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Het late ontwaken 
De scheiding is reeds volledig, in de geesten en de 
feiten. Twee buitenlanden kunnen niet zo fundamen
teel verschillend denken en handelen als de twee 
binnenlanden, Vlaanderen en Wallonië. Terwijl Luik 
en Charleroi plat liggen en terwijl de Waalse syndika-
listen elkaar in snelheid trachten te kloppen om niet 
door de achterban voorbijgestoken te worden, is 
Vlaanderen gewoon aan het werk en verroeren de 
Vlaamse vakbonden geen pink. 
In de geesten en de feiten is de scheiding al volledig, 
nog niet in de strukturen. Ook daar beweegt het 
echter. Zelfs de CVP wil nu toegeven dat de staalbom 
niet ontscherpt kan worden zolang men zich verzet te
gen de regionalizering van de vijf nationale sektoren. 
Een zeer laat inzicht, dat bewijst waar de CVP zich in 
feite bevindt, nl. volkomen in de achterhoede. De 
Volksunie verdedigt ui teraard reeds sinds altijd het 
beginsel van de eigen rekeningen. Geleidelijk is in 
Vlaanderen een ruime consensus rond de splitsing 
van de nationale sektoren tot stand gekomen; de 
kultuurverenigingen en de Vlaamse ekonomische we
reld, nadien gevolgd door de basis en het middenka
der van de vakbondswereld vormden terzake, samen 
met de Volksunie, een Vlaamse meerderheid die ech
ter geen politieke vertaling kreeg in het beleid, precies 
omwille van de karentie van de CVP. 
Nu het late inzicht zelfs bij de CVP schijnt te rijpen, is 
er weer kostbare tijd verloren gegaan. Er werd op
nieuw een regering gevormd in wier beleidsverkla
ring de heilige koe van de nationale sektoren niet 
werd geslacht. Nog erger, om Waalse onvrede te 
voorkomen — een onderneming die, zoals thans blijkt, 
van meetaf aan hopeloos was — heeft de huidige rege
ring, meer nog dan de vorige, zich uitgesloofd om Wal
lonië en het Waalse staal ter wille te zijn. In heel wat 
Vlaamse bedrijven is de vrijwillig-gedwongen inleve
ring reeds achter de rug. Maar in het Waalse staal 
moeten nog altijd de eerste loonafstand en de eerste 
afdanking gebeuren, ondanks de uitdrukkelijke af-
slankingsvoorwaarden in het akkoord van mei 1981. 
Men hoort tegenwoordig, precies uit de mond van hen 
die verantwoordelijk zijn voor de financiële en ekono
mische chaos, nog al eens de bewering „dat het land 
kostbare jaren verloren heeft met het steriel getwist 
rond de communautaire problemen". Dit is natuurlijk 
een dooddoener. Er is inderdaad heel veel tijd verlo
ren. Niet echter omwille van de communautaire pro
blemen, maar door de weigering, deze problemen eens 
en voor goed te regelen door afdoende, diepgaande 
struktuurhervormingen. 

Voor het Brussels establishment — niet alleen het 
rooms-blauwe maar ook het roze — is het natuurlijk 
eenvoudig vandaag weg te kruipen achter de brede 
rug van de toornige Waalse metallo's; hun schuld zal 
het zijn, wanneer eens te meer alle fraaie herstelplan
netjes overhoop worden geschopt. En het is niet eens 
helemaal onwaar! Maar het is ook helemaal niet 
waar. Er had al lang voor gezorgd moeten worden dat 
de Luikse metallo's, indien zij wilden staken, dit gerust 
konden doen, maar dan tegen Waalse autoriteiten, te
gen een Waals beleid, tegen de Waalse verantwoorde
lijkheid voor de Waalse staalnijverheid. En op Waalse 
kosten. 
Er kan niet genoeg herhaald worden dat de Walen 
volkomen het recht hebben hun pot te koken, te laten 
aanbranden of desnoods kapot te slaan zoals hen dat 
best uitkomt. Maar dan wel volledig voor eigen reke
ning en niet ten laste van Vlaanderen. 
Ondanks het zeer late ontwaken van de CVP wordt nog 
altijd voortgang gemaakt met een beleid dat de 
Vlaamse welvaart laat opslokken door de Belgische 
armoede. Ondanks of dank zij?... 

TVO 

Foto van de week 

Wallonië staakt Metallos in Charleroi uitten hun ongenoegen over het regeringsbeleid van Martens V en 
laakten de jongste EG-diktaten Meteen zorgden zij voor de zoveelste Cockerilling die over heel het land uit-
deinde De Waalse staalbazen hebben inmiddels in een rapport formeel toegegeven dat Cockenll-Sambre ten 
dode IS opgeschreven (foto Belga) 

BRT in de branding 
Er beweegt wat op het vlak van de omroep Vooreerst heeft de BRT 

een hele reeks besparingsmaatregelen bekendgemaakt Vervolgens 
IS minister Poma een polemiek begonnen over de BRT, die onder zijn 
ministeriele voogdij staat Ten slotte wordt in de Vlaamse regering ge
praat - of slag geleverd' — over het dekreet betreffende de lokale 
radio's 

De hele beroering doet onfris-Belgisch aan haastige improvizatie 
en geklungel Het politiek bestel is de publieke opinie al sinds jaren 
een groot debat over het mediabeleid schuldig Daarvan is mets in 
huis gekomen In de plaats daarvan wordt nu her en der, al naargelang 
het politiek of elektoraal renderend is, een beetje gesleuteld 

Men kan zich oprecht verheu
gen over de doorbraak van de 
lokale radios Kleinschaligheid is 
een technische mogelijkheid en 
een maatschappelijke noodzaak 
geworden Los van ambtenarij en 
verstarring kan de lokale radio een 
kostbare aanvulling vormen op de 
nationale omroep Maar deze 
schitterende mogelijkheid dreigt 
gehypotekeerd te worden door 
partijpolitieke en commerciële be
rekeningen 

Ergerlijk is dat de hele ontwik
keling letterlijk en figuurlijk ten 
koste van de BRT dreigt te gaan 
De omroep staat met m geur van 
heiligheid Speciaal een van zijn 
opdrachten de informatie, moet 
het daarbij voortdurend ontgel
den Niet ten onrechte trouwens 

in de nieuwsdienst worden fouten 
gemaakt Dat de kntiek uit alle 
politieke hoeken komt staat ech
ter in tegenstelling tot veralgeme
ning in de zin van de BRT is een 
CVP-bolwerk' of de BRT is een 
rode barak' 

Vlaanderen heeft niet alleen de 
politieke wereld maar precies 
daarom ook de BRT die het ver
dient 

Overal in West-Europa bevindt 
de omroep zich overigens in een 
krisis Dit hangt goeddeels samen 
met het feit dat de tv-toverlan-
taarn in de meer dan dne decennia 
dat ZIJ flikkert veel van haar magi
sche kracht verloren heeft Dat de 
programmamakers ouder en moe 
worden Dat de instituten te star 
en te log geworden zijn voor een 

soepele doorstroming van men 
sen en ideeën 

Men mag echter het kind met 
weggooien met het badwater Een 
openbare omroep met de welom
schreven taak die uitgeoefend 
wordt onder demokratische kon-
trole IS een steviger waarborg — 
zowel politiek kultureel als maat
schappelijk — dan de commercië
le bedoeningen die sommigen wil
len opzetten 

Men houde daarenboven de 
BRT ten goede dat hij moet wer
ken met slechts 60 % van de 
opbrengst van het kijk- en luister
geld de rest verdwijnt in de bo
demloze staatskas En men houde 
zich voor ogen dat hij evenveel ra
diostations tv-netten en zendtijd 
vult dan bijvoorbeeld de Neder
landse omroep met slechts een
derde van de Nederlandse om
roepbegroting en de helft van de 
Nederlandse personeelsbezetting 

Het beginsel van de omroep als 
openbare dienst aan de gemeen
schap IS ook voor Vlaanderen zo 
waardevol dat het de moeite loont 
het demokratisch dag-aan-dag-ge-
vecht te leveren om hem objektief 
en populair en Vlaams te maken 



mi Brieven 

MICHEL STRÉE EN TUL 
J\/lichel Strée, die op 14 nov. '80, 16 
schoolkinderen met chauffeur en bus 
gegijzeld uit Vielsalm naar Brussel 
bracht is donderdag 19 febr '82 door 
het Assisenhof van Brabant vnjge-
sproken. Hij wHde het sociaal onrecht 
aanklagen, oa. de pensioentjes van 
9.000 fr. 
Woensdag 6 ok t 71 werd Mario Rooy-
mans, alias „Tijl van Limburg", een 
kelner uit Tongeren gevat Hij „gijzel
de" op 23 sep t 71 het schildenj „De 
liefdesbrief' van Vermeer en eiste 200 
miljoen voor de vluchtelingen in Ban-
gladesj, na de grote overstromingen in 
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Oost-Bengalen, die het begin zouden 
worden van de onafhankelijkheidsoor
log daar. Dus een even lofwaardig 
doel. Tijl IS echter veroordeeld. Moest 
na het vonnis nog een tijd in de bak 
zitten Vond geen werk meer On 1972 D 
en IS kort daarna van armoede en 
ellende doodgegaan. 
Even vergelijken: de Waal, Strée, gij
zelt 16 schoolkinderen, slaagt met in 
zijn opzet en wordt vrijgesproken Hij 
heeft al werk aangeboden gekregen. 
De Vlaming, Tijl, „steelt" een schildenj, 
slaagt ook met in zijn opzet en knjgt 
enkele maanden gevangenis, met alle 
nare gevolgen erbij. 
Als je ons Burgerlijk Wetboek open
slaat staat het vol over eigendom, 
huwelijksgoederenrecht vruchtge
bruik, enz. maar weinig over „men
sen". Dat betekent konkreet dat 16 
kinderen stelen minder erg is dan „een 
schilderij voor 200 miljoen stelen". 
En verder, als de Waalse cafébaas 
Grosjean in de Voerstreek 3 Vlamin
gen neerschiet, wordt hij in sept '79 
door het Luiks gerecht vrijgelaten, 
maar Vlamingen die in Voeren iets 
uithaalden worden in Tongeren streng 
veroordeeld. Dat we in deze staat een 
klassejustibe hebben wist ik al. Hebben 
we nu ook een justitie met 2 maten en 
2 gewichten, tussen Vlamingen en 
Walen? 

R.d.N„ NIjlen 

GEPASTE VIERING 
Op de receptie te Antwerpen, ter 
gelegenheid van de prezentatie van 
het boek „Daarenboven zegt zijn natte 
vinger hem..." van dio Genes, hebben 
de aanwezigen enkele hoogstaande 
momenten van schoonheid én ontroe-
nng meegemaakt 
De traditionele sprekers waren niet zo 
traditioneel (gelukkig maar) dat ze met 
kwijl en smeer rondstrooiden: sommi
gen waren werkelijk ad rem, gingen 
zeer diep en toch taktvol op de boeien
de persoonlijkheid van dio Genes in, 
sneden met messen als zachte heel
meesters en zalfden tegelijkertijd... 
Men kon tussen al dat zogenaamd 
officiële de diepe waardering voor 

mekaar bespeuren, de uiting van ware 
vriendschap proeven. Dat men hem 
„Rots" noemde en als blijk van waarde
ring in die rots „momenten van zwakte 
en vertwijfeling" ontdekte, en daarom 
die rots des te meer waardeerde, vond 
ik een staaltje van waar respekt men
senkennis én kameraadschap. De aan
wezigheid van zoveel mensen van 
zowel binnen als buiten de V U sprak 
boekdelen. 

Ontroerend, was de geïmproviseerde 
toespraak van dio Genes, die vanuit de 
maalstroom van de herinneringen de 
juiste momenten opdiepte. 
Dank voor de avond, dank aan de 
mensen die zonder masker kwamen, 
dank aan de puike orgamzatie en de 
vriendelijke prezentatie. 

D.v.S.d.C., Zoersel 

WALEN STAKEN, 
VLAMINGEN BETALEN 

De Walen maken al jaren verlies in hun 
ondernemingen, om dat verlies te dek
ken knjgen ze al jaren subsidies en nu 
staken ze om Waalse politieke doelein
den. Dit betekent dat voor iedere dag 
staking, het verlies van hun onderne
mingen groter wordt en dat uiteindelijk 
het verlies door de stakingen zal ge
dekt worden door nieuwe subsidies I 
Vlaamse arbeiders, dit gaat te ver! 
Wi j betalen twee keer. De ene keer 
door het slechte beleid van België dat 
zelfbestuur weigert te geven aan 
Vlaanderen en dat de Vlamingen zo 
goed als de Luxemburgers in het deva-
luatiespel meegesleurd heeft Een 
tweede keer door onze belastingen te 
zien gebruiken om de Walen het recht 
te geven politieke stakingen te organi-
zeren. Stakingen die dan ook gebruikt 
worden om Waalse syndikalisten toe 
te laten Vlaanderen opnieuw aan te 
vallen. Snel moeten de Walen hun 
eigen pot koken om hen de mogelijk
heid te ontnemen de schuld van hun 
problemen op de rug van de Vlamin
gen te blijven schuiven. De Vlaamse 
arbeiders wensen uit hun hart dat hun 

Waalse kollega's gelukkig zouden zijn, 
maar ze worden het beu dat ze het 
recht met zouden hebben hun eigen 
maatschappelijk ideaal naar voor te 
mogen brengen. De Walen staken, de 
Vlamingen betalen, omdat de Vlamin
gen het nog mm of meer willen (trad. 
partijen en vakbonden) Stop daar-
meel Het verlies dat door een Waalse 
gesubsidieerde firma gemaakt wordt 
door politieke stakingen moet maar 
door de Waalse regering gedekt wor
den met het geld van de Walen en met 
meer met het geld van de Vlamingen. 
Dat de h. Spitaels de geldmiddelen die 
nodig zijn om de schulden te betalen 
die door zijn vnend Gillion worden 
gemaakt in zijn eigen Waalse keuken 
gaat zoeken. De h Gillion zal noch het 
vel van Sidmar, noch het vel van de 
Vlamingen krijgen I Hij zal de Vlaamse 
Leeuw met temmen! De Vlamingen 
willen werken en de opbrengsten die 
de staat ontvangt van onze firma's en 
van onze loonbrieven mogen met ver
der gebruikt worden om de put te 
dekken die gemaakt wordt door ande
ren die politiek staken! 

C.H,, Zwijndrecht 

BOLLENWINKEL 

Graag even reageren op wat J.J.D. uit 
Erembodegem in de lezersrubriek van 
„Wij" (25 februan) beweert- de minis
ters en staatssekretarissen van de 
centrale regering leggen nog altijd de 
eed af van trouw aan het „staats
hoofd"; dit is niet meer het geval voor 
de ministers van de Vlaamse Gemeen-
schapsregenng, op de eerste-minister 
van de executieve na. Een kluif voor de 
republikeinen of snappen ze het ver
schil van de differentie niet? 

O ja, alle parlementsleden zweren 
trouw aan de grondwet en het „staats
hoofd". 

Alle njksambtenaren zweren trouw 
aan de koning, de Belgische grondwet 
en de wetten van het Belgische volk. 
Jammer dat zovele topambtenaren 
van CVP-, SP- en PVV-origine daarbij 
vergeten dat ook de taalwetten in de 
openbare diensten moeten toegepast 
worden. Wie is hier verantwoording 
verschuldigd aan wie? 

En wat ambtenaren nog met mogen, 
lees dan even artikel 9 van het adminis
tratief statuut van het rijkspersoneel 
Dat trouwens uitgebreid werd tot heel 
.veel andere instellingen van openbaar 
nut 

Er IS nog veel werk aan de Belgische 
bollenwinkel, maar de lektuur van een 
bepaalde pers in Vlaanderen schijnt 
velen te biologeren en als Vlaams 
evangelie-zonder-tegenspraak in de 
oren te klinken. 

E.F„ Brussel 

„LIED VAN MIJN LAND" 

Naar aanleiding van de bekendmaking 
door de BRT-leiding van de bezuinigin
gen en besnoeiingsmaatregelen die zij 
in haar programmatie wenst door te 
voeren, protesteert de Vlaamse Volks
kunstbeweging met klem tegen he t 
om budgettaire redenen verdwijnen 

van het programma „Lied van mijn 
Land" 

De Vlaamse Volkskunstbeweging 
wijst er op dat met „Lied van mijn 
Land" de BRT zich kon beroepen op 
een programma dat zich van een grote 
populanteit verzekerd wist in Vlaams-
kulturele middens. 

Het IS dan ook volledig inopportuun dit 
programma uit de eter te halen 
Anderzijds wijst de Vlaamse Volks
kunstbeweging op het bestaan van 
een aanbeveling, gedaan door de 
Vlaamse Raad en gericht aan de BRT. 
Hierin wordt aangedrongen op een 
blijvend streven, ook van de BRT, naar 
de realizatie van een groter aandeel 
van zang en muziek van eigen bodem 
in de programmatie. 
De Vlaamse Volkskunstbeweging 
vraagt zich ten stelligste af of het op 
deze wijze is dat de BRT wenst deel te 
hebben aan dit streven. Is het op deze 
wijze dat de BRT denkt het Vlaamse 
lied en de Vlaamse muziek de plaats te 
geven die hen toekomt? 
Of dient gekonkludeerd te worden dat 
de BRT zich weinig gelegen laat aan 
aanbevelingen van de Vlaamse Raad? 

W K B , Antwerpen 

VERZOENING! 

Als Vlaming doet het mij pijn aan het 
hart als ik zie hoe verdeeld zelfs de 
Vlaamsnationalisten nu nog altijd zijn. 
Het is een feit dat er fouten gemaakt 
werden in het verleden, maar is dat 
een reden om blijvend onze krachten 
(die wij nu méér dan ooit nodig heb
ben) zo nodeloos te versnipperen? 
Wij prediken al jarenlang verzoening 
en amnestie voor de slachtoffers van 
de toenmalige repressie, maar waarom 
geven wij dan zelf met eens het goede 
voortjeeld? Of zouden wij misschien 
een stuk uit onze kroon breken door 
alle oude wrok en andere betwistingen 
opzij te schuiven en elkander ter ver
zoening de hand te reiken? 
Dit zou op de eerste plaats immers 
héél Vlaanderen ten goede komen.. 
Dat Vlaanderen dat ons zó nauw aan 
het hart ligt en nog altijd een tekort aan 
daadwerkelijke strijders heeft Op de 
heren politiekers van de grote partijen 
hoeven wij in 't geheel niet te rekenen, 
die stellen doorgaans de partijbelan
gen boven alles. 
Laten wij dan toch eindelijk onze 
krachten samenbundelen in onze ge
rechte strijd.. Ik denk dat het werkelijk 
hoognodig is! 

G . C Eupen 

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

De redaktie 

De trein is weer wat duurder ge
worden, tiet briefport kost nog een beetje 
meer en Sabena moet het met veel min
der doen. De openbare diensten zijn 
duur, en wat krijgt de konsument daar
voor in de plaats? Minister De Croo 
verstrekt het antwoord. 

CVP op onderwijs 
Een andere minister die op zijn de

partement over eieren moet lopen is 
Daniël Coens, de eerste CVP'er sinds 
25 jaar op onderwijs. „Ik wil geen 
schoolstnjd", deze week in Knack. 

Lapierre en Jagerman 
Dr. Hendrik Jagerman ontwikkelde 

in de jaren zeventig een erg doeltreffende 

metcxle om met terroristen om te sprin
gen. In een gesprek met Dominique 
Lapierre („De Vijfde Ruiter") legt hij 
uit hoe hij de Molukkers uit hun trein 
praatte. Exclusief in Knack. 

Bovendien 
heeft Knack een gesprek met Philippe 
Saverys over de nieuwe NV Scheeps
werven en de erfenis van C(x;kerill Yards 
en is er een exclusieve reportage uit de 
Poolse steden Gdansk en Wroclaw 
„De lente zal van ons zijn". 

POST 
knack 
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Mensen m 
Michel en de eeuwige 
cijferdans 
Het zal mei zijn en de helft van de 
maandelijkse twaalfden zal 
reeds uitbetaald zijn, vooral de 
begroting van 1982 zal vastlig
gen Hoezeer ze m andere dingen 
ook van mening verschilden-
over deze sombere voorspelling 
waren de francofone partijleiders 
het verleden zondag eens tijdens 
de tv-uitzendmg „Faire Ie point" 
De nieuwe PRL-voorzitter Michel 
gaf toe dat het overheidstekort 
niet zal kunnen beperkt worden 
tot de eerder voor 1982 voorop
gezette 200 miljard. De schuld 
daarvoor schoof hij door naar 
Spitaels. Deze heeft, volgens Mi
chel, zo'n slechte erfenis nagela-

Verhofstadt 
contra 
Verhulst 
Er IS binnen de PVV een fikse rel 
ontbrand over het omroepbeleid 
Willemsfondsvoorzitter prof Adri-
aan Verhulst heeft onlangs een 
voorzichtige lans gebroken voor 
het behoud en de versterking van 
de BRT Volgens de gewezen 
voorzitter en huidig Vaste Kom-
missielid van de BRT-beheerraad 
heeft de omroep ook straks, mid
den tussen de lokale zenders, zijn 
onvervangbare rol te spelen en 
moet hij de middelen daarvoor 
krijgen 

Dit standpunt heeft de toorn opge
wekt van kersverse PVV-voorzit-
ter Guy Verhofstadt, die Verhulst 
publiekelijk door het PVV-bureau 
liet laken en terechtwijzen 

Achter de blauwe schermen en in 
de wandelgangen van de Napels
straat hoort men steeds vaker de 

ten „dat de regering iedere dag 
nog nieuwe kadavers in de kas
ten ontdekt". 

Het zijn deze heren die de bal 
over en weer kaatsen. De toe
schouwers draaien echter op 
voor de kosten van dit speL. 

weeklacht, dat de jonge wolf-met-
lang-tanden Verhofstadt de PVV 
in de kortste keren tot op het bot 
aan het afknagen is 
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Jef Houthuys: 
de laatste 
in de rij 
Alles laat voorzien, dat Jef Hout
huys de laatste ACV-baas zal 
zijn wiens bevoegdheid zich over 
het hele land uitstrekt en dat zijn 
unitaire dagen vrijwel geteld zijn. 
De MOC - het Waalse ACW -
heeft nu immers het definitieve 
besluit genomen, een eigen poli-

Deze week dit... 
Tijdens het weekeinde las ik met 
stijgende belangstelling „een bio-
bibliografische proeve over Karel 
Pinxten", geschreven door Drs 
Jos Drouillon, zopas 
gepubliceerd in „Eclectica", een 
reeks monografieën uitgegeven 
door de Ekonomische 
Hogeschool Sint-Aloysius te 
Brussel Ik nam dit boekje ter 
hand, omdat ik professor Pinxten 
tijdens mijn studententijd te 
Leuven heb gekend Spijtig 
genoeg was onze relatie eerder 
oppervlakkig Wellicht was ik te 
jong Bovendien student in de 
geneeskunde, wat met direkt 
aanleidng gaf tot nauwere en 
meer persoonlijke kennismaking 
met een prof in de ekonomie 
Toch hennner ik me zeer goed 
zijn hartelijkheid en vooral zijn 
bruisend temperament Hij 
remde onze Vlaamse 
strijdvaardigheid met af 
Integendeel, veeleer goot hij olie 
op het flamingantisch vuur dat 
ons bezielde 

BIJ het lezen van de korte 
biografie trof me vooral de 
opvallende gelijkenis tussen 
enerzijds de standpunten van 
deze merkwaardige priester-
hoogleraar-ekonomist, 
geformuleerd eerst in de 

dertiger jaren, later in de na
oorlogse penode en anderzijds 
de programmatische opstelling 
van de Volksunie in de huidige 
krisis Ongeveer al zijn stellingen 
kunnen we vandaag 
onveranderd overnemen Zijn 
artikels zijn volop aktueel Zijn 
Vlaams-nationalisme blijkt 
duidelijk uit het feit dat hij reeds 
vroeg een uitdrukkelijk 
voorstander was van een 
vergaande vorm van echt 
federalisme Reeds voor de 
tweede wereldoorlog richtte hij 
de aandacht van de Vlaamse 
beweging op de noodzaak van 
het Vlaams zelfbestuur ook op 
sociaal-ekonomisch vlak 
Voortdurend heeft hij de 
politieke en sociaal-ekonomisch 
verantwoordelijke personen en 
instellingen gemeten aan de 
„geijkten Vlaamschen staf" en 
meestal te licht bevonden 
Wanneer hij het ekonomisch 
liberalisme verwerpt, komen zijn 
opvattingen in grote mate 
overeen met de visie van de 
Volksunie In de terminologie van 
bijna vijftig jaar geleden, spreekt 
hij-weliswaar van de „gezonde 
beginselen van het natuurrecht", 
terwijl WIJ vandaag spreken over 
het korrektief van de sociale 

rechtvaardigheid 
Het gelijk-lopen van deze ideeën 
mag niemand doen besluiten dat 
onze politieke opties zouden 
verouderd zijn Wel moeten we 
hieruit besluiten trekken Het is 
godgeklaagd dat het bijna vijftig 
jaar moet duren eer de 
wetenschappelijke bewijzen voor 
een broodnodig ekonomisch 
federalisme enige vaste voet aan 
de politieke grond krijgen. 
Intussen werd een 
miljardenkapitaal aan Vlaanderen 
ontstolen en diende zoveel 
menselijke energie verbruikt 
voor overigens rechtmatige 
eisen 
Men zegt vaak een volk heeft 
de voormannen die het verdient 
Hoe verknecht is Vlaanderen 
dan dat het jarenlang leiders 
duldt, die de financiële njkdom 
en de geestelijke spankracht van 
hun volk verkwanselden"? Want 
helaas, de huidige machthebbers 
beantwoorden nog steeds met 
aan de „geijkten Vlaamschen 
staf" 

Vic ANCIAUX 

tieke beweging op te richten, los 
van de PSC Er worden binnen de 
MOC nog wel achterhoedege
vechten geleverd door Hallet en 
diens mutualistische aanhang, 
maar 'de kogel is wei degelijk 
door de kerk. Het is niet eens ze
ker, of de letter C in MOC zal be
houden blijven. 

De nationale ACW-strukturen 
waren al sinds geruime tijd ver
worden tot een loutere fiktie 
Zelfs die fiktie kan nu met langer 
opgehouden blijven. 

Vooral niet, omdat de ultieme 
syndikale band wordt doorge
knipt: de splitsing van de weer-
standskassen is het onherroepe
lijk einde van het syndikaal unita
risme. 

Ook in het A B W , dat iets minder 
kommunautair gevoelig is, kan 
de schijn niet lang meer gerekt 
worden. 

De Clercq, 
Tindemans, 
Kempinaire: 
slapen? 
Door de reorganizatie van de Bel
gische Dienst voor Buitenlandse 
Handel wordt de frankofone in
vloed in dit anti-Vlaamse bolwerk 
nog versterkt Zo zijn thans alle 
diensten ter bevordenng van de 
Belgische uitvoer stevig in Waalse 
handen De Vlamingen moeten 
zich tevreden stellen met de lei
ding van de tweedehands techni
sche diensten, waar het k>eleid met 
bepaald wordt 

Deze reorganizatie druist regel
recht in tegen de belangen van de 
Vlaamse exportbedrijven, die 
nochtans driekwart van de Belgi
sche uitvoer voor hun rekening 
nemen 

Niet minder dan dne Vlaamse mi
nisters oefenen een voogdij-be-
voegdheid uit over de Belgische 

Dienst voor Buitenlandse Handel 
Tindemans, De Clercq en Kempi
naire 
Wat doen deze excellenties"? Be
halve slapen"? 

Ere-goeverneur 
Roppe 
begraven 

In de nacht van verleden week 
dinsdag op woensdag stierf op 
68-jarige leeftijd de Limburgse 
ere-goeverneur Louis Roppe. 
Toen „Ropke" op pensioen ging 
een paar jaar geleden, hebben we 
in dit blad uitvoerig op de grote 
verdiensten van deze hoogstaan
de Limburger en Vlaming gewe
zen. Sinds zijn ontslag in 1978, 
om gezondheidsredenen, was 
het rond hem wat stiller gewor
den. Maar hij bleef onvergeten, in 
Limburg en m heel Vlaanderen. 
Het nieuws van zijn overlijden 
werd dan ook door ontelbaren 
aangevoeld als een nieuw ver
lies 

Hij werd m alle eenvoud begra
ven in zijn geboortedorp Hees. 
Daar en elders zal zijn nagedach
tenis echter nog vaak worden 
opgeroepen. 

4 MAART 1982 



m Kommentaar 

De Strycker van de Nationale Bank heeft vonge week formeel van zijn politieke en andere vrienden afsctieid 
genomen. Hij is, samen met de Belgische frank, gevallen. Hardnekkig verdedigde hij in een afscheidsrede zijn 
stelling^Hat met de devaluatie-mgreep onze ekonomie morgen niet meteen gebaat zal blijken te zijn. 

(foto Peustjens) 

Ter plaatse 
rust 
Oe vreugdekreten van de rege
ring sterven stilaan u i t Het besef 
groeit dat met de devaluatie en 
de inlevering helemaal niets op-
getost is. Wel integendeel! 
Met de devaluatie is de regering 
enkel tot de vaststell ing geko
men dat het beleid van de jong
ste jaren een knoeiboel van je
welste is geweest Van politieke 
moed is nauwelijks sprake. 
Het uur van de waarheid breekt 
nu pas aan. Nu zal er moed 
vereist zijn om de prijzenstop te 
realizeren, om de sociale zeker
heid te saneren, om een nieuw in
dustrieel beleid op te zetten, om 
de tewerkstelling te bevorderen. 

om de begroting van 1982 op 
punt te stel len-
En reeds krabbelt Martens V 
terug. Er wordt ter plaatse rust 
gehouden voor overleg met de 
sociale partners. Aan het parle
ment wordt uiteraard niet ge
dacht; dat zou te veel ti jdverlies 
betekenen vermits de maatrege
len uiterst dringend zijn. 

Op drie wielen 
„ledereen ziet dat de CVP de PSC 
onder de oksels zal moeten ne
men om met ons mee te gaan en 
dat de regeringskar bij harde 
maatregelen al vlug op drie v»/ielen 
dreigt te zullen rijden." Dat ver
klaarde De Croo in november van 
vorig jaar. 
Bijna dag na dag maakt de voor

spelling van deze liberaal meer 
kans om uit te komen. Vooral de 
beslissing van de MOC, de Waal
se vleugel van het ACW, om een 
eigen politieke beweging op te 
richten dreigt definitief het vierde 
wiel onder de al kreupele rege
ringskar los te schroeven. 

Verdeeld 
onder invloed 
In de CVP is men nog steeds 
druk doende met een bezinning 
over de verkiezingsnederlaag 
van 8 november laatstleden. 
Een werkgroep van wetenschap
pelijke medewerkers is nu onder 
meer tot het besluit gekomen dat 
de CVP in de loop van de voor
bije jaren aanleiding heeft gege
ven tot het scheppen van een 
beeld van verdeeldheid aan de 
top. 

De CVP zou evenwel de CVP 
niet zijn mocht aan deze weten
schappelijke bevinding niet de 
bedenking vastgeknoopt worden 
dat dit deels onder invloed van 
andere partijen en de media ge
beurde. 

Een slag voor 
Tijdens de vorige jaren durfden de 
jonge CVP-kemphanen zoals een 
Van den Brande al eens het staal-
dossier of de regionalizering van 
de grote industriële sektoren aan 
te pakken. 

Sedert 8 november zwijgen zij 
evenwel in alle talen. Wat onder 
meer Gol en Maystadt toegelaten 
heeft om met een paar pokersla
gen heel wat bijkomende miljar
den voor het staal binnen te rijven. 
Met een partijkongres voor de 
deur vreest het CVP-bestuur dat 
de basis de top wel eens zou 
kunnen voorbijsnellen en de 'regio
nalizering van de vijf nationale 
sektoren eisen. 

Om dat op te vangen werd een 
werkgroep opgericht om die be
dreiging met een resolutie op te 

vangen. Een Vlaams imago vergt 
evenwel meer dan een resolutie. 

Tussen droom... 
Nog onlangs verklaarde minister 
De Clercq aan de redaktie van 
Gazet van Antwerpen dat een 
nieuwe verhoging van de fiskale 
en parafiskale lasten uitgesloten 
is. 

Binnen de regering, aldus de 
vice-premier, bestaat de vaste 
wil om het geldelijk beheer van 
de overheidsfinanciën te sane
ren langs de kant van de uitga
ven. En nog: „Wij zullen onze 
inspanningen niet eerder stop
zetten dan wanneer wij zeker zijn 
dat het streefdoel — een maxi
maal tekort voor 1982 van 200 
miljard — bereikt is." 

... en daad 
Maar in regeringskringen is dat 
streefdoel van 200 miljard reeds 
lang naar de prullenmand verwe
zen. De ministers Dehaene en 
Maystadt beiden van ACW-strek-
king, hanteren als werkhypotese 
een tekort van om en bij de 250 
miljard. 
En zelfs dat cijfer zal slechts haal
baar zijn wanneer onder meer in 
de sociale sektor nieuwe inkom
sten worden aangeboord. 
Voorzitter Verhofstadt van de 
PVV heeft al fel gereageerd tegen 
deze plannen. Daartegenover 
staat evenwel dat zijn ministers, 
ook De Clercq, gewonnen lijken 
voor een zoektocht naar nieuwe 
inkomsten. 

En of Verhofstadt zijn leermeester 
zal durven op het matje roepen? 
Feit is dat de verblindende PVV-
verkiezingscampagne vanaf dat 
ogenblik als zuiver bedrog van de 
kiezers moet afgedaan worden. 

De prins-bisschop 

In het Franse Chooz kwam het vorige zaterdag tot zware incidenten tus
sen betogers die een nieuwbouw van kerncentrales wraakten en de 
politiediensten. Blijkens de inzichten van de huidige staatssekretaris 
voor Energie is er van regeringszijde hoegenaamd geen bezwaar tegen 
dat behalve de vele kemparken in ons land, ook in alle windrichtingen, 
vlakbij onze landsgrenzen, bijkomend nog meer nucleaire centrales wor
den ingeplant (foto AFP) 

Stakingspiketten aan de bedrijven. Voetzoekers 
door de ruiten van enkele bankgebouwen. Geen 
stadsbussen. De verbinding met de rest van het 
land een tijdlang onderbroken. De rode vlag 
tussen de lege sporen van Guillemins. Verleden 
dinsdag lagen Luik en ommelanden' weer maar 
eens p lat Het hele raderwerk valt stil, als uw ster
ke hand het wil. De hand van het opperste gezag in 
de vurige stad. Robert Gil lon, ongekroonde koning 
van de Luikse métallo's. 
Op het eerste gezicht zou men het hem niet 
aangeven. Van wijlen Renard wél de geest en de 
erfenis, maar niet de statuur en de keizerlijke kop. 
Klein en pezig, een levendige vijftiger met grijzen
de slapen. Het werkelijk formaat blijkt onmiddelli jk 
als de man het woord neemt Een der laatste grote 
volkstribuinen, wiens stem ook zonder micro iede
re markt van Wallonië kan doen trillen. Van gevel 
tot gevel. 
Geboren en getogen te Luik, op de wereld geschud 
uit een metaalwerkersbroek, opgegroeid tussen 
de draaibanken en de freesmachines. Zi jn onder
danen, in de schaduw van de hoogoven en de koel
toren, herkennen in hem tegelijkerti jd huns gelijke 
én hun meerdere. 
Nieuwe prins-bisschop. Wiens geestelijk gezag 
steunt op de lange Luikse overlevering van de 
klassestrijd en op het testament van André 
Renard. Wiens wereldlijk gezag geschraagd wordt 
door stevige kariatiden. Zi jn Luikse FGTB-centra-
le: een strakke vechtmachine, bediend door een 
gedrilde kohorte van délégués. Zijn regionale 
Luik-Hoei-Borgworm: honderdvijft ig duizend le
den. Een krant — La Wallonië — om aan dit leger 
richtli jnen te geven, het mobilizatiebevel af te 
kondigen en de frontberichten of de zegebulletins 
te verspreiden. 
„Als ik naar de Europese Kommissie te Brussel ga 
is het niet om te onderhandelen, maar om te 
zeggen wat wij willen." Een prins-bisschop vraagt 
immers niet Hij overhandigt zijn mandement Kort 
en goed, zonder complexen. Er aan gewend be
diend te worden op zijn wenken. Wie immers in het 

Koninkrijk zou durven ingaan tegen een magistrale 
Luikse eis? 
Federalist jawel. Van het kurieuze slag dat „pas de 
pattes flamandes sur la place Lambert" roept Om 
vlak daarop doodgemoedereerd te gaan betogen, 
schouder aan schouder met de plaatselijke baron 
en de dorpskoelakken, in de Limburgse Voer
streek. Wars van iedere Vlaamse inmenging in 
prinsbisdommelijke zaken, terecht Maar tuk er op, 
dat het Vlaamse geld blijft rinkelen in de kollekte-
bus. 
De nachtmerie van Debunne, die nog wel de titel 
van het hoogste syndikale ambt draagt, maar die al 
lang voorbijgestoken is door de prins-bisschop. Er 
denkt zu schieben und wird geschoben. De schrik 
trouwens van heel het Brussels ABW-establ ish-
ment dat zijn bureaukratische rust verstoord ziet 
door het toornig Luikse anarcho-syndikalisme. 
Oppermachtig, Robert Gillon? Op het eerste ge
zicht wel. Maar bij nader toekijken? Hijzelf wordt 
geschoven dor de Yerna's, de knalrode agitatoren 
van velerlei slag en herkomst Hij wordt beloerd en 
heimelijk belaagd door zijn soortgenoten te Char
leroi en in de andere Waalse bekkens, waar het 
Luikse eerstgeboorterecht slechts weerstrevend 
wordt aanvaard. 
Dat maakt hem dubbel gevaarlijk. „Ik ben hun chef, 
dus volg ik hen": de giftigste generaal is hij, die 
slechts de vlucht naar voren kent 
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Sociaal-ekonomisch m 
... nu de politiek onsamendrukbare uitgaven 

De ophefmakende devaluatie 
van de Belgische frank met 
8,5 procent is nog geen acht 
dagen oud, of her en der zijn 
er al — zelfs ministeriele — 
oprispingen dat de monetaire 
ingreep, en tevefTs gekoppeld 
aan zogeheten begeleidende 
maatregelen, niet zal volstaan 
om het overheidsbudget te 
saneren. 

Want, kan een devaluatie 
zoals zopas is doorgevoerd 
voor een paar honderden 
bedrijven (de exportgerichte) 
ti jdelijk een soelaas brengen, 
onze ekonomie krijgt erdoor 
nauwelijks een 
herademmgskans, de 
staatsschuld in het buitenland 
is bovendien in omvang 
toegenomen, en de 
ekonomische sleutelsektoren 
worden van die devaluatie 
nauwelijks beter. 
Momenteel wordt er trouwens 
in mfneurtoon nóg een 
alarmkreet geslaakt, maar die 
zal vri j spoedig wel luider en 
luider gaan klinken. Na wat 
vandaag de „Franse slag" van 
de vorige begrotingsminister 
(de socialist en huidig 
stakingsleider Mathot) wordt 
genoemd, stelt de 
dienstdoende 

begrotingsminister Maystadt 
dat het vooropgestelde 
streefcijfer van maximaal 
200 miljard tekort op de 
begroting van het lopend jaar 
alweer niet realistisch meer 
is. Hij maant wel tal van 
nationale ministers aan (en 
blijkbaar worden vooral de 
Vlaamse onder druk gezet, 
zoals Coens van Nederlands 
Onderwijs en Dehaene van 
Sociale Zaken) om nu ook 
werk te gaan maken van 
vermindering van de „politiek 
onsamendrulfbare uitgaven". 
Maar zelfs als op elk 
nationaal kabinet behoorlijk 
wat miljarden extra ingeleverd 
worden, dan nog ziet het er 
naar uit dat het 
begrotingstekort tot 
250 miljard zal oplopen. Wat 
betekent dat onze 
kredietwaardigheid tegenover 
het buitenland spoedig nog 
maar eens een ferme deuk zal 
krijgen aangezien de 
EG-aanmaning om het 
nationaal tekort tot 
200 miljard terug te 
schroeven niet zal bereikt 
worden. 

En dan zwijgen we nog over 
realistischer ramingen, zoals 
die van Agfa-Gevaert 
president André Leysen, die 
in een interview met de Tijd 
een budgettair tekort 
verwacht van ruim 300 miljard 
en oplopend naar de 
400 miljard toe. 

We hebben met z'n allen in de 
zestiger jaren wat euforisch ge
leefd en, al dan met op kap van 
de gemeenschap, ook van op
merkelijke zogenaamde sociale 
verworvenheden geproefd 
Maar vandaag moeten we het 
hebben van cijfers die beklijven, 

Staal(al)arm 
maar die meteen ook een goede 
aanduiding geven voor een mo
gelijke goede uitweg uit de krisis 
En dan kunnen we bezwaarlijk 
kijken naast het twee weken 
geleden gepubliceerd gegeven 
dat Wallonië van 75 tot '81 op 
kap van de nationale gemeen
schap voor 732 miljard frank 
schulden heeft gemaakt, terwijl 
Vlaanderen tot het begin van de 
jaren tachtig telkenjare een over
schot boekte op de totale uitga
ven- en inkomstenrekeningen 

Daarbij hoort vandaag dan nog 

een andere frappante vaststel
ling dat de Vlaamse gemeen
schap blijkbaar gelaten bereid
heid vertoont om mits tijdelijke 
inleverings- en bezuinigingspro-
cessen het ekonomisch en soci
aal ontij te doen keren, terwijl in 
Wallonië een betogings- en sta
kingsgolf aanzwelt De commu
nautaire breuklijn wordt dezer 
dagen fel verbreed doordat het 
staaldossier nu in een kritieke 
fase IS terechtgekomen 

De EG-kommissie blijft hardnek
kig op haar standpunt dat het vo

rig jaar door de Belgische rege-
nng uitgewerkte staalplan blijft 
voorzien m overdadig veel miljar-
densubsidies in vestigingen die 
virtueel ten dode zijn opgeschre
ven en tegen de internationale 
konkurrentie nauwelijks nog iets 
vermogen Nadat ekonomiemi-
nister Eyskens de Cockerill-
werknemers in Hoboken naar 
het stempellokaal heeft gestuurd 
omdat ZIJ zijn inlevenngseisen 
met wilden aanvaarden, kan hij 
bezwaarlijk anders dan ook de 
Waalse Cockerill-arbeiders er op 
te wijzen dat de miljardentrans-
fert ten bate van hun bedrijven 
zonder realistische toekomst
kansen met meer kan aangehou
den worden In het jongste direk-
tieplan van Cockenll-Sambre 
wordt bovendien aan de hand 
van produktieramingen impliciet 
toegegeven dat het jarenlang 
gevoerd beleid nu zwart op wit 
onhoudbaar is geworden en de 
jonge fusie-reus Cockenll-Sam
bre onleefbaar is geworden 

Deze VBO-zwaargewichten mochten de voorbije dagen in de Wetstraat 16 hun voeten onder de ministeriele 
tafels schuiven Niet de volksvertegenwoordiging, maar de zogeheten sociale partners bepalen vandaag met 
de regering de finesses van het soaaal-ekonomisch luik van de huidige regering Herwaardering van het 
parlement heet dit in termen van de regeringsverklaring van Martens V (foto Peustjens) 

Tweede 
devaluatie 
In verband met het wel en wee, 
en vooral de misgroei van de 
publieke ondernemingen (PTT, 
Sabena, N M B S J , merkte Stan-
daard-redakteur Mare Van Cau-
teren wat Sabena betreft op: 
„Elke stijging van de dollarkoers 
met 1 procent, de munt waarmee 
de kerosene moet worden be
taald, kost Sabena 26 miljoen 
frank, zodat de jongste twee de
valuaties van de frank de brand
stofrekening met tenminste 390 
miljoen fr. deden toenemen.." 
Wat wij vanwege de gedegen 
ekonomie-redaktie van De 
Standaard onthouden: „De jong
ste twee devaluaties van de 
frank'. 
Inderdaad, de ingreep van .^8,5 
procent muntontwaarding die 
eind vorige maand werd doorge

voerd werd formeel erkend als 
een devaluatie, terwijl in feite 
ook vorig jaar een behoorlijke 
muntontwaarding (zegge en 
schrijve devaluatie plaatshad) 
maar de regering, waarin SP en 
PS het nog mede voor het zeg
gen hadden, niet alckoord ging 
met een formele erkenning van 
deze devaluatie-ingreep. 

Maystadt 
contra... 
Jarenlang is er aangeklaagd dat 
precies één van de ekonomische 
knelpunten van ons land het 
voorwerp uitmaakt van komplete 
desinteresse van regeringswe
ge: het energieprobleem dat 
door de opeenvolgende pre
miers (Martens 1, Martens 2, 
Martens 3, Martens 4, Mark Eys
kens 1 en Martens 5-) almaar 
werd aangeduid als de funda

mentele oorzaak van onze huidi
ge ekonomische en budgettaire 
donkere periode. 
Dat oorzakelijk verband werd 
overigens op de tv-konfrontatle 
vorige zondag helemaal op losse 
schroeven gezet 
Maar goed, hoe dan ook moet 
toegegeven worden dat in rege
ringskringen nu eindelijk weer 
werk wordt gemaakt van het fa
meuze en herhaaldelijk aange
kondigde, uitgestelde en alweer 
opnieuw beloofde energiedebat 
in het parlement. 
Minister Maystadt, die drie kabi
netten (Begroting, het Plan en 
Wetenschapsbeleid) onder zijn 
arbeidslustige vleugels houdt, 
heeft zopas aangekondigd dat de 
parlementsleden als gevolg van 
de volmachtenwet niet helemaal 
vingerdraaiend in de Wetstraat 
zullen moeten doorbrengen, aan
gezien hij hoopt tegen Pasen het 
energiedebat op gang te kunnen 
brengen. 

Het drama dat zich nu aandient, 
want het wordt onvermijdelijk 
een drama, heeft zulke propor
ties kunnen aannemen doordat 
jarenlang cijfers van Vlaamse 
ekonomisten van de unitaire re-
geertafels werden geveegd en 
ook de VU-eis om nu eens ein
delijk klare taal over staal te gaan 
spreken door de Vlaamse tradi
tionele partijen niet werd bijge
treden 
Ook de Waalse socialisten heb
ben geen enkele reden om 
moord en brand te gaan 
schreeuwen, evenmin als gewe
zen minister Willy Claes want 
het zijn precies zij die ervoor 
gezorgd hebben dat de nationale 
begroting duizelingwekkend in 
de rode cijfers duikelde onder 
meer vooral door de honderden 
miljardemnjekties in het Waalse 
staal 
Precies door de anti-federahsti-
sche politiek is het zover geko
men dat onze kredietwaardig
heid ten aanzien van het buiten
land als sneeuw voor de zon is 
verdwenen Ook al zijn er een 
aantal bednjfsekonomische ar
gumenten die pleiten ten gunste 
van een devaluatie, dan is het 
toch zo dat mocht de Waalse 
ekonomie eenzelfde inbreng 
hebben verwezenlijkt in het na
tionale huishouden zoals de 
Vlaamse ekonomie, een devalua
tie hoegenaamd met nodig zou 
geweest zijn 

Méér nog ULB-professor Frank 
heeft er vorige zondag in de tv-
konfrontatie nogmaals op gewe
zen dat een devaluatie zelfs in de 
gegeven omstandigheden bijlan-
ge geen baat zal bijbrengen De 
enige redding kan slechts komen 
van een planmatige overheidsvi-
sie op het te gelde maken van de 
sociaal-ekonomische troeven die 
we hoedanook nog hebben 
Maar, daar is dus op heden nog 
geen glimp van te besfjeuren Al 
bujkt de Vlaamse CVP in te zien 
dat de fatale bankroetfase nog 
desastreuzer zal uitdeinen tenzij 
nu eindelijk werk wordt gemaakt 
van de konsekwente federalise-
nng van de vijf nog resterende 
nationale ekonomische sekto
ren Wat inhoudt dat de Waalse 
gemeenschap zelf de financiële 
verantwoordelijkheid moet gaan 
dragen voor de inspanningen die 
van de belastingbetaler worden 
gevraagd om subsidiebehoeven-
de industnele reuzen in het leven 
te houden Veel langer dan van
daag werd voorspeld en ge
vreesd dat met de verhitting van 
het Waalse staaldossier het uni
tair Belgisch huis krachtig door-
eengeschud zal worden (hds) 

Knoops pro... 
Wat blijkt nu? Dat de nationale 
minister Maystadt het grondig 
oneens is met de nationale 
staatssekretaris voor energie 
Knoops. 

De heer Knoops heeft in zijn vri j 
beknopte energienota reeds te 
kennen .gegeven dat in de toe
komst de uitbreiding van het 
kernenergiepark aangewezen is. 
Maystadt van zijn kant deelde 
mee dat de ministerraad vorige 
zaterdag evenwel zou ingestemd 
hebben méér middelen ter be
schikking te stellen van een niet-
nucleair onderzoeksprogramma 
voor energie. 
Maystadt bevindt zich, het moet 
toegegeven worden, in goed ge
zelschap: vorig jaar reeds meld
de het lEA (Internationaal Ener
gie-agentschap) dat België te 
veel besteedt aan het nucleair 
onderzoek. 
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Jef en Piet 

SA/ /yc ? 

>. 

Lange lijdensweg 
Aan de li jdensweg van de PSC 
lijkt geen einde te zullen komen. 
Nadat de MOC besliste om met 
een eigen politieke beweging te 
starten, roert het nu ook bij de 
andere vleugel van de PSC, het 
CEPIC. 
Hel CEPIC heeft zichzelf omge
doopt tot „Centre politique indé-
pendant chrétien". Daarmede 
worden definitief alle banden met 
de PSC opgeblazen en is Wallo
nië alweer een politieke bewe
ging rijker. 
Aan een echte politieke partij 
wordt momenteel nog niet ge
dacht, aldus voorzitter Henrard. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit 
dat de voorzitter zelf tegelijker
ti jd voorzitter is van een plaatse
lijke PSC-afdeling. Als voorwaar
de stelde hij wel dat de PSC 
dringend de linkse koers moet 
verlaten die momenteel gevaren 
wordt. 

Thuis best? 
Het staaladvies van de Europese 
Komissie bevat voor het Waalse 
vakbondsfront een ongezellig 
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addertje onder het gras. 
Alles bij mekaar halen de bedrij
ven van Charleroi in belangrijke 
mate hun slag thuis, in tegenstel
ling tot de Luikse staalbedrijven 
waar sluitingen en afdankingen 
geadviseerd worden. 

De spanning tussen deze twee 
Waalse steden neemt dan ook 
toe. Tot in de regering is ze 
voelbaar. Aldus durft Maystadt 
zich al opnieuw naar zijn woning 
in Charleroi begeven. De Luike-
naars Col en Hansenne daaren
tegen durven nog nauwelijks 
huiswaarts gaan. 

De lust van Gol zal nu wel hele
maal bekoeld zijn nadat zijn se-
kretariaat aan diggelen is gesla
gen. 

FDF zoekt rellen 
Met de gemeenteraadsverkiezin
gen voor de deur klampt het FDF 
zich aan alles vast, wat maar enigs
zins tot een communautaire rel 
kan leiden. 

Zelfs het laatste stukje groen in 
Linkebeek ontsnapt niet aan deze 
politiek. De FDF-meerderheid van 
deze faciliteitengemeente wil dat 
groen omwoelen tot een sport- en 
rekreatiecentrum. Het Vlaamse 
gewest daarentegen streeft naar 
het behoud van deze groene 
zone. 

De Franse Gemeenschapsminis
ter Moureaux heeft zich voor de 
FDF-kar laten spannen en de zaak 
aanhangig gemaakt bij het over-
legkomitee regering-deelregerin-
gen. Ook Moureaux Is maar een 
mens en kan slechts bij de gratie 
van de Brusselse kiezers aan de 
burgemeestersjerp. 

A. VL of E? 
De centrale ministers, de parle
mentsvoorzitters en het Hof rijden 
met een A-plaat. De parlementsle
den hebben een P-plaat, en on
langs beslisten de leden van de 
Vlaamse Gemeenschapsregering 
om zich een VL-plaat aan te schaf
fen. 
Maar zover Is het nog bijlange niet. 
Minister van Verkeerswezen De 
Croo voelt helemaal niets om VL-
platen uit te reiken. HIj heeft nu 
een nieuw voorstel overgemaakt: 
de E-plaat, waarbij E de afkorting Is 
van Executieve 
De Croo heeft er evenwel geen 
rekening mee gehouden dat dit tot 
een ware communautaire rel kan 
leiden. Want wie zal met plaatnum-
mer „E l " mogen rondrijden? De 
voorzitter van de Vlaamse Ge
meenschapsregering? Of de 
voorzitter van de Franse Gemeen
schapsregering? 

Moeilijk parket 
De beslissing van de Waalse 
MOC om een eigen politieke 
beweging op te richten, maakt de 
positie van de PSC-parlements-
leden die hierbij aanleunen 
geenszins gezelliger. 
Vooral Begrotingsminister May
stadt komt in een moeilijk parket 
te zitten. Zijn rol als vertrou
wensman van de MOC — zowat 
de Waalse tegenhanger van De-
haene — lijkt nu wel uitgespeeld. 
Er is evenwel meer. Zoals elke 
verkozene kan ook Maystadt niet 
rijden zonder om te zien naar zijn 
elektorale achterban. En dat is 

het kiesarrondissement Charle
roi, waar sinds dagen het verzet 
broeit tegen het beleid van de re
gering. 
Bovendien loopt er in dat arron
dissement nog een excellentie 
rond, de liberaal Knoops. Deze 
maakte het met zijn dagelijkse 
berichten, die bol staan met ul
tra-liberale slogans en pleidooi
en voor kernenergie, geenszins 
gemakkelijker voor zijn kollega 
Maystadt. 

BTW-foef 
Na de lichte euforie als gevolg 
van de vrij behoorlijke verlaging 
van BTW-tarieven In de bouwwe
reld, begint men nu blijkbaar ook 
bij de Nationale Konfederatie 
van het Bouwberijf iets meer in 
mineur de regeringsmaatregelen 
te kommentariëren. Het was 
goed bekeken van de liberale 
regeerders om in de eerste inle-
veringstrein de oogverblindende 
BTW-vermindering te steken. 
„Nu zal men eens gaan zien hoe 
fel de bouw (vooral de woning
bouw) zal heropleven." 
Alleen vergat men erbij te zeg
gen, of in te zien, dat de nationale 
regering de rentetoelage schrap
te, dat de hypotecaire rentevoe
ten onverminderd onbetaalbaar 
duur bli jven, en dat„ vandaag als 
gevolg van de devaluatie de 
bouwprijzen (na de prijzenstop) 
onvermijdelijk fluks de hoogte 
zullen ingejaagd worden. Daar 
zal deze energie-opslorpende 
sektor hoegenaamd niet buiten 
kunnen, nu de ingevoerde (ener-
gie)produkten zwaar duurder zul
len worden. 

Vlaams textiel op de tweesprong 
De vijfentwintigste editie van de „Textirama", de 
Vlaamse textielvakbeurs zit er ondertussen op. 
Toch is het belangrijk even stil \e staan bij deze 
gebeurtenis, niet zozeer omwille van de (suksesrij-
ke) manifestatie als dusdanig, wel om de algemene 
beschouwingen die voor deze gelegenheid wer
den ten beste gegeven. Mare Santens, algemeen 
voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond, 
hield de gelegenheidstoespraak. Hij verwees naar 
de zogenaamde „derde industriële revolutie", ver
oorzaakt door revolutionaire technologische ont
wikkelingen en stelde dat het behoud van onze 
welvaart „afhangt van een volwaardige deelname" 
aan deze omwenteling. Hij had het ook specifiek 
over de textielindustrie: de derde-wereldlanden 
kunnen geen konkurrentiegevaar inhouden, indien 
onze eigen textielnijverheid zich specializeert en 
kwaliteitsprodukten voortbrengt Hij kantte zich 
tegen protektionistische neigingen, die zich in 
krisisperiodes manifesteren. Hij pleitte ook voor 
een Europese samenwerking, voor wat betreft de 
deelname aan de technologische ontwikkeling. 
De VEV-voorzitter vermeldde dat de Vlaamse 
textielindustrie voor het ogenblik nog aan 105.000 
mensen werk geeft, maar dat gedurende de jong
ste 8 jaar 70.000 werkplaatsen in deze sektor in het 
Vlaamse gewest verloren gingen. Dit zijn dan even 
cijfers om over na te denken. 
In het blad van de GERV (Gewestelijke Ekonomi-

sche Raad voor Vlaanderen) werd de situatie in de 
textielsektor bekeken, in het licht van het Belgisch 
textielplan en de EG-kommissie (15 februari 1982). 
Uit deze bijdrage blijkt eveneens het ontstellend 
verlies aan arbeidsplaatsen. In de periode 1974-
1980 verdwenen er 48.400 jobs in de textiel- en 
konfektiesektor in Vlaanderen. Dit is een vermin
dering van 7 % van de totale industriële RSZ-te-
werkstelling. Vooral de provincies Oost- en West-
Vlaanderen leven nog van de textiel (van de totale 
industriële tewerkstelling neemt deze nijverheid 
respektievelijk 33,8 en 28,6 iVo in). 
De werkloosheid in de hier behandelde 
nijverheidstak slaat bijgevolg vooral in de beide 
genoem'de Vlaamse provincies toe. Er zijn vier
maal meer vrouwen werkloos dan mannen. Het is 
niet toevallig dat de vrouwenwerkloosheid in 
Oost-Vlaanderen bij voorbeeld zo hoog is.. 
Haast geruisloos, met nauwelijks énig protest, 
verloren zovele mensen hier gedurende de laatste 
jaren hun werk. Voor 8.500 bedreigde jobs in de 
Waalse staalindustrie wordt het land overhoop 
gezet_ Tientallen miljarden verdwijnen in de Luik
se metaalbedrijven. Voor het Vlaamse textiel wer
den vooral plannen gemaakt. Van de steun aan de 
kleding-, breigoed- en konfektienijverheid in 1975, 
kwam men tot een rondetafelkonferentie in 1977, 
wat aanleiding gaf tot het vrijwaringsplan voor de 
textiel- en konfektiesektor. Een tweede rondetafel
konferentie in 1979 wou de zaak struktureler 
aanpakken, met het oog op een herstelbeleid in 
textiel en konfektie. Ten slotte kwam men tot het 
zogenaamde vijfjarenplan, met een financieel en 
kommercieel luik. Alles belandde voor de EG-
kommissie, die haar eisen stelde (bij voorbeeld 
mocht alleen staatshulp verstrekt worden voor de 
herstrukturering van nog leefbare bedrijven). 
Het door de EG goedgekeurde textielplan zou een 
looptijd hebben van één jaar en niet meer dan 6,8 
miljard frank mogen kosten. Ten gevolge van 
regeringswisselingen bleef alles nog onzeker. 
Steeds meer stemmen gaan op om het sektorbe-
leid te regionalizeren. 

Uit het hele textielverhaal spreekt duidelijk de 
tweematen-politiek in België ten nadele van de 
Vlamingen toegepast. Dit land bestaat inderdaad 
ten koste van het geld en het werk van Vlaanderen. 

Huguette De Bleecker 
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Euforie of harteloosheid 
Voor de derde keer heeft de 
regering zich het vertrouwen van 
de volksvertegenwoordiging 
toegemeten. Een eerste maal ge
beurde dit bij de regeringsver
klaring, een tweede maal bij de 
wet op de volmachten en nu, naar 
aanleiding van de devaluatie. 
Met een ruime meerderheid — 
zelfs met een overschot van 46 
stemmen — heeft de Kamer de 
monetaire ingreep goedgekeurd. 
Voor zover dit parlementair jar
gon hier op zijn plaats is. De 
devaluatie was voor de regering 
immers eerder een passieve 
vaststelling na jarenlang geknoei 
dan wel een daad van bestuur, 
terwijl de kennis van de parle
mentairen over de zogenaamde 
begeleidende maatregelen niet 
verder strekte dan deze van een 
aandachtige krantenlezer. 

De woordvoerders van de meer
derheid gooiden er dan ook met 
hun inspiratieloze pet naar wan
neer zij zoals de CVP'er d'Aican-
tara gewaagden van een regering 
„die weet wat ze wil". Dergelijke 
hoera-kreten waren alom bij de 
meerderheid te bespeuren, vooral 
dan op de regeringsbanken. 

Van de schuldvraag hadden zij 
zich al lang afgemaakt: de socialis
ten kregen alle zonden van Israël 
te torsen. Dat schoot duidelijk In 
het verkeerde keelgat bij Wil ly 

REL 
TJE 

De heer Willy Claes: „ „ Sta me toe 
•te eindigen met een anekdote. 
Een gewezen minister liet voor 
zijn opvolger drie omslagen ach
ter, waarvan hij er telkens één 
mocht openen bij moeilijkheden. 
" De problemen bleven natuurlijk 
niet uit en de minister opende de 
eerste omslag. Daarin zat een 
kaartje met de tekst: „Steek alle 
fouten op uw voorganger.". 

" Na een tijd opende hij de twee
de enveloppe, waarin volgende 
raadgeving stak: „Kondig een 
grootse struktuurhervorming 
aan". 

"Ten slotte deed hij de derde 
omslag open en daarin zat vol
gende opdracht: „Maak opnieuw 
drie omslagen klaar voor uw op
volger"." 

(Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Beknopt Verslag, gewone zit
ting 1981-1982, vergadering van 
woensdag 25 februari 1982, biz. 379.) 

Claes. Bitter en ontstemd verbrak 
hij het stilzwijgen om zijn gewezen 
regeringskollega Martens de les 
te spellen over waarden als loyau-
teit en eerlijkheid en om de vloer 
aan te vegen met het amateuris
tisch geklungel van zijn „vriend" 
Martens in Martens V. De tussen
komst van deze Vlaamse socialist 
groeide uit tot een van de zeldza
me hoogtepunten in een overi
gens vrij mat en soms al te tech
nisch debat. 

P-Sprokkels 
• Volgens de minister van Justi
tie is het nog steeds onmogelijk 
een datum voorop te stellen waar
op alle wetteksten een rechtsgel
dige Nederlandse versie zullen 
hebben. Het zal dus nog wel even 
duren, aldus Jef Valkeniers, voor
aleer alle wetten gelijk zijn voor 
Vlamingen en Franstaligen. 
• Kamerlid André De Beul 
maakte opnieuw het wetsvoorstel 
aanhangig om tot een verbetering 
van de parlementaire kontrole te 
komen 
• In het kader van de bezuini
ging werd de Provinciale Dienst 
van het Kadaster te Brussel sinds 
ruim een jaar uitgerust met twee 
filmleesfoestellen. Uit een vraag 
van Jan Caudron blijkt nu dat 
deze tflpstellen — kostprijs ruim 
1,2 miljoen — „wegens moeilijkhe
den" nog met kunnen gebruikt 
worden. 
• De minister van Landsverdedi
ging was zeer formeel in zijn ant
woord aan senator Rik Vande-
kerckhove: er is geen sprake van 
de vestiging van Cruise-raketten 
en kernwapens in Zutendaal. 
• Voorzien van een aantal doku-
menten ondervroeg Wil ly Kuij-
pers minister Tindemans over de 
Indianen-vervolging en de onder
drukking van mensen- en volke
renrechten in Guatemala. Volgens 
de minister heeft de Belgische 
diplomatieke vertegenwoordiger 
in dat land reeds herhaaldelijk ge
protesteerd, „terwijl ook in het 
kader van de Europese politieke 
samenwerking hierover regelma
tig van gedachten wordt gewis
seld". 
• Eind 1981 werden de be
voegdheden van zes interkommu-
nales inzake de autosnelwegen 
ingetrokken en overgedragen aan 
het Wegenfonds. Aan Bob Maes 
deelde de minister van Openbare 
Werken mee dat een buitengewo
ne algemene vergadering van de 
betrokken interkommunales de 
ontbinding moet vaststellen, waar-

De schuldvraag werd ook aange
sneden door voorzitter Vic An-
ciaux, die de devaluatie om
schreef als „de rekening die de 
burger betaalt voor de mislukking 
van de versleten politiek van de 
traditionele partijen". En daarbij 
gaan noch de socialisten noch de 
liberalen vrij uit. Maar de partij die 
al die jaren in de regering heeft ge
zeten, die al die jaren de eerste mi
nister heeft geleverd is de aller
laatste om over schuld te kunnen 
spreken. 

De euforie van de meerderheid 
noemde de voorzitter, op z'n 
zachtst uitgedrukt misplaatst. 
Moet er misschien vreugde zijn 
omdat het bestuur van dit land nu 
helemaal een knoeiboel geworden 
IS? Of omdat de burger de last van 
de devaluatie inkasseerf Of om
dat de kleine spaarder die de weg 
naar het buitenland met gevonden 
heeft, daarvoor zwaar bestraft 
wordt?... Eufone? Beter past het 
over politieke harteloosheid te 
spreken. 

De devaluatie en de begeleidings-
maatregelen zullen, aldus Hugo 
Schiltz, leiden tot een loonmati

ging van de massa van de kleine 
inkomensgenieters. Die matiging 
zal trouwens groter zijn dan wat 
de regering steeds voorgehouden 
heeft Dat werd minutieus bere
kend door kamerlid Willy Desaey-
ere. Anderzijds zal de devaluatie 
niet automatisch leiden tot een 
ekonomisch herstel en tot een 
inkrimping van de werkloosheid. 
Het een en het ander zou kunnen 
leiden tot een politieke krisis van 
buitengewone omvang. 
Voor het herstel van de ekonomie 
IS meer vereist dan inlevering en 
devaluatie. Zowel de overheid als 
de privè-sektor moeten een nieu
we strategie ontwikkelen. En op 
het vlak van het industneel beleid 
én op het vlak van de tewerkstel
ling. Maar vooralsnog blijven alle 
plannen ter zake steken in de faze 
van ontwerp. 

En dan is er de conditio sine qua 
non: een efficiënt ekonomisch be
leid kan alleen gevoerd worden op 
het vlak van de regio's. Momenteel 
zijn er twee mveau's — het centra
le en het regionale — die ieder sa
menhangend beleid onmogelijk 
maken. 

na dan ook de raden van beheer 
verdwijnen. 
• Op 1 januari 1982 telde Lands
verdediging 61 t.h. Nederlandstali
ge en 39 t.h. Franstalige dienst
plichtigen. Hiertegenover staat, al
dus de bevoegde minister aan Jef 
Valkeniers, dat 50 t.h. van de op-
perofficieren over een grondige 

kennis van het Nederlands be
schikt. 
• In tegenstelling met de ons 
omringende landen kent België 
geen prijsregeling voor boeken. 
Naar aanleiding van een vraag van 
Oktaaf Meyntjens beloofde minis
ter Eyskens het vraagstuk te on
derzoeken. 

Volgens Vic Anciaux betekent de devaluatie vooral een heffing op de 
gewone spaarder, die niet met zijn geld naar tiet buitenland getrokken is 
om het om te zetten in vreemde deviezen. „Eertijds stond op de kaft van 
het spaarboekje een bijenkorf afgebeeld naast een rijdende trein en een 
schip met bolle zeilen: zinnebeeld van spaarzin en zorgzaamheid, maar 
ook van burgerzin en civisme." Op een goeie maandagmorgen stelden 
de bezitters van dergelijke boekjes vast dat hun spaarcenten 10 th. min
der waard bleken... 

(folo Zafar) 

Willy Desaeyere: 

Wraakroepend 
en 
onrechtvaardig 

„Met de devaluatie heeft de 
regering gekozen voor de ge-
makkelijkheidsoplossing van 
de inflatie. Aangezien ons land 
ruim 60 th . invoert zal een de
valuatie van 8,5 th . de inflatie 
met 5,2 th . doen stijgen tot 
13,2 th., en via de multiplikator-
werking waarschijnlijk tot 
15 th . 
In de plaats van te saneren en 
te besparen wordt er eenvou
dig meer papieren geld ge
drukt De regenng durft de 
harde lijn met aan en gebruikt 
de laffe omweg van de deva
luatie. 
Voor het Vlaamse volk bete
kent dat niet min of niet meer 
dan een hold-up, een konfiska-
tie van de spaargelden. Voor 
de mensen met een vast inko
men, de gepensioneerden, enz. 
breken ijzerharde tijden aan. 
Dit IS des te wraakroepender 
omdat de redenen van de de
valuatie (het tekort op de han
delsbalans en het overheidte-
kort) puur en alleen Waals zijn. 
Vlaanderen heeft zowel op zijn 
handelsbalans als op zijn be
groting een overschot Boven
dien zijn meer dan 65 th . van 
de spaargelden Vlaams. De 
Vlamingen zijn totaal onschul
dig aan de katastrofe, maar 
toch zijn zij het die er vooral 
voor moeten betalen en op
draaien. 

Bovendien komt de devaluatie 
in feite neer op een belasting
verhoging. Vooreerst betekent 
zij een onrechtstreekse belas
ting op de geldvoorraad van 
800 miljard. Het geld wordt 
8,5 t h minder waard, wat met 
andere woorden een extra-be
lasting van 68 miljard inhoudt 
Op de tweede plaats dient re
kening gehouden met deniet-
indexatie van de belastingscha
len. Een nominale loonstijging 
van 12 t.h. veroorzaakt een be
lasting van 20,4 th., of 5,4 th . in 
reële termen. Een bijkomende 
belasting dus van 31,8 miljard 
Ten slotte brengt de loskoppe
ling van de index een belasting
verhoging mee van 63 miljard. 
In het totaal zal de devaluatie 
een belastingverhoging be
werkstellingen van ruim 162 
miljard of bijna 10 t h van de 
loonmassa. De regering wil dus 
inderdaad, zoals eerste minis
ter Martens aankondigde, de 
koopkracht met 10 th . vermin
deren. Alleen durft ze dit met 
rechtstreeks aan te pakken, 
maar bewandelt ze via een 
devaluatie de asociale en on
rechtvaardige weg van de infla
tie-belasting." 

4 MAART 1982 



8 

Wetenschappelijk 
verantwoord 
volksnationalisme 
In 1979 is in de Angelsaksische wereld een boek verschenen dat 
pas nu bij ons op de markt ligt (1). 
Het bevat zestien studiën betreffende de talrijke verbanden die te 
leggen zijn tussen taalgebruik en volksgroep. 
In de slotstudie „op een kruispunt van onderzoekswegen naar het 
verband tussen taal en volk" meer bepaald in het onderdeel „naar 
een raam voor verder onderzoek" treffen wij de hierna volgende 
tekst aan. 

Een sociaal-linguisti-
sche diagnose 
Het raam gaat uit van het voorko
men van vier stadia in de betrek
kingen tussen groepen. 
Stadium I: vaste hiërarchische 
georganizeerde intergroep-be-
trekkingen. 
Dit willekeurig vertrekpunt staat 
voor de traditionele verhouding 
tussen een overheersende en een 
overheerste groep, met als type
verschijnselen sociale klasse-
strukturen en verhoudingen van 
meerderheids- tot minderheids
groep. 
De teoretische hoofdvraag in dit 
stadium ligt in het proces dat zulke 
onbillijkheid kan doen handhaven 
en tenminste dulden, zoal niet bea
men door (de) leden van de veron
gelijkte groep. 
Stadium II: sociale beweeglijk
heid. 
In dit stadium trachten individuele 
leden van de verongelijkte groep, 
naar de bevoorrechte over te 
stappen. Het zijn meer in 't biezon-
der individuen met een hogere 
status binnen de verongelijkte 
groep die dit overloopproces op 
gang brengen. 
Stadium III: groei van het be
wustzijn. 
De verongelijkte individuen die 
trachten over te lopen kunnen 
slagen of niet slagen. De weinigen 
die slagen gaan op een extreme 
wijze tot de andere groep beho
ren. Zij die niet slagen of juister, zij 
die niet aanvaard worden door de 
bevoorrechte groep komen tot de 
erkenning dat ze hun status alleen 
kunnen verbeteren door zich in te 
spannen om de status van de 
verongelijkte groep als geheel te 
verhogen. Als eerste stap trach
ten deze sleutelfiguren al de leden 
van de verongelijkte groep te 
doen inzien dat hun status bepaald 
wordt door de gemeenschap 
waartoe ze behoren, dat deze 
status onwettig is en dat gemeen
schappelijk optreden nodig is om 
hierin verandering te brengen. 
Stadium IV: kompetitief gedrag 
tussen groepen 

De verongelijkte groep start een 
gemeenschappelijke aktie. Zij be
nut een verscheidenheid aan 
groepsstrategiën om te komen tot 
wat in hun ogen een billijker sprei
ding is van stoffelijke en sociale 
goederen. 

Een merkwaardige 
toepassing 
Het is onwaarschijnlijk dat de ge
leerde heren D.M. Taylor (McGill 
University, Montreal, Canada) en 
H. Giles (University of Bristol, 
Groot-Brittannië) de ontwikke
lingsgang van de Vlaamse bewe
ging voor ogen gestaan hebben 
toen zij dit neerpenden. Zij hebben 
hun besluit gehaald uit langdurige 
waarneming van gelijkaardige ver
schijnselen in verschillende lan
den. 
Wij komen niet zonder meer on
der de indruk van wat Angelsaksi
sche of andere sociaal-linguïsten 

te boek stellen. Maar het is toch 
merkwaardig in hoe sterke mate 
de abstrakties van hun bevindin
gen kloppen met d e ' Vlaamse 
werkelijkheid. 
Stadium I stemt wonderwel over
een met de toestand van Vlaande
ren in 1830 en nog een tijdje later. 
Niet alleen in België, maar zelfs in 
het Vlaamse land beheersten 
Franstaligen de hele situatie. De 
Vlamingen waren zich hun be
staan als volk niet of nauwelijks 
bewust 

Het leek alsof de heerschappij van 
een Franse, Waalse of verfranste 
hogere stand over een onmondi
ge, tevens fransonkundige lagere 
stand altijd bestaan had, normaal 
was en vermoedelijk wel altijd zou 
blijven bestaan. „Het proces dat 
zulke onbillijkheid kan doen hand
haven en tenminste dulden, zoal 
niet beamen door de verongelijkte 
groep" was het verfransingspro-
ces. 

Stadium II komt in tijdsorde na 
Stadium I maar is er niet altijd 
duidelijk van te onderscheiden. In
derdaad, terwijl de grote massa 
ongeletterde Vlamingen zich 
schikte in zijn lot (stoffelijke en 
geestelijke armoede) waren er al
tijd wel enkele Vlamingen die 
vooruit wilden in 't leven, die be
zield waren met (vooral materiële) 
ambitie. Alhoewel het verschijnsel 
zich van in de 17de eeuw voor
deed, is het vanaf 1830 snel toege
nomen. 
Toen kreeg de bevolking voor het 
eerste te maken met een verfran-

m 
sende, centralizerende geleidelijk 
meer ingrijpende staat (de aan
hechting bij Frankrijk riep vele 
ideologische weerstanden op, die 
in 1830 wegvielen) die alleen aan 
naar het Frans overlopende Vla
mingen status verschafte. Frans 
kennen was een volstrekte vereis
te voor elk aanzien verschaffend 
ambt. Kennis van het Nederlands 
was onbelangrijk. De verfransing, 
die eeuwen voordien begonnen 
was aan de adellijke top, maar 
daartoe praktisch ook beperkt 
was gebleven, zijpelde nu vlug 
door van academici over rijke han
delaars naar deurwaarders, van 
steden naar dorpen. Het waren 
inderdaad individuen met een 
hoge status binnen de verongelijk- . 
te groep, die dit proces op gang 
brachten. 

In Stadium III treffen we de begin
nende Vlaamse beweging aan. 
De geslaagde overlopers worden 
franskiljons (het verschijnsel doet 
zich nog steeds voor te Brussel, 
bij de vele Vlaamse FDF'ers) zij 
„gaan op een extreme wijze tot de 
andere groep behoren". 
Wij hebben wel enige kritiek bij de 
mening volgens welke de „sleutel
figuren" die hun groep van hun 
achteruitstelling bewust maken en 
ze aanzetten, daar tegen op te 
komen, dit eigenlijk zouden doen 
omdat zij „niet aanvaard worden" 
bij hun poging om over te lopen. 
Vooreerst zijn de flaminganten. 

Kommentaar 

zeker die van voor de eerste 
wereldoorlog, geen figuren die 
eerst geprobeerd hebben hun 
weg te maken via verfransing 
(men denke aan Rodenbach en de 
hele Blauwvoeterie!) 
Ten tweede is de grote stoot voor 
de noodzaak van een gemeen
schappelijk (Vlaams) optreden 
niet voortgekomen uit het afslui
ten van loopbanen voor niet-ver-
franste Vlamingen. 
De grote motor voor bewustwor
ding van onze ondergeschikte toe
stand en voor het verhelpen daar
van IS van onbaatzuchtige aard 
geweest. 

De flaminganten hebben meestal 
een veelbelovende loopbaan in 
het Frans bestel vrijwillig afgebro
ken of er aan verzaakt, uit solidari
teit met het onmondige volk, waar
uit zij voortkwamen. Velen hebben 
er een levenswerk in gezien, hun 
traag, onderworpen volk zelfres-
pekt bij te brengen en ja ook, „dat 
gemeenschappelijk optreden no
dig is om in hun onwettige toe
stand verandering te brengen". 
Misschien is het voor Angelsak-
sers (die immers nergens en nooit 
een dergelijke toestand te verdu
ren hebben) moeilijk te vatten dat 
een idealistische „liefde tot het 
volk" met zowel nationale als so
ciale inspiratie en die wij „volksna
tionalisme" noemen, de ware hef
boom kan zijn (ook elders dan bij 
ons) om het door hen geschetste 
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PERS pektief 
Het spel zit dus op de Waalse wagen. Luik en Charleroi zijn de centra 
geworden van de Waalse revolte, die spoedig zou kunnen overslaan 
in een openlijke opstand. De relletjes van 60-61 dreigen maar klein 
bier te zijn, bij wat de toekomst brengen kan. 
Wat gaat de regering doen? Door de knieën voor de Waalse 
hardschreeuwers en dus Vlaamse miljarden blijven pompen in 
bodemloze putten, of gaan CVP en P W de storm opvangen? Zou het 
niet beter zijn er meteen een streep onder te trekken en de 5 nationale 
sektoren aan de gemeenschappen te geven? Dat schept tenminste 
klare afspraken en verantwoordelijkheden. 

INTUSSEN palavert Martens 
met vakbonden en patroons... 
Het Belang van Limburg ziet 

er weinig heil in: „Het stemt alle
maal erg onbehaaglijk. In Wallonië 
broeit een staaloorlog zonder 
voorgaande. En het CSC zal daar
bij nu niet meer de temperende 
faktor zijn. De eis van de vakbon
den in verband met de toekomst 
van de Waalse staalbekkens is 
onverzoenbaar met het geplande 
beleid van de Europese Kommis
sie. En de Belgische regering laat 
maar begaan, waagt zich zelfs niet 
meer aan een bemiddelende rol 
Vandaar dat men zich nu alom 
spoedig verwacht aan een explo
sie in Luik en Charleroi Ook Hout-
huys en Debunne vrezen een 
Waals Zwartberg. Ze hebben hun 

troepen niet meer in de hand. De 
regering doet nog een wanhoops
poging door nu toch een sociaal 
overleg te organizeren, maar het 
gaat hier niet om ernstige onder
handelingen over de zorgen en 
eisen van de vakbonden. Dit so
ciaal overleg is als een hoogmis. 
De regering probeert vooral tijd te 
winnen door wat rond te waren in 
de verkennende sfeer Intussen 
weet ze zelf maar al te goed dat ze 
de vakbonden niets meer te bie
den heeft". 

OPMERKELIJK inderdaad is 
dat het vakbondsverzet 
vooral in Wallonië op gang 

komt. De Vlaamse vakbonden zijn 
gematigder en redelijker. 
Het Volk maakt een balans op en 
trekt een konklusie: „Wij staan 

vandaag de dag voor drie uiteenlo
pende feiten: er is het aanbod van-
de regering om, ondanks haar 
volmachten, met de partners een 
nieuw overleg aan te gaan, er is de 
instemming van de partners — 
met inbegrip van het ABVV — om 
ondanks het blijvende wantrou
wen tussen patroons en vakbon
den, op die uitnodiging in te gaan 
en er zijn de stakingen in Wallonië, 
die gericht zijn tegen de regerings-
politiek en waaruit dus moet blij
ken, dat de Waalse bonden niet 
akkoord gaan met hun nationale 
besturen. Men moet hopen, dat de 
nefaste rol die de Parti Socialiste 
daarin speelt, geen durende in
vloed zal hebben. Indien dit wel het 
geval zou zijn dan kan zulks de 
eenheid van het land in het ge
drang brengen". 

TOCH is De Standaard opti
mistisch en de krant wijst op 
de stroomversnelling: „Het 

is een wanhoopspolitiek die het 
dramatische einde alleen maar 
verdaagt De uitzichtloosheid van 
de toestand in het Luikse staalbe
drijf blijkt immers uit de nu vrijwel 
algemeen aanvaarde cijfers over 

veranderingsproces op gang te 
brengen, en blijvend door de du
wen. De moeite van het aanstip
pen is wel dat deze onpartijdige 
wetenschapsmensen de verschui
ving van onmondige onderwor
penheid naar een vorm van op
stand ertegen als een normaal 
„proces" beschouwen. 
Inmiddels zijn de Vlamingen geluk
kig al in Stadium IV beland. Het 
„kompetitief gedrag tussen groe
pen" is in Vlaanderen zelf door de 
onderliggende Vlaams gebleven 
greep gewonnen. Zo ver wij in de 
toekomst kunnen schouwen lijkt 
deze toestand onomkeerbaar, be
halve in enkele grensstreken en in 
en rond Brussel, vrucht van het 
unitaire België. 

De Vlamingen hebben een „ver
scheidenheid aan groepsstrate-
gieën" ontwikkeld. Eerst zijn zij 
zichzelf herworden: zij hebben uit 
hun indrukwekkend verleden het 
zelfvertrouwen gehaald om op alle 
gebieden van het leven opnieuw 
zichzelf te zijn. 
Zij zijn opnieuw zichzelf gewor
den in taal, kunst, wetenschap, 
maatschappelijke en ekonomi-
sche bedrijvigheid. Tegelijk heb
ben zij hun plaats onder de zon 
opgeëist zonder daarvoor nog de 
prijs van de verfransing te willen 
betalen. Zij hebben gelijkberechti
ging nagestreefd met vertogen, 
diskussies, redevoeringen, moties, 
stoeten, spreekkoren, vlaggen, be
togingen, drukkingsgroepen, poli
tieke partijen, soms wel eens inci
denten, maar steeds op vreedza
me wijze. Tweemaal zijn sommi
gen onder hen zo ver gegaan, 
tijdens een oorlog de zijde van 
België's officiële vijand te kiezen 
onder de leuze „de vijanden van 
mijn vijanden zijn mijn vrienden". 
Langzaam maar zeker hebben zij 
de staat waarvan zij aanvankelijk 
de onbewuste, machteloze onder
danen waren, tot grondige politie
ke hervormingen gedwongen. 
Hun strijd voor wat in hun ogen is 
„een billijken spreiding van stoffe
lijke en sociale goederen" is niet 
ten einde. Het is een strijd o m d e 
herverdeling van de macht binnen 
België. 

Karel Jansegers 

(1) N.N. Language and ethnic relations, 
uitg. H. Giles en B.SL Jacques, Pergamon 
Press, Oxford, New York, Toronto, Sydney, 
Paris, Frankfurt 1979, 251 biz. 

de niet-rendabiliteit van de onder
neming die de komende jaren de 
miljarden-verliezen zal blijven op
stapelen. Heel het land is bij deze 
uitgave betrokken. Niet alleen de 
huidige burgers betalen; de last 
wordt ook op de volgende genera
ties gelegd. Het lijdt weinig twijfel 
dat de CVP zich zal uitspreken 
voor de regionalizering van de 
ekonomie en voor de financiële 
verantwoordelijkheid van de ge
westen. Het land geraakt in een 
stroomversnelling. Intussen moet 
worden vermeden dat de rege
ring, uit vrees voor afdreiging- nog 
in een unitaire dwangbuis beslis
singen treft die voor Vlaanderen 
onaanvaardbaar zijn". 

DE STANDAARD legt de vin
ger op de wonde. Zullen 
Martens-Gol, om de Waal

se onrust te stoppen, niet opnieuw 
Sinterklaas gaan spelen met de 
Vlaamse miljarden? Dat gevaar is 
niet denkbeeldig. Vlaanderen 
moet goed op zijn tellen passen, 
en vooral CVP en PVV dragen 
hiervoor een grote verantwoorde
lijkheid. Als die partijen hun volk 
blijven uitverkopen, zullen de ge
meenteraadsverkiezingen van ok
tober een eerste test zijn. Het land 
zit inderdaad in een stroomver
snelling. Vlaanderen mag alleen 
niet worden meegesleurd in de 
Waalse draaikolk... 
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Onze wereld 

Reagan: wel geld 
maar geen nieuwe 
aanpak voor Salvador 

De met veel omhaal aangekondigde toespraak van president 
Reagan van de Verenigde Staten voor de Organizatie van Amerikaan
se Staten (OAS) over Centraal-Amerlka heeft weinig entoeslasme 
uitgelokt. Wie er een nieuwe aanpak van verwachtte om het geweld in 
die regio in te dijken en tot vreedzame hervormingen te komen kwam 
bedrogen u i t ' 

De toespraak droeg duidelijk de inslag van de Reagan-ideologie. 
Alle heil wordt verwacht van ekonomische ontwikkeling via de privé-
onderneming. En die hulp zal alleen gelden voor de „demokratische 
landen" waartoe ook El Salvador wordt gerekend terwij l Cuba, 
Nicaragua en Grenada ervan uitgesloten worden. 

m 

Konkreet beloofde Reagan dat 
hij het Kongres 350 nnlljoen dollar 
zal vragen voor het begrotingsjaar 
1982 voor hulp aan de Washing
ton welgevallige Centraal-Ameri
kaanse landen, dat gedurende 
twaalf jaar alle doeaneheffingen 
op import uit het Caribisch gebied 
in de VS worden afgeschaft, en 
dat Amerikaanse bedrijven belas
tingvoordelen krijgen als ze inves
teren in Centraal-Amerika. 

Die beloften lijken meer dan ze 
zijn. Wat de VS inzake de 350 mil
joen dollar met de ene hand geven 
dreigen ze immers met de andere 
terug te nemen. Er bestaan name

lijk plannen in Washington om 
grote besnoeiingen door te voe
ren op de VS-bijdragen aan het 
fonds van de Inter-Amerikaanse 
Ontwikkelingsbank dat leningen 
aan gunstige voorwaarden ver
strekt. Vele van die leningen zijn 
juist naar Centraal-Amerika ge
gaan. De Reagan-regering gelooft 
echter niet in dergelijke officiële 
hulpverschaffing en wil haar huidi
ge hulp toespitsen op het privé-be-
drijf. Waarbij o.m. het Franse dag
blad „Le Monde" erop wees dat in 
ekonomisch weinig ontwikkelde 
landen waar nog enorme sociale 
ongelijkheden bestaan dergelijke 

De VSA gaven onlangs een indrukwc ^ende brochure uit over de Russische aanwezigheid in Afganistan. 
Doen ze dat ook over hun aanwezigheid in Midden Amerika? 

hulp er gewoonlijk alleen maar toe 
strekt de heersende oligarchieën 
nog te versterken. 

Ook de opheffing van de tolbar-
rières lijkt meer dan ze is. Negen
tig th . van de import in de VS uit 
de regio valt immers al onder 
speciale tolvrije regelingen. 

Een ten slotte is het een lacher
tje te verwachten dat veel VS-
bedrijven zich zullen haasten te 
investeren in onstabiele, door ge
weld verscheurde landen als Sal
vador en Guatemala. 

As Bonn-Parijs 
tegen monetair beleid VS 

De persoonlijke betrekkingen 
tussen Helmut Schmidt en Frango-
is Mitterrand zijn lang niet zo goed 
als die tussen Schmidt en Mitter-
rands voorganger Giscard d'Es-
taing waren. Maar de as Bonn-
Parijs, die de ruggegraat van de 
Europese Gemeenschap vormt, 
funktioneert nog steeds. De Fran
se president en de Westduitse 
regeringsleider hebben dat met 
nadruk opnieuw bevestigd na hun 
jongste topbijeenkomst in Parijs. 
Recente appreciatieverschillen in
zake buitenlands beleid, zoals ten 
aanzien van de Poolse krisis, doen 
niets af aan de samenwerking 
tussen Parijs en Bonn, zo luidde 
de boodschap uit de Franse 
hoofdstad. 

Eén van de grote onderwerpen 
op de topkonferentie, waaraan 
ook tal van ministers van beide 
zijden deelnamen, was de huidige 
monetaire en ook ekonomische 
wanorde die de Europeanen willen 
beteugeld zien. Beide leiders heb
ben hun kritiek op het Amerikaan
se beleid van hoge rentevoeten, 
dat zeer nadelige gevolgen heeft 
voor Europa, herhaald en gepreci-
zeerd. En bovendien hebben ze 
een gemeenschappelijke aktie 
daartegen afgekondigd. Parijs en 
Bonn willen namelijk een plafond 
op de rentevoeten instellen, en 
Washington duidelijk maken dat 
ze, als in de VS bepaalde grenzen 
overschreden worden, vergel
dingsmaatregelen willen treffen en 
hun Europese partners zullen aan
sporen hetzelfde te doen. Wel lijkt 
het erop dat Bonn minder gehaast 
is dan Parijs om dergelijke maatre
gelen konkreet te formuleren. In 
de Bondsrepubliek hoopt men 
vooral dat de aankondiging van 
een Europees gemeenschappelij
ke front een afschrikkende uitwer
king zal hebben op degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het 
Amerikaans ekonomisch beleid, 
en dat zij als gevolg daarvan meer 

rekening zullen houden met de 
weerslag van hun monetair en 
ekonomisch beleid op hun bond
genoten. Ten slotte spraken de 
twee leiders ook af dat ze op de 
top te Versailles in juni van de 
Westerse industrielanden een ge
meenschappelijk standpunt zullen 
innemen. 

De Franse en Westduitse lei
ders en hun ministers bogen zich 
op hun ontmoeting ook over een 
reeks andere dossiers, met name 
de industriële samenwerking tus
sen beide landen in een aantal 
projekten als de Airbus en de 
„Train a Grande Vitesse". En ook 
over de huidige impasse in de EG 
ten gevolge van het Britse chanta-
gebeleid inzake de Britse bijdra
gen. 

Maar de klemtoon lag duidelijk 
op de noodzaak op een gezamen
lijk optreden jegens de Verenigde 
Staten om dat land te wijzen op de 
verantwoordelijkheden die het 

heeft als land wiens munt het 
internationale betaalmiddel Is. Pa
rijs en Bonn zijn het erover eens 
dat Washington in het bepalen van 
zijn monetaire politiek totaal onvol
doende rekening houdt met zijn 
internationale verplichtingen, en 
de weerslag van de dollarkoers op 
de hele wereldekonomie. In privé-
kringen in beide landen zijn de VS 
trouwens al van een bewuste eko
nomische oorlog tegen hun voor
naamste konkurrenten, de EG en 
Japan, beschuldigd. 

De nadruk die Mitterrand en 
Schmidt op hun jongste top leg
den op de monetaire en ekonomi
sche problemen, en op de nood
zaak van een vastberaden Euro
pees optreden jegens de VS 
toont dat de monetaire en ekono
mische problemen voor meer 
spanningen in de Atlantische Al
liantie dreigen te zorgen dan om 
het even welk Oost-West-pro-
bleem. 

H. Oosterhuys 

Reagans toespraak vertoonde 
dus geen spoor van een streven 
naar stabilizatie van het gebied via 
een meer globale, minder „ver
krampte" aanpak. Het vurige plei
dooi van de Mexicaanse president 
Lopez Portillo voor gelijktijdige on
derhandelingen inzake El Salvador 
waarbij ook de oppositie in dat 
land zou worden betrokken, en 
inzake de betrekkingen van de VS 
met Cuba en Nicaragua werd niet 
gehoord. Lopez Portillo had er o.m. 
op gewezen dat Nicaragua zijn 
door Washington vaak gewraakte 
bewapeningsinspanningen zou 
kunnen verminderen als het de 
verzekering kreeg dat de VS geen 
rechtstreekse of onrechtstreekse 
akties tegen dat land zullen steu
nen. 

De toespraak van Reagan gaf 
vooral de indruk door de aankon
diging van ekonomische hulp de 

aandacht te willen afleiden van de 
nieuwe militaire hulp die hij aan het 
Kongres zal vragen voor Centraal-
Amerika. Van die militaire hulp, ter 
waarde van 60 miljoen dollar, zal 
35 miljoen naar de junta van El Sal
vador gaan die ook in de VS 
steeds meer kritiek kri jgt Boven
dien is in het Kongres al kritiek 
geuit omdat ook de grootste brok 
van de door Reagan beloofde eko
nomische hulp naar El Salvador zal 
gaan. 

Noch de waarschuwingen van 
de Europese bondgenoten, noch 
die van bevriende Latijns-Ameri-
kaanse staatshoofden, dat het hui
dige VS-beleid ten aanzien van 
landen als El Salvador en Guate-
male de spiraal van repressie en 
verzet dreigt te versterken, heb
ben blijkbaar bij Reagan enig ge
hoor gekregen. 

H.O. 

Deng zuivert Cliina's 
logge administratie 
De Chinese vice-premier Deng 
Xiaof)eng, die de jongste tijd van 
het voorplan is verdwenen maar 
nog steeds aan de touvtrtjes 
schijnt te trekken, is werk aan het 
maken van een zuivering van Chi
na's overbemande administratie 
om tot een grotere efficiëntie te 
komen. De 77-jarige leider, die 
destijds een slachtoffer werd van 
de kulturele revolutie en die na het 
verdwijnen van Mao de werkelijke 
macht is gaan uitoefenen, zei on
langs dat het hier om een „adminis
tratieve revolutie" gaat 
De zuivering is niet alleen, of niet 
overwegend, politiek gencht Wel
iswaar wordt ernaar gestreefd de 
laatste bolwerken van overblijvers 
van de kulturele revolutie te ont
mantelen. Maar het is vooral de 
bedoeling tot een grotere doeltref
fendheid te komen door het op
sporen en bestraffen van korrup»-
tie, het afvloeien van de vele grijs
aards, en een tijdelijke overscha
keling naar andere jobs van zowat 
15 t h . van de 20 miljoen ambtena
ren en beambten. 

Een kommunistisch dagblad in 
Hongkong schreef dat het doel 
van de administratieve afslan-
kingskuur erin bestaat alleen al in 
de centrale administratie 200.000 
jobs te doen verdwijnen, en gelijk
aardige besnoeiingen op regionaal 
vlak door te voeren. 
Daarmee hebben Deng en zijn 
gezellen geen besparingen op het 
oog. De gepensioneerde ambte
naren behouden hun volle loon. 
De ouderen die vrijwillig ontslag 
nemen krijgen een extra-uitkering 
per maand voor elk jaar dat ze in 

dienst van de revolutie hebben 
gewerkt 
Sinds 1980 zijn al een aantal minis
ters en ambtenaren van boven de 
zeventig afgetreden om een voor
beeld te stellen. Vorige maand 
traden gelijktijdig 13 vice-ministers 
af. 
Maar dat is lang niet genoeg in een 
land dat bijna duizend ministers en 
vice-ministers telt van wie de 
meeste boven de 65 zijn. Voort
aan wordt er een verplichte pen
sioenleeftijd ingevoerd van 65 jaar 
voor ministers, en 60 (mannen) en 
55 (vrouwen) voor de ambtena
ren. Om een idee te geven van de 
logheid van het huidige systeem: 
voor het ogenblik vraagt het een 
maand tijd om een officieel routi-
ne-dokument te doen circuleren 
tussen de meer dan twintig minis
ters en vice-ministers van de staal
industrie, met alle vertragingen in 
de kjesluitvorming vandien. 
Daarnaast zal een nationaal pro
gramma worden gelanceerd voor 
heropleiding van de ambtenaren. 
Velen van hen zijn immers aange
worven tijdens de kulturele revolu
tie toen revolutionair vuur een 
belangrijker criterium was dan for
mele opleiding. 

Of Deng de tijd zal hebben om de 
administratie sneller en slagvaardi
ger te doen werken is een andere 
vraag. Hij is 77 jaar en worstelt 
met gezondheidsproblemen. En 
bovendien heeft het dagblad van 
de kommunistische partij, het 
„Volksdagblad", toegegeven dat 
er veel weerstand tegen Dengs 
hervormingsplannen bestaat 

H.O. 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

„De trein 
is de toekomst, 
ook voor Limburg.., 

f f 

De Maasvallei in het Limburgse is een regio waar ongeveer 80.000 
mensen wonen. Men treft er een reeks woongebieden in lintvorm aan 
en de bediening langs het openbaar vervoer naar het binnenland toe 
kan dan ook niet door één as gebeuren. Zo bedraagt de afstand 
Maaseik-Leuven ongeveer 100 km, Maasmechelen-Brussel 120 km en 
Dilsen-Hasselt meer dan 35 km. Men stelt dan ook een werkelijke be
hoefte aan een goed gestruktureerd openbaar vervoer wast Het 
openbaar vervoer neemt 20 tot 25 % van de lange-afstandsreizen op, 
wanneer dit goed Is uitgebouwd. Zo moet de snelheid aangepast 
worden met een minimum snelheid van 75 km/u. gemiddeld. Het 
komfort moet eveneens aangepast aan de huidige behoeften. Dit wil 
zeggen dat bij voorbeeld de weekpendel opgevangen wordt met een 
zitplaats, en met ruimte om boekentassen en valiezen kwijt te 
kunnen. 

zich voor in b.v. de Westhoek of 
de Antwerpse Kempen. 
Reeds jaren begaan met dit pro
bleem schreef VU-kamerlid Jaak 
Gabriels (nog maar eens) een 
open brief aan de minister van 
verkeerswezen 

Jaak Gabriels: „Van uit het 
Maasland rijden nu slechts enke
le bussen over grote afstand (b.v. 
Maaseik-Leuven). Weekpende-
laars zitten 2 1/2 uur op de bus, 
moeten soms meer dan een uur 
rechtstaan of op hun valies of op 
de trapjes achter de deur gaan 
zitten... 
Het IS duidelijk dat de afgelegen 
maar dichtbewoonde Maasvallei 
één of meer steunpunten nodig 
heeft van waaruit snel en komfor-
tatiel openbaar vervoer naar het 
binnenland vertrekt 
Die steunpunten zouden bij voor
keur moeten liggen bij of in de 
grotere woonkoncentraties zoals 
Maasmechelen met 30.000 inwo
ners binnen een straal van 2 km, 
Maaseik met 15.000 inwoners en 

De problematiek van het open
baar Vervoer in ver afgelegen 
gebieden wordt in België nog 
meer aangescherpt door de spln-
nekopachtige funktie van Brus
sel. (Denken we even aan de 
sneeuw- en ijsmoeilijkheden van 
begin dit jaar). Hetzelfde doet 

Zelfportret zonder bier... 
Een café zonder bier is natuurlijk een zeer erge zaak, maar een 
vlug telefoontje naar de brouwer lost dit eertijds herhaald be
zongen tekort op. Erger is het wanneer het dorp zonder café 
raakt Zoiets kan dodelijk zijn voor een dorp, 't is haast ondenk
baar in Vlaanderen want is een café niet de biechtstoel van het 
dorp? Waar moeten die vele zondaars dan wel heen? 
De pers meldde verleden week dat het in Ramskapelle zo ver 
is. Rampskapelle dus. De twee resterende cafés werden 
onherroepelijk gesloten. Sleutel op de deur, gedaan! Een hoek
je Westhoek weggesneden. Basiswerkers rukten reeds uit en 
beklemtoonden nogmaals de sociale funktie van de herberg 
voor een kleine leefgemeenschap. Er was echter geen 
diskussiëren mogelijk Tapkraan dicht en daarmee uit Wordt 
dit de tweede doodsteek voor Ramskapelle nadat het tijdens 
de Grote Oorlog al eens van de kaart werd geveegd? 
In Wulvergem op de flanken van het Westvlaamse Heuvelland 
zien ze het aankomen en ze zijn daar metz'n allen rond de tafel 
gaan zitten overleggen. Niet zo'n grote tafel overigens want 
voor de nog resterende 33 inwoners waren er stoelen genoeg. 
Ze begonnen met een werkgroep op te richten en een naam 
te geven — Zelfportret — en daarmee willen ze hun 
geteisterd dorp doorlichten om er wat aan te doen. Maar wat 
doe je daartegen? In Ramskapelle geen bier meer, in Wulver
gem geen mensen. Het is overal wat! 

m Leefmilieu 

Lanaken met 10.000 inwoners." 
Uit een onderzoek van de NMBS 
zelf (Studiedienst van de Exploita
tie; „Uitgangpunten voor de stu
die van een IC-treindienst", Brus
sel 1978) blijkt dat Maasmeche
len en Maaseik in geval van nor
male spoorbediening groot ge
noeg zouden zijn voor de 
vestiging van een l(5-station (Inter 
City). 
Kamerlid Gabriels doet de minis
ter een aantal voorstellen. 
De spoorlijn Hasselt-Genk, open 
sinds 1979, zou kunnen verlengd 
worden naar Maaseik en Maas
mechelen. Daartoe moet een 
nieuw baanvak van 8 km ge
bouwd worden tussen Genk en 
As. De kostprijs hiervan bedraagt 
circa 400 miljoen. Vanuit As is 
een lijn, geschikt voor een snel
heid van 80 km/u., beschikbaar 
tot Eisden-mijn. Met een kleine 
aanpassing van een bestaand 
spoor kan de trein tot in het 
middenpunt van de woonkoncen-
tratie Maasmechelen komen. 
De exploitatie hiervan is tot Maas
mechelen uiterst goedkoop; de 
huidige treindienst Brussel-Genk 
kan zonder bijkomende inzet de 
lijn tot Maasmechelen bedienen 
op voorwaarde dat de nieuwste 
molortreinen J 300 kunnen inge
zet worden aangezien deze snel
ler aan- en afgekoppeld kunnen 
worden. 

Voor de toekomst zou — aldus 
Jaak Gabriels — de Maasvallei 
beter gediend zijn met een echte 
IC-trein Brussel-Hasselt (winst. 
15 minuten!) en een IC-trein Ant-
werpen-Genk Een van beide trei
nen zou dan naar Maasmechelen 
of naar Maaseik kunnen doorlo
pen. 
Jaak Gabriels: „Een zeker deel 
van de reizigers uit de Maasvallei 
(meer dan de helft) moet naar 
Hasselt Wanneer met 2/3 van de 
afstand per bus gedaan heeft, 
loont het de moeite met om nog 
op de bestaande treindienst over 
te stappen. Deze bestaande trein
dienst IS trouwens nu onbenut 
De bestaande sneltreindienst kan 
immers een kliënteelverdubbeling 
aan en dit zonder bijkomend ma
teriaal of personeel 
De boemeltreindienst die Boknjk, 
Kiewit en Boxberg bedient, rijdt 

thans in feite maar voor 50 reizi
gers per dag. Daardoor is de lijn 
Hasselt-Gent maar een halve lijn. 
Wanneer ze niet wordt doorge
trokken naar het Maasland is het 
een nutteloze investering ge
weest " 
De trein is de toekomst, zegt Jaak 
Gabriels. Dit kan men aan de 
hand van voorbeelden bewijzen. 
Zo bv. de lijn Antwerpen-Caent. 

Hier kreeg de NMBS een kliën
teelverdubbeling in 7 jaar tijd. Een 
ander voorbeeld is Lokeren-Den-
dermonde(-Brussel). Deze lijn 
werd geopend in 1981. In 6 maan
den tijd kon men reeds tweemaal 
meer reizigers noteren als met de 
bus. In het station van Zele 
(20.000 inwoners) telt men reeds 
900 reizigers per dag. Verder kan 
men aanhalen dat de matig tot 
slecht bediende stations van de 
grensgebieden Meetjesland 
(EekIo) en Westhoek (Poperinge) 
de jongste 5 jaar een onderbro
ken kliënteelstijging hadden van 
5 % per jaar of meer en dit 
niettegenstaande de slechte uit
bouw van deze dienst 
Aan de hand van deze argumen
ten en enkele konkrete uursche
ma's verzoekt Jaak Gabriels mi
nister De Croo een ernstig onder
zoek op te zetten. Tot slot van zijn 
verzoek stelt ons kamerlid dat 
een goede en degelijk uitgebouw
de trein- en busverbinding de 
vele jonge (en andere) werklozen 
van het Maasland in staat zal 
stellen in het binnenland werk te 
zoeken en te vinden... 

Genkse Maten nu te boek 
Eén van de eerste en bekendste 
natuurreservaten in ons land is 
ongetwijfeld het gebied van De 
Maten te Genk-Diepenbeek. Deze 
heide- en vijverbiotoop beslaat on
geveer 300 ha, 180 ha daarvan 
worden beheerd als integraal 
natuurreservaat 
De eerste stappen om in De Ma
ten een reservaat op te richten 
werden genomen in 1956, nadat 
reeds heelwat plantendeskundi-
gen op het internationaal belang 
van dit heidegebied gewezen had
den Eén van hen was prof dr 
Massart die reeds in het begin van 
deze eeuw de waarde van De 
Maten beschreef in verschillende 
van zijn werken en die tevens 
pleitte voor het behoud ervan als 
reservaat. 
De Maten hebben reeds een hele 
geschiedenis achter de rug Ver
schillende archeologische opgra
vingen legden neolitische (4.000 
jaar geleden) nederzettingen 

bloot Tijdens de middeleeuwen en 
de recente tijden werd dit gebied 
bewoond door schapenboeren 
die in de heide verschillende aktivi-
teiten zoals begrazen en plaggen 
deden De kunstmatige vijvers 
dienden voor de viskweek 
Dat De Maten een uitzonderlijke 
natuurwaarde bezitten is reeds 
gezegd Vandaar óbk dat heelwat 
natuurliefhebbers hun hart aan dit 
gebied verloren hebben. 
Over dit reservaat werd een bro
chure uitgegeven met een vlotte 
beschrijving van de geschiedenis 
en de aktuele waarde van De 
Maten die u kan bewonderen door 
het volgen van twee bewegwijzer-
de paden 

• De brochure, geschreven door Joèi 
Burny, telt 47 biz. + kaart. Ze ;s te bestellen 
door overschrijving van 90 fr. op rekening 
068-0847200-29 van de Belgische Natuur-
en Vogelreservaten, Vautierstraat 31, 1040 
Brussel met vermelding „Matenbrochure'. 
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Zo een tweehonderd vrienden 
woonden donderdag II. in de Ant
werpse Brabo-galerij de voorstel
ling bij van het boek „Daarenbo
ven zegt zijn natte vinger hem...", 
een selektie van politieke kursie-
ven door dio Genes/Toon van 
Overstraeten die sinds 1961 In 
ons weekblad verschenen. 
Namens het redaktiekomitee van 
het weekblad „WIJ" verwelkomde 
Maurits Van Liedekerke de aan
wezigen en schetste in het kort 
het opzet van de uitgave: de me
dewerking van TvO sinds 1957 
aan het toenmalige veertiendaags-
blad „De Volksunie" en zijn twintig 
jaren arbeid aan „WIJ" 

De redaktie had de eer naast de 
vele vertrouwde gezichten uit de 
partij heel wat persmensen en 
BRT-medewerkers te begroeten 
maar was wel biezonder verheugd 
naast Lieven van Overstraeten 
dhr en mevr. Jozef Van Overstra-
ten te mogen begroeten. De inlei
ding tot het boek werd uitgespro
ken door de voorzitter van de 
Vereniging van Vlaamse Letter
kundigen Henri-Floris Jespers. 
Net zoals in zijn „woord vooraf" in 
het boek schetste Jespers de 
historische achtergrond van het 
politieke kursief en pamflet. Ver
volgens las Bleke De Corte (wel
bekend van het VNOS-scherm) 

„20 jaar dio Genes" 
aan pers en publiek voorgesteld 

een fragment voor uit het' boek 
waarbij het opviel hoe „stukjes 
nieuws" jaren na datum niets van 
hun aktualiteit hadden verloren. 
Gemeenschapsminister l-lugo 
Schiltz wist in zijn toespraak aan 
de hand van enkele rake anekdo
ten dieper in te gaan op de per
soon van de gevierde die hij zowel 
in de goede als in de kwade dagen 
van de partij heeft meegemaakt 
en daarom een rots noemde. 
Schiltz herinnerde o.a. aan het 
gedenkwaardige ogenblik waarop 
het weekblad de naam „WIJ" toe
gemeten kreeg en besloot zijn 
toespraak de auteur te verzoeken 
niet te lang te wachten met het 
volgende boek. Het zou dan wel 
een boek moeten zijn waarin TvO 
het vrijmoedig over zichzelf zou 
hebben. 

Als derde spreker kwam prof. 
Antoon Breyne aan het woord. 
Deze erevoorzitter van de joerna-

listen in dit land en zelf gedurende 
lange tijd hoofdredakteur-met-
pseudoniem kon dus best een 
aantal vergelijkingen trekken. En 
dat deed hij op de hem gekende 
ronde manier. Hij zei ondermeer 
het volgende: 
„Ik heb, zeer persoonlijk, het geval 
gekend van een zekere professor 
Antoon Breyne, in wiens krant — 
want hij was ook hoofdredakteur 
— een zekere Vanhaverbeke bij
na dagelijks een deel van^ zijn 
geestelijke bagage voor de lezers 
ten beste gaf 
Het moet zijn dat die Vanhaverbe
ke het niet al te best deed, want 
zijn hoofdredakteur kreeg een 
brief vol lof: we kennen, professor 
uw wijsheid en schranderheid, 
enz. enz. maar hoe is het dan 
mogelijk dat ge nog altijd die on
wijze om niet te zeggen die dom
me Vanhaverbeke aan het woord 
laat 

De „wijze professor" heeft aan de 
briefschrijver beleefd geantwoord 
dat hij aan de betrokkene, tw. 
Vanhaverbeke, dadelijk de opmer
kingen had gemaakt die zich in 
een dergelijk geval opdringen". 
Over de verhouding partij-partij
blad vertelde prof. Breyne volgen
de waarheden: 

„U schrijft in „WIJ" een geënga
geerd weekblad. Dat is alles behal
ve een verwijt De demokratie is 
gemaakt van de bundeling van 
allen die in het engagement staan. 
Onder ons: hoe zou ik het niet we
ten?" 
Maar dat heeft zijn servitudes. 
Als alles goed gaat, gaat alles 
goed. Maar het gaat niet altijd 
goed. De Partij met een grote P 
krijgt een rammeling. De verkiezin
gen, zo stelt iedereen op een 
zondagavond vast, zijn verloren. 
Het is maar goed dat er verliezers 
zijn, anders moeten er geen ver
kiezingen zijn en is er geen demo
kratie. Altijd winnen is diktatoriaal 
Maar wat komt dio Genes daarin 
doen ? Heel veel, want hij zit in een 
slecht parket De normale reaktie 
in het partijsanhedrin is, „de uitslag 
verwondert ons niet, want we 
werden toch door onze pers 
slecht verdedigd". Die pers zijt gij 
dan dio Genes. 

En helemaal ongelijk hebben die 
sanhedrieten niet: Ge hebt ze 

slecht verdedigd: ge hebt elke 
week alles goed gepraat wat ze 
deden. 
Maar wee de weken dat ge het 
niet zoudt gedaan hebben." 
Prof. Breyne besloot de toespraak 
tot zijn (voor)naamgenoot: 
„Toon, tot verdere ontplooiing van 
Vlaanderens mogelijkheden en tot 
fierheid van het volk dat ge zo be
mint doe zo voort". 
Tot slot van deze feestelijke bij
eenkomst kwam Toon van Over
straeten dan zelf aan het woord. 
Hem verheugde in hoge mate de 
rijke verscheidenheid onder de 
tweehonderd aanwezigen, er wa
ren inderdaad vrienden uit alle 
„richtingen..." 

En dat vond TvO zo opperbest 
want Vlaanderen, zo stelde hij. Is 
voor hem geen bepaalde groep 
mensen maar de gehele volksge
meenschap. 
Na het plechtige gedeelte kon het 
bij een dnnk heelwat ongedwon-
gener en dat gebeurde dan ook. Al 
bij al een feestelijke avond waar 
oude vnenden mekaar terugvon
den en nieuwe werden gemaakt 
Het boek „Daarenboven zegt zijn 
natte vinger hem..." werd nog ruim 
bekommentarieerd. U moet het 
ook lezen, het is werkelijk een 
scherpzinnig, onthullend, geestig 
en een niet zelden gevreesd fres-
ko geworden... 
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12 TV-programma's m 
Zaterdag 

MAART 

BRT 1 

13.30 Open school. - 14.40 Wiel
rennen: Gent-Gent. — 16.45 De 
blonde en ik (musical). — 18.20 Ti-
ta-tovenaar (f J. — 18.25 De onge
broken pijl (fj. — 18.45 Het geheim 
van Boyne Castle (jeugdfilm). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Slisse en 
Gesar (f J. — 20.50 Terloops. — 
21.35 Bij het vroege ochtendgloren 
(tv-film). - 23.10 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 De steen-
arend (dokJ. — 15.50 Voorjaars-
en zomermode 1982 (reportage). 
- 16.35 Ren je rot (speD. - 17.20 
Carambole! (biljartles). — 18.58 
Nieuws. — 19.00 De Frank Kramer 
show (kwis). — 20.15 Galactica 
(sf-f). — 21.05 Onder vaders vleu
gels (f). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Sport op zaterdag. — 22.50 De 
moordenaar zonder gezicht (thril
ler). — 0.05 Nieuws. 

NED. 2 

10.30 Wijding van twee hulpbis
schoppen. — 17.40 Studio sport 
extra. — 18.35 Toeristische tips. — 
18.59 De lieverdjes van Grange Hill 
(fJ. - 19.25 Kerkbuurt - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Ted show (kwis). 
— 22.00 Ten oosten van Eden (ü. 
— 23.10 Hier en nu. — 23.40 Hier 
en nu/Studio sport — 0.05 Tot 
besluit (meditatie). — 0.15 Nieuws. 
— 0.25 Studio sport extra. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 La troisiè-
me guerre mondiale (tv-film). — 
22.00 Filmmagazine. - 22.55 
Nieuws. 

RTB 2 

10.35 Overname RTB-A. - 14.40 
Wielrennen. Omloop van Het Volk 
(Gent-GenO. Met kommentaar van 
Theo Mathy. - 15.25 Atletiek. E.K. 
in de zaal te Milaan. Met kommen
taar van Pierre Deprez en Philippe 
Housiaux, bij: 1.500 m vrouwen, 
halve finales; gewichtwerpen; 
1.500 m mannen, halve finales; 
400 m mannen en vrouwen, halve 
finales; 800 m vrouwen en man
nen, halve finales; 200 m vrouwen 
en mannen, halve finales; 3.000 m 
vrouwen, finale; 60 m hordenloop 
vrouwen, finale; 60 m mannen, fi
nale. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
réponse (magazine). — 21.50 Dal
las (f). — 22.45 Aktualiteitenmaga-
zine. — 23.45 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Champs 
Elysées (variété). — 21.40 Le villa-
ge sur la colline (tv-film). — 23.15 
Nieuws. 

FR. 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 Le nouvel appartement (to
neel). — 22.30 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.25 Frühstück 
mit Julia (toneel). — 21.45 Nieuws. 
— 22.05 Das schwarze Schaf (de
tectivefilm). — 23.35 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Der lange 
Treek (fJ. — 20.15 Lieder gehen 
um die Welt (show). — 22.00 
Nieuws. - 22.05 Das aktuelle 
Sport-studio. — 23.20 Der Kom-
missar (f J. — 0.20 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Einfuhaing 
in die zeitgenössische Musik. — 
21.05 Vor 40 Jahren (dokj. -
21.40 Eugenie Grandet (film). — 
23.25 Rockpalast met: U2. — 0.25 
Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 19.27 Le cofft-e-
fort (spel). - 19.30 Flash-back 
(spel). — 20.00 Huit ga suffit (f J. — 
21.00 Le harnais (tv-film). — 22.40 
La femme au portrait (thriller). 

Zondag 
MAART 

BRT 1 

9.15 Loon naar werken? (Open 
school). — 9.45 Telegym. — 10.00 
Eucharistieviering vanuit de Kapel-
lekerk te Brussel. — 11.00 Kon-
frontatie (debat). — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 14.00 
E.K. zaalatletiek te Milaan (reporta
ge);/— 14.30 Voor boer en tuinder 
(0()en school). — 15.00 Aktie 
openbaar vervoer. — 15.25 Alfons 
Zitterbacke (jeugdfilm). — 16.30 
E.K. zaalatletiek te Milaan (reporta
ge). - 18.00 Ti-ta-tovenaar (f). — 
18.05 Leven... en laten leven (kwis). 
- 19.45 Nieuws. — 20.00 Sport
weekend. — 20.30 De Graaf van 
Luxemburg (operette). — 22.05 
Première-magazine. — 22.55 
Nieuws. 

NED1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Vaders zijn 
ook mensen (strip). — 19.15 De 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

grote treinreis (dok.). — 20.10 Mar
co Bakker prezenteert... (licht klas
siek). - 21.00 TV-Privé. - 22.00 
Mevrouw R.'s dochter (tv-film). — 
23.35 Nieuws. 

NED 2 

12.00 Het capitool (info). — 15.35 
De geweldige matador (film). — 
16.50 Carambole (biljartles). -
17.05 Studio Sport 1. - 17.35 
Sprekershoek. — 17.50 Gelet op 
Europa (info). — 18.20 Kunstmaga
zine. — 18.45 Sesamstraat — 
19.00 Studio Sport 2. - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 
20.40 Humanistisch Verbond. — 
20.45 De lachende scheerkwast 
(humor). — 21.20 Man met haast 
(portret van een manager). — 
22.50 BGTV (info). - 23.20 
Nieuws. 

RTB1 

19.30 Nieuws. - 20.OO Zygomati-
corama (variété). — 21.20 Le Pis-
tonne (film). — 22.50 Nieuws. 

F1 

1925 Les animaux du monde 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Un si joli village (dorpskroniek). — 
22.25 Sportuitslagen. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Gala Fran-
gais du Midem No 2 (variété). — 
21.40 Alles beaux arts. - 22.30 
Aujourd'hui la vie (magazine). — 
23.15 Nieuws. 

F 3 

20.00 Benny Hill (humor). - 20.30 
Le romantisme ou la revolution 
romantique (dokJ. — 21.25 Korte 
films. - 22.10 Nieuws. - 22.30 
Cinéma de minuit (kortfilms). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ. 
— 21.50 Die Kriminalpolizei Rat — 
21.55 Nieuws. - 22.00 Over het 
Italiaans fascisme (dokJ. — 22.45 
Notenschiüssel (gesprek). — 23.30 
Nieuws 

ZDF 

19.30 Der Hauptmann von Köp)e-
nick (film). — 21.00 Nieuws. — 
21.15 De Bondsrepubliek (dokJ. -
22.00 Das Royal Winnipeg Ballet 
tanzt iballeO. - 22.55 Wer die 
Show hat hat die macht (diskus-
sie). — 23.55 Nieuws. 

D 3 

9.00 Telekolleg aktuell. - 9.25 Tele-
kolteg II. — 1630 Ihre Heimat -
Unsere Heimat: voor de gastarbei
ders. — 17.30 Sehen statt horen: 
magazine voor gehoorgestoorden. 
— 18.00 Marco (tekenfilmserie). — 
18.30 Hobbythek. - 19.15 Rockpa
last — 19.45 Sport im Westen. — 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Aus der 
geschichte der Arbeit: Weef- en 
textielfabrieken. — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Grosse Klein
kunst — 22.45 Bonkers (show). — 
23.10 Experiments — 23.40 
Nieuws. 

LUX. 

19.30 Filmmagazine. — 20.00 
Starsky et Hutch (fJ. - 21.00 
L'incident (film). 

Maandag 
8 MAART 

BRT1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Ti-
ta-tovenaar (fJ. — 18.05 Sesam
straat — 18.20 Klein, klein kleuter
tje. — 18.35 Mohadjirin (Open 
School). - 19.05 Popeye (strip). 
— 19.17 Uitzending door derden 
(onderneming). — 19.45 Nieuws. 
— 20.15 Terugkeer naar Brides-
head (f.). - 21.05 De Sportshow. 
— 21.50 Ommekaar: patiënten
bond. - 22.30 Nieuws. - 22.45 
Tennis: indoorkampioenschappen 
(reportage). 

NED1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Wonder 

der natuur (dok.). — 19.25 Bliksem-
tienkamp (sportspektakel). — 
20.25 Mensen zoals jij en ik (f.). — 
21.15 Hier Frankrijk, hier Jan Brus-
se. — 21.37 Nieuws. — 21.55 Drie
ster (info). — 22.55 Socutera. — 
23.10 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat. — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Tarzan, 
heerser van de jungle (strip). — 
19.23 J.J. De Bom v/h de Kinder
vriend. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Achter het nieuws. — 21.10 Einde
lijk van school (f.). — 21.35 Koning 
Klant (konsumentenrubriek). — 
22.00 De Vereenigde Staat (f). -
22.25 Pisa (satire). - 22.35 Sonja 
op maandag (show). — 23.40 
Nieuws. 

RTB1 

19.30 Nieuws. — 19.55 La troisème 
guerre mondiale (tv-film). — 23.00 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Weten
schappelijk magazine. — 23.15 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15Steckbriefe 
(f.). — 21.15 Europa im Vergleich 
(dok). - 22.00 Er und Sie und 
etwas Nostalgie (show). — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Frau in 
Fessein (film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.20 Der 
Auslöser (tv-film). — 23.15 Jüden-
tum und Reich Gottes (interview). 
- 23.35 Nieuws. 

D 3 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Emmenez-
moi au theatre (toneeO. — 22.00 
Teatermagazine. — 23.15 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —. 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 

— 20.30 Mals qu'est-ce quelles 
veulent (reportagefilm). — 22.00 
Nieuws. 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Marie Woy-
zeck (sketchen). — 22.45 Von der 
Wolke zum Widerstand (dokJ. — 
0.25 Nieuws. 

LUX. 

20.00 La croisière s'amuse (f J. — 
21.00 Antoine et Sébastien (film). 

Dinsdag 
MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat 
— 18.35 Loon naar werken? 
(Open school). — 19.07 Dansen, 
zingen en delen (KTRO). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Hitring (show). — 
20.55 De ondergang van de reuzen 
(verover de aarde). — 21.45 I.Q. 
(kwis). - 22.15 Nieuws. - 22.30 
Tennis: indoorkampioenschappen 
(reportage). 

BRT 2 

19.00 Jeugd stelt voor. 
waai. — 19.30 Popeye. 
Nieuws. — 20.15 Culinair-
zelf. - 20.45 Dichtbi) en 
ver (film). — 22.20 Bonjoui 
ce (Open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 E( 
krant — 19.30 Pleidooi 
aarde (hoorzitting). — 
Nieuws. — 21.55 Den H. 
daag. — 22.10 Denk-bei 
gieuze info). — 23.05 Nie 

NED 2 

18.35 Sesamstraat — 
Jeugdjournaal. — 18.59 / 
(strip). - 20.00 Nieuws. 
Dallas (f.) - 21.20 Ba 
(praatshow). - 21.55 Holl; 
rie (f.) — 22.45 Televizier 
ne. - 23.25 De toestan 
wereld. — 23.30 Honderd 
de schilderijen (dok.). 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijki 
teiten. - 19.30 Nieuws. -
testament (f.) — 20.50 At 
la loi (rechtskundig maga 
21.50 Refrains du monde 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 F< 
+ 1 (variété). - 21.40 L'A 
as (fJ - 22.35 L'Avent 
plantes (dok.) - 23.05 

A 2 

20.00 Nieuws. - 2035 Ce 
domain (film en kwis). 

Z A T E R D A G (6 nnaarO - De blonde en ik ahe 
girl can't help it), is een Amerikaanse rockfilm van Frank 
Tashlin (1956), waarin een hele plejade bekende rock
sterren hun opwachting maken: Little Richard, The 
Platters, Fats Domino, Gene Vincent e.a. De hoofdrollen 
worden gespeeld door Tom Ewell en Jayne Mansfield. 
Het scenario staat duidelijk in funktie van de muziek en 
is bijna een geijkt verhaal in muzikale films: een aan 
lager wal geraakte impresario krijgt van een gokautoma-
tenkoning de opdracht om een ster te maken van zijn 
liefje. Het aantrekkelijke blondje wil echter geen ster 
worden, zij zou liever trouwen en een huiselijk leventje 
leiden. In deze film maakt Jayne Mansfield een markant 
debuut De nieuw ontdekte seksbom loopt over het 
doek als een tweede Marilyn Monroe. In de reeks rock
films die in die jaren aan de lopende band gemaakt 
werden, is „De blonde en ik" één van de beste en de 
eerste rockfilm die helemaal in kleur werd opgenomen. 
(BRT-namiddag). — De KRO (Ned. 1) begint vandaag 
met een nieuwe Britse dolkomische reeks: Onder 
vaders vleugels (Keep it in the family), over een vader 
en een moeder met twee „opgroeiende" dochters die 
het nest willen ontvluchten, maar voor het gemak en uit 
spaarzaamheid gewoon de benedenverdieping in het 
grote ouderlijke huis gaan betrekken. — Later op de 
avond zet de KRO een erg spannende TV-film op het 
scherm: De moordenaar zonder gezicht (Jhe next voice 
you see), over een blinde pianist die na tien jaar de stem 
herkent van de man die verantwoordelijk is voor de 
dood van zijn vrouw en zijn gezichtsverlies. Die stem 
herkent hij op een exclusieve party waar een massa 
toppersonen uit politieke en financiële kringen aanwezig 
zijn... 

Z O N D A G (7 maart) — Het populaire dierenma
gazine Allemaal beestjes dat vroeger uitgezonden werd 
op dinsdagavond is verhuisd naar de zondag (BRT 1) en 
werd opgenomen in het pakket Leven... en laten leven. 
De BRT heeft nog eens aan de operaliefhebbers 
gedacht Vanavond wordt de operette De graaf van 
Luxemburg van Franz Lehar uitgezonden in een voor 
ZDF en de Oostenrijkse TV bewerkte versie. — In zijn 
filmmagazine Première-magazine brengt Roland Lommé 
een portret van scenarioschrijver en akteur Jean-
Claude Carrière (BRT). — Tros (Ned. 1) vertoont de 
prangende Amerikaanse TV-film Mevrouw R's dochter, 
die is gebaseerd op een waar gebeurd feit Het is het 
beklemmende en emotionele relaas van een moeder die 
vergelding zoekt voor de verkrachting v/aarvan haar 
dochter het slachtoffer is geworden. De hoofdrol, die 

van de moeder, wordt op overtuige 
door Cloris Leachman. — VPRO ( 
portret van een merkwaardig man 
Diebold, een bedrijfsadvizeur die de 
concerns tot klant heeft. Het is het t 
de Amerikaanse droom; de eenvou 
tot de top brengt.. (.Man met haas 

M A A N D A G (8 maart) -
schappelijk magazine Ommekaar ( 
de Patiëntenbond: Rechten en plicht 
zorgen verstrekkers; de bedoeling 
bond enz. — De laatste drie afleve 
zoals jij en ik, een reeks korte verha 
se telkens in de hoofdrol zijn zeker 
Opnieuw heeft Brusse bekende m 
landse TV- en teaterwereld als te 
Ned. l). — In het informatieve mat 
Avro zitten volgende onderwerpen: 
derlandse politie (n.a.v. de film „Prin 
korruptie in het Amerikaanse politiev 
ve straffen voor veroordeelden; nie 
markt; ongewild kinderloos: aandacl 
en sociaal-psychische facetten. 

D I N S D A G (9 maart) - In I 
schappelijke magazine van BRT 1 
wordt aandacht besteed aan de Sai. 
len, die zowat 200 miljoen jaar geled 
neerden. — Op BRT 2 stellen jonge 
gramma voor: over straatlawaai en j 
stelt voor..l — De film op BRT 2 Di( 
is van Zweedse makelij en is een i 
menwerking tussen het filmbedrijf ei 
het filmdebuut van Marianne Ahre 
afspeelt in een psychiatrische in; 
vrouwelijke medewerker wordt bij 
kontakt te krijgen met een jonge pati 
één woord te spreken, tegengeweri' 
nog in het oude stramien zit en nie' 
die moderne benaderingstechnieke 

W O E N S D A G d O m a a r ü -
gebeurtenis van de dag: Uitzending 
tionale Omroepstichting in Uitzen 
(BRT 1). — In de reeks belangrijke f 
onder de noemer Dossier worden af 
avond de Australische Breaker Mc 
Het verhaal speelt in 1901 tijdens c 
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stelt voor. Straatla-
50 Popeye. - 19.45 
0.15 Culinair-doe-het-
I Dichtbij en toch zo-
22.20 Bonjour la Fran-
hool). 

i. - 19.00 EO-kinder-
30 Pleidooi voor de 
rzitting). — 21.37 
!1.55 Den Haag van-
10 Denk-beeld (reli-
— 2305 Nieuws. 

matraat. — 18.50 
il. - 18.59 Archibald 
.00 Nieuws. — 20.27 
- 21.20 Babbelonie 
- 21.55 Hollands glo-
45 Televizier Magazi-

De toestand in de 
.30 Honderd beroem
en (dok.). 

s gewestelijke aktuali-
10 Nieuws. - 19.55Le 
I - 20.50 Au nom de 
kundig magazine}. — 
s du monde 

i. - 20.35 Formule 1 
. — 21.40 L'Adieu aux 
2.35 L'Aventure des 
.) - 23.05 Nieuws. 

— 20.35 C'est arrive 
en kwis). 

F 3 

19.20 Gewestelijkeaktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Frangais, si vous saviez 
(dok). - 23.05 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Alles oder 
Nichts (kwis). - 21.00 Report (ak-
tualiteiten). - 21.45 Dallas (f.) -

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.27 Die Kinder 
aus nr. 67 (tv-film). - 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Generationen in 
gesprach (diskussie). — 22.45 
„Das ist wie ein Rausch..." (reporta-
ge). - 23.30 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Arbeids-
platz (info). — 21.00 Komische 
Geschichten mit Georg Thomalla 
(D -21 .45 Galerie. 

LUX. 

20.00 L'Homme qui valait trois mil
liards (fJ - 21.00 Sabata western). 

poggenpohl 
keukens 
Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72. 

Woensdag 
10 MAART 

BRT 1 

15.30 Open school. - 17.00 OP 
het Schildpadplein (kindermagazi
ne). — 17.30 Triangelklub (kinder
programma). — 18.00 Ti-ta-tove-
naar (f). — 18.05 Sesamstraat. — 
18.20 Popeye (strip). - 18,30 Buck 
Rogers (SF-f). - 19.17 Uitzending 
voor derden (VNOS). - 19.45 
Nieuws. - 20.20 Arnold (f). — 
20.45 Helden of schurken (film). — 
23.30 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Toerisme (België ludiek). — 
19.30 Popeye (strip). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Tennis: Belgische 
indoorkampioenschappen (repor
tage). — 22.00 W.K. kunstschaat
sen (reportage). 

NED 1 

15.30 VARA's filmklub. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 20.00 De knauw (tv-
film). — 21.00 Cinevisie (filmru-
briek). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. - 22.10 Stu
dio sport — 23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.59 Wee
kend (f). — 19.25 Kenmerk (info). 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra. - 20.32 A, B, C of D (studiekeu
ze). - 2125 Dynasty (O. - 22.15 
Doorgaan... (show). — 22.35 Taxi 

p overtuigende wijze gespeeld 
- VPRO (Ned. 2) brengt het 
aardig man: de 54-jarige John 
izeur die de nnachtigste vi/ereld-
Het is het typische verhaal van 
de eenvoudige jongen die het 

n met haasö. 

maart) — Het sociaal-maat-
>mmekaar (BRT) is gevî ijd aan 
ten en plichten van patiënten en 
bedoeling van de Patiënten
drie afleveringen van Mensen 
korte verhalen met Kees Brus-
I zijn zeker het bekijken waard, 
bekende namen uit de Neder-
ïreld als tegenspelers. (Avro/ 
natieve magazine Driester van 
iJerwerpen: korruptie bij de Ne-
Ie film „Prince of the city" over 
anse politiewereldje); alternatie
deelden; nieuws over de auto-
os: aandacht aan de medische 
jcetten. 

art) — In het populair-weten-
/an BRT 1 Verover de aarde 
aan de Sauriërs, reuzenreptie-
n jaar geleden de wereld domi-
itellen jongeren hun eigen pro-
itlawaal en straathinder. Ueuga 
p BRT 2 Dichtbij en toch zover 
en is een produkt van de sa-
ilmbedrijf en de televisie. Het is 
ianne Ahre, een film die zich 
atrische instelling. Een jonge 
r wordt bij haar pogingen om 
n jonge patiënt die weigert nog 
jgengewerkt door een arts die 
n zit en niet moet hebben van 
jstechnieken... 

0 maarü — Belangrijkste TV-
Uitzending van de Vlaams-Na-

in Uitzending door derden 
lelangrijke films die op de BRT 
r worden afgedraaid komt van-
3reaker Morant aan de beurt. 
01 tijdens de Boerenoorlog in 

Zuid-Afrika, waar een aantal Australiërs aan de zijde 
var) de Engelsen vochten. — De jongeren kunnen in de 
namiddag hun hartje ophalen bij Vara's Filml<lub waarin 
een variërend aanbod aan kinderprogramma's verwerkt 
zit (Ned. 1). 

D O N D E R D A G en maart) - Op BRT 1 zijn 
we aan de 70e aflevering van de Dates-reeks toe. En er 
dreigt maar geen einde aan te komen. De hysterie gaat 
zover dat, nu men op Nederland aan de moordpoging 
op J.R. toe is, de betrokken zender (Avro) een wedstrijd 
uitgeschreven heeft met als hoofdprijs: een reis voor 
twee personen per Sabena DC-10 naar de VS met een 
verblijf van een week in Dallas, inclusief een bezoek aan 
de Southfolk-ranch. De vraag luidt als volgt (heel 
origineel): Wie schoot J.R. neer? Er is echter een bijko
mende moeilijkheid. De deelnemers moeten in niet meer 
dan 30 woorden een duidelijk geformuleerde motivering 
geven. Daar zal de jury uiteraard moeten over beslissen. 
Daarbij geeft Avro een lijstje van de mensen die elk een 
duidelijke reden hebben om J.R. uit de weg te ruimen! 
Waar gaat dat naartoe? — Het jongerenmagazine Een 
vinger in de pap (BRT 2) gaat over „vrienden". 

V R I J D A G (12 maart) — In de 3e aflevering van 
de Nieuwe Orde, getiteld „Orde in de staat", wordt na
gegaan hoe de algemene roep naar orde en tucht zich in 
de jaren dertig ook in de socialistische beweging (met 
o.a. Hendrik de Mans „Plan van de Arbeid"), in de kerk 
en aan het hof liet merken. Het verlangen naar een 
„sterke" figuur was algemeen. — Wie aan Maurice De 
Wildes reeks geen boodschap heeft en liever naar een 
avonturenfilm kijkt kan terecht op BRT 2 waar de Ameri
kaanse film De luchtpiraat (Skyjacked) van John Guiller-
min (1972), naar de roman van David Harper gedraaid 
wordt Charlton Heston en Yvette Mimieux ondersteu
nen door hun akteertalent het sterke scenario. In een 
vliegtuig ontdekt een meisje op het toilet een met lippen
stift op de spiegel geschreven melding dat er een bom 
aan boord is. Deze zal ontploffen als de gezagvoerder 
geen bevel geeft koers te zetten naar Anchorage... — 
Op Ned. 2 CTros) wordt afscheid genomen van de Ame
rikaanse comedy-reeks Soap, een reeks die als geen 
ander onderwerp van diskussles, akties en zelfs straat
betogingen is geweest. Onder druk van een kristelijke 
beweging die die schunnige reeks van het scherm wou, 
zijn de sponsors verplicht geworden hun financiële 
inbreng te stoppen met het gevolg dat de produktie-
maatschappij gedwongen werd de reeks af te voeren. 
R.I.P. 

(O. - 23.02 Teleac. - 23.37 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Risquons tout (kwis). — 20.55 La 
bonne étoile (show). — 22.00 WK. 
kunstschaatsen. — 23.00 Nieuws. 

RTB 2 

19.00 Willy Mercier, de blinde 
sportman (portreü. 

F 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Les mer-
credis de l'information (info). — 
21.40 W.K. kunstschaatsen. -
22.20 Glenn Gould joue Bach (pia-
no). — 23.20 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Chroniques 
Martiennes (tv-film). — 22.15 Le 
grand jour (dokJ. — 23.15 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 (^uelque chose dans son 
rêve (tv-film). — 22.00 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Sonderde-
zernat K 1 (f). - 21.30 W.K. kunst
schaatsen. — 22.30 Tagesthemen. 
— 23.00 Ich stosse das Fenster 
auf... (over Martin Buber). — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Joumal. - 21.20 Die 
Profis (0. - 22.10 Leben nach dem 
Überleben (portretten). — 23.10 
Protokoll eines Verdachts (tv-spel). 
— 1.00 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter (Gibraltar). — 
22.15 Der Kuss (stomme film). — 
23.15 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Hit-parade. - 21 00 Le fou 
du labo 4 (film). — 22.40 Magazine 
over kunst 

Donderdag 
MAART 

BRT 1 

18.00 Ti-Ta-Tovenaar. - 18.05 Se
samstraat — 18.35 Dieren van het 
groene woud (strip). — 1900 Po
peye. — 19.05 Tanna (dok. over 
Nieuwe Hebriden). — 19.17 Uit
zending door derden (CVP). — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Wit-rood-
goud. Telefoonkwis. — 20.50 Pano
rama. - 21.40 Dallas (fJ. - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap (jeugd
programma). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Tennis- indoorkampioen
schappen (reportage). — 21.00 
Première. — 21.50 Tennis: indoor
kampioenschappen (reportage). 
- 22.40 WK Kunstschaatsen in 
Kopenhagen. 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Het rijk der 
dieren (stnp). — 19.09 Op volle 
toeren (show) - 20.00 Derrick (f J. 
— 21.00 Kieskeurig (konsumen-
tenrubriek). — 21 37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 
De schoolbank (info). — 22.45 
Nieuws. - 22.55 Studio Sport Ex
tra (kunstschaatsen) 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 18.59 De Mup-
pet show. - 19.25 Dubbelpion (f.). 
— 2000 Nieuws. - 20.27 Lou 
Grant (f.). - 21.20 Brandpunt -
21 55 De Sullivans (f) - 22.20 De 
ver van mijn bed show. — 23.10 
Muziek ter overdenking. — 23.25 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55 
Konsumentenfubriek. — 20.20 Chi
natown (politiefilm). — 22.30 Le 
carrousel aux images. — 23.15 
Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Colomba 
(tv-film). — 22.10 Goud en zout: 
macht en magie (dokJ. — 23.05 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualltei-
tenmagazine. — 21.40 WK kunst
schaatsen. — 22.45 Les enfants du 
rock (show). — 23.15 Nieuws. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma — 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 Poussière detoile (film). 
— 21.55 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws - 20.15 Der Loh-
nkampf '82 (reportage). - 21 00 
Musikladen (show). - 21.45 WK 
kunstschaatsen. — 22.45 Tages
themen. — 23.15 Kylian-Abend 
(balleO. — 0.15 Nieuws. 

ZDF 

2100 Heute-Journal. - 21.20 
Schwede Nr 820120-0177 Sven 
Svensson (dok). - 22.05 lm Jahr 
der Schlange (tv-spel). — 000 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20.00 Nieuws - 20.15Deroffentli-
che Feind (gangsterfilm). — 21.35 
Markt - 22.20 Hinter den Schlag-
zeilen. — 23.05 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Dallas. — 21.00 A vous de 
choisir. Kijkers bepalen hun films. 
Le bal des adieux of La grande sau-
terelle. 

Vrijdag 
12 MAART 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18 05 Sesamstraat 
— 18.20 Klein, klein kleutertje. — 
18.35 Hoe word ik Olympisch kam
pioen in zeven lessen (Open 
school). - 19.00 Popeye (strip). — 
19.07 Het vrije woord. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De nieuwe orde 
(dokj. — 21.50 Tennis: indoorkam
pioenschappen (reportage). — 
22.30 WK. kunstschaatsen in Ko
penhagen (reportage). — 23.15 
Nieuws. 

BRT 2 

1900 Dag aan dag. - 19.30 Lieve 
plantjes (info). — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Ontsnappingsroute (fJ. — 
21 05 De luchtpiraat (avonturen
film). 

— De blonde en Ik, film met 
Edmond O'Brien, Jayne Mans
field en Tom Ewell. Zaterdag 6 
maart om 16u. 45 op BRT 1. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. — 19.00 Slakkle en 
Puntmuts (fJ. — 19.05 Stedenspel 
(kwis). — 20.35 Minivoethial (repor
tage). - 21.37 Nieuws. — 21.55 
Praten met de minister president 
— 22.05 Waar moet dat heen„.? 
Pas op, d'r vallen klappen (dokJ. — 
2255 Tot besluit (meditatie). — 
23.05 De affaire Diego Garcia 
(dokJ. — 0.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Familiek-
wartet (kwis). — 19.25 Banana split 
(verborgen camera) — 20.00 
Nieuws. - 20.27 De fabriek (f J. — 
21.20 Martin Eden (fJ. - 22.10 
Aktua tv (info). - 22.55 Soap (f J. 
— 23.20 Nieuws - 23.35 Studio 
Sport extra. 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.25 Flash minute papil
len. - 19.30 Nieuws. - 19.55 A 
suivre (info). — 21.15 Les sentiers 
de la gloire (film). — 22.40 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Colomba 
(tv-film). - 22.10 WK kunstschaat-
sen op het ijs. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

2000 Nieuws. - 20.35 Le chef de 
familie (fJ. — 21.35 Apostrophes 
(magazine). — 22.55 Nieuws. — 
23.05 Trois dans un sous-sol (stom
me film). 

F~3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Regionaal programma. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Aktualiteitenmagazine. — 
21.30 Jacques Faizant (jxjrtret). — 
22.25 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Der eiseme 
Gustav (film). — 21.55 Ekonomisch 
nieuws. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Tatort (fJ. - 0.35 Nieuws. 

ZDF 

19.30 Auslandsjoumal. — 20.15 Ein 
fall fur zwei (f J. -21.15 De natuur
rijkdommen van de Rode Zee (re
portage). — 22.00 Heute-Joumal. 
— 22.20 Kultureel magazine. — 
22.50 Sport am Freitag. - 0.05 
Nieuws. 

D 1 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes-
spiegel. — 21.00 Kollege Betriet»-
rat (fJ. - 21.30 Gott und die Welt 
(dok). - 22.00 Das licht der Ge
rechten (f). — 22.25 Kultur und 
Wissenschaft — 23.40 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Luchtziek (tv-spel). - 21.00 
Les yeux dans les tenèbres (politie
film). - 2220 Autorubriek. 

4 MAART 1982 
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Bruno Dijckmans' vrije vlucht 
Bruno Dijckmans is allang geen 
onbekende meer Sedert 1956 
votgen individuele tentoonstel
lingen elkaar op met de regel
maat van een klok, en zijn deelna
me aan groepstentoonstell ingen 
in binnen- en buitenland kan nog 
slechts moeizaam door scherp
zinnig speurwerk in kaart worden 
gebracht 

Met de recente werken die hij 
thans in De Groote Witte Arend 
te Antwerpen toont, bewijst Bruno 
Dijckmans eens te nneer dan hij 
het zuiver schilderkunstige genot 
hoger stelt dan welk teoretisch 
inzicht ook hij laat het spel der 
vornnen tot vrije en onbelemmerde 
ontplooiing komen Het inzicht in 
de wetmatigheid van het materiaal 
maakt het immers mogelijk de 
breedste gebaren gestalte te ge
ven, de wildste inzichten vorm te 
geven Het recente werk van Bru
no Dijckmans staat in wankel 
evenwicht tussen zwaartekracht 
en zweefvlucht, en het schilder
kunstige gebaar wordt bepaald 
door het soortelijk gewicht van de 
matiere Bruno Dijckmans zet zijn 
personages met in de verf, hij haalt 
ze uit de verf als een begenadigde 
tovenaar Uit het onderhuidse ge
weld van de materie komt dan een 
gelaat te voorschijn, een hand een 
gebaar precieus, klassiek geraffi
neerd de plotse verschijning van 
een lichtende en wetmatige rede
lijkheid ontsproten aan de dans 
der pigmenten 

BIJ Bruno Dijckmans is de verbeel
ding echt aan de macht en sinds 
lang Een gnmmige spottende ka
rikaturale verbeelding waarbij de 
afgetakelde hovaardige en altijd 
lijdende mens centraal staat Ach
ter de soms bijtende en bittere 
spot gaat immers een gekwetste 
tederheid schuil een gekneusd 
gevoel van bedreigde medemen
selijkheid, een gehavend gemoed 

Uit deze worsteling met de zwaar
tekracht ontstaat nu net Bruno 
Dijckmans' verrukkelijke zweef
vlucht 

Niet te verbazen dus dat het reeds 
eerder behandelde tema van Dai-
dalus en Icarus nog hier en daar 
aan bod komt Daidalus, bouwer 

van het labyrint worstelt met de 
materie terwijl Icarus alles zet op 
een vleugelslag Bij Bruno Dijck 
mans gaat het echter allerminst 
om abstrakte begrippen integen
deel Vanuit het aanhoudende ge
vecht om de matiere ontstaat er 
plots een etenscher gegeven 
waardoor spot en satire gemilderd 
en gelouters worden al was het 
maar omdat de mens de maat van 
alle dingen blijft ongeacht het on
genoegen de rebelsheid en de 
stille weemoed die bijna wanhoop 
wordt 

Dit blijkt misschien met op het 
eerste gezicht maar Bruno Dijck
mans IS een erudiete schilder Als 
vanzelfsprekend en zonder dit te 
onderstrepen of aan te dikken 
doet hij een beroep op het kollek-
tieve geheugen dat kuituur en 
traditie heet het plastische citaat 
elegant hanterend De ruimtever-
deling, de lay-out van een groep 
gaat terug op de impressionisten, 
al dan met gekleurd door de blik 
van een andere Spaanse meester 
die zowat een encyclopedie van 
de schilderkunst bijeenschilderde 

grillige gestalten roepen de traditie 
op van de Vlaamse fantastiek, 
terwijl een paardekop dan weer 
ontleend lijkt aan een doek van 
een meester van het pnlle Duitse 
expressionisme 

Belangrijker dan welk geteoreti-
zeer ook is de levenskracht de 
vreugde de speelse lenigheid die 
ons uit deze doeken overvallen 
De uitspraak van William Hazlitt is 
van toepassing op Bruno Dijck' 
mans Schilderen geraak je nooit 
beu omdat je gestalte moet geven, 
met aan wat je reeds wist maar 
aan wat je net ontdekt hebt Meer 
nog dan voor de maker is dit 
ongetwijfeld juist voor de toe
schouwers die WIJ zijn Het mo
ment van de estetische ontmoe
ting van de estetische ontroering 
wordt ons met elke dag gegund 
Daarom betekent deze tentoon
stelling een zeldzame verademing 

(De Groote Witte Arend Reyndersstraat 18 
2000 Antwerpen Tot 14 maart Elk« dag van 
12 14 u en van 17 tot 19 u, zaterdag en 
zondag van 14 tot 18 u) 

Henri-Floris Jespers „Dans der generaties", lak op papier (40 x 50 cm) 

Jos Stroobants schrijft poëzie... 

...om niet te verstenen, 
Jos Stroobants (°1948) gaf in 
1979 zijn eerste dichtbundel uit-
„Kleefkruid op mijn lippen" en in 
1981 zijn tweede bundel „Zach
ter kan ik niet" Beide bij de 
Leuvens Schrijversaktie Jos 
Stroobants is stafmedewerker 
bi| de Europese Poeziebiblioteek 
(Blijde Inkomststraat 9) te Leu
ven, en een kostbare motor naast 
Eugene van Itterbeek in de Leu
vense letterkundige wereld 
.Kleefkruid op mijn lippen' is een 
origineel iets Letterlijk en figuur
lijk Letterijk uiteraard omdat het 
Jos Stroobants' eerste bundel is 
en figuurlijk omdat het motto van 
deze bundel „de hoop" is, in men-

„Groep in blauw", lak op papier (40 x 50 cm) 

senwoorden uitgedrukt De dich
ter zoekt evenwicht in de ups en 
downs van menselijke verhoudin
gen en zet dit subtiel in warme 
kleuren Hij tracht droom en wer
kelijkheid te integreren en wordt 
hierbij nooit pralerig of uitdagend 
In , Gekleurde Liefdesliedjes" (het 
middenste deel van de vijf Na 
„Jus Amandi" en „Sluizen" en voor 
„Stellingen achteraf" en „In exitu") 
wordt de stijl ntmisch en speels 
Hij bekijkt de natuur persoolijk-
doordroomd „ beemden geven 
nevels eindelijk vrij " De gedach
ten zijn verweven met de stijl, de 
tegenstellingen groeien de ene 
keer uit de woordkeus, en dan 
ont-lokken ze het hele gedicht 
„ Verdwaal ik onherroepelijk en 
nauwelijks treurig 
Tevredenheid, tederheid en hoop 
op onontgonnen geluk vormen de 
warmte die ongoochelingen weet 
op te vangen 

Een volgende stap lijkt me natuur
beleving, gevoelens en gebeurte
nissen samenvatten in gevoelsge-
laden bedenkingen „ ik word een 
luisterende strand en weer is de 
kring gesloten " Hier zou alles kun
nen eindigen, maar het leven is 
meedogenloos Als het mogelijk 
blijkt (geluks)toestanden vast te 
houden, wordt het vechten met de 
taal om het leven (de liefde) te 
vangen in een naam of het gemis 
(het uitstel) te overbruggen met 
een woord De onmacht kan twij
fel oproepen, maar geen wan
hoop, want tederheid biedt een 
huis waar een nog voorzichtiger 
soort geluk ontluikt „ en zoek het 
zuiverend woord, vermoedelijk je 
lippen' 

Zachter kan ik met" werd dus de 
tweede bundel De titel verwijst 
weer naar de kwetsbare tederheid 
van de inhoud Maar als je het 
boekje openslaat merk je, dat de 
inhoud stevig beschermd wordt 
door de mooi-evenwichtige struk-
tuur in de vorm Rond het getal ze
ven is de bundel opgebouwd, ze
ven delen 
1 Honderd regels voor een brief, 
2 Verhaal (3 haikoes). 

3 Geen eenhoorn in de rozentuin 
(7 sonnetten), 
4 Zeven keren zeven haikoes, 
5 Wonen in de oksels van het 
land. 

6 Het huis (3 haikoes), 
7 Honderd regels voor bijna een 
brief 
Lezend valt je echter een grote 
objektiviteit op een blik die verder 
reikt dan het strikt persoonlijke 
Via de humor, en „ de taal die met 
meer troost ", is hij dichter bij de 
ontmanteling van de dromen, dich
ter bij de pijn gekomen De stevige 
opbouw van de gedichten zelf, 
houdt ook de inhoud weerbaar 
Ook de angst gaat Jos Stroobants 
zacht te lijf De droefheid en de on
mogelijkheid van het wonder kon-
stateert hij zonder patos Het 
klamme verdriet groeit „ knar
send " naar een hervonden even
wicht 

De haikoes wormen een tegen
stelling (alweer het middendeel') 
met de andere gedichten De 
.vondsten" in de haikoes lijken 
terloops en alledaags tot je plots 
voor de meest ernstige ervaring 
van je leven staat Liefde maakt 
kwetsbaar 
, onontkoombaar jij 
als herfst in mij, een vrijer 
vallen tegemoet " -
Maar het geloof (de zekerheid, het 
optimisme) loopt telkens sneller 
dan de angst 

„ de vogel weet wel zeker 
dat de lucht hem draagt" 

Het leven beweegt, er is groei en 
rust IS geen stilstand 
„ duurt de reis in het reisvaardig 
wonen en in het eindeloos 
thuiskomen 

De „Zeven liederen", zijn de enige 
gedichten die hermetisch voorko
men Hier kruipt de vrees heel 
even naar boven dat het gedicht 
alleen gaat staan — buiten het 
leven van de dichter — en een vol
maaktere oplossing biedt om het 
verterende leven tot rust om te 
bouwen, dan het leven zelf 
Maar dan lukt het toch weer 
mooie geïnterpreteerde natuurbe
schrijvingen kunnen soms het 
moeizame van de werkelijkheid 
vatten kunnen de „ry/fe" vangen in 
een huid of in een huis 
„ om de warmte van de warmte te 
bewaren" 

„Honderd regels voor bijna een 
brief" heeft tien strofen van tien lij
nen, en lijkt wel een besluitvor
ming Van verlangen, over aarze
len en verdwalen tot het besef van 
voorbijgaan, maar met zonder nch-
ting gekozen te hebben, betrok
ken geraakt te zijn en m vrijheid 
een onderkomen gevonden te 
hebben, maar met de machteloos
heid en de hoop, gegroeid uit de 
sterkte van de „kwetsbaarheid" 
om zo het „ bestendigen in de 
wendingen van onze dagen " te 
verstaan 

Maar deze lange zin is geen eind
punt Het laatste gedicht eindigt 
met een vraagteken (het eerste 
begon er ook mee) 

Onze generatie dichters kan en wil 
geen pasklare oplossingen vinden 
Jos Stroobants maakt de lezer 
aandachtiger voor het leven in een 
persoonlijke open taal Laten we 
de aanwijzing volgen 

Lieve Kui|pers-Devi|ver 

Bundels te verkrijgen bij de Leu
vense Schrijversaktie, Guldenspo-
renlaan 85 te 3200 Kessel-Lo 
Kleefkruid op mijn lippen' 130fr , „Zach

ter kan ik niet", 150fr Rekening 431-
7120631-25 
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De nauwe verbondenheid van Ar
mand Preudhomme met de Kem
pen en de vele zangkoren wordt 
volgende zaterdag (6 maarü nog 
maar eens onderstreept Na hun 
suksesvol optreden te Nijlen en 
Grobbendonk schreef de toon-
dichter voor hen het lied „Kem
penkoren", en hij wordt te Ljlle tot 
ereburger gehuldigd Aan deze 
viering nemen met minder dan 
200 uitvoerders, geleid door zeven 
dirigenten, deel Deze muzikale ge
beurtenis wordt verzorgd door 
het Kempisch a-cappellakoor uit 
Pulderbos, geleid door Ria Ver
laakt, de Ceciliakoren uit Rulle, 
onder leiding van Rik van Laer en 
uit Lille, geleid door Rik De Backer, 
Schalmarus uit Emblem, Zanglust 
Nete en Aa uit Grobbendonk, het 
O-L-Vrouwekoor uit Bouwel en 
het Pauluskoor uit Nijlen geleid 
door Agnes Parasies Het feest 
gaat om 20 u in de feestzaal van 
de jongensschool te Lille Kaarten 
zijn te bekomen bij de koren en 
ook aan de inkom 

Humorfestival 
Nog zo'n veertien dagen lang 
staan heel wat Vlaamse steden en 
gemeenten in het teken van karna
val, de vele stoeten, feesten en 
dito bals bewijzen een duidelijke 
heropleving Typisch voor tijden 
van kns is ' Hekel en spot zijn er 
troef, terwijl de streekgebonden 
elementen ook weer veld winnen 
BIJ M F P verschenen platen die 
voor de gelegenheid goed van pas 
komen De Antwerpse „Stran
gers" blijven na meer dan een 
kwarteeuw samen ongeëvenaard 
en de verzamelplaat is dan ook 
een terugblik naar het onvergete
lijke Zorba. Beatles' Yellow Sub
marine, Milord van Piaf, en Abber-
gravenny als de Harmonie van 
Bommerskonten, stuk voor stuk in 

Preudhomme 
doet Kempenkoren 
zingen 

een eigen Antwerps kleedje ge
stoken Ambians is op de voorkant 
troef, terwijl op de ommekant bij 
voorbeeld Den Bompa een beetje 
pijn doet Maar ze weten van 
volhouden en met akkordeonmu-
ziek en het schalkse „Veur de 
poen" wordt het doorbijten Afslui
ters „Naar Tyrol" (geschreven 
door niemand minder dan Carole 
King) en hun versie van het ge
kende „Lion sleeps tonight" beho
ren tot hun betere werk 
Een andere verzamelplaat is „Hu-
morfestival" met weer de Stran

gers, Leo en Martin Theo Van den 
Bosch, Tony Belle en Gaston 
Berghmans, de Gentenaar Romain 
de Coninck en uit West-Vlaande-
ren Willy Lustenhouwer en de 
jongste ontdekking Martin „Ver-
cruusse" De Jonghe, Czie ook 
TV-Touche) 
Zo zie je maar weer dat humor bij 
ons zo graag (al te graag'7) op de 
dialekttoer gaat Een kleinkunsttak 
waann Vlaanderen nog zoveel te 
leren heeft De hoogdagen van 
Heist zijn ook al zolang voorbij 

Sergius 

Cyriel Buysse beschreven 
Door middel van persknipsels, re
censies en cartoons wordt een 
verschelden beeld opgehangen 
van de reakties op het werk van 
Cyriel Buysse vanaf het begin van 
zijn schrijversloopbaan tot op van

daag 
Zijn leven lang is Cynel Buysse 
een omstreden figuur geweest, op 
het marginale af Te Hollands, te 
Fransgezind, anti-Vlaams als het 
ware Een zwak veelschnjver, een 

ruige vuilschrijver pedant-ansto-
kratisch 

Opmerkelijk is hoe, vooral in het 
verleden, zulke reakties vaak sterk 
door extra-literaire elementen ge
kleurd en bepaald werden Bepaal
de citaten vallen nog erg mild uit 
Zo schreef August Vermeylen 
„De heer Buysse spreekt kwaad 
van onze taal, zoals men kwaad 
spreekt van een vrouw wier gunst 
men met kon winnen Want, Buys
se gij hebt nooit Vlaams geschre
ven, en Frans waren de wendin
gen van uwen stij l" dn „Onze taal 
voor den senaat en voor Buysse 
1897) 

Stijn Streuvels dn „Ingooigem I", 
1951) „De 29ste juli de begrafenis 
bijgewoond van Cynel Buysse 
Die was mij minder sympatiek 
omdat ik in hem altijd iets van de 
voorname mijnheer heb ontwaard 
die van uit de hoogte op zijn 
dorpsgenoten neerzag en ze in 
gewild minder gunstige gedaante 
heeft beschreven" 

Slechts weinigen konden Buysse 
naar waarde schatten In 1943 
betoogde Gerard Walschap „In 
een romen van Cyriel Buysse is 
voor ons, jonge schrijvers, inzake 
romankunst meer te leren dan met 
tien kilo boeken van veel beroem
der „auteurs" En dat wil men maar 
met inzien hier 

Nu de literaire betekenis van Cy
nel Buysse geen punt van diskus-
sie meer is kan zo een tentoonstel
ling misschien wel enige klaarheid 
brengen 

De tentoonstelling „Cyriel Buysse 
- de schrijver beschreven" loopt 
nog tot 31 maart in de hal van het 
Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel Elke dag van 10 tot 18 u 

Meer dan 1.000.000 
uitleningen in Brugse 
openbare biblioteken 
Het jaarverslag van de Stedelijke Openbare Biblioteken vertoont een steeds 
stijgend sukses Voor het eerst werd het miljoen uitleningen overschreden om 
precies te zijn 1 020377 Dat betekent een koefficient van 872 boeken per 
inwoner wat merkelijk twven het gemiddelde van het land ligt 

Hoofdbiblioteek 
De Zorge CSt-Kruis) 
Assebroek 
St-Michiels 
St-Andries 
De Garve (St-Jozef) 
St-Thomas (Male) 
Koolkerke 
Kennedy CZeebrugge) 
Lichtboei (Zeebrugge) 
Lissewege 

1981 
530259 
186195 
80790 
17396 
84959 
42127 
32413 
4538 

24092 
14164 
3744 

1020377 

1980 
521 862 
174 680 
71480 

647 
72074 
44922 
24353 

1247 
20365 
13032 

944074 

-1- 1,6% 
+ 6,5 % 
-H3 % 

+ 17,8% 
- 6,2% 
+ 33 % 

+ 18 % 
+ 8.6% 

+ 8% 

De biblioteek op Sint-Michiels werkte 
in 1980 slechts een maand zodat een 
vergelijking met opgaat Nu reeds is de 
biblioteek te klem en wordt er uitge
zien naar ruimere lokalen Ook de 
uitleenpost Koolkerke werkte slechts 
enkele maanden in 1980 en Lissewege 
IS nieuw Vanaf 1 januari 1982 begon 
Dudzele te werken in het geheel van 
de SOB en voor dit jaar staat de 
ovemame van de biblioteek van 
St -Pieters + de inplanting in het Kultu-
reel Centrum op het programma 
Het sukses van de SOB te Brugge is 
ongetwijfeld te danken aan het vooruit 
ziend beleid de verstandige aankoop
politiek (dank zij de biblioteekkommis 
sie) en de bevoegdheid van het perso
neel Omer Dombrecht schepen van 
Kuituur (VU) hield er terecht aan allen 
te danken en geluk te wensen 

De gesch ieden i s van B r u g g e 
Tussen het stadsbestuur van Brugge 
en de uitgevenj Lannoo uit Tielt werd 
een overeenkomst afgesloten om sa
men een boek te realizeren gewijd aan 
de geschiedenis van de stad Brugge 
De auteur is professor Dr Jean van 
Houtte geboren Bruggeling en jaren 
lang professor in de geschiedenis aan 
de universiteit van Leuven Luc De 
Vliegher en stadsarchivans Van de 
Walle zorgen voor de illustratie Johan 
Mahieu staat in voor de lay-out De 
geschiedenis van Brugge is echter 
geen kijkboek De tekst (meer dan 500 
bladzijden) pnmeert Professor Van 
Houtte schreef het kronologisch ver 
haal van de geschiedenis van onze 
stad Het wordt een nieuwe een bete
re een Vlaamse Duclos 
De geschiedenis van Brugge kwam 

tot stand door een financiële inbreng 
van de stad Brugge 500000 frank 
gespreid over vier jaar Het boek 
wordt voorgesteld op 11 juni 1982 Het 
werk zal ongetwijfeld veel weerklank 
vinden in alle wetenschappelijke mi
lieus 

De ku l tu re le raad 

De werkgroep die de opnchting van 
de Brugse kulturele raad moest voor
bereiden IS klaargekomen met zijn 
werkzaamheden Gespreid over een 
penode van meer dan twee jaar had
den talloze vergadenngen plaats on
der het geduldig voorzitterschap van 
de schepen van Kuituur Gezien de 
grote verscheidenheid van kulturele 
aktiviteiten het groot aantal kulturele 
verenigingen en de vele ideologische 
en filozofische opvattingen binnen het 
sociaal-kulturele leven stond de werk
groep geregeld voor zware proble
men Deze werden opgelost door de 
vindingrijkheid en de goede wil van de 
leden van de werkgroep 
Zo kan nu een voorstel van statuten 
en van het huishoudelijk reglement aan 
de kulturele verenigingen voorgelegd 
worden Dit dokument is de basis van 
verdere besprekingen want volgens 
artikel 7 van het dekreet is het de alge
mene vergadenng van de kulturele 
raad die de statuten en het huishoude
lijk reglement vaststelt Het ontwerp 
van statuten moet ook nog voor ad
vies aan de gemeenteraad voorgelegd 
worden Met de publikatie van deze 
teksten wordt in elk geval een beslis
sende stap gezet in de nchting van de 
stichtingsvergadenng van de Brugse 
kulturele raad 

Engelse vakantiekursussen 
in Ierland 
Voor studenten vanaf 13 jaar m aange
naam groepsverband gedurende 
twee weken met Pasen of twee of dne 
weken in juli en augustus 
Er zijn twee mogelijkheden 
1 Dublin (hoofdstad) 
2 Kilkenny dn het zuiden van Ierland) 
De studenten verblijven in volledig 
pension bij door de school geselek-
teerde families 
De lessen worden gegeven in de 
voormiddag s namiddags doen de 
studenten aan sport of maken busuit-

buÊth^up 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 
Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

stappen doorheen Ierland alles onder 
leiding van de monitoren en samen 
met buitenlandse studenten 
De direktnce mw McElwain (vroeger 
lerares aan het hof van Monaco) heeft 
16 jaar ondervinding in deze branche 
en bezoekt regelmatig de klassen 
De studenten worden ingedeeld vol
gens hun kennis van het Engels en er 
zijn nooit meer dan 15 leerlingen per 
klas 

De heen- en terugreis gebeurt met 
lijnvlucht van Air Lingus 
Voor meer inlichtingen en inschnjvin-
gen Frans Van Ransbeeck Sham
rock Edingsesteenweg 51 1700 
Asse tel 02/452 76 60 of 452 96 30 bij 
afwezigheid 
Engels is heden onontt>eerlijk voor 

het verder onderwijs en voor een 
goede algemene ontwikkeling het 
wordt terecht t>eschouwd als een pas
poort tot internationaal burgerschap 
Gevolg de jongste jaren kiezen meer 
en meer studenten het Engels als 
tweede taal m het middelt>aar onder
wijs het ligt de Vlaming beter 

(meegedeeld) 
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16 mi sport 

De grote start 

De noodklok luidt 

Ze kunnen er niet langer meer omheen: de belangstelling voor top
voetbal is tanende- Indien er zich sinds maandag geen onverwachte 
ontwikkelingen voordeden hebt u de Europacupwedstrijden Ander-
lecht —Belgrado en Standard —Porto niet rechtstreeks op de buis 
gekregen- Voor het eerst sinds jaren bleken onze topklubs niet be
reid hun internationale duels rechtstreeks naar de huiskamers te la
ten doorstralen. De stadions waren maandagavond immers verre van 
uitverkocht. Vanuit het Brusselse Astridpark werd met doffe stem 
medegedeeld dat nog tienduizend kaartjes op een koper wachten en 
op Sclessin gaf men ongraag toe dat nog tweeduizend zitplaatsen aan 
de man moesten worden gebracht- Over staanplaatsen wilde men 
daar niet eens praten. 

Het heeft lang geduurd maar het 
kon niet uitblijven. Wij voorspellen 
overigens dat dit nog maar een be
gin is. De klubs hebben zichzelf 
een diepe put gegraven. Het 
wordt een ware kunst er niet in te 
tuimelen. 

De oorzaken hebben wij al va
ker pogen te achterhalen. Veel te 
veel wedstrijden. Veel te hoge 
toegangsprijzen. Te weinig spek
takel. Te hard spel. Kil resultaats
voetbal. Geen herkenbaarheid 
voor de toeschouwer... 
Kritische opmerkingen worden 
weggewaaid met resultaten. Inter
nationaal, zo wordt beweerd — al 
geloven wij er niets van — staat 
ons voetbal in hoog aanzien. De 
nationale ploeg is Europees vice-
kampioen en misschien stoten An-
derlecht en Standard door naar de 
halve finales van de Europacups I 
en II. Wie in de gegeven omstan
digheden nog reden zoekt (en 
vindt) tot klagen is een vitter 
Journalistiek met negatieve inge
steldheid heet men dit in de wan
delgangen onder de tribunes. 
Want evenmin als onze pyolitici zijn 
onze klubleiders ingenomen met 
onafhankelijke begeleiding, met 
eerlijke kommentaren. Anderlecht 
voelt zich gegriefd omdat niet ie
dereen opgetogen is met de spel-
koncepten van trainer Ivic. Stan
dard voelt zich in de rug gescho
ten door de eigen RTBF en Loke-
ren vindt natuurlijk dat niet genoeg 
ruchtbaarheid wordt gegeven aan 
het vele onrecht dat de klub syste
matisch wordt aangedaan. Voet
bal is in België een hopeloos be
drijf aan het worden. De meeste 
profklubs worstelen tegen een on
draaglijk wordende schuldenlast. 
Sommige klubs ontvangen niet 
eens genoeg inkomgelden om de 
rente op de uitstaande schulden te 
kunnen betalen... Maar luidop mag 
daar niet over gesproken worden. 

Profvoetbal kan bij ons onmo
gelijk zichzelf bedruipen. Te veel 
klubs op te weinig ruimte. Te hoge 
spelerssalarissen. Te hoge vaste 

kosten voor klubs die met eens 
een gemiddelde van tienduizend 
kijkers halen. 

Hoopvol is dat enkele spelers 
Inzicht beginnen te verwerven in 
de complexe samenhang van de 
vele faktoren die over de leefbaar
heid van ons voetbal beslissen. 

Voor een paar weken lazen we 
in een krant een interview met Jos 
Volders, de routinier van Club 
Brugge De flankverdediger van 
de grote Happelploeg konkludeer-
de wijselijk dat terugschakeling 
naar semi-profvoetbal met half-
time jobs voor alle betrokken par
tijen de beste oplossing zou zijn. 
Het mag evenwel betwijfeld wor
den of de klubs daartoe genoeg 
moed zullen kunnen opbrengen. In 
het voorjaar worden meestal de 
verlopende spelerskontrakten 
hernieuwd. Van links en rechts 
bereiken ons geruchten over de 
enorme sommen „zwart geld" die 
aan topspelers worden uitge
keerd. Bedragen die in de boek
houding van de klubs dubbel 
zwaar doorwegen. 

Maar voorlopig wedt men in de 
bestuurskamers waar zelden ie
mand „persoonlijk" verantwoorde
lijk is voor de verliescijfers, nog al
tijd op dure spelers in arme klubs. 
Hoewel men binnenskamers maar 
al te goed beseft dat de -krisis en 
de „kollektieve" verarming zich als
maar nadrukkelijker zullen laten 
gevoelen. Maar vooriopig wenst 
niemand het hoofd te buigen en 
duurt het krankzinnige (spelers-)-
opbod voort. De noodklokken lui
den over ons voetbal. Zoveel is 
wel duidelijk. 

Nochtans zou men de toestand 
op korte termijn drastisch kunnen 
saneren. Het volstaat het aantal 
wedstrijden te verminderen, de 
arbitrage te verstrengen en de 
toegangsprijzen (liefst aanzienlijk) 
te verminderen. Een en ander zou 
een grotere voetbalhonger voor 
gevolg hebben en de spelkwaliteit 
zou via de arbitrage verbeteren. 

Uiteraard zouden spelers en 

trainers in'de gegeven omstandig
heden moeten inleveren maar 
waarom zouden de heren geen 
inspanning leveren — zoals het 
overgrote deel van de bevolking 
overigens — om hun bednjfstak 
te laten overleven. De kollektieve 
verantwoordelijkheid zou ook in 
de voetbalsport aan de orde mo
gen zijn. Maar we zijn zover nog 
niet. Vooriopig worden de critici 
zoet gehouden met stoute voor
spellingen omtrent het wereld
kampioenschap in Spanje. De 
kwantiteit primeert nog altijd op de 
kwaliteit. Daarvan kregen we op 
de jongste bekerzondag nog maar 
eens een staaltje. 

Welke reden kan worden ge
vonden om de huidige tjekerfor-
mule te verantwoorden? Waarom 
worden de kwart- en de halve 
finales met heen- en terugwedstrij
den betwist? Gewoon om de 
klubs zo veel mogelijk inkomsten 
te waarborgen en om verrassin
gen en het daarmee voor de top
klubs gepaard gaande geldveriies 
tot een minimum te beperken. Dit 
heeft evenwel voor gevolg dat 
Waregem (tegen Eisden) en Ant
werp (tegen Tongeren) nu opge
zadeld zitten met terugwedstrij
den die van weinig of geen belang 
meer zijn en waarvoor hooguit 
een duizendtal toeschouwers zul
len opkomen. Zodat niet eens ze
ker is of de organizatiekosten zul
len gedekt worden... Maar voorlo
pig maakt men zich ook daar nog 
geen zorgen over. 

Zaterdag begint bij ons het wielerseizoen met de prestigieuze openings
koers Gent-Gent In de voorbije weken zochten de meeste renners in 
het zonniger en warmer zuiden naar de kompetitievorm. Het is immers 
een publiek geheim dat het wielerseizoen eind april eigenlijk al voor de 
helft is afgewerkt In de voorjaarsklassiekers worden de krachtsverhou
dingen bepaald, wordt de marktwaarde van een renner gevestigd, ver
stevigd of ontkracht 
Op het eerste gezicht lopen de gevestigde waarden weinig (of geen) ge
vaar van hun voetstuk gestoten te worden. Er meldden zich vorig 
seizoen weinig of geen jongeren aan die blijvend een eersterangs-rol 
kunnen opeisen. De Vlaamse wielerliefhebbers zullen het ook in 1982 
van Roger De Vlaeminck, Daniël Willems, Fons De Wolf en... Freddy 
Maertens moeten hebben. De wereldkampioen wordt een van de grote 
trekpleisters van het voorseizoen. Hij blijft omstreden en zal telkens 
opnieuw prestaties moeten leveren om de kritiek te stillen. 
Frankrijk heeft vooral Hinault Nederland Raes en Kuiper en Italië Moser 
en Saronni. Vooral laatstgenoemde schijnt al in topvorm te verkeren. 
Maar Beppe verwekte al dikwijls de indruk eindelijk „de beste ter we
reld" te zullen worden. Met nieuwsgierigheid wordt ook uitgekeken naar 
de vorig seizoen verrassend sterke Zwitsers. 
Afgezien van de vedetten die nu eenmaal de aantrekkingskracht van 
een sport uitmaken, staan er in de komende maanden voor de 
wielrenners grote belangen op het spel Zij zullen de sponsors en de 
supporters moeten bewijzen dat er in de snel evoluerende maatschappij 
plaats open blijft voor eerlijke, geloofwaardige wielersport. Er zal strijd 
moeten worden geleverd om de belangstelling op peil te kunnen houden. 
De groten zullen het gevecht niet mogen schuwen. De Omloop „Het 
Volk" kan ons desbetreffend al wijzer maken. 

OMLOOP 
«HET VOLK» 

6.3.1982 
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Leon Schots: 
kroon op geweldige come-back 

V< Leon Schots werd vorige zondag 
^°^ voor de tweede keer veldloop

kampioen. De Limburger van-
FC Luik zette daarmee de kroon 
op een werkelijk sensationele 
come-back. Schots, die vóór een 
veertiental dagen voor de zo
veelste maal militair kampioen 
was geworden, kwam in de voor
bije maanden op een indrukwek
kende manier van heel ver terug. 
Eigenlijk beschouwde men zijn 
carrière in 1980 als beëindigd. 

Op de Olympische Spelen, waar 
hij normaal de piek van zijn loop
baan had moeten halen, ontbrak 
hij. Zijn achillespees had het be
geven. Er volgde een operatie 
waarvan maar weinigen helemaal 
herstellen. Voor topsport schreef 
men Schots af. Maar In novem
ber 1981 stond Schots er weer. 
Aanvankelijk bekeek men (zijn 
konkurrenten en hun trainers) 
hem met enige skepsis. Zijn 
achillespees zou het nooit lang 
kunnen houden. De berekenin
gen vielen verkeerd uit. Schots 
troonde deze winter boven al zijn 
tegenstanders. In eigen land leed 
hij geen enkele nederlaag. Hij 
doseerde z'n inspanningen zorg
vuldig, liep niet te veel wedstrij
den — de grote ziekte van onze 
veldlopers — en zocht in zware 
buitenlandse races naar het kom
petitieritme dat hem boven de 
binnenlandse tegenstand tilde. 

Mogelijk plaatst Schots over en
kele weken nog een absoluut 
orgelpunt wanneer in Rome om 
de wereldtitel wordt gelopen. De 

Limburger werd immers al eens 
eerder wereldkampioen-
Veldlopers treden eigenlijk te 
weinig op de voorgrond. Hun 
prestaties worden bovendien 
niet altijd naar waarde geschat. 
Wie zondag Leon Schots na zijn 
overwinning voor de radio hoor
de, kon moeilijk geloven dat deze 
bescheiden topsporter in de 
voorgaande weken dagelijks 
zesendertig kilometer liep om 
toch maar in beste vorm in het 
kampioenschap te kunnen aan
zetten- Men moet uit speciaal 
hout gesneden zijn om dergelijke 
inspanningen te kunnen en te-
willen opbrengen. Zondag viel 
ons overigens op hoe beheerst 
en doordacht de betere veldlo
pers (ook De Beek en Lismont 
kwamen aan bod) de radiorepor
ter te woord stonden. Geen on
vertogen woord kwam over hun 
tong. Zij mogen vele kollega-
sportbeoefenaars tot voorbeeld 
worden gesteld. 

Toch bestaat er desondanks re
den tot bezorgdheid omtrent de 
toekomst van het veldlopen. De 
nieuwe generatie zet zich maar 
moeilijk door. Eddy De Pauw 
eindigde als eerste jongere ze
vende. Naast voornoemd drietal 
moest hij ook Roger De Vogel, 
Miei Puttemans en Alex Hagel-
steens laten voorgaan. Rijst en
kel de vraag of de jongeren zo 
zwak of- de ouderen zo sterk 
zijn. Wel schijnt vast te staan dat 
die verouderende generatie in
derdaad van ongewoon gehalte 
is geweest. 
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m de Volksunie 

De Taalklachtenbus 
Een lezer uit Den Haag meldt ons dat 
hij een knipsel heeft bemachtigd van 
„Tam-Tam" (een soort reklameblad) 
waann de burgemeester van Knokke-
Heist alle toeristen, zov\/el Belgen als 
buitenlanders, een Zalig Kerstfeest en 
een voorspoedig Nieuwjaar toewenst 
HIJ doet dit in vier talen doch hij 
behandelt alleen het Nederlands en 
het Frans op gelijke voet, terwijl hij een 
kort zinnetje in het Engels en Duits laat 
volgen 
Deze handelwijze is in strijd met de 
taalwet in bestuurszaken omdat men 
zich vooreerst kan afvragen of wen
sen van de burgemeester als een 
mededeling van het gemeentebestuur 
gelden en, vervolgens, of de niet-be-
handeling op gelijke basis van min
stens dne talen geen overtreding is 
van de taalwet 
W I J hebben bij de burgemeester ge
protesteerd en zijn benieuwd te verne
men wat burgemeester baron Leopold 
Lippens ons weet te antwoorden 

Een lezer uit Zulte-Machelen stuurt 
ons een faktuur van de N V Meagas 
uit Denderleeuw die in de twee talen is 
opgesteld hoewel hier het september-
dekreet van toepassing is 
W I J hebben geprotesteerd bij de be
trokken firma met verzoek alle faktu-
ren voortaan in het Nederlands op te 
stellen 

Een lezer uit Erps-Kwerps protesteert 
tegen de verhunng door de gemeente 
van een polyvalente zaal aan een 
persoon die de bedoeling heeft twee
talige aanplakbrieven aan te brengen 
Verder zou deze persoon de toelating 
knjgen om zijn aanplakbneven in het 
gemeentehuis op te hangen 
Wat de verhuring zelf betreft, is dit een 
louter prive-kontrakt en moet alleen 
het kontrakt in het Nederlands opge
steld worden en hij zou enkel aan de 
taalwet onderworpen zijn indien het 
hier ging om een concessie om welbe
paalde aktiviteiten uit te oefenen 

Wat de toelating betreft om de aan
plakbneven in het gemeentehuis op te 
hangen, is dit in strijd met de taalwet in 
bestuurszaken 
Wij hebben geprotesteerd bij het ge
meentebestuur van Kortenberg-Erps-
Kwerps 

Een zekere firma Decuyper uit Pope-
nnge, die tijdens de zomer caravans, 
tenten en andere kampeertoehorighe-
den verhuurt, stuurt tweetalige druk-
sels naar de klanten die op een adver
tentie reageerden 
W I J hebben verscheidene klachten ge
kregen van personen die daar aan
stoot aan nemen 
Hoewel de firma geen enkele wet of 
dekreet heeft overtreden, hebben wij 
haar er attent op gemaakt dat de 
klanten dat met nemen en dat het 
welbegrepen handelsbelang eist dat 
de taal van de klant geëerbiedigd 
wordt 

Herhaaldelijk hebben wij er reeds op 
gewezen dat de verschillende ministe
riele departementen of andere instel
lingen alleen maar een rekening bij de 
Postchecks hebben geopend in het 
Frans Dit brengt natuurlijk met zich 
mee dat, gelet op dit feit, de Vlamingen 
daar geen toegang hebben en dus 
verschillende betrekkingen aan de Vla
mingen worden ontnomen Men zou 
hier kunnen aan tegemoet komen 
doordat eveneens een rekening wordt 
geopend in het Nederlands, doch dit 
gebeurt niet 
Hieronder een lijstje van deze rnstellin-
gen 
— Unicef, Repas de la faim - Het 
Hongermaal, 

— Oxfam-Belgique - Oxfam België, 
— Solidante Liberale Internationale 
— Solidarite Socialiste Secours Inter
national 
— Secours international de Caritas 
Catholica A S B L , 

Manifestatie zaterdag 6 maart (14u. 30) 
te Menen 

„Serge Berten vrij!" 
In verband met de verdwijning van 
Serge Berten in Guatemala, organi-
zeert het komitee voor ontwikkelings
samenwerking van Menen een vreed
zame manifestatie De manifestatie 
gaat om de vrijlating van Serge Berten 
en IS gencht tegen de militaire diktatu-
ren van Guatemala en El Salvador Wij 
wensen dat onze ontwikkelingshel
pers beveiligd worden en dat zij hun 
sociaal werk naar behoren kunnen 
vervullen 

De VUJO-Menen poogt een band van 
solidariteit tot stand te brengen tussen 
Westerse mensen en diegenen die in 
hun dagelijks bestaan bedreigd wor
den door uitbuiting en verdrukking van 
een aantal machtsgroepen in en buiten 
hun eigen land Machtsgroepen die 

een heel klem deel van de totale 
bevolking uitmaken en die als enig 
motief van handelen het eigenbelang 
stellen Wij kiezen radikaal de zijde van 
de verdrukten en eisen een rechtvaar
dige behandeling voor de volkeren van 
de Derde Wereld 

Hierbij nodigen wij dan alle VU- en 
VUJO-mensen uit om aan de betoging 
deel te nemen In elk geval hopen wij 
jullie op 6 maart te mogen ontmoeten 
als teken van solidariteit met de be
trokken familie en met het verdrukte 
volk van Guatemala en El Salvador De 
VU- en VUJO-delegaties verzamelen 
om 14 u 20 bij ,Jan de Lichte", recht
over het station te Menen 

Mark Cardoen 
Edward Scheislraete 

— Croix Rouge de Belgique S O S 
Catastrophes, 
— Les Reserves Naturelles et Orni-
thologiques de Belgique A S B L 
— Centre Beige de Documentation 
Musicale A S B L 

Op 6 januan 1982 stelde senator Van-
dezande een vraag over het taaleven-
wicht en de verdeling van de betrek
kingen over de taalrollen in de volgen
de instellingen 
1 Stations voor Waters en Bossen, 
2 Nationaal Instituut voor Diergenees
kundig Onderzoek, 
3 Nationale Plantentuin Meise 
4 Instituut voor Scheikundig Onder
zoek, 
5 Landbouwkundig Centrum te Gent 
6 Landbouwkundig Centrum te Gem-
bloux, 
7 Landbouw Ekonomisch Instituut 
Het gaat hier om wetenschappelijke 
4nrichtingen 
Het IS wel verwonderlijk, hoewel de 
minister van Landbouw steeds een 
Vlaams minister is geweest dat er een 
kwasi-panteit bestaat tussen de Ne-
derlandstaligen en de Franstaligen 
wanneer de instellingen in het Neder
landse taalgebied zijn gevestigd en dat, 
voor zover deze in het Franstalig ge
bied zijn gevestigd de aanwezigheid 
van Nederlandstaligen kwasi onbe
staande IS Een schitterend voorbeeld 
daarvan is het Rijkscentrum voor 
Landbouwkundig Onderzoek van 
Gembloux waar 
8 Nederlandstaligen zijn tegenover 
221 Franstaligen 
In het Proefstation van Waters en 
Bossen te Groenendaal zijn er 6 Frans
taligen tegenover 5 Nederlandstaligen 

Voor de zoveelste maal moeten wij 
protesteren tegen de houding van de 
Zunch-verzekenngsmaatschappij die 
de Nederlandstalige bedienden met 
steeds in het Nederlands onthaalt en 
bovendien de Nederlandstalige syndi-
kale afgevaardigden uitsluitend in het 
Frans oproept voor de vergaderingen 
De Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht heeft hieraan een einde gesteld 
en gezegd dat zowel het onthaal als de 
Uitnodigingen aan de Nederlandstalige 
syndikale afgevaardigden in het Ne
derlands moeten geschieden 

De Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht heeft op 20 november 1980 een 
beslissing getroffen waarbij het uitge
ven van tweetalige lidboekjes aan ver
plicht verzekerden en het aanbrengen 
van tweetalige kleefzegels verboden is 
aangezien volgens de taalwet de mu
tualiteiten, wat dit betreft aan de taal
wet onderworpen zijn 
Het gaat hier om de mutualiteit La 
Liberte 
Er werd gevraagd aan minister Dehae-
ne evenals aan de mutualiteit of de eer
ste instrukties wilde geven en de twee
de het advies van de Vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht te willen naleven 

Rob Vandezande, 
senator 

Provinciale dagen 
voor het VU-kaden 

Van 8 november naar 3 oktober: 
een ontstuitbare Volksunie! 

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

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

tir. 

• Zaterdag 27 maart: Antwerpen, Mechelen - Mechels 
Miniatuurteater 

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

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

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

Tijdens de voormiddag zijn er 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. 

OCMW-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 
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 Wilfned Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 
Brugge 2 (tel 050-316009) iedere werkdag van 9 tot 12 u 
Het bestek en de plannen zi)n aan te kopen tegen de prijs 
van 1 250 fr inclusief BTW en dit na voorafgaande over
schrijving op rekeningnr 380-0030118-22 van architekt Wil
fned Van Oyen, Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven woralen of per aange
tekende 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
genaanleg" (Adv. 28) 
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18 m Wij in de Volksunie 

VU-Hove hield 
programmadag 
Een 40-tal trouwe leden schaarden zich op 13 februari jl rond de tafel om te 
werken aan een programma voor de as verkiezmgen en om te luisteren naar 
de stem van enkele ervaren mandatarissen van onze partij 
Na het „Gebed voor het Vaderland' en de welkomstgroet van de voorzitter, 
Willem Nollet, stak Oktaaf Meyntjens, volksvertegenwoordiger, van wal met 
een betoog over Volksunie in de gemeenteraad en de politieke macht Het 
doordrukken van onze ideeën kan slechts gebeuren door het veroveren van 
macht, gegroeid en gesteund op de basis. De klemtoon werd ook gelegd op 
een goede doorstroming van informatie door mandatarissen naar bestuur en 
omgekeerd 

In zijn bekende rustige stijl sneed Wim 
Van Haegendoren uit Zoersel het 
tema aan van leefruimte en leefklimaat, 
waarbij enkele grondgedachten zeker 
zijn te onthouden De tijd van boom
pjes (alleen) planten is vi/el voorbij, het 
leefmilieu wordt nu veel breder aange
pakt, een verkaveling bv ontwerpen 
en goedkeuren kan maar aanvaard na 
ernstige studie van de investeringen 
(zijn de kosten hiervan ekonomisch 
nog verantwoord ' ) Grond kan geen 
beleggingsobjekt meer zijn, leefruimte 
IS nu synoniem van struktuurplanning 
en met meer gebaseerd op een struk-
tuurplan 
En weer wordt de nadruk gelegd op de 
informatie, die spontaner moet kunnen, 
misschien ook langs lokale radio 's ' Of 
het voorbeeld van Borsbeek met de 
raamaffiches De derde spreker was 
Fonne Crick, de sympatieke doordrij
ver uit Hoboken Zijn talrijke goede 
raadgevingen bij het voeren van pro-

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaatsen van 

boswachter-opziener 
De plaats van boswachter-opzie
ner n de sektor Brasschaat/ 
Wuustwezei wordt openver-
klaard Enkel mannelijke kandi
daten kunnen in aanmerking ko
men (KB 24 12 1968, art 1, 2° en 
3°) 
Huidige bruto-aanvangswedde 
37 700 f r of 38774 f r per maand 
naargelang de kandidaat ge
rechtigd IS op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
De titularis moet woonachtig zijn 
in de gemeente Brasschaat of 
Wuustwezei of er zich vestigen 
binnen de termijn van 3 maan
den na de benoeming of bevor
dering 
De kandidaten moeten de Belgi
sche nationaliteit bezitten en een 
getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, dienstig voor een open
baar bestuur en een militieattest 
inleveren Zij moeten tevens in 
het bezit zijn van een bekwaam
heidsattest van bosbouwkunde 
afgeleverd door de Minister van 
Landbouw en moeten geslaagd 
zijn of slagen in het jachteksa-
men ingericht door het Bestuur 
van Waters en Bossen, tijdens 
hun voorlopige benoeming Zij 
mogen noch zelf, noch door een 
tussenpersoon enige handel drij
ven of een andere betrekking 
bekleden Zij moeten de leeftijd 
van 25 jaar bereikt hebben en 
deze van 40 jaar niet overschre
den hebben op 29 3 1982 Toepas
sing der wetten van 381919 en 
27 5 1947 
Vooraleer in dienst te treden 
moeten de kandidaten met gun
stige uitslag een onderzoek on
dergaan door de Bedrijfsgenees
kundige Dienst 
De benoeming zal geschieden bij 
keuze 
Inschrijvingsformulier -i- volle
dige voorwaarden te bekomen 
op de 7de Afdeling/Personeels
zaken van het Openbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel 
329835 - 310970) • 
Inschnjvingsrecht 300 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 29 31932 (Adv. 34) 

paganda, geïllustreerd met eigen erva
ringen, werden aandachtig beluisterd 
We onthouden hieruit 
— Kies en steun een lijstaanvoerder 
onvoorwaardelijk. 
— Vecht nooit persoonlijk veten uit, 
ook met met de tegenstrever, 
— Knetiek leveren is nodig, maar zorg 
steeds voor een eigen profiel, een 
eigen voorstel, 
— En (vooral nu) probeer sober te 
blijven 
Na een gezellig, eenvoudig middag
maal, met een eresaluut voor de altijd 
behulpzame traiteur, mevr Y Hoog-
stoel en haar onvermoeibare mevr 
Michiels, als helpster, gingen wij weer 
aan de slag 
Simonne Vermmmen, voorzitster van 
het O C M W te Boechout bracht enkele 
losse gedachten naar voor over be
staansminimum en bejaardenhulp 
Hierbij werd gesteld dat een bejaar-
denraad met politiek gebonden mag 
zijn Van onze vrienden uit Lint leerden 
WIJ heelwat over het gehandicaptenbe
leid 
Herman Matthijs, wegens ziekte ver
ontschuldigd werd opgevolgd door 
Fred Entbroukx schepen voor de 
jeugd te Boechout Fred pakte het 
probleem aan van de jeugdwerking en 
jeugdwerkloosheid Hij schetst hierbij 
een korte historiek van het gevoerde 
jeugdbeleid te Boechout 
In het tweede luik van zijn toespraak 
ging de aandacht naar de kulturele 
raad volgens het fameuze „zwarte 
boekje' 
Ook de wijze van subsidiering der 
verenigingen kreeg ruime belangstel
ling bij de aanwezigen 
Tot slot werden dan werkgroepen 
gevormd en deze belangrijke studie
dag werd besloten met het zingen van 
de Vlaamse Leeuw J Meulepas 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaatsen van 

paswerker 
De bediening van paswerker 
wordt openverklaard Zij is enkel 
toegankelijk voor mannelijke 
kandidaten (K B 24 12 1968, art 1, 
2° en 3°) 
Huidige bruto-aanvangswedde 
per maand 34 081 fr of 35 134 fr 
naargelang de kandidaten ge
rechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 29 3 1982 Toepassing der wet
ten van 38 1919, 275 1947 en 
277 1961 
Studievereisten A3 of A4-1 of 
B6/B2 over het betrokken be
roep, ofwel 5 jaar praktijk 
Inschnjvingsrecht 300 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken van het Open
baar Centrum voor Maatschap
pelijk Welzijn, Lange Gasthuis
straat 39, Antwerpen (tel 329835 -
310970) 
De aanvragen dienen op het Se
kretanaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 293 1982 LAdv. 351 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Plaatsen van hulpkokkin en van 
helper-kok worden openver
klaard 
Huidige aanvangswedde 
33 106 f r of 34159fr bruto per 
maand naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard
toelage 
Een vergelijkend eksamen zal af
genomen worden 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten bovendien een mili
tieattest (model 33) 
Leeftijdsvoorwïiarden de leeftijd 
van 21 jaar bereiken en deze van 
40 jaar niet overschreden hebben 
op 29 3 1982 Toepassing der wet
ten van 38 1919, 2751947 en 
277 1961 
Inschnjvingsrecht 300 fr 
Volledige voorwaarden en ver
plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op de 7de Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange Gast
huisstraat 39, Antwerpen (tel 
310970 - 329835) 
De aanvragen dienen op het Se
kretanaat, Lange Gasthuisstraat 
33, Antwerpen, toegekomen te 
zijn uiterlijk op 2931982 

(Adv. 33) 

TAK-betoging 
te Antwerpen 
Nationale betoging voor financieel en 
ekonomisch federalisme op zaterdag 
3 april om 14 u op de Groenplaats te 
Antwerpen 

Omlijsting VU-fanfare Kempenland 
Spreker Bart Vander Moere 

Tema s zelfbestuur, regionalizering 
van de vijf nationale ekonomische sek
toren, geen eenzijdige inleveringen ten 
gunste van Wallonië, geen Vlaams 
geld voor Waals straatgeweld en 
Vlaamse centen in Vlaamse handen 
Inlichtingen Brugge-Noordzeekust 
050-54 5110. Wervik, leper. Kortrijk 
056-31 1825 Dendermonde 052-
333160 Gent 091-226896. Waas
land 031-763778 Antwerpen 031-
577240, Aalst 053-213234, Brussel 
02-2424599 Leuven 016-236039 
Tienen 016-734650. Mechelen 015-
218382. Lier 031-801345. Aarschot-
Westerlo 016-568610. Turnhout 014-
417747 Geel 014-589393 Limburg 
011-41 1002 

ANTWERPEN 
MAART 

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

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

6 WOMMELGEM: Boomkewjes-kaartwedstrijd, inschnjven 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 ge
meentelijke feestzaal, Guido Gezellestraat Om 21 u Orkest 
Golden Bis Band Inkom 120 fr 

6 KESSEL: 16de Vlaamse nacht in de parochiezaal —Kessel-
station 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, jundiscn advies met Bart Vander-
moeren in de Wachtzaal te Ranst van 11 tot 12 uur 

10 EDEGEM VU-ledenvergadering om 20 u 30 in bovenzaal Drie Ei
ken 

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

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

13 EDEGEM Eikenavond in Drie Eiken 
13 ARENDONK- 2de mosselfeest om 20 u in zaal De Vrij, Voorbel

de 130 fr Gezellige avond verzekerd 
13 NIJLEN Nacht der Kameraadschap Jaarlijks bal en 10-jarig be

staan Om 20 u Orkest Stonne Wauters Med v S M F Schelde-
koor Antwerpen en de fnfare Kempenland uit Nijlen Org St-
Maartensfonds 

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

13 KASTERLEE-LICHTAART-TIELEN 11de Vlaamse dansavond in 
zaal „De Druif", Markt te Kasterlee Om 20 u 30 Orkest „The 
Castello's" 

17 EDEGEM. Gespreksavond met Griet Rapaye „De vrouw in de 
politiek" Om 20 u 15 in bovenzaal Drie Eiken Inr FVV 

19 WOMMELGEM- kaasavond met wijn voor VU-leden Is tevens 
een ledenvergadering Inschr 250 fr per deelnemer 

20 EDEGEM Kaartavond om 20 u 15 in Drie Eiken Inr V N S E 
20 NIEL VU-lentebal in zaal „Keizershof", E Vandecveldelaan 25 

Om 20 u 30 met het orkest ,The New Stars" Inkom lOOfr 

21 BORSBEEK. toneelavond „Een plaatsje onder de zon" door het 
Mechels Miniatuur Teater Om 20 uur in zaal Relax, gemeente
park, 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 
26 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De 

Passer, Turnhoutsebaan 34 Spreker Gaby Vandromme, arr-
voorzitter van Brabant over „De Vlamingen in Brussel" en „De 
Gemeenteraadsverkiezingen 1982" Aanvang om 20 u 30 

26 RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: VU-bal in „De Condor" te Sint-Jo-
zef-Rijkevorsel Om 20 u 

27 EKEREN- VU-lentebal in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 

27 HOVE- lentebal in zaal „Pnnsenhof, 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 Klauwaert om 20 u 

Rijkevorsel-Merksplas bereidt 

raadsverkiezingen voor 
VU-Rijkevorsel-Merksplas orgamzeert 
in de maanden maart en apnl de 
kursus „modern gemeentebeleid" te 
Rijkevorsel Ter informatie geven we u 
nog even de data op 
— 4 maart .Gemeentelijk onderwijs", 
door Hubert Swalens 
— 11 maart ..Gemeentelijke finan
ciën", door Staf Herreygers 
— 18 maart .Gemeentelijk sportbe
leid" door Carlo Van Eisen 
— 25 maart .Openbare werken en 
ruimtelijke ordening", door Frans 
Adang 
— 1 april ,Gemeentelijk kultuurbe-
leid", door Johan Beke 
— 8 april , Gemeentelijk sociaal be
leid", door Dons Deneve 
— 22 april „Leefmilieu', door Walter 
Decoene 

Voor volwassenen kost de kursus 100 
frank per deelnemer en per avond 
Jongeren beneden 25 jaar kunnen de 
kursus volgen tegen de prijs van 500 
frank voor het gehele kursuspakket, 
eventueel betaalbaar in meerdere 
schijven 
Laat deze unieke kans met voorbij
gaan i En voor onze kandidaten voor 
de komende gemeenteverkiezingen lë 
deze kursus bijna een verplichting De 

avonden gaan telkens door in het 
zaaltje van cafe ..De Wildeman" te 
Rijkevorsel-centrum 

Ernst en leute 
bij vu-Hoboken 
Dat de Volksunie met afwezig kon 
blijven bij de faling van de scheeps
werf Cockerill Yards sprak vanzelf Op 
zaterdagvoormiddag 13 februan wer
den op de markt en aan enkele groot
warenhuizen 1 500 pamfletten uitge
deeld met het jongste VU-standpunt 
inzake C Y De eerste reakties getui
gen van een groeiend Vlaams-bewust-
zijn bij de bevolking 

Na de middag werden dan de voorbe
reidingen getroffen voor het jaarlijks 
bal in de zaal „Nieuwe Spiegel" 

Platenruiter „De Blauwvoet" zorgde 
voor de nodige gezelligheid tot in de 
vroege uurtjes Een optreden van de 
groep „Base Bal!" bracht een tof inter
mezzo De afwezigen hadden weer 
eens ongelijk Nogmaals dank aan alle 
medewerkers balgangers en prijzen-
schenkers voor de tombola 

Joos Somers wil opnieuw 
auto-eksamencentrum 
te Mechelen 
Tijdens de bespreking van de begro
ting van Verkeerswezen heeft VU-
vertegenwoordiger J Somers fel ge
protesteerd tegen de afschaffing van 
het Mechelse eksamencentrum voor 
rijbewijzen 

Deze afschaffing betekent konkreet 
dat alle kandidaten uit het arrondisse
ment Mechelen zich meermaals moe
ten begeven naar het moeilijk te berei
ken eksamencentrum van Aartselaar 
CBoom-Antwerpen) 

Wie een rijbewijs wil bekomen moet 
zich ten minste dnemaal aanbieden op 
het eksamencentrum om te beginnen 
voor het afleggen van het teoretisch 
eksamen dan om afspraken te maken 
voor en het betalen van de praktische 
rijlessen en ten slotte om de prakti
sche rij-eksamen af te leggen En dan 
zwijgen we nog over de mogelijkheid 
van hereksamens 

Uit billijkheid dringt J Somers erop aan 
dat te Mechelen opnieuw een vlot 
bereikbaar eksamencentrum geïnstal
leerd zou worden en dat in afwachting 
daarvan de inwoners van Heist-op-
den-Berg in het eksamencentrum van 
Werchter zouden terecht kunnen 
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Wij in de Volksunie 

Berthouderskring werd provinciale 

federatie van Vlaamse kringen 
Uit de verste hoeken van de provincie 
Antw/erpen kwamen afgevaardigden 
van de provinciale Federatie van 
Vlaamse Knngen te Nijlen samen 
In hun algemene jaarvergadering van 
de vzw Berthouderskring (prov Ant
werpen) werd de werking van 1981 
positief geëvalueerd Het jaaroverzicht 
stond bol van de vele aktiviteiten die 
op diverse vlakken gehouden werden 
Om maar een greep te doen uit de bre
de waaier tientallen vormingsaktivitei-
ten op plaatselijk vlak, gewestlijke ka
dervergaderingen voor de begeleiding 
van de kringen, vormingsaktiviteiten in 
het kader van het jaartema inspraak in 
'81, provinciale kaderdagen en zo 
meer 

Algemeen voorzitter, Joos Somers, 
somde de 3 belangrijkste redenen op 
voor zijn tevredenheid over de 

VU-Groot-Bree 

en schatplichtig 

Vlaanderen 
De Volksunie-afdeling van Groot-

Bree houdt voor al haar leden en 
geïnteresseerden een tema-avond 
rond „Schatplichtig Vlaanderen" met 
als prominent gastspreker Maurits 
Vanhaegendoren Deze avond gaat 
door m het Parochiecentrum van Ton-
gerlo op dinsdag 9 maart, aanvang om 
20 u Als inleiding op het gesprek e n / 
of debat zal een dia-reeks van het 
Davidsfonds fungeren 

Dezelfde avond zal tevens het Vlaams-
Nationaal Boekenfonds aanwezig zijn 
met een stand waarop zowat alle 
uitgaven rond Vlaamse beweging, 
volksnationalisme, enz te vinden zullen 
zijn of kunnen besteld worden CF F) 

werking van de Vlaams-Nationale, so-
ciaal-kulturele knngen 

1 In de 3 arrondissementen is men nu 
toe aan de uitbouw van een sekretari-
aatskern, bestaande uit administratief 
en edukatief personeel Het Mechelse 
sekretariaat (D Boucherystraat 7) is 
hierin het verst gevorderd en fungeert 
als streeksekretariaat 

2 In de loop van 1981 hebben de 20 
Vlaamse Knngen in onze provincie 
hun rangen versterkt tot het getal van 
35 1 

3 Met de stichting van een landelijke 
federatie (bundeling van de kringen uit 
alle Vlaamse provincies) in het ver
schiet (17 april 1982 te WillebroeW zal 
men dit jaar werk maken van een 
sterke koordinatie van alle plaatselijke 
kringen uit Vlaanderen 

Deze geest van stimuleren en vernieu
wer, die de algemene vergadering van 
de Berthouderskring bezielde, zal ken
merkend zijn voor de verdere werking 
van dit jaari 

LIMBURG 

m 19 

OCMW 
Borgerhout 

Bij het OCMW-Borgerhout 
wordt de betrekking open-
verklaard van 

gebrevetteerde 
verpleegkundige 

Voorwaarden minimum
leeftijd 18 jaar, maximum
leeftijd 40 jaar, in het bezit 
zijn van het diploma van 
gebrevetteerde verpleeg
kundige 
Gelieve uw verzoek voor 
deelneming aan het inter
view voor 26 maart 1982 te 
richten aan het OCMW-Bor
gerhout, Lt Lippenslaan 57, 
2200 Borgerhout, vergezeld 
van een voor eensluidend 
verklaard afschrift van het 
vereiste diploma, een recent 
getuigschrift van goed ge
drag en zeden, geboorteuit
treksel, militiegetuigschnft 
Indien wij met in het bezit 
zijn van bovenvermelde be
wijsstukken zal uw kandida
tuur niet weerhouden wor
den 

(Adv. 37) 

MAART 

4 

6 

13 

TESSENDERLO: FVV-avond EHBO in het gezin door A Terre 
Om 20 u in cafe van de Gemeentelijke Feestzaal, Vismarkt 

SINT-TRUIDEN: VU-lentebal in zaal „Klub 2V' in de Kazelstraat 
Inkom 80 fr 
BREE-TONGERLO: Avond rond „Schatplichtig Vlaanderen" met 
Maunts van Haegendoren Om 20 u in het Parochiecentrum Be
geleiding Vlaams Nationaal Boekenfonds 
EIGENBILZEN: Vlaams bal in gemeentezaal, Hartenberg Om 
2 0 u 30 D J Anthony 

Tentoonstelling „ 1 0 jaar TAK" 
In het kader van , 10 jaar TAK" organi-
zeert TAK op 20 en 21 maart e k in 
zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan te 
Deurne bij Antwerpen een stevig ge-
dokumenteerde tentoonstelling over 
het reilen en zeilen van de aktiegroep 
tijdens het afgelopen decennium 
Openingsuren zaterdag 20 maart 
14 u tot 20 u en zondag 21 maart 
14 u tot 18 u 
Wat valt er te bekijken en te beluiste
ren ' ' 
— Een massa onuitgegeven foto's en 
artikels over akties, 
— doorlopende diavoorstelling, 
— doorlopend klankbeeld van radio
reportages over TAK-betogingen. 
— video over de Voerbetogingen op
genomen door 4 buitenlandse zen
ders, 
— ingekaderde foto's 

— Voeren stelt ten toon schilderijen 
en pentekeningen, 
— stand VVV-Voerstreek 
Op zaterdag 20 maart wordt deze 
reizende tentoonstelling officieel ge
opend tijdens een receptie waarop 
senator Walter Luyten en de voorzitter 
van de TAK-raad Erwin Brentjens het 
woord zullen voeren Deze receptie is 
alleen met een uitnodiging toeganke
lijk 
Ook zal tijdens deze korte plechtigheid 
het kijk- en leesboek „10 jaar TAK" aan 
de pers en de leden van het erekomi-
tee voorgesteld worden 
Deze tentoonstelling gaat de volgende 
week verder in de VTB-zaal Padden-
hoek te Gent op zaterdag en zondag 
27 en 28 maart Ook hier wordt een re
ceptie gehouden met als spreker Koen 
Baert 

Volksunie Borgerhout rouwt 
Op maandag 22 februari 1982 over
leed mevrouw Van Geert op 78-iarlge 
leeftijd, sekretaresse gedurende tien 
jaar van de VU-afdelIng Borgerhout 
Volgens de wil van de kinderen van 
onze dierbare overledene heeft de 
teraardebestelling in alle stilte 
plaatsgehad. 

Dit groot verlies treft ons allen zeer 
diep. Wie mevrouw Van Geert ge
kend heeft — en dat waren er zeer 
velen — weten en beseffen wal voor 
een vrouw zij was: een van huize uit 
Vlaams-Nationaliste, die kon vechten 
met hart en ziel om de Vlaamse 
belangen te verdedigen: vijftig jaar 
Vlaamse Beweging, zonder eigenbe
lang, strijdend om meer rechtvaardig
heid en eerlijkheid, sociaalvoelend. 
maar zichzelf vergetend, zo was me
vrouw Van Geert Tien jaar lang was 
zij arrondissementsraadslid en op 
elke manifestatie was zij aanwezig: 
voor haar was niets teveel. Tot de 
laatste dag vóór zij naar het zieken
huis moest, was zij aanwezig in „haar 
sekretariaat". 

Met mevrouw Van Geert verliest de 
VU-afdeling Borgerhout één van de 
voornaamste pijlers van haar 
werking en tevens iemand die met 
warme genegenheid steeds oper-
stond voor iedereen. 
Haar grote bekommernis was hoe het 
verder zou verlopen met het sekreta
riaat indien zij het niet meer zou 
aankunnen. Wi| zullen de taak verder 
zetten zoals zij die ernstig volbracht 
heeft Dat zijn wij haar verschuldigd. 
Dank U, mevrouw Van Geert, voor al 
wat u voor onze afdeling gedaan 
hebt alhoewel wij beseffen dat woor
den onvoldoende deze prestatie kun
nen onderlijnen. Wij zullen niettemin 
uw voorbeeld trachten te volgen. 
„Gelukkig jij, die zacht en 
kwetsbaar bleef bij dit alles, 
niet hard en bitter, 
die met stille moed verderdeed: 
het Vlaamse land van belofte 

is voor jouT 
Namens het bestuur, 
Martha De Coninck 

Interessante aktiviteitenreeks te St.-Niklaas 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen van St-Niklaas organizeert 
een aantal interessante aktiviteiten 
waarop wij graag de aandacht van 
onze lezers en lezeressen vestigen 
Donderdag 4 maart om 20 u. in de 
Reynaertzaal, stadsbiblioteek (H Hey-
manplein) Psychiater Lydie Moyaert 
spreekt over „Alkoholisme bij vrou
wen". Alkohol IS de meest gebruikte 
drug in onze samenleving Vanuit haar 
praktijk behandelt dr Moyaert de pro
blemen in verband met deze versla
ving Getuigenis van een Al-Anon lid 
Zaterdag 20 maart om 20 u. in Galerij 
Danthe (Grote Markt 64) Dr Armand 
Van Assche stelt zijn nieuwste bundel 
„Cel" voor De dichter Van Assche 
werd met zijn eerste bundel bekroond 
met de prijs van de stad Tielt Hij 
schrijft ook typische kinderpoëzie, die 
werd gebundeld in „De zee is een 
orkest" Ook deze bundel kreeg een 
bekroning Thans is hij verbonden aan 
de universiteit van Leuven 

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", Hoog
straat 70 te Hofstade. aanvang om 
19u 
Op het programma staan 

— Welkomstwoord door voorzitter 
William Vandecauter, 
— Eetmaal (kroketten met ossetong 
in madeirasaus of kroketten met kip. 
sla en tomaat), 
— Gelegenheidstoespraak door ere
gast kamerlid Willy Kuijpers. 
— Dans en vermaak met Vero's Dis
co Bar 

Gratis tombola eerste prijs driedaagse 
reis naar Klotten aan de Moezel (Co-
chem) 

Inschrijven is noodzakelijk voor 
12 maart Deelneming 250 fr 
Inschrijvingen bij alle bestuursleden 
van Hofstade 
Iedereen is welkom 

Donderdag 25 maart om 20 u. in „Cal-
fac", kollege. Kollegestraat Harold 
Van de Perre, leraar aan het St-Lucas 
Instituut, brengt zijn diamontage „An
ders kijken naar Jan Van Eyck". Het is 
een nieuwe visie op het overweldigen
de oeuvre van een der grootste schil
ders uit de geschiedenis 
Dinsdag 30 maart om 20 u. in de 
Reynaertzaal, stadsbiblioteek Debat 
„De vrouw in de gemeentepolitiek". 
Het panel bestaat uit Anny Aelbrecht 
(PVV), Jeannine De Boevere (CVP), 
Nelly Maes (VU), Elly Schoonvliet 
(SP), Van Puymbroeck (Agaiev) Het is 
niet de bedoeling dat de panel-leden 
hun partij-politieke visie brengen Wel 
zullen vertellen over hun ervaringen, 
hun specifieke mogelijkheden en moei
lijkheden als vrouw in de politiek 

Vrijdag 2 april om 20 u. in konferentie-
zaal stadsbiblioteek Diamontage van 
Harold Van de Perre. „Anders kijken 
naar Rubens". Volgens Piet Baudoin, 
de eminente Rubenskenner, een ge
niale benadering van het pikturale fe
nomeen dat Rubens i's 

Geslaagde wafelbak 

in Oudenaarde 
Op 21 februari jl werd door Vlaamse 
Vriendenkring Oudenaarde een grote 
wafelbak gehouden Ongeveer 300 
lekkerbekken kwamen proeven van 
de heerlijke wafels De sfeer was 
gezellig, echt op z'n Vlaams Zowel hun 

OOST-VIMNDEREN 

Rouw te Merelbeke 
Op 13 februari overleed plots Ann 
Maeyens, dochter van onze zo ver
dienstelijke voorzitter Zij was amper 
16 jaar, in de lente van haar leven, vol 
van idealisme en goedheid Bij de 
uitvaart was de massale opkomst een 
blijk van de grote genegenheid voor 
de getroffen familie Moge de Volks
unie-vriendschapsbanden met Julien, 
Manette en Koen nog hechter worden 
en er toe bijdragen dat de diep gesla
gen wonde geheeld wordt 

trouwe vrienden, als vele nieuwe ge
zichten mochten ze verwelkomen 
Ook de Federatie van Vlaamse Vrou
wen, afdeling Oudenaarde en andere 
plaatselijke Vlaamse verenigingen wa
ren aanwezig Kortom, het resultaat 
was schitterend en dit voor de eerste 
maal dat de Oudenaardse Vlaamse 
Vriendenkring zich inliet met wafels 
bakkenI 
Proficiat aan de innchters en nog veel 
sukses' 

Over „een gemeentelijk 
middenstandsbeleid" 

vrijdag 12 maart Denderhoeve-Ninove 
Na een geslaagde „Ontmoetingsavond 
met de Volksunie" van 12 februari II 
met als gastspreker Paul Van Grem-
bergen over de algemene krachtlijnen 
van het VU-programma voor de ge
meenteraadsverkiezingen, volgt nLi 
een avond geheel in het teken van de 
Middenstand VU-Groot-Ninove heeft 
in de voorbije jaren reeds herhaaldelijk 
het gebrek aan middenstandsbeleid 
van de PVV-SP koalitie aangeklaagd 
Op een goed half jaar van de gemeen
teraadsverkiezingen leggen wij aan de 

middenstanders de negatieve balans 
van dat beleid voor Senator Paul 
Peeters zal het daarbij hebben over de 
algemene VU-visie betreffende een 
gemeentelijk middenstandsbeleid en 
gemeenteraadslid André Baro spreekt 
over , vijf jaar anti-middenstandsbeleid 
in Groot-Ninove" Voor onze plaatselij
ke VU-verantwoordelijken meteen een 
unieke kans om ook te luisteren naar 
wat de middenstanders er zelf over 
denkeni 

Rik Haelterman 

tVIAART 
4 LEBBEKE Onderwijsavond met als gastspreker Jaak Vande-

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

straat Prijs 250 fr 

6 GENT Derde groot kinderkarnavalfeest georg door het FVV-
Gent In de Parochiale zaal van het Heilig Kerst, St -Salvatorstraat 
40 

6 KALKEN: informatieavond over de gemeenteraadsverkiezingen 
met als gastspreker kamerlid Daan Vervaet 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 Soks (achter het 
Scheldeland) met als gastspreker senator Walter Luyten Om 
18 u 30 Org Amedee Verbruggenknng 

6 GENT- Kameradenbal Vnendenknng Sneyssens Gent om 
20 u 30 in zaal „Roeland", Korte Kruisstraat 
LOKEREN: Vlaams-nationaal lentefeest om 21 u in zaal Heirbrug 
ZWALM. Mosselfestijn van VU-Zwalm in zaal „Maxim", Stwg 58 
te Hundelgem Beqin 17 u (200 fr, kinderen 50 f r ) 
NINOVE. Gespreksavond over „Gemeentelijk middenstandsbe
leid" met senator Paul Peeters Om 20 u 30 in de „Denderhoeve" 
Kennismaking en welkomstdrankje vanaf 20 u 
BRAKEL Spreekbeurt over „Vredesproblematiek ontwapening 
en bewapening" door Nelly Maes Om 20 u in de bovenzaal van 
het Brakelhof Rondplein Org Vlaamse Kring 
GENTBRUGGE: 18de Lentedansfeest VU-Gentbrugge-Lede-
berg om 20 u 30 in gemeentelijke feestzaal. Kerkstraat 

BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE jaarlijks gezellig ledenfeest 
i s m afdeling Heldergem Om 18 u 30 in zaal Torengalm te Aai-
gem 

OVERMERE-DONK Kleinkunstavond om 20 u met Jef Eibers In 
feestzaal „Wong" Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr Inr VUJO 

DE PINTE: 3de lentebal IJzerbedevaartkomitee-VOS in zaal 
Blancatony. Baron de Gieylaan 161 Om 20 u Inkom 80 fr , Jeugd 
en + 60-ers 60 fr Studio Pallieter 

GENT-BRUGSEPOORT: Breugelavond van 20 u 30 tot 24 u in 
Spijshuis Anna. Fonteyneplem 21 te Gent Keuze uit 10 menu's 
voor slechts 100 fr 

ERTVELDE VU-bal in zaal „James Beam", Hospitaalstraat te Ert-
velde Om 20 uur Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

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

6 

6 

12 

12 

13 

13 

19 

20 

20 

20 

20 

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

4 MAART 1982 
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WEST-VLMNDEREN 
MAART 

4 POPERINGE Spreekbeurt door senator Walter Luyten over 
„Minderheidsvolkeren in Europa" in zaal 't Belfort om 20 u Org 
Dosfelkring en FVV 

5 IZEGEM .Politiek Kaffee" met Nelly Maes, over gemeentelijk be
leid Om 20 u in de bovenzaal van het Vlaams Huis Grote Markt 
Organizatie VUJO-lzeqem 

5 ST-KRUIS-BRUGGE. VU-ledenfeest in zaal St-Elooi, Moerker
kesteenweg 187 Fondue-maaltijd voor 300 fr Eregast Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroucke 

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

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

7 IZEGEM. Kolportage met het weekblad ,Wij", o l v Rik Baert 
Start om 10 u aan het Vlaams Huis 

7 IZEGEM Wandeling te Schuifferskapelle o l v Luc Theunis 
Samenkomst om 13 u 30 in het Vlaams Huis Organizatie 
Wandelklub Vlaams Huis 

13 ICHTEGEM: optreden van Willem Vermandere in feestpaleis „De 
Engel" om 20 uur 

14 ASSEBROEK: organizeert 3de Meersentocht van Trefpunt 
Assebroek Inschrijvingen vanaf 12 u 30 aan de Daverlooklub, in 
de sporthal langsheen de Daverloostraat Aan de aankomst krijgt 
iedereen een boerenboterham met hesp en een wandelbrevet 
13 u „hoge-laarzentocht" over 20 km 14 u 30 „hoge hakken-
tocht" van 7 km Deelname in de kosten 60 fr voor volwassenen 
en 30 fr voor de kinderen 

16 POPERINGE „Leven in deze krisistijd" om 20 u in zaal Grauwe-
zusters Door pater Phil Bosmans (Bond Zonder Naam) Org 
Dosfelkring en DF 

17 GROOT-MENEN: Voordracht over EHBO in het huishouden 
m m V het Vlaams Kruis om 19 u 30 in Dorpshuis-Rekkem Org 
FVV 

18 POPERINGE: „Biologisch tuinieren" door Frans Verschoot Om 
20 u in zaal Vette Os Org Dosfelkring en FVV 

18 IZEGEM- Vic Anciaux (VU-voorzitter) over het tema „Met een 
Vlaams-nationale partij naar een Vlaamse staat', laatste voor
dracht in de reeks „Izegemse Gesprekken" Om 20 u in de Bar 
van het Muziekauditorium, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organi
zatie VSVK 

20 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM: Traditio
neel lentebal met het orkest Ronny Roland in de Gemeente
school, Markegemstraat te Wakken 

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

20 BRUGGE. 3de Reuze Prijskamp Manillen 10000 fr Om 18 uur 
Inleg 50 fr In het Breydelhof, J Suveestraat 2 Kaarten in 
voorverkoop geven recht op gratis tombola 

Dienstbetoon kamerlid 
Franz Van Steenkiste 
KORTRIJK in cafe „1302" Aug Rey-
naertstr 9 ledere maandag van 
18 u 30 tot 19 u 30 
WEVELGEM in cafe „De drie Molen
tjes" Van Ackerstraat 35 ledere 1ste 
vrijdag van 17 u 30 tot 18 u 
BISSEGEM in cafe „Leopold" Gulle-
gemstraat 23 ledere 1ste vrijdag van 
18 u 30 tot 19 u 

DEERLIJK in cafe „Bloemenhof" Tul
penlaan ledere 3de vnjdag van 18 tot 
19u 

HEULE in cafe „De Ouden Hert" 
Plaats 12 ledere 3de vrijdag van 
19 u 15 tot 20 u 30 

OP AFSPRAAK Tel 21 0540 (bureeO 
en 357992 (pnve) 

« t 

ld 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 met overschreden 

hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die in dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bi) een andere overheidsdienst, geldt in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 

3 Diploma van gegradueerde in sekretanaat en in moder
ne talen A6/A1 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 
1 47 tegen mdexcijfer 225,22 % 429720 - 741 983 dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 
400 frank storten op PR nr 000-00995 81-59 van het AZ Sint-
Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 12 maart 1982, met 
vermelding „Examen directiesecretans(-esse)" 
In te sturen: 
Uiterlijk tegen 12 maart 1982 aan de Personeelsdienst van 
het GCMW-Brugge, p a AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 
Brugge geschreven aanvraag deelneming eksamen, voor 
eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 31) 

Hff Wij in de Volksunie 

Izegemse gemeenteraad keurde 
eenparig VU-motie goed 
Vlaanderen en de Europese ontwikkelings- of expansiezones, het is een pro
bleem dat intussen wat bekendheid verwierf De Belgische regering had nage
laten een serieus en haalbaar voorstel te doen aan de Europese Kommissie. 
Die heeft dan maar zelf een voorstel gedaan, waarbij nagenoeg heel Wallonië 
kan genieten van steunregeling in het raam van het Europees Regionaal Fonds 
Voor Vlaanderen komen alleen Limburg, De Kempen en de Westhoek in aan
merking Andermaal een voorbeeld van twee maten en twee gewichten 
Het was Jaak Vandemeulebroucke die hjke Ekonomische Raad voor Vlaande-
op Europees niveau voor het eerst de 
kat de bel aanbond Anderen en heel 
wat Vlaamse instanties volgden om te 
protesteren Namens VU-lzegem deed 
VU-fraktieleider Geert Bourgeois ook 
zijn duit in het zakje om de protest-
stroom kracht bij te zetten Heel te
recht trouwens voor Izegem, dat in de 
voorbije twintig jaar al zware schokken 
inzake werkloosheid te verduren 
kreeg Denk maar even aan de 5000 
verloren gegane werkplaatsen in de 
schoennijverheid 
De motie die Geert Bourgeois op de 
voorlaatste gemeenteraad naar voren 
bracht, werd unaniem goedgekeurd 

Motie 
De gemeenteraad van Izegem, in ver
gadering bijeen op maandag 18 januari 
1982, stelt vast dat 
• het kieskanton Izegem door de 
Europese Kommissie met opgenomen 
werd in de lijst van ontwikkelingszones 
die in aanmerking komen voor de 
regionale en algemene expansiewet
geving. 
• dat het kanton Izegem, aansluitend 
bij het arrondissement Tielt, hiertoe 
nochtans was voorgesteld door de 
GOM-West-Vlaanderen, de Geweste

ren (GERV) en de Vlaamse Executie
ve, 

• dat deze beslissing voor gevolg 
heeft dat Izegem met kan rekenen op 
de steunverlening van het Europees 
Regionaal Fonds 

• dat bi] de recente herziening van 
de ontwikkelingsgewesten in België de 
meeste ontwikkelingszones in Vlaan
deren met langer werden weerhouden, 
daar waar op Waals-Brabant na, de 
meeste arrondissementen in Wallonië 
verder in aanmerking komen 

• dat de hantering van objektieve 
criteria tot een andere afbakening van 
ontwikkelingsgewesten zou leiden en 
meteen tot een gelijke behandeling 
van Vlaanderen en Wallonië 
De Izegemse gemeenteraad vraagt 
dan ook met de meeste klem dat de 
Belgische regering alsnog al het moge
lijke zou doen voor een wijziging door 
de Europese Kommissie van de in 
België erkende ontwikkelingszones, 
waarbij een gelijke behandeling tussen 
Vlaanderen en Wallonië dient nage
streefd en het kieskanton Izegem, aan
sluitend bij het arrondissement Tielt, 
als ontwikkelingszone zou erkend wor
den 

Reakties 
Burgemeester en schepenen voelden 
onmiddellijk aan dat het hier om een 
belangrijke aangelegenheid ging die zij 
met konden wegwuiven Ze deelden 
mee dat ze de motie gingen goedkeu
ren 
Alleen CVP-kamerlid A Bourgeois viel 
uit de toon door te stellen Goedi 
Maar het zal allemaal met veel uitnch-
teni" 
Daartegenover staat al jarenlang het 
Izegemse VU-standpunt dat je met 
zon pessimistische houding nergens 
komt En dat de Izegemse politici zich 
veel te weinig lieten gelden in Brussel 
en elders Men is veel jaren al te 
lankmoedig en lijdzaam geweest 
Die meerderheidsreaktie verbaasde 
ons eigenlijk met zo erg We keken wel 
verwonderd op bij de woorden en 
kommentaar van de meerderheids-
fraktieleider A Vierstraete Die vond 
de motie goed en zou ze ook goedkeu
ren Maar daarin werd zijns inziens de 
Vlaams-Waalse tegenstelling te veel in 
de verf gezet l 
Dat was nu eens een zuiver unitaire re
flex van de Izegemse CVPi In de 
dramatische omstandigheden die 
Vlaanderen nü al de laatste jaren mee
maakt, en met de voortdurende poli
tiek van twee maten en twee gewich
ten, zouden we zelfs durven spreken 
van een onbewuste anti-Vlaamse re
flex Want als die man goed zijn krant 
„Het Volk" las, dan zou hij weten dat 
het er nu al enkele tijd knoeit van de 
feiten die „de Vlaams-Waalse tegen
stelling te veel in de verf zetten" 
Intussen zijn we benieuwd wat het 
Izegemse schepenkollege als ant
woord zal ontvangen hebben van de 
diverse instanties aan wie de VU-motie 
gestuurd is (ev) 

Izegemse biblioteek naar krot ? 
Stadspatrimonium 
verkommert 
Terwijl het huidige bestuur een ge
meenteraadszaal heeft gebouwd 
waarvan de lukse elke verbeelding 
tart, laat men het bestaande gebou
wenpatrimonium verkommeren Het 
gebouw in de Wijngaardstraat, vroe
ger een stuk van de stedelijke avond
leergangen, was tot voor enkele maan
den gebruikt door de Izegemse politie 
Die IS intussen verhuisd naar een 
nieuw, maar sober gebouw op het 
administratief centrum Het gebouw in^ 
de Wijngaardstraat bevindt zich in een 
ellendige staat, zoals duidelijk blijkt uit 
de bijgaande foto's Het kollege van 
burgemeester en schepenen doet 
kennelijk mets voor het in stand hou
den van zijn bestaand gebouwenpatri
monium Dit gebouw dateert van vlak 
voor de Tweede Wereldoorlog Het is 
een stevige en nog met eens zo'n 
verouderde konstruktie Met een re
gelmatige onderhoudsbeurt, zou het 
gebouw zich in een uitstekende staat 
kunnen bevinden Thans zullen enor
me kosten moeten gebeuren 
De ramen zijn er zo erg aan toe dat ze 
vervangen moeten worden Hoewel de 
stad een zogenaamd energiebespa
rend plan heeft, zijn 8 op de tien 
radiatoren in januari kapotgegaan tij
dens de koudegolf Niemand had er 
aan gedacht het water af te laten 
tijdens de periode dat het gebouw met 
gebruikt werd Zowel buiten als bmnen 
heeft men de indruk met een krot te 
doen te hebben 

Schepen van kuituur wil verhuizen 
met stadsbiblioteek 

Voor de stedelijke openbare biblioteek 
bestaat een raad van beheer Die zou 
eigenlijk moeten beslissen over de 
behuizing van de biblioteek Maar 
schepen Andrea van kuituur heeft de 
gewoonte alles op haar eentje te be
disselen Het IS via de pers dat de raad 
van beheer heeft kunnen vernemen, 
dat de schepen de biblioteek wil on
derbrengen m dat krot 
Hiermee zal het stilaan voor iedereen 

duidelijk worden hoe ernstig de Ize
gemse CVP het meent met het biblio-
teekbeleid En ondanks de waarschu
wingen en voorstellen van de Izegem
se VU, die alvast bewezen heeft de 
ideeën en mankracht te hebben om 
een beleid terzake te. voeren 

De toegangsdeur heeft al aardig wat te 
lijden gehad Een papiertje meldt 
„Energie besparen = deuren dicht". 
Binnenin is op één nacht voor hon
derdduizenden franken schade aange

richt door nalatigheid 

Links van de ingangsdeur Een rommelige bedoening Bovenaan rechts een kastje 
waarvan te vermoeden valt dat het als brievenbus bedoeld is Misschien komt er 

een koppel meesjes in wonen'' 

En de radiatoren ze liggen er (benedenverdieping) 

-4'MAA'RT~1962 

r-?»t r,v./n'f 
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lepel & vork... 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene 
Tel 053-668215 

Fijn gebak 
i jstaarten 

su ike rwaren -

Res tauran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 ' 

\i1aandag gesloten 
sfeer 

Rustieke 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S i n t - L i e v e n s - E s s e 
Tel. 054-50.06.49 

Valideringscentrum LOTTO, 
aanneming tot donderdag
avond 24 uur 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 

Roomi |S 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 
U I T B E R G E N 

Te l 091-67 57 12 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vri jdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tol 13 u 

en op afspraak 

coR'i.i::TALS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dcnderstroek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t g e r o o k t e v is 

G o e d e w i jn hoe f t geen k rans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
TeL 015/71.19.40 

Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

üet ^alinsliuiö 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familicuak mM traditi.. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per^elet 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135 33 Tel 031 36 56 54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Etkenlel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-512148 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel. 02-767.45.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41. WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/21 3696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

HOF TEN DALE 

Kle ine maa l t i j den , v e r g a d e r i n 
gen , f a m i l i e b i j e e n k o m s t e n . 

K e r k v e l d s t r a a t 3 1 , 
«1420 E rpe -Mere 
" e l . 053-77.85.57 

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

DE S N O E C K 

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Uilqclezen dicnstbcloon 

K<>ss( Kt(,'t>nw( <j 38 
??G0 Nijlcn Tel 031/81 88'11 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

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

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-79 70.84 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer. 

Eethuis 't Voske 

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

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

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-374572 

^of Un C*ritl|oQtn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

lepel & vork... 
D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEIVI 
TeL 052/21.1606 

Algemene voeding bieren wijnen, l i
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

St eeds w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met sfeer 

D n e Egypten laan 11 . 

Gooik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

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

Welkom 

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

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

Lokaal van de Volksunie 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

Cafe , restaurant , speel tu in, 
te r ras W o e n s d a g en donder 
dag ges lo ten Maandag , dins
dag, v r i jdag vanaf 15 u Zater 
dag en zondag vanaf 's mid
dags 

Tel. 053-66.87.40 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevesl 60, LEUVEN Tel 016-
2286 72 
Kon Astndlaan 85, KONTICH Tel 
031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.. 
02-218 7489 
Brugse Baan 1, Hulste Tel 056-
71 1536 

Grote parkeerterreinen, zalen vri) 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
t vat. Levende Water Tönisstetner 
Sprudel, goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 

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

Rest zondag gesloten - Hotel open 

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

den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fi jne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

sti jvolle salons, grote tuin 
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Geslaagd ledenfeest van afdeling Kessel-Lo 
Het begon reeds in een goede stem
ming Vanaf zeven uur kwamen de 
eerste vrienden binnen en bij een fris 
apentiefje werd het een hartelijke be
groeting, en voor de nieuwe leden die 
erg talrijk waren, een eerste kennisma
king 

René Artoos zorgde met zijn combo 
voor de gewenste sfeer en weldra was 
de zaal met de negentig ingeschreve-

Gemeente Haacht 
Aanwerving van één 
bibliotekaris en zes 

biblioteekassistenten 
(deeltijdse 

betrekkingen) 
Het gemeentebestuur van 
Haacht gaat over tot de aanwer
ving van één bibliotekaris en 
van zes biblioteekassistenten, ie
der met deeltijds uurrooster 
De kandidaten moeten mini
mum 21 jaar oud zijn voor het 
ambt van bibhotekans en 19 jaar 
oud zijn voor het ambt van bi-
bhoteekassistent en de leeftijd 
van 45 jaar niet overschreden 
hebben op de uiterste datum van 
het indienen der kandidaturen 
De volledige aanwervingsvoor-
waarden zijn te bekomen op het 
sekretanaat van het gemeente
huis, Wespelaarsesteenweg 79, 
2840 Haach t, telefoon 016/60 05 22 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, dienen 
per aangetekende brief te wor
den gericht aan de Heer Burge
meester van 2840 Haacht, ten 
laatste op 22 maart 1982 (als be
wijs geldt de datum vermeld op 
het poststempel) Na deze datum 
zullen ZIJ als ongeldig worden 
beschouwd 

A Le Floy 
(Adv. 361 

nen volledig bezet Voorzitter Gilbert 
wenste op een fijn-humonstische wijze 
allen welkom en Willy — onze alomte
genwoordige volksvertegenwoordiger 
— wees in zijn inleiding op de ernstige 
taak van de mandatans de aanbren
ger van nieuwe ideeën, de aanklager 
van wanttoestanden in onze maat
schappij en de vechter voor een vrij, 
zelfstandig en sociaal-vooruitstrevend 
Vlaanderen Alle VU-leden moeten dit 
mandaat helpen waar maken Een hele 
groep bereidwillige dames brachten 
hierna de lekkere schotels waterzooi 
aan die Jos in overvloed en met be
kwaamheid had klaargemaakt En of 
het smaakte' 

Met een bewonderendswaardige vlot-
heid en taalvaardigheid vertolkte An
gelica Van Itterbeek tussendoor enke
le merkwaardige stukjes als aanden
ken aan Wies Moens en twee erg 
spintuele kursiefjes van Carmiggelt 

De zaal bleet muisstil ons Nederlands 
IS zo mooii ^ 

Na de koffie en de taart verduidelijkte 
ons fraktievooKzitter Van Itterbeek wat 
de Volksunie als oppositiegroep In de 
Leuvense gemeenteraad heeft kunnen 
bereiken en wat er nog te doen valt En 
dat IS heel wati 

Al bij al, een zeer geslaagde avond 

Naast het lekkere eten hebben we 
heel wat geestelijk voedsel meegekre
gen, een goede basis voor een degelij
ke verkiezingsstrijd 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.88.37 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

Dank aan allen die meegeholpen heb
ben dank aan Jos, onze kok, en vooral 
ook dank aan de muzikanten die langer 
speelden dan ze beloofd hadden om
dat de stemming er zo in zat 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle g ro te DUITSE - F R A N S E 
- I T A L I A A N S E M E R K E N 
5 jaar W A A R B O R G 
V V L A A M S E F I R M A 

vraag dokumentatie Postb 25, 
2000 Antwerpen XI. 

Gemeente 
Middelkerke 

Aanbestedingen 
Het kollege van burgemeester en 
schepenen brengt ter kennis dal 
op woensdag 17 maart 1982 tot 
iBu. 30, ten gemeentehuize tij
dens een zitting van het schepen-
kollege ^zal overgegaan worden 
tot de opening van volgende aan
biedingen 
— exploitatie markt centrum 

Middelkerke 
— verkoop konsumptie-ijs 

strand en zeedijk. 
Deze aanbiedingen dienen bij 
middel van gesloten en onder 
dubbele omslag geschreven aan-
oiedingsbneven, vergezeld van 
een getuigschrift van goed ge
drag en zeden, ter post aangete
kend besteld te worden daags 
voor de datum der aanbesteding 
De aanbiedingen mogen ook af
gegeven worden op de openbare 
zitting vastgesteld voor het ope
nen hiervan 
Lastenboeken zijn te bekomen 
op het gemeentesekretariaat 

(Adv. 32) 

Aanbevolen huizen 
Carrosserie

schilderwerken 

Victor D e Keyser 
Daalst raat 76 

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

Tel 02-269 37 02 

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

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-62 37 65 

T E L 014-21.12.07. 
FRAIK INSTRAAT 20, 

H E R E N T A L S . 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 
Nederweg 109, Izegem 
Tel. 051-30.15.37 

Afsp raak voo rm iddag of na 19 uur 

V laamse - Franse - Engelse meube len 

C o m m o d e s , kasten, b ru idskas ten , sécré ta i res 

Ma t ige pr i jzen 

De Roover-
Vanwesemael 

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

Maatschappelijke zetel 
Dij lestraat 13. 
2850 Keerbergen. 
TeL 015-51.45.40. 

Magaz i jn 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 

ken 
Lood- zink- en rootingwer-

n 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel 015-233887 

V I D E O - M A S T E R 

PVBA 

T E C H N I C U S 

M A R C U Y T D E W I L G E N 

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

Tel 16.34.16. 

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

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

Gnierij .de G.np.nerl... 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

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

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

BRABANT 
MAART 
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HERENT-VELTEM-WINKSELE „Eigentijds gemeentbeleid" 
werkavond met kamerlid-burg J Gabriels en het projekt „De 
Wakkere Burger" om 20 uur in zaal Aroma, Mechelsesteenweg 
te Herent 
TERVUREN: 17de lentebal in zaal „De Engel", Kerkstraat Kaas-
schotel te verkrijgen vanaf 18 u Opening bal om 21 u met D J 
Carlos 

TIENEN VU-dansfeest in Schuttershof, Potterijstraat 

TERVUREN. VU-dansfeest om 20 u 30 in zaal Den Engel, 
Kerkstraat 
BRUSSEL: Algemene vergadering werkgroep „Gemeenteraads
verkiezingen 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 
VOSSEM 3de grote VUJO-fuif in zaal Edelweiss om 20 u 30 
Muziek Rockbar van lokale zender Radio Lipstick Inkom 60 fr 
ALSEMBERG: 9de Pensenkermis in zaal Ons Huis, Vroenenbos-
straat te Dworp Vanaf 18 u Ook op zondag 14 maart vanaf 12 u 
BRUSSEL: Arrondissementeel bal Brussel-Halle-Vilvoorde in de 
Ancienne Belgique, Steenstraat 15 
ALSEMBERG: VU-eetfeest in het Gildenhuis te Dworp Ook op 
14 maart 
HEVERLEE VU-dansfeest om 20 u 30 in Sporthal, Hertogstraat 
VILVOORDE-PEUTIE: groot pannekoekenfeest vanaf 13 u in de 
parochiezaal Faubourg, Hovenierstraat te Vilvoorde 
MEISE-WOLVERTEM- Spreekbeurt door dr Mik Van Opstal 
over Medici en atoomwapens Met film Paul Jacobs en de 
atoommaffia Om 20 u in De Pomp, Vilvoordsesteenweg te 
Meise 
BRUSSEL: Grote Zuid-Afnka-avond ingericht door het N S V 
Om 20 u in UFSAL, Vandesandestraat 1 te Koekelberg Pro
gramma Film, spreekbeurt door Wim Jorissen Informatiestands 
en wijnproeven 

ETTERBEEK: VUJO-VUB middagdebat met Jaak Gabriels over 
„milieubeleid" Campus Oefenplein, lokaal C 113, vanaf 12 u 30 
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Kaas- en wijnfeest in zaal 
„Lijsterbes", Oudstnjderslaan 2A te Kraainem Begin 20 u Ook op 
zondag 20 
MOORSEL CTervuren) Spagetti-avond georganizeerd door de 
nieuw opgenchte VU-afdeling in de parochiezaal vanaf 18 u 
AARSCHOT: VU-bal in zaal Vinea, Poortveldenplein om 21 uur 
Orkest Edwin Andersen and the Shallows 

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

TILDONK: VVVG-ontspanningsfeest in zaal Familia vanaf 14 uur 
JETTE VUJO-spreekbeurt door senator Walter Luyten, Jetse-
steenweg 548 om 20 u 

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

MEISE - WOLVERTEM: 3de kaas-, wijn- en zangavond in het 
Sportcentrum van Meise, Brusselse steenweg 65 Vanaf 18 u 
TIENEN: Vienng oudste leden Lambert en Odile Merkx-Carlens 
en Pelagie Verstraete-Ruell Met medewerking van kamerlid Willy 
Kuijpers 
HALLE: VUJO-spagetti smulfestijn in zaal „Edelweiss", Kasteel
straat 46 te Essenbeek Vanaf 17 u en op zondag 28/3 vanaf 
12u 
ZEMST: 6de Fusiebal in zaal Prins Leopold vanaf 20 u 
BRUSSEL (stad) 3de haantjeskermis van VU en VUJO-Brussel 
(stad) vanaf 12 tot 22 u Zondag vanaf 12 tot 16 u In 't Schuurke, 
Oude Graanmarkt 25 te Brussel 
PEPINGEN. 3de Haantjeskermis vanaf 11 u 30 in zaal 't Kester-
hof, Stwg naar Kester 

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 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag «n vrijdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel: O 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel: 02-582 22 22 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS • SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisebiraat 238 
9500 GERAARDSOERGEN 

Tol 054 4125 89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur. 

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

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

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

Wit houten meubelen In Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
vi/endt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk weg 8, 1760 Roosdaal-Stnjtem 

Tel 054-33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen 

Sparen, lenen, verzekeringen, 
dienstbetoon 

FONS PRINSEN 
Groep ARGENTA 
Tel, 02-569.09.14 

02-569.11.17 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12, 9300 
AALST - TeL 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

DE KERAMIEKKELDER 
Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, Jette 
Sanitair, dakbedekking, gasver-
warming of regelen mazout-
branders. 
Tel. 426.19.39. 
Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag na 
16 u. 

KLEDING LENDERS 

Snit D.ifinoiidstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GELD 
onmiddellijk te bekonnen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-21.27.57. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel. Tel: 511.6133 

Privé: 56903 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUOI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk. _ , , , 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
TeL 031-81.77.06 

Gratis priisofferte 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24, 
9480 Oenderhoulem 
Tel 053 2193 25 

I D E L - Tel 011-534349 

Gelegenheidsgri i f iek Huwoli|k - Ge 
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind ci 
etiketten Houten drukletters - Rekin 
ine-kalenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwttz 
Rodenstock 

Hereritolsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 210896 
Kerkbtraat 44 Antv^/erpen 
Tel 35 65 75 

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

^ . 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

troii 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD ll-LAAN 212 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL. 058/51.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wijnegemstraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19,93 
Import - Export 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

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

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers, 

B -h M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

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

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

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

Leon Theodorsiraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

JEF THIJS 
ALLE 

VERZEKERINGEN 

KONING LEOPOLDLAAN 1 

3180 WESTERLO 

TEL 014-54.48.07 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRÜFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 

014-31 1376 

lustrerie 

Hand- & 
Elektrisch 

Gereedschap 
voor Hobbv en 
dl strie 

R i j ksweg 316, 318, 320 

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

- Te l . 011-76.43.15 

mare 
de vriese 
bar, ruzettelddn 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-korlrijk 

^^r^ jS iMj IMj^^^ K ' ' 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,/, 
vakkundige retouche 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

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

i4jJ4.i. i . i i i i . , j j imi.«K.', i i j . i j j , imni. i . i . ! 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18u 425 46 42 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus, 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-213636 
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AVENSBi 
m Mensen van bij ons 

l ^ w a ï aurice De Wilde: 

„Kollaboratie 
blijft heet hangijzer 

B R U S S E L - Maur ice D e Wi l 
de is nagenoeg zeven jaren lang 
onafgebroken van het tv-scherm 
weggeweest . Nochtans heeft hij 
al die tijd als BRT-journalist 
koortsacht ig gewerkt aan een 
dokumentaire reportage die uit
gegroeid is tot veruit de belang
wekkendste dokumentaire reeks 
die de BRT ooit op het scherm 
zal gebracht hebben; zowel wat 
de omvang van de programma
reeks als wat het informatiege
halte ervan bet re f t 

Z e v e n jaar lang heeft D e Wi lde 
geen vakantie genomen, en gere
geld werkweken van 90 uren ge
presteerd. W a t aanvankel i jk be
doeld was als een beperkte door
lichting van de kol laborat ieperio-
de is uitgegroeid tot een indruk
wekkend historisch onderzoek, 
waarvan de eerste reeks van 17 
programma's sinds vorige vri j
dagavond onder de gemeen
schappel i jke noemer „De Nieu
we Orde" elke week op TV 1 
wordt uitgezonden. 

Het mocht gevreesd worden, 
maar kon ook verwacht worden, 
dat van bij de eerste bi jdrage „De 
kleine diktators", vorige vri jdag, 
de reakties in belangri jke mate 
emotioneel waren Allicht omdat 
rexist Leon Degrel le in een over i 
gens zeer kritisch omkaderd in
terview aan bod kwam. Nochtans 
werd vooral nagegaan hoe het 
fascisme eerder in Franstalige 
dan wel in V laamse kringen in
gang vond. Maur ice De Wi lde 
hoopt nu dat de volgende uitzen
ding, die het Vlaams-nat ional is-
me in de kollaboratie belicht, 
vooral rustiger reakties van de 
ki jkers zal losweken, en dat in 
het radioprogramma achteraf 
(om 22 uur na het nieuws op 
BRT 1) vooral informatieve vra
gen en reakties aan bod zullen 
komen. Over igens heeft hij ons 
in een urenlang interview toever
t rouwd dat deze historische 
reeks „De Nieuwe Orde'in zeer 
ui teenlopende kringen grote 
ogen zal zetten door enkele 
schokkende geschiedkundige 
feiten, maar Maur ice D e Wi lde is 
de hem eigen reportagesti j l ge
trouw gebleven en maakt ophef
makende reportagefl i tsen hard 

• met dokumenten en andere on
weer legbare getuigenissen. Hoe 
dan ook, Maur ice D e Wi lde is er 
weer op het tv-scherm in een 
reportagereeks zoals nog geen 
BRT-journalist vóór hem maakte 
en waarin hij onvermijdel i jk al
weer een omstreden BRT-repor-
ter zal z i j n -

Onderschat 
— Maurice De Wilde blijft een 

lastig man In het Omroepcentrum 
aan de Reyerslaan; allicht ook omdat 
hij geen volgzaam partljmannetje is, 
maar vooral om zijn BBC-achtige 
manier van aanpakken. Meteen Is dat 
onmiskenbaar zijn sterke troef Wie 
herinnert zich niet de prachtige en 
haast telkens ophefmakende repor
tages over MIjnalarm, Dure Elektrici
teit, De Havens, Wapenhandel ën 
aangrijpende nieuwsbeelden vanuit 
Chili, de Russische Invasie in 
Tsjechoslovakije-

Maurice De Wilde heeft veel last 
gekregen. Een proces Zware Inter
pellaties In het parlement Vinnige 
disputen met de BRT-hlerarchIe Ze
ven jaar geleden werd dan gezegd en 
geschreven dat hl| op een zijspoor 
werd gerangeerd-

— Maurice De Wilde: „Ik kan dit nu 
nog niet met een formeel ja of nee be
amen Wel waren er ernstige moeilijk
heden En dan werd mij verzocht een 
historische dokumentaire over de kol
laboratie te maken Men is mij bij de 
nieuwsdienst komen weghalen, maar 
de nieuwe opdracht bleef informatie-
werk Ik heb zelf wel het sterke ver
moeden dat die kollaboratie-dokumen-
taires mij werden toevertrouwd omdat 
hierbij onvermijdelijk behoorlijk wat 
moeilijkheden zouden opduiken Tevo
ren behandelde ik ook onderwerpen 
die ik niet graag liet liggen Maar deze 
opdracht hebben mijn oversten en 
ikzelf alleszins zwaar onderschat Ik 
was gewoon aktualiteitsreportages te 
maken Ik was geen deskundige in 
historische problemen Mijn onwe-

merkwaardige schilderkunst, maar de 
FN-wapens als meest bekende ambas-
sadeursprodukten van ons volk funge
ren! In Chili heb ik die FN-wapens 
tegen mijn eigen lijf aan gekregen 
Wat zou ik dan nog geaarzeld hebben 
om een enquête over de Belgische 
wapenhandel te maken''" 

— Nu pakt u uit met een indruk
wekkend onderzoek, waarbij in een 
eerste reeks van niet minder dan 17 
uitzendingen, die elk tussen ander
half en twee uur zendtijd beslaan, het 
ongemeen dellkate probleem van de 
kollaboratie behandeld wordt. 

— Maurice De Wilde: „De vinnige 
reakties in de radiouitzending volgend 
op onze eerste tv-uitzending vorige 
week hebben mij meteen geleerd dat 
zoveel tientallen jaren na de oorlogsmi
serie de passies enorm hoog kunnen 
oplaaien als enkele woorden over kol
laboratie vallen op het tv-scherm In de 
eerste vier bijdragen behandelen we 
de vooroorlogse aanloop tot de Nieu
we Orde en de kollaboratie De dertien 

tendheid over de geschiedschrijving 
was zo groot, dat ik zelfs niet besefte 
dat over de kollaboratie nauwelijks 
historische bronnen konden worden 
geraadpleegd Pas later moest ik erva
ren dat de dokumenten waarover het 
Auditoraat-Generaal en de Staatsvei
ligheid beschikken niet zo maar uit 
handen worden gegeven, ook al om
dat er een archiefwet van kracht is, 
waarbij historische dokumenten 
slechts 100 jaar na de erin aangehaal
de feiten door de burger kunnen opge
ëist worden Maar precies die moeilijk
heden om bronnen vast te krijgen was 
een uitdaging voor mij De Staatsveilig
heid hield steevast de archiefdeuren 
gesloten, maar bij het Auditoraat-Ge
neraal geraakte ik in mijn opzoekings-
werk, in de goede richting 

Nooit ben ik op moeilijkheden uit 
geweest Toch oordelen sommigen dat 
ik pas echt opleef als ik met moeilijke 
onderwerpen te maken krijg En ik 
moet toegeven dat ik er blijkbaar met 
toe kom om problemen van mij af te 
zetten Dat heeft mij inderdaad al wat 
behoorlijke miserie en met zo'n bijster 
plezierig leven bezorgd 

Maar ik blijf van oordeel dat een in
stelling van openbaar nut, zoals de 
BRT, noodzakelijkerwijze alle proble
men moet behandelen die de mensen 
na aan het hart liggen 

Zo blijft de wapenhandel vooral 
longeren sterk intrigeren Bij verschil
lende buitenlandse reportages moest 
ik ervaren dat met onze nog immer 

daaropvolgende programma's belich
ten de rol van de „gevestigde kringen" 
tijdens de oorlogsjaren We gaven 
onze dokumentaire-reeks de titel „De 
Nieuwe Orde" mee, omdat we duide
lijk willen maken dat zowat iedereen 
iets anders dan te voren wilde In 
verschillende kringen leefde inderdaad 
groot ongenoegen over het slechtwer-
kend parlementair regime, ook getrou
we Belgicisten keken uit naar een 
nieuw en meer autoritair bewind Na 
een tweede reeks van de eigenlijke 
kollaboratie volgt dan een programma
reeks die voorbereid wordt door Paul 
Loyet Nadien moet nog een derde 
uitvoerige reeks uitgesproken over de 
kollaboratie volgen En nadien volgt de 
repressie 

Sommigen hebben mij jaren gele
den verwonderd gevraagd Gaat gij 
kollaborateurs interviewen f 

Over de kollaboratie bestaan tot 
nog toe, spijtig genoeg, geen boekwer
ken Nu IS het er mij allesbehalve om te 
doen oppervlakkige informatie te bren
gen Hoe kan je een tv-onderzoek over 
kollaboratie realizeren zonder met 
mensen te gaan praten, die zelf in de 
kollaboratie aktief geweest zijn Vooraf 
stellen dat kollaborateurs met zouden 
mogen geïnterviewd worden, komt 
neer op het voorrang geven aan een 
politieke ideologie boven de informa
tietaak van de historicus en de journa
list Dat stoort me zwaar Er is overi
gens nog een verschil tussen het 
begrijpen van bepaalde politieke hou
dingen en daden en het goedkeuren 

ervan Ovengens zal bij het behande
len van de repressie het er ook op aan 
komen de onderscheiden vormen van 
repressie te belichten De repressie 
vanuit het verzet en ook de gerechtelij
ke repressie Dat die gerechtelijke 
repressie bij ons biezonder streng is 
geweest kan bij voorbeeld al blijken uit 
het feit dat Oostfronters aanvankelijk 
de doodstraf toegewezen kregen en 
vrij snel die zware straf zagen vermin
deren tot 5 jaar hechtenis en zelfs 
minder Bij zo'n veschillen tussen ver
oordeling en uitgezeten straf kan men 
zich bedenkingen maken ^ 

— Nog vóór de eerste uitzending 
op antenne ging was er al behoorlijk 
wat heibel, omwille van het interview 
met kollaborateur Leon Degrelle-

— Maurice De Wilde: „Er was 
inderdaad een zwaar juridisch pro
bleem Maar ik ben zeker met naar De
grelle gegaan uit sympatie voor die 
man We hebben dat interview grondig 
voorbereid, we zenden tal van diens 
verklaringen uit met zeer kritische 
kommentaar We zijn met 12 kilo ge
schiedkundig materiaal naar Madrid 
getrokken We hebben Degrelle twee 
opeenvolgende dagen van 's morgens 
tot 's avonds 'geïnterviewd of beter 
zeer kritisch benaderd, echt aan de 
tand gevoeld Ik ben ervan overtuigd, 
dat dit interview voor de geschiedenis 
van belang zal blijken te zijn Is het 
voor de geschiedenis met belangrijk uit 
de mond van Degrelle de bekentenis 
te vernemen dat hij enorme sommen 
en uit fascistisch Italië en uit nazi-
Duitsland heeft ontvangen ? 

Ik vond het dan ook onbegrijpelijk, 
dat precies een Vlaming in een emotio
nele reaktie op onze eerste uitzending 
het Degrelle-interview laakte 

Hopelijk zal uit onze dokumentaire 
reeks voldoende het besef doordrin
gen, dat een aantal Walen zeker zo
veel gekollaboreerd hebben als hun 
Vlaamse evenknieën En trouwens om 
redenen, die nog minder het licht mo
gen zien dan bij de Vlamingen Ook is 
het zo dat in de kollaboratie een grote 
verscheidenheid aan de dag werd ge
legd Er zijn mensen die reeds voor de 
inval in Rusland bij de Waffen-SS 
gingen Er zijn mensen die toetraden 
tot het Vlaams legioen na het uitbre
ken van het oorlogsgeweld Er zijn 
mensen —• verklikkers — die in dienst 
van de Duitse politie stonden Maar er 
zijn ook mensen die als kollaborateurs 
met de vinger gewezen werden omdat 
ze zonder meer een VNV-lidmaat-
schap hadden Vooral deze laatsten 
moeten naderhand een vreselijke ont
goocheling hebben meegemaakt 

Ik praat dus zeker mets goed Maar 
wie heeft in zijn leven — in vredestijd 
— met al eens een vergissing ge-
maakt'^ In oorlogstijd kan dit evenwel 
voor het verdere leven gewoon fataal 
zijn En IS het moeilijkste in het leven 
met openbaar op uw stappen terugke
ren "^ 

Was in '40 met 95 procent van de 
mensen in dit land overtuigd dat de 
Duitsers de oorlog gingen winnen'^ 
Dat betekent met dat ze sympatie voor 
de Duitsers hadden Bijlange met 
Maar wij willen vernemen waarom een 
aantal Vlamingen en Walen — een 
minderheid — wel wensten, dat de 
Duitsers de oorlog zouden winnen 

— Uw tweede aflevering zal deze 
week vooral de Vlaamsnationalisten 

aanbelangen en ook treffen. 

— Maurice De W\de: „Nogmaals, ik 
stel informatie boven politieke ideolo
gie Een groot aantal (Vlaamse) jonge
ren heeft achteraf moeten ervaren dat 
ZIJ met alleen de vergissing van hun le
ven begaan hebben, maar dat zij ook 
nog bedrogen werden door precies in 
oorlogstijd voor de Vlaamse autonome 
staat waarvan zij droomden, hun 
hemd uit te doen Wij zullen het in de 
uitzending hebben over het dubbel 
bedrog de Duitsers die de Vlamingen 
op een gemene manier bedrogen en 
ook Vlaamsnationale leiders die. al was 
het nog maar door het achterhouden 
van informatie, hun volgelingen bedro
gen Ik besef dat deze historische 
informatie in bepaalde kringen zwaar 
pijn zal doen We kunnen slechts ver
hopen dat de kijkers allereerst de 
dokumentaire uitzending rustig bekij
ken 

Geen pers visie 

Van een andere zijde wordt mij nu al 
— ZIJ het nog bescheiden — aange
wreven dat ik van veel zwart grijs zal 
maken, maar dat door onze uitzendin
gen anderzijds van veel wit ook grijs 
wordt gemaakt middels het historisch 
feitenrelaas ' 

— Wat IS het ultiem doel van dit 
jarenlang historisch reportagewerk? 
Een oude wonde weer opentrekken? 

— Maurice De Wilde: ..Zeker met, 
maar wel informatie geven, ook over 
dit uiterst delikaat oorlogsgebeuren 
dat onze gemeenschap heeft ver
scheurd Met het ouder worden ben ik 
nog meer aan het relativeren toe Bij 
voorbeeld dé kollaborateur bestaat 
niet. Ik tracht begrip op te brengen 
voor menselijke vergissingen Vooral 
kan misschien een steentje bijgedra
gen worden tot wat groter verdraag
zaamheid Terloops, ik heb de ervaring 
dat Vlamingen die in de kollaboratie 
stonden algemeen méér vertrouwen 
hadden in ons reportagewerk, terwijl 
de Walen zich veeleer voor medewer
king afschermden Maar enkele 
Vlaamsnationale leiders hebben vol
gens mij ook onverantwoord forfait 
gegeven Uiteindelijk hoop ik dat we 
door onze uitzendingen kunnen bijdra
gen tot een grotere onafhankelijkheid 
en waardering voor de BRT en tot een 
beter begrip onder de mensen 

Elke uitzending van „De Nieuwe 
Orde" werd gekeurd en herkeurd 
door een blezondere wetenschappe
lijke kommissie én door de BRT-
hlerarchle. Toch houdt men In diverse 
BRT-echelons zijn hart vast voor de 
uitwerking van dit biezonder heet 
hangijzer, dat Maurice De Wilde 
heeft aangebracht 

Is het daarom dat deze grootse 
BRT-produktie geen persvisie waar
dig werd bevonden, om de uitzending 
van deze dokumentaire niet te veel 
ruchtbaarheid mee te geven? 

Is het daarom dat de aanvankelijk 
voor zondagavond geplande uitzen
dingen van de Nieuwe Orde In extre
mis werden verschoven naar de vrij
dagavond, waarbij voorzien Is in de 
konkurrentiele uitzending van een 
speelfilm op het andere net? Terwijl 
anderzijds de aangekondigde weder-
ultzendlngen tijdens de daarop vol
gende week op het tweede net ook al 
zijn geschrapt- (hds) 
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