het
eerste nummer van de vijfentwintigste jaargang van "Ons Erfdeel",
het algemeen-Nederlands kultureel tijdschrift Op een persbijeenkomst in het "Dialoog-Centrum" te
Rekkern - 11 meter beneden de
Franse grens - vertelde Jozef
Deleu hoe het vijfentwintig jaar
geleden allemaal in zijn werk was
gegaan.
Op de jaarlijkse bijeenkomst van
het "Komitee voor Frans-Vlaanderen" in 1956 werd door André
Demedts aan Jozef Deleu, hij was
toen negentien en onderwijzer,
voorgesteld kontakt op te nemen
met Frans-Vlamingen, Vlamingen
en Nederlanders om een tijdschrift op te richten dat de FransVlaamse problematiek bekend
zou maken in het Nederlandse
taalgebied en de samenwerking
tussen de Nederlandssprekenden
zou bevorderen.
Deleu zocht kontakt met zijn vrienden van de plaatselijke studentenvereniging en een jaar later verscheen het eerste nummer van
"Ons Erfdeel" onder de tweetalilge
titel "Ons Erfdeei-Notre Patrimoine". De oplage van dit nummer
bedroeg 250 eksemplaren en het
telde 20 bladzijden.
De reakties op dit nummer waren
vrij positief. Ook vanuit Nederland
en vanaf het tweede nummer traden drie jonge Nederlanders toe
tot de redaktie. Daardoor werd de
opzet van het blad verruimd.
Frans-Vlaanderen kreeg nog wel
ruime aandacht, maar het algemeen-Nederlands karakter van
het blad haalde de bovenhand.
Tijdens de eerste en de ftNeede
jaargang verscheen het blad
slechts drie keer per jaar. Vanaf
de derde jaargang werd "Ons Erfdeel", dat nog steeds zijn tweetalige naam droeg, driemaandelijks.
Vanaf de 4de jaargang (1960)
werd het blad uitsluitend ..Ons
Erfdeel" en viel ..Notre Patrimoine"
weg.
Vanaf de 5de jaargang (1961)
werd het algemeen-Nederlands
karakter nog nadrukkelijker. Het
blad, dat van meetaf uitgesproken
pluralistisch was opgezet, werd nu
gepatroneerd door een "veelkleurige" Raad van Advies waarin
vooraanstaande Vlamingen en
Nederlanders zitting namen.
Tussen 1961 en 1970 nam het blad
een opmerkelijke inhoudelijke
vlucht. Het blad had een oplage
van 8.000 eksemplaren en telde
begin 1970 niet minder dan vijftig
vaste medewerkers.
In september 1970 werd dan de
..Stichting
Vlaams-Nederlandse
Ons Erfdeel vzw" opgericht In
1980 verliet Jozef Deleu het onderwijs en trok gedurende twee
jaar door Nederland en Vlaanderen om de fondsen bijeen te brengen voor de verdere uitbouw van

In 1976 ontstond het wetenschappelijke jaarboek .. De Franse Nederlanden - Les Pays-Bas Français", een publikatie die inform$itie
brengt over Noord-Frankrijk. In
1981 startte de ..Stichting Ons
Erfdeel" met een reeks meertalige
brochures over aspekten van de
Nederlandse kultuur, een initiatief
dat gunstig onthaald werd in het
buitenland. In 1980 publiceerde de
Stichting een omvangrijke bibliografie .. Ons Erfdeel" over het tijdschrift van 1957 tot 1977. Uit deze
bibliografie blijkt dat in de eerste
twintig jaar van het blad méér dan
700 medewerkers aan het blad

hebben meegewerkt en dat het kingen worden getroffen om eertijdschrift voor heel wat aspekten lang met een Engelstalige en
van het kulturele leven en de Duitstalige uitgave uit te pakken.
kultuurpolitiek toonaangevend is "Wij" biedt de redaktie van "Ons
geweest Het eerste nummer van Erfdeel" van harte wensen van
de 25ste jaargang (1982) ver- geluk en dank bij deze jaardag.
schijnt in een normale omvang van Het tijdschrift is samen met de
160 bladzijden en telt een extra- vele andere uitgaven een onmisoplage van 20.000 eksemplaren in baar instrument van informatie geplaats van de gebruikelijke 10.000 worden over álle aspekten van de
Nederlandse kultuur. een brug tuseksemplaren.
sen Noord en Zuid ; de wereldwijJozef Deleu die tijdens de bijeen- de gangmaker van het rijke verlekomst geflankeerd was door zijn den en boeiende heden van de
redaktiesekretaris Werner Duthoy Nederlandse kultuur en taal.
en redaktielid Erik Vandewalle, - Stichting Ons Erfdeel. Murisssonstraat
deelde mee dat de nodige schik- 160 te 8530 Rekkam (~1.12.00.

Twee nieuwe VTB-brochures bewijzen daL

Conscience en het
Bij de Vlaamse Toeristische Biblioteek verschenen onlangs twee
merkwaardige brochure, de deeltjes 275 en 276. Wij raden ze onze
lezers ten zeerste aan. Het eerste
nummer "Hendrik Conscience, de
reislustige" kan worden beschouwd als een verre aanloop tot
het Consciencejaar 1983 en is
tevens een postume hulde aan de
auteur, prof. Gilbert Degroote die
een uitstekend Conscience-kenner was.
In 1881 werd aan Hendrik Conscience biezonder veel eer bewezen : hij werd erelid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, hij ontving het
eredoctoraat te Leuven, hij kreeg
een grootse volkshulde te Brussel
en in Antwerpen werd hem een
standbeeld toegezegd. Naar aanleiding van de 1OOste verjaardag
van die feiten, vatte prof. dr. Gilbert Degroote, die op 18 sept
1981 te Leuven overleed, het plan
op de Vlaamse volksschrijver als
reislustige te belichten vanuit een
nieuw oogpunt, nl. zijn briefwisseling. Die studie werd aangevuld
met enkele onuitgegeven brieven
van Hendrik Conscience. Alvorens de reisbrieven in hun historische kontekst te plaatsen, onder-

~KVS

blijven boeien

zocht de auteur de motieven, die
de produktieve Vlaamse volksschrijver tot het reizen hebben
aangezet.
Uit de bestudeerde brieven blijkt
overigens een duidelijke liefde van
Conscience voor het reizen. Ze
werden geschreven vanuit Hastière en Waulsort, in de Ardennen, en
vanuit Bordeaux en het Rijnland.
Behoudens op zijn buitenlandse
reizen, zocht Conscience vooral
het ongeschonden gelaat van zijn
land, dat hij vond in de Kempense
heide, aan de nog gave Vlaamse
kust. aan de boorden van de Waalse rivieren en in de schilderachtige
dorpen van de Ardennen.
Het tweede deeltje handelt over
het AKVS dat de jongste tijd een
hernieuwde belangstelling geniet
De betekenis van het Algemeen
Katoliek Vlaams Studentenverbond waarin heel wat 'Vlaamsgezinden hun bezieling en overtuiging vonden, wordt door Lionel
van den Berghe geschetst
Om het AKVS juist te situeren
verwijst de auteur terecht naar
Rodenbach, die met zijn Blauwvoeterie in 1875 de eerste echte
jeugdbeweging in Vlaanderen oprichtte. Ook in Brabant, waar Pol
de Mont biezonder aktief was, en

in Oost-Vlaanderen en Antwerpen
begonnen de studenten zich stilaan te organizeren. In 1877 werd
in Gent de grondslag gelegd van
een Algemeen Katoliek Studentenverbond, maar die vereniging
kreeg het weldra hard te verdu-

ren, vooral vanwege de vervolging
van Vlaamsgezinde studenten
door de overheid. De stroming
was echter te sterk, zodat in 1890
het tweede AKVS tot stand
kwam, dat ook weer in 1895 onder
zware druk bezweek. en in 1903
voor de derde maal het AKVS
werd opgericht De auteur volgt
dan de evolutie van die vereniging
voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Treffend belicht hij de
groeiende repressie vanwege de
kerkelijke overheid, die o.m. in
1925 het Vlaams-nationalisme veroordeelde, waardoor heel wat verwarring groeide in de studentenmiddens. De toenemende druk en
de oprichting van het Jeugdverbond voor Katolieke Aktie (1928)
waren er ten slotte de oorzaak
van dat het AKVS meer en meer
terrein verloor. In 1934 wijzigde·
het AKVS zijn naam in AKDS
CAlgemeen Katoliek Diets Studentenverbond) en werd de s~!Jden
tenbeweging een volksbeweging.
De auteur besluit zijn brochure
met enkele getuigenissen o.m. van
Miehiel van de Kerckhove, prof.
A. Kriekemans, Albert Westerlinck en Konstant van Genechten,
die het belang van het AKVS in
het geheel van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd belichten.
- Beide brochures kosten 30 fr. en kunnen gekocht worden in alle VTB-VAB-win·
kela of bij de VTB, St.Jakobamarkt 45-47 te
2000 Antwerpen.

20 jaar politiek kursief van
dio Genes, alias Toon van Overstraeten

Daarenboven

" Daarenboven
zegtzUn
natte vinger
hem ..:
een scherpzinnig,
onthullend, geestig
niet zelden cynisch
dokument uit 20jaar
Vlaamse en Belgische
realiteit.

VerkrUgbaar in
alle goede boekhandels

575fr

~zl)nmger
hem...

20 )aM poldek lanlef

•

Nu al 20jaar schrUft Toon van Overstraeten
zUn rubriek "dio Genes· in het Volksunielucied en scherp, mild waar het
weekblad
kan maar bikkelhard waar het moet. Deze
steeds briUante, vaak gevreesde en historisch
belangrUke stukken werden nu voor het eerst in
boekvorm samengebracht : een uitzonderlUk.
aangrUpend en aktueel boek.
Henri-FlorisJespers, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, situeert In
zijn uitvoerige inleiding dit unieke boek tegen
de historische achtergrond van het politieke
kursief en pamnet. Ook dit essay is een relevante bUdrage over een In Vlaanderen uiterst
zeldzaam beoefend genre.

·wu·...

"Daarenboven zegt zUn natte vinger hem .. :
wordt uitgegeven door de uitgever!i Walter Soethoudt
Het boek kan ook besteld worden bij weekblad
.,Wij", Barrikadenplein 12 te 1000 Brusse!.

Het Vlaamse geweten op het scherp van de pen
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Dramatische titelstrijd

Do~ing
In het wekelijks ,.profiel" van "Het
Belang van Limburg" werd vorige
zaterdag aandacht besteed aan
de handel en de wandel van prins
Alexander de Merode. De opvolger van prins Albert in het Internationaal Olympisch Komitee is ook
al zestien jaar lang de voorzitter
van de Medische Kommissie en
als dusdanig gemachtigd verklaringen af te leggen omtrent het gebruik van doping in internationale
prins
De
sportkompetities.
spreekt zich onomwonden uit tegen het gebruik van doping: ,.Dopinggebruik is fundamenteel oneerlijk. Zowel door profs als door
amateurs. De vergelijking met
piloten, popsterren, vrachtwagenchauffeurs en studenten, die
vrijuit stimulerende middelen
kunnen gebruiken, gaat niet op.
laatstgenoemde n houden geen
wedstrijd en hebben de bedoeling niet om eerste, tweede of
derde te worden. Door het aanwenden van doping bestelen zij
hun kollega's-konkur renten niet
Tricherende profs en amateurs
doen dat wel. En dan spreek ik
niet van hun gezondheid en
evenmin van de etiek. Dit laatste
speelt bij de profs misschien
anders dan bij de amateurs, maar
het morele princiep is hetzelfde.ft
Duidelijker kon het wel niet gezegd worden. De prins voegde er
nog aan toe dat dopingbestrijding
erg moeilijk was en is. Doeltreffende voorlichting is kostelijk en de financiële middelen daartoe kunnen
amper worden gevonden. Bovendien loopt de praktijk altijd voor op
de teorie. Met andere woorden :
de in de laboratoria opgezochte
stimulantia werden in de praktijk

is diefstal

vaak al door nieuwe middelen vervangen die door de wetenschap
nog precies moeten worden omschreven en die do0rgaans niet
onmiddellijk kunnen worden opgespoord. De prins haalt krachtig uit
naar de turnsport en de voetbalsport terwijl hij ook bange vermoedens heeft omtrent de zwemsport
Onwaarschijnlijk is inderdaad dat
de turnsport zelf niet eens een
medische kommissie oprichtte.
Deze sportbond, die volledig
wordt gekontroleerd en gedomineerd door bestuurders uit het
Oostblok, doet alsof er helemaal
niets aan de hand is wanneer de
gekonditioneerde en afgerichte
dreumessen halsbrekend werk
verrichten aan de brug met de
ongelijke leggers.
De voetbalbond krijgt er eveneens van langs omdat deze machtige lobby zichzelf boven elke verdenking verheft. Tot het tegendeel
is bewezen gaan de heren er
vanuit dat er voor de krachtpatserijen - anders kun je het hedendaags voetbal toch niet omschrijven - op de groene rechthoek
geen stimulantia worden aangewend. De politiek van de voetbalbond is er dan ook op gericht elk
onderzoek onmogelijk te maken.
In Nederland, waar de KNVB zich
in feite niet anders opstelt dan
onze KBVB, werden vorige week
de resultaten bekend gemaakt
van een onderzoek naar het gebruik van doping in het betaald
voetbal. De KBVB, die het onderzoek had bevolen en ,.georiënteerd", kon fier melden dat minder
dan één percent van de voetballers naar verboden middelen gre-

pen. Er bestond bijgevolg niet langer reden tot ongerustheid en
verder onderzoek was overbodig.
Met de resultaten van dit onderzoek veegde onder meer de kwaliteitskrant ,.De Volkskrant" de
vloer aan. Ook hier liep de teorie
achter op de praktijk en werd
onder meer niets bekend gemaakt
omtrent het gebruik van spierversterkende middelen. Verder was
er twijfel omtrent het reprezentatief karakter van het onderzoek.
De kans dat er voor een belangrijke Europacupmatch méér geslikt
wordt dan voor een onschuldige
kompetitiewedst rijd is inderdaad
groot. Wielrenners pakken ook
gemakkelijker in een klassieker
dan in een kermiswedstrijd De
wieierbond is overigens de enige
sportbond die echt genade vindt
in de ogen van Alexander de
Merode. De internationale wielerunie is momenteel de enige sportfederatie die uitgebreid op doping
kontroleert. Zij heeft desbetreffend een traditie opgebouwd die
andere sportbonden haar slechts
kunnen benijden. De voorbeeldige
ijver van de wieierunie heeft echter ook een keerzijde: wielrenners
worden uiteraard het meest betrapt - hoe zou het in de gegeven
omstandigheden anders kunnen?
- en genieten bijgevolg een kwalijke reputatie die helemaal niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid. Want wij geloven allang
niet meer dat er nog één internationale topkompetitie doorgang
vindt zonder dat stimulerende middelen worden aangewend. Al kan
het natuurlijk geen kwaad dat Alexander de Merode dit nog eens
duidelijk liet verstaan.

