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De blauwe beloften
De berg heeft een onoverzichteli|ke horde muizen
gebaard. En vanaf vandaag vreten die bij iedere
burger thuis de kaas uit de schapraai.
De regering-Martens V heeft minder dan drie maand
nodig gehad om haar absolute onbetrouwbaarheid te
bewijzen. In de regeerverklaring — die nauwelijks
enkele weken oud is — heette het nog plechtig en nadrukkelijk dat het tekort op de lopende begroting beperkt zou blijven tot 200 miljard. Dat strookte trouwens
met de angstige bezwering van de EEG-kommissie, in
geen geval de 200 miljard te overschrijden. Vandaag
echter kondigt de regering aan dat de put 252 miljard
zal bedragen, méér dan een kwartbiljoen! En men
hoeft niet in het koffiedik te turen om te beseffen, dat
het tekort einde '82 in de buurt van 300 miljard zal
liggen.
Even plechtig werden bij de regeerverklaring bezuinigingen van om en nabij 120 miljard in het vooruitzicht
gesteld. Op begrotingsvlak echter wordt nu nauwelijks
70 miljard bezuinigd, terwijl er nog 20 miljard uit de
sociale zekerheid wordt gegraaid.
Na de devaluatie heette het, dat deze maatregel het
aantal werklozen zou stabilizeren rond de 450.000.
Vandaag worden er koudweg 520.000 in het vooruitzicht gesteld.
Deze regering jaagt haar treinen op volle stoom door
de misti
Vooral de derde trein wordt een peperdure rit. En passagier zijn wij allemaal, tegen wil en dank. Er is reeds
uitgerekend dat het kaartje neerkomt op een inlevering van 50.000 fr. per modaal gezin, op een aftapping
per modale burger van minstens 6 a 7 % en op een
verlies aan koopkracht van ongeveer één-tiende.
De rekening voor het jarenlange wanbeheer wordt nu
geprezenteerdt het gros van de bescheiden inkomens
moet mee betalen voor het geknoei van de traditionele
partijen.
Vooral de PW-PRL staat in haar heihd. De blauwe
verkiezingsbeloften spatten uiteen als zeepbellen. De
Clercq en zijn vrienden hadden op alle toonaarden geschreeuwd dat niet wij, maar dat de staat boven zijn
stand leefde. Vandaag wordt het peil van de staat nauwelijks omlaag geschroefd, maar is het de burger die
ver beneden zijn stand wordt gedrukt Tegen alle P W beloften in komen er nieuwe lasten en belastingen.
De aangekondigde reg^eringsmaatregelen zijn een
brutale hold-up, een dag-aan-dagpolitiek om vlug geld
bijeen te graaien zonder kijk op de toekomst en zonder
samenhangende visie. Als voorbeeld voor het geknoei
moge gelden, dat de regering de laatste reserves in de
Pensioenkas en het Fonds van de Kinderbijslag mee in
de put gooit.
En waarvoor? ledere burger beseft dat het land in de
katastrofe wegzinkt, ledere burger is bereid, het zijne
ertoe bij te dragen opdat dit niet zou gebeuren. De
inspanning die vandaag echter van iedere burger
geëist wordt, is boter aan de galg. Van een nieuw industrieel beleid komt niets in huis; er wordt niet eens
een uitzicht op geboden. De politiek van verkwisting in
verlieslatende of ten dode opgeschreven bedrijven
gaat gewoonweg verder. Er is geen enkele waarborg
dat de bijna 80 miljard, die uit de familiale budgetten
overgeheveld wordt naar het bedrijfsleven, degelijk
zal worden besteed:: geen toezicht, geen kontrole, geen
medebeheer, geen vernieuwings- of tewerkstellingsbeleid, niets.
En dan moet nog maar eens uitdrukkelijk gesteld
worden — hoelang nog, tot in den treure — dat de
Vlamingen twee keer betalen. Vlaanderen draait een
eerste maal op voor de fratsen en het geknoei van de
traditionele partijen én een -tweede maal voor de
fratsen en het geknoei in Wallonië.
De Belgische armoede wordt nu tastbaar!
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De onvermijdelijke splitsing
Er is dezer dagen een ontwikkeling op gang gebracht, die niet
meer kan worden teruggedraaid: de regionalizering van de vijf
nationaal gebleven sektoren — steenkool, staal, textiel,
scheepsbouw en glas — wordt een feit, vroeg of laat Uiteraard
verheugt die ontwikkeling ons ten zeerste. Wij hebben ze
geëist en voorspeld, wij hebben altijd beweerd dat de huidige
regelingen onhoudbaar zijn: de Volksunie krijgt eens te meer
gelijk Maar tegelijkertijd hoeden we ons voor ieder optimisme: de kogel is nog lang niet door de kerk.
Het is natuurlijk belangrijl^ dat de
eerste minister, namens zijn regering, in het publiek zegt dat de opsplitsing van de nationale sektoren
voortaan bespreekbaar wordt
Maar de verklaring van Martens is
niet het gevolg van een voluntaristische beleidskeuze. Wel integendeel heeft de huidige regering
zich, meer dan alle vorige, uitgesloofd om de Waalse staallobby
ter wille te zijn. Ze raakt echter
steeds vaster gekneld tussen de
Waalse eisen en de EG-maningen,
tussen haar eigen vnjgevigheid en
de onwil van de internationale financiële wereld om de waarborgen voor het Waalse staal au
sérieux te nemen Omdat de uitweg naar nog grotere toeschietelijkheid ten voordele van het Waalse staal haar dreigt afgesneden te
worden, kiest de regering dan
maar in arren moede voor de
eventuele vlucht naar voren.
Evenmin is het onbelangrijk dat de

CVP zich over een paar dagen —
in min of meer vage of duidelijke
termen, dat zal wel blijken —
uitspreekt ten voordele van de
regionalizatie. Maar ook daarmee
is het hek nog lang niet van de
dam: CVP-kongressen doen er
zéér lang over om vertaald te
worden in het beleid, als dat überhaupt ooit gebeurt Ook bij de
CVP is er nauwelijks sprake van
een voluntaristische keuze, van
een versterking der federalistische opvattingen. De partijtop
heeft zich meer dan twee jaar
lang, tegen de basis in, verzet
tegen de regionalizenng. De late
bekenng en de lipi^endienst die
thans aan deze idee wordt bewezen, zijn ingegeven door de vrees
dat op het kongres de basis —
desnoods bij monde van de CVPJongeren — wel eens het deksel
van de ketel zou willen doen springen. De bocht wordt dus tijdig
genomen, althans verbaal. Swae-

len, in hart en nieren een verstokte
unitarist zal er niet boos om zijn:
zijn definitieve verkiezing tot CVPvoorzitter gebeure best met zoveel mogelijk handgeklap..
Alhoewel we dus uiterst wantrouwig staan tegenover deze plotse
en late bekeringen, vertrouwen
we er vast op dat de ontwikkeling
zich zal doorzetten. De hamvraag
daarbij is echter: hoe? Het opdelen van de nationale boedel wordt
een harde en rechstreekse konfrontatie tussen Vlaanderen en
Wallonië. In Vlaanderen wordt gesteld — en terecht — dat het
toekomstig eigen regionaal ekonomisch beleid moet worden gevoerd met eigen financiële middelen. De Walen houden echter nog
steeds vast aan een procentuele
verdeling van de koek via dotaties.
In deze zaak, die voor Vlaanderen
van levensbelang is, mag er geen
half werk worden geleverd. De
splitsing van de nationale sektoren
moet meteen betekenen, dat er
écht ekonomisch federalisme
komt Dit betekent o.m. ook, dat er
eigen fiskale bevoegdheid moet
zijn en splitsing van het krediet
Vlaanderen mag en zal in geen
geval vrede nemen met een halfslachtige oplossing waarbij het
verder, via een omwegje, toch nog
gebrandschat wordt Klare, effen
rekeningen!

m

Brieven

STAATSARCHIEF:
BLIJFT EEUWLING
Het is wellicht interessant om na te
gaan hoeveel jaar er in h ^ buitenland
staat op de inhouding van historische
dokumenten. Als er in ons land door de
staatsveiligheid 100 jaar is voorzien,
dan is het wel duidelijk dat de historisch geïnteresseerde burger de nuttige informatie zonder-terugwerkendekracht steeds „via" zijn kleinkinderen
kan vernemen.
Dit doet bij de gewone burger wel
even de wenkbrauwen fronsen omdat
men dan vermoedt dat er belangrijke
belangen en belangrijke personen in
die dossiers zitten, die ook nu nog aan
de vleespotten zitten en ook nu nog de
macht verdelen. Het vrijmaken van het
archief zou hoe dan pok bepaalde
facades doen ineenstuiken...
Het is dan ook te verhopen dat de écht
historische dokumenten in een gefedereerder staat voor ernstige mensen
steeds toegankelijk zouden blijven:
een kluif vwor de deelregering? Een

OVER FLAMINGANTEN
EN WALLINGANTEN
„Hij die niet weet van waar hij k o m t
weet ook niet waar hij heengaat!"
In Wallonië, Brussel en zelfs in Vlaanderen hoor men veel spreken over
„flaminganten", maar bijna nooit over
„wallinganten". Wat verstaat men nu
eigenlijk onder een „flamingant"?
Onder een flamingant zou men normalerwijze iemand moeten verstaan die
het Vlaams opdringt in een gebied dat
niet Vlaams is.
Ik ken dan ook geen enkele Vlaming
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die aldus flamingant is, en ik geloof niet
dat er ooit zo ene bestaan heeft Wél
geloof ik dat iedere Waal een wallingant is, want hij doet niets anders dan
zijn taal opdringen, overal en bij iedere
gelegenheid.
En als gij het niet gelooft kijk dan maar
eens naar Brussel en zijn randgemeenten, naar Voeren, Komen, Ronse,
Moeskroen, Menen enz...
Bijna had ik nog het Duitstalig gebied
vergeten: Natuuriijk draait ook hier de
verfransingsmachine op volle toeren,
want de Walen beschouwen heel die
streek reeds lang als „hun" gebied!
O m volledig te zijn: Er bestaan ook
Vlaamse wallinganten, maar die beschouw ik als renegaten. Waalse flaminganten ben ik nog nooit tegengekomen en dit strekt eeriijkheidshalve de
Walen tot eer, iets dat men spijtig
genoeg van ons niet zeggen kan.
G.V.M., Eupen

GROENLAND ERUIT,
WIJ ERIN-

^ ^

Dat de „Groene jongens" van het
noordelijke front eruit trekken kan een
„teken aan de wand" zijn voor het
zogezegde ene Europa. V o o r ons,
klein grut in datzelfde Europa, kan het
tets anders betekenen.
Zoals u wellicht weet hadden oorspronkelijk Nederiand en België evenveel vertegenwoordigers, namelijk 25
in het Europees pariement Ons land
moest toen één zetel laten vallen, om
de enkele honderden Groenlanders
recht op vertegenwoordiging
te
schenken...
Dat dit ten kote van de Vlamingen is
gegaan is natuuriijk de doodgewoonste zaak, dat zijn w e zo al anderhalve
eeuw gewoon. Welnu, het ogenblik is
gekomen om die zetel terug op te
eisen, niet voor België, maar wel voor
Vlaanderen. Wij hebben historisch en
proportioneel méér recht op die zetel
dan de Walen, en, zeker méér recht
dan de Groenlanders, die omdat Erik
de Noorman er ooit passeerde zich
opeens Europees mochten wanen.
D.v.S.d.C„ Zoersel

taak voor het parlement? De vermeende „demokratie" zou er bij winnen.
Vorsers, zoals Maurice de Wilde b.v.,
zouden er jaren werk mee kunnen
uitsparen...
D.v.S.d.C„ Zoersel

Wij ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in. evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is.
Wij behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief.
IS niet noodzakelijk de onze.
De redaktie-

BOLLENWINKEL
ADVERTENTIE

Ik wil de heer E.F., Brussel, ook eens
m'n gedacht zeggen, in verband met
zijn schrijven in uw blad dd. 4 dezer, als
repliek op m'n brief van 25 februari II.
Ik denk dat deze heer het met mij eens
is dat Hugo Schiltz en de andere
ministers van de Vlaamse Gemeenschapsregering (nu nog buiten de
voorzitter of Eerste Minister) geen
getrouwheid hoeven te zweren aan de
koning en de Belgische g r o n d w e t Het
is inderdaad een kluif voor republikeinen, maar liever de president van een
Vlaamse staat dan een halfslachtige
koning met platbroeken van z.g.
Vlaamse ministers in Belgisch staatsverband.
Wat de rijksambtenaren betreft dat
zijn voor mij meestal politieke kreaturen van gele, blauwe en rode kleur, die
onder druk staan van hun partijbazen.
Wat men in de Vlaams-radikale pers
(zoals bv. „Wij") leest is gewoon de
waarheid, die in een westers demokratisch land haar rechten heeft maar
verkeerd klinkt in unitaire oren.
J.D.D., Erembodegem

West-magazine is een tweewekelijks opinieblad
voor Nederland en Vlaanderen en brengt informatie over gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen op ieder vlak van het maatschappelijk leven.
Geen kleurloos neutralisme noch oppervlakkige
sensatie, maar een streven naar waarachtigheid in
benadering van mensen en dingen staat daarbij
voorop.
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KISSINGER EXCUiSIEF
Dr. Henry Kissinger was jarenlang
een begrip in de internationale politiële.
Binnenkort verschijnt het tweecie deel
van zijn memoires, waaruit Knack van
deze week af uitgebreid en exclusief publiceert. Dr. K. over Breznjev, Mao,
Allende, het Midden-Oosten en, natuurlijk, Nixon en Watergate.
Het Waalse Ongenoegen
We hebben een week van veel
Waals ongenoegen achter de rug. Er
werd gestaakt tegen het staalbeleid en
tegen de volmachtenpolitiek. Los van
dat alles, maar dan toch weer niet, besliste de regering om de nationale sektoren toch maar te regionalizeren. Knack
past alle stukjes van de puzzel in elkaar.

11 MAART 1982

Raymond Pulinckx
Een gesprek met deze VBO-man
over het roerige en verwarde sociale klimaat, de devaluatie, de volmachten en
de vraag of er na de regionalizering nog
wel een VBO bestaat.
Tennis
In Brussel loopt het internationaal
Belgisch tenniskampioenschap naar zijn
einde. Geld en sport slaan samen een
balletje op en kunnen het blijkbaar goed
met elkaar vinden.
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Closes vrees
voor Vlaams leger
PRL-senator Close, gewezen generaal, heeft alarm geblazen omdat er naar zijn zin teveel Vlaams
overwicht In het Belgisch leger
zou zijn. Hij trachtte deze vrees
te wettigen door te verwijzen
naar het feit, dat de buitenlandse
militaire attaches in meerderheid
Nederlandstaligen zijn. Daarenboven vindt hij dat al te veel
bevelvoerende funktles bekleed
worden door Vlamingen.

re funktles — waar ze bijlange
geen meerderheid uitmaken —
zijn doorgaans perfekt tweetaligen, gezwegen van de al even
vanzelfsprekende perfekte beheersing van een derde of zelfs
een vierde taal. De Walen daarentegen zitten opgesloten in het
getto van één enkel taaltje. De
BSD, met overwegend Vlaamse
militairen, wordt
gekommandeerd door een Waal die nauwelijks in staat is om één enkel
woord Nederlands te radbraken.
Als de Walen koppig blijven weigeren om iedere stap buiten hun
eigen taaigetto te zetten, dan
zullen ze vrede moeten nemen
met attaches In Parijs en Zaïre.
Vinden ze dat niet genoeg, dan
kunnen ze er wellicht nog Monaco bijnemen, of het Groothertogdom.

Het inzicht
van Davreux

De nieuwbakken senator stelt
zich blijkbaar niet de minste
vraag over de talenkennis van de
militaire attaches en hogere officieren. De Vlamingen in de hoge-

Elders op deze bladzijde wordt
echo gegeven aan generaal-senator Closes vrees voor Vlaams
overwicht in het leger. Close zou
met vrucht kunnen luisteren naar
de overwegingen van een zijner
taaigenoten.
De voorzitter van de Union Wallonne des Entreprises, de heer
Davreux, legde onlangs de vinger
op de wonde: „De Walen zijn
eentalig gebleven. Door historische traditie. Z e hadden de gewoonte, de kliënten naar hen toe
te zien komen. Maar die tijden zijn

betogers te Eupen eisten een
volwaardig statuut van zelfbeschikking zowel kultureel, sociaal als ekonomisch.
De betoging werd te Eupen gehouden naar aanleiding van de
Raadsvergadering waarop het
statuut ter sprake kwam.

veranderd. Indien het waar is dat
de jonge Vlamingen thans minder
goed Frans kennen, spreken zij
over het algemeen een behoorlijk
Engels. Het is in Vlaanderen doodgewoon, binnen te lopen in kleine
bedrijven waar drie-vier mensen
viertalig zijn. Dat bestaat niet in
Wallonië. Nochtans zouden onze
kaderleden en bedienden Engels
en Duits moeten kennen, die meer
en meer in de techniek gebruikt

Vandeputte:
ook de
werkgevers

Deze week dit...
Vóór een paar dagen kon je in
de krant een verslag lezen over
een spreekbeurt van prof. Van
de Putte, die een streng
vermanende vinger opgestoken
heeft naar de ondernemers. De
gewezen minister van Financiën
verwijt hen gebrek aan initiatief,
durf en industriële fierheid. De
bedrijfsbeheerders zouden,
volgens hem, onvoldoende
risico's willen nemen in dit
onzalig land. Zij missen de
nodige zin voor
verantwoordelijkheid. Wat
betekent voor hen de
gemeenschap?
Nu is professor Van de Putte
niet de eerste de beste. Hij is
bovendien geen syndikale baas.
Hij heeft in zijn biezonder aktief
leven alle mogelijke hoge posten
bekleed in de financiële wereld.
Hij stookt wel graag een vuurtje.
Hij kan het zich veroorloven.
Maar ere wie ere toekomt, hij is
een respektabel man die geen
enkele behoeft heeft om de
waarheid te verduiken. Zijn
oordeel is scherp en spreekt
boekdelen.
Gelijktijdig verscheen er een
uitgewerkte studie over het
verlies aan motivatie van de
bedrijfskaders. Het is goed even
het onderscheid te maken
tussen beiden. In sommige
ondernemingen is de baas die
het kapitaal bezorgt aan de
firma ook degene die het bedrijf
leidt. De beheerder is dan ook
het hoofd van het kader. In de

meeste ondernemingen zijn de
kapitaalbezitters alleen
beheerders, die de algemene
strategie bepalen maar zich
verder niet zo zeer bezighouden
met de uitvoering ervan. Het
echte management gebeurt door
het kader. De direktie en de
diensthoofden zijn de ziel van
het bedrijf. Zij runnen de zaak.
Zij geven de bevelen, voeren de
onderhandelingen, nemen de
dagelijkse beslissingen. O p hen
rust de voortdurende zorg. Zij
staan er 's morgens mee op en
gaan er 's avonds mee slapen.
Zij voelen de reële
verantwoordelijkheid.
Er is natuurlijk weinig hoop op
de toekomst als zowel de
beheerders als de kaders er het
hoofd bij neerleggen. Als tieiden
moedeloos worden en de kracht
verliezen kreatief te zijn en te
denken aan nieuwe
investeringen. Dan mogen de
liberalen nog hoog van de toren
blazen over de
kostenvermindering en noem
maar op. Dan kunnen de
arbeiders en bedienden nog veel
inleveren en matigen. Het zal
weinig baten.
Ik ging die avond een glaasje
dnnken bij een jarenlange
vriend, die heel zijn leven als
belangrijk kaderlid van een
bedrijf heeft rondgedraaid,
meestal 12 uren per dag. Hij
ging vroegtijdig met pensioen.
De stress werd hem blijkbaar te
veel. Ik wou hem vragen stellen

over de geestesgesteltenis bij
de kadermensen.
Van hem zal je geen woord
kwaad horen over de
ondernemer. Zelf stond hij altijd
zeer dicht bij zijn ondergeschikte
bedienden en arbeiders. Ook
hun problemen nam hij ter harte.
„Wel," zei hij, „tussen de
kaderleden gaat tegenwoordig
het voornaamste gesprekstema
over het tijdstip dat ze mermee
kunnen ophouden. De oudste
kaderleden berekenen h u n brugpensioen."
Een meer duidelijke bevestiging
van de ontgoocheling bij de
bedrijfskaders kan je niet
indenken.
Het wordt de hoogste tijd dat er
in Vlaanderen een nieuw klimaat
ontstaat in de bedrijven. Een
klimaat van samenhorigheid. Dat
er een nieuwe vruchtbare
verhouding geschapen wordt
tussen kapitaal, management en
arbeid Zij hebben elkaar nodig.
Een nieuwe mentaliteit vol
civilisme en gemeenschapszin. In
Vlaanderen kan dat nog. In
België niet meer.

Vic ANCIAUX

worden. En ook Nederlands, vermits Vlaanderen de voornaamste
handelspartner van Wallonië blijft".
UWE-voorzitter
Davreux
stelt
vast, dat de Waalse eentaligheid
een van de redenen is voor de terugloop van Wallonië op de buitenlandse markten. Voor één keer
met ónze fout.

Lorenz Paasch:
de straat op
In de Duitse Oostkantons is dezer dagen voor het eerst sinds
de tweede wereldoorlog een politieke betoging op straat gehouden. Het feit is relevant voor de
onmondigheid, die de Duitstaligen werd opgelegd. Een ongenadige en blinde repressie, kulturele verdrukking, ekonomische
achterstelling: redenen te over
om de laatste 35 jaar herhaaldelijk op straat te komen. Dat het
geduurd heeft tot vandaag vooraleer er betoogd werd, is tekenend voor het soort van latente
terreur dat nog altijd op de Oostkantons drukt.
Lorenz Paasch, fraktievoorzitter
van onze zusterpartij PDB In de
Raad van de Duitse Kultuurgemeenschap, riep de Duitstaligen
op om te betogen tegen een
regeling waarbij de Oostkantons,
met een schijntje van autonomie,
in werkelijkheid definitief zouden
ingelijfd worden bij Wallonië. De

Robert Vandeputte, ere-goeverneur van de Nationale Bank en
minister van Financiën onder de
vorige regering, blijft steeds weer
opduiken in het nieuws met vrijmoedige verklaringen.
Z o heeft hij zopas de werkgevers
mee de schuld gegeven voor de
moeilijkheden waarin het land zich
bevindt. „De bedrijfsleiders zijn
mee verantwoordelijk voor de huidige ekonomische krisis. Zij zijn
niet meer de managers van in het
begin van de eeuw. Die hadden de
nodige durf om nsico's te nemen.
Daarentegen staan de ondernemers van nu angstig aan te kijken
tegen de krisis die ze precies
mede door een gebrek aan vernieuwingszin en door een tekort
aan industriële prestatie hebben in
de hand g e w e r k t Daardoor is de
produktie met 6 % gedaald".
Ter overweging aan de huidige
regering, die tientallen miljarden
van de familiale budgetten naar
het bednjfsleven schuift, zonder
één enkele waarborg of t)egeleidende maatregel...
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Kommentaar

Ook bij
de CVP
Ook bij het CVP-bestuur zelf is er
inzake de regionalizering van de
vijf nationale sektoren een stroomversnelling waarneembaar.
Steeds heeft gewezen voorzitter
Tindemans zich met man en macht
tegen een regionalizering verzet.
De CVP-kamerieden die het aandurfden een wetsvoorstel in die
zin in te dienen, werden zwaar op
de vingers getikt
Trouwens, bij de parlementaire debatten over de staatshervorming
verwierp de voltallige CVP-fraktie
elk VU-amendement dat een verdere regionalizering beoogde.
Kan de koerswijziging van Martens toegeschreven worden aan
de vrees om door zijn bestuur
voorbijgesneld te worden, dan
geldt een zelfde redenering voor
dat bestuur zelf, maar dan ten
opzichte van de eigen partijbasis.
Ten aanzien van de NMBS-werknemers heeft PVV'er Decroo wel niet gedreigd met n.-a-.j—illissement —
zoals bij Sabena onverschrokken wél gebeurt — maar er wordt duidelijk ook door de verkeersminister
geregeerd met het mes op de keel van de bevolking. In Wallonië evenwel blijkt men er niet voor te zullen terugschrikken om tot en met de krisistreinen van Martens V met man en macht te laten ontsporen... (Foto Belga)

Plotse
ommezwaai

Hoe
objektief?
In een toespraak te Gentbrugge
gaf minister De Clercq toe dat
aangestuurd wordt op de regionalizering van de overgebleven nationale sektoren: staal, textiel,
scheepswerven, glasverpakking
en steenkool.
Volgens De Clercq wil de regering
dit gevoelsgeladen probleem niet
omzeilen. Integendeel, „wellicht is
de regering vandaag nog de enige
instantie waar het rustig, objektief
en zonder emotionele passie kan
onderzocht worden".
Hoe objektief en passieloos blijkt
uit het feit dat zijn liberale kollega
Gol erin geslaagd is om het lot van
Cockerill-Sambre te koppelen aan
een eventuele verdere subsidiering van de Kempense mijnen.
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Waarschijnlijk
bedoelde
De
Clercq met zijn uitlating dat hij
passieloos aankijkt tegen de verdere afroming, benadeling en
chantage van Vlaanderen.

Een lammetje
PW-voorzltter Verhof stadt blijkt
dan toch een zacht lammetje te
zijn, dat danst naar de pijpen van
meester De Clercq.
Reeds maandenlang verkondigt
hij aan elkeen die het horen wil
dat de overheidsuitgaven in
toom moeten worden gehouden
en dat er geenszins sprake kan
zijn van enige verhoging van de
fiskale en parafiskale lasten.
Vandaag prijst hij de inspanningen van de liberale ministers die
erin slaagden de verhoging van
de sociale bijdragen tot 10 miljard te beperken. Toegegeven

moet echter dat de PW-voorzitter ondertussen reeds heel wat
opgestoken heeft van zijn CVPkollega: weliswaar is ook die
10 miljard nog te veel, maar dat is
de fout van de socialisten. Trouwens, waren de liberalen er niet
geweest, dan was het nu zeker 25
tot 30 miljard geworden.

De verklaring van Martens V
over de regionalizering van de
vijf nationale sektoren is in de
Senaat met niet geringe verbazing aanhoord.
Het rooms-blauw regeerakkoord
rept er met geen woord over.
Bovendien is het nauwelijks enkele maanden geleden dat Martens (III of IV?) zich hardnekkig

Volksunie
op radio
Vanavond om 18u. 45 verzorgt de Volksunie via
BRT-1 een politieke tribune.
Met de medewerking van algemeen voorzitter Vic Anciaux wordt de politieke aktualiteit doorgelicht

...en tv
Volgende week woensdag
17 maart, om 19 u. 17, brengt
de VNOS een nieuwe
Vlaams-nationale
uitzending. Met als onderwerpen:
• „Dany", een reportage
over de kansarmoede in
onze verzorgingsstaat;
• Gesprek in de studio
met kamerlid Paul Van
Grembergen, voorzitter van
de VU-fraktie van de Vlaamse Raad;
• Politieke poppenkast

afzette tegen een federalizering
van de industriële politiek.
De ommezwaai van Martens is
zo plots dat ernstige vraagtekens geplaatst worden achter de
eerlijke bedoelingen ervan. Algemeen wordt aangenomen dat de
eerste minister het bestuur van
zijn partij een slag voor wenste
te blijven en zich niet voor schut
wil laten zetten op het komende
CVP-kongres.
Ook wordt beweerd dat Martens
met zijn verklaring een nooduitgang opgezet heeft voor een propere CVP-terugtocht bij een
eventuele regeringskrisis.

Cockerill terug onder zeil?
Latere generaties zullen onder de letter C van het Dit troebele jaar met zijn vele politieke verwikkelingen werd John Cockerill bijna fataal. Hij zag zich
Antwerps telefoonboek, achter Cockelbergh en
genoodzaakt, een konkordaat aan te vragen. Het
vóór Cockheyt vergeefs zoeken naar Cockerill.
Wal nog rest van de roemruchte zaat, gaat de toe- werd hem toegestaan. De n.v. John Cockerill werd
komst tegemoet als de NV Scheepswerven. De geboren.
naam Cockerill is voortaan uit het Vlaams indus- Inmiddels ging de naam de wereld rond. Als
trieel patrimonium geschrapt Niet echter uit de gereputeerd fabrikant van staal en stoommachilijst van krediteuren: voor dat andere Cockerill, nes. Als bouwer van lokomotieven. Later ook als
aan de oevers van Samberen Maas, blijft Vlaande- scheepsbouwer. Nog onder Willem I was John Cockerill aan de Antwerpse citadel begonnen met
ren verder betaalplichtigHet is eigenlijk allemaal begonnen met een gastar- een eerder bescheiden werfje. De bakermat van de
latere Cockerill Yards te Hoboken.
beider. De Engelsman William Cockerill kwam
Boeken dicht, einde van een tijdperk? Wat Cockeeinde van de achttiende eeuw als meestergast
naar de lakenfabriek Simonie & Boilley te Verviers. rill-Sambre betreft, dat reeds Cockerill-Sombre
Hij boerde zo goed, dat hij enkele jaren later een wordt genoemd, ziet de toekomst er zéér duister
eigen bedrijf had te Luik Zijn zoon John deed nog uit Hoeveel en wat zal er over tien-twintig jaar nog
beter: hij bouwde het Cockerill-bedrijf uit tot een overblijven van de Waalse siderurgie?
Imperium. Met eigen hoogovens, steenkoolmijnen De nv Scheepswerven, Boel met dat wat rest van
en textielfabrieken. Het was de grote Gründerzeit de Hobokense zaat, hebben een betere kans. Het
in Wallonië. De Cockerllls profiteerden volop van is bij voorbeeld niet zonder betekenis dat Cockede bestellingen die te Luik geplaatst werden door rill Yards-zaliger tijdens de jongste jaren plannen
de Corsicaan Buonaparte. Na Waterloo, tijdens de maakte voor de nieuwe zeilcargo-van-de-toevijftien jaar van het Verenigd Koninkrijk, kregen ze komst: de sailing bulkcarrier, waarvoor in het
de steun van Willem I, die in het zuiden zijn indus- buitenland heel wat belangstelling bestaat
triële dromen wou verwezenlijken. In de traditie Van de Luikse stoommachines terug naar de
Hobokense zeilboten? John Cockerill zou zijn
van de meeste Belgische captains of industry
bleven de Cockerllls trouwens na 1830 orangis- wereld niet meer herkennentisch gezind.
Hun bedrijf overleefde overigens nauwelijks de
scheiding van noord en zuid. Niets is nieuw onder
de zon: Cockerill heeft in die dagen reeds op apegapen gelegen. 1839 was een woelig jaar, volop in
het teken van de naweeën van 30. In maart besliste
het Belgisch parlement, na heel veel ruzie, afstand
te doen van Maastricht, van Nederlands-Limburg
en van Duits Luxemburg. De vurige liberaal en vrijmetselaar Alexandre Joseph Celestin Gendebien
— ja, ja, de voorvader van de huidige Rode Baron
— slaakte tijdens de stemming zijn beroemde
strijdkreet „non, 380.000 fois non, pour les 380.000
Belges que vous sacrifiez a la peur'. Toen na de
stemming bleek dat de volksvertegenwoordiging
' anders had beslist, verliet Gendebien de Kamer en
meteen de politiek Voorgoed.
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Sociaal-ekonomisch

Drie krisistreinen voor
520.000 weridozen
70 Miljard inlevering, goed voor 1 maand toename staatsschuld
Ondanks forse tegenwind en
stakingsbuien razen dus
vandaag onderhand twee
krisistreinen door het land,
terwijl een derde zopas op de
sporen werd gezet en
sjokkend op gang k o m t Bij
de derde krisistrein worden
evenwel dezer dagen nog een
aantal pakketten bijgevoegd
en vooral door ACVmannetjes in omvang
gewijzigd.
We mogen nu hoe dan ook
enigszins verademen, want
stilaan verdwijnt de
onzekerheid en wordt het
duidelijk welke prijs voor
deze exprestreinen dient te
worden betaald. Alhoewel, het
is bijlange niet zeker dat we
met die treinen, en na
betaling van het peperdure
ticket, niet vrij spoedig op
een zijspoor gerangeerd
worden, om een tweede
Europese devaluatie-express
te zien voorbijrazen. '
Zoals reeds eerder vermeld is het
nu duidelijk dat de regering vooral
het scherpe mes zet in de gezinsinkomens, niet in het minst van de
niet-rijken, terw/ijl het anderzijds
hoegenaamd niet duidelijk is waartoe de inleveringsinspanningen
moeten of kunnen dienstig zijn.
Ondanks de 70 miljard die met de
hakbijl wordt bijeengehouwen, is
er volgens een eerste raming op
de rijksbegroting van dit jaar nog
een tekort van 252 miljard frank. In
het regeerakkoord werd nochtans
plechtig gezworen dat men het bij
200 miljard zou houden, een cijfer
dat overigens perfekt klopte met
het eerder afgekondigde EG-diktaat.
Er is budgettair nog somberder
nieuws; mede als gevolg van de
volgens premier Martens broodnodige devaluatie mochten we
maandag vernemen dat dat de
staatsschuld in de twee eerste
maanden van dit jaar met niet
minder dan 141 miljard is aangezweld. De fameuze 70 miljard besnoeiingen die nu afgekondigd
worden zijn dus amper goed om
de aangroei van de staatsschuld
van één maand te dekken...!
De regering heeft zich met de
eerste krisistrein voor tegenwind
behoorlijk trachten af te schermen
door enkele wagons met fiskale
geschenken (aan ondernemingen,
bouw-BTW-verlaging, enz...) vooraan te rangeren.
Omdat evenwel het pakket indexinlevering
syndikaal
gewraakt
werd trachtte de regering de dreigende buienstakingen af te wenden door plots een devaluatietrein
voorbij te laten razen. Toen even
later stilaan duidelijk werd dat niet
alleen werknemers in Vlaamse ondernemingen in ruil voor overheidssubsidies drastisch moesten
inleveren, maar de nationale solidariteit ook in Wallonië én met
name in Cockerill-Sambre, zou
worden opgeëist werd alweer getracht de verhitte gemoederen te
jarden in Cockerill-Sambre te ste-

sussen met vage beloften voor
onderzoek van regionalizering van
de vijf nog nationaal gebleven grote industriële sektoren.
Met de laatste krisistrein zijn evenwel door de regering (ook ten
aanzien van de nauwlettend toekijkend buitenlandse spekulanten)
veruit alle troeven uitgespeeld, en
valt nu nog slechts af te wachten
of de krisistreinen vooral in Wallonië niet uit de sporen zullen worden gelicht. Het nieuws dat buitenlandse bankiers dinsdag niet meer
bereid gevonden werden om nog
mee te helpen zoveel-te-meer mil-

meen erop gewezen werd dat de
dure medische uitgaven kunnen
gedrukt worden door de eerstelijnsgeneeskunde (huisartsbezoeken) aan te moedigen, wordt nu
het remgeld voor een raadpleging
van de huisarts meer dan verdubbeld. Ook de gepensioneerden en
minder-validen die het meest medische huis-arts-zorgen behoeven
betalen voortaan mee de krisistol.
Pas-afgestudeerde jongeren die
niet meteen werk vinden zullen
het moeten zien te rooien met een
maandvergoeding van minder dan
4.000 frank.