De tweeëndertigjarige Magda
llands is te Waregem voor de
derde maal Belgisch veldloopkampioene geworden. De titelstrijd
van de dames zat vol dramatiek.
Marleen Mols, de grote favoriete,
stortte in de slotmeters figuurlijk in
elkaar. Ze stak haar hand al uit
naar de kampioenstitel toen lopen
plots strompelen werd. Het laatste
greintje macht had haar verlaten.
Ze had zich uitgeput in de strijd
met titelverdedigster Marie-Christien Deurbroeck, die zelf derde
eindigde. Daarmee was het verhaal nog niet rond want ook Francine Peeters kreeg haar deel van
de tegenslag. Zij sloeg tegen de
grond toen Marleen Mols, die in
onveranderlijk
titelstrijd
een
schijnt te zullen falen, vernietigend
demarreerde en de ontknoping
inluidde.

Belangrijker dan de uitslag schijnt
ons evenwel dat nogmaals werd
bewezen dat ook vrouwensport
spectaculair kan zijn. Onze atletes
brachten te Waregem sport van
de bovenste plank en het is weinig
waarschijnlijk dat de heren zondag beter zullen vermogen. Meer
onverwachte ontwikkelingen in zo
weinig meters schijnen nagenoeg
onmogelijk.
Andere vaststelling: Betty Van
Steenbraeek is wel degelijk de
grote belofte van de Belgische
atletiek. Zij werd juniorenkampioene en verlaat de jeugdkategorieën
met een onvergelijkbare erelijst:
nooit werd zij verslagen in een
Belgisch veldloopkampioenschap.
Zes jeugdtitels vergaarde zij en ze
zal het daar wel niet bii laten.

Magda llands, kersverse kampioene...

Liboton in het spoor van Eric De Vlaeminck
Roland liboton, de 24-jarige veldrijder uit het Hageland, is in het
Franse lanarvily voor de tweede keer wereldkampioen bij de
beroepsrenners geworden. Zijn sukses, dat evenzeer met het verstand als met de benen werd behaald, was een halve verrassing. Een
verrassing omdat liboton in het naar zijn einde lopende veldritseizoen nooit onomstreden boven de tegenstand had getroond. In de
duels met Roger De Vlaeminck trok hij zelfs geregeld aan het kortste
eind. Maar toch kon men niet van een sensationele ontwikkeling
spreken.
Liboton was al vroeg voorbe- Libotons vroegtijdig uitgesproken
stemd om in bossen en velden bedoeling maakte kritische bedengrote triomfen te verzamelen. In kingen los. Hij kon het niet meer.
1978 al werd hij in Armorebieta heette het. Hij maakte zichzelf
wereldkampioen bij de amateurs. maar wat wijs. werd eraan toegeTwee jaar later werd hij in het voegd. En zoals het in dit land
Zwitserse Wetzikon een eerste vaker de gewoonte is werden
opvattingen
keer wereldkampioen bij de profs. bovengenoemde
Hij versloeg de in eigen tuin fiet- hard gemaakt met .. verhalen over
sende Zweifel met groot over- de vrolijke levenswandel" van de
wicht. In de winter van 1981 fietste man die op alle vlakken voorbeLiboton als een echte wereldkam- stemd schijnt om de sporen van
pioen Hij reeg de overwinningen Eric De Vlaeminck, de beste veldaan elkaar en faalde eigenlijk al- rijder aller tijden, te drukken.
leen maar 1n het... wereldkam- Liboton heeft zich aan niets gestoord. Hij heeft de critici het
pioenschap.
Liboton redeneerde toen met lan- zwijgen opgelegd en bewezen dat
delijke nuchterheid. Het zou hem dit land slechts weinig ,.kenners"
geen tweede keer overkomen. Hij van het veldritgebeuren bezit.
besloot in deze winter alles op de Liboton gebruikte in de bedoelde
titelcrossen te zetten. In Nijlen (het titelwedstrijden evenzeer zijn verBelgisch kampioenschap) en La- stand als zijn benen. Hij weigerde
narvily wilde hij winnen. De rest de risico's en sloeg zijn slag telkens ,.berekend" in de slotkilomewas bijkomstig.
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ter. Hij kent blijkbaar beter zijn
gaven en gebreken dan menig
konkurrent. Liboton, die in de zomer met enige ambitie in wegwedstrijden aanzet, beschikt over een
zeer behoorlijke eindspurt. Hij betrouwt erop en vermijdt bijgevolg
de slopende krachtinspanningen
onderweg.
Nu al belooft de winter van 1983
ongemeen boeiende strijd. Roger
De Vlaeminck, die nooit nagelaten
heeft het talent van Liboton te
relativeren. heeft aangekondigd
zich dan serieus op het veldrijden
te zullen toeleggen. Hij wil zelfs
een gooi doen naar de nationale
en de wereldtitel. ..
De Vlaemincks ambities kunnen
het veldrijden slechts baat bijbrengen. De wereldtop is immers smal
en eerder oud. Liboton, Zweifel,
Stamsnijder, Thaler. de 37-jarige
Robert Vermeire (nog altijd goed
voor een v1erde plaats in ·Lanarvily!) en Johan Ghyllebert. Daarmee hebben we het gehad. Bij de
amateurs kondigt zich bovendien
weinig of geen nieuw talent aan.
De 32-jarige Fisera zegevierde opnieuw en Paul De Brauwer, die als
een echte Oostblokrenner blijkbaar .. levenslang" amateur wenst

te blijven, eindigde slechts vijftiende... Volgend seizoen kan de veldritsport nochtans nieuwe zuurstof
krijgen. In België verzamelden de
belangrijkste organizatoren zich in
een v.z.w. Zij willen de toprijders
gezamenlijk voor al hun wedstrijden engageren. Wie in Asper niet
rijdt komt ook in Overijse niet aan
de start. Op die manier hoopt men
meer belangrijke wedstrijden op
de kalender te krijgen, denkt men
de organizatiekosten te kunnen
drukken. en rekent men erop de
publieke belangstelling te stimuleren. Aan die topkoersen zou trouwens een ..algemene rangschikking" vastzitten die voor de renners biezonder lonend zal uitvallen.
Er roert bijgevolg een en ander in
de veldritwereld. De verhoopte
klassiekers zijn er weliswaar nog
niet maar voornoemd initiatief kan
wel de aanzet zijn naar meer orde
en logica binnen een wereldje
waarin de organizatoren door onderling opbod echte topwedstrijden nagenoeg onmogelijk maakten. Indien het Belgisch initiatief
suksesrijk blijkt te zijn hoeft niets
de uitbreiding naar het buitenland
toe in de weg te staan.
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Ik ben
geen "kerstekind"!

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

Geboren op 24 december 1931 is algemeen voorzitter Vic Anciaux net geen Kerstekind_ al scheelde het maar een half uurtje.
Geboren op 24 december 1931 heeft onze voorzitter net de kaap van de 50 overschreden. Bij deze verjaardag past een geschenk_ een geschenk waaraan zowel de
algemene voorzitter als wijzelf of een ander deugd zal beleven. Een abonnement op
het weekblad .WIJ!".
Onderstaand vindt U een afdruk van de folder waarmede wij .cadeau's voor Vic Anciaux" gaan werven. Op het Algemeen Sekretariaat ligt een ruime voorraad van deze
folder op ons te wachten.

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- zaai .. Sportif".
e Zaterdag 27 maart: Antwerpen, Mechelen - Mechels
Miniatuurteater.
Zondag 28 maart: Brabant, Strambeek-Bever- Kultureel
Centrum.
Zaterdag 3 april: Limburg, As - Hotel .. Overeinde~
Zondag 4 april: Oost-Vlaanderen, Aalst- zaal ,.Ter Mael~
Tijdens de voormiddag zijn er werkvergaderingen 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.

e

e

e
e

Top-30
Deze week brengen wij een Top 30 van de beste .WIJ"-wervers en je merkt het,
de stand begint reeds vorm te krijgen. Eerst de Top 20, deze wordt getrokken
door twee kamerleden (Caudron en Kuijpers) en geduwd door een kersvers
kamerlid, Oktaaf Meyntjens. Enkele in het oogspringers: de Top 20 wordt
gestoffeerd door zeven partijraadsleden, 3 toppers uit het arr. Leuven en drie
dames, ook duiken er een aantal verrassende nieuwelingen op zodat we een
verscheiden gezelschap mogen begroeten. Ook in de Top 30 doen een reeks
neofieten hun intrede, voorlopig zitten die nog onder de 120 puntengrens maar
met wat inspanning zullen ze te vrezen zijn.

1. Jan Caudron, Aalst ........................................... 1572

2. Willy Kuijpers, Herent .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 1020
3. Erik Vandewalle, Izegem ....... .. ......................... . 576
4. Jef Vincx. Erps-Kwerps .................................. ~- 552
Anny Lenaerts, Wilrijk ..................................... .
Paul Cresens, Schaffen ................................... .
Albert Huyghe, Veurne . ................ .. ..... . ........... .
Rik Haelterman, Denderwindeke ......................... ..
Willy Serpieters, Oostende ...... . ............ .. ........... .
Lieve Favoreel. Lauwe ... . .... . ................... . ....... .
Veerle Thyssens, Ekeren ....... . . . ..... . ... .. ... . ......... .
1 2. VU-Sint-Uiriks-Kapelle ..................................... .
13. Georges Raes, Ledegem ......... .. ..... . . ... ............ ..
Jan Van Dooren, Sint-Martens-Latem ..................... .
15. Johan Van Coppenolle, Sint-Truiden ...................... .
VU-Wommelgem . .. . ......................... . ... . ........ .
17. VU-Zedelgem ..................... . .... . ... .. ...... . ...... .
18. Achiel Goderis, Oostduinkerke ........................... . .
Frans Kuijpers, Schilde .. .......... .. ...................... .
Oktaaf Meyntjens, Burcht ................................. .
21 . Hugo Segers, Bornem ........ .. ........................ .. .
22. Agnes Vandenhout, Knokke-Heist ......................... .
VU-Antwerpen-Stad ...................................... ..
24. Hilaire Govaert. Sint-Niklaas ............................... .
Albert Pysson, Kooigem .................................. .
Lieve Van Tijghem. Gent .................................. .
Norbert Vandecasteele. Koekeiare ........................ .
VU-Sint-Gillis-Waas ........................................ .
29. Guido Boone. Lochristi .................................... .
Guido Callaert, Opwijk .................................... .
Herwig Cornelis, Meise ................................... .
Fons Dhollander, Stekene ................................. .
Jozef Labaere, Kortrijk ... .. ... . ....... .. .................. .
VU-Sint-Amandsberg ...... .. ............. ..... ............ .
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aktie "EEN CADEAU VOOR VIC ANCIAUX"

504

264
240
216
204
168
168
156
144

144
132

132
126

120
120
120
96
84

84
72
72

72
72
72

60
60
60
60
60
60

Gelieve deze kaart ingevuld, onder omslag en met het onder "logisch" vermelde
ingesloten terug te zenden aan: Weekblad WIJ, Barrikadenplein 12. 1000 Brussel.
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NATUURLIJK

doe ik mee aan de aktie "een cadeau voor Vic Anciaux".
Noteer mij dus maar meteen als WIJ-abonnee.
Mijn naam is:
Ik woon:

UITERAARD

doe ik mee aan de aktie "een cadeau voor Vic Anciaux".
Daarom schenk ik van harte een WIJ-abonnement aan
Haar/zijn naam is:
Zij/hij woont:

VANZELFSPREKEND

doe ik mee aan de aktie "een cadeau voor Vic Anc1aux".
Ik heb dan ook onmiddellijk een nieuwe WIJ-abonnee
gewonnen. Wilt u WIJ voor één jaar sturen aan
Mevrouw/meneer:
Zij/hij woont:

LOGISCH ...

u mag op deze kaart ook "natuurlijk", "uiteraard" én
"vanzelfsprekend" invullen ... maar vergeet niet per ingevuld adres een check of overschrijving ten bedrage van
750 frank in te sluiten.
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VUJO-debat over Jeugdbeleid
te Stabroek
Naar aanleiding van de uitgifte van
haar brochure ,.Jongeren in Stabroek
= een vergeten meerderheid" organizeerde de plaatselijke VWO-afdeling
op 4 februari een debat over het
gemeentelijk jeugdbeleid.
Elke fraktie, vertegenwoordigd in de
gemeenteraad, werd uitgenodigd om
een spreker af te vaardigen.
Alras bleek echter dat de traditionele
partijen niet geneigd waren de uitnodiging te aanvaarden.
Alleen ,.De Nieuwe" en de Volksunie
gaven een duidelijk, positief, antwoord.
De CVP-voorzitter stelde in zijn reaktie op de uitnodiging: .. Voor de CVP is
1982 te belangrijk om aan zoiets mee
te doen·: .. Wij hebben mensen die jullie
toch onder tafel praten." en .. De Chiro
en de scouts werken goed en zijn
volledig in onze macht (?J':
De PVV had liever een debat gehad
onder specialisten want .,politici kennen daar toch niets van ~
De SP verontschuldigde zich omdat
één van hun zeven gemeenteraadsleden op skivakantie was en dat was
juist diegene die...
Zo gingen op de avond zelf alleen Juul
Delie (Oe Nieuwe) en Rudi De Sitter
(VU) de konfrontatie met de goedgevulde zaal aan. Moderator was nationaal VUJO-voorzitter Joris Roets.
Als eerste kwam de VU aan bod. Rudi
De Sitter betreurde de afwezigheid
van de traditionele partijen en gaf dan
een analyse van de huidige toestand.

In Stabroek zijn 6.400 jongeren beneden de 25 jaar (42 % v.d. bevolking), er
is zelfs geen begin van een jeugdbeleid en de jeugdraad bestaat slechts
op papier. In dat laatste zijn de niet-georganizeerde jongeren helemaal vergeten.
Als alternatief stelt de VU dat in een
deelnemingsdemokratie de jeugd bij
het ganse gemeentebeleid moet betrokken worden.
Konkreet wil de VU :
e de oprichting van een jeugdinfodienst met een jeugdkonsulent die
nauw samenwerkt met een pluralistisch samengestelde jeugdraad, waar
ook de niet-georganizeerde jeugd aan
bod komt ;
e een degelijk verkeersbeleid met
schoolroutes, schoolerven, verkeersdrempels, enz.;
e het organizeren van een speelbeleid;
e het uitbouwen van een kleinschalige infrastruktuur.
Tevens benadrukte Rudi het probleem
van de Jeugdwerkloosheid Juul Delie
(Oe Nieuwe) stelde dat de jeugdraad
een 12-tal jaar geleden wel goed funktioneerde maar toen door partijpolitieke Clees CVP) bemoeienissen gekelderd werd.
De Nieuwe zag de volgende mogelijkheden voor een goed jeugdbeleid:
- meer subsidies en deze gelden zelf
door de jongeren laten beheren ;

ANTINERPEN

- een aangepaste jeugdinfrastruktuur;
- een aangepast personeelsbeleid
met een jeugdkonsulent, jeugdpolitie;
- aanpassing van de statuten van de
jeugdraad.
Na deze beide uiteenzettingen begon
dan een levendig debat met de aanwezigen waarin vooral de niet-partijgebonden jongeren, met voorbeelden.
het falend jeugdbeleid aan de kaak
stelde.
Tevens werden er afspraken gemaakt
om samen, VUJO, De Nieuwe, VU en
niet-partijgebondenen iets aan het
jeugdbeleid te gaan doen.
VUJO-Stabroek dankt Joris Roets
voor zijn perfekt modereren, Juul en
Rudi voor hun uiteenzettingen en al de
aanwezigen voor hun aktieve bijdrage.
Koen Raets

Gemeente Ekeren
Bij het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van part-time klerk-kassier gemeentelijk zwembad aangelegd.
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op de gemeentesekretarie, Veltwijcklaan 27 te Ekeren.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 31 maart
1982.
!Adv. 301

Kamerlid Somers verzet zich tegen
spoorwegviadukt te Blaasveld en Hombeek
Kamerlid Joos Somers vroeg aan de
Minister van Verkeerswezen en PTI,
Herman De Croo. of hij de beslissing
van zijn voorganger inzake aanpassingswerken van spoorweglijn 54 (Mechelen-Willebroek-Sint-Niklaas) door
middel van een bovengrondse spoorwegviadukt niet zou kunnen wijzigen.
Joos Somers stelde in het Parlement
een alternatieve oplossing voor waarbij hij ondergrondse doorgangen op
de drukke plaatsen (zoals bij voorbeeld de Mechelsesteenweg te Blaasveld) voor het autoverkeer, fietsers en
voetgangers voorziet. Hij verdedigde
zijn ,.gelijkgronds voorstel" met maximimale beveiliging op basis van volgende voordelen : 1. 1agere kostprijs; 2.
behoud van de oorspronkelijke dorpskernen ; 3. geringe hinder voor de
bevolking ; 4. vrijwaring voor het leefmi-

lieu ; 5. veilig verkeer voor kruisend
autoverkeer door de ondergrondse
doorgangen op de drukste plaatsen.
Minister De Croo wees het alternatieve plan van Joos Somers van de hand.
De geplande spoorweguitbreiding kan
volgens de minister niet op het huidige
gelijkgrondse niveau gebeuren. De frekwentie van de treinen op spoorweglijn 54 zal zodanig opgedreven worden
dat de gelijkgrondse verkeersveiligheid in het gedrang komt. Een optimale
verkeersveiligheid bekomt men maar.
aldus de minister, door de treinen ter
hoogte van Blaasveld op een verhoogde berm te laten rijden en de overwegen te Hombeek-Heike af te schaffen.
Het besluit van de vorige SP-minister
van Verkeerswezen moet dus uitgevoerd worden. meent minister De
Croo. ook al is de kostprijs dan aanzienlijk hoger. Het spoorwegverkeer
laten verlopen in een ondergrondse.

open gleuf komt niet in aanmerking,
gezien de ontzaglijk hogere kostprijs.
Kamerlid Somers merkte daarbij op
dat de minister het probleem ontloopt
door geen antwoord te geven op zijn
voorstel om de autowegen en wegen
voor voetgangers en fietsers op de
drukste plaatsen onder de spoorweg
te laten lopen en aldus het gelijkgrondse voorstel met ontdubbeling van de
spoorweglijnen te verwezenlijken. Na
een onderzoek moest de vorige minister van Verkeerswezen immers toegeven dat dit de goedkoopste oplossing
was, het minste schade· berokkende
en een optimale veiligheid verzekerde.
Men vraagt zich dan ook af waarom
minister De Croo ondanks alles de
oorspronkelijke voorstellen van de
NMBS blijft verdedigen zonder een
afdoende argumentatie te kunnen naar
voor brengen tegen het voorstei-Somers.

OCMW-EKEREN
Bij het OCMW te Ekeren is volgende betrekking vakant in vast
dienstverband :
I half-time verplelelg(stler
voor het rusthuis.
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het sekretariaat van
het OCMW, Veltwijcklaan 130.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de
heer Voorzitter van het OCMW
CAdv. 29)
vóór I maart 1982.

VU-Ranst rouwt
Zaterdag 20 februari overleed op
62-jarige leeftijd Jos De Cock, oudschepen van Ranst en gemeenteraadslid van de fusiegemeente Ranst
Jos verstond de kunst om vastberadenheid en doorzetting te koppelen
aan een hartelijke kollegialiteit in de
schoot van de gemeenteraad.
Het gouden hart van Jos heeft het na
een lange slopende ziekte begeven.
Zijn persoonlijkheid zal ons steeds
bijblijven. De VU van Ranst deelt in
de rouw van de familie De CockStorms.
Wij danken Jos om zijn leven tussen
ons in de plechtige uitvaartliturgie op
zaterdag 27 februari om 10 u. in de
kerk van de Heilige Pancratius te
Ranst
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Arrondissement Turnhout start
Kempens Dienstencentrum
Vanuit de sterk aangevoelde nood om
mensen met vragen te helpen is er te
Herenthout het initiatief genomen een
sociaal centrum op te richten. genaamd : Kempens Sociaal Dienstencentrum voor Mensen met Vragen
v:z.w., gelegen in de Vonckstraat 39.
± 100 m. voorbij het parochiecentrum
van Herenthout
Het centrum zal ten dienste staan van
iedereen die bepaalde vragen heeft
van welke aard deze ook zijn (b.v.
juridisch, pensioen, vergoed1ngen,
werkloosheid, studie, antikonceptie,..)
en van iedereen die met zichzelf, met
anderen of met strukturen in een konfliksituatie is geraakt.
Wij trachten degelijke informatie. goed
advies en een passend antwoord te
geven op alle vragen.
Daarnaast willen we ons inspannen om
mensen met problemen te begeleiden
en praktische hulp te bieden in de
konkrete situaties.
De eerste opvang wordt gedaan door
een maatschappelijk assistente, maar
daarnaast is er een team van deskundige medewerkers (dokter, psycholoog, jurist. leraar. ortopedagoge, ..J op

wie beroep kan worden gedaan.
Onze informatie, hulp, advies of begeleiding zijn gratis en anoniem! Ondanks de nog gebrekkige akkommodatie, zal het centrum vanaf 1 maart tijdens onderstaande uren open zijn : maandag en woensdag van 8.30 tot
12.30 en van 13.00 tot 17.00 u.; dinsdag en donderdag van 13.00 tot
17.00 en van 18.30 tot 22.00 u.; vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00
tot 20.00 ; - zaterdag van 10.00 tot
12.00 u.

'

FEBRUARI
26 WOMMELGEM: biljartwedstrijd ,.Ineens af" (top-biljart) om 20 u.
in Den Klauwaerl lnr.: VU.
26 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u. 30
in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34. Gastspreker is Wim Jorissen over de politieke aktualiteit
26 KONTICH: Het Reizend Volksteater te gast bij Vlaamse Kring.
Een blijspel ..Volpone". Om 20 u. in Magdalenazaal. Inkom: 80 fr.
CJP en +3 pas: 50 fr.
27 BORGERHOUT: 2de VUJO-karnavalbal in Kultureel Wijkcentrum Cattelberg, Bothastraat Om 20 u. 30. Inkom: 100 fr. Speciale
prijs voor best verkleed koppel.
27 BORSBEEK: viering ..20 jaar Volksunie Borsbeek" vanaf 19 u. 45
in Tyrolerhof, de Robianostraat 214. M.m.v. Cecile Van Oijck, Egbert De Smet en lvome Cóme. Begeleiding met dwarsfluit. gitaar
e.a. Om 19 u. eucharistieviering. Solozang dr. C. Van Oijck.
27 WONDELGEM: jaarlijks Breugelfeest in zaal ..De Nachtegaal''
Westergemstraat Prijs: 300 fr. Vanaf 20 uur.
27 BRECHT: jaarlijks VU-bal om 20 u. in zaai ..Moderne", Dorpstraat,
St.-Lenaarts.
27 EDEGEM: kaartavond om 20 u. 15 in Drie Eiken. lnr.: VNSE.
27 ST.-KATELIJNE-WAVER: 17e Vlaams dansfeest met Joe Harris,
om 21 u. in de parochiezaal, Elzestraat. Voorverkoop: 80 fr. lnkom:
100 fr.
27 LAAKDAL: VU-Iedenfeest met mosselen of koude schotel. In
zaal De Valk te Eindhout Disco-bar.
27 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: 11 de VU-bal in
parochiezaal te Hulshout vanaf 20 u. 30. Orkest: VV Sextet. Inkom: 80 fr.
28 WOMMELGEM: voetbal VV De Zwaan-VK Den Klauwaert.
Vertrek aan Den Klauwaert om 12 u. Inl. in lokaal.
29 WOMMELGEM: voetbal Schilde-Voetbalklub Den Klauwaerl
Vertrek aan Den Klauwaerl Inl. lokaal.
MAART
2 ST.-KATELIJNE-WAVER: Spreekbeurt door senator Walter Luyten .. Van het Vlaanderen van gisteren naar het Europa van morgen". Om 20 u. 30 in het parochiecentrum, Elzestraat Inkom
gratis.
4 DEURNE: VUJO-arrondissementsraad in lokaal Trefpunt. Turnhoutsebaan 28, om 20 u. 30. Gastspreker: Hugo Van Hemelrijck.
5 BRASSCHAAT: Gespreksavond van VUJO met Paul van Grembergen over de Volksunie en haar programma. .. Volkspartij,
sociale partij, ongebonden partij. onkonventionele partij". Om
20 u. in ,.d'Oude Pastorie", Miksebaari 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.
6 AARTSELAAR: jaarlijks VU-bal ,.De Leeuwen dansen" in de gemeentelijke feestzaal, Guido Gezellestraat Om 21 u. Orkest:
Golden Bis Band. Inkom: 120 fr.
6 KESSEL: 16de Vlaamse nacht in de parochiezaal-Kesselstation. Om 20 u. 30. Orkest The Silverstars.
7 WOMMELGEM: Dienstbetoon door Henri Vande Weghe, van 11
tot 12 in Den Klauwaert.
7 RANST: sociaal dienstbetoon, juridisch advies met Bart Vandermoeren in de Wachtzaal te Ranst van 11 tot 12 uur.
12 ST.-KATELIJNE-WAVER: VU gaat naar een opvoering van .. Les
3 Jeanne" van M.M.T., Oijlehof 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 bestaan. Om 20 u. Orkest Stonne Wauters. Med. v. S.M.F. Scheldekoor Antwerpen en de fnfare Kempenland uit Nijlen. Org. St.Maartensfonds.
13 MEERHOUT: 8ste Vlaams bal in de parochiezaal te MeerhoutZittaart. Om 20 u. 30.
13 KASTERLEE-LICHTAART-TIELEN: 11de Vlaamse dansavond in
zaal .. De Druif', Markt te Kasterlee. Om 20 u. 30. Orkest ..The
Castello's".
19 WOMMELGEM: kaasavond met wijn voor VU-leden. Is tevens
een ledenvergadering. lnschr. 250 fr. per deelnemer.
21 BORSBEEK: toneelavond ,.Een plaatsje onder de zon" door het
Mechels Miniatuur Teater. Om 20 uur in zaal Relax, gemeentepark, de Robianostraat 54. Inkom 200 fr. Ter gelegenheid van 20
jaar VU-Borsbeek.
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
22 WOMMELGEM: VVM-Studiedag in Den Klauwaert om 20 uur.
27 EKEREN: VU-Ientebal in zaal ,.De Boterham", Veltwijcklaan 23.
27 HOVE : lentebal in zaal ,.Prinsenhof'. Kapelstraat 19 met Discobar
Jack & Jyll. Om 20 u. 30.
27 WOMMELGEM: Voetbalwedstrijd Den Klauwaert-Ladders
Smits VK op het ..Scheersel" om 17 u.
29 WOMMELGEM: VVM-Studiedag in Den Klauweert om 20 u.

20 jaar Volksunie te Horsbeek
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de VU te Borsbeek heeft het
afdelingsbestuur een drietal aktiviteiten gepland.
Op zaterdag 27 februari om 19 uur is
er voor de gelovige leden een eucharistieviering in de kerk van de St.Jan
Berchmansparochie. De solozang
wordt er verzorgd door Cecile Van
Dijck. Om 19 u. 45 begint het feestmaal in de naburig gelegen zaal van het
Tyrolerhof.

Tijdens en na het feestmaal zullen
Cecile Van Oijck, Egbert De Smet en
lvonne Cöme zorgen voor de zang en
de muzikale omlijsting.

chen betaalt men 200 frank. Belangstellenden kunnen kaarten bekomen
bij J. Denil tel. 21.01.91. Let op, de nog
vrije plaatsen zijn beperkt.

Op zondag 21 maart om 20 uur komt
Het Mechels Miniatuur Teater naar
Borsbeek. In de zaal Relax, gemeentepark, de Robianostraat 54 wordt .. Een
plaatsje onder de zon" voor het voetlicht gebracht. De regie is van Manu
Verreth. Voor twee uren schaterla-

Ook ..De Voorpost" bestaat 20 jaar. Tijdens de maand mei verschijnt ons
periodiek blad met een zesde speciale
uitgave. Het zal een overzicht geven
van de voorbije periode met de belangrijkste foto's en artikels.
Jef Denil
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Senator Bob Ma es:

BRA~ANT

,,Amnestie, omdat niemand
zonder zonden is ... ''
Op de tweeledige vormingscyclus van
VUJO-Halle-Vilvoorde over amnestie,
schetste senator Bob Maes op een
dida,ktische en overzichtelijke wijze de
achtergronden van de kollaboratie met
de Duitse bezetter. Vele Vlaams-nationalisten hebben tijdens de oorlog een
stap gezet, waarvoor ze later zwaar
zijn gestraft. Hun motieven waren veelzijdig. Enerzijds bestond er het algemeen onbehagen over de vooroorlogse korruptie en wanorde, anderzijds
was er het onrecht en de achteruitstelling waaronder het Vlaamse volk leed.

VUJOHalle-Vilvoorde
hield
kaderavonden
rond amnestie
Daarenboven speelden ook allerlei
tijdsgebonden faktoren hun rol. Vele
Vlaams-nationalisten voegden de daad
bij hun vroegere woord en aanvaardden de verantwoordelijkheid die hen
werd aangeboden, dikwijls in het belang van de bevolking. De gevluchte
macht koos resoluut de kant van de
geallieerden. Het verzet organizeerde
zich vlug en pleegde aanslag na aanslag. De weerwraakakties van Duitsland kwamen biezonder hard aan. Het
kwam van kwaad tot erger. Zoals
steeds was de kleine man het slachtoffer van het geweld. De haatgevoelens
tegenover de bezeetter laaiden op.
Niemand voelde zich meer veilig. In de
algehele verwarring werden veel fouten begaan ... De oorlog werd beslecht.
Daarna volgde een mateloze repressie

tegen alles wat Vlaams was. Dikwijls
werden de échte ii\Civieken, die de
oorlog hadden gebruikt om eigen profijt, ongemoeid gelaten. Vlaamse idealisten, die enkel de ontplooiing van het
achtergestelde Vlaanderen voor ogen
hadden gehad. die niets anders hadden gedaan dan hun volk trouw gediend, werden vermoord of opgesloten. Het was duidelijk, men wilde het
Vlaams-nationalisme tot op de grond
afbreken.
Nu, 37 jaar na de oorlog is bijna
iedereen het er over eens: de repressie was zonder maat, ze was onrechtvaardig en anti-VIaams. Toch weigert
de kille Belgische staat iedere vorm
van amnestie zelfs maar in overweging
te nemen. Deze staat wijst echte vrede
en verzoening af, blijft zich tegen
Vlaanderen keren. Voor ons een reden te meer om dit België af te wijzen!
Bob Maes stelde duidelijk dat het voor
hem niet zozeer gaat om centen, renten of pensioenen. maar dat amnestie
vooral om principiële redenen moet
afgedwongen worden.
Voor de vijftig aanwezigen staat het inmiddels vast: "Algehele en onvoorwaardelijke amnestie nu!"
Bob Maes herhaalde deze boodschap·
op vrijdag 19 februari in het kultureel
centrum te Strombeek-Bever.
Luc van Biesen
Mark Demesmaeker
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De Stichting Vic Anciaux
nodigt uit ten dans.

25
26

Op 27 februari a.s. in het
Fenikshof te Grimbergen.

Met zanger Jerry Blondel.
26
27
27
27
27

Don Juan
prins karnaval
in Schepdaal
Trad itiegetrouw had in Schepdaal de
verkiezing plaats van prins karnaval.
Ruim 2.000 mensen brachten hun stem
uil Uiteindelijk werd Don Juan aangesteld als prins 1982. Hij haalde het nipt
voor de oom van Urbanus van Anus.
Don Maurits. Volksvertegenwoordiger
Jef Valkeniers kwam de nieuwbakken
prins gelukwensen. Een pluim voor het
dynamisch bestuur van Volleybalklub
Schepdaal dat instond voor de organizatie. alsook voor de mensen van Pede
en Goudveerdegem die ervoor zorgden dat het geheel uitgroeide tot een
groots feest

Brussel-HalleVilvoorde danst
Het jaarlijks bal van het arr.
Brussel en Halle-Vilvoorde gaat
dit jaar door op zaterdag
13 maart a.s. De twee arr. besturen nodigen u van harte uit in
Belgique",
"Anciehne
Z!lal
Steenstraat 15 in het centrum
van Brussel.

GRIMBERGEN: kleinkunstavond metMieken Roei om 20 u. in
Fenikshof. Vanaf 22 u. 30 fuif met disco-bar Vicious Music.lnkom
80 fr. Voorverkoop 60 fr
AARSCHOT: Gespreide arrond1ssementsraad- Leuven om 20 u.
in lokaal 't Wit Toreke, Ter Heidelaan 97.
LENNIK : jaarlijks mosselfestijn vanaf 18 uur in herberg "in de
verzekering tegen de grote dorst" te Eizeringen. Ook op zaterdag
27-2 vanaf 18 uur en zondag 28-2 vanaf 12 uur. Maandag 1 maart
vanaf 16 uur.
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
"Morian", Rink 30 te St.-Pieters:Leeuw. Ook op 28-2 vanaf
11 u.30.
KOEKELSERG : Vierde Vlaams vriendenfeest 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 19 u. 30 in het Recreatiecentrum. Inkom : 60 fr.
GRIMBERGEN: bal Stichting Vic Anciaux, om 21 u. in het
Fenikshof. Inkom : 100 fr

MAART
3 ETTERBEEK: VUJO-VUB middagdebat met Nelly Maes over
.. Abortus". Vanaf 12 u. 30 Campus Oefenplein, lok. C 113.
gemeentbeleid"
..Eigentijds
4 HERENT-VELTEM-WINKSELE:
werkavond met kamerlid-burg. J. Gabriëls en het projekt ..De
Wakkere Burger" om 20 uur in zaal Aroma, Mechelsesteenweg
te Herent
6 TERVUREN: 17de lentebal in zaal "De Engel", Kerkstraal Kaasschotel te verkrijgen vanaf 18 u. Opening bal om 21 u. met D.J.
Carlos.
6 TIENEN: VU-<Jansfeest in Schuttershof. Potterijstraat
6 TERVUREN: VU-<Jansfeest om 20 u. 30 in zaal Den Engel.
Kerkstraat
8 BRUSSEL: Algemene vergadering werkgroep .. Gemeenteraadsverkiezingen Brussel" om 20 u. in 't Schuurke. Oude Graanmarkt
WEMMEL: spreekbeurt door prof. J. Maton over "Ekonomisch
Federalisme" om 20 u. 15 in het Hooghuys.
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.
13 HEVERLEE : VU-<Jansfeest om 20 u. 30 in Sporthal. Hertogstraal
14 VILVOORDE-PEUTIE: groot pannekoekenfeest om 13 uur in de
parochiezaal. Fobourg. Hovenierstraat te Vilvoorde.
16 MEISE - WOLVERTEM: Maurits Cappieters spreekt om 20 u.
over "Vredesproblematiek en kernraketten". "In de Pomp", Vilvoordsestwg. 11 0 te Meise.
17 ETTERBEEK: VUJO-VUB middagdebat met Jaak Gabriëls over
"milieubeleid" Campus Oefenplein. lokaal C 113, vanaf 12 u. 30.
20 AARSCHOT: VU-bal in zaal Vinea, Poortveldenplein om 21 uur.
Orkest Edwin Andersen and the Shallows.
20 STROMBEEK-BEVER: Tente-eetmaal VU en VUJO 1n de sporthal E. Soens CSingeD. Ook op 21 /3
9

21
23

26
26
27

TILDONK : VVVG-ontspanningsfeest in zaal Familia vanaf 14 uur.
ETTERBEEK: VUJO-VUB avonddebat over "Vrije radio's en het
BRT-monopolie" met Kuijpers. Seeuws en Verhofstadt, Campus
Oefenplein. aula Q-B om 20 uur.
LINDEN: VU-kaas- en wiJnavond in de gemeentelijke jongensschool vanaf 20 u. 30.
GROOT-LUBBEEK: Kaas- en wijnavond in zaal van de jongensschool. Martelarenplein. Linden. vanaf 20 u. 30. lnr. Dosfelkring.
MEISE - WOLVERTEM: 3de kaas-, wijn- en zangavond in het
Sportcentrum van Meise, Brusselse steenweg 65. Vanaf 18 u.

Juul Avau ten grave gedragen
Gooik verliest opnieuw een strijder van het eerste uur

VU-Bierbeek was erbij!
Tijdens de TAK-betoging van woensdag 17 februari te Leuven tegen de sociaalekonomische aftakeling van Vlaanderen en de geldstroom naar Wallonië, is de
vertegenwoordiging van de VU-Bierbeek zeker niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Enerzijds door het bijna voltallig afdelingsbestuur dat aan de oproep van
W Kuijpers gehoor heeft gegeven om tezamen met de Vlaamse studenten op te
stappen en anderzijds door de enorme afdelingsvlag (6 m2) die werd meegetorst.
Het waren afwisselend de oud-voorzitter A. Laurent en de huidige voorzitter
L. Vanhorenbeek die voor het grootst gedeelte van het parkoers de vlag op hun
schouders hebben genomen.
Sinds ht!t overhandigen van de afdelingsvlag tijdens de viering van het
10-jarig bestaan van de VU-Bierbeek is het de eerste maal dat de vlag naar buiten
komt, en men mag gerust zijn het is zeker niet de laatste maal!

Ze waren er allemaal zaterdag jl .. zijn
echtgenote waar hij zoveel van hield,
zijn negen kinderen, zijn schoonzoons
en schoondochters. zijn kleinkinderen
en zijn ontelbare vrienden.
Ze waren er allemaal de Jefs, de
Lowies en al de anderen waarvan we
ons de naam niet meer kunnen herinneren maar die diep intgetogen in de
stilte van dit ultiem moment ook nog
naast hem stonden en terugdachten
aan wat zij al samen beleefd hadden
van in hun jeugd tot op deze gezegende leeftijd. Zij namen afscheid met
verdriet en spijt maar ook met een
groot vertrouwen en met dank voor dit
zo rijke leven.
Juul heeft de woorden van W1es
Moens, zijn geestesgenoot die hem in
de dood voorafging: ..Laat mij mijn ziel
dragen in het gedrang" waar gemaakt
Voor alles bleef hij trouw aan zijn van
huize uit kristelijke en Vlaamse overtuiging. Hij was de intieme vriend van
Staf De Clercq w1ens grafmonument
hij in opdracht van de gemeente bouwde op de Kesterheide. hij was de
rechterarm van meester Vannijvel
naast wie hij nu zelf rust. Zoals zovelen
werden hij en zijn mooi gezin getroffen
door de nationale ondankbaarheid. Dit
heeft hem echter nooit belet van met
koppigheid - de pajot eigen - zijn
weg te gaan, zijn overtuiging te bewa-

ren en uit te dragen. en al dezen te
helpen waar hij kon met woord en
daad, met de trouw aan het eens
gegeven woord.
Het "Nooit meer oorlog" van de IJzertoren was voor Juul geen holle leuze.
Zijn kinderen getuigen dat, al had hij er
te voet moeten naartoe gaan hij nooit
zou ontbroken hebben op de IJzervlakte. Als lid van de konfederatie van
het Bouwbedrijf was Juul gekend als
een noeste werker die tot het einde
van zijn gevuld leven gewerkt heeft
Vele mensen voor wie hij een huis
bouwde waren als dank op zijn uitvaart
aanwezig. Samen met zijn echtgenote
was zijn gezin het voorwerp van zijn
grote liefde. Voor elk van zijn kinderen
bouwde Juul een woning, met kennis.

met stielvaardigheid en met liefde.
Volksvertegenwoordiger dr. Jef Valkeniers verwoo.-dde het op het kerkhof zeer treffend : .. Hij was een man uit
één stuk. een man die nog fier kon zijn
op zijn werk, een echte pajot".
Na de uitvaart hoorden we links en
rechts zeggen: "Juul dat was nog nen
echten" en dit is wellicht de mooiste
hulde aan de overleden.
..Hier liggen hun lijken als zaden in 't
zand hoop op den oogst o Vlaanderland" Juul rust in vrede. Ge hebt samen
met uw echtgenote voor een meer dan
schone en rijke oogst gezorgd. Ge zult
blijven leven in uw kinderen, uw kleinkinderen. uw talrijke vrienden en in
allen die u nu dank zeggen.
VU-Gool.k

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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VUJO-Limburg heeft aparte kijk
op gemeentebeleid
Op 12 februari l.I. hield de VUJO van Limburg in het Kultureel Centrum te Hasselt een perskonferentie waarop zij haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982 aan de pers voorstelden.
In hun inleiding zeggen de Limburgse VUJO's :
• De VU-jongeren vertrekken vanuit een gans eigen visie op de samenleving en
de maatschappij. De kerngedachte is het .,integraal federalisme.". De mens
leeft in kringen. Men dient aan de kleinste kring zo'n groot mogelijke
bevoegdheid te geven.
De wijk, het woonerf, als kleinste leefkring, willen wij in ons model reële
bevoegdheden geven. Het is volstrekte waanzin dat het gemeentebestuur beslissingen voor deze leefentiteiten uit de mouw schudt zonder de reële problemen te kennen. De wijk is best in staat beslissingen te nemen op het wijkniveau. Wat dit overstijgt wordt gegeven aan de deelgemeenteraad en
vervolgens aan de gemeente.
De volgende trap in dit maatschappijmodel is de federatie van gemeenten. De
Vlaamse staat en het Europa der Volkeren is de logische doortrekking van dit
idee."
VUJO-Limburg wil dat de kleinschalige
gemeente geherwaardeerd wordt. Zij
moet fungeren als belangr:j:,ste instelling van de Vlaamse samenlev1ng. De
demokratie moet terug naar de basis
gebracht worden.
Daarom moet de gemeentelijk autonomie hersteld worden en zelfs uitgebreid (o.m. op fiskaal en financieel
vlakl
Aan de basis van de samenleving zal
een wijkraad opgericht worden. Hierin
heeft elk individu inspraak. Deze wijkraad spreekt zich uit over de specifieke aangelegenheden van de buurt. Hij
overlegt daarna met de gemeenteraad.
In kansarme buurten moet het zogenaamde buurtwerk ontwikkeld worden

om het individu te helpen een zo groot
mogelijke zelfontplooiing te bereiken.

Verkiezingen
Stemrecht moet de huidige stemplicht
vervangen en de verkiesbaarheid vanaf 18 jaar dient ingevoerd.
De VU-jongeren willen de gemeenteraad laten verkiezen Uit één lijst kandidaten. Zo zou het ondemokratisch
aspekt, waardoor lijsten van grote nationale partijen die met eigen lijsten
opkomen. vermeden worden. De VUjongere., zijn voor een wettelijke regeling inzake het kumuleren van politieke
mandaten.
Bestuur: na de verkiezingen zullen zich
de frakties vormen in de gemeenteraad. Het schepenkollege zal worden

samengesteld in evenredigheid met de
sterkte van de aanwezige frakties. De
onafhankelijken worden als fraktie beschouwd bij de samenstelling van het
schepenkollege. De gemeenteraad
duidt de burgemeester aan .
VUJO-Limburg wil een decentralizatie
van de gemeentelijke instellingen. De
rijksdienst voor arbeidsvoorziening
CRV A) dient opgesplitst in gemeentelijke diensten voor arqeidsvoorziening
CGVA) die ruim moeten opgevat worden en ook een taak krijgen in de opvang van áe werklozen (o.m. tewerkstelling in gemeentelijke diensten belast met de sociale welzijnszorg).
Het OCMW moet een raad van bestuur krijgen met evenveel zetels als
de gemeenteraad.
Het totale sociale dienstbetoon zal
samen met de gemeentelijke ombudsdienst door het OCMW moeten worden overgenomen van de politieke
mandatarissen en de vakbonden.
Het gemeentelijk onderwijs: de wijken
en gemeenten moeten in de gelegenheld gesteld worden een volwaardig
basisonderwijs in te richten. Het gemeentelijk onderwijs vormt de beste
uitgangspositie om te komen tot een
pluralistische
gemeenschapsschool.
De gemeentelijke adviesraden : naast
de kulturele raad dienen ook andere
gemeentelijke adviesraden wettelijk
erkend te worder.. De adviezen voor
de gemeenteraad van deze raden zijn
bindend.
RUimtelijke ordening en milieu : de
VUJO stelt dat er een richtplan wordt

LIMBURG
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28 GENK: Provinciaal bestuur- VUJO Limburg, om 10 u. in de Slagmolen.
MAART
13 EIGENBILZEN: Vlaams bal in gemeentezaaL Hartenberg. Om
20 u. 30. D.J. Anthony.
6 SINT-TRUIDEN: VU-Ientebal in zaal .. Klub 27" in de Kazelstraat.
Inkom: 80 fr.

ontworpen op basis van kleine leefbare woonerven. Deze woonerven worden met elkaar verbonden door bestaande wegen. Nieuwbouw dient te
gebeuren binnen de opengebleven
bouwplaatsen van deze woonerven.
In een kleinschalige gemeente op mensenmaat is er geen plaats voor prestigieuze bouwwerken. Enkel de nodige
voorzieningen worden daar aangebracht waar ze noodzakelijk zijn. Dit
richtplan wcrdt reeds in een eerste
faze aan de betrokken bevolking voorgelegd. Zij heeft hier zowel als in de
volgende fazen het laatste woord, de
beslissende stem.
In de tweede faze wordt dit plan
voorgelegd aan een studiebureau dat
het plan aanpast aan de plaatselijke
realiteit, zonder evenwel aan de essentie ervan te raken.
In de derde faze zal de gemeenteraad.
met de reële inspraak van de bevolking, een syntese maken van beide
ontwerpen. De gemeenteraad zal dan
het struktuurplan bekrachtigen. Daarna moet men nagaan hoe het struktuurplan dient uitgevoerd te worden.
De VU-jongeren van Limburg willen
dat de gemeente aan een goed en
wetenschappelijk gefundeerd natuur-

beleid doet. De gemeente staat im·
mers in onmiddellijk kontakt met haar
natuurbezit Het is in haar eigen belang
dit te verzorgen en misschien zelfs uit
te breiden.

Besluit
De VU-jongeren Limburg zullen deze
basistekst aan alle VUJO-kernen en
VU-afdelingen en arrondissementen in
Limburg doorspelen. Deze tekst moet
een diskussietekst vormen voor de
samenstelling van de verkiezingsprogramma's van de VU in de afdelingen.
Daarnaast zal deze tekst een werkelijke leidraad moeten vormen voor de
toekomstige VUJO-gemeenteraadsleden die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verkozen zullen
worden.
Het is hoog tijd dat de gemeentelijke
strukturen en het gemeentelijk beleid
worden aangepast aan de hedendaagse realiteit.
De VU moet, al dan niet samen met andere politieke frakties een aanzet geven tot het herstel van de demokratie
in, en de autonomie van de gemeenten.
Wie de volledige tekst van het dossier wil
ontvangen neemt kontakt op met luc luwel. sekretaris VUJO-limburg, Van Haesendoncklaan 9 te 3500 Hasselt

Zondag 7 maart a.s.

Tweede arrondissementeel
zangfeest te Dendermonde
Op 3 mei 1980 werd de vzw 't Vestje,
Vlaams-nationaal
socio-kultureel
centrum opgericht met als doel in het
arrondissement Dendermonde so·
ciaal-kulturele aktiviteiten te organizeren, aan te moedigen en te ondersteunen.
In de schoot van deze vereniging
ontstond tevens een zangfeestkomi·
tee. De vereniging nam zich voor elk
jaar een arrondissementeel zangfeest te organizeren. Dat gebeurde
voor het eerst in 1981. Het werd een
overwacht sukses! Daarom werd tot
een tweede uitgave besloten en wel
op zondag 7 maart '82 in zaal Koningshof te Dendermonde. Voorprogramma: 13 u. 45 Optocht door de
straten rond het Koningshof door
muziekkapel VNJ vergezeld door
VNJ-leden.
Het eigenlijke programma waarvoor
de titel .Vlaanderen bovenal" geko·
zen werd begint om 14 u. 30.

Deelnemende groepen
en personen
Muziekkorps VNJ-Aalst. Volkskunst-

groep Reynout uit Grembergen, Koor
Sine Nomine uit Lebbeke, Jeugdkoor
JEKO, Lulgarde Peelman, Pandoer.
een Berlaarse kleinkunst- en folkgroep.
de St.-lsidorus band. en het St.-Gregoriuskoor uit Buggenhout Bart Vandermoere is gastspreker en José Van
Overstraeten de gastdirigent.
De teksten zijn van Ward Merlens en
Jef Uyttersprot, de regie is in handen
van Ward Uyttersprot en de prezentatie bij Suzanne De Bruyn en Willy Ost.
De toegangsprijs is 120 fr. voor kinderen : 60 fr., gepensioneerden: 60 fr.
Voorverkoop 100 fr.Voor jeugdbewegingen en studentenverenigingen :
60 fr.
Inlichtingen en kaartenverkoop: sekretariaat: Oude Vest 129 te Dendermonde.
Maandag-. zaterdag- en zondagvoormiddag van 10 tot 12 u. Maandag-,
dinsdag-. woensdag-, donderdag-. en
vrijdagnamiddag van 14 tot 17 u.

St.-Gillis-Waas bereidt
verkiezingen voor
De politieke raad van Groot-St.-GillisWaas. deelgemeenten De Klinge,
Meerdonk. St.-Pauwels. zoekt kandidaten voor en koalitielijst bij de komende
gemeenteverkiezingen.
De leden van de raad zullen leden,
waarbij zij interesse vermoeden. zelf
kontakteren, maar hoopt dat langs
andere wegen. zoals deze geïnteresseerde kandidaten zullen gevonden
worden. Deze kunnen kontakt opnemen met de leden van het politiek
kollege :
R. De Grave. voorzitter, Eeckberg·
straat 20 te St.-Gillis-Waas; L. De
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Munck, y~meenteraadslid, Lage Kerkwegel 28 te St.-Gillis-Waas: R. Van
Duyse. gemeenteraadslid, Trompwegel72 te De Klinge ; A. Van Wiele. Stationsstraat 159 te St.-Gillis-Waas: L
Robert. St.-Pietersnieuwstraat 16 te
St.-Gillis-Waas; A. Maes. Kapelstraat
34 te De Klinge: H. De Witte, Stropers·
straat 29 A te Kemzeke.
Dit werd besloten op de vergadering
van de politieke raad van 12 febr. 11. De
volgende vergadering zal plaatshebben op vrijdag 26 febr. a.s. in zaal
Broeder lsidoor. Okkevoordestraat 14
te St.-Gillis-Waas om 20 u. stipt

Uw KEUKEN aan
IMPORTPRIJZEN
alle grote DUITSE • FRANSE
• ITALIAANSE MERKEN
5 jaar WAARBORG
V. VLAAMSE FIRMA
vraag dokumentatie: Postb. 25,
2000 Antwerpen XI.

Korsika in
woord en beeld
Een aantal Vlamingen volgt met belangstelling de ontwikkelingen op Korsika. Onder hen VU-kamerlid Willy
Kuijpers. die het eiland reeds verscheidene keren bezocht en er het wel en
wee van de bevolking leerde kennen.
Wie zelf nader kennis wil maken met
Korsika en het Korsikaanse volk kan
op vrijdag 26 februari om 20 uur in de
Reinaertzaal van de Sint-Niklase stadsbiblioteek op het H. Heymanplein komen luisteren naar Willy Kuijpers. Na
de voordracht wordt de diareeks ..Korsikaans Capriccio" geprojekteerd.
Deze Korsika-avond wordt georganizeerd door de Wase Jonge Leeuwen.

VU-Hofstade-Aalst
houdt 6de ledenfeest
VU-Hofstade nodigt alle VU-leden en
sympatizanten uit op haar 6de feest
Dit feest gaat door op zaterdag 20
maart 1982 in zaal ..Welkom", Hoogstraat 70 te Hofstade, aanvang om
19 u.
Op het programma staan:
- Welkomstwoord door voorzitter
William Vandecauter;
- Eetmaal (kroketten met ossetong
in madeirasaus of kroketten met kip,
sla en tomaaû;
- Gelegenheidstoespraak door eregast kamerlid Willy Kuijpers;
- Dans en vermaak met Vero's Disco Bar.
Gratis tombola: eerste prijs driedaagse
reis naar Klotten aan de Moezel (Cochem).
Inschrijven is noodzakelijk vóór
12 maart. Deelneming 250 fr.
Inschrijvingen bij alle bestuursleden
van Hofstade.
ledereen is welkom.

OOST-VLAANDEREN
-

_

I

FEBRUARI
26
27

NEVELE:jaarlijkse visavond in zaal Boerenhof, Markt Vanaf 20 u.
Gelegenheidsteespraak door VU-fraktievoorzitter Frans Baert.
HERZELE: VU-dansavond in zaal Elroda. Orkest The Honey's.

MAART
4 LEBBEKE: Onderwijsavond met als gastspreker Jaak Vandemeulebroucke in 't Vat te Denderbelle om 20 u.
5 GENT: Vijfde kaasavond van het VNJ in zaal Reinaert, Aeinaart·
straat Prijs 250 fr.
6 GENT: Derde groot kinderkarnavalfeest georg. door het FVVGent. In de Parochiale zaal van het Heilig Kerst. St.-Salvatorstraat
40.
6 KALKEN: informatieavond over de gemeenteraadsverkiezingen
met als gastspreker kamerlid Daan Vervael Om 20 uur in zaal De
Pluim, Koffiestraat
6 ZWALM: VU-mosselfeest vanaf 19 u. in zaal ..Maxim" steenweg
58 te Zwalm-Hundelgem.
6 RUPELMONDE: Kaas- en wijnavond in de S.oks (achter het
Scheldeland) met als gastspreker senator Walter Luyten. Om
18 u. 30. Org. Amedée Verbruggenkring.
6 GENT: Kameradenbal Vriendenkring Sneyssens Gent om
20 u. 30 in zaal "Roeland", Korte Kruisstraal
12 BRAKEL: Spreekbeurt over ..Vredesproblematiek: ontwapening
en bewapening" door Nelly Maes. Om 20 u. in de bovenzaal van
het Brakelhof. Rondplein. Org. Vlaamse Kring.
13 GENTBRUGGE: 18de Lentedansfeest VU-Gentbrugge-Ledeberg om 20 u. 30 in gemeentelijke feestzaal, Kerkstraat
13 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: jaarlijks gezellig ledenfeest
i.s.m. afdeling Heldergem Om 18 u. 30 in zaal Torengalm te Aai·
gem.
20 ERTVELDE: VU-bal in zaai ..James Beam". Hospitaalstraat teErtvelde. Om 20 uur. Inkom 100 fr. Voorverkoop 80 Ir.
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 voordrachtzaal Dienstencentrum. Braemkasteelstraat 29-35.

Vlaams kultureel en jongerencenter
te Oudenaarde
De Zuidvlaamse Kultuurvereniging is
te Oudenaarde met een nieuwe afdeling gestart, het Vlaams Kultureel en
Jongerencenter. Hier de eerste aktiviteilen van deze afdeling. Op 21 maart
gaat de klank en diamontage: .. Vlaamse Ardennen. schilders en landschap",
gerealizeerd door senator Germain De
Rouck en Raymond Pintelon. door. Het
is een van de weinige diamontages die
op een zo passende wijze de schoonheid illustreren van de Vlaamse Arden·
nen en ons in kontakt brengen met de
artistieke scheppingen van de deelne-

mende plaatselijke kunstenaars.
Zondag 21 maart dus in de Parochiezaal te Oudenaarde-Bevere. Deinzestraat 51 ; deuren open om 14 u. 30. De
inkom bedraagt 20 fr.. maar daarvoor
krijg je een gratis lidkaart en een
nummer van de Zuidvlaamse Kultuur·
krant
Van 9 tot en met 23 mei, brengt het
VKJS dan de tentoonstelling: .. ZuidVlaanderen. in houtsneden verheerlijkt" van Karel Rosier naar Oudenaarde in de kunstgalerij Libert. Markt 26.
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lepel & vork ...
BAN KETBAKKERIJ

Café De Toekomst

Neukermans-Blom

Kauwstraat 43,
9560 Sint-Lievens-Esse
Tel. 054-50.06.49

· Daalstraat 7 - 1780 Teralfene
Tel. 053-66.82.15

Fijn gebak · suikerwaren .
ijstaarten.

Valideringscentrum LOTTO,
aanneming tot donderdagavond 24 uur.

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

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

lndustnele
brood- en b anketbakkenJ
RoomiJS

SCHUiTERSHOF

Witfried BLANCQUAERT

TeL 014/54.40.07

Dorpstraat 10

v1aandag gesloten - Rustieke
sfeer

2922 RAMSDONK

SANO
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel. 02-734.56.09

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

056-41 .81 .68
Invoer Bourgondië- en Borde.au xwijnen.
Alle grote wijnen
recht stre eks uil de ka stelen.
Deguslaties en verkoop :
elke vrijd ag van 17 lol 19 u.
elke za terdag van 10 lol 13 u.
en op afspraak.

UW KOFFIEHUIS

Grote Kout er 47
UITBERGEN
Tel 091 -67 57 12

Tel. 015-71 .15.49

Wijn•mport HERMAN
Douane - stpelhUis
M enenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-41 29.22

Koffiebranderij

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Kofl,chUis der
Dtmdcrstreck

Kattestraat 20, AALST

Restaurant PALMHOF

Banl<etbakkerij
ANTWERPIA

Tafelhouder
Specialiteit gerookte vis
Goede wijn hoeft geen krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015/71.19.40
Feestbespreking op maandag, dinsdag en donderdag van 19 tot 21 u.
Woensdag gesloten.

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDÁG
18 UUR
JAN PAUWELS-

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-42.32.46

DE~RAUWER

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Oe familiezaak met traditie.

FEESTZAAL
·EDELWEISS·

Café-restaurant MUTSAERT
Eikenlei 61

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM

2280 GROSBENDONK

Tel. 02-767.45.76

Tel. 014-51 .21.48
Sluitingsdag maandagavond en
dinsdag.

Lokaal •Ï SCHUURKE·

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

- Oude Graanmarkt 25

EETHUIS.
FEESTZAAL INGAID
Olenseweg 41 , WESTERLO
!Voortkapell
tel. 014/21.36.96

Beauvoordse specialite it
Pannekoeken en wafels

Pauwelyn~ Duquesne

Tel. 02-513.25.64

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE
K<!~:->d~t(~(.ltlWP9

38
Tel 031/8 1 884 1

Europ Supermarkt
Winderickxplein
Alsemberg
(Huis van vertrouwen)

tel. 058/29.94.91

Gesloten: vrijdag. behalve in seizoen

Bellestraat 49
1970 HEKELGEM

Café, restaurant, speeltuin,
terras. Woensdag en donderdag gesloten. Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's middags.
Tel. 053-66.87.40

Dortmunder
Thier Braü-hoven
Tervuursevest 60, LEUVEN. Tel. : 01622.86.72.
Kon. Astritliaan 85, KONTICH. Tel.:
031 -57.30.32.
Nieuw Brugstraat28, BRUSSEL Tel. :
02-218.74.89.
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 05671 .15.36.
Grote parkeerterreinen, zalen vrij
voor feesten, banketten e.a. Duitse
specialiteiten : Dortmunder Thier van
't vat, Levende Water Tönissteiner
Sprudel, goed en goedkoop eten.

Café Het Vlaams Huis
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie van Laere
en Marcelia Naessens
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel. 091-30.06.53.

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer:

Eethuis 't Voske

Tel. 011-79.70.84

Verbartstraat 145-147
2120 Schoten, 031-58.41.76

Kom és binnen waar Vlamingen
thuis zijn

Wij verzorgen al uw feesten.

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

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

"De Beauvoordse pasteift

Schil.derstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

't Is de lichtste verteerbare

Steeds welkom in
Welkom

KREKELHOF

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052/21.16.06

Algemene voeding. bieren . wijnen, li·
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen.

LINDENHOVE

Kerkveldstraat 31,
q420 Erpe-Mere
Tel. 053-77.85.57.

FEESTZALEN • SALONS
DE LANDSKNECHT

DE PUS
GEBROEDERS

lepel & vork...

Kleine maaltijden, vergaderin·
gen, tamiliebjjeenkomsten.

Bij Jef Meys-Cypers
Mevrouw

??GO N•tiHn

HOF TEN DALE

Alle feesten
Specialiteiten

1000 BRUSSEL

Waar Vlamingen THUIS zijn.

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De PerrP.Iei 51
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35 .33
Tel 031 -36.56 .54

9300 AALST

Drankhuis met sfeer

IN DE GROENE POORT

Drie Egyptenlaan 11 .
Goo•k

Dorpsstraat 31 , 1686 Gooik
Tel. 02-532.54.81

Tel. 054-33.48.57
Lokaal van de Volksunie

Uw tweede thuis!

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge

den botaniek

Op 5 min. van Heizelpark.
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40.
Rest. zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week, suggesties van de chef
Open alle dagen · maaltijdchecks.

+

spijskaart

Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel. 02-218.48.38 - 218.41 .72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde wijnkaart,
stijvolle salons, grote tuin

__ij_in_d_e_V_ol_ks_un_ie
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Het Oostends Trelcentrum: eindelijk
-een eigen huis
Hetgeen sedert jaren werd gewenst,
is op zaterdag 6 februari 11. waarheid
geworden. Een eigen ontmoetingscentrum, het Oostends Trefcentrum,
werd officieel geopend. Deze taak
was weggelegd voor de bezieler en ·
promotor van deze droom, Jaak Vandemeulebroucke.
In zijn inleidingsteespraak schetste hij
de gehele opzet van het Oostends
Trefcentrum :
1. een ontmoetingsruimte zijn
2. uitbouw van een gecentralizeerd
sekretariaat voor de arrondissementele werking van het Vlaams-Nationaal
Studiecentrum
3. voldoende vergaderlokalen ter beschikking hebben voor allerhande organizaties met een Vlaams-nationaal
profiel
4. een kunstkring in het leven roepen
5. het dienstbetoon op een volwaardige en professionele manier aanpakken.
In het Oostends Trefcentrum zijn dan

ook reeds volgende verenigingen gehuisvest:
- het gewestelijk Vlaams-Nationaal
Studiecentrum
- de kunstknng ,,'t Zunnewiel vzw",
die maandelijks kunsttentoonstellingen
zal organizeren
- de vzw Vereniging voor Ontspanning en Volksontwikkeling Oostende
<VOVQ)
- de vzw Trefcentrum voor mensen
met vragen.
Het bewijs dat het Oostends T refcentrum een noodzaak is, werd nu reeds
meermaals geleverd. De opening van
het centrum, die gepaard ging met de
vernissage "Roland Devolder Retrospektief", de eerste organizatie van 't
Zunnew1el. kon genieten van een massale belangstelling. Talrijke sympatizanten. de gehele VU-gemeenteraadsfraktie. twee schepenen en kamerlid
Julien Desseyn waren aanwezig op de
opening.
In zijn inleidingsteespraak bedankte

OCMW BRUGGE

Aanwerving van
één direktiesekretaris( -esse)
en aanleggen wervingsreserve
geldig tot 30 juni 1984
Biezonderste voorwaarden:
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag.
2. Leeftijd: De leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding.
Voor de personeelsleden die in dienst van een OCMW
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst. geldt inzake deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma: van gegradueerde in sekretariaat en in moderne talen A6/ A 1.
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen.

Weddeschaal:

1.47 tegen indexcijfer 225,22 %: 429.720 - 741.983 (in 29 jaar)

Inschrijvingsgeld:
400 frank storten op PR nr 000-()()995.81-59 van het AZ SintJan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 12 maart 1982, met
vermelding .,Examen directiese.cretaris(-essel"..

Jaak Vandemeulebroucke dan ook
voor de enorme belangstelling. Ook
dankte hij allen die via hun onbaatzuchtige inzet en medewerking hebben
bijdragen tot het sukses van het Oostends Trefcentrum Daarna dankte kamerlid Julien Desseyn, in naam van
allen, de inzet van Jaak Vandemeulebroucke voor zijn reu~enprojekt.

Het Trefcentrum voor
mensen met vragen
Ook het Trefcentrum voor mensen
met vragen kent een ongewoon hoge
belangstelling. Belangstelling die evenwel vragen doet rijzen inzake de welvaart en het welzijn van onze bevolking. De problemen stapelen zich op,
iedere dag komen mensen met vragen
i.v.m. pensioen. werkloosheid .... en andere onrechten die hen werden aangedaan door de een of andere administratie...
Daarom ook dat deze vzw uitgebreider aandacht verdient.
Het Trefcentrum voor mensen met
vragen is een centrum voor prematrimoniale, matrimoniale en gezinskonsultaties <PMG-centrum), een moeilijker
benaming die eenvoudig betekent dat
iedereen. zonder enig filozofisch, ideologisch of politiek onderscheid, er terecht kan met problemen van allerlei
aard.
Alle problemen om en rond: relatie en
huwelijk, werkpensioen, verslaving,
zwangerschap, handicap, seks, rechtenvergoedingen, verdriet, het niet
meer zien zitten, angst, juridische en
sociale zaken. worden er behandeld
door een groepje deskundigen bestaande uit een psycholoog, een jurist.
een sociaal assistent en een dokter.
De eigenlijke opvang gebeurt door
een maatschappelijk werker, Philippe
Goossens. tevens verantwoordelijke
voor het gehele Oostends Trefcentrum.
Het Trefcentrum voor mensen met
vragen staat steeds voor u open, elke
dag op de werkuren en op maandag,
woensdag en vrijdag tot 19 uur. Afspraak maken is zeker mogelijk.
En ken je mensen met problemen, laat
ze dan niet zoeken. maar help ze en
verwijs ze naar het Oostends Trefcentrum voor mensen met vragen. U zult
zich niet moeten schamen om uw
verwijzing, wij staan garant. wij zijn er
voor u, voor iedereen...
Oostends Trefcentrum. Peter BenoitOostende
8400
te
58
straat
<059-50.52.77).

--

WEST-VLAANDEREN
FEBRUARI
25 KNOKKE: Spreekbeurt over "Het Vlaams-nationalisme en de krisis" door algemeen voorzitter Vic Anciaux in .. Scharpoord",
Meerlaan.
26 KNOKKE: spreekbeurt door algemeen voorzitter Vic Anciaux
om 20 uur in het kultureel centrum Scharpoord, Meerlaand 20 te
Knokke.
28 WAREGEM: Kinderkarnaval in de rode zaal van het KultuUicentrum vanaf 14 u. 30. Pannekoeken en frisdrank. lnschr. bij mevr.
Bonnaert. 't Pand 301 te Waregem <056/60.31.61 post 59). 60 fr.
1
Org. VU-vrouwen.
MAART
5

6
6
13
20
20

27

ST.-KRUIS-BRUGGE: VU-Iedenfeest in zaal St-Eiooi. Moerkerkesteenweg 187. Fondue-maaltijd voor 300 fr. Eregast: Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke.
ALVERINGEM: VU-avondfeest in Gasthof De Drie Ridders te
Gyverkhove om 20 u. Eregast: Algemeen voorzitter Vic Anciaux.
BISSEGEM: Jaarlijks VNJ en JSK feest in zaal Troubadour. Inkom: 70 fr.
ICHTEGEM: optreden van Willem Vermandere in feestpaleis "De
Engel" om 20 uur.
ZONNEBEKE: 11de VU-Ientebal in zaal Breughel,leperstraat. Orkest 3the Early Birds. Inkom 80 fr.
BRUGGE: 3de Reuze Prijskamp ManiJlen 10.000 fr. Om 18 uur.
Inleg 50 fr. In het Breydelhof. J. Suvéestraat 2. Kaarten in
voorverkoop geven recht op gratis tombola.
ANZEGEM: VU-bal met Disco Zegeringericht door de afdelingen Zwevegem en Anzegem. Om 20 uur in zaal Stijn Streuvels,
St.-Antoniusstraat te lngooigem. Inkom 80 fr.Voorverkoop 60 fr.

Berichten uit Brugge
"Om en aan de expresweg": informatie-avond
Samen met de aktie-groep ..Expresweg veiliger". belegt vzw. Trefpunt op
vrijdag 26 febr. vanaf 19 u. 30 een
informatie-avond in ..Huize Wellecome", Koude Keukenstraat. St.-AndriesBrugge.
Bij het opzetten van deze voorlichtingsavond zijn de inrichters tot de
bevinding gekomen dat de openbare
besturen eigenlijk geen flauw benul
hebben van de wijze waarop het snelverkeer zich van en naar de Brugse
binnenstad zal ontwikkelen. Argumenten genoeg dus om deze informatieavond met aandacht te volgen.

Na 5 jaar
VU-medebeleid
VU-schepen van Financiën, A. Reynaert, was tijdens het begrotingsdebat
gelukkig om. zonder belastingverhogingen, de Brugse stadsbegroting in
evenwicht voor te leggen.

In 1982 voorziet de stad Brugge, op
gewone en buitengewone begrotingsposten samen. een bedrag van 4,2
miljard frank.
Tijdens dit begrotingsdebat mocht VUwoordvoerder Van In de balans maken
van 5 jaar mede-beleid te Brugge.
Hoewel een aantal voorzieningen nog
niet zijn voltooid en het jaar 1982 ter
zake voor Brugge een belangrijk jaar
moet worden. valt deze balans ontegensprekelijk ten voordele van de
Volksunie uit. VU-woordvoerder Van
In maakte van dit debat gebruik om
nog eens de nadruk te leggen op de
vormen van autonomie die aan Vlaamse steden en gemeenten moet toegemeten. Vooruitlopend op de diskussie
rond de ontwerp-motie van VU-raadslid Vanhouteghem ivm. een ..kernvrij
Brugge", is van VU-zijde voorgesteld
over te gaan tot het opzetten van een
soort jumelage tussen Westeuropese
steden, steden van het Oostblok en
steden uit de Verenigde Staten en
waarbij elke stad zich ertoe zou verbinden zich tot ..kernvrij gebied" uit te roepen.

In te sturen:
Uiterlijk tegen 12 maart 1982 aan de Personeelsdienst van
het OCMW-Brugge, p.a. AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000
Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor
eensluidend verklaard afschrift diploma.
IAdv. 311

/

Derde Meersentocht
te Assebroek
De vzw Trefpunt-afdeling Assebroek
organizeert voor de derde maal in
Assebroek een Meersentocht, en wel
op 14 maart a.s. Net zoals de vorige jaren wil men de kans bieden om aldus
van dit prachtig stukje natuurschoon
te genieten.
De inschrijvingen zullen opgenomen
worden aan de Daverlooklub. in de
sporthal langsheen de Daverlocstraal
vanaf 12 u 30. Immers om 13 u vertrekt een heuse "hoge-laarzentocht"
over 20 km Met deze tocht wordt nu
en dan van de keurige paadjes afge-

bulthaup
e.a. moderne of massieve
KEUKENS
Küchen-Zentrum
Belgiëlei 66,

2000 Antwerpen
Tel. 031-30.07.72.
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weken om aldus met volle teugen te
genieten van die ongerepte natuur; wij
dringen a.h.w. door tot het hart van die
meersen. Vanaf 14 u. 30 kan men inschrijven voor een heerlijke wandeling
van 7 km Want. om 15 u. start de
zogeheten "hoge-hakkentocht", d.w.z.
langs keurig aangelegde wandelpaden
en de oude spoorwegbedd1ng.
Eindpunt IS de Daverlooklub. waar de
wagen op de ruime park1ng kan worden-achtergelaten. Onderweg worden
alle deelnemers versterkt door een
kom dampende u1ensoep en biJ aankomst krijg elkeen een stevige boerenboterham met hesp Ook krijgt ledereen die de tocht tot een goed e1nde
brengt, een wandelbrevet Bovendien
ontvangt de grootste deelnemende
groep de "Wisseltrofee van schepen
Raymond Reynaert" en ziJn er leuke attenties voor de JOngste, de oudste en
de verst afwonende deelnemer
Deelnem1ng 1n de kosten. alles Inbegrepen 60 fr. voor volwassenen. 30 fr.
voor k1nderen JOnger dan twaalf en
peuters mogen er gratis bij (uiteraard).
Wij wensen allen een b1ezonder gezonde. groene. gezellige en leuke namiddag!

ZOEIKERt:JE .
• 43-jarige dame. gehuwd 1 kind - diploma: Hoger Technisch Instituut - Gisting - zoekt
een deeltijdse betrekking. Voor
inlichtingen zich wenden: 0. Van
Ooteghem - Senator - A. Lonquestraat 31 -9219 Gentbrugge (tel.
091-30.7287)
• Jonge vrouw zoekt part-time
werk (liefst half-time).
(A2-A6 graduaat handel).
Kontakt via tel. 657.37.29.-bij
A. Vanstallen.
• Cabo-Salou Spanje te huur
aan zeer voordelige prijs, rechtstreeks van eigenaar· app. voor 6
personen. Privé-zwembad, zicht
op zee. 200 m van strand. Voor
Pasen, mei, juni, juli, augustus.
september Tel. 054-32.18.57.
(Adv. 29)

• Jonge vrouw, 28 Jaar, zoekt
een voltijdse betrekking; liefst in
de verkoopsektor Ervaring in
deze sektor opgedaan.
• Jonge vrouw. 21 1aar. zoekt
een voltiJdSe betrekking als telefoniste. kantoorhulp of arbeidster
Voor inlichtingen zich wenden
arr. sekretans Lucien Beyens,
Goorstraat 12, 3990 ~Meerhout.
014-30.98.79.

OCMW-Brugge
Kartuizerinnenstraat 4
8000 Brugge

Rustoord Ten Boomgaarde
te Brugge (St.-Michiels)
Op woensdag 24/3/1982 om 10 u. 30 zal er in de vergaderzaal
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van
partij 10: Tuin- en wegenaanleg.
Uitvoeringstermijn: 70 werkdagen.
Erkenning: Kategorie C klas 2.
Het dossier ligt ter inzage :
- op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken
Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel;
- op het bureau van het OCMW (dienst Bejaardenzorg!,
Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9
tot 12 u ..
-:- bij architekt Wilfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200
Brugge 2 (tel 050-31 .60.09) iedere werkdag van 9 tot 12 u .
H et bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs
van 1.250 fr inclusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving op rekeningnr. 380-0030118-22 van architekt Wilfried Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2.
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openbare zitting vóór de opening afgegeven worden of per aangetekende zending gestuurd worden aan het OCMW-Brugge
en dienen toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art.
26 van het K.B. van 22/ 4/ 1977. Op de omslag moet worden
vermeld "Rustoord Ten Boomgaarde: partij 10: Tuin- en we<Adv. 28>
genaanleg".

.
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTEAT
Tel 053 ·21 2248

Alle werken in marmer en natuursteen.
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
G c nt scs tr ~a t

238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 41 25 89

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten. alle soorten. ook medika ·
Ie en anti-allergische matrnssen.

Platteau·L•evens. Portugeesstraa t 9.
1780 Teralfene
Tel 053·66 74 56

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

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200.

Laadruimte van JO tot 50 mJ

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Gnmberg en
Tel 02 ·1681402

Dames en heren. in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDEA-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannén van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerk weg 8. 1760 Roosdaai.Stn)tem
Tel 054·33 37.56

Verwarming · stoom · sanitair

Dames-. heren · en k1nderkledmg

FONS PRINSEN
Groep ARGENTA
Tel. 02-569.09.14
02-569.11 .17

Onderhoud en restauratie
gebouwen.
Wljnegemstraat 40
2220 W ommelgem

ALLE LASWERKEN

JEF THIJS
ALLE
VERZEKERINGEN

MEUBELEN MOENS
M arkc 28
TER N AT
Tel 582 10 55

TEL 014-54.48.07

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST .PIETER
Kollegestraat 33. 2400 MOL
014·3113 76

Anderenbroek 24.
9480 D enderhoutem
Tel 053 2193 25

PVBA BERT
Assesteenweg 101 , Ternat
Tel. 02-582.13.12
VERDELER VOLKSWA9EN-AUDI

Wij bouwen voor u...
- sleutel op de deur
- en zonder problemen
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.88.09
GratiS voorstudie en priJSOfferte
Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedwerk.
De Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06
Gratie prijeofferte

FRANSSENS OPTIEK:

I

Solhouelia
Marwitz
Rodenstock

~t crc rlt , l lsc b ,l.l n 340
Tcl 21 08 96
Deurne Z
K..rkstr,l.>l 44 Alltwerpen
Tel 3565 75

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK
Tel. 031-2893.14.

GELD
onmiddellijk te bekomen
bij Frans VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, ERPE

?

uitgebrelde keus bemeubelde villa 's - appart.- en studio's
in alle prijsklassen alles Inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto 's

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 'WEMMEL
Tel. 02-478.19.93
Import - Export

STUDIO
DANN
-

lndustnële fotografie
Mode/architektuur
Huweli1ksreportages.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

o.fl~~
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Rijksweg

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
·DEN DUVEL·BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers e Keukens e Centrale
verwarm1ng e Houtkachels • -Inbouw
openhaarden e Gasrad1atoren e Af
was- en wasautomaten e Frigo's en
Diepvriezers

Hand - &
Elektrisch
Gereedschap
voor Hobby en
dt <>trie

316, 318, 320

ffiärc

-

Gentsestr. 155
9300 AALST
Tel. 053/21.19.21

Gasthuisstraat 42 B
1760 ROOSDAAL
Tel. 054-33.06.87

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

*

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251 .81.66

KUNS TGEBITIEN
HERSTELLINGEN

devriese

Tandh eelkund ig Laboratorium
VAN QEA KLEIJN

bar. ruzE:ttelddn 56c l>rugge
0!>0/35 /4 04 . .
baan brugge-kortriJk

Chazanaan 83
1030 Brussel <Schaarbeek)
02 73406 43
Na 18 u 425 4642

De prijsbrel<er
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Te I. 031-36.45.31 .
O pen van 10 tot 19 u 30

B+M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken

SchildenJen, spcegels. etsen, enz.
Alle 1nlijstingen op maat <Hout en aluminium)

J630 MAASMECHELEN
-Tel. 011-76.43.15

Huis MEYNTJENS
Schilder- en Behangwerken
Vloerbekleding
Kruibeeksesteenweg 32,
2720 Burcht. Tel. 03152.74.72.

LEDPOLO 11-LAAN 212
1451 OOSTDUINKERKE
TEL 051151 .26.29
WOENSDAG GESLOTEN

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

02-428.69.84

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

KONING LEOPOLDLAAN 1
3180 WESTERLO

llde en 18de eeuw.

DUAASON·KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.

053-21.(.7.57.

Tel 031 ·53 9530 en 53 75 75

Staaf - aluminium - ZAMAC brons - koper - gietijzer
Halfautomaatlaswerken 100%
fotolas
Nieuw en herstellingen.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244,2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14.

Lwkse en Vla ,1nrse meubelen van de

Tel. 053-21.29.1 1

PVBA DE MOOR-LATEUR

Tel. 091 -62.51 .42.

Longtinstraat 126, Jette
Sanitair, dakbedekking, gasverwarming of regelen mazoutbranders.
Tel. 426.19.39.
Woensdag, zaterdag en zondag
de ganse dag; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na
16 u.

Sult D. unt,hlns trt,(l t 41
W O MMELG EM
Tc l 031 53 70 39

NV Reinigingswerken

PELGRIM 9
9258 SCHELDEWINDEKE
Alles voor land- en tuinbouw.

GUIDO NUYTIENS

M olenstraal 78
NIEUWENRODE
Tel 015·7 11240

Sparen, lenen, verzekeringen,
dienstbetoon

Aankoop en verkoop van Hollandse.

DE KERAMIEKKELDER
Piet VAANKEN
Hoornstraat 2
HALLE
Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

KLEDING LENDERS

Alle herstellingen.

Rollebeekstraar 45,
1000 Brussel Tel.: St 1.61.33
Privé : 569.03. 18

Kunstvoorwerpen

DE CRAEN ROM pvba

PEETERMANS

Zaadhandel

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

W11 bouwen voor u sleutel op de deur.

Veerle Van den Berghe, Groen:.traat 3, Hekelgem, tel. 05366.84.91. Open elke woensdag en
zaterdag van 14 u. tot 19 u.

VEAVOEA ·VEAHUIZINGEN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

GELD

.

Georges DE RAS pvba
Autoca rs , au tobus.
c er emoniew agens
begr afen •sondernem•ng

Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053 ·2t 3636

Zondag en maandag gesloten
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Rudi van Vlaenderen:

BRUSSEL Toneelcritici
hebben het vandaag over
een uitschieter in het lopend
teatersukses of gewagen
van een ,.laaiend sukses" als
zij de produktie "Op de puinen van Carthago" van het
BKT-gezeJschap (Brabants
Kollektief voor Teaterprojekten) in hun vizier nemen.
De jongste tijd waren we
van dit Brusselse BKT wel
meer merkwaardige prodokties gewend geraakt Een
uitschieter is het Carthagoevenement dus niet meteen.
Wél wordt door deze zoveelste fel opgemerkte teaterproduktie de schijnwerper in volle scherpte gericht
op dit merkwaardig gezelschap dat onderhand reeds
meer dan twintig jaar buitengewoon aktief is en door
professionele inzet en prestaties van los-vaste akteurs
en producenten de katakombentijd van het Vitazaaltje onder de Koekelbergse Basiliek lang is ontgroeid, maar nog immer
geen echt vaste ankerplaats
heeft gevonden. Het BKT
(van Brussels Kamertoneel
uitgegroeid tot een ambitieus Brabants Kollektief
voor Teater) is op tientallen

Rudi Van Vlaanderen, vandaag
stilletjes 52 jaar aan het worden,
ston~ al op zijn tiende jaar op de
planken in de "grote schouwburg" van Gent. Vader duwde
hem er wel niet op, maar als
toneelregisseur moet hij er toch
behoorlijk genoegen in gehad
hebben dat zoontje Rudi mee
mocht genieten van het teaterapplaus.
Rudi volgde intussen "serieuze
studies", maar de teatermikrobe
had hem toch te pakken gekregen. In de voorbije decennia
heeft Rudi Van Vlaenderen dan
een belangrijk stukje Vlaams teaterleven meegemaakt en beleefd.
Om den brode kwamen daar nog
andere interesses bij; zodanig
zelfs dat hij na verloop van tijd
een vaste direkteursfunktie verwierf aan de AITCS-school in het
Brusselse. Tot uiteindelijk een
goede vijf jaren geleden de
RITCS-direkteur zijn vaste loopbaan afbrak en het zieltogende
BKT-gezelschap naar de topprestaties van vandaag ging leiden_
- Waarom is Rudi Van Vlaende-
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en "tientallen scènes voor
het voetlicht getreden. Het
was de pre-dekretentijd. Het
BKT overleefde; op sommige momenten ging dit toneelgezelschap net niet ter
ziele.
Vandaag is het uitgegroeid
tot een kreatieve teatergroep waar 18 mensen in
vast dienstverband mekaar
aanporren tot almaar meer
prestaties. Het trekpaard is
nu sinds zo'n goede vijf jaren Rudi Van Vlaanderen;
een naam als een klok in de
toneelwereld. Een zacht enfant-terrible ook, want op
zijn 52 jaar blijft hij zoeken
naar alternatieve prodokties
waar de zogeheten A-gezelschappen van de gevestigde teaters (voorheen de officiële schouwburgen genoemd) zich niet aan gewagen.
,.Liever dan op ons beurt
nog maar eens een Hugo
Claus-kreatie of -produktie
voor het voetlicht te brengen voel ik er mij vooral toe
aangetrokken om werk van
jonge auteurs (bij voorkeur
maar niet uitsluitend Vlaamse) in onze BKT-jaarwerking
op te nemen_"

ren precies bij dit BTK-gezelschap beland?
Rudi Van Vlaenderen: ,.In het begin van '75 was het BKT-gezelschap als het ware stilletjes aan
het sterven. Door een samenloop
van omstandigheden dreigde een
moeizaam opgebouwd teaterprojekt weggewist te worden. Stichter en trekpaard Johan Van der
Bracht moest dwingend om gezondheidsredenen afhaken en
zich terugtrekken in rustiger conservatorium-werk. Een paar akteurs zochten ook elders een onderkomen. Slotsom: nog één akteur en één technicus bleven van
het veelbelovende en hardwerkende BKT-gezelschap over. De
katakombentijd van de Basiliek in
Koekefberg had zijn zware tol
geëist. Precies op dat moment
kwam ik in kontakt met journalist
Guido Fonteyn die als kersverse
voorzitter fungeerde van de beheerraad.
We zagen een mogelijke financiële uitweg als gevolg van de dekreten-ontwerpen die in de Wetstraat
circuleerden.
Ikzelf was toen aktief bij het
TOKA-gezelschap
in Leuven,

"liever gedegen jong auteur
dan nog·eens een Hugo Claus
voor het voetlicht brengen
11

waar al evenzeer met veel entoesiasme maar zonder één frank
Brusselse subsidie werd gewerkt.
Ook het gezelschap de .. Kleine
Komedie" van Paul Ricour dat
prachtverdiensten leverde, met
ontelbare kinder- en schoolvoorstellingen, zag nauwelijks nog een
uitweg.
Ik zag op dat moment goed artiestiek brood in een krachtenbundeling van de Kleine Komedie, TOKA
en het BKT En daar heb ik dan
inderdaad een vaste job bij het
RITCS voor laten varen. In dit
BKT-gezelschap ben ik uitstekend
in mijn nopjes. Maar het werken is
bij ons een veeleisende bedoening·:
- Het .. Brabants Kollektief voor
Teaterprojekten"; dat klinkt nogal
ongewoon als benaming voor
een gevestigde toneelgroep_
Rudi Van Vlaenderen: .. Het Brussels Kamertoneel kreeg aanvankelijk van het publiek en andere
spraakmakers nauwelijks levenskansen en dus hebben we er een
echt Brabants teatergezelschap
van gemaakt. Die omschrijving
.. Kollektief" klinkt, ik geef het toe,
ongewoon in het jargon van de
traditionele toneel-vakjeverdelers.
Het BKT is geen A-gezelschap in
termen van de dekreten We brengen volksteater, maar dan toch
ook weer niet dat gemakkelijk
teaterwerk dat bomvolle grote zalen boekt. Als kollektief gezelschap willen we inderdaad nonkonformistisch werken en . getuigen van deze aparte artistieke
levens- en werkwijze. Sommigen
nemen ons dat ten kwade, maar
welke kritiek krijg je in ons klein
wereldje al niet mee?
Het .,vrijgevochtene" blijft me alleszins zeer lief in mijn werk, maar
dat is niet de enige reden waarom
ik met het BKT ben scheepgegaan
Het had evengoed kunnen mislukken, maar integendeel zijn we erin
geslaagd om op enkele seizoenen
tijds met het BKT een aparte
plaats in de toneelwereld in te
nemen.
In '75 namen mijn kollega's en
ikzelf de uitdaging aan het BKT tot
volwassenheid te brengen.
In de eerste vier maanden presteerden we 90 voorstellingen in
zoveel gemeenten, terwijl het gedekreteerde minimum toen vastgesteld was op 75 minimum per
jaar...
Die voorstellingen dwongen ontzag af in onze kleine toneelmiddens. Maar, vooral was het er ons
om te doen artistieke voltreffers te
boeken.
Toen onder meer Rony Commissaris en Dirk Buysse bij het BKT
kwamen werd ons gezelschap
meteen - na de artistieke hoogvlieger van Kasemier en Carafine
in de Workshop bij voorbeeld een toneelgroep die her en der
waardering begon te krijgen. "
- Om zulks te bereiken moest
het BKT duidelijk het Brussels en
zelfs het Brabants publiek ietwat
ontgroeien en over de provinciegrenzen suksessen gaan zoeken_

Rudi Van Vlaanderen: .,Zeker. en
zou dat geen verrijking kunnen
zijn? Het blijkt onze betrachting
om in de 19 Brussele gemeenten
als Vlaams teatergezelschap een
artistiek steentje bij te dragen.
Maar deze kleine gemeenschap
laat ons niet toe te overleven.
Meer nog: ik kan niet anders dan
toegeven dat we in .,de Vlaamse
provincies" meer publieke belangstelling boeken dan in het Brusselse. Ochgod, til daar niet al te zwaar
aan. Ik ben sinds '56 een Vlaming
die in Brussel werk en woon en ik
besef onderhand wel goed dat
elke kleine gemeenschap zoals
deze van de Vlamingen in Brussel
zich graag optrekt aan min of
meer prestigieuze of anderzijds
enorm populaire suksesnummers.
Wij maken het onszelf lastig: we
beantwoorden aan geen van beide verwachtingen. We brengen én
volks en allesbehalve elitair teater.
In '80 was onze grote prestatie de
produktie "de ondergang van de
litanie", in '81 een BKT-wereld-

We zijn alternatief.
We zijn niet links; we brengen
geen teater met de gebalde vuist.
We zijn niet rechts; we voeren niet
om de haverklap gevestigde waarden ten tonele.
En we brengen ook niet altijd een
lach met een traan. Een aantal
BKT-produkties werken onmiskenbaar op de lachspieren; alleen
geven we de lachbekken schalks
een probleem-doordenkertje mee
naar huis... "
Het BKT lonkt zeer zeker naar
Brusselse teaterfans die ook geïnteresseerd zijn in zgn. alternatieve
teaterprodukties
van
Franstalige gezelschappen, en
die ook bijtijds bij gezelschappen in andere steden hun toneelvoldoening zoeken. Het blijkt hoe
dan ook de biezondere kracht
van de BKT-werkgroep om bij
elke nieuwe produktie dat veeleisend toneel publiek opnieuw
voor zich te winnen en hetzij naar
de zaal in de "Ancienne Belgique" te laten afzakken of elders
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produktie zoals dat heet: "de Aantekeningen van een dode".
En nu is dus tot eind deze maand
het teaterprojekt "Op de puinen
van Carthago" waar op historische achtergronden de krisis van
onze huidige Westerse beschaving geprojekteerd wordt. ·
We scheren, als ik de critici moet
geloven, hoge artistieke toppen.
Het publiek dat ons in de "Ancienne Belgique" komt opzoeken laat
zich achteraf bij een borrelpraatje
ook wel in die zin uit. Maar, het
grote publiek, dat krijgen we inderdaad niet aan de andere kant van
ons voetlicht. Merkwaardig genoeg gebeurt dat wel bij optredens elders in Vlaamse toneelzalen.
Gemiddeld 90 aanwezigen op
onze Brusselse voorstellingen en
nagenoeg 300 toeschouwers bij
BKT-voorstellingen
elders
in
Vlaanderen. .. "

Ancienne Belgique
- Het BKT brengt sinds jaar en
dag ander teater dan Slisse en
Cesar of het kassukses BoeiingBoeiing_
Rudi Van Vlaanderen: "Wij zullen
nooit er op uit zijn en er ook zeker
nooit in slagen om de grote massa
naar onze voorstellingen te lokken.
Maar dat neemt niet weg dat we
er op uit zijn om toch te allen prijze
te vermijden een elitair publiek als
medespelers te koesteren.

in een of ander parochiezaaltje te
zien samentroepen.
Mat een teater-fanaat als Rudi
Van Vlaenderen kan je zeker
urenlang een stevige boom opzetten over het wel en (vooral het
wee) van dekreten die toneelgezelschappen vandaag de dag
treffen.
Wat hem siert, wat ons boeit aan
deze toneelfanaat, is dat hij als
Vlaams artiest nu onderhand
meer dan veertig jaren biezonder
kreatief bedrijvig is. Op het toneel. Achter de schermen. Als
direkteur van een merkwaardig
toneelgezelschap. Als lesgever
in het RITCS. Bescheiden, als
artistiek topscoorder ook.
Middels zijn nog niet zo lange inzet ten bate van het BKT-gezelschap en het bijhorend publiek
blijft de Brusselse Vlaming Rudi
Van Vlaenderen in zijn artistiek
vak bewijzen dat in Brussel én in
de Vlaamse gewesten een volk
slechts waard is wat het aan
prestaties bewijst. (hds)

e

"Op de Puinen van Carthago"

wordt in Brussel nog vertoond op 25,
26, 27 en 28 februari.
e In maart herneemt het BKT de
,,Aantekeningen van een Dode~ middels reisvoorstellingen in Haren, Leuven, Gent, Roosdaal, Hoegaarden,
Genk, Opwijk, Brugge en Aalst.
e Inlichtingen bij Veerle Cogneau,
BKT, Lollepotstraat 12, 1000 Brussel,
tel. 02-511.86.09.