In het onderwijs, onze enige wissel
op de toekomst die we nog hebben (namelijk investering in de
„grijze stof") wordt ongemeen
duchtig met het snoeimes gehakt
Waar er reeds vroeger op gewezen werd dat de Vlaamse schoolnetten ook in de voorbije jaren vrij
verantwoord gewerkt hebben in
vergelijking met de Waalse instellingen (Waalse onderwijsministers
dwongen telkenjare miljarden bijkredieten af) wordt er nu blindelings gesnoeid. Onderwijsminister
Coens kreeg amper de kans om
een ultiem pleidooi voor behoud

van de VSO-inspanningen te houden, of meteen moet blijken dat
precies VSO-netten de wind van
voren zullen krijgen.
Naar verluidt hield men maandag
op het departement van onderwijs
rekening met „duizenden" betrekkingen in het onderwijs die na de
zomervakantie in het gedrang zullen komen. De minister van werkloosheid zal die onderwijsmensen
dan wel in zijn budget extra opnemen...
Op onderwijs moet 16 miljard
frank bezuinigd worden; bij defensie 3 miljard.
Anderzijds aast de regering ook,
voor het wegwerken van één vierde van de tekorten in de sociale
zekerheid, op reserven die bepaalde fondsen (zoals kinderbijslag)
hebben aangelegd. Een beter
voorbeeld van dagjespolitiek en
het opsouperen van gespaarde
geldmiddelen kan inderdaad niet
gevonden worden. Ten slotte
moeten w e ook nog de liberalen
geloven die belastingverminderingen beloofden.

Nadat hij eerst vanwege EG-kommissaris Etienne Davignon en nu begin deze week ook vanwege de buitenlandse bankiers het deksel op zijn neus kreeg in verband met de miljardenhonger van-Cockerill-Sambre
gooit
de Waalse vakbondsleider nu de hete brij op de regeringstafels. Hij laat de keuze met vervaldatum volgende
week: een oplossing a froid, of a chaud... (Foto Belga)
ken dreigt evenwel (samen met de
aangekondigde mars op Brussel
van de staalarbeiders) volgende
week de hel te doen losbarsten.

Papdikke mist
En wat stellen we intussen vandaag vast? Dat volgens eerste
berekeningen per gezin dit jaar
gemiddeld niet minder dan 50.000
frank inleveringstol wordt geëist
Dat vooral drastisch zal gesnoeid
worden in de budgetten van onderwijs en sociale zaken. Dat het
ministerie dat veruit het minst inlevert dat van landsverdediging is...
Dat al de striemende inleveringsmaatregelen met het oog op de
bevordering van de tewerkstelling
een maat voor niets zullen zijn
want dat de regering nu zelf al toegeeft dat op het eind van dit jaar
het werkloosheidscijfer zal opgelopen zijn tot het dramatisch rekord van 520.000.
Waar reeds eerder zware offers
werden gevraagd van minder-validen en langdurig zieken blijkt nu
alweer dat deze onfortuinlijke gezinnen nog maar eens hard worden getroffen.
De regering vindt het aangewezen
dat vandaag van de (onder meer
psychiatrische) patiënten een hoger financiële bijdrage wordt gevraagd. Terwijl de jongste tijd alge-

Alvast zullen we er in de negen
overblijvende maanden van dit
sombere jaar moeten voor zorgen
dat we 3 miljard liter benzine verbruiken, want evenzoveel frank
werd ingeschreven als extra taksgeld dat w e aan de pomp vanaf
1 april zullen moeten achterlaten.
Meteen zorgen we dan weer voor
een forse inflatietoename, tenzij
de regering ook gaat prutsen aan
de samenstelling van het indexcijfer (energieprijzen eruit halen) en
de bevolking dan hierdoor nog
maar eens extra gaat inleveren.
De krisistreinen zijn amper vertrokken of ze hollen een papdikke
mist in. (hds)
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4 biljoen
schulden...
Uit cijfers van het ministerie van financiën blijkt dat momenteel de
„gewone rijksschuld" reeds meer
dan 2.582 miljard frank beloopt
hetzij 2,5 biljoen frank.
Samen met andere schulden (onder meer van ondergeschikte besturen) overstijgt de totale rijksschuld ten aanzien van buitenlandse geldschieters evenwel de
4 biljoen frank.
4 biljoen is net-hetzelfde als 4.000
miljard frank. (Eén miljard is gelijk
aan 1.000 miljoen).
Of, met 4 biljoen kan je bij voorbeeld 1 miljoen vrij behoorlijke
huizen van elk 4 miljoen kostprijs
bouwen. Zoveel hypoteekschuld
hebben we momenteel ten aanzien van buitenlandse bankiers.

520.000!
Bij het opstellen van de begroting
houdt de regering rekening met

een toename van het aantal werklozen tot 520.000.
Daaruit alleen blijkt reeds dat de
regering zelf weinig resultaten verwacht van haar plannen. De devaluatie, de loonmatiging, de vele
zuurstof aan de bedrijven, het
zogenaamde banenplan... dat alles
zal een stijging van de werkloosheid met kunnen beletten.
Volgens Martens zullen de resultaten van de maatregelen pas volgend jaar zichtbaar worden. Hoop
doet leven.

Gillon
a chaud?
In de TV-konfrontatie van vorige
zondag kondigde de socialistische vakbondsleider Gillon een
lange hete zomer aan.
In verband met de regionalizering van de vijf nationale industriële sektoren wees hij erop dat
die wel eens spoediger dan verwacht zou kunnen geschieden.
Impliciet kondigde hij ook al de
staalmars op Brussel aan toen
hij zei: „a froid si possible, a
chaud s'il Ie faut".

1 frank
per liter
Eén van de taksverhogende regeringsmaatregelen
illustreert
overduidelijk hoe de regering er
op uit is om de laatste zure
citroen uit te persen.
Ten eerste doet de regering de
auto-verzekeringen nog maar
eens fors stijgen door een extra
5 procent taks te heffen.
Anderzijds wordt de benzineprijs
spoedig nog maar eens fors de
hoogte ingeduwd, precies op het
moment dat (als gevolg van de
internationale
olieprijs-schommelingen) de prijsstijging eventjes afgeremd bleek en de auto-'
gebruikers op adem mochten komen.
Nu wordt van het privévervoer
verwacht dat in de overblijvende
9 maanden van dit jaar minstens
3 miljard liter benzine zal verbruikt worden. Want de regering
heeft de gok gedaan met 1 frank
extra taks per liter benzine dit
jaar nog 3 miljard bijkomend aan
geldmiddelen binnen te rijven.
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Jef en Piet

Niet U!
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Wie herinnert zich niet de slogan
waarmee de Vlaamse liberalen
vorig jaar ten strijde trokken:
„Niet U, maar de staat leeft boven zijn stand?"
De eerste berekeningen leren
ons dat per hoofd van de bevolking, alleen reeds In de sociale
sektor, 6.000 fr. zal moeten ingeleverd worden. Voor elke sociaal
verzekerde betekent dit een
aderlating van ruim 15.000 fr.
Daarbij moeten dan nog gevoegd
worden de duurdere benzine, de
verhoogde verzekeringspremies,
de blokkering van de lonen, de
effekten van de devaluatie op de
spaargelden en noem maar op.
Blijkbaar leven we dan toch boven onze stand. Zelfs heel wat
meer dan de 3 t h . , waarmee de
regering ons maandenlang heeft
zoet gehouden.
De jongste verkiezingscampagne van de liberalen is waarschijnlijk de meest leugenachtige uit de Belgische geschiedenis.

Machtsapparaat

Gei*

De CVP wordt door de kiezers
steeds meer aangevoeld als een
machtsapparaat dan wel als een
doelgerichte, door een ideaal gedreven, politieke beweging. Dat
is een van de besluiten van de
werkgroep die de verkiezingsnederlaag van 8 november jongstleden onder de loep neemt
Meer dan waarschijnlijk heeft minister Eyskens nog geen weet
van dit besluit Zopas benoemde
hij aan het hoofd van de Geologische Dienst een ambtenaar die
helemaal niet voldoet aan de
aanwervingsvoorwaarden.

Toeval of n i e t maar de gelukkige
ambtenaar is tevens voorzitter
van de Hasseltse CVP. In tegenstelling tot de kandidaten uit de
wetenschappelijke instelling zelf,
die helaas politiek dakloos zijn.

Slechte
huisvrouwen
In haar
verkiezingspamfletten
raadde de PVV minister Eyskens
aan om eens in de leer te gaan bij
huisvrouwen over het opstellen
van sluitende begrotingen.
Geen gelegenheid Heten de liberalen vorig jaar voorbijgaan om
storm te lopen tegen het vooropgesteld
begrotingstekort
van
200 miljard.
Vandaag komen diezelfde liberalen aandraven met een tekort van
ruim 250 miljard. Slechte hulsvrouwen...

Erkenning
van eigenheid
De voornaamste kulturele verenigingen van Frans-Vlaanderen
hebben een „Manifest van de
Vlamingen van Frankrijk" opgesteld en verspreid.
Daarin worden alle belanghebbenden opgeroepen om zich te
verenigen „opdat de Vlamingen
in Frankrijk hun eigen kuituur
zouden herontdekken en verspreiden".
In het Manifest wordt dan ook
het recht opgeëist om als Vlamingen erkend te worden, alsook
de bescherming van de eigen
geschiedenis en het natuurlijk en
kultureel erfgoed.

STEENKOOL: Ministeriële woorden in de wind
In het Belang van Limburg (woensdag
3 februari 1982) verscheen een interview
met gewezen minister Luc Dhoore over
de mijnindustrie in Limburg, namelijk
over het eventuele sluiten van Limburgse
mijnen. Opvallend daarbij was dat een
gewezen minister vanwege de regering
de formele verzekering heeft gekregen
dat de mijnwerkers geen gelijkaardige
inleveringsinspanning zouden moeten leveren zoals die in sommige andere nationale sektoren met staatssubsidies wel
wordt gevraagd.
Door twee leden van de huidige regering
werd nadien een en ander duidelijk gesteld. Minister van Ekonomische Zaken
Eyskens gaf donderdag 4 februari in de
Kamer een antwoord dat zo goed als een
ja of een neen kan worden gezien in verband met het inleveren van de mijnwerkers en ook de vragen i.v.m. de eventuele
sluiting werden zo beantwoord.
De minister beperkte zich tot de tekst
van de regeringsverklaring (beheersing
van de produktiekosten, begrotingsenvelop, aktualizatie van het sluitingsplan).
Wat dan volledig in tegenstelling is met
de verklaringen van de heer Dhoore. Die
tegenstelling zou men nog over het
hoofd kunnen zien ware het niet dat ook
de eerste minister zijn duit in het zakje
deed.
De heer Martens bracht meer klaarheid.
O p de vraag of de regering geen twee
maten hanteert bij de steenkolenindustrie en het staal antwoordde de heer
Martens: „In de steenkolenindustrie
moet binnen de drie maand een beheerskontrakt gesloten worden, wat in feite inhoudt een terugdringen van de kosten,
vooral op het vlak van de sociale lasten.
Een vermindering van lonen is daarbij
niet uitgesloten."

Alles is meteen duidelijk: de heer Dhoore heeft zijn dromen voor werkelijkheid
gehouden. De beslissing is gevallen: in
de regeringsverklaring staat nadrukkelijk „de Rationalizatie" van de steenkolenindustrie ingeschreven. We weten
maar al te goed wat dat betekent Ware
het niet dat de Waalse mijn in Roton nog
uitgespeeld kan worden, werd er meer
met open kaarten gespeeld. De heer
Knoops, staatssekretaris voor energie
wond er trouwens geen doekjes om en
verklaarde dat de marginale exploitaties
in Limburg gesloten moeten worden.
Wie spreekt nog de waarheid? De heer
Dhoore of de heer Knoops? Van Martens
en Eyskens wordt men geenszins wijzer.
Trouwens is het niet een zoveelste teken
van het bedroevende gebrek aan steenkolenbeleid in dit land? Dat men dan nog
speelt met de toekomst van 20.000 gezinnen, is des te beschamender.
Een op de vijf Limburgse gezinnen verdient zijn brood in de mijnen. Dit is een
zeer hoog aantal in een provincie waar
één op de vijf Limburgers zonder werk
z i t Men zal mogelijk in bepaalde kringen
redeneren dat dit niet meer relevant is.
Welnu laat ons dit duidelijk stellen. Jarenlang heeft men de planning van de
mijnen van links naar rechts geslingerd.
Elk jaar opnieuw heeft men op het vlak
van de mijnen een hapsnap-politiek gevoerd, afhandelijk van de wensen en
grillen in de Luikse staalindustrie. Jarenlang heeft men alleen en uitsluitend
kolen gedolven; jarenlang heeft men geweigerd in te zien dat met kolen meer kan
gebeuren dan louter delven. Het voorbeeld van de Limburgse kolenhavens,
van een verbreed Albertkanaal en het
stimuleren aan de andere kant van het
kolentransport via de trein \s typisch. Het
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onderzoek naar de ondergrondse kolenlagen is pas in 1980 gestart

Konklusies
Enkele konklusies dringen zich dan ook
op:
— in een uiterst belangrijke materie als
de steenkool gaat het niet op een gewezen regeringslid verklaringen te laten
afleggen die achteraf tegengesproken
worden door partijgenoten-regeringsleden.
— aan de Limburgse mijnwerkers moet
duidelijk verteld worden dat zij onder
geen enkele voorwaarde moeten inleveren, omdat de Limburgse mijnwerkers
sinds de staking van 1970 afgezien hebben van bepaalde verhogingen, en dat de
mijnwerkers op 1 april 1981 hebben
aanvaard 2,61 % af te staan en dit in afwijking van een KAO.
— het is niet terecht om bij wijze van
inleveren de mijnwerkers aan te pakken.
Immers de nationale overheid heeft
steeds getalmd met een duidelijke politiek in verband met de mijnen.

— de produktie van de Limburgse steenkolenmijnen loopt achteruit ondanks alle
intentieverklaringen. De opmerking van
de heer Dhoore dat de staatstussenkomt
terugloopt heeft te maken met deze
terugloop. Juist hieraan moet een krachtig halt toegeroepen worden. De nationale overheid heeft de plicht werk te maken
van de voorbereiding voor de opening
van een nieuwe mijn.
— de tijd van studie en praten is voorbij.
Al te lang heeft men Limburg opgescheept met eenzijdige opdrachten.
Konkrete oplossingen zijn:
1. De prijs van de importkolen uit de kaloriepool halen. Immers dit zet de elektriciens alleen maar aan tot import van
kolen.
2. Vóór 1985 moet bekend zijn waar de
regering drie nieuwe kooksovens zal
gaan oprichten. Het is nogal evident dat
dit in Limburg voor een kooksoven zal
gebeuren.
3. Elektrische centrales op steenkool.
4. Carbochemie: de belangstelling voor
deze carbochemie wordt steeds groter.
Juist voor Limburg liggen hier belangrijke kansen. De tijd van studie is ook op
dit vlak voorbij.
Jarenlang werden de Limburgers kalm en
suf gepraat door diverse regeringsverklaringen en regeringsleden die in Limburg A zegden maar in Brussel B uitvoerden. Blijkbaar gaat de belangstelling van
de regering-Martens niet verder dan inleveren door mijnwerkers, die ondanks
subsidies, minder verdienen en langer
werken.
Jaak Gabriels,

kamerlid
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Kommentaar

Gelijk hebben
en ...
krijgen!

Abortus:
Sedert 1968 zijn er in Kamer en
Senaat zowat 35 wetsvoorstellen
over de zwangerschapsonderl^reking aanhangig gemaakt. Alle
stierven zij een vroege dood in
de parlementaire kommissies.
Met 13 stemmen tegen 10 spartelde het initiatief van het socialistisch kamerlid Leona Detiège
wel door de kommissie van Justitie. Zodat vorige week voor het
eerst in de parlementaire geschiedenis een abortus-voorstel
op de agenda van een openbare
vergadering prijkte. Het voorstel
zelf bepaalde dat de afbreking
van de zwangerschap gedurende
twee jaar niet strafbaar gesteld
wordt indien „ze uitgevoerd
wordt door een geneesheer met
toestemming van de betrokken
vrouw die behoorlijk ingelicht
moet zijn".
Met een zeer nipte meerderheid
werd het verworpen: 95 tegen, 92
voor en 5 onthoudingen.
Abortus is een complex probleem,
verstrengeld in een web van etische, maatschappelijke, geneeskundige en juridische aspekten.
Bovendien baadt het in een sfeer
van rechtsonzekerheid, wat heel
wat emoties losweekt die niet zelden uitmonden in holle straatslogans van welles-nietes.
Het dient gezegd dat de kamerleden uiterst kalm en sereen het
wetsvoorstel-Detiège
gewogen
hebben. De meeste frakties lieten
hun leden vrij om naar geweten
een oordeel te vellen, een eerder
zeldzame gebeurtenis in het parlementair halfrond.
Tijdens een voorafgaande bespreking in de VU-kamerfraktie groeide unaniem het inzicht om het
wetsvoorstel geenszins goed te
keuren. Voorzitter Frans Baert
nam de verantwoordelijkheid op
zich om dit namens zijn kollega's
te vertolken.
Als uitgangspunt wees hij op de
etische aspekten van abortus: ofwel gaat men uit van het respekt
voor ieder leven, ofwel vertrekt
men vanuit het standpunt van de
zwangere vrouw. Niet dat beide

REL
TJE
D e heer A n c i a u x : J.J Zij ( d e
Waalse
verantwoordelijken)
zullen dan zelf moeten
beslissen of tiet in de toekomst
zo
verder kan met
Cockerill-Sambre en de Waalse
staalindustrie.
Dat men mij niet komt
spreken
— want dit moet mij van het
hart — over de
noodzakelijke
solidariteit! Enkele weken geleden hebben wij in de
Senaat
vastgesteld
dat de Parti Socialiste weigerde een motie
goed
te keuren
die verband
hield
met de arbeiders van
Cockerill
Yards, de scheepswerf
in Hoboken. De PS heeft
geweigerd
deze motie, voor het
redden
van Cockerill Yards, waarin het
dus ging om Vlaamse
arbeiders, goed te keuren.
Solidariteit mag en moet er zijn, maar
zij mag niet steeds in één richting
verlopen".
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Beknopt Verslag, Gewone Zitting 1981-1982, Vergadering van donderdag 4 maart 1982, biz. 420).

Complexer dan „voorlopig" uitstel
uitgangspunten diametraal tegengesteld zijn, maar toch hebben zij
heel wat raakpunten die konfliktstof opleveren. Het VU-kamerlid
beklemtoonde de eerbied voor
het leven als essentieel voor hiemzelf. De vraag rijst echter of het tot
de opdracht van de wetgever behoort om etische beginselen In
wetteksten om te zetten.
Daarnaast is er de maatschappelijke draagwijdte: de bescherming
van het leven, vooral van het ongeborene, is wél de taak van de
wetgever. Niemand- stelt abortus
voor als een goed, ook niet de
meest fervente voorstanders van
de liberalizering.
Een andere vraag is of het strafrecht het meest geëigend middel
is om het leven te beschermen.
Persoonlijk vond Frans Baert van
wel, ook al is die strafwet er niet in
geslaagd abortus uit te schakelen
of tot een uitzondering te maken.
Maar het strafrecht alleen kan dat
probleem niet uit de wereld helpen. Het is volkomen zinloos abor-

• Vorige week deed de senaat
het devaluatie-debat over. Volgens Frans Van der E/sf verkiezen
enkel slecht beheerde staten de
devaluatie als gemakkelijkste oplossing. De Vlaamse regeringspartijen zijn medeverantwoordelijk
voor deze beslissing. Steeds hebben zij aan de Waalse druk toegegeven. De fundamentele oorzaak
van de wantoestand van ons land
ligt immers, aldus de fraktievoorzitter, in Wallonië. Het zijn niet de
Vlamingen die tekort geschoten
zijn in een afremmen van de
staatsuitgaven of de produktiekosten, maar Wallonië sleurt hen
mee in de katastrofe.

tus te lichten uit de bredere etische en maatschappelijke kontekst. Het moet in een adem aan
bod komen samen met de contraceptie, het statuut van natuurlijke
kinderen, een versoepelde adoptie-reglementering en vooral een
mentaliteitswijziging in onze samenleving. Egoïsme en konsumptie moeten dringend plaats ruimen
voor menselijkheid en rechtvaardigheid.
Volgens Baert kleven er aan het
wetsvoorstel geen grondwettelijke bezwaren. Wel vond hij het een
verwerpelijke techniek om in afwachting van een definitieve regeling de strafwet op te schorten.
Met Belgische normen gemeten
zou de voorlopige reglementering
dan wel eens de definitieve kunnen worden.
Er is echter meer. Het voorstel
luidt een totale straffeloosheid in.
Noch de ongeboren vrucht noch
de vrouw zelf, noch het gezin
worden beschermd. Bovendien is
niet de minste dremfjel inge-

P-Sprokkels
aanhangig tot oprichting van deelgemeenteraden, terwijl voorzitter
Vic Anciaux zijn voorstel met
maatregelen betreffende de openbaarheid van bestuur opnieuw indiende.
# Minister Tindemans vatte voor
fraktievoorzitter Frans Baert het
regeringsstandpunt tegenover El

bouwd: geen beperking inzake
leeftijd van de foetus, geen termijn
voor beraad, geen regeling voor
inspraak van nabestaanden of
voor informatie van de arts. Niet
eens een bepaling voor minderjarigen, laat staan voor opvang en
begeleiding van de betrokken
vrouw. Als klap op de vuurpwjl
bevat het voorstel dan nog een tegenstrijdigheid door de reklame
voor en de handel in abortieve
middelen toe te laten, wat enkel
kan leiden tot een bevordering
van de klandestiene abortussen.
Op basis van deze etische, maatschappelijke en juridische ontleding heeft de VU-fraktie geweigerd het voorstel goed te keuren.
Dat neemt niet weg, aldus Frans
Baert dat de fraktie zich bewust is
van de hypokrisie van de huidige
toestand, waarbij de wetgevende
overheid zijn opdracht afwentelt
op de rechterlijke macht Om dit
aan de kaak te stellen hebben
twee VU-leden, Hugo Schlltz en
Willy Desaeyere, zich onthouden.

Salvador als volgt samen: België
hecht een duidelijk belang aan de
komende verkiezingen en hoopt
dat zij een beslissende stap worden naar de demokratizering en
de vreedzame regeling. Voor de
geloofwaardigheid ervan is internationaal toezicht vereist en dat
kan best via instellingen zoals de
OAS.
Alle andere versies en interpretaties, ook de Amerikaanse, over het
Belgisch standpunt zijn larie, aldus
de minister.

• Senator Hektor De Bruyne beklemtoonde hoe ijdel de hoop van
de regenng wel is dat op vrij korte
termijn de voordelen van de devaluatie tot uiting zullen komen in
een stijging van de uitvoer.
Het prijselement alleen is immers
niet van doorslaggevend belang.
Veel hangt af van de samenstelling van het exportpakket, en daaraan verandert de devaluatie niets.
• Dat was ook de mening van
Michel Capoen, die ons uitvoerpakket als te eenzijdig en te primitief bestempelde. Slechts een vernieuwd industrieel beleid, dat gericht is op afgewerkte en hoog
technologische produkten, kan
daaraan iets verhelpen. Maar van
dergelijk beleid is nog niets te
merken.
• Ook wees de senator op de
zware slag die de landbouw treft
door het uitblijven van een devaluatie van de groene frank en door
de gestegen invoerkosten. Dat
werd nadien door zijn kollega Paul
Peeters nogmaals bevestigd.
• Kamerlid André
De
Beul
maakte opnieuw zijn wetsvoorstel

Zonder aan de kwaliteiten van de Vlaamse kandidaten te twijfelen beklemtoonde minister De Clercq tegenover kamerlid Oktaaf Meyntjens
dat de Franstalige Godeaux een uitzonderlijk begaafd man is en zowat
alle hoedanigheden in zich verenigt voor de leiding van de Nationale
Bank. Deze bank heeft immers, aldus de minister, een sleutelrol te
vervullen.
Behalve bij de devaluatie? Daarmee kon ons kamerlid het stellen!
Foto: de Nationale Bank blijft in Franstalige handen! (foto Peuajens)

Het is nauweijks enige maanden geleden dat Wilfried Martens verklaarde dat hij nooit
ofte nooit zou instemmen met
de regionalizering van de nationale sektoren. Dat zou immers
tegelijkertijd het einde betekenen van de eenheid van het
land.
Het wekte dan ook nogal enige
verbazing diezelfde
Martens
bij het einde van het devaluatie-debat in de Senaat te horen
verklaren dat „de regering bereid is te onderzoeken of een
consensus
kan worden bereikt over de
opportuniteit
van de regionalizering
van
deze sektoren en, indien mogelijk, over de
financiering
van deze
hervorming'.
Daarmee wringt de eerste minister zich persoonlijk in een
gedachtenkronkel van 180 graden, die niet eens kadert in het
rooms-blauw
regeerakkoord.
Erkent hij eindelijk het falliet
van het uitzichtloze unitaire bete/d dat tot nog toe gevoerd is ?
Of wenst hij zijn partij een slag
voor te blijven ? Of nog, tiereidt
hij gewoon een CVP-nooduitgang voor bij een eventuele
regeringsknsis ?
Feit is dat deze
ministeriële
getuigenis een niet ont}elangrijke politieke t)etekenis heeft In
een eerste reaktie, naar aanleiding van een aantal Waalse
interpellaties
over het staal,
verheugde VU-voorzitter
Vic
Anciaux zich er over dat de
Volksunie niet langer alleen gelijk heeft, maar nu ook gelijk
krijgt
Hij voegde er evenwel onmiddellijk aan toe dat de regionalizering van de vijf nationale
sektoren niet het eindpunt mag
zijn. De
federalizeringstrein
moet nu definitief op de sporen
worden gezet met int>egrip
van de wagons openbare kredietinstellingen, opent>are werken en infrastrukturen,
sociale
zekerheid en
gezondheidstieleid
Het grote probleem
tierust
nochtans met zozeer bij de
overheveling van de bevoegdheden, dan wel bij de financiering. Volgens Vic Anciaux toestaat er ter zake slechts één afdoende oplossing: de financiële verantwoordelijkheid.
Geen
verdeelsleutels, maar een resolute overheveling van de overheidsinkomsten naar Vlaanderen en Wallonië op basis van
de lokalizering van de fiskale
opbrengsten. Ook over de lasten en schulden van het veHeden mag er geen twijfel rijzen:
criterium is de lokalizatie.
Tot slot weerlegde de voorzitter de opduikende
geruchten
dat dergelijke
doorgedreven
federalizering niet zo voordelig
zou zijn voor Vlaanderen. „Ik
ben van mening dat wij dan
verlost zijn van de stelselmatige, onrechtvaardige
en doelloze
miljardentransferten
naar het Waalse staal. Wij
wensen een eigen politiek te
voeren, ook al zou ons dat
eventueel meer kosten — wat
ik betwijfel — maar dan zouden wij een beleid
hebben
naar onze inzichten en behoeften'.
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Verkiezingen beloven
geen hervormingen
in Guatemala
Zoals verwacht kwam de kandidaat van het leger, generaal Angel
Anibal Guevara Rodriguez, als eerste uit de bus in de parlementsverkiezingen die zondag jl. in Guatemala plaatsvonden. En al even te
voorspellen was dat zijn voornaamste tegenkandidaten, Mario Sandoval Alarcon van de uiterstrechtse Beweging voor Nationale
Bevrijding (MLN) en de zeer behoudsgezinde kristen-demokraat
Alejandro Maldonado Aguirre onmiddellijk beschuldigingen van
verkiezingsfraude uitten.
Voor de rest kan men de verkiezingen in Guatemala als een maat
voor niets afschrijven. Een echte
demokratische strijd was het niet
want alle kandidaten kwamen uit
uiterstrechtse of zeer behoudsgezinde hoek. Niet alleen de linkse
partijen, ook een grote deel van
het politieke centrum is de afgelopen jaren onder de toenemende
repressie vermoord of verjaagd.
Z o werden vorig jaar nog alleen al
bij de kristen-demokraten zowat
200 prominenten vermoord of ontvoerd.
Hervormingen vallen na deze verkiezingen ook niet te verwachten.
Guevara, ex-minister van Defensie, behoort tot de clan van de huidige president Lucas Garcia die
de prioriteit geeft aan de zogenaamde strijd tegen het kommunisme. En vermits die" clan ook elk
gematigd streven naar sociale en
ekonomische hervormingen tot
het kommunisme lijkt te rekenen,
kan men eerder een voortzetting
van de repressie dan hervormingen verwachten.
Ook in Washington verwacht men
nog weinig veranderingen na de
verkiezingen. De voornaamste reden waarom Reagan aan het houden van verkiezingen gehecht
was, is dat hij hoopt nu het Kongres te kunnen voorhouden dat
Guatemala een demokratisch land
is en dat het onder president
Carter afgekondigde wapenembargo tegen die staat nu geheel
mag worden opgeheven.
Terwijl Guatemala (én El Salvador)
in de brandende aktualiteit blijven
hepen een duizendtal mensen te
Tielt in een betoging om de vrijlating van ontwikkelingshelper
Serge Berten. Zal het baten?
(foto's N. Trio)

Het is wel ironisch dat juist de Verenigde Staten nu zo bezorgd zijn
om Guatemala een demokratisch
vernisje te geven. Zij droegen er,
in de door de CIA gesteunde
staatsgreep in 1954 tegen de gematigd hervormingsgezinde president Jacobo Arbenz, toe bij dat dit
land geen gezonde, geleidelijke
politieke evolutie kon kennen en
terechtkwam in de spiraal van
toenemend verzet en verscherpte
repressie. Daarvan werden naar
schatting 50.000 mensen het
slachtoffer, waarbij alleen al vorig
jaar 11.000 doden vielen. De
meesten werden het slachtoffer
van rechtse terreurkommando's
die nauw samenwerken met de
strijdkrachten als ze er al niet toe
behoren.
Een patroon dus dat doet denken
aan El Salvador, waar de Verenigde Staten eveneens volhouden
dat de verkiezingen een oplossing
zullen brengen en dat junta-leider
Duarte een waarachtige demokraat en hervormer is. Maar hoezeer het verzet en wantrouwen in
de V S jegens Reagans beleid inzake Centraal-Amerika toeneemt,
bleek ook weer deze week. Vijf
demokratische
volksvertegenwoordigers dienden een wetsvoorstel in dat stelt dat de president de toestemming van het Kongres moet vragen vooraleer hij
troepen naar het buitenland stuurt
De huidige wet voorziet dat de
president ten laatste zestig dagen
na het sturen van troepen het
Kongres moet raadplegen. Maar
daann zien een aantal volksvertegenwoordigers blijkbaar geen voldoende garantie meer tegen militaire avonturen in El Savador of elders.

Premier Zuid-Afrika bezorgd
om afscheuring „verkrampten"
De Nasionale Partij, die sinds 34
jaar onafgebroken Zuid-Afrika regeert, heeft een nieuwe scheuring
te verwerken. Vorige week weigerden minister Andreas Treurnicht en vijftien andere „verkramfjte" parlementsleden terug te komen op hun protest tegen premier
Pieter Botha's (nog vage) plannen
voor een machtsdeling met de
kleurlingen, en verlieten de partij.
Die afscheuring heeft geen afbreuk gedaan aan de nog steeds
ruime meerderheid die de Nasionale Partij in het parlement heeft.
Maar dat belet met dat ze premier
Botha aanzienlijke zorgen baart
Voor het eerst krijgt de Nasionale
Partij in het parlement een oppositie ter rechterzijde. Een eerdere
verkrampte afscheuring van de

H. Oosterhuys
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De huidige scheuring vond plaats
terwijl" de NP nog niet eens de
grond van het rassenprobleem in
Zuid-Afrika, het ontzeggen van
politieke rechten aan de zwarte
bevolking, heeft aangepakt De ruzie draaide rond Botha's plannen
voor een vorm van machtsdeling
met de kleurlingen (Zuidafrikanen
van gemengde afstamming en Indiërs). Verwacht wordt dat er in
mei a.s. een voorstel op tafel komt
om de kleurlingen een — beperkte — vertegenwoordiging in het
pgriement toe te staan. Bij het
aankondigen van die hervorming
het Botha wel weten dat de NP onverbrekelijk gehecht blijft aan de
apartheid die de zwarte meerderheid alle politieke rechten ontzegt,
tenzij in de onleefbare en internationaal niet erkende „thuislanden".
Dat herhaalde hij nog eens begin
deze week toen een gemengde
kommissie, onder leiding van Zoeloe-chef Buthelezi, een voorstel
bracht voor een geleidelijke deling
van de macht tussen blank en
zwart De regering noemde een
deelneming van de zwarten aan
de regeringsmacht onaanvaardbaar
Maar intussen dreigt Botha, die
alleen maar randkorrekties aan de
apartheid wil toebrengen, tussen
twee stoelen te geraken Voor de
aanhangers van Treurnicht gaan
die voorzichtige stapjes al veel te
ver, maar voor de Progressieve
Federale Partij, die een geleidelijke
integratie voorstaat, gaan ze lang
niet ver genoeg Waardoor Botha
een deel van de blanke kiezers
aan beide partijen dreigt te verhezen Dat die trend erin zit bleek uit
de gemeenteraadsverkiezingen in
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NP, de Herstigte Nasionale Partij,
heeft immers geen zetels in het
parlement Premier Botha weet
dat in zijn eigen partij nog heel wat
parlementsleden sympatie voor
Treurnicht hebben en dat deze
laatste zal proberen nog meer
overlopers aan te trekken telkens
wanneer Botha een stapje zet in
de richting van een wijziging van
het apartheidssysteem.

Transvaal vorige week. In de gemeenteraad van Johannesburg
werd de Progressieve Federale
Partij de sterkste groep. In andere
steden van de provincie, o.m. Pretoria, verloor de NP stemmen aan
zowel de rechter- als linkerzijde.
H.O.

Kennismaking
met
Friesland
De Europese Volkshogeschool
van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organizeert pok dit
jaar weer de kursusreis: „Kennismaking met Friesland" en dit van
9 tot 13 apnl 1982.
Deze kursus gaat door in dé Friese Volkshogeschool te Hoorn
(Terschelling) en kost 3.000 fr
(voor volwassenen), 1700 fr.
(voor kinderen tuss. 6 en 12 jaar)
en 1.200 fr. (voor kinderen tussen
2 en 5 jaar), verblijf- en kursuskosten inbegrepen
Een vakantiekursus, ook in gezinsverband!
Friesland heeft, als Nederlandse
provincie, altijd al een speciale
plaats ingenomen
Niet alleen als provincie met een
unieke natuurschat, maar ook in
taal, kuituur,., verschilt Friesland
duidelijk met de rest van Nederland
Op het programma staan naast
kennismaking met taal en kuituur,
ekonomische en sociale problemen ook geleide bezoeken en
natuurwandelingen op het mooie
en rustige Terschelling, de Friese
wadden,
Indien u aan dit initiatief wenst deel
te nemen of u wenst meer inlichtingen, neem dan spoedig kontakt
op, op onderstaand adres: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
vzw, Bennesteeg 4 te 9000 G e n t
tel. 091-257527.
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Stroom geruchten uit Moskou

Strijd om opvolging
Brezjnev losgebrand?
Vorige vrijdag volstond een gerucht dat Leonid Brezjnev overleden was om de daling van de
goudprijs op de Londense markt
te doen omslaan in een stijging.
Enkele uren nadat het gerucht ook
als een lopend vuurtje door redaktiezalen trok verscheen de Sovjetrussische president en partijleider
in het openbaar en ging de goudprijs weer aan het zakken.
Het voortijdige doodsbericht van
Brezjnev was slechts één van de
vele geruchten die de jongste tijd
uit Moskou komen en die de indruk geven dat in het Kremlin een
machtsstrijd aan de gang is met
als inzet de positie van de 75jarige Brezjnev. Al die berichten
en geruchten draaiden immers
rond familieleden of beschermelingen van de partijleider. Zo was er
het schandaal van het circus van
Moskou waar de direkteur geld
zou hebben afgeperst van medewerkers in ruil voor reizen naar het
buitenland. Een schandaal dat uitmondde in de arrestatie van twee
personen die bevriend zijn met
Brezjnevs dochter Galina. Dan begonnen geruchten te circuleren
dat Brezjnevs zoon Joeri zou
moeten aftreden als vice-minister
van Buitenlandse Handel. En dan
was er ineens sprake van de
verdachte dood van een hoge
officier van de geheime politie
KGB, Simon Tsvigoen, een familielid van de Sovjet-leider, die het aan
de stok zou hebben gekregen met
een lid van het politburo wegens

zijn diepgaand onderzoek van een
aantal schandalen en daarom zelfmoord zou hebben gepleegd.
In de meeste van die gevallen gaat
het om moeilijk na te trekken
geruchten, maar één zaak is er wel
betekenisvol aan: ze konden niet
in de wereld komen zonder „lekken" in hoge gezagskringen, waarschijnlijk in bronnen die dicht bij de
machtige KGB-leiding staan. En
dat was enkele maanden geleden
nog ondenkbaar.

Flitsen
uit Azië kwamen de jongste
maanden alarmerende berichten
over een nieuwe toename van de
spanning tussen de „erfvijanden"
India en Pakistan. Die spanningen lijken wat bezworen door het
bezoek vorige week van de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Aga Shahi aan New
Delhi. Met zijn Indiase ambtgenoot Narasimha Rao voerde hij
daar besprekingen over een nietaanvalsverdrag tussen beide landen. Na de bloedig verlopen deling van Brits India In India en het
islamitische Pakistan hebben de
twee landen al drie oorlogen gevoerd. De laatste, in december
1971, leidde tot het uiteenvallen
van Pakistan. Oost-Pakistan
werd toen het onafhankelijke
Bangladesh.

Intussen is er nog een, ditmaal
officieel, feit dat wijst op een
verzwakking van Brezjnevs F>ositie en een mogelijke machtsstrijd
in de Sovjetrussische leiding. Eind
vorige week werd immers bekend
dat Alexei Sjibaev, een beschermeling van Brezjnev, was afgetreden als leider van de Sovjetvakbonden.
Het lijkt duidelijk dat de dood, op
25 januari jl., van partij-ideoloog
Mikhail Soeslov het politieke toneel in de Sovjetunie gedestabilizeerd heeft Niet alleen zijn het
politburo en de hele leiding hun
scheidsrechter kwijt maar Brezjnev heeft met de dood van Soeslov een belangrijke steun verloren.
Door die dood kwam ook een
plaats vrij binnen het politburo en
alle stromingen en groepen zijn
ongetwijfeld hard aan het werk die
plaats te veroveren.
Bovendien maken ook de leeftijd en de slechte gezondheidstoestand van Brezjnev het onvermijdelijk dat achter de schermen
reeds de messen worden geslepen voor zijn opvolging. En niet alleen voor zijn opvolging, maar ook
voor een herverdeling van de
plaatsen in het dertien leden tellende politburo. De gemiddelde leeftijd in dat hoogste bestuursorgaan
bedraagt immers zeventig jaar zodat het onvermijdelijk is dat in de
nabije toekomst nog meer leiders
van het politieke toneel verdwijnen.

KONINKRIJK BELGIË

WEGENFONDS - 14,25% LENING 1982-1989
RENTE: 14,25% 's jaars vanaf 25 maart 1982.
EFFECTEN: Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 frank.
De Coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING: Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS: Tegen het pari op de eindvervaldag van 25 maart 1989.
WAARBORG: De betaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties worden door
de Staat gewaarborgd.
DIENST VAN DE LENING: De betaling van de coupons en de terugbetaling van de
obligaties geschieden aan de loketten van de Rijkskassier, bij de Nationale Bank van België, te Brussel en buiten de hoofdstad.
UITGIFTEPRIJS: 99,75%.
OFFICIËLE NOTERING: De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING
van donderdag 11 maart tot woensdag 24 maart
1982
Aan de inschrijving kan vóór laatsvermelde datum een einde worden gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België en
bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sector en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving:
hetzij in speciën,
hetzij in obligaties va' de 10 % Staatslening 1974-1982, terugbetaalbaar op 25 maart 1982
en teruggenomen tegen het pari van de nominale waarde, alle coupons afgeknipt.
Brussel, 5 maart 1982.
|Adv.38)

De Minister van Openbare Werken,
belast met het beheer van het Wegenfonds,
L. OLIVIER

H.O.

Vader, moeder
zult gij eren...
In de Chinese traditie is de oude
dag niet iets om zich zorgen over
te maken. De ouderen maken aanspraak op eerbied en verzorging
en krijgen die ook van hun kinderen, zowel in China en op Taiwan,
als in de Chinese gemeenschappen daarbuiten. Vooral dan op het
platteland waar de confuciaanse
traditie nog zeer sterk is en bovendien door ekonomische noodzaak
wordt geschraagd.
Maar in rijkere gemeenschappen
komt die traditionele piëteit orKJer
zware druk. Dat is het geval in Singapore dat overwegend door Chinezen wordt bewoond. Net zoals
in onze landen is gebeurd naarmate de welvaart steeg, hebt>en ook
daar gezinnen, die vaak op kleine
appartementen wonen, steeds
minder zin ook nog grootvaders
en grootmoeders te herbergen.
Die trend wordt zo sterk dat premier Lee Kuan Yew ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar de
kinderen die hun plicht jegens hun
ouders niet naleven, streng berispte
„Ik weet dat niet alle ouders
gemakkelijk zijn om mee te leven', zo zei hij „Maar het bedroef
mij dat de confuciaanse moraa
en zeden nu wetgeving behoeven
om de kinderen ertoe te brengen
hun filiale plichten na te leven.
De ouderen mogen niet opzij
worden geschoven omdat ze niet
langer nuttig zijn.'
De premier, die zijn stadstaat met
ijzeren hand regeert wil inderdaad
wetten uitvaardigen die financiële
beloningen of straffen voorzien
om het groeiend aantal alleen wonende ouderen te t>eperken. Lee
zei dat hij vooral ijekomnterd is
om hetprot^eem van de eeraaamheid van de ouden van dagen,
maar men kan aannemen dat hij
evenmin de finarrdële last voor de
verzorging van oudere personen
op de staatsfinanciën wil laten
afwentelen.

In heel wat gevallen fiebben de
harde wetten die Lee heeft uitgevaardigd resultaat opgeleverd. Zo
heeft het opleggen van enorme
t>oeten op het op straat wegwerpen van zelfs maar het kleinste
snippertje papier of sigarettepeukjes gemaakt dat de stad txandschoon is en er geen grote kosten
aan reinigingsdiensten moeten
worden tiesteed.
Maar of dergelijke wetten volstaan om een kwijnende confuciaanse traditie te doen herleven is
een andere zaak.
HO.
Foto tx>ven: Niet alleen zorg voor
oude dingen in China, maar ook
voor oude mensen. We kunnen er
wat van leren!

Konferentie
van Madrid
opgeschort
De toetsingskonferentie in Madrid over Europese veiligheid
en samenwerking wordt tot november verdaagd. Dat was het
enige waarover de delegaties
van de 35 landen, die in 1975 de
Akte van Helsinki ondertekenden, het eens werden. De konferentie, die nieuwe ontspanningsvoorstellen moest uitwerken ter aanvulling van de Helsinki-Akte, verliep van bij de
aanvang al moeizaam en slaagde er niet in haar werkzaamheden in de lente van vorig jaar,
zoals door de agenda gepland
was, te beëindigen. Maar na de
afkondiging van de noodtoestand in Polen in december jL
raakte ze helemaal in het slop.
De Oosteuropese landen weigerden over de interne toestand
in Polen te praten, de Westerse
landen zegden dat ze niet konden doen alsof er niets aan de
hand was. Vandaar het besluit
de hele zaak vele maanden op
te schorten.
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Kommentaar

De derde wereld in de raadszaal
Op zaterdag 27 februari organizeerde het Nationaal Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking (NCOS-Vlaanderen) een boeiend colloquium over de rol van de gemeente op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en dit als voorbereiding tot de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
De parlementaire belangstelling voor dit colloquium beperkte zich tot
de VU-kamerleden Daan Vervaet en Jan Caudron. Aan deze laatste
vroegen wij zijn bedenkingen rond deze gespreksdag neer te
schrijven.
Honderd aanwezigen, gemeentelijke mandatarissen van verschillende strekkingen en de vertegenwoordigers van de belangrijkste
niet-goevernementele organizaties en gemeentelijke werkgroepen voor ontwikkelingssamenwerking, stelden vast dat gedurende
de voorbije zes jaar in verschillende Vlaamse gemeenten een gekoördineerde werking ten bate
van de volkeren in de derde wereld is tot stand gekomen.
Omdat elke gemeente ingeschakeld zit binnen de totale wereldgemeenschap en als bestuursorgaan
het dichtst bij de bevolking staat,
heeft zij de taak haar burgers de
kansen te bieden om de derde
wereldrealiteit beter te leren kennen en om tot echte samenwerking te komen op voet van gelijkwaardigheid. De derde wereld
heeft daarbij heel wat te bieden.
Nuttige
ervaringen
Na een begeesterende inleiding
door Maurits Coppieters, voorzitter NCOS-Vlaanderen, kregen de
aanwezigen een leerrijk vraaggesprek met ontwikkelingshelpers
die in Nicaragua en Rwanda aktief
zijn.
Vervolgens werden in sekties
(volgens de grootte van de gemeenten ingedeeld) ervaringen
uitgewisseld op het gebied van
initiatieven en strukturen in verband met het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid. Vooral het getuigenis van mevrouw Dons De Neve,
schepen voor Ontwikkelingssamenwerking te Brugge bracht een
waaier van mogelijkheden die
daarom niet veel geld moeten kosten.
Na de (makrobiotische) maaltijd, werden de besluiten van de
verschillende sekties aan mekaar
getoetst en tot een harmonisch
geheel in elkaar gepuzzeld.
De genomen
objektieven
Als besluit van die gedachtenwisseling roepen de deelnemers de
kandidaat-mandatarissen op om
de komende zes jaar te werken
aan een konkreet ontwikkelingsbeleid dat volgende objektieven
inhoudt:
• een schepen voor Ontwikkelingssamenwerking en een kommissie binnen de gemeenteraad
moeten volgens duidelijke afspraken samenwerken met een derdewereldgroep, waaraan alle nietgoevernementele
organizaties
(NGO's) deelnemen;
• deze struktuur moet aan de
basis liggen van een sensibilizatieprogramma, zowel naar de bevolking als naar het gemeentebestuur toe, via de verschillende
NGO-akties en biezondere aktiviteiten van kulturele centra, biblioteken en onderwijsinstellingen;
• principieel moet een behoorlijk
bedrag ingeschreven worden als
vaste post in de begroting van de
gemeente. In afwachting dat dit in
de gemeentewet wordt opgenomen dient deze post prioritair in de
fakultatieve begroting behouden.
Dit moet evenwichtig verdeeld
worden tussen rechtstreekse
steun aan derde-wereldprojekten
en subsidie voor informatie-aktivi-
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— informeren over het werk van
de vrijwilligers;
— onthaal en integratie van gastarbeiders en vluchtelingen;
— stemrecht voor gastarbeiders
op gemeentelijk vlak;

telten. Daartoe zijn zeker mogelijkheden als men de princiepen.van
herverdeling in acht neemt;
• biezondere aandacht moet besteed vi/orden aan de inwoners
van de gemeenten die rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkelingsproblematiek :

• de gemeenten dienen een
standpunt in te nemen t.a.v. die
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ontwikkelingsproblemen
waarrond door de bevolking aktie
wordt gevoerd. Zij dienen konsekwent met de ingenomen standpunten op te treden.
Enig diskussiepunt vormde het
stemrecht voor gastarbeiders.
WIJ hebben ons daartegen verzet,
niet Uit racistische overwegingen,
maar uit vrees voor een verdere
minorizering van de Vlamingen tn
Brussel, waar de vreemdelingen
wel eens voor een verrassende
stembusuitslag zouden kunnen
zorgen. De VU is daar pnncipieel
tegen en kan stemrecht voor gastarbeiders alleen toelaten na internationale- akkoorden.
Wij zijn wel voorstander van adviesrecht en inspraak en van versoepeling bij het aanvragen van
de naturalizatie.
Niettegenstaande ons verzet
werd dit punt na stemming toch
opgenomen in de konklusies.
Alles bijeen toch een positieve
studiedag die de VU kan inspireren bij het opstellen van het verkiezingsplatform waann de derde
wereld niet mag vergeten worden.
Hopelijk blijven deze punten na de
gemeenteraadsverkiezingen geen
ijle beloften want schreef SintPaulus niet dat het geloof zonder
de werken dood is?
Jan Caudron,
kamerlid-fraktieleider
gemeenteraad Aalst

Aktie voeren kan niet langer meer zonder een degelijke informatie. Déar is een grote taak weggelegd voor het
gemeentebestuur (Mo De standaard)

PERS pektfef
De ironie van het lot: de maker van de staatshervorming van 1980,
Wilfried Martens, heeft zelf moeten toegeven dat een Belgisch-nationale aanpak van de krisis niet langer mogelijk is. Door aan te kondigen dat de regering gaat zoeken naar een consensus over de splitsing van de 5 nationale ekonomische sektoren, geeft Martens feitelijk
het failliet toe van zijn beleid, van het Belgische beleid. De Volksunie
krijgt gelijk, over de hele lijn.
AT zegt, een onverdachte
bron: Camps in Het Belang
van Limburg: „De Volksunie heeft dus toch gelijk gehad:
België nadert zijn einde. Het verrassende is alleen maar dat de
socialisten, de CVP, de regering,
het ACV en wat ai voor verantwoordelijke lieden meer zich .daar
nu, goedschiks bij neerleggen. Of
straffer nog, het kommando van
de ontbinding nu zelf gaan opeisen. Het schrikwekkende is echter
vooral dat het niet eens zeker
meer is dat Vlamingen en Walen
zich nog als verstandige mensen
aan tafel zullen zetten om de boedelscheiding respektvol uit te praten. Nu er kennelijk niemand nog
op de rem gaat staan, ligt de weg
open voor een konfrontatie tussen
piraten. Arme Boudewijn!

D

ET medelijden van Camps
voor Boudewijn laten we
voor wat het is. Feit is dat
Martens zelf heeft aangegeven
dat de staatshervorming van 80,
waar hij zo „fier" op was, als
onvoldoende beschouwt en resoluut opteert voor het ekonomisch
federalisme. Martens zou dus een
programmapunt van de VU gaan
realizeren. Nog eens Camps: „De
Poolse ommezwaai van de eerste
minister doet de burger die nog
niet aan geheugenverlies lijdt natuurlijk duizelen maar verrast uiteindelijk niet Het is het zoveelste
echec van de Belgische politiek
die nu eenmaal als voornaamste
eigenschap heeft zich aan de problemen aan te passen in plaats

van ze op te lossen. En over een
woordbreuk meer of minder struikelt men daarbij al lang niet meer.
Ook de aanranding van het regeerakkoord doet er niet meer
toe. Er wordt hier nu eenmaal de
„politiek van het moment" bedreven en daar vallen moeilijk etische
of morele overwegingen aan vast
te knopen. Alles kan, al naar gelang de grilligheid van de seizoe»
nen en de tijden. Leve de toekomst en die is aan de opportunisten.
Zoveel IS zeker dat het debat over
de regionalizering nu niet meer
kan teruggedraaid worden. De
konsekwentie daarvan is dat de
terminale verwijdering tussen
Vlaanderen en Wallonië nog een

kwestie van maanden of hooguit
enkele jaren is. Indien de politici
nog een beetje eerlijk waren, zouden ze dit nu reeds openlijk toegeven".
AT er ook van zij, Vlaanderen moet nu meer dan
ooit oppassen voor de
Waalse chantage, en eisen dat
elke gemeenschap financiële verantwoordelijkheid krijgt! Want anders kan Wallonië sinterklaas blijven spelen, met Vlaams geld Dus:
geen dotaties uit de nationale pot
maar eigen financiële middelen en
verantwoordelijkheid.
Pas dan kan Vlaanderen beginnen
aan een eigen aanpak van de
krisis. Dat zegt ook Gazet van
Antwerpen: „^fe Vlaanderen zelf
kan tieslissen over het eigen industrieel beleid, moet de kans aangegrepen worden om nieuwe wegen op te gaan. De toekomst van
onze ekonomie ligt in de technologisch moderne bedrijven, die pro-
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dukten kunnen vervaardigen,
waar vraag naar is en waarvoor
bijkomende arbeidskrachten nodig zijn. Daardoor zal onze ekonomie er na korte tijd anders uitzien
dan de Waalse en de Brugselse.
Dat daarmee het land in twee zou
worden gescheurd, zoals men beweert, is onzinnig. Het zelfstandig
werkend Vlaanderen zal immers
zowel commerciële als financiële
bindingen behouden met omliggende streken, maar... zonder het
slachtoffer te blijven van het
Waals Brussels wanbeheer".
NTUSSEN is de CVP verdeeld
over de splitsing van de nationale sektoren. De harde unitaire kern blijft weerstand bieden
tegen de Jonge Turken a la Vandenbrande en Dupré. Een voorbeeld daarvan is de Nieuwe Gids.
Daar mocht enige tijd geleden
Société Gènérale-baas en CVPtopman Albert Coppé nog een
unitaire geloofbelijdenis afleggen,
zoals in de dagen van de Stomme
van Portici. Maar deze week aapt
Frans van Erps hem na.
Lees maar- „De regionalizering
van de vijf sektoren kan nog meevallen maar het zal er niet bij
blijven. Het is een nieuwe faze in
het proces dat met de gewestvorming op gang werd gebracht en
dat nog moeilijk te stoppen is. Niet
zonder reden vraagt men zich in
het buitenland af of we in België ze
alle vijf nog hebben".

I

E vraag is of we ze nu nog
alle vijf hebben, en of de
Vlamingen ze nog alle vijf
hebben door maar te blijven betalen voor Waalse faillissementen.
Die vraag stelt Van Erps niet. Dat
is voor hem vanzelfsprekend. Wat
een staaltje van Vlaamse onderdanigheid en slavenmentaliteit...
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Leefmilieu

Bij de boer... op school
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België zesmaal veroordeeld
door EG-Hof!
In grote verklaringen stelt de regering telkens weer dat de milieuproblematiek niet alleen plaatselijk of
nationaal moet worden aangepakt
België is maar een lapje grond
tussen Duitsland, Nederland,
Franknjk en de Noordzee, dus
moeten wij het leefmilieu wel supra-nationaal bekijken. In verkiezingspamfletten spreekt men dan
vooral over de vervuiling van het
Rijnwater of de inplanting van
kerncentrales even voorbij de Belgische staatsgrens om de eigen
laksheid te verantwoorden. Regeringswoordvoerders laten geen
week voorbij gaan om de wereld
duidelijk te maken dat voor een
gezond leefmilieu een eensgezind
Europa noodzakelijk is. Zij doen dit
met een zodanige overtuiging dat
ook wij soms durven getoven dat
men het met de milieuproblematiek emstg meent
Europese instanties pogen een
zekere eenheid in het milieubeleid
van de Ikl-staten te bewerken. Er
werden reeds tal van mitieu-nchtlijnen uitgevaardigd zodat de verschillende staten, volgens het
EEG-verdrag, verplicht worden
hun milieupolitiek aan te passen
aan deze richtlijnen. Zo ook Belgiël Wie dacht dat daaromtrent
geen prdsleem bestorxJ, zal toch
wel even geschrokken zijn bij de
lektuur van het „weekoverzicht"
(1-5 februari) van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeerv
schappen. Op 2 februari 1982
werd België in zes verschillende
zaken door het hoogste Europese
rechtskollege veroordeekJ wegens niet-nakoming van evenveel
milleu-richtlijnea
Het Hof was van oordeel dat
België zes Europese milieu-r^htlijnen niet toepast: deze op de afvalstoffen, op de afvalstoffen van

titaandioxyde-industrie, op de
verwijdering van afgewerkte olie,
op de verwijdering van polychloorblfenylen en polychloorterfenylen, op de kwaliteit van het
oppervlaktewater, bestemd voor
de produktie van drinkwater en
op de kwaliteit van het zwemwater.
Zes veroordelingen in milieuzaken
op één dag. België kan weer trots
zijn.
Het verweer van de staat was
trouwens grandioos. Gezien de
aan de gang zijnde staatshervorming zouden de nieuwe organen
hun taken nog niet aankunnen
zodat de richtlijnen nog niet kunnen worden uitgevoerd.
Zo groen en zo Europees is België. Zo efficiënt is onze staatshervorming.
Gezien amper van enig koherent
milieubeleid kon worden gesproken binnen de grenzen, mochten
wij toch verwachten dat België
minstens de Europese richtlijnen
zou toepassen. Zelfs dat is een illuzie gebleken!
Koen Baert, VU-provjncieraadslid

In het kader van de geplande plattelandsklassen in
het Heuvelland geeft Opbouwwerk Heuvelland een
landbouwwerkboek uit met als titel: „Bij de boer.^ op
school".
Dit werkboek maakt de 10-12-jarige leerlingCe) wegwijs in hetgeen sch op de doorsnee boerderij
attemae^ a^>eelt Een gevatte en aangepaste uitleg
brengt kinderen in kontakt met gerst haver, paard
en traktor, varkens, schapen en melkkoeien, landbouwmachme&. Daarbij wordt het leven vai de
boer en de boerin bij dit aUes niet uit de oog verloren.
De aangehaakte cijfers en voorbeekJen in de brochure steunen op de landbouwsUuatie in Heuvelland
Op het onderwijsvlak komt het werkboek tiet best

aan zijn trekken in komt>inabe met bezoeken aan
landbouwbedrijven. Maar ook zonder deze bedrijfsbezoeken kan „Bij de boer... op school" nuttig zijn als
elementaire kennismaking. BepaaJde delen kunnen
er uitgelk:ht worden en zijn in verscheidene lessituaties bruikbaar (aardrijkskunde, t)k>logie. rekenen..!
Leerkrachten kunnen ook stukken uit het werkboek
aanwenden afe lekJraad in plaats^jke landbouwsituaties.
Een Heuvetands landbouwboek dat ZKh tot een
meer volwassen pijtüek richt is in de maak.
„Bij de boer.- op schooT omvat 80 bk.. kost 100 fr.
en wordt uitgegeven door Opbouwwerk Heuvelland
(Landschapscentrum), Dorpsstraat 12 te 8948 Kemmel (057-44.47.10) - (rek. nr. 738-3060850-37).
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„Het Neerhof" te Dilbeek, een boerderij
voor mensen van nu
Op 20 maart 1974 kocht de Nederlandse Kultuurkommissie voor
de Brusselse Agglomeratie de
XVIIIde-eeuwse
Neerhofhoeve
met bijbehorende 9 hektare en
40 are grond. In de daaropvolgende maanden werden door de
NOC van de vroegere eigenaar
dieren, veevoeders, hoeveuitrusting en landbouwmateriaal overge-

kocht Het lag in de bedoeling fiet
Neerfiof te gebruiken als kinderboerderij. Op minder dan 1 km van
de grens van de Brusselse aggtomeratie en niet eens 10 km van
het volle stadscentrum konden de
graafmachines en de verkavelaars
voor één keer niet aan de slag en
was er ruimte genoeg om kinderen en volwassenen te laten meeleven met het werk op een echte
boerderij. De oorspronkelijke idee
kinderlx>erderij evolueerde al snel
naar jeugd- en gezinsboerderij —
een ruimere en betere formule.
Aan dit initiatief dankt het Neerhof
wellicht zijn voortbestaan, maar
wat nog belangrijker is, tevens zijn
agrarische funktie. Men ging er
immers reeds bij het tjegin van uit
dat het geen artificiële kijkboerderij mocht worden, maar een levend
landbouwbedrijf, waar geen bezoekers maar werkers worden
verwacht: jong en oud komen er
„meeboeren".

derijstaf die zorgen voor aktivitei- stadsboeren en -boerinnen saten met een pedagogisch-educa- men.
tieve 'mslag. Jaarlijks bezoeken op Voor toevirilige bezoekers of kindeze manier 2000 kinderen een deren uit de buurt blijven de poorten van Het Neerfiof iedere dag
echte boerderij.
open. Al naargelang fiet tijdstip
Eveneens in schoolverband, zij het van het jaar en hét weer komen er
in kleiner aantal, komen er kleuters zo'n 50 tot 100 toevallige bezoeen leeriingen uit het secundair en kers per weekend over de vloer.
buitengewoon onderwijs. Voor ie- Nu het Neerhof te Dilbeek zijn
dere groep wordt een apart aan- restauratie voltooid ziet kan men
gepast programma opgezet
zich natuuriijk afvragen of deze
Er zijn ook de weekeinden waarop financiële insptanningen allemaal
geïnteresseerden aardappelen ko- wel verantwoord zijn. De hele resmen rooien in het najaar, hout tauratie kostte 47,6 miljoen en dat
hakken, bomen planten en IS een hele boel geld maar andersnoeien tijdens de wintermaan- zijds is het ook een prachtig en
den, zaaien en planten in het voor- nuttig projekt de Brusselse Vlajaar. Groepen, en dat zijn meestal mingen ten bate en in het voordeel
jeugdbewegingen, kunnen natuur- van hen die de natuur en het
lijk ook aan deze tema-weekends landleven beter willen leren kenmeedoen. Hebben ze dat liever nen.
niet dan zorgt men wel voor een Een kennismaking met Het Neeraangepaste begeleide „dag op Het hof, jeugd- en gezinsboerderij in
Neerfiof'. Tema-weekeinden en de Neerhofstraat te Dilbeek is dan
de werking met jeugdverenigin- ook ten zeerste aanbevolen! (Tel.
gen brengen jaarlijks zo'n 2000 02-569.14.45).

Iedereen is welkom op Het Neerhof. De boer, de boerin en de
andere leden van het team zorgen
voor een aangepaste begeleiding.
Tijdens de Paas- en zomervakanties organizeert Het Neeriiof vaDe Vlaamse Jeugdbond voor Na- In Antwerfjen, Limburg, Oost- en
kanties voor tieners, 13- tot 15- tuurstudie en Miliebehoud „Natuur West-Vlaanderen worden op 24
jangen. Tussen negen en halfvijf
2000" organizeert dit jaar voor de en 25 april a.s. grootscheepse opwordt in groepjes van zes onder
derde maal reeds zijn wegberm- ruimingsakties van wegbermen
leiding van een monitor meegeakties over tiet gehele Vlaamse gevoerd. Hopelijk blijft het niet bij
werkt op de boerqlerij. Jaarlijks
larK^ verspreid.
die ene „grote schoonmaak", maar
komen om en bij de f300 tieners
Zowel de verarming van de planM:^
tijdens hun vakantie enkele dagisn jenrijkdom door het veetvuldJ^ ge- zullen er in de nabije toekomst
me^boerea .
Ijrtiik van herbkaden en fiet over- andere akties ondernomen wordreven aiiDtal maaibeurten als het den. Een maai^tie erV'plantenin-,
Erg veei suksés hebben de boer"
probleem van het skiikstorten ventarizatie in de Ipop van de'•éÊ'2
' d^jkt«esen. Vi6r schoolda0enper
Viiorden nogmaats op de fcorrd maarid mei zou zeef welgekOinèn!;
wec^ üjn lëeriir«gen ,ujt bef^ger
rijn.
genomen.
onderwits'de gasten van de b < ^ -

Wegbermaktie: 2 4 - 2 5 april 1 9 8 2
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„Er ligt een staat té sterven..."
4 5ste Vlaams Nationaal

ZANGFEEST
SPORTPALEIS - ANTWERPEN
ZONDAG 25 APRIL'82 -14.30 U.

er ligt
een staat
te sterren...
TWEE VOLKEREN
ZULLEN ERVEN!
Een indrukwekkend
deelnemersveld.

Georganizeerd door het Algemeen Nederlands Zangverbond
l.s.m. tal van kulturele en financiële
organizatles is de lijst van medewerkers aan dit Zangfeest opnieuw indrukwekkend.
— Een massale koorgroep bestaande uit: Woluwekoor, Brussel;
St.-Leonarduskoor,
Aartselaar;
Recanti, Retie; Zingende Wandelkring St-Norbertus, Antwerpen;
Canteclaer, Kasterlee; Willy Weidenerkoor St.-Filippus, Schoten;
Hoge Beuken, Hoboken; Kantiek,
Berchem; Renaat Veremanskoor,
Brugge; Cantemus, Tielen; 't Muzeschuitje, Oostende; Ter Duinen
Kantorij, Oostende; Halleluja,
Aalst en Laat Blijde Weergairfien,
Aalst.
— Vlaams Symfonisch Orkest
o.l.v. Michael Scheck;
— Jan Puimége (op tekst van
LOUIS Verbeeck);

— Solist Gust Teugels;
— Dirigenten Lode Dieltiens, Juliaan Wilmots, Frans Cuypers en
Michael Scheck;
— Tekstschrijver Gijs Van Rhode;
— Prezentatie Kris Yserbijt;
— Komponisten Jan Segers en
Juliaan Wilmots;
— De Jeugdmuziekkapellen van
KSA-Cantincrode, VNJ, VVKS-

St-Jorls-lzegem en Lioen-Tumhout;
— VVKB-Vendeliersgroep Don
Bosco-Woluwe;
— Incar-Lebbeke;
— Verbond voor Vlaamse Volkskunst (regie Walter De Deckere);
— Diaprojekties Roger De Witte
en Herman Bosteels;
— Klankregisseur Jan Segers;
— Kooradvies Gust Teugels en
Paul Valgaeren;
— Artistieke koördinator Jos van
der Veken;
— Regisseur Herman Slagmulder.

-^•y

Op zondag 25 april heeft onder de vertrouwde koepel van
het Antwerps Sportpaleis het
45ste
Vlaams-Nationaal
Zangfeest plaats.
Omdat het dit jaar vijftig jaar
geleden is dat de Vlaamse
dichter René De Clercq overleden is, kon uit zijn omvangrijk werk vrij gemakkelijk een
zin gekozen worden die een
halve eeuw later nog even
pijnlijk aktueel is.
„Er ligt een staat te sterventwee volken zullen erven f
Het kon niet beter gekozen!
Gijs van Rhode, die reeds eerder
voor de bindteksten instond
schrijft ook dit jaar — voortdurend
op de tekst van René De Clercq
— het Zangfeest aaneen.
De auteur besluit: „De morgen van
de totale ontvoogding zal eisen
stellen: levensgroot en bloedecht
Op dat ogenblik zal het antwoord
alleen en uitsluitend van ons moeten komen.
Verwijt en schuld kan dan niet
meer worden afgewimpeld.
Wij zullen er moeten staan met de
mogelijkheden die wij zelf hebben
aangescherpt om een reële, tastbare inhoud te geven aan .Vlaanderen'.
Het is de hoogste tijd om de rijke
verscheidenheid die leeft in dit
volk, in demokratisch respekt, kansen te geven tot de levensvatbaarheid van de uiteindelijke opstanding.
Wij moeten wakker zijn vóór de
zon opgaat".

Jan Puimège
Jan Puimège (Antwerpen, 1955)
begon te zingen op zestienjarige
leeftijd in de Antwerpse jeugdklubs.
In 1975 veranderde alles toen hij in
„Ontdek de Ster" laureaat werd
met het welbekende „Standbeeld".
En dat was meteen de start van
een meer professionele carrière.
In 1976 won hij de dnejaarlijkse
„Grote Prijs WillFerdy", en datzelfde jaar bood een Vlaamse firma
hem een kontrakt aan voor een
eerste langspeelplaat (Morgenvroeg).
Eind 1980 verscheen een nieuwe
langspeler (Pendelend) met soms
poëtische, soms harde maar zinvolle teksten.
Zien en horen wat het wordt op
het Zangfeest, een nieuwe uitdaging voor Jan Puimège... en voor
het publiek!

Belangrijk om weten:
Voorprogramma
Het Zangfeest begint stipt om
14u. 30. Vanaf 14 u. is er een
voorprogramma met de jeugdmuziekkapellen en de jeugdbewegingen; het lied „Wij mogen nooit
vergeten" wordt dan aangeleerd.
Voor treinreizigers
Door de NMBS wordt reduktie
toegestaan. Nadere inlichtingen te
bekomen op het ANZ-sekretariaat Vrijheidstraat 30-32 bus 14 te
2000 Antwerpen, tel. 031-37.9352.
Prijzen der plaatsen
(Alle gereserveerde zitplaatsen).
350 fr., 1 ste rang; 300 fr., 2de rang;
200 fr., 4de rang en ISOfr., 5de
rang.

Verminderingen
• Groepen van minimum 20 personen en houders van een CJP of
Plu8-3-pa8 bekomen de kaarten
aan volgende verminderingen:
Het Vlaams Symfonisch Orkest
300 i.p.v. 350, 250 i.p.v. 300. 200
De oorsprong van dit orkest is Hierdoor werden heel wat nieuwe l.p.v. 250. 150 i.p.v. 200, 125 i.p.v.
reeds jaren voor de tweede we- muzikanten en vooral jongeren 150 fr.
jeugdbewegingen,
reldoorlog te vinden in Boechout aangetrokken. Het orkest verzorg- • Erkende
onder de benaming „Boechoutse de menige uitvoeringen samen jeugdorganizaties en studentenverenigingen liekomen de kaarten
Symfonie". De inspirerende leiding met koren en solisten.
van 150 fr. aan 100 fr.
van haar dirigent Michael Scheck
zorgde er voor dat de aktiviteiten Sedert 1969 staat het orkest on- • Voor gehandicapten Oeden
van het ensemble van jaar tot jaar
der de leiding van Michael Scheck KVG en NFLG), oud-strijders (letalrijker werden en dat het muzi- en haar koncertmeester is Jack den VOS) en bejaarden (leden
kaal niveau aanzienlijk steeg.
W V G ) zijn er speciale gunstvoorOoms.
waarden voorzien. AHe inlichtingen op de respektievelijke verbondssekretariaten.

Koreografie met Incar-Lebbeke

Waar en hoe?
• ANZ-sekretariaat
Vrijheidstraat 30-32, bus 14 te 2000 Antwerpen: iedere dag open van 9 u.
tot 17 u. 30; 's zaterdags gesloten.
Zaterdagen 17 en 24 april van 9
tot 17u. 30.
• Telefonisch- alleen via het
ANZ-sekretariaat: 031-37.93.92 Cs
zaterdags gesloten).
• Door overschrijving van het
overeenkomstig bedrag op rekeningnummer 410-0116611-40 tn.v.
ANZ-Antwerpen.
Steeds duidelijk naam, adres (met
postnummer), aantal en soort van
de gewenste toegangskaarten
vermelden.
Tevens dient 12, 25 (meer dan 10
kaarten) en 40 fr. (meer dan 20
kaarten) betaald voor de verzendingskosten de kaarten worden
U dan per bnef toegezonden.
Tot 14 april as. overschrijven, «riders kunnen de kaarten niet meer
tijdig toegez(»d«s[\, worden.

mmm
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TV-programma's

Zaterdag
MAART

ZDF

RTB 1

F 1

LUX.

NED. 2

19.00 Nieuws. — 19.30 Der lange
Treek (f). — 20.15 Die Feuerzangenbowle (film). — 21.50 Nieuws.
— 2155 Das aktuelle Sport-Studk).

12.00 Faire Ie point (debaO. —
13.00 Nieuws. - 14.30 L'Affaire
Pétain (historische reeks). — 19.30
Nieuws. — 20.00 A la Beige époque. - 21.05 Charlie Cobb (tvfilm). — 22.40 Nieuws.

20.00 Nieuvi«. — 20.35 Le gorille
vous salue bien (gangsterfilm). —
22.15 L'enjeu (aktualiteitenprogramma). — 23.30 Nieuws.

20.00 Flash back hors serie „Tintin".
— 21.00 Les poulets (politiefilm).

F1

20.00 Nieuws. — 20.35 Musiques
au cceur (muzikaal magazine). —
21.50 André Masson (portret). —
22.40 Le petit théètre (eenakter).
— 23.15 Nieuv«.

18.35 Sesamstraat —
Jeugdjournaal. — 1859 A
— 19.05 Avro's tpppop.
Nieuws. — 2027 Avro al
- 20.35 DaHas (f). ^ 21
van de drie? (kwis). — 2
lands glorie (O. - 22.45 1
magazine. — 2325 De to«
de wereld. — 23.3a Hom
roemde schilderijen. Nieuws.

D3

BRT
14.00 Open school. — 15.30 Tennis
en jumping. — 18.30 Ti-Ta-Tovenaar. — 18.35 De ongebroken pijl
(f). - 18.55 Dit leuke land. - 19.45
Nieuws. — 20.10 Matches, de liedjestoto. — 21.10 TV-touché. —
21.35 Morgen word ik vermoord
(weekendfilm). — 23.05 Nieuws. —
2320 Tennis; Belgische indoorkampioenschappen
(reportage).

NED. 1
15.30 Nieuws. — 15.32 Bolke de
beer. — 15.40 Snuitje (tekenfilm).
— 16.00 Dierenkamaval. — 1620
De moerbeiboom (jeugdfilm). —
16.35 Een gevaarlijke logeerpartij
(jeugdfilm). — 18.58 Nieuws. —
19.00 Cïasper, het lieve spookje
(tekenfilm). — 19.10 De wiktemis
leeft (natuurdokJ — 20.00 Vara's
artiestencafé. — 20.40 Man alleen
(f). - 21.37 Nieuwre. - 21.55 Voetbal '80. - 22.35 Love boat (f). —
2325 Simon Carmiggelt leest voor.
- 23.40 Nieuws. - 23.50 Studio
sport extra.

NED. 2
18.35 Sesamstraat — 18.50 Toeristische tips. — 18.59 Slakkie en
Puntmuts (tekenfilm). — 19.05 De
lieverdjes van Grange Hill (f). —
19.30 Shirtey (show). - 20.00
Nieuws. — 20.07 Kwistig met muziek (spelshow). — 21.40 Ten oosten van Eden (O. — 22.30 Hier en
nu. — 2325 Tot besluit — 23.45
Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire (natuurmagazine).
— 20.30 (k>urs après moi que
fattrape (film). 22.00 W.K.
Kunstschaatsen — 22.25 Nieuws.

T1
20.00 Nieuws. — 20.35 Droit de
réponse (magazine). — 21.50 Dallas. — 22.45 Aktualiteitenrubriek.
— 23.45 Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.35 Champs
Elysées (variété). — 21.40 Le village sur la colline (TV-film). — 23.15
Nieuws.

F3
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.30 Le pirate (TV-film). - 22.30
Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird
gewinnen (kwis). — 2200 Nieuws.
— 2220 Frankenstein (griezelfilm).
— 025 Nieuws.

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Ich heisse
Jean-Pierre Ponelle (portret). —
21.05 British Movieton nr. 666 A. 2120 Mund zu Mund (film). —
2225 Rockpalast — 23.55 Nieuws.

LUX.
19.30 Rash-Back (spel). - 20.00
Hout ga suffit (familieserie). —
21.00 Cyclone a Jamaique (avonturenfilm). — 22.42 Oncle Vania
(film).

Zondag
14 MAART

19.30 Les animaux du monde. —
20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand
Escogriffe. — 22.15 Sports dimanche soir. — 22.40 Kantonnale verkiezingen.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Claude
FranQOis. — 21.40 Kantonnale verkiezingen. — 22.40 Moi.- je (magazine). — 23.30 Nieuws.

F3

ARD

9.15 Voor boer en tuinder (Ope
school). — 9.45Telegym. — 11.00
Konft-ontatie (debat). — 12.00
Nieuws voor gehoorgestoorden.
— 14.00 Promenadekoncert —
14.40 Handel en wandel (middenstandsopleiding). — 15.10 Aktie
openbaar vervoer. — 15.50 Sport:
tennis, schaatsen, jumping. —
18.15 Ti-Ta-tovenaar. - 1820 Van
Pool tot Evenaar. — 19.45 Nieuws.
- 20.00 Sportweekend. - 20.30
De vuurrode bomen van Thika (tvreeks). — 2120 Mezza Musica —
22.15 Nieuws. — 22.45 Tennis:
Belgische Indoorkampioenschappen (reportage).

20.00 Nieuws. - 20.15 Het vergeten eiland (dokJ. - 21.10 Stella (tvspel). - 22.40 Nieuws. - 22.45
Literair magazine. — 23.45 Nieuws.

ZDF
21.15 Nieuws. — 21.30 Reise der
Verdammten (film). — 0.00
Nieuws.

D 3
19.55 (^westelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Aus der
Geschichte der Arbeit (dokJ. —
21.00 Auslandsstudio. — 21.45 Kölner Treff.

NED. 1

LUX

17.(X) Martin Niemöller (filmportret). — 17.30 De wilde ganzen. —
19.00 Nieuws — 19.05 Bunvido a
Portugal (folkloristische reis). —
19.55 Violanta (film). - 2125 Vijf
jaar later (vijf jaar geleden gijzelden Molukkers een trein). — 22.55
Nieuws.

19.30 Filmmagazine. — 20.00
Starsky et Hutch. — 21.00 L'agression.

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tita-tovenaar. — 18.05 Sesamstraat
— 1820 Klein, klein kleutertje. 18.35 Beraber (Open school). —
19.10 ChaHie Chaplin (komisch
filmpje). — 19.27 Uitzending door
derden (Syndikale Omroep). —
19.45 Nieuws. — 20.15 Terugkeer
naar Brideshead (TV-reeks). —
21.05 Sportshow. — 21.50 Sint
Patrick (TV-speO. — 22.40 Nieuws.
— 22.45 Handel en Wandel (Open
school).

NED 1
18.58 Nieuws. - 19.00 Donald
Ducks misdaad. — 19.10 Simonskoop (filmrubriek) — 19.40 Buona sera, mrs. Camptiell. — 21.37
Nieuws. — 21.55 Misdaad op de
renbaan (fJ — 22.45 Ze willen wel,
maar ze hebben niet (dok. over
Zaïre). — 23.15 Tros sport extra.
— 0.10 Nieuws.

'21.00 Heute-Joumal. 2120
Erzahlung eines Unbekannten (TVfilm). — 22.55 Die kostbare Stunde
(film).

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Montagabend im Dritten. — 21.45 Wir
antworten. — 22.00 Der erste
Schnee (TV-spel). 2325
Nieuws.

16 MAART

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 TiTa-Tovenaar. — 18.05 Sesamstraat — 18.35 Dieren in Nederland. — 18.45 Onze wonderlijke
wereld (dok). — 19.07 Uitzending
voor derden (Protestantse Omroep). — 19.45 Nieuws. — 20.15
Zuid-Noord. — 21.15 Zal ik eens
wat vragen, dokter? (Medisch magazine). - 22.05 I.Q. (Kwis). 22.30 Nieuws.

RTB 1

19.00 Waalse gewestelijk<
teiten. - 19.30 Nieuws. —
testament (tv-reeks) — 5
nute Papillen. — 21.50 Le
d'etre aimée ou Felix
(dokJ. — 22.05 Basketbal.
Nieuws.

RTB 2

20.55 Bad 0>mpany (V

BRT 2

F1

19.00 Toets (Humor). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Knipoog (over
verlichting). — 20.45 Nu ben je een
grote jongen (film). — 2220 Bonjour la France (Open school). —
22.50 Basketbal O-eportaoe).

20.00 Nieuws. - 20.35 F(
+ 1 (variété). — 21.40L'a
as (TV-reeks). - 2235L'i
des plantes. — 23.00 Nie

NED. 1

20.00 Nieuws. — 2035 Le
modemes (kortfilms). Filmmagazine. — 2255 I
courtes. — 23.15 Nieuws

18.58 Nieuws. — 19.00 D'r kan nog
meer bij (kleuterprogramma). —
19.15 Kop en staart (dierendokJ.
- 19.30 Ronduit - 20.30 Van u
wil ik zingen. Religieus liederenprogramma. — 21.00 Op weg naar het
beloofde land. — 21 37 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10
Denk-beekl (Gelovigen zonder
God). — 23.05 Nieuws.

Z A T E R D A G c i s maarO — De zaterdagse namiddagfllm moet plaats ruimen voor sport: Tennis.
Belgische indoorwedstrijden in Vorst en Jumping:
Internationale jumping in Antwerpen. — Het promotiespelletje voor aankomende artiesten annex gokspel
Matches, een liedjestoto is aan de tweede spelronde
toe. De weekenf Hm van vanavond Morgen word ik vermoord (M\nd over murder) gaat over een aantrekkelijke
jonge vrouw die plotseling tot de ontdekking komt dat
zij de toekomst kan voorspellen. Dat kan weleens
prettig zijn, maar het heeft ook zijn beangstigende kanten... (BRT)
Z O N D A G
(14 maart) In de reeks Aktie
openbaar vervoer, een kritische analyse van het ofjenbaar vervoer in België in een tijd van besparingen en
energie-tekort, wordt propaganda gemaakt voor dat
openbaar vervoer maar worden ook fouten en negatieve aspekten blootgelegd, en wordt kennis gemaakt met
vervoerssystemen in het buitenland (BRT). — Velen
zullen zich nog de dramatische gijzelingen herinneren
van een trein en een lagere school in het Noorden van
Holland. Dat is nu vijf jaar geleden. De KRO (Ned. 1)
heeft twee jaar gewerkt aan een dokumentaire over de
aanleiding tot die gijzelingen, de gebeurtenissen zelf en
de gevolgen ervan voor de Nederlandse en de Molukse
gemeenschap. CVijf jaar later) - KRO/Ned. 1).

NED 2
18.35 Sesamstraat 18.50
Jeugdjournaal. — 19.59 Tarzan.
heerser van de jungle. — 19.23 J.J.
De Bom V/H de kindervriend. —
20.00 Nieuws. — 2027 Achter het
nieuws. — 21.20 Eindelijk van
school (fj. — 21.35 Ombudsman.
— 22.05 De-vereenigde staat (fJ.
— 22.30 Pisa (satire). - 22.40
Sonja op maandag. — 23.40 De
vrije gedachte. — 0.00 Nieuws.

19.30 Nieuws. — 19.55 I. comme
Icare (film en debaü. — 23.00
Nieuws.

RTB 2
19.55 Chantons Francais. — 2020
Matante Kitika.

y-.'

ZDF

[

A2

F 2

19.20 Gewestelijke aktualil
19.40 Regionaal progran
20.30 Aktualiteiten van (
vijftig. — 20.50 Le prisoi
Zenda (mantel- en deger
22.30 Bunny aekenfilm).

15 MAART

RTB 1

11 MAART 1982

20.00 Nieuws. - 20.15 Steckbriefe
(fj. - 21.15 Kontraste. - 21.45
Bitte umblattern (magazine). —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die
Achtzehnjarighen. — 0.45 Nieuws.

Dinsdag

IVIaandag

NED. 2

TYEkspres
De dikste vriend
vanuwTY.

F3
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionaal programma —
20.30 La bataille de Naples (oorlogsfilm). - 22.15 Bruno Kreisky
(portret). — 2325 Nieuws.

ARD

20.00 Benny Hill. - 20.30 Le Romantisme OU la revolution romantique. — 2125 Korte films. — 22.10
Nieuws. — 22.30 La naissance
d'une nation (film).

BRT

12.00 Het Capitool (binnen- en buitenlands nieuws). — 15.35 Slakkie
en Puntmuts (vakantiemagazine).
— 16.30 Op verzoek (zondagsschooliederen van vroeger). —
17.05 Studio Sport 1. - 17.35
Sprekershoek. — 17.50 Horizon
(populair-wetenschappelijk magazine). — 18.20 Kunstmagazine. —
18.45 Sesamstraat — 19.00 Studio
Sport 2. - 20.00 Nieuws. - 20.10
Panoramiek (info).— 20.40 Humanistisch vertxsnd. — 20.45 De lachende scheerkwast (komische
reeks). — 2120 Van Kooten en de
Bie.
- 22.05 De Letteren (met Hugo
Claus). - 22.50 BGTV (aktualiteit).

A2

M A A N D A G ( i s maart) - De liefhebbers van
de oude Chaplin-films moeten al vroeg voor het scherm.
O m 19.10 brengt de BRT Een avondje in het variété
(A night in the show) uit 1915 (zw/w). De lol duurt,
spijtig genoeg, maar 17 minuten! — Niet getreurd
echter! De Tros (Ned. 1) draait de vrolijke film Buona
sera, Mrs. Campbell, een van de best geslaagde films
waarin Gina Lollobrigida haar rechtstreekse konkurrente Sofia Loren en de andere opkomende rondborstige
filmdame, Claudia Cardinale, partij geeft. Een geestig
verhaal over een aantal Amerikaanse soldaten die In
een SicHiaans dorpje tijdens de oorlog verbleven en
daar niet stil hebben gezeten. Enkele jaren later plannen
zij een reünie in het dorpje. Drie van hen hadden naast
hun militaire aktiviteiten ook amoureuze bezigheden
met de plaatselijke schone Carla. Zij heeft van één van
hen een kind. Maar zij heeft het kunnen aanleggen dat
de drie ex-minnaars ervan overtuigd waren dat zij vader
waren en al die jaren vette checks opstuurden voor
Carla's dochter. De drie soldaten weten niets van dit

spelletje en nu ze naar Sicilië kome
hun dochter zien... Naast Gina Lollol
nog een aantal filmgiganten ervoo
sukses werd: Shelley Winters, Telly
Phil Silvers. Regie: Meivin Frank ('

D I N S D A G (16 m a a r t ) - I n
schappelijk medisch magazine Zal ik
ter? (BRT 1) kunnen aani^zigen i
stellen over contraceptie aan een t«
tenschappers en mensen uit de maa
werkkring. — 7befs (BRT 2) isigew
ten (boksen, voetbal, worstelen, en
BRT 2 prezenteert vanavond de e
Francis Ford Coppola die met o.a. „T
beroemd is geworden. De film A/t
jongen C/ou're a big boy now) heefi
tie dan een goeie onderhoudende p
is Coppola in gelukt Het verhaal toi
vertoon vaak groot leed schuil ga
ceerde student Bernard, een m<
volgens zijn pa maar eens op kam€
wat zelfstandiger te worden. Bernar
een meisje zoals hij ze droomt. Ma<
kind door een man aangerand en sin
re man. En zij zint nog steeds 0|
mannelijke geslacht Het ziet er dus
uit voor de onervaren Bernard Met
Geraldine Page, Julie Harris, Tip To
het konsumentenmagazlne. van R
volgende onderwerpen aan de ord(
en de publiciteit voor Dash. (Minu\

W O E N S D A G (17 maart) V U te gast in Uitzending door Derde
Terugwedstrijden van de kwartfinale
Beker voor Landskampioenen O.a.
do —Anderlecht en Porto—Standï
liever filmkijkt stemt onmiddellijk na
af op N O S (Ned. 1). Hier komt de
een goede buurvrouw (Kate, the ge
kwaliteitswerk van het huis BBC
vrouw die na een energievol en akti(
te nemen dat zij niet meer nodig is. [
dwingen haar zich te verliezen in
verleden. — Wie nog niet TV-moe i
Ned. 2 (Veronica). Hie start een Am
de thriller, die wel aan Hitchcock doc

m
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TV-programma's

Nieuws. — 23.05 Le chien des
Baskerville (politiefilm).
mstraat — 19.50
II. - 18.59 Archibald,
xj's tpppop. — 20.00
!0.27 Avro akademie.
las (f). - 21.15 Wie
(kwi8). - 21.55Hol0. — 22.45 Televizier
2325 Oe toestand in
- 23.3a Honderd belilderijen. — 23.45

! gewestelijke aktualilO Nieuws. — 19.55Le
'-reeks). - 20.50 Mi— 21,50 Lebonheur
i OU Felix Labisse
Ï5 Basketbal. - 22.25

!>?mpany (Western).

i. — 20.35 Formule 1
I. — 21.40 L'adieu aux
). — 22.35 L'aventure
— 23.00 Nieuws.

i. — 20.35 Les contes
kortfilms). — 21.55
!. — 22.55 Histoires
!3.15 Nieuws.

lelijke aktualiteiten. —
laal programma. —
iteiten van de jaren
.50 Le prisonnier de
el- en degenfilm). —
aekenfilm). - 22.50

ARD 1
20.00 Nieuws. 20.15 Mit
Schraubstock und Geige (nonsens-parade). — 21.00 Panot'ama.
- 21.45 Dallas. — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Das Guinness Such
der Rekorde. — 23.45 Nieuws.

bao. Waterbuffels op de Filippijnen.
- 18.30 Buck Rogers. - 19.17
Uitzending door derden. De
Vlaams-nationale omroepstfchting.
— 19.45 Nieuws. — 20.15 Arnold.
TV-reeks. - 20.40 Heil Caesar.
(TV-spel). - 22.10 Puur kuituur
over derden. Rudolf Steiner, fik>zoof en pedagoog. — 22.40
Nieuws.

BRT 2

ZDF
21.00 Heute-joumal. — 2120 Die
Dealer in der Potsdamer Strasse
(dok. over drughandel). — 2220
Die Rückkehr nach Marseille
(gangsterfilm). — 0.15 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und
Wissenschaft (de jaren tachtig). —
21.00 Komische (jeschichten met
Georg Thomalia. — 21.45 Nachfrage). — 22.30 Kunst in de kazerne.
— 23.30 Nieuws.

LUX.
20.00 L'Homme qui valait trois milliards. SF-reeks. — 21.00 Gaston
Lapouge. TV-film.

Woensdag
17 MAART
BRT 1
15.30 Open school. — 17.00 Op
het schildpadplein. Kindermagazine. — 17.30 Horen, zien, spreken,
doen. — 18.00 Ti-ta-tovenaar. —
18.05 Sesamstraat - 1820 Cara-

Hugo. — 22.40 Glenn QoM joue
Bach. — 23.40 Nieuws.

Tl
1920 Giewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionaal programma —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Francais, si vous saviez. —
2325 Nieuws.

F3

NED 1

ARD

15.30AVRO'sKinderbios. - 18.58
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot
gewest — 20.00 Kate, de goede
buurvrouw. CTV-filmJ 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Studio Sport —
22.40 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.15 Qu^^verwandtschaften. TV-spel. — 21.45
De ondergang van de wereld.
(DokJ

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Risquons
tout — 20.50 C'est chouette. la
musique. Variété. — 22.15 Le
temps d'un livre. — 22.55 Nieuws.

F1
20.00 Nieuws. — 20.40 Les mercredis de l'information. Dok. —
21.40 Les vaches sacrées. Victor

poggenpohl

A2

19.10 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionaal programma —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Ciné-parade. — 22.00
Nieuws.

18.35 Sesamstraat — 18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 De jongens Veerman. Familiekroniek. —
19.25 Kenmerk. — 20.00 Nieuws.
- 2027 Socutera. - 20.32 Countdown. — 21.20 Someone is watching me. TV-film. — 22.55 Agenda.
— 23.00 Teleac. - 23.35 Nieuws.

Nieuwa

20.00 Nieuws. - 20.35 Boedapest
1956. (DokJ - 21.55 Medisch magazine: Astma — 22.40 Koncert
— 23.15 Nieuws.

15.55 Voetbal. Rode Ster Belgrado—Anderlecht. — 19.00 Jonger
dan je denkt

NED 2

— 21.40 Les enfants du rock
(SIHSW). — 23.15

ZDF
19.30 Der Sport-Spiegel. — 21.00
Heute-joumaal. — 22.15 f^arrer
Johannes Kuhn antwortet —
22.45 Voetbal. - 0.15 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. — 21.45 De
onderwereld van Toronto. — 22.15
Der parfümierte Alptraum. (Film).
- 23.45 Nieuws.

LUX
19.58 Nieuws. — 20.00 Prestige
(film). — 21.00 De kijkers bepalen
welke film zal vertoond worden;
Gengis Khan of Le gaucher.

20.00 Nieuws. — 20.15 Die femseh-diskussion. — 21.00 Bio's
Bahnhof (show). — 22.30 Tagesthemen. - 23.00 Hiob. — 0.15
Nieuws.

ZDF
21.00 Heute-joumal. 2120
Nieuws uit Oost en West — 22.05
Praktisch bildbar (dokj. - 2320
Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Drunter
und drüber (film). — 21.35 Familienrat — 22.20 Portrait — 22.35
Hinter den Schlagzeilen. — 23.20
Nieuws.

LUX.
19.58 Nieuws. — 20.00 Prestige,
(film). — 21.00 A vous de choisir.
De kijkers tjepalen welke film zal
vertoond worden: Gengis Khan of
Le Gaucher.

Vrijdag
19 MAART

18 MAART

Sicilië komen, willen zij alle drie
t Gina Lollobrigida zorgden ook
nten ervoor dat de.prent een
'inters. Telly Savalas en komiek
/In Frank (1969).
aart) — In het populair-wetenjazine Zal ik es wat vragen dokinwezigen in de studio vragen
3 aan een team van medici, wen uit de maatschappelijk-sociale
IT 2) isigewijd aan „ruwe" sporDrstelen, enz.) en de vrouw —
avond de eerste speelfilm van
5 met o.a. „The Godfather I en II"
De film Nu ben je een grote
' now) heeft geen andere ambiloudende prent te zijn. En daar
t verhaal toont dat achter mooi
d schuil gaat De ongekompli'd, een moederskindje, moet
ns op kamers gaan wonen om
den. Bernard ontmoet Barbara,
iroomt. Maar Barbara werd als
jrand en sindsdien haat zij iede) steeds op wraak tegen het
ziet er dus niet bijster gunstig
srnard. Met: Elizabeth Hartman,
arris. Tip Torn e.a. (1966). — In
:lne. van RTBF 1 komen o.a.
aan de orde: Groepswoningen
lash. (Minute Papillon).

17 maarü — Vanavond is de
door Derden (BRT 1). Voetbal!
3 kwartfinales van de Europese
oenen. O.a.: Rode Ster Belgrato—Standard. Wie vanavond
liddellijk na het nieuws op BRT
ir komt de Britse TV-film Kate,
<ate, the good neighbour), een
huis BB(5 over een 70-jarige
ïvol en aktief leven weigert aan
ir nodig is. De omstandigheden
erllezen in dagdromen en het
3t TV-moe is drukt op de knop
art een Amerikaanse spannenchcock doet denken, maar een

produkt Is van John Carpenter: Someone is watching
me. Met een aantrekkelijke Lauren Hutton als een
alleenwonende jonge vrouw die bespied wordt door
een voyeur maar ook bedreigd wordt met., zelfmoord.
D O N D E R D A G (18 maart) - Nog maar eens
Chaplin in In de kou gezet (Caught in the rain), in 1914
( z w / w ) (BRT 1). — Het jongerenmagazine Een vinger in
de pap gaat over puber-tijd. (BRT 2). — Het vrouwenmagazine van NOS (Ned. 1) Of... en hoe zit het nou met
S/en?is speciaal gewijd aan de aktiviteiten van vrouwen
ter ondersteuning van het Interkerkelijk Vredesberaad
met betrekking tot het stationeren van kernwapens in
West-Europa. — In de Muppet Show (KRO/Ned. 2) is
de bekende Amerikaanse zangeres Gladys Knighti\/ar\
„en the Pips") te gast Zij vreest de konfrontatie met
PiggyV R I J D A G
(19 maarü Maurice De Wilde
behandelt in de 4de aflevering van zijn reeks De
Nieuwe Orde de slogan „Liever Berlijn dan Moskou".
Met o.a. de betrekkingen en samenwerking tussen
Belgische leidende kringen en Duitsland en de Belgische aanwezigheid op de Rijkspartijdagen in Nürnberg.
— Hierna komt Viona Westra een uur lang aan het
woord, in Dzjin. Zij prezenteert o.a. The Bet en Jan
Puimège (BRT 1). — Tegenover De Nieuwe Orde zet
BRT 2 de Muppet show, met als gast niemand minder
dan Andy Williams en de Amerikaanse film The Dove,
een „schone" avonturenfilm over een fotogenieke zeetocht naar de Fidji-eilanden, Australië, Madagascar,
Mozambique, enz., opgebouwd rond een spannende en
romantische liefdesgeschiedenis. Regie: Charles Jarrott
(1974), met Joseph Bottoms en Deborah Raffin in de
hoofdrollen. — Het geluk van de fans van Gladys Knight
zal wel niet op kunnen. Terwijl zij gisteren nog te gast
was in de Muppet show op Ned. 2, wijdt de KRO (Ned.
1) vanavond bijna een uur lang aandacht aan haar en
haar groep t.g.v. een optreden in de Doelen in Rotterdam (Gladys Knight and the Pips in Concert). — Van
heel ander allooi is het gekweel van de eigenaar van een
walgelijk Amsterdams walletjestaaltje, de Hollandse
Eddy Wally, André Hazes. De forse jongeman wordt op
Ned. 2 (Tros) in André Hazes-kampioenl Xer\ tonele gevoerd als boker in een boksring, waar hij het tegen
zichzelf op muzikaal vlak moet opnemen. Nog voor zijn
verschijnen zat de zesduizend koppige uitgelaten menigte fans te roepen „Olé, Ole', net als voor een stier in
de arena's in Spanje...

BRT 2
19.00 Een vinger in de pap (jeugdmagazine). — 19.45 Nieuws. —
20.10 De burger-edelman (blijspel
van Molière). — 22.25 Première.

NED 1
18.58 Nieuws. — 19.00 Bolke de
Beer. — 19.10 De woord-in-beeld
kwis. — 19.35 Minivoetbal. — 2025
' Wat 'n kunst — 21.37 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10
Ot.. en hoe zit het nou met Sien?
(feministisch programma). — 22.40
Studio Sport Extra. 23.05
Nieuws.

RTB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuwa — 19.55 A
suivre... — 21.15 Le Nd. (Film). —
22.55 Nieuwa

F1
20.00 Nieuwa — 20.35 Ninotchka
(ToneeD. — 22.40 Tennismagazine.
— 23.10 Nieuws.

A2
20.00 Nieuwa — 20.35 Le chef de
familie. (F). — 21.35 Apostrophes.
(Magazine). — 22.55 Nieuws. —
23.10 Le pays de la terre sans
arbre. (Film).

F3
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionaal programma. —
20.30 Aktualiteitenmagazine. —
21.30
Ontspanningsprogramma
rond rugby. — 2225 fvJieuwa

ARD

]

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De
Bereboot — 18.05 Sesamstraat
— 18.35 De dieren van het groene
woud (tekenfilm). — 18.55 Jukebox. — 19.05 Charlie Chaplin (korte film). - 19.17 Librado. - 19.45
Nieuws. — 20.10 Dubbel Dobbel
(spel). — 20.55 Panorama. — 21.45
Dallas (tv-reeks). - 22.35 Sporttribune. — 23.05 Nieuws.

Küchen-Zentrum
Belgiëlel 66,
2000 Antwerpen
Tel. 031-30.07.72.

ARD

Donderdag
BRT 1

teukens

14.00 Schooltelevisie. — 1800 De
Bereboot — 18.05 Sesamstraat.
- 18.20 Klein, klein kleutertje. 18.35 Hoe word ik olympisch kampioen in zeven lessen' Open
school. — 19.07 Het vrije woord.
„Uitzending door Derden". — 19.45
Nieuws. — 20.15 De nieuwe orde.
(Dok). - 21.50 Dzjin 0<leinkunsü.
- 22.50 Nieuws.

BRT 2
1900 Dag aan dag. - 19.30 Lieve
plantjes. — 19.45 Nieuws. — 20.15
De Muppet show. - 20.40 The
Dove. (Film). - 22.20 Wie schrijft
die blijft. Boekenrubriek.

20.00 Nieuws. — 20.15 Kurz vor
den Feriën. (Satire). — 21.45 Der
Korridor. (Reportage). — 23.00 Die
Sportschau. - 23.25 Kazz A Co.
(R.

ZDF 2
19.30 Auslandsjournal - 20.15
Maigret (F). - 21.43 Ein Himmlisches Vergnügen. (Filmpje). —
22.00 Heute-Joumal. - 2220 Kultureel magazine. — 23.05 CSott
schützt die Lebenden. (Misdaadfilm). — 0.45 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws - 20.15 Nieuws uit
Duitsland. - 21.00 Kollege Betnebsrat - 21.30 Gott und die
Welt - 22.00 Das Licht der Gerechten. - 22.55 Kultur und Wissenschaft. — 23.40 Nieuws.

NED 1

LUX.

18.58 Nieuws. - 19.00 Tweetie.
(Tekenfilm). — 19.10 De BB-show.
(Spel). - 20.15 Galactica. (S.F.-f).
— 21.05 Onder vaders vleugels.
(F). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Gladys Knight and The F'ips in
concert. — 22.50 Humanistisch
verbond. — 23.40 Nieuws.

20.00 Embarquement immédiat (R.
— 21.00 Qu'est-ce que tu veux,
Julie? (Film). - 22.40 Chrono. (Autosportrubriek).

NED 2

NED 2

18.35 Sesamstraat. — 18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 De Muppet show. — 19.25 Dubbelspion. —
20.00 Nieuws. - 20.27 Lou Grant
(f.). - 21.20 Brandpunt - 21.55
De Sultivans (f). — 22.20 Tussen
Keulen en Parijs... — 23.10 Muziek
ter overdenking. — 23.25 Nieuws.

18.35 Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal. — 18.59 Donald
Duck, Ruto en Ronnie. — 19.15
André Hazes - kampioen. (Show).
- 20.00 Nieuws. - 2027 De
fabriek. (F). - 21.20 Martin Eden.
(F). - 22.05 Aktua tv. - 23.10
Nieuwa

Belgisch
Ambassadeur
in
Duitsland Jacques Davignon
(links) en Belgisch minister
voor Ekonomische Zaken Paul
Heymans spanden zich sinds
1936 in om de banden met
Duitsland nauwer aan te halen.
(De Nieuwe Orde, deel 4, vrijdag 19 maart op BRT 1,
20U.15).

RTB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. — 19.55
Deeltijdse arbeid, deeltijdse voordelen (enquête). — 20.20 Le rempart des beguines. — 21.50 Le
carrousel aux images. — 22.50
Nieuws.

RTB 2

''^

20.00 Les grandes aventures de
l'Himalaya. — 2055 Monsieur
Choufleun restera chez lui.

TF 1
20.00 Nieuws - 2035 Les grands
dues. — 22.10 De metaalknsis
(dok). - 23.05 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Basketbal.

11 MAART 1982
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De gevoelige poëzie van Andries Poppe

,,Het wordt stiller"
De rijke en gevarieerde persoonlijkheid van de dichter spreekt
reeds uit de titels van de gedichten: Verlangen, Windstilte, Verleden tijd, Dualiteit, Der Tod und
das Madchen, De boom die
sterft. Laatste lente, Ontmoeting
(met de dood?), De grote reis,
VergankelljkheidMaar het diepst leek ons het
prachtige gedicht

Als je oud wordt-.

Dichters kunnen soms lange tijd
zwijgen en dan plots boven water
komen als een eigengereid mon8ter(tje) van poëzie. Men beweert
dat voor zijn twintigste gedichten
schrijven eigen is aan de jeugdige
leeftijd. Men is pas echt dichter
wanneer men na zijn veertigste
nog gedichten schrijft Daar dachten wij aan toen wij onlangs de
bundel poëzie van radioman Andries Poppe (Wenduine °1921) in
handen kregen. De naam Dries
Poppe is onafscheidelijk verbonden met luisterspelen op de radio,
een aparte discipline die men onder de knie heeft of niet. Dries
werd verleden jaar zestig jaar en
dat was goed voor een jonge
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durvende uitgeverij om een retrospektief bundeltje uit te geven.
De eerste gedichten die deze „jongen van de zee" uitgaf kregen de
titel „De klip in zee" mee (1948)
maar het was met „Windstilte" dat
Poppe in 1957 de literatuurprijs
van de provincie West-Vlaanderen wegkaapte. Nadien werd het
poëtisch windstil en w e moeten
een kwarteeuw wachten om nog
wat van Dries Poppe te lezen.
Uit beide bundels en dan vooral uit
„Windstilte" werd gepuurd om de
thans voorliggende bloemlezing te
stofferen. Men kan zich terecht
afvragen of gedichten die vijfentwintig jaar geleden geschreven
en gepubliceerd werden nog kunnen aanspreken en een heruitgave verantwoorden. Paul van Ostaijen vond In zijn tijd reeds dat
een gedicht minstens „een jaar
kelder diende te hebben", hij heeft
overschot van gelijk want „een
slecht gedicht wordt met de jaren
slechter, een goed gedicht daarentegen met de jaren beter" (Cees
Buddingh). Beiden hebben gelijk
want de gedichten die in „Het
wordt stiller" werden samengebracht ontroeren de lezer van
vandaag nog steeds. (Geprezen
zijn de dichters die hun lezers nog
kunnen ontroeren).
In de bundel werden naast de
gedichten ook nog een paar prozastukjes opgenomen, kursiefjes
eigenlijk, die ons naast de drieluiken „Stadsbeelden" 1,2 en 3 en
„Grimbergen" 1, 2 en 3 minder
bekoren. Het sterkst spreekt ons
de weemoedige poëzie aan en het
is spijtig dat de jaren van herkomst niet werden vermeld.
Andries Poppe is een charmante
en fijngevoelige man en is tevreden met het leven dat hem werd
weggelegd, dat schrijft hij dan ook
onomwonden in „Biografie":
Boven tuinen en dakpannen,
tussen schoorstenen en
antennes door,
staat een stalen kabel
gespannen

Als je oud wordt, blaast de wind
het stof van je herinneringen,
en in je hart staat een klein, wit
kind
vergeten liedjes te zingen.
En het is of je een leven lang
geslapen hebt zonder dromen
en je opeens klaarwakker
wordt,
bang
voor het wonder dat nu gaat
komen.
Je krijgt heimwee naar
verspeeld geluk
en je zou nog zoveel willen
zeggen,
maar de dood komt
vertrouwelijk
zijn arm om je schouders
leggen.
„De kleine uitgeverij" uit St.-Niklaas weze geprezen met de uitgave, de bundel stille poëzie van
Dries Poppe is een verrijking voor
de biblioteek van de gedichtenliefhebber. Wij raden de bundel dan
ook ten zeerste aan en wensen de
auteur niet alleen met zijn zestigste geluk maar vooral met de
uitgave!
— H«t wordt itiller, poizie en proza door
Andries Poppe, uitg. Audiovisuele Communicatie, Dalstraat 185 te 2700 St-Niklaas.

Kritisch bekeken

Vlaams nationale boekenbeurs
te Gent
Op vrijdag 26 maart van 20u.-22u. ert zaterdag
27 maart van 9 u. 30-18 u.
In zaal Roeland, Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent
Een inrichting van VU-arrondissement Gent-Eekio,
Deze „kjoekenbeurs" wordt officieel geopend door
Hugo Schiltz, minister van de Vlaamse Gemeenschap,
op vnjdag 26 maart om 20 u.
Iedereen welkom. Gratis toegang.

Een ondenkbare
politieke legende
Het boek „De gladde paal van
macht" kreeg als ondertitel „een
politieke legende" mee. Dat is het
dan ook helemaal. F. Springer liet
dit werk uitgeven bij Querido in de
Salamanderreeks in 1980. Hij publiceerde voordien drie verhalenbundels en een roman waaraan
zijn reislust niet vreemd is.
De schrijver heeft ook zicht op
de politieke toestanden in de wereld, vandaar zijn satirisch verhaal.
Hij speelt dubbel spel: weet zijn
weetje en vertelt ons de negatiefversie. Of hij werkelijk iets wil
bewijzen, blijft nog de vraag.
W e maken dus de toestanden
mee net vóór en net na de onafhankelijkheidsverklaring van de
prille republiek Unia. Met een korte verwijzing naar de goedkeuring
van de zgn. Verenigde Naties.
De belangrijkste belevenis in dit
korte verhaal is de evolutie van d e '
president.
Vanuit een flash-back zien wij zijn studietijd, zijn ondemokratische
„verkiezing", zijn genieten van de
macht zijn toevallige overwinning
op een opstandige volksstam; het

einde van zijn roem (gevolg van jaloezie), zijn gevangenisstraf en
hoe hij vermoord wordt.
Het boekje is vlot leesbaar, maar
dat ligt meer aan de lengte dan
aan de stijl, die archaïsch aandoet.
Waarschijnlijk is dit wel bewust zo
opgezet, om de zegkracht tendensieuzer te laten klinken.
Met een 19e-eeuws gemak vereenvoudigt de schrijver alles: de
mensen zijn dom en president
Wister regeert willekeurig. Het eiland is nog voor het grootste deel
onderontwikkeld, maar president
en gevolg hebben residenties en
auto's.
Er gebeuren de gekste dingen,
maar je raakt vertrouwd met die
abnormale logika omdat de overdrijvingen je telkens weer met de
neus op de non-sens duwen.
Springer schreef een verhaal dat
je in elk geval laat weten hoe het
niet moet.
Huidige en toekomstige politiekers
zouden het kunnen lezen :'hopelijk
wordt Unia (!) (sic) dan nooit in
Vlaanderen (België) neergezet
Lieve KUYPERS-DEVIJVER

Verdiend goud voor Willem
Voor velen was Willem Vermanderes (jongste) elpee „Lat mie
moar lopen" de fijnste luisterplaat
van '81. En de verkoop ervan heeft
overduidelijk
aangetoond
dat
kleinkunst niet dood is: er gingen
méér dan vijfentwintig duizend eksemplaren over de toonbank. Dat
kwaliteit en fijngevoeligheid bij
luisteraars belangrijk blijft, stemt
hoopvol voor de toekomst Samen
met zijn producer Paul Moens is
Willem dan ook in de bloemetjes
gezet met zijn talentvolle muzikanten en kreeg hij de „gouden plaat"
overhandigd.

Willy Ferdy-prijs '82
De driejaarlijkse Prijs W i l ! Fordy
ging weer van start met begin
maart selektieproeven te Antwerpen. O p zondag 21 maart wordt
uit de 4 finalisten dan de laureaat
voor de Grote Prijs aangeduid
door een uitgebreide jury uit pers,
radio, t v . én het publiek. Deze
gala-avond start om 19 u., want er
zijn eveneens optredens door Wil!
Ferdy zelf, Yvette Ravel en Jan
Puimège (laureaat 1976), die begeleid worden door het Trio Tony
Decora. Hopelijk krijgen w e dit

jaar eens een vrouwelijke winnaar
in de Rode Zaal van de Singel,
Desguinlei te Antwerpen.

Koncerten
Vandaag donderdag (11 maart)
het laatste optreden van de Britse
topgroep „Human League" in ons
land, in de Limburgzaal te Genk
om 20 u. De Kreuners zitten vrijdag (12 maart) in het Sportcentrum te Zele samen met de Parking Meters, terwijl Jo Lemaire
optreedt in het Schuttershof te
Brugge.
Sergius

van mijn huis naar mijn kantoor
Daaraan hang ik te zweven
van 's morgens zeven tot 's
avonds zeven,
en onderweg, zo tussendoor
is 't mij gegund te leven.
Van dat leven maakt Andries Poppe dan ook het beste. O p het
professionele vlak heeft hij met
zijn luisterspelen een internationale reputatie verworven. In 1967
ontving hij de Baekelmansprijs
van de Vlaamse Akademie voor
Taal en Letterkunde, in 1977 de
Gouden Klokke Roeland voor radiowerk en in 1979 de Van PeeneMiryprijs van de VTB.
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Hugo Heyens:
het pure hart van de dichter...
Nog tot 21 maart a.s loopt in het
salon Centenalre te Antwerpen
een tentoonstelling met merkwaardige Chinees werk van de
Vlaamse
kunstenaar
Hugo
Heyens Waarom Chmees werk?
In zijn inleiding tot de tentoonstelling verklaarde de vice-rektor
van de UIA, prof. Vermandel
waarom.
„Reeds lang liep ik met de idee
rond om eens een Vlaams kunstschilder mee naar China te nemen
In 1979 bood zich de gelegenheid
aan om Hugo Heyens, waarvan ik
het uitzonderlijk talent al jaren had
leren kennen en waarderen, deel
te laten uitmaken van een groep
China-reizigers Ik verwachtte veel
van deze reis, te meer omdat ik
wist dat een van de wezenlijke
trekken van de
persoonlijkheid
van kunstenaar Heyens was het
buitengewoon talent aan te voelen
wat er bij de mensen
werkelijk
omgaat hoe de dingen werkelijk
zijn en dit pikturaal ook te kunnen
weergeven

Vooral in zijn Chinese landschappen slaagt hij erin mede te delen
wat hij in China heeft
ontdekt,
namelijk de sereniteit en de kosmische verbondenheid van mens en
universum, een harmonie tussen
mens en natuur, die het westen
nooit heeft kunnen bereiken
Aan de Chinese
kunstschilder
Zhong Han die Hugo Heyens tijdens zijn verblijf in Antwerpen had
leren kennen werd in Peking gevraagd wat hij over zijn werk
dacht HIJ antwoordde bondig met
vier uitdrukkingen
- Shi ren su sin Het pure hart van
de dichter
- Hua shi yi jiang Het voorbeeld
van een schilderend meester
- Shuan chuen tu in Een dubbele
fontein parelt harder dan een enkele, waardoor hij meende dat
Hugo Heyens twee kuituren, de
Vlaamse en de Chinese, had weten te verenigen
- Bi dl Chang suig Steeds
(groen) onder zijn borstel-

fns

Wie IS Hugo H e y e n s '
Geboren te Mortsel (1942) voltooide hij studies aan $t4.ucas te
Schaartjeek en de koninkltjke akademie voor Schone Kunsten te
Antwerpea Voor keramiekwerk
verwierlF hij het eredipkMna van de
^ stad Faeriza m Italië en is thans leraar aan St-Lucas te Brussel en
aan de genneentelijke akademie
voor Schone Kunsten te Mortsel
Het atelier van Hugo Heyens bevindt zich in de Cogelslei 10 te
2510 Mortsel (tel 031-403456)
OetenIpotMtaUingmat w«rk van Hugo
H«yen« loopt nog lot zondag 21 maart en t%
aH« dagen te bezichtigen, behalve Op zaterdag, zondag van 10 u 30 lot 14 a

In de hop van de jaren die c^
deze reis volgden en zeker bij het
zien van de verandenng die in het
werk van Hugo Heyens was opgetreden, heb ik beseft dat er in
China iets in hem was gaan leven
een boodscfiap aan al diegenen
die nog kunnen geloven in datgene wat gewoon is voor de Chinese mens maar dat wij misschien
opnieuw
moeten
leren
de
schoonheid te zien in het poebsch
eenvoudige
Zeker is het kontakt met de Chinese kalligrafie of de ontdekking van
de belangrijkste tak van de Chinese schilderkunst
de landschiapschikierkunst
daar met vreemd
aan
De grote kommentaren
op de
werken van Hugo Heyens duiden
er op dat hij een strijd heeft dienen
te stnjden tussen schnjven (kalligrafie) en tekenen Js het omdat hij
als Vlaams kunstenaar niet beschikt over de m geijkte ideogrammen verscholen fihzohst^
wijsheden dat fuj, typisch beekkienker, vormen uit het Chmesè leven
IS gaan kalligraferen'^ AK&szms
houdt de kracht van iijn lijnen
Stand tn ziSvere a0nsdiouwt^
^
zijn ZIJ in staat ons metafysch te
tHeroererf bij verachi^iog
van de
ohhvddettjke vraag nter de betekenis

„Hugo Heyens heeft gelijk. China
inspireert tot kunst Niet om het
exotische, maar door de ontdekking van de mate waarin zij levend IS, zeer oud, maar toch
sterk en steeds
vernieuwend,
niet enkel voor het vierde van de
mensheid, maar voor allen die er
komen omdat zij nood hebben
aan een zuivere bron, een levenselixir voor hetgeen in hen aan het
verschralen is

,"

v^?^-^

Hugo Heyens is daar niet aan
ontsnapt deze talentvolle Vlaamse schilder die in zijn eerder
somber werk vooral de aandacht
vestigt op de tragisch
geladen
problematiek
van het leven, tekent „China' niet eerder vindt hij
in die andere wereld de uitdrukkingsmiddelen
die hem toelaten
te vertellen wat m hem is gaan leven: een boodschap aan al diegenen die nog geloven in datgene wat een aangeboren gave is
van elke Chinese boer, maar dat
wij misschien opnieuw
moeten
leren: de schoonheid te zien in
hel poëtisch
eenvoudige.
Een vogeltje op een tak in de tuin
van de eeuwige harmonie, een
minuskuul bootje op het meerAls een Chinees kalligrafieert
hij
zijn indrukken mat enkele trekjes, met epn prachtig
evenwicht
tussen doordringend
zwart op
grijs, steeds daarbij
schrijf-penseel. schrijfpapier
en inkt hanterend, steeds getuigend van de
verrassing de waarde van het
gewone teruggevonden
te hebben, van de vreugde gegrepen te
worden door niet complexe zuiverheid'.

Wat is tekenen eigenlijk? Ik geloof dat niemand hierop een antwoord kan geven, wel leren de tekeningen van grootsten in Rembrandt of in Hokusai bv. ons
ongeveer dit:
Tekenen is:
— veel meer oproepen
ren dan
nabootsen;

suggere-

— veel meer licht creëren uit het
papieroppervlak
bij middel van
uitsparen en weglaten dan bij
middel van opvullen en moduleren;

ken met slechts enkele maar beslissende penseel- en
potloodstrepen dan detailleren en doorwerken. Doorwerken,
wordt immers veelal
doodwerken.
tn de suggererende kracltt — de
kracht waarmee de tekening
vooral de verbeelding in werking
Stelt — zit haar poëtisch potentieel besloten.
Ik geloof dat de overigens overgevoelige tekeningen van Hugo
Heyers precies het tekenkundige
en het poëtische wezenlijk aanraken.

— veel meer slechts de vitaalste struktuur der dingen aanra-

Harold Van de Perre

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

zegt zyn
natte vinger
hem "
een scherpzinnig
onthullend geestig
niet zelden cynisch
dokument uit 20jaar
Vlaamse en Belgische
realiteit

Daarenboven
zegtiQn
natte vilder
hem—
201avpontiekfcvslef

Verkrijgbaar in
alle goede txjekhandels

Mual 20jaar schrijft Toon van Overstraeten
zijn rubriek "dio Qenes" in het Volksunie
weekblad "Wij" lucied en scherp mild waar het
kan maar bikkelhard waar het moet Deze
steeds briljante, vaak gevreesde en historisch
t)elangrijke stukken werden nu voor het eerst in
tx)ekvorm samengebracht een uitzonderlijK
aangrijpend en aktueel txjek
Henri Floris Jespers, voorzitter van de Ver
eniging van Vlaamse Letterkundigen, situeert in
zijn uitvoerige inleiding dit unieke txiek tegen
de historische achtergrond van het politieke
kursief en pamflet Ook dit essay is een rele
vante bijdrage over een in Vlaanderen uiterst
zeldzaam t)eoefend genre

'Daarentxjven zegt zgn natte vinger hem "
wordt uitgegeven doof de uitgeverij Walter Soethoudt*"
Met boek kan ook besteld worden bij weekblad

575 fr
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Sport

i"ons Oe Wolf verdrijft da
schaduw
sterk in het voorjaar en debuteerde opvallend knap in de Tour.
1982 wordt voor hem wellicht het
jaar van de grote doorbraak. Hij
was al de beste in Cagliari-Sassari
en in Gent-Gent, verreden onder
de richting voor morgen. De wieheldere luchten en in een nagelersport zal het in de komende
noeg windstil landschap, zegevierjaren immers vooral moeten hebde hij zonder In grote vorm te
ben van renners met een professioneel bewustzijn. Strijdlust zal verkeren. Opvallend is dat De
Wolf net als De Vlaeminck maar
onontbeerlijk zijn om op de lange
weinig kilometers nodig heeft om
termijn te kunnen overleven. De
naar een behoorlijke konditie te
coureurs van morgen zulen het
groeien. Hij Is een raspaard, een
ganse jaar door sterk moeten
volbloed en nu al de onomstreden
presteren om de belangstelling
voor hun sport — en daar hangt, aanvoerder van de jonge lichting.
In de komende weken zal blijkeTi
toch de omvang van hun loon van
uit welk hout De Rooy, Devos,
af — op peil te houden. Kannibaal
Bogaert en De Wilde gesneden
Merckx heeft destijds de grenzen
zijn. Deze jongeren begonnen in
verlegd. Hij voerde nieuwe norhet voorbije weekend sterk. Net
men in die vandaag, zij het enigszins afgezwakt nog altijd gelden ovengens als de Duitser Gregor
Braun die als toprijder zijn landgeen die volledig in overeenstemnoot Thurau verdringt en die vroeming zijn met de... winstpnncipes
die de konsumptlemaatschapplj ger al bewees dat er in zijn lange
lichaam grote atletische mogelijk'
ondersteunen. Indien Roger De
heden wonen 1982 kan bijgevolg
Vlaeminck vandaag aan het begin
best boeiend verlopen. Er kondivan zijn carrière stond, zou hij het
helemaal anders dienen aan te gen zich gelukkig nieuwe namen
pakken Hij was wellicht de laatste aan en voor de „mysteries" zal
grote kampioen die zijn loopbaan Freddy Maertens wel blijven zorkon uitbouwen op een jaarlijks gen. De wereldkampioen bestond
terugkerende overwinning in een het zonder aanvaardbare reden
afwezig te blijven in de prestigieulenteklassieker Fons De Wolf
schijnt dit begrepen te hebben. De ze openingskoers. Hij mag zich
leerling van de meester uit Eekio zulke nummertjes niet te vaak
werd in het verleden bekritizeerd veroorloven of hij schiet er de
omdat hij te zeer op zijn idool ging volksgunst volledig bij in. Er bestaan overigens nog andere redegelijken.
nen om geregeld sterk te presteHij doseerde zijn inspanningen op- ren: niet enkel werd het prijzenvallend en spande zijn bedrijvig- geld met tien procent opgevoerd,
heid aan de top slechts uitzonder- ook werd besloten dat de volgorlijk over een langere periode uit de van de matenaalwagens in
Vorig seizoen pakte hij het al koersen niet meer bij lottrekking
enigszins anders aan: hij reed

*'«'***s*«/k.

Z a t e r d a g w e r d het wielerseizoen bij ons op gang geschoten.
Fons D e W o l f z e g e v i e r d e afgescheiden in G e n t - G e n t en
verdreef meteen de schaduw die wel degelijk over de pelotons
hangt
In de wielermiddens hebben de
„golden sixties" tot diep in de
jaren zeventig nagetrild. De ekonomische krisis scheen geen vat
te krijgen op de geliefde sport
van Vlaanderens kleine man. Telkens opnieuw werden sponsors
gevonden om almaar meer Belgische ploegen te vormen. Vorig
seizoen inkasseerde de wielersport een eerste zware klap. De
ploeg-Boston ging failliet en de
renners boetten er drie maanden
loon bij in. Normaliter kon dit niet
gebeuren. De bondsreglementen
bepalen immers dat de sponsors
voor het seizoen bij de wielerbond een borgsom moeten storten die de uitbetaling van de
lonen onder alle omstandigheden garandeert Die" borgsom
was niet gestort en de wielerbond had verzuimd ze op te
eisen- CTé grote verliezers waren
de renners waarvan nu sommigen én de sponsor én de wielerbond gerechtelijk aanvallen.
Deze pijnlijke affaire, die er onder
meer oorzaak van is dat Lucien
Van Impe — vorig seizoen nog
bergkoning en tweede in de Tour!
— momenteel „technisch" werkloos is vermits Belgies laatste echter ronderenner nog steeds geen
ploeg vond, heeft de krisis in de
wielersport binnengeleid. De pelotons zulleh er in 1982 anders
uitzien dan in 1981. Méér ploegen
met minder renners. De om begrijpelijke redenen almaar meer inspraak eisende sponsors laten
zich nog enkel lelden door publiciJaire rendabiliteit Zij leggen de
renners zware programma's op —
ploegen die zichzelf respekteren
wensen in elke belangrijke „getelevizeerde" wedstrijd een vooraanstaande rol te spelen en aarzelen
niet langer de budgetten te verminderen. Nulgroei en mingroei
behoren voortaan ook tot het vocabularium van de wielersport. De
ploeg-Post bij voorbeeld, in de
voorbije jaren ongetwijfeld de suksesrijkste formatie, zal het in de
komende maanden met ettelijke
miljoenen minder moeten doen
dan voorheen. Er werd alvast
drastisch gesnoeid in de vaste
kosten en men zal de renners
minder luxueus begeleiden dan
vorige jaren. Maar Raes, Knetemann en hun ploegmaats hebben
het er wel voor over: ze zijn nu
eenmaal Nederlanders en redeneren doorgaans sneller en nuchterder dan hun Belgische, Franse en
Italiaanse kollega's. Zij verkozen
zekerheid — een financieel betrouwbaar sponsor met duidelijk
omlijnde ambities en een beproefde organizatie — boven avontuur.
De ploeg-Post in de voorbije jaren
altijd vooraan wanneer zich binnen de wielersport nieuwe ontwikkelingen aftekenden, wijst ook nu
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Fons De Wolf ontsnapt...
maar wel door de stand in de
wereldbeker of de merkenbeker
zal worden bepaald. En in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kan die volgorde over de
uitslag beslissen..
Tot slot nog een laatste kenschetsend detail. Het dagblad „De Morgen" blokletterde maandag dat
een „wielerploeg in de maak" (met
name de formatie die Jos Bruyère

•<»*!"

Slecht afkooksel
Voor zover dit nog nodig was
hebben de Europese zaalatletiekkampioenscliappen
die in Milaan
gehouden werden andermaal bewezen dat lopen, springen en werpen in zaal weinig met de echte atletieksport heeft te maken. Het
gebeuren wordt nationaal en inter-

250.000 dollar

Bernard Boileau gaat door voor 's
lande beste tennisser De Brusselse Waal mist evenwel de ambitie
en het doorzettingsvermogen
om
zijn natuurlijke aanleg internationaal te valorizeren. In Vorst Nationaal overleefde hij alvast de eerste ronde.

Ze zijn weer aan de slag in het
Brusselse. De heren die vinden
dat ook zij op de Olympische
Spelen thuishoren ondanks zij
weigeren voor minder dan enkele
honderdduizenden hun tennisracket ter hand te nemen. In
Vorst-Nationaal
staat
voor
McEnroe en zijn vrienden een
prijzenpot van 250.000 dollar opzij. Daarnaast ontvangen de
cracks van het tenniscircus ook
nog een deelnemingspremie die
naargelang de reputatie een getal met zes of met zeven cijfers
vertegenwoordigt
Het BOIK dat jarenlang waakte
over de zegeningen van het amateurisme stoort er zich al lang
niet meer aan en is de drijvende
kracht achter deze organizatie
die, het moet worden erkend,
verschillende van 's werelds beste tennissers naar ons land
brengt Connors, McEnroe en
Gerulaitis. Eigenlijk ontbreken alleen Borg en Clerc. Maar de
Zweed is rustende met de hoop

rond Van Impe wenst(e) te bouwen) uiteenviel op het protest van
de „inleverende en besparende"
werknemers (de metaalfirma Cornix-Rayo) van het bedrijf van de
kandidaat-sponsor Een begrijpelijke reaktie wanneer de in zijn „portefeuille" getaste werknemer de
rijkelijk betaalde profs soms aan
het werk ziet. Om over na te
denken heren coureurs.

in de lente opnieuw naar de absolute top te kunnen doorstoten
en Clerc kwam niet maar werd
aanvankelijk wel aangekondigd.
Want ook daar is men niet langer
vies van. Publicitair moeten deze
kampioenschappen — voor gelijk welk tennistornooi bedenkt
men wel een kampioenschapstitel — de grootste weerklank krijgen. De klassieke sponsors van
het BOIC hebben zich borg gesteld voor ettelijke miljoenen.
Die moeten hoe dan ook naar de
kas terugvloeienHet oorspronkelijk opzet van het
BOIK om als organizator minder
populaire sporten te propageren
werd immers al lang voorbijgestreefd. Winst maken is nog de
enig overblijvende bedoeling.
Wie kan men daarvoor beter gebruiken dan de tennismiljonairs
die bij een bepaald door de sponsors als kapitaalkrachtig aangezien publiek blijkbaar de vreemdste hartstochten kunnen losmaken?

nationaal fel overtrokken en teert
helemaal op de welwillende medewerking van de
televisiestations
die gretig het in de publiciteit gedrenkte gebeuren Europa rondstralen. Sportief viel er in Milaan
weinig of niets te beleven. Weliswaar verbeterde de Tsjechische
Jermila Kratochvilova, die ons onwillekeurig aan een mannelijke atleet doet denken, haar eigen wereldrekord over de
vierhonderd
meter en schitterden de Westduitser Mögenburg
(2.34 m in het
hoogspringen) en de Rus Spasov
(5.70 m met de polsstok) maar
toch konden
deze
kampioenschappen
ons slechts
zelden
boeien.
Het gewriemel in de te smalle en
te korte bochten, het komische
afremmen na spurtjes van zestig
meter: het overtuigt ons alsmaar
nadrukkelijker
dat
indooratletiek
puur commercièle doeleinden nastreeft en nauwelijks iets met echte topsport heeft te maken. Er zijn
dan ook geen atleten te vinden die
hun carrières op het zaalgebeuren
willen afregelen. Hooguit kan men
er tijdens de winter de konditie
mee onderhouden...
Dat de Belgen er nagenoeg niet
aan te pas kwamen kon geen
verwondering
wekken. Wij beschikken over geen volwaardige
indoorpiste. Maar we vragen ons
af of we daar in de gegeven
omstandigheden nog langer hoeven om te treuren...
Neen, indooratletiek is hooguit een
afkooksel, en dan nog een slecht
afkooksel van wat atletiek kan en
eigenlijk ook moet zijn.

\Jlaams Nationaal

bVeekblad

in de Volksunie
Provinciale dagen voor het VU-kader:
van 8 november naar 3 oktober:

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

een onstuitbare Volksunie!
• Zondag 21 maart 1982
Provincie West-Vlaanderen
Zaal „ S p o r t i e f
Meensesteenweg 118
8700 Izegem
Tel. 051-30.01.25
Voormiddag:
aanvang 10 u.

Namiddag:
aanvang 14 u.
Middagmaal voorzien aan
225 fr. per persoon. Inschrijven ter plaatse.

• Zaterdag 27 maart: Antwerpen, Mechelen - Mechels Miniatuurteater.
• Zondag 28 maart: Brabant
Strombeek-Bever - Kultureel Centrum.
• Zaterdag 3 april: Limburg, A s Hotel „Overeinde".
• Zondag 4 april: Oost-Vlaanderen, Aalst - zaal „Ter Mael".
Tijdens de voormiddag, vanaf
10 u., zijn er twee werkvergaderingen. In de eerste verschaft de

Vic Anciaux dankt...
.Jan Caudron, Aalst; Jozef Haustraete. Oordegem; Piet Heymans. Meldert;
Bert Van Caelenberg, Lede; Willem
Nollet, Hove. Anny Lenaerts, Wilrijk.
Clem De Ranter, Hoboken, Edgard
Van der Vloet, Antwerpen; Alfred Van
Raemdonck, Antwerpen; Wilfned Willockx, Antwerpen; Gerard Schonkeren, Kapellen, Mana De Belder, Schoten, Volkunie-Wommelgem, Volksunie-Essen; Emiel Drumont, Schoten,
Volksunie-Borsl>eek; Volksunie-Zedel-

Van Dooren, St-Martens-Latem; Albert Van Dessel, Gent; R Temeus,
Gentbrugge, Volksunie-St.-Amandsberg; Volksunie-Kapnjke; Johan Van
Coppenolle, St.-Truiden, Jef Meurs,
Kunngen,
Volksunie-Herk-de-Stad,
Herwig Cornells, Meise, Jan Raeymaekers, Itterbeek; Rudi Vranken, Hoeilaart, Renaat Vanstallen, Hoeilaart,
Adn Perrault, Essene, Mana Tielemans, Beersel, Yvonne Publie, Weerde, Pierre De Smedt, St-Kwintens-

H(bengeeii''kefstekinr!
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gem, Greta Jaques, Torhout, Votksunie-Groot-Beernefn, Emile De Smedt,
Laken. André Van Daele, St-PietersWoluwe, André Vergeylen, Berlare;
Lieve Baert-Van Tyghem, Gent, Jan

Lennik; Stan Philips, Wemmei; Omer
Gheldhof, Strombeek-Bever; Dirk Vnjders, Asse; Maunts Passchijn, Meise;
Rita Gouwy, Zonnelieke; Volksunieleper, Norbert Niemegeers, Wervik,
Omer Devos, Otegem, Lieve Favoreel,
Lauwe; Enk Vandecapelle, Wevelgem,
Jozef Labaere; Kortrijk, Edward Peremans. Schaffen, Jef Vinex, ErpsKwerps. Didier Vandevelde, Huidenberg. Jaklien Ramon, Linden, J Trappeniers, Loonbeek, Willy Kuijpers, Herent, Paul Cresens, Schaffen, Volksunie-Begijnendijk , Volksunie-Bierbeek,
Robert Janssen, Zichem; Albert Van
den Broeck, St-Katelijne-Waver, Mevrouw Jaspers, Hombeek; Emiel Van
Langendonck,
St-Katelijne-Waver;
Volksunie-Leffinge, Albert Bondewei,
Kortemark: Wilfned Vandaele, De
Haan, Julien Desseyn, Middelkerke;
Albert Huyghe, Veurne, Achiel Goderis, Oostduinkerke, Fons De Sterke,
Wortegem-Petegem, Geert Bourgeois,
Izegem. Enk Vandewalle, Izegem,
Mark Vanrijckegem, Moorslede, Chris
De Wilde, St-Gillis-Waas. Werner
Maerevoet Temse, Volksunie-St-Gillis-Waas, Volksunie-Vrasene, Volksunie-Kruibeke, Louis Ponchelet Tongeren, Volksunie-Overpelt, Melanie
Wijnen. Overpelt, Jan Peumans, Herderen, Jef Appels, WesterIo, Oktaaf
Janssens, Laakdal. Staf Onessen, Herenthout. Volksunie-WesterIo, Robert
Assenckx, Welle, Volksunie-Bree en
Wilfried Van Overwaelle, Erpe-Mere

lkbengeen"kerstekind'*!

Kongreskommissie toelichting bij
het komende VU-kongres „Ecologie en ekonomie. Naar een nieuw
evenwicht". In de tweede sektie
gaat alle aandacht naar de gemeenteraadsverkiezingen
van
oktober 1982 Zowel de programmatische opstelling van de V U als
aspekten van propagandistische
en technische aard komen daarbij
aan bod
Na de middag, om 14 u, is er een
meeting waarop het ganse kader,

de leden en de sympatizanten
welkom zijn
Minister Hugo Schiltz zal de houding en de rol van de Volksunie in
de Vlaamse gemeenschapsregering schetsen, waarna algemeen
sekretans Willy De Saeger ingaat
op de vele vragen die vanuit de afdelingen toegekomen zijn.
Tot slot rondt algemeen voorzitter
Vic Anciaux de kaderdag af met
een toespraak over de politieke
aktuaiiteit.

TOP-40
1. Jan Caudron, Aalst
2. Willy Kuijpers, Herent
3. Erik Vandewalle, Izegem
4. Jef Vinex, Erps-Kwerps
5. Anny Lenaerts, Wilrijk
6. Paul Cresens, Schaffen
7. Rik Haelterman, Denderwindeke
8. Albert Huyghe, Veurne
9. Willy Serpieters, Oostende
10 Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem
11. Lieve Favoreel, Lauwe
Veerie Thyssens, Ekeren
13 Volksunie-St-UInks-Kapelle
14. Georges Raes, Ledegem
15 Volksunie-Zedelgem
16. Johan Van Coppenolle, St.-Truiden ..
Volksunie-Wommelgem
18. Guido Boone, Lochristi
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Frans Kuijpers, Schilde
Oktaaf Meyntjens, Burcht
22 Jozef Labaere, Kortijk
Hugo Segers, Bornem
24 Agnes Vandenhout, Knokke-Heist
Lieve Van Tyghem, Gent-Zuid
Volksunie-Antwerpen-Stad
Volksunie-Bierbeek
Volksunie-Sint-Amandsberg
. ..
29 Hilaire Govaert. St -Niklaas
Albert Pysson, Kooigem
Norbert Vandecasteele. Koekelare
Volksunie-Sint-Gillis-Waas
33 Albert Bondewei, Kortemark
Guido Callaert, Opwijk
Herwig Cornells, Meise
Fons Dhollander, Stekene
Piet Heymans, Meldert
Maunts Passchijn, Meise
.jj^m..
Voiksunie-Assebroek
Volksunie-Vrasene

1668
1020
600
576
540
276
252
240
204
192
168
168
156
144
138
132
132
120
120
120
120

. 96
. 96
.

84
84
84
. 84
. 84
. 72
72
. 72
.. 72

, Sk'^/T..

60
60
60
60
60
60
60
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VUJO-voorzitter Joris ROETS pleit
voor jonge kandidaten

ANTWERPEN
MAART
10

Vrijdag 5 maart had te Lint het 10de
Volksunieledenfeest plaats Er waren
zowat 150 aanwezigen biezonder veel
als men bedenkt dat de afdeling 160 leden telt De aanwezigen werden vergast op een reuzenmosselfestijn De
VU-bestuursleden hadden gezorgd
voor een reuzentombola, een mooi
versierde zaal en een gepaste muzikale omlijsting Als gastspreker, had men
de aldaar wonende nationale voorzitter van de V U J O gevraagd Verbazingwekkend, betoogde Joris Roets
mij vragen als spreker in de eigen
afdeling, zegt een Vlaamse zegswijze
immers met „Men is nooit sant in eigen
land"'
In een inleiding gaf hij de resultaten
weer van 10 jaar hard VU-werk te Lint
Veel dank is onze afdeling verschuldigd aan Guido De Vocht, die zes jaar
(tussen 1970 en 1976) alleen voor de
V U in de gemeenteraad zetelde
De fraktie bestaat op dit ogenblik uit
3 leden in de gemeenteraad en 2 m het
O C M W Belangnjk hierbij is, zo stelde
Roets, dat de V U met alleen de 2de
sterkste formatie is geworden, maar
ook de meest aktieve De CVP-meerderheid heeft met voor mets schrik van
ons gekregen en beeft voor 3 oktober
Wat de lijstvorming betreft zei Joris
Roets, moet de afdeling g o e d rekening
houden met het volgende
1 Het zou best kunnen dat de V U na
de verkiezingen deel uitmaakt van de
bestuursmeerderheid

buÊthmtp
poggenpohl
e a nnoderne of
KEUKENS
KuchervZentrum

massieve

Belgiélei 66,
2000 A n t w e r p e n
Tel 0 3 1 - 3 0 0 7 7 2

O.C.M.W.Wijnegem
Het O C M W biedt U een aangename werksfeer in het rustoord
„Rustenborg" en in de Dienst
voor gezms- en bejaardenhulp
Kandidaten kunnen inschrijven
voor een werfreserve voor
— sanitaire help(st)er
— gezinshelp(st)er
— beiaardenhelp(st)er
Deze betrekkingen kunnen voltijds of deeltijds bezet worden De
aanvragen moeten toekomen bij
een ten laatste op 26 3 82 ter post
aangetekend schrijven aan de
heer voorzitter van het O C M W
van Wijnegem, Koolsveldlaan 94
Alle inlichtingen worden U
graag verstrekt via telefoon
539161 of op het sekretanaat,
Koolsveldlaan 94 te Wijnegem
(Adv. 39)

Gemeente EIceren
Bi) het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van politieagent aangelegd
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het gemeentehuis,
Veltwijcklaan 27 te Ekeren
(dienst Sekretane) en op het Politiekommissanaat, Veltwijcklaan
1 te Ekeren Aanvragen met de
nodige bewijsstukken te nchten
aan de heer burgemeester der
gemeente Ekeren uiterlijk op
lOapnl 1982
(Adv. 41)

J.BERLO

2 Als de partij pleit voor vernieuwing
en verjonging waar ik uiteraard achter
sta dan moet onze afdeling ook duidelijke kansen bieden aan nieuwe jongeren
Tot slot ging gastspreker even in op
Nationale politiek en stelde, dat het
weer eens de Vlamingen zijn die het financieel wanbeleid onder druk van
het Brussels en Waals profitanaat,
mogen betalen PVV en C V P stellen
de devaluatie voor als voorbeeld van
gedurfde beslissingen en de SP had
met eens de moed om een verantwoordelijkheid terzake te dragen Het
IS duidelijk aldus Jons Roets, dat enkel
de V U de belangen en van de Vlaamse
jongeren en van de Vlaamse gepensioneerde, arbeider of bediende verde-

digt omdat de V U het Vlaamse volk
verdedigt
Na een oorverdovend applaus voor
de gastspreker
dankte afdelingsvoorzitter Frangois Janssens Jons
Roets De voorzitter bevestigde dat
j"Dngeren in Lint kans zullen krijgen en
hoopte op en totaal inzet van alle leden
bij de komende verkiezingen
Jos Switsers

Gelukwensen
te Ekeren
Het bestuur van de Volksunie-Ekeren
wenst Edwine Dirks en Joris Van
Hoffelen hartelijk geluk met de geboorte van Johan, broertje van Bart, Peter
en Dirk

12
12

12
13
13
13

13
13

17

Akties zaterdag en zondag
17

VUJO steunt verdrukte volkeren
VUJO-nationaal roept al zijn leden op
mee te doen aan twee akties dit
weekend Een voor het verdrukt volk
in Polen en een voor het verdrukte
volk in El Salvador
Van vrijdag 12 maart om 16 u tot

BPA„Antwerpen-Zuid binnen de Leien"
ter inzage
De struktuurschets voor de wijk Antwerpen-Zuid (binnen de Leien), w e r d
aan de bevolking voorgelegd op de
publieke hoorzittingen van 27 januan
en 1 december 1978
O p basis van deze konsultaties w e r d
de struktuurschets vervolgens uitgewerkt tot het biezonder plan van
aanleg ,Antwerpen-Zuid - binnen de
Leien"
Dit plan wordt van 22 maart tot en met
20 apnl 1982 in openbaar onderzoek
gesteld op de 4de Direktie, Hofstraat
17, Antwerpen A l wie bezwaren of
opymerkingen te maken heeft dient
deze schnftelijk te nchten aan het
kollege van burgemeester en schepenen, vóór 20 apnl a s
(ni«eg«deeM)

zaterdag 13 maart om 16 u wordt er
een 24-uren-wake voor Polen georganizeerd door het anti-oortogskomitee,
aan het Russische Huis te Brussel.
Madouplein Er wordt gezorgd voor
informatie en animatie, er is een stnjdfuif, enkele getuigenissen vanuit Polen
o a door Willy Kuijpiers en een diskussieforum Doorlopend is er wake voor
het Russische Huis met spandoeken,
fakkels en kearsen Wij vragen dat er
ook zoveel mogelijk VUJO-vlaggen
zouden aanwezig zijn
D e VUJO'ers van de Antwerpse omgeving worden gevraagd aanwezig te
zijn op een aktie ten voordele van het
volk in El Salvador Deze heeft plaats
op zaterdag 13 maart vanaf 14 u op de
Groenplaats te Antwerpen Ook daar
moeten de nodige VUJO-vlaggen aanwezig zijn

Sierpleister
op gevels?

Omlijsting VU-fanfare Kempenland
Spreker Bart Vander Moere
Tema's
zelfbestuur, regionalizenng
van de vijf nationale ekonomische sektoren, geen eenzijdige inlevenngen ten
gunste van Wallonië, geen Vlaams
geld voor Waals straatgeweld en
Vlaamse centen in Vlaamse handen
Inlichtingen
Brugge-Noordzeekust
050-5451 10. Wervik, leper. Kortrijk
056-31 18,25, Dendermonde
0523 3 3 1 6 0 , Gent 091-226896, Waasland 031-763778, Antwerpen 0315 7 7 2 4 0 , Aalst 053-21 3 2 3 4 . Brussel
02-2424599, Leuven
016-236039,
Tienen 016-734650, Mechelen 0152 1 8 3 8 2 , ü e r 031-801345, AarschotWesterlo 016-568610. Turnhout 01441 7 7 4 7 , Geel 014-589393. Limburg
011-411002

zonwering-rolluiken
vouwdeuren-plastiek

19
-20
20
20
21

21
22

22
25

26

Alle vochtlsolatles

26

A T H O S p.v.b.a

27

E i k e n s t r a a t 2 1 2 , Reet
Tel. 031-88.64.68

Ook ruwbouw &
sleutel o p de deur

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

19

27
27
27

29

EDEGEM VU-ledenvergadenng om 20 u 30 in bovenzaal Dne Elken
ST-KATELIJNE-WAVER V U gaat naar een opvoering van ,Les
3 Jeanne van M M T Dijlehof te Mechelen om 20 u
KONTICH Vlaamse Knng met ,Musicalaria muzikale show door
het gemengd zangkoor K o n t Kaz en dansgroep Amistad Zaal
Pronkenberg om 20 u 30 Inkom lOOfr
EDEGEM Voordracht door Rie Vanderheyden over Renaat
Grassin 't Ketje O m 20 u in Elzenhof Org Kulturele Kring
EDEGEM Eikenavond in Drie Eiken
A R E N D O N K 2de mosselfeest om 20 u in zaal De Vnj, Voorheide 130 fr Gezellige avond verzekerd
NIJLEN Nacht der Kameraadschap Jaarlijks bal en 10-jang bestaan Om 20 u Orkest Stonne Wauters M e d v S M F Scheldekoor Antwerjaen en de fnfare Kempenland uit Nijlen O r g S t Maartensfonds
MEERHOUT' 8ste Vlaams bal in de parochiezaal te MeerhoutZittaart O m 20 u 30
KASTERLEE-LICHTAART-TIELEN: 11de Vlaamse dansavond in
zaal „De Druif', Markt te Kasterlee O m 20 u 30 Orkest „The
Castello's"
BERCHEM: Spreekbeurt door senator Walter Luyten over „Taal-,
volks-, en staatsgrens" O m 20 u in het Kuttureel Centrum.
Dnekomngenstraat 126
EDEGEM: Gespreksavond met Griet Rapaye „De vrouw in de
politiek" O m 20 u 15 in bovenzaal Drie Eiken Inr FVV
MORTSEL- Kleinkunstavond met Willem Vermandere in het
Mark üebrechtcentrum. Heilig Kruisstraat Inkom 150 fr (100 fr
derde leeftijd) Org V U
W O M M E L G E M : kaasavond met wijn voor VU-leden Is tevens
een ledenvergadering Inschr 250 fr per deelnemer
TURNHOUT- Bal van de Kempen om 20 u 30 in het Merodecenter Orkest Van Vaerenbergh Inkom lOOfr
EDEGEM- Kaartavond om 2 0 u 15 in Drie Eiken Inr V N S E
NIEL, VU-lentebal in zaal „Keizershof", E Vanderveldelaan 25
O m 20 u 30 met het orkest „The New Stars" Inkom 100 fr
BORSBEEK: toneelavond „Een plaatsje onder de zon" door het
Mechels Mmiatuur Teater O m 20 uur in zaal Relax, gemeentepark, de Robianostraat 54 Inkom 200 f r Ter gelegenheid van 20
jaar VU-Borsbeek
W O M M E L G E M Dienstbetoon door Bart Vandermoere van 11
tot 12 u in Den Klauwaert
HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK: Kursus over De
Gemeente en het leefmilieu O m 20 u in de parochiezaal. Grote
Baan 112 te Hulshout
W O M M E L G E M : W M - S t u d i e d a g in Den Klauwaert om 20 uur
GROOT-MECHELEN: Voordrachtavond over „De Beiaard en
zijn Muziek" door J o Haazen, stadsbeiaardier en direkteur van de
Kon Beiaardschool Jef Denijn O m 20 u 30 in de nieuwe
Stadsfeestzaal aan de Botermarkt O r g Berthoudersknnq
BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De
Passer, Turnhoutsebaan 34 Spreker Gaby Vandromme, arrvoorzitter van Brabant over „De Vlamingen in Brussel" en „De
Gemeenteraadsverkiezingen 1982" Aanvang om 20 u 30
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: VU-bal in „De Condor" te Sint-Jozef-Rijkevorsel O m 20 u
H O M B E E K : „Chinees Restaurant" op de VU-zolder, Bankstraat
145, om 20 u Inr VU-afd Hombeek-Leest
EKEREN: VU-lentebal in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23
HOVE: lentebal in zaal J ^ n s e n h o r , Kapelstraat 19 met Discobar
Jack & Jyll O m 20 u 30
W O M M E L G E M - Voetljalwedstrijd Den Klauwaert—Ladders
Smits V K op het „Scheersel" om 1 7 u
W O M M E L G E M : VVM-Studiedag in Den Klauwaert om 20 u.

ZO^KIBC)
• Jongeman, 21 jaar. zoekt
werk als kok in Brussel of omgeving Bezit diploma A2 kok en is
vnj van legerdienst (011)
• Jongedame. 21 jaar, zoekt
werk als keukenhulp, kokkin of
gezinshelpster Brussel of omgeving Onmiddellijk vnj (018)
• Schoonmaakster zoekt parttime werk in Brussel of omgeving Onmiddellijk vnj
• Jongedame, 19 jaar, zoekt
passende betrekking als gezinsen sanitair helpster, in Brussel of
omgeving

Willem Vermandere
in Mortsel
O p vrijdag 19 maart moet het Mark
üebrechtcentrum weer vollopen voor
een aktiviteit van Volksume-Mortsel
Inderdaad, want dan komt de charmante Westvlaamse liedjeszanger Willem
Vermandere Het is de eerste keer in
dit nieuwe jaar dat Willem Vermahdere
in het Antwerpse te zien is Kaarten
voor deze avond zijn te verknjgen bij
alle Volksunie-bestuursleden, of in het
Mark üebrechtcentrum. Heilig Kruisstraat 16 (tel 49 38 50, vragen naar dhr
Juul Ck>uscheir) Aanvang van deze
avond 20 u 30
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• Jongedame, 27 jaar, zoekt
betrekking als onderwijzeres
2 jaar ervanng (017)
• Jongeman,
ongehuwd,
21 jaar oud, zoekt gepaste betrekking als sekretans, kaderbediende Bezit diploma hoger middelbaar
(labjn-wiskunde)
Spreekt en schrijft vlot N e d , Fr,
Eng (041)
• Jongeman,
ongehuwd,
27 jaar oud, zoekt betrekking als
kondukteur van werken, bij voorkeur in tuinbouw, pf als bediende
Bezit diploma humaniora - menswetenschappen, 2 jaar tuinarchitekt + ervanng in tuinbouw
(039)
• Jongedame,
gehuwd
en
23 jaar jong, zoekt betrekking
als onderwijzeres Heeft 1 jaar
ervanng als onderwijzeres met
als specifieke opdracht blindemntegratie in het gewone onderwijs
Aanvaardt ook bediendenwerk
(034)
• Ongehuwde man, 36 jaar,
zoekt betrekking als kaderbediende Ervanng in toerisme, bednjfsorganizatie en reorgamzatie
Personeelsbeleid, dokumentenstudie, boekhouding en fiskaliteit
Bezit diploma's A l grafische bednjven, ekonomie,
ergologie
(038)

• Jongeman, tuinbouwtechnicus, zoekt passende betrekking.
Omgeving van Brussel (002)
• Jongeman, 27 jaar, gehuwd
Zoekt licht werk Bezit diploma
B2, vervolmaking B I bouwkundig tekenen Bezit njbewijs B
(040)
• Man van "42 jaar, gehuwd en
3 kirKleren zoekt jsassende betrekking als werkman in onderhoud, chauffeur-besteller of sekretanaat Bezit diploma lager
middelbaar
en
sekretanaat
Tweetalig met noties van Eng en
Duits Onmiddellijk vrij (032)
• Jongedame van 23 jaar, ongehuwd, zoekt gepaste betrekking als bediende Bezit diploma
lager sec onderwijs en kantoorwerken Ervanng als bankbediende (031)
• Jongedame, 21 jaar, ongehuwd, zoekt gepaste betrekking
Bezit diploma technisch onderwijs - fjersonenzorg en voeding
Vervolmaking als bejaardenhelf)ster Tweetalig (027)
Voor inlichtingen en kontakten
zich wenden tot Kamerlid Daan
Vervaet Brabantsebaan 373 1683 St-Laureins-Berchem met
vermelding van refertenummer
Telefoon
sekretanaat
025 6 9 2 3 1 1 na 14 uur

m

Wij in de Volksunie

Vic Anciaux naar Izegem op 18 maart
Op donderdag 18 maart komt VU-voorzifter Vic Anciaux naar Izegem. O p
uitnodiging van de VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingskring). Na de
schitterende VU-overwinning op 8 november vorig jaar, is het de eerste keer
dat de VU-voorzitter in het arrondissement komt spreken. Er zal dan o o k meer
dan gewone belangstelling zijn, niet alleen v a n ter plaatse en vanwege het arrondissementeel VU-kader, maar ook van daarbuiten. Te meer omdat hef geen
meetingtoespraak wordt, maar een gegronde en kritische beschouwing over
de noodzaak van het Vlaams-nationalisme. „Met een Vlaams-nationale partij,
naar de Vlaamse staat".

Hoogtepunt van
de „Izegemse
gesprekken"

,

De uiteenzetting van Vic Anciaux staat
niet alleen. In het erg gevulde en
gevarieerde winterprogramma van
V S V K , vormen de zogenaamde „Izegemse gesprekken" een belangrijk onderdeel. Van de vier belangrijkste partijen in Vlaanderen is telkens een
eminente p>ersonaliteit uitgenodigd om
het standpunt te vertolken van die
partij ten overstaan van de hedendaagse problematiek, zowel politiek als
sociaal-ekonomisch. Kwamen al aan
de beurt: ere-rektor Hendrik Brugmans over de kristen-demokratie. Pol
Goossens over het socialisme en A.
Verhulst over het liberalisme. Vic A n ciaux zorgt voor het sluitstuk in deze
reeks. De achtereenvolgende sprekers hebben er niet voor teruggedeinsd hun onderwerp kritisch en zakelijk te behandelen. Ook de aktualiteit

Gemeente
Middelkerke

speelde telkens mee. Z o zullen de
aanwezigen op de toespraak van prof
A. Verhulst zich nog zijn genuanceerde uitlatingen over de BRT herinneren,
uitspraken die oók in de nationale pers
toen een echo vonden.
Ook van de toespraak van Vic A n ciaux wordt verwacht dat dit meer
wordt dan een gewone uiteenzetting.
Het is best mogelijk dat zijn toespraak
een belangrijk feit blijft in de geschiedenis van de V U . Trouwens, alle toespraken van de Izegemse gesprekken
verschijnen binnenkort in boekvorm.

De „Izegemse
gesprekken"
in boekvorm
Het was een idee van VSVK-voorzitter Niko Proesmans om alle toespraken en inleidingen van de „Izegemse
gesprekken" een blijvend karakter te
geven door ze te bundelen in boekvorm.
Het wordt een stevige uitgave, waarvan de redaktie en uitgave verzorgd
worden door voorzitter Niko Proesmans en door Michael Strobtse. Dit
werk bevat niet alleen de teksten van
de 4 genoemde sprekers, maar ook die
van de inlekdingen en voorstellingen

Aanbestedingen
Het kollege van burgemeester en
schepenen brengt ter kennis dat
op woensdag 17 maart 1982 tot
I8u. 30, ten gemeentehulze tijdens een zitting van het schepenkollege zal overgegaan worden
tot de opening van volgende aanbiedingen:
— exploitatie markt centrum
Middelkerke
— verkoop
konsumptie-ijs
strand en zeedijk.
Deze aanbiedingen dienen bij
middel van gesloten en onder
dubbele omslag geschreven aanbiedingsbrieven, vergezeld van
een getuigschrift van goed gedrag en zeden, ter post aangetekend besteld te worden daags
voor de datum der aanbesteding.
De aanbiedingen mogen ook afgegeven worden op de openbare
zitting vastgesteld voor het openen hiervan.
Lastenboeken zijn te bekomen
op het gemeentesekretariaat.
(Adv. 32)

45ste Vlaams Nationaal

ZANGFEEST
SPORTPALEIS - ANTWERPEN
ZONDAG 2 5 APRIL '82 - 1 4 . 3 0 U.

er ligt
een staat
te sterven...
TWEE VOLKEREN
ZULLEN EHVEN!

WEST-VU\ANDEREN
MAART
13
14

16

17
17

18
18
van de sprekers. Dit betekent dus ook
kortere teksten van VSVK-voorzitter
Niko Proesmans, van Rik Koninckx,
van Geert Bourgeois en van Erik Vandewalle. Deze laatste zorgde ook voor
een korte toelichting bij de o p z e t het
ontstaan en de toekomst van de
VSVK.
D e oplage is beperkt tot 250 genummerde eksemplaren. De prijs bedraagt
250 fr. M e n kan deze uitgave verkrijgen door dit t>edrag over te schrijven
op rekening 750-9012200-88 van
V S V K , 8700 Izegem. Of door een
check ter waarde van 250 fr. te sturen
op het adres van José Bogaert Kortrijksestraat 166, 8700 Izegem.

18

20

20
20

27

ICHTEGEM: optreden van V\/illem Vermandere in feestpaleis „De
Engel" om 20 uur.
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. 1 4 u . 30: „hoge hakkentocht" van 7 km. Deelname in de kosten; 60 fr. voor volwassenen
en 30 fr. voor de kinderen.
POPERINGE: „Leven in deze krisistijd" om 20 u in zaal Grauwezusters. Door pater Phil Bosmans (Bond Zonder Naam) O r g
Dosfelknng en DF.
MENEN-LAUWE-REKKEM: EHBO in het huishouden door Bart
Dujardin. O m 19 u. 30 in het Dorpshuis te Rekkem. Org. FVV.
GROOT-MENEN: Voordracht over EHBO in het huishouden
m m v . het Vlaams Kruis om 19 u. 30 in Dorpshuis-Rekkem. O r g .
FVV.
KORTRIJK: K V H V - Baskische avond met als gastspreker
senator Walter Luyten in het Vlaams Huis, Groeningestraat
POPERINGE: „Biologisch tuinieren" door Frans Verschoot O m
20 u. in zaal Vette Os. Org. Dosfelknng en FVV.
IZEGEM: Vic Anciaux (VU-voorzitter) over het tema „Met een
Vlaams-nationale partij naar een Vlaamse staat", laatste voordracht in de reeks „Izegemse Gesprekken". O m 20 u. in de Bar
van het Muziekauditorium. Kruisstraat 15. Toegang gratis. Organizatie. VSVK.
WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM:
Traditioneel lentebal met het orkest Ronny Roland in de Gemeenteschool, Markegemstraat te Wakken.
Z O N N E B E K E : 11 de VU-lentebal in zaal Breughel, leperstraat Orkest 3the Early Birds. Inkom 80 fr.
BRUGGE: 3de Reuze Prijskamp Manillen 10.000 fr. O m 18 uur.
Inleg 50 fr. In het Breydelhof. J. Suvéestraat 2. Kaarten in
voorverkoop geven recht o p gratis tomt)ola.
A N Z E G E M : VU-bal met Disco Zeger ingericht door de afdelingen Zwevegem en Anzegem. O m 20 uur in zaal Stijn Streuvels,
St-Antoniusstraat te (ngooigem. Inkom 80 fr. Voorverkoop 60 fr.

Van 24 april tot 9 mei te Kortrijk

vu-Groot Roeseiare Tentoonstelling „de Daensistische beweging'
nodigt uit
In het besef dat de Vü-sympatizanten
van Groot Roeseiare elkaar te weinig
kennen en — eerlijk is eerlijk — om
ons verkiezingsfonds wat te spijzigen,
hebben wij gemeend dat het nuttig en
aangenaam zou zijn een feestavond te
organizeren. Deze heeft plaats op vrijdagavond 26 maart '82 in de zaal 't Ruitershof, leperstraat 623, op de Ruiter
te Roeseiare. Voor 220 fr. krijgt u. een
aperitief mosselen in wijn klaargemaakt, met brood, één drankje (koude
schotel op aanvraag).

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe gebouwen van het
Vlaams Ziekenfonds West-FlandriaKortrijk wordt te Kortrijk een tentoonstelling over „De Daensistische Beweging" gehouden.
Deze tentoonstelling w e r d gerealizeerd door het Daensmuseum en Archief van de Vlaamse sociale strijd te
Aalst in samenwerking met de Werkgroep voor historisch onderzoek van

het Priester Daensfonds, onder de
auspiciën van de provincie OostVlaanderen en de stad Aalst Z e ging
reeds door te Gent en te Aalst waar
ze een grote toeloop kende. Te Kortrijk zullen ook aanvullingen omtrent de
Daensistische Beweging in ZuidVlaanderen geëxposeerd worden.
De tentoonstelling gaat door in de
gebouwen van het Vlaams Ziekenfonds West-Flandna, Graaf Gwijde van
Namenstraat 7 te Kortrijk van 24 april

t / m 9 mei. Geofjend elke dag van 1 '
tot 17 u, 30 (ook 's zaterdags en 's zon
dags). Gratis toegang.
Personen die menen over interessante
stukken i.v.m. de Daensistische Bew3
ging in Zuid-Vlaanderen te beschikker
worden verzocht kontakt op te nemer
met Dr. K. Maddens, fiijksarchiel
G Gezellestraat 8500 Kortrijk of me
W. Deconinck, Loncinestraat 15, 85(X
Kortrijk.

U
kunt inschrijven door,
ofwel
... X 220 fr. over te schrijven o p bankrekening 712.0109481.51 t a v . Volksunie
Roeseiare, ofwel door even binnen te
lopen bij Frieda en Patrick, Ooststraat
46 te Roeseiare.
Het bestuur en de mandatarissen rekenen op een massale o p k o m s t
Schrijf meteen in, dan bent u er biji

VU-Alveringem aan tafel
Het avondfeest van Volksunie Alveringem is steeds een schot in de roos: het
aangename wordt er aan het nuttige
gekoppeld U wordt dit jaar vergast op
aspergeroomsoep, rosbief in groentenkrans en kroketten, moka en taart.

21

Dit alles voor de pnjs van 420 fr
(tafeldrank en devaluatie van 8,5 %
inbegrepen).
Kontakten met buurafdelingen, mandatarissen en bestuursleden zijn onmisbaar in de komende maanden. De
gastsprekers zullen toelichting geven
bij de politieke toestand. Naast de
vaste waarden uit O V D Jaak Vandemeulebroucke (Europees pariementslid) en Julien Desseyn (kameriid) zal
ook Frans Baert aanwezig zijn. Frans
Baert uit Gent is een eminent jurist hij
heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe wet op de
erfregeling en hij zat samen met algemeen voorzitter Vic Anciaux in de
volmachtenkommissie.
Inschrijven voor het avondfeest kan bij
Walter Wemaere te Gyvennkhove op
het nummer 058-29 90 78
Het volgende initiatief van de dynamische VU-afdellng te Alveringem is een
debat rond de „Europese Landbouwpolitiek" Naast de politieke partijen
zullen ook de landbouworganizaties in
het panel zetelen De inleiding wordt
verzorgd door Jaak Vandemeuiebroucke, Europees parlementslid Alle
geïnteresseerde landbouwers en andere belangstellenden worden uitgenodigd op zaterdag 20 maart '82 om
20 u bij Walter Wemaere te Gyvennkhove

lustrerie
marcdevriesei
beter licht
-20%

\

korting op vertlchting voor tuin, buro
en voor woon-, zit- en slaapkamers,
op salontafels voor elk interieur.

verrassingskortingen

-30% -40% -50%
lustrerie mare de vriese
baron ruzettelaan 56 brugge
050/35.74.04
baan van brugge naar kortrijk geen parkeerproblemen
veriictiting tegen betaalbare prijzen.
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Werviks Kultureel Centrum,

m

„Komense heksen"
te Wervik
W I J vragen onze leden en sympatizanten nu reeds volgende datum te noteren 9 mei '82 O p die zondag richt de
Wervikse V U namelijk een gezellig
samenzijn in, met het volgende programma
— om 13 u 30 kaarting
— om 17 u 30 jagerskip en drank
— om 19 u 30 videofilm „de Heksen
van Komen", het betreft hier de integrale RTBF-filmi W I J kennen nog verschillende mensen die de gelegenheid
niet hadden deze „ogen openende"
film te zien, hartelijk v\/elkom dus Ook
aan hen die het nog eens willen meemaken
Dit alles kunt u genieten aan de zeer
demokratische pnjs van tweehonderdvijftig frank Neem gerust familie en
vnenden mee' Inschnjven bij de bestuursleden

beide straten nogal wat handelszaken
gevestigd zijn Er wordt echter voorzien en gevreesd dat bij de oprichting
van het Wervikse Kulturele Centrum
(op staatskosten), deze parkeergelegenheid zal verdwijnen
Dit zou nochtans niet hoeven te gebeuren Er IS achter deze voorlopige
parkeerplaats ruimte te over om een
groot gebouw te zetten Z o zouden
dus twee vliegen in een klap geslagen
worden een blijvende parkeerruimte
(die meer dan nodig is) voor de bewoners en de handelaars van beide straten en, als er een of andere kulturele
manifestatie gebeurt, zouden de belangstellenden gemakkelijk hun wagen
geparkeerd krijgen
Met de bewoners echter vrezen wij
dat deze logika wel eens in de hoek gedrumd wordt Zie maar het voorbeeld

Veurne naar
Zangfeest
De afdeling VTB-VAB-Veurne legt een
bus in op zondag 25 april naar het
V N Z te Antwerpen (Sportpaleis) Vertrek om 9 u 30 via Oostduinkerke,
Koksijde, De Panne, Adinkerke, Veurne, Nieuwpoort, Middelkerke
Terug thuis rond 22 u
Reissom 250 fr Inschrijven bij A Huyghe, tel 058-31 1683 en dit vóór 1 april
1982

VU in de bres,
Wervik ten bate
2'onder te overdnjven mogen wij zeggen dat het dank zij de V U is dat het
onmiddellijke gevaar voor de aanleg
van de „Pecq-Armentieres"-weg geweken IS Volgens de jongste berichten
komt de verdere uitvoering van deze
voor ons zo nefaste autoweg met
meer voor op de lijst van de prioritaire
verwezenlijkingen Eens te meer werd
bewezen dat de V U gelijk had toen ze
in 1973 met de campagne begon
Velen schudden toen het hoofd omdat
ze dachten dat alle aktie tevergeefs
zou zijn Nu dient er gewaakt te worden dat men de plannen in de archieven laat liggen en vooral onze „Vlaamse" bewindslieden moet worden diets
gemaakt, dat ons Vlaams grensstadje
zich niet zomaar laat doen' Eventjes op
een njtje zetten wat dank zij de V Ü aktie, later gevolgd door de landbouwknngen, voor de ondergang behoed
werd
• tientallen hektaren goede landbouwgrond en zodoende de bestaanszekerheid van de betreffende landbouwers,
• verder voortbestaan van een biotoop, die en als leefmilieu en qua
oppervlakte belangrijk is.

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
Zeer sterke
waterdichte

•

Uitvoering
met kitloze

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onder
houd

degelijke
konstruktie

en

in
aluminium
beglazing

m Vaste breedte van 280 m en
variërend
m lengte
tot
10.60 m
Vraag ons vriiblijvend
priishtst'"

Serrebouw
DEFORCHE

folder en

pvba

Gentseheerweg 120
8700'IZEGEM
Tel 051/303701 (4 1)
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• het voortbestaan van Wervik als
een leefgemeenschap, d w z Wervik
werd niet doormidden gesneden, wat
voor onze plaatselijke samenleving dodelijk zou zijn geweest,
• besparing van tientallen miljoenen
frank,
• Wervik w e r d geen „eiland" gekneld
tussen een Waalse autoweg, de Franse grens en de grens met Komen
Zodoende weegt er geen zwaardere
verfransingsdruk o p onze stad
Kunnen wij thans een beetje herademen op het „Waalse autowegenfront",
dan staan wij voor een nieuwe uitdaging, ook hienn is de V U de eerste politieke formatie om de aandacht te
vestigen op deze ongerijmdheid het
voortbestaan van Wervikse station
Eerder schreven wij hier reeds over
bepaalde NMBS-plannen die wij onmogelijk kunnen aanvaarden Deze is,
volgens de jongste informatie waarover w e beschikken, van zins slechts
tijdens de spitsuren de tremen te Wervik te laten stoppen Dus slechts in de
ochtend- en avonduren En zeggen dat
Wervik het meest rendabele station is
tussen Popennge en Kortrijk' De V U
volgt de zaak van zeer nabij Binnenkort denken w e meer konkreets te
kunnen melden In elk geval zijn wij de
eersten om de verdere aftakeling van
onze stad te bestnjden'

Roeselare laat
Komen niet los

•

2, 3 en 4 april te Zoersel

Nationaal VUJO-weekeinde

...en parkeerproblemen
/Vaar de vroegere feestzaal „St-Pol"
stond, IS na de afbraak daarvan een
eegstaand terrein ontstaan, dat tfians
i o o r de bewoners van de Duivenstraat en een deel van de Nieuvi/straat
i/oorlopig als parkeerplaats gebruikt
iwordt Er is immers in de onmiddellijke
nabijheid geen plaats om te parkeren
Men moet daarbij bedenken dat in

Wij in de Volksunie

Inderdaad, na een geslaagde vignettenverkoop ten gunste van het Vlaams
schooltje te Komen, pakt VNJ-Roeselare uit met een Avond met de vnendenkring van het Komense Gastspreker IS de zeer gewaardeerde heer Pol
Sergier
De bedoeling is met zozeer een
spreekbeurt zonder meer. maar eerder een vnendschappelijke kennismaking met de vriendenknng en met het
VNJ
W a r m aanbevolen voor mensen met
respekt en sympatie voor de Vriendenknng van het Komense om 18 u
op zaterdag 27 februan e k in De
Rodenbach. Zuidstraat te Roeselare
Even warm aanbevolen voor mensen
met respekt en sympatie voor het
Vlaams-Nationaal Jeugdverbond, vanaf 17 u pretentieloze beelden over het
V N J Toegang gratis

in onze deelgemeente Geluwe daar
werd in de oude brouwerij „Belle Vue"
(mets te maken met AnderlechtO een
pracht van een kultureel centrum gebouwd Echter langs een zeer gevaarlijke bocht gelegen en men kan er
geen enkele auto parkeren, tenzij men
bereid is een eind te voet te lopen en
een gevaarlijke baan over te steken
En deze zelfde vooruitziende heren
moeten thans te Wervik bepalen waar
het kultureel centrum komt Het is te
begnjpen dat de omwonenden met
een hazehartje zitten

VUJOregio Tielt
voert aktie
Half december 1981 werd een nieuwe
VUJO-afdeling opgencht die wil openstaan voor alle geïnteresseerden uit
Tielt en omstreken En we bleven met
bij de pakken zitten' Een eerste aktie
die werd gevoerd was het uitdelen van
pamfletten over amnestie, en dit uitgerekend op de vooravond van Kerstmis,
het feest van de vrede W e konden onder meer rekenen op medewerking
van de VU-afdelingen uit Aarsele-Kanegem, Tielt en de kersvers op>gerichte
afdeling uit Pittem In elk geval, de
meesten uit Groot-Tielt werden hierdoor ingelicht over het nijpende Amnestie-probleem, waarover nog heelwat vooroordelen bestaan De volgende aktiviteit was gepland op 13 februari langs de baan Aarsele-Kanegem
werden enkele borden geplaatst die
de fietsers erop attent moeten maken
dat ze hun leven nskeren, wanneer ze
zich langs deze w e g begeven Opnieuw konden w e op heel wat medewerking rekenen om de borden met de
vermelding „Gevaarlijk fietspad - Gift
V U en V U J O " langs deze w e g te
plaatsen, iets wat overigens niet onopgemerkt verliep
Daarnaast werden nog enkele akties
gevoerd in verband met gevaarlijke
voetpaden, het ruimen van sneeuw en
openbare werken die momenteel worden uitgevoerd
In ieder geval, VUJO-regio Tielt w e r d
met nutteloos boven de doopvont gehouden, want al te veel lokale problemen worden nog ongemoeid gelaten

Het Nationaal VolksuniejongerenWeekeinde vindt plaats in de Vlaamse
Jeugdherberg te Zoersel, Gagelhoflaan 26 op 2 3 en 4 april e k U kunt inschrijven door 500 frank te storten op
het nr 435-0256851-75 van V U J O Nationaal, Barrikadenlaan 12 te 1000
Brussel
Voor dit geld bent u ingeschreven,
ontvangt u een dokumentatiemap en
bekomt u overnachting en het noodzakelijke „eten"
Enkele praktische gegevens van dit
kaderweekeinde dat loopt onder het
motto „Participatie aan het gemeenbeleid" aanvang vrijdag 2 apni. om
19 uur, met het onthaal en een videomontage van „De Wakkere Burger"
Na de bespreking bollen w e uit Zaterdagmorgen diskussiegroepen i v m
het „Jeugdwelzijnsbeleid" Na het middagmaal per autocar naar Antwerpen
om mee te betogen voor een „Ekono-

misch Federalisme" 's Avonds weer
werkgroepen en de nodige ontspanning Op zondagmorgen werken drie
„zoomgroepen" vanuit voorbeelden en
tema uit De namiddag wordt besteed
aan een debat tussen de deelnemers,
de VU-mensen die in de gemeenteraad (oppositie) zetelen, en tussen V U mensen die daadwerkelijk het gemeentebeleid hebben geleid als schepen of burgemeester (Wim van Haegendoren zegde reeds toe)
Dit weekeinde wil naast een aantal
teoretische
inzichten
(o a
onze
VUJO-nota 81/1) ook voldoende
praktische informatie helpen doorspelen, zo, dat de V U in zijn hernieuwd
vertrouwen, sterker uit de komende
gemeenteraadsverkiezingen
komt,
mede door u VUJO-inzet
Kris Bovin, Bart Staes en
Dirk van Sichem de Combe
NS/VUJO

De nieuwe VU-afdeling Brugge-Noord
De afdeling had met sukses haar eerste algemene ledenvergadering op 5
januari 1982 Waarop volgende sprekers biezondere bijval hadden arrondissementeel voorzitter Erwin Van
Dnessche, voorzitter Brugge kern Andrea Heus, schepen van kuituur Omer
Dombrecht en senator Guido Van In
Voor werking en kontaktname wendt
u zich tot de bestuursleden
Voorzitter Reginald Hillewaere, Bommelbekestraat 39 te 8000 Brugge, tel
050-339088
Sekretaresse is Annie Buysse, Dudze-

lesteenweg 34 te 8000 Brugge, tel
050-331391
Penningmeester Carlos Vernieuwe, C
Everaertstraat 68 te 8000 Brugge tel
050-339275
Propagandist Antoon Torfs, Sikkelstraat 52 te 8000 Brugge
Organizatie Carine Torfs, Oostendesteenweg 41 te 8000 Brugge
Dienstbetoon Omer Dombrecht O p
het adres Bommelbekestraat 39 te
8000 Brugge, tel 3 3 9 0 8 8 ledere 2de
en 4de maandag van 19 u tot 20 u

Wakken-Dentergem-Markegem-Oeselgem
Na het vele werk met de geslaagde
verkiezingen en na de nieuwjaarsperiode (lidkaarten en abonnementen),
komt ook bij ons het lokale politieke leven weer op gang W e kregen al
onmiddellijk de steun van de plaatselijke CVP-afdeling die haar jongste tijdschrift de titel meegag „Is de C V P
tegen W a k k e n ' " Het feit alleen al dat
die vraag gesteld wordt, is het beste
bewijs dat er iets van waar is Dus beste dank, waarde kollega's
Omdat w e van feesten houden en om
onze kas wat te spijzen, houdt onze afdeling haar traditioneel lentebal op
zaterdag 20 maart in de Wakkense
gemeenteschool,
Markegemstraat

Het orkest Ronny Roland zorgt voor
de sfeer onze tombola zorgt er voor
dat u misschien met een mooie prijs
naar huis gaat en ons nieuwverkozen
parlementslid, senator Firmin Debussere, zorgt voor een korte toespraak
W I J hopen dat de toeloop weer even
traditioneel is en verwachten dan ook
al onze trouwe vrienden van binnen en
buiten het arrondissement
Dezelfde dag. 20 maart, houdt senator
F Debusseré, tevens zijn zitdag voor
sociaal dienstbestoon in de „Uilepanne", Markegemstraat, Wakken, van
13 u 30 tot 14 u 30 Dit gebeurt voortaan iedere derde zaterdag van de
maand

Derde Meersentocht te Assebroek
De vzw Trefpunt-afdeling Assebroek
orgamzeert voor de derde maal in
Assebroek een Meersentocht, en wel
op 14 maart a s Net zoals de vonge jaren wil men de kans bieden om aldus
van dit prachtig stukje natuurschoon
te genieten
De inschrijvingen zullen opgenomen
worden aan de Daverlooklub, in de
sporthal langsheen de Daverloostraat,
vanaf 12 u 30 Immers om 13 u vertrekt een heuse „hoge-laarzentocht"
over 20 km Met deze tocht wordt nu
en dan van de keunge paadjes afgeweken om aldus met volle teugen te
genieten van die ongerepte natuur, wij
dnngen a h w door tot het hart van die
meersen Vanaf 14 u 30 kan men inschrijven voor een heerlijke wandeling
van 7 km Want, om 15 u start de
zogeheten „hoge-hakkentocht", d w z
langs keung aangelegde wandelpaden
en de oude spoorwegbedding
Eindpunt is de Daverlooklub, waar de
wagen op de ruime parking kan worden achtergelaten Onderweg worden
alle deelnemers versterkt door een
kom dampende uiensoep en bij aankomst knjg elkeen een stevige boerenboterham met hesp Ook krijgt iedereen die de tocht tot een goed einde
brengt, een wandelbrevet Bovendien
ontvangt de grootste deelnemende
• groep de „Wisseltrofee van schepen
Raymond Reynaert" en zijn er leuke attenties voor de jongste, de oudste en
de verst afwonende deelnemer
Deelneming in de kosten, alles inbegre-

pen 60 fr voor volwassenen. 30 fr
voor kinderen jonger dan twaalf en
peuters mogen er gratis bij (uiteraard)

ft?

Wij wensen allen een biezonder gezonde, groene, gezellige en leuke namiddag'

I

mi
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Arrondissement Kortrijk
nep pers samen
In het lokaal „1302" werd op 25 februari jl door het arrondissementeel bestuur van Kortnjk een perskonferentie
belegd Een zevental journalisten van
diverse kranten en weekbladen waren
aanwezig
De konferentie werd geleid door arrondissementeel voorzitter Stefaan
Taccoen bijgestaan door het voltallig
bestuur en volksvertegenwoordiger
Franz Van Steenkiste Senator Capjoen was weerhouden
Het was de bedoeling om naast de
reorganizatie van het sociaal dienstbetoon, de Volksuniewerking op arrondissementeel en provinciaal vlak aan
de pers voor te stellen
Kamerlid Franz Van Steenkiste gaf
daarbij aansluitend een uiteenzetting

over de politieke aktualiteit Tussendoor werd een drankje en broodjes
aangeboden
Door de leden van de pers werd vnj
veel belangstelling getoond en verschillende vragen werden aan het VUpanel gesteld O a werd gevraagd naar
de opstelling van de VU ten aanzien
van de komende 11 juli-feesten te
Kortrijk, de VUJO-werking, het sociaal
aspekt binnen de VU, de monetaire
positie van Vlaanderen binnen een
federale staat, enz
Tot slot dankte Stefaan ''"accoen de
journalisten voor hun aanwezigheid en
voor de goede relatie die is ontstaan
Rendez-vous werd gemaakt voor een
volgende perskonferentie, in de maand
mei, die volledig aan de gemeenteraadsverkiezingen zal gewijd zijn (PT)

Brugse verkeersproblemen
De poging van vzw Trefpunt en werkgroep „Expres-weg veiliger" om de
Brugse verkeersproblemen eventjes
van de wijk-problemen los te haken,
was althans kwalitatief een pijl in de
roos Openbare besturen (alleen de
Brugse politie was aanwezig) en d e .
Brugse gemeenteraadsleden (alleen
de hh H Ghyoot en G Van In volgden
het debaO deden er fout aan hun
medewerking of belangstelling aan
deze tematiek te ontzeggen De Brugse beroepsjournalisten (en zelfs radio

Kortrijk) waren gelukkig wel op post
en zorgden in de lokale pers voor een
uitgebreide verslaggeving Misschien
als nuttige inleiding naar het echt debat
dat vroeg of laat toch in de Brugse gemeenteraad moet gehouden en waarbij mag geëist dat er inzicht ontstaat
over de evolutie van het gemotonzeerd verkeer over gans het Brugs
grondgebied en over de globale aanpak van dit soms onaangenaam, gegeven i

Breydelhof-Brugge
nieuwe uitbating
Sinds 1 maart II verzekert mevr Eliane
Deonie-Van Pottelberghe de uitbating
van het Vlaams tehuis te Brugge De
nieuwe uitbaatster neemt aldus de
taak over van mevr Liliane Marechal
die, tot tevredenheid van velen, jarenlang als waarnemend uitbaatster is
opgetreden Voorlopig blijven de openingsuren van het Breydelhof zoals
voorheen, nl 's avonds behalve op
dinsdag en zondag, vanaf 19 u ook de
woensdagnamiddag en de zaterdagvoormiddag

• Jongedame, 19 jaar zoekt betrekking als sekretaresse Bezit
diploma hoger sociaal technische
en daktylo Bij voorkeur Brussel
en omgeving (006-046)
• Jongedame, 19 jaar zoekt
betrekking als bediende Bezit
diploma hoger secundair technisch A2 kleding (036)
• Jongeman 20 jaar, vnj van
legerdienst, zoekt betrekking als
chauffeur, besteller begeleider in
een kleine firma van het Brusselse Kent iets van mekamek
(019-003)
• Jongedame, 23 jaar, ongehuwd, zoekt betrekking als regentes Nl-Eng - Ekon of studiemeesteres Spreekt Ned, Eng en
noties van Fr en Duits (030)
• Jongeman 29 jaar, ongehuwd zoekt betrekking in sociale
sektor Bezit diploma LatijnsGnekse humaniora, kandidaat in
de rechten Ervaring in verzekenngen, jundische dienst (001)
• Jongeman 30 jaar, gehuwd,
zoekt werk Bezit diploma's Latijns-wiskunde humaniora, RITCS
televisie en produktie, daktylografie talen NFED zowel spreken als schrijven Ervaring 4 jaar
regisseur-producer, daarna zelfstandig Reklamefilms, campagnes, audio-visueel advies Bezit
wagen (005)
Voor inlichtingen en kontakten
zich wenden tot Kamerlid Daan
Vervaet, Brabjantsebaan 373 1683 St-Lauréins-Berchem met
vermelding van refertenummer
Telefoon
sekretanaat
025692311 na 14uur

't Hoeft natuurlijk met dat het Breydelhof permanent onder de voet wordt
gelopen zoals m die memorabele verkiezingsnacht van 8 op 9 nov '81, maar
wel mag verondersteld dat vele streekgenoten en ook toensten de weg naar
het Breydelhof zullen (her-)vinden
In dat geval mag verwacht dat de
nieuwe uitbaatster met beter vraagt
dan diskreet en attent voor nog ruimere openingsuren te zorgen
• Gediplomeerde
kinderverzorgster (7/1 /63) zoekt dringend
een passende betrekking Zij
komt nog in aanmerking als ekonomisch stagiair
• Bekwame sanitaire werkster
(23/11/63) met als specialiteit
gezins- en sanitaire hulp, zoekt
een passende betrekking
• Wie heeft er werk voor een
jonge verkoopster (17/9/62) Zij
IS gediplomeerd
• Gedistingueerde dame (43
jaar) zoekt een passende job Ze
was vroeger gezelschapsdame
bij een geneesheer
• Jonge dame (30/11/61)
zoekt dringend een job Ze komt
in aanmerking als ekonomisch
stagiair en haar voorkeur gaat uit
naar een baan in het onderhoud
Voor inlichtingen zich wenden G
De Kegel Aardeweg 36, Outer
tel 054-334347
• 31 -jange dame diploma's Hoger sekundaire technische leergangen en 4-talig direktiesekretariaat
• 55 jaar ervanng als medewerkster gerechtsdeurwaarder
zoekt voltijdse, maar bij voorkeur
half-tijdse betrekking met zelfstandig karakter, waarbij de mogelijkheid tot promotie bestaat
Belangstellenden wil kontakt nemen met Herman Van Den Abbeele, Losweg 11 9328 Dendermonde-Schoonaarde, tel 05242 3549
• Te huur gevraagd omgeving
Kortnjk-Menen, huis met tuin Tel
056-51 2444
• Maatschappelijk assistente
25 jaar ongehuwd, zoekt plaats
West-Vlaanderen
Tel
056-512444
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LIMBURG

Uw KEUKEN aan
IMPORTPRIJZEN

MAART

alle grote DUITSE - FRANSE
- ITALIAANSE MERKEN
5 jaar WAARBORG
V VLAAMSE FIRMA

13

EIGENBILZEN: Vlaams bal in gemeentezaal, Hartenberg Om
20u 30 D J Anthony

vraag dokumentatie Postb 25,
2000 Antwerpen XI.

VU Groot-Lanaken start met nieuw bestuur
Sinds 1 december 1981 zijn wij in
Lanaken met een nieuw afd bestuur
gestart
Indeling — Voorzitter Achiel Geurts,
Jan Rosierlaan 13, 3760 Lanaken, ondervoorzitter Eugene Stocker, Molenweideplein 3/25,3760 Lanaken, sekretariaat Hilde Dexters, Ladderstraat 23,
3761 Neerharen, schatbewaarder
Jean Theunissen, Heirbaan 325, 3620

Rekem, propaganda Ivo Dubois, Ladderstraat 23 3761 Neerharen, ovenge
bestuursleden Ingnd Eurlings, Paul
Janssen, Dirk v d Sompel, GermainGeurts Henry Stegen en Raymond
Dillen
Tevens is er een nieuwe adviesraad
opgencht
indeling Jef Dubois Kasteelstraat 41,
3761 Neerharen, Herman Dillen, Bes-

semerstraat 393, 3760 Lanaken, Guy
Bobbaerts. Stationsstraat 69, 3760Lanaken, Mathieu Bemong, Stationsstraat 33, 3760 Lanaken, Alfons Withofs, Dnebunderstraat 14, 3760 Lanaken

Voetbaitornooi
te Peer

IJzerbedevaartkomitee
kanton Maaseik naar Zangfeest
Het IJzerbedevaartkomitee van het
kanton-Maaseik legt een bus in We
vermelden graag de opstapplaatsen
Maaseik-markt Elen kruispunt Rotem
voetbalplein, Neeroeteren Ck)rner, Opoeteren kerkplein. Dome kerk. As
Vertrek 12u 30 Kom rond 12u 30
-aan uw opstapplaats
De prijs wordt zo laag mogelijk gehouden en IS tevens gezinsvnendelijk
150 f r per persoon en 500 fr per gezin
(vanaf 4 personen uit hetzelfde gezin)
De inkom is natuurlijk met inbegrepen
Dus wees er vlug bij Het aantal plaatsen in de bus is beperkt tot ongeveer
60
Inschrijvingen tot en met maandagavond 19 april bij
Te Neeroeteren. Jan Cuppens, Kinrooiersteenweg 42, tel 863450, Enk
Geusens, Hagedorenstraat 4 tel
865200 (VU-sekretaris), Wilfried Rosiers, Wijklaan 21, tel 863538
Te Maaseik- Jaklien Deben, Oude
Ophoverbaan 88, tel 564738 Piet
Pieters, Heppersteenweg 47, tel
564215
Te Opoeteren Leo De Clerck, Dorperberg 18, tel 86 36 24, Mathieu Meuwis,
Neeroeterenstraat 67, (VU-afd-voorzitter), Renaat Nauwelaerts, DorperJonge man, 22 j oud, van mijn
legerdienst ben ik vnjgesteld In
het bezit van het diploma A2
bouwtechnieken Bereid om ander passend werd te aanvaarden, ook buiten de provincie Limburg, dus in de provincie Brabant
of Antwerpen
Kontakt nemen met Van den
Neste Koenraad Zolderse kiezel
213,3511 Hasselt/Kunngen Tel
011-252091
• Jong burgerlijk ingenieur
(elektrotechniek en industneel
beleid) zoekt werk liefst in Brabant in bedrijfsorganizatie, operationeel onderzoek of informatica
Kontakteer Herwig Cornells tel
2692570 of 5129800 toestel
1299
• Jonge man 20 jaar, vrij van legerdienst zoekt betrekking Diploma A3 + kennis automechaniek 3-talig + noties van Duits
— ook ervaring m toensme —
alle werk is welkom Kontakt
Hilde De Wit, Jan De Saderlerlaan 10, Edegem, tel 031491766
• Joegoslaaf, 43 jaar, wonende
in de omgeving van Mechelen,
zoekt dringend een passende
betrekking als ongeschoolde arbeider Betrokkene heeft reeds
4 jaar maneuverwerk in België
achter de rug Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11
te 2580 St-Katelijne-Waver, tel
015-217900, ofwel via het
Vlaams-Nationaal Centrum voor
Mensen met vragen D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen,
tel 015-209514 tijdens de kantooruren Gelieve steeds ref nr
2719 C l 55 te vermelden

Zoals andere jaren, zal de VU-afdeling
Peer, ook dit jaar weer 'n voetbaitornooi innchten Dit tomooi zal plaatshebben zaterdag 29 mei ek Aan dit
tomooi zal kunnen worden deelgenomen door 12 ploegen
berg 33, tel 863456, A Vanderstegen Inschrijving en borgsom van 1 000 fr,
Bergeindestraat 66, 855849
die bij deelneming zal worden terugbeTe Dilsen Mathieu Vastmans, Henry- taald, worden van nu af, verwacht op
het sekretanaat Kaulillerweg 26 te
laan 89A, Rotem
3572 Peer De borgsom dient gestort
Ook de VU-afdeling Neeroeteren-Op- op rekening nr 335-0350750-44 van
oeteren zal zorgen dat deze Vlaams- VU-Peer met vermelding „Voetbaitornationale manifestatie extra zal lukken nooi"
M MEUWIS, voorzitter VU-afd

HET LEVENDE
WATER
Ftiiwcn gelcilen spraken
df R o i m ' i n i n lectls van de
buitengewone
ge/ondlieidseigenst happen
van
.Tonissteiner
Spnidel.
Bi| tie h t o n vindt men
oiule inschriften als «fons
sanitatis, effec tii rnirahilis(ge/ondheidsbron,
wonderbaar in ha^r helende werking)
Mijnheer Beyleinans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Romeinen heel erg dankbaai D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asteiix wat
gunstiger tegen de Romeinen /OU s t e m m e n
Een achttal jaar geTeden,
/ a t Mijnheer
Beylemans
aardig geplaagd met nierstenen Wie ooit een nierkrisis kreeg, /al in het lijden en de pijn van de postontvanger k u n n e n inkomen
Gelukkig hoorde de held
van dit veihaal ergens praten over Sprudel Tonissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v/aarachug
wonderwater
Naar Duitsland geschreven, waar de w o n d e r b r o n nen zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo Tel 016/46 03 U
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enKel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren En

waaiachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en natiiiim en al the dingen die
op
het etiket
veimeld
staan, m te /itten
Naviaag bij een lievnend
tiokter, die overigens nu
ook een overtuigd T o n i s s t e i n e r - d i i n k e r i s , bevestigde dat
Tonissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is b i |
de bestrijding van •
1 ziekte der urme-afvoerkanalen
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis)
b) reinigen bij nierstenen , ook fosfaat- en
ka rbonaats tenen
2 chronische maagslijmvliesontstekmg Herstellen na d a r m o n t s t e k i n g
Zenuw- en funktionele
storingen
3 chronische
ontsteking
der luchtpijpen (phai-yngitis tracheits, c h r o n i sche spastische b r o n c h i tis, allergische huidaffectie).
4 ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. U r i n e zi'ur diathese m e t haar
gevolgen Jicht
Wie m e e r wil weten over
Tónissteiner, het_ levende
water, n e e m t best even
kontakt met Abts, Tiensesteenweg 128, K o r b e e k - L o .
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater
gemakkelijk
aan
huis krijgt
(advertentie)
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Sociaal dienstbetoon senator Nelly Maes
Belsele- elke eerste maandag van de
maand bij raadslid Arnold Vandermeulen, Belseledorp 90, 9180 Belsele, tel
724060
Temse-Scheldekant: elke eerste zaterdag van de maand om 14 u in cafe
Cambrinus, Markt, 2690 Temse, tel
710525
Bazel: elke eerste zaterdag van de
maand om 15 u bij raadslid Antoine
Denert, Rupelmondestraat 90, 2768
Bazel, tel 7 4 2 0 1 7
Kruibeke: elke eerste zaterdag van de
maand om 16 u bij raadslid Kamiel Van

Mieghem, Bazelstraat 89, 2760 Kruibeke, tel 7 4 1 6 4 7
Kieldrecht, Verrebroek, Doel: elke
tweede zaterdag van de maand om
10 u bij raadslid Boudewijn Vlegels,
Tragel 53,2790 Kieldrecht, tel 7351 29
Melsele, Beveren. elke tweede zaterdag om 11 u bij raadslid Ghisleen Van
Vossel, Gaverlandstraat 16, 2740 Belsele, tel 7 5 9 5 0 7
Lokeren: elke derde zaterdag van de
maand om 15 u in De Groene Poort,
Markt 72, Lokeren, tel 091-461778
SInaai: elke derde zaterdag van de

maand om 16 u bij Georges Maes,
Vleeshouwerstraat 24 te 9190 Sinaai,
tel 7 2 3 1 7 9
SInt-Gillis-Waas: elke vierde woensdag om 1 8 u bij Albert Van Wiele,
Stationsstraat 159 te 2780 Sint-GillisW , tel 7 0 6 5 7 8
Kemzeke, Stekene- elke vierde zaterdag om 15 u bij Walter Drumont,
Voorhout 5 te 2782 Kemzeke, tel
797707
Op afspraak: elke maandag, woensdag en vnjdagmorgen tijdens de kantooruren Nelly Maes, Gentse Baan 50
te Sint-Niklaas, tel 7 6 4 9 7 4

«•i

Wij in de Volksunie

OOST-VLMNDEREN
MAART
12

NINOVE: Gespreksavond over „Gemeentelijk middenstandsbeleid" met senator Paul Peeters Om 20 u 30 in de „Denderhoeve"
Kennismaking en welkomstdrankje vanaf 20 u
12 BRAKEL: Spreekbeurt over „Vredesproblematiek ontwapening
en bewapening" door Nelly Maes O m 20 u in de bovenzaal van
het Brakelhof Rondplein O r g Vlaamse Knng
13 GENTBRUGGE: 18de Lentedansfeest VU-Gentbrugge-Ledeberg om 20 u 30 in gemeentelijke feestzaal. Kerkstraat

13

BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: jaarlijks gezellig ledenfeest
i s m afdeling Heldergem O m 18 u 30 in zaal Torengalm te Aaigem

14

vu-senator Walter Luyten voor VOS en WJL Sint-Niklaas:

Kleurpartijen hopen dat amnestie//
vraagstuk zal uitsterven
„Het amnestievraagstuk behoort vooralsnog niet tot de geschiedenis Zopas
overleed de Vlaamse dichter Wies Moens in Nederlandse ballingschap en
voor enkele dagen kwam een zaaluitbater terug op het kontrakt met de organizatoren van de viering van de 85-jarige Ward Hermans Zoals prof Derine zegt,
kent de repressie blijkbaar maat noch einde", aldus VU-senator Walter Luyten
tijdens zijn voordracht over amnestie te Sint-Niklaas, waar hij de gast was van
het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders (VOS) en de Wase Jonge Leeuwen
(WJL).
Algemeen WJL-voorzitter en VOSbestuurslid Jean-Mane Van Gavere
verwelkomde Walter Luyten in het
goedgevulde lokaal „Steenstrate" en

Pensioen in zicht:
introduktiedag
In samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel richt het ziekenfonds „Flandria Land van Rhode"
een introduktiedag in over het projekt
„Pensioen in zicht'
Deze dag gaat door op 27 maart 1982
in het Gemeentelijke Instituut voor
Technisch Onderwijs, Potaarde 59 te
Merelbeke
Deelnemersbijdrage 300 fr (inbegrepen warme maaltijden en konsumptie,
koffie en dokumentatiemap)
Inschrijvingen uiterlijk tegen 21 maart
1982 bij Ziekenfonds „Flandna Land
van Rhode", Poelstraat 40 te Merelbeke - 091-307909

wenste hem proficiat met zijn verkiezing tot senator Het feit dat senator
Luyten uit een „witte" familie stamt, die
herhaaldelijk door de bezetter werd
lastig gevallen en zijn ervaringen met
het Franco-regime toen hij in 1975 een
solidanteitsaktie in Baskenland voerde,
maken volgens de WJL-voorzitter dat
de gastspreker biezonder goed geplaatst IS om zijn onderwerp objektief
te benaderen
Na een ruim overzicht gegeven te
hebben over kollaboratie en repressie
wees senator Luyten op de verantwoordelijkheid van de C V P Jarenlang
beloofde de C V P in haar verkiezingsprogramma's amnestie, doch zwichtte
telkens voor het veto van de linkerzijde en van Wallonië Alhoewel de kleurpartijen in Vlaanderen zich momenteel
met langer vijandig tonen tegenover
eventuele amnestiemaatregelen, willen
ZIJ er zich met daadwerkelijk voor
inzetten Blijkbaar hopen zij dat het
probleem samen met de generatie der

repressieslachtoffers zal uitsterven, aldus senator Luyten Hij hekelde in dat
verband premier Martens, die in zijn
studententijd vlammende artikels voor
amnestie schreef maar het nu met
eens nodig acht „de opruiming van de
sociale gevolgen van de repressie" in
zijn regenngsverklanng op te nemen

Amnestie zinvol
Senator Luyten benadrukte dat nog
verscheidene duizenden Vlamingen
gebukt gaan onder de mensonterende
gevolgen van de repressie, gaande
van de zoon van dr Borms die zijn ontslagpremie van 600 000 fr weggekaapt ziet door het sekwester tot de
brief van Sabam aan Ward Hermans
waarin hem meegedeeld wordt dat de
28,5 fr auteursrechten voor zijn Manalied dat op de BRT w e r d ten gehore
gebracht, met kan worden uitgekeerd
omdat hij nog miljoenen fr boete aan
de Belgische staat verschuldigd is Dit
alles staat schril in tegenstelling tot de
amnestie die kort na Franco's dood in
Spanje verleend werd aan de ETAleden die in 1973 premier Carrero
Blanco vermoordden Senator Luyten
betwijfelt dan ook of België ooit amnestie zal verlenen Volgens hem zal
het vraagstuk slechts opgelost worden eens Vlaanderen zelfstandigheid
heeft veroverd
Lieven Dehandschutter

Na Paul Van Grambergen,
Paul Peeters te Ninove

AALST: Vertoning TAK-film „De laatste slag om Voeren en Bobo's vlucht uit Antwerpen" O m 15 u in zaal Korenbloem, Grote
Markt Inkom 50 fr Org TAK
19 OVERMERE-DONK: Kleinkunstavond om 20 u met Jef Eibers In
feestzaal „Wong" Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr Inr V U J O
19 NINOVE: F J Verdoodt spreekt over het Daensisme vanaf 20 u
in „De Denderhoeve" O r g V U -f Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden
20 DE PINTE- 3de lentebal IJzerbedevaartkomitee-VOS in zaal
Blancatony, Baron de Gieylaan 161 O m 20 u Inkom 80 f r , Jeugd
en -I- 60-ers 60 fr Studio Pallieter
20 GENT-BRUGSEPOORT; Breugelavond van 20 u 30 tot 24 u in
Spijshuis Anna. Fonteyneplein 21 te Gent Keuze uit 10 menu's
voor slechts 100 fr
20 ERTVELDE. VU-bal in zaal ..James Beam", Hospitaalstraat te Ertvelde Om 20 uur Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr
20 KLUISBERGEN. 4de bal van senator Germain De Rouck in zaal
Apollo, Bergstraat 32 O m 20 u 30
21

LOCHRISTI: Goossenaertskring bezoekt Museum Schone Kunsten te Antwerjaen O m 13 u vertrek aan de kerk van Lochnsti
o l v Julien Vervaet
»•
29 GENTBRUGGE: Open gemeenteraad om 20 u in de voordrachtzaal Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 29-35

VU-Hofstade-Aalst
opnieuw op reis
Gesterkt door het gunstig resultaat
van onze reizen naar Mariaroth in 1980
en Rudesheim in 1981, organizeert de
Volksunie-afdeling Hofstade dit jaar
een driedaagse reis naar Klotten aan

VU-ledenfeest
te Zandbergen,
Idegem, Grimminge,
SmeerebbeVloerzegem
Het bestuur nodigt alle leden en sympatizanten uit op haar negende ledenfeest Dit heeft plaats op zaterdag 27
maart in de zaal „Denderhof", Dorp, te
Zandbergen Aanvang 19 uur stipt
Een feestmaal wordt de aanwezigen
aangeboden Gastspreker Paul Van
Grembergen geeft een uiteenzetting
over „Met de Volksunie naar de toekomst" Radio Vlaanderen zorgt voor
muziek en vermaak Deelneming in de
kosten leden betalen 200 f r , met-leden
300 f r , kinderen 100 fr Inschnjvingen
dienen te gebeuren vóór 20 maart bij
volgende bestuursleden Pierre Vanderpoorten, Rudy Luystermans, Willy
Duffeleer, André De Borre. Achiel
Ronsijn en Staf Van Der Biest

VU-Hofstade-Aalst
houdt 6de ledenfeest
VU-Hofstade nodigt alle VU-leden en
sympatizanten uit op haar 6de feest
Dit feest gaat door op zaterdag 20
maart 1982 in zaal „Welkom", Hoogstraat 70 te Hofstade, aanvang om
19u
O p het programma staan
— Welkomstwoord door voorzitter
William Vandecauter
— Eetmaal (kroketten met ossetong
in madeirasaus of kroketten met kip,
sla en tomaaO,
— Gelegenheidstoespraak door eregast kamerlid Willy Kuijpers,
— Dans en vermaak met Vero's Disco Bar

Vóór zijn toespraak over de Vlaams-nationale visie in de gemeentepolitiek bracht volksvertegenwoordiger
Paul Van Grembergen een bezoek aan het nieuw sekretanaat Ziekenfonds Pnester Daens-Vlaanns Dienstbetoon te Ninove Hij werd er ontvangen door Georgette De Kegel, André Baro, Diane Herremans, Renaat Raes
en Rik Haelterman Mogen wij eraan hennneren dat nu vrijdag 12 maart senator Paul Peeters in de
Denderhoeve te Ninove (20 u 30 komt spreken over een gemeentelijk middenstandsbeleid VU-raadslid
André Baro zal het van zijn kant hebben over „Vijf jaar anti-middenstandsbeleid in Groot-Ninove"
>»•€
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Gratis tombola eerste pnjs dnedaagse
reis naar Klotten aan de Moezel (Cochem)
Inschnjven
is
noodzakelijk
voor
12 maart Deelneming 250 fr
Inschrijvingen bij alle bestuursleden
van Hofstade
Iedereen is welkom

de Moezel op 10.11 en 12 september
Het reisplan ziet er als volgt uit vrijdag
10 september vertrek te Hofstade om
6 uur, middagmaal te Klotten, boottocht op de Moezel, bezoek Beilstein
en bezoek wijnkelder
Avondmaal te Klotten en vrije avond
Zaterdag 11 septemtjer ontbijt daarna
bezoek aan Koblenz
Avondmaal te Klotten en avondboottocht met muziek, wijn en dans
Zondag 12 september ontbijt en bezoek Burg EItz
Vnje namiddag, avondmaal en terugreis (aankomst te Hofstade rond
23 uur)
De kostprijs b« draagt 4 250 fr en omvat veiVoer, de overnachtigen ih Hotel
am Brunnen te Klotten, alle maaltijden
vanaf vertrek tot aankomst en alle
hierboven vermelde attrakties
Deze gunstpnjs kunnen wij behouden
als U vlug inschrijft en het bedrag
volledig betaalt bij de inschrijving
Belangstellenden kunnen kontakt op)nemen met volgende personen William Vandecauter, Molenkouterstraat
48, Hofstade, tel 053-777529 en Herwig De Bruyn, Anjersstraat 30, Hofstade, tel 053-774894
W. Vandecauter

• Steno-dactylo, 21 jaar, uit Tervuren, in bezit van getuigschnft
sekretanaat zoekt werk in de
streek van Brussel Schnjven
volksvertegenwoordiger
Jan
C a u d r o n , p a Pontstraat 27,9300
Aalst
• 35-jarig bouwkundig technicus met 14 jaar ervaring zoekt na
reorganisatie vorige werkgever,
nieuwe betrekking Voor ml
volksvertegenwoordiger dr J
Valkeniers, tel 02-5691604
• Jonge dame 21 jaar, uit het
Mechelse zoekt dringend een
passende betrekking Zij is in het
bezit van een diploma A 6 / A 2
(afdeling Handel) en een diploma
A l Sekretanaat moderne talen
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 St-KatWaver,tel 015-21 79 00, ofwel via
het Vlaams-Nationaal Centrum
voor
Mensen
met
Vragen,
D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen,tel 015-20 9514, ref nr C
142
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lepel & vork...
Café De Toekomst

BANKETBAKKERIJ

Neukermans-Blom

K a u w s t r a a t 43,
9560 Sint-Lievens-Esse

Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5

Tel. 054-50.06.49

Fijn gebak
ijstaarten

suikerwaren

VOEDING „DE POLDER"
Polderstraat 12
8458 Oostdulnkerke
Specialiteit
dagvers fruit en groenten

Valideringscentrunn L O T T O ,
aanneming tot donderdagavond 2 4 uur

Dubbele Valois-zegels
aan alle leden

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

Industriële
brood en banketbakkerij

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

SCHUTTERSHOF

Wiifried BLANCQUAERT

Tel 014/54 4007

Dorpstraat 10

\/1aandag gesloten
sfeer

Rustieke

Tafelhouder
Specialiteit gerookte vis
G o e d e wijn hoeft g e e n krans
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

Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

Tel 02-734.56.09
Levert kwallteitskoffie bij u thuis!

uw KOFFIEHUIS

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

2922 RAMSDONK

Wijnimport HERMAN
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-412922
056-41 81 68
Invoer Bourgondie- «n Bordeauxwiinen
Alle grote wiipen
rechtstreeks uit de kastelen
Degustaties en verkoop
elke vri|dag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tol 13 u
en op afspraak

coR'rriALS

Roomijs

Tel 015-71 15.49

Restaurant P A L M H O F

Koffiebranderij
SANO

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Hel Koffiehuis der
Denderstreek
Kattestraat 20, A A L S T

ürt f alms^tó
WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
De familiezMk imt traditie.

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van Oe Per'fliei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053-21 36 33
Tel 031 -36 56 54

JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR
Café-restaurant MUTSAERT

«EDELWEISS»

Eikenlei 61

Vossemberg 13, 1981 V O S S E M

2280 GROBBENDONK

Tel. 02-767.45.76

Tel 014-512148
Sluitingsdag maandagavond en
dinsdag.

Lokaal < T

EETHUIS FEESTZAAL INGRID

FEESTZAAL

SCHUURKE>

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel 014/2136.96

AL UW FEESTEN
Mevrouw

1000 B R U S S E L

Pauwelyn- Duquesne

Café Het Vlaams Huis
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER

02-51325.64

\V__x/

Waar Vlamingen THUIS zijn.

Uiigolczen diiMistbcloon

K< s s ( isU't>nwo<3 38

??G0 Nijlcn

-

Tel 031/8188'11

Europ Supermarkt

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
Gesloter^ vrijdag behalve in seizoen

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-374572

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

DE P U S
GEBROEDERS

lepel & vork...
Bellestraat 4 9
1970 H E K E L G E M
Café, restaurant, speeltuin,
terras W o e n s d a g e n donderdag gesloten M a a n d a g , dinsdag, vrijdag vanaf 15 u Zaterdag e n zondag vanaf 's middags

Dortmunder
Thier Braü-hoven

^ o f ten (T'cnljoorn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Ddoren
Keierberg 25
1700 Asse
TeL 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

DE

SNOECK
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

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
2 1 2 0 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 f e e s t e n .

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

„De Beauvoordse pastei"
't Is de lichtste verteerljare

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

KREKELHOF

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

Algemene voeding bieren wiinen, likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wiinen

LINDENHOVE

Tel. 011-79.70.84
Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn

Aannemer van alle feesten
Ook verhunng van tafelgenef

Winderickxplein
Alsemberg

Tel. 053-66.87.40

Kerkveldstraat 3 1 ,
9420 Erpe-Mere
"el. 053-77.85.57.

BIJ Jef Meys-Cypers

O u d e Graanmarkt 25

Tel.

Kleine maaltijden, v e r g a d e r i n gen, familiebijeenkomsten.

Alle feesten
Specialiteiten

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

SPECIALIST VOOR

HOF TEN DALE

Drankhuis met sfeer
Drie Egyptenlaan 1 1 ,
Tel

Gooik
054-334857

IN DE G f l O E N E

POORT

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

U w t w e e d e thuis!

Hotel-restaurant-pub

Tervuursevesl 60, LEUVEN. Tal - 016228672.
Kon Asiridlaan 85, KONTICH. Tal:
031-57^0.31
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tal.
02-218.74.89.
Brugse Baan 1, Hulsta. Tal.: 05671 1536
Grote parkearterrainan, zalan vrij
voor feesten, banketten a.a Duitse
specialiteiten' Dortmunder Thier van
't val. Levende Water Tönisstainar
Sprudel. goed en goedkoop eten

i' fel*»

%! il' II' M'^"

Tower Bridge
Op 5 min van Heizelpark
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen. Tel 02-2520240
Rest zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen - maaltijdchecks

den botanieK
Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel 02-2184838 - 21841 72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde wijnkaart,
stijvolle salons, grote tuin

11 MAART 1982

m

26

,,Nooit bij Bruxelles!"

BRABANT

VUJO-aktie rond Brussel
De Volksuniejongeren van het arrondissement Halle-Vilvoorde hebben op
vrijdag 5 maart massaal affiches aangeplakt m de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel De affiches
droegen de duidelijke slogan „Nooit bij
Bruxelles"!
Hiermee wenst VUJO zijn verontvi/aardiging te uiten over het nieuvi/e gemeenschappelijke offensief van de
Franstalige partijvoorzitters, met als
einddoel de uitbreiding van Brussel In
de wandelgangen van het parlement
wordt een annexatie van de Vlaamse
Faciliteitengemeenten weer druk bespwoken In streekpersadvertenties be-

reiden FDF-bonzen het Vlaamse publiek voor op de aanhechting bij het
(Cler)-failliete Brussel Een aanhechting die volgens hen niets dan voordelen zou bieden Wij weten wel beter'
De recente geschiedenis leert ons de
ware bedoelingen van deze hypoknete
frankofielen' Deze geplande gebiedsroof moet dan ook ten allen pnjze
vermeden worden VUJO-Halie-Vilvoorde eist dat alle Vlaamse partijvoorzitters met een gezamenlijk en
krachtig „neen" antwoorden op de
arrogante aanspraken op Vlaamse
grond

MAART

I st:e
geme

boorr*^

DE BRUSSELPOORT

liedekerke 13
Boek- en dagbladhandel
B r u s s e l s t r a a t 45-47, H A L L E T e l . 02-356.85.78
LOTTO - T O T O - B E L G I S C H E P . M . U .
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN
ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN
BOEKEN

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
luslrerio

kleinmeubelen
geschenkartikeltn
Zaakvoerder '^
Staf Kiesekoms
Openingsuren:
Keizerstraat 2
Dinsdag, wotnsdag «n vrijdag
TERN
TERNAT
van 13 tot 20 u. Donderdag van
Tel: 02-582
C
Tel:
22 22
9 tot 20 u. Zatardag van 9 tot 20 u.
Zondag van H lot 18 u. Maandag gaslotan

„Hand en Hart"
Centrum v o o r mensen
met vragen
Aktiviteitenkalender • Elke maandag- en woensdagnamiddag, gratis
sen
kursus
pitnet-vlechten
• Woensdag 17 maart demonstrahekursus ..Hoe veilig werken met elektriciteit" • Woensdag 24 en 31 maart
Kursus netknopen • Woensdag 21
en 28 april en 5 mei kursus filetdoorstopwerk • Wanneer er op>nieuw belangstelling is — na een eerste geslaagde — voor een kursus
kleibewerken. zal er met een nieuwe
reeks gestart worden

Voor al deze aktiviteiten neemt u best
eerst kontakt op met de verantwoordelijke Hilde Van Keymolen. ..Centrum
voor mensen met vragen". Kiekenstraat 1 te 3000 Leuven 016-2304 82

Firma
VAN DOOREN
Hout

eternU
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.86.37
02/452.78.87

Wij in de Volksunie

1700 ASSE
Thulsbestelllng
Toonzalen

mrt:

SS

Onder impuls van schepen van
Kuituur Maunts Van Liedekerke
heeft aanstaande zaterdag de eerste boomfeestdag plaats in Liedekerkebos Wat is er precies te
doen 7 Iedereen, al dan met langs
een vereniging of school om. kan
in het Liedekerkebos zijn of haar
boompje planten Samenkomst
om 13 u op de binnenkeer van het
gemeentehuis, optocht met de
harmonie naar het bos. vi/andeling
en massale boomplanting i s m het
Bestuur van Waters en Bossen
Daarna uitreiking van een brochure over het bos en. zolang de
voorraad strekt, uitdeling van een
boompje om in de etgen tuin te
planten
Een gedenkvignet (zie de tekening) wordt aan de deelnemers
uitgereikt

Benny Neyman
te Z e m s t
Gewoontegetrouw
stoffeert VUZemst zijn jaarlijks fusiebal met gekende vedetten Na o a Luv en Rob de
Nijs wordt dit keer de mikro opgesteld
voor niemand pnmder dan Benny Neyman Het bal gaat door op zaterdag
27 maart en begint om 20 u in zaal
Prins Leopold Andere vedetten zijn
Kikky Anity. Enk Van Neygen en The
Blue Set
En natuurlijk is er opnieuw een reuze
tombola met de inkomkaarten Allen
daarheen!

12 VOSSEM 3de grote VUJO-fuif in zaal Edelweiss om 20 u 30
Muziek Rockbar van lokale zender Radio Lipstick Inkom 60 fr
13 ALSEMBERG- 9de Pensenkermis in zaal Ons Huis. Vroenenbosstraat te Dworp Vanaf 18 u Ook op zondag 14 maart vanaf 12 u
13 BRUSSEL- Arrondissementeel bal Brussel-Halle-Vilvoorde in de
Ancienne Belgique. Steenstraat 15
13 ALSEMBERG: VU-eetfeest in het Gildenhuis te Dworp Ook op
14 maart
13 HEVERLEE: VU-dansfeest om 20 u 30 in Sporthal. Hertogstraat
13 SCHEPDAAL: Haantjes en biefstukkenfestijn vanaf 18 u in zaal
Select Ninoofsesteenweg Ook op 14/3 vanaf 12 u
14 VILVOORDE-PEUTIE: groot pannekoekenfeest vanaf 13 u in de
parochiezaal Faubourg. Hovenierstraat te Vilvoorde
16 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
16 BRUSSEL: Grote Zuid-Afnka-avond ingericht door het N S V
Om 20 u in UFSAL, Vandesandestraat 1 te Koekelberg Programma Film. spreekbeurt door Wim Jonssen Informatiestands
en wijnproeven
17 ETTERBEEK: VUJO-VUB middagdebat met Jaak Gabnels over
..milieubeleid" Campus Oefenplein. lokaal C 113, vanaf 12 u 30
19 KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Kaas- en wijnfeest in zaal
..Lijsterbes". Oudstrijderslaan 2A te Kraainem Begin 20 u Ook op
zondag 20
20 MOORSEL CTervuren) Spagetti-avond georganizeerd door de
nieuw opgenchte VU-afdeling in de parochiezaal vanaf 18 u
20 AARSCHOT VU-bal in zaal Vinea, Poortveldenplein om 21 uur
Orkest Edwin Andersen and the Shallows
20 KAMPENHOUT: 3de Lustrumbal in zaal Fauna-Flora te Berg Om
20 u
20 STROMBEEK-BEVER: Tente-eetmaal VU en VUJO in de sporthal E Soens (Singel) Ook op 21/3
21 TILDONK: VVVG-ontspanningsfeest in zaal Familia vanaf 14 uur
22 JETTE VUJO-spreekbeurt door senator Walter Luyten, Jetsesteenweg 548 om 20 u
23 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
26 LINDEN: VU-kaas- en wijnavond in de gemeentelijke jongensschool vanaf 20 u 30
26 GROOT-LUBBEEK- Kaas- en wijnavond in zaal van de jongensschool. Martelarenplein. Linden, vanaf 20 u 30 Inr Dosfelkring
27 MEISE - WOLVERTEM: 3de kaas-, wijn- en zangavond in het
Sportcentrum van Meise. Brusselse steenweg 65 Vanaf 18 u
27 TIENEN Vienng oudste leden Lambert en Odile Merkx-Carlens
en Pelagie Verstraete-Ruell Met medewerking van kamerlid Willy
Kuijpers
27 HALLE. VUJO-spagetti smulfestijn in zaal ..Edelweiss". Kasteelstraat 46 te Essenbeek Vanaf 17 u en op zondag 28/3 vanaf
12u
27 ZEMST: 6de Fusiebal in zaal Pnns Leopold vanaf 20 u
27 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
28 PEPINGEN. 3de Haantjeskermis vanaf 11 u 30 in zaal 't Kesterhof. Stwg naar Kester
APRIL
3 JETTE: Bal van de gepensioneerden in zaal Excelsior, om 20 u

Aanbevolen huizen
VIDEO-MASTER
PVBA

Antiekhandel
PVBA

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE MERE

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

Vloeren -

TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel. 16.34.16.

O p e n haarden

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

l e l 053-62 37 65

Mevr. SCHERRENS-GHEKJERE
Nederweg 109, Izegem
Tel. 051-30.15.37
Afspraak voormiddag of na 19 uur
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires.
Matige prijzen

— Lood- zink- en rootingwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Carrosserie-

De Roover-

schilderwerken

Vanwesemael

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tul 015-233887

BINNENHÜISINRICHTING
STROOCA
Goleri) ' d e G n p o e r l . .
Molenstraat 45, 9300 Aalst
Fel 053-70 32 19

p.v.b.a. b o u w m a c h i n e s
Victor De Keyser
Daalstraat 76
1852 GRIMBERGENBEIGEM

Maatschappelijke zetel
Dijlestraat 13,
2850 Keerbergen.
Tel. 015-51.45.40.
TEL 014-21.12.07.
FRAIKINSTRAAT 20,
HERENTALS.

Magazijn
Mechelsebaan
Keerbergen.
»> . 1 ,
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^

52.

Tel 02-26937 02

2850

Ook verkoop van het merk
HYUNDAI-PONY en tweedehandswagens

P.V.B.A. ORGANI-COMP
Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
Tel. 02-251.11.36

Boekhouding — FIskalitelt en venootschapsstichtingen.
Over het ganse land

m
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen

PVBA J

Steen- en marmerhouwerri

BORREMANS-COCK
S KINDEREN

Algemene Böuwondernemmgen

Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

Gcnisrsir.i.it 238
9500 GEHAARDSBERGEN
Tri 054 41 25 89

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

KEUKENS • SANITAIR
VERWARMING

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

Wij bouwen voor u sleutel op de deur

VAN DER CRUYS

Alle maten alle soorten ook medikale en antt-allergische matrassen

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

DE KERAMIEKKELDER
Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE

Platteau Lievens Portugeesstraal 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

MATRASSEN

PLAHEAU

Handweverij „den boogaert"
Veerie Van den Berghe, Groen.traat 3, Hekelgem, tel. 053Ö6.84.91. Open elke woensdag en
zaterdag van 14 u. tot 19 u.
'^and veefwerk. eigen en uit vreemde landen, tafelkleden, ook handgeborduurde,
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en siervoorwerpen, alles om te spinnen, verven,
weven — ook lessen

Wirfiouten meubelen In Aalst, Groenstraat 200.
VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 2 6 8 1 4 0 2

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

ADOLF CLAES EN ZONEN
K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 33 37 56

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sint D imi.ijnbtr.iot 41
WOMMELGEM
Tol 031 53 70 39

Sparen, lenen, verzekeringen,
dienstbetoon

Tel 091-62 5142.

Een levensverzekering bij
de maatschappij van uw
keuze door
bemiddeling
van

Jef THYS

Reinigmgswerken

Onderhoud en restauratie
gebouwen
Wiinagemctraat 4 0
2220 Wommelgem

MEUBELEN MOENS

Specialist primitief •
sti|lmeubelen en modern

WASSERIJ

8EDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 M O L
014 31 1376

45,
Tel
Pnve

5II&133
56903 18

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

VERDELER

FIRMA SONCK GEBR

IDEL

VOLKSWAGEN-AUDI

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

Gratis voorstudie en prijsofferte
Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedwerk
^ ,,
,
De Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel 031-81.77 06

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02-4781993
Import - Export

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL-BANKEÜNDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cervtrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvnpzers

RijVsweg 316, 318, 320

mare
de vriese

J630 MAASMECHELEN
- Tel. 011-76.43.15

Schilder- en Behangwerken
Vloerbekleding
Kruibeeksesteenweg 32,
2720 Burcht
Tel 03152.7472.

Horonl.iKeb.i.m 340
Dcuriic Z
Tel 2 1 0 8 9 6
K c r k s t r . i j t 44 A n t w e r p e n
Tul 35 65 75

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

West
Littoral
en studio s

LEOPOLD II LAAN 212
84S> OOSTDUINKERKE
TEL OSt/SI 26 ;S
WOENSDAG GESLOTEN

B -1- M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken
Gasthuisstraat 42 8
1760 ROOSDAAL
Tel 054-330687

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz
— Alle inlijstingen op maat (Hout en alunriinium)
Gentsestr 155
9300 AALST
Tel 053/21 1921

Fr Craeybeckxlaan 69,
2200 DEURNE
Tel 031/245330

Mechelse str 59
1800 VILVOORDE
Tel 02/2518166

KUNSTGEBIHEN

1

HERSTELLINGEN

EN mOEKEN
moeilijke maten,/T*^|
/akkundige retouche '

bar. r u z e t l e l a a n 56c brugge

050/35/4 04
baan brugge kortrijk

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

lustrerie

Hand- &
Elektrisch
Gereedschap
voor Hobby en

I

uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl
In alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met toto s

STUDIO
DAIMN
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Gfck-genheidsgr.ifiek Huwelijk - Geboorte - Zulfklevetide pl.ikb.md un
etiketten Houten drukleltcrs - Reklonie-kolenders

Gratis priisofferte

Tel 053-21 2911
053-212757

Groothandel Hengelsport

- Tel O n - 5 3 ^ 3 4 9

FRANSSENS OPTIEK

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
Van d. Branden pvba
Wuifenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-47 8809

onmiddellijk te bekomen

ESOX
STAN PHILIPS

IKEUKgWSI

D U f l A S O N KEUKENS

Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053 2193 25

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

02-4286984

M a r k t 28
TERNAT
Tel 582 1055

HUIS M E Y N T J E N S
DROOGKUIS

Rollebeekslraat
1000 Brussel

GELD
bij Frans V A N MOORTER

dl i t r i e

Verzekeringsmakelaar
3180 Westerio
Tel. 014/54.48.07

en kinderkleding

Vijfhuizen 6. ERPE

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75

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

heren

FONS PRINSEN

PVBA DE MOOR-LATEUR

Alles voor land- en tuinbouw

Onnies

LENDERS

Groep ARGENTA
Tel. 02-569.09.14
02-569.11.17

NV

PELGRIM 9
9258 S C H F L D E W I N D E K E

Longtinstraat 126, Jette
Sanitair, dakbedekking, gasverwarming of regelen mazoutbranders.
Tel. 4261939.
Woensdag, zaterdag en zondag
de ganse dag; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na
16 u.

DE CRAEN ROM pvba

PEETERMANS

Zaadhandel

GUIDO NUYTTENS

KLEDING

Verwarming - stoom • sanitair
Alle herstellingen
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ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

GELD
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Tandheelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N

%

m"ij.n.jiivK-~ij"j"ijii.itrni

De prijsbreker
van het goede meubel

Chazallaan 83
1030 Brussel CSchaartacek)
02 734 06 43
Na 18 u 425 46 42

Georges DE RAS pvba
Autocars autobus
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.
Open van 10 tol 19 u 30

Tel 053 2136 36

Zondag en maandag gesloten

11 M A A R T 1982

wj{-%^'^'i*-?f^''gyy^:*'»-x'^

^M'''Hvr^i^'%

y^\

Mensen van bij ons

Animator van Izegemse volksschool
Dr. Niko Proesmans:
iZEGEM — Met de drie inleveringstreinen die door
de regering-Martens op de sporen werden gezet is
voor de gezinnen overduidelijk geworden dat de
sociaal-ekonomische krisis hoe dan ook niet in een
handomdraai zal gekeerd worden en ons nog danig
zal striemen. De welvaartmaatschappij zit evenwel
nog veel dieper vast in een maatschappelijke krisis.
De onvrede over het politiek geknoei van de jongste
jaren is algemeen. Maar ook in de maatschappelijke
strukturen is er een wildgroei en scheefgroei. Zo heeft
de politizering tot en met het kulturele leven aangetast. Er is grote nood aan nieuwe visies, aan mensen
die zich konsekwent sociaal engageren, die vernieuwende inzichten kolporteren. Van zo'n werking getuigt
de Vlaamse Studie- en Vormingskring in het Westvlaamse Izegem, die een goede drie jaar geleden tot
stand kwam onder impuls van onze WIJ-medewerker
en topwerver Erik Vandewalle. Dokter Niko Proesmans van de plaatselijke Sint-Jozefkliniek is momenteel VSVK-trekpaard.

Hij gaat er prat op In een lande\\\V. gebied als Izegem medeverantwoordelijkheid te dragen voor
een blezonder aktieve vormingskring die in zijn ogen is uitgegroeid tot een waarachtige
volksuniversiteit
Niko Proesmans: „Van huize uit
ben ik Vlaams-nationalist We zaten met Borginon aan tafel. Ik leef
met de Grootnedeiiandse
gedachte. Maar het is er mij vooral om te
doen de Vlamingen in zoveel verschillende kringen het bewustzijn
van de eigen mogelijkheden bij te
brengen, dan wel meteen te gaan
militeren in één kring die zich afzet
tegen andersgezinden. Nu is het
moment gekomen om door een
konfrontatie van ideeën mekaar te
prikkelen om een nieuwe goede
toekomst voor onze Vlaamse gemeenschap te verzekeren. Ik wil
geen walsen dansen op aloude
ritmen..."

min dokteure_
Proesmans kent Vlaanderen. Zijn
familienaam verraadt alvast dat
vader Limburger is CBorgloon). In
het Antwerpse Turnhout was
deze apoteker bedrijvig. Zijn
moeder is Brabantse, afkomstig
uit het Tiense. De jonge dokter
Proesmans trouwde een Oostvlaamse en werd als geneesheer
zo'n vijftien jaar geleden bedrijvig in het Westvlaamse Izegem.
In zijn studententijd was hij aktief in het Leuvens Verbond en
tal van andere verenigingen.
De huidige VSVK-voorzitter tekent verantwoordelijk voor de
goede werking van toneelgroepen, voetbalploegen, kleinkunstgroepen,
een
internationaal
kleinkunstfestivaL
Hij is onderhand in Izegem goed
gekend als een fanatiek organizator van diverse evenementen,
die het niet alleen bij tal van
manifestaties belangrijk vindt
dat er een Vlaamse leeuw klauwt,

De nieuwe Rotary-goevemeur
maar dat het vaandel bovendien
niet scheef of krom, maar perfekt
recht hangt in de vergaderzaal.
Niko Proesmans: „Ik vind van
mezelf dat ik me behoorlijk sociaal
moet engageren. En bijkomend,
als je in een groepering of vereniging
verantwoordelijktieid
opneemt dat je het dan ook ernstig
moet doen, met volle inzet
Morgen zal onze gemeenscha
er
slechts beter op worden als méér
mensen op verschillende domeinen opnieuw pionierswerk
willen
verrichten. Een kleine anekdote:
de vrouw van een kollega van mij
vertrouwde mij eens toe: „ M i n
dokteure doe zin job". Met politieke of andere
maatschappelijke
problemen moest hij zich best niet
inlaten.
Ik vind daarentegen dat het ook de
taak is van een geneesheer om
zich in de gemeenschap waar hij
werkt en leeft sociaal te engageren. De mensen verwachten dat
niet alleen van u.^e hebben daar
ook het volste recht op".
— Mag daarom van elkeen «en
uitgesproken politiek engagement verwacht worden?
Niko Proesmans: „Ik vind dat het
van mij wél mag verwacht worden.
Een maatschappelijk
engagement
dan wel dat ik met mijn opleiding
en mijn dokterstaak aan de gemeenschap verplicht ben, maar
waarbij het uiteraard mijn eigen
inbreng zal zijn om de (politieke)
klemtonen te leggen.
Zo stel ik als Vlaams-nationalist de
vraag of morgen in de autonome
Vlaamse staat de bomen wel mir>stens even groen zullen zijn als tot
nog toe... Of er morgen méér werk
zal zijn. Zinvol werk voor onze
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mensen. Werk dat onze gemeenschap (ook geestelijk) zal verrijken...
Daarom ben ik ertoe
gekomen
onder meer te werken aan een
studie- en t>ezinningsgroep die de
kleine maar
horizontverengende
traditionele zuilen, overstijgt Iedereen weet waar ik uiteindelijk naar
streef Ik zal een Vlaams-nationale
doorduwer blijven. Maar ik geloof
slechts in de kracht van een volk,
als er de bereidheid is om op
diverse terreinen de verscheidenheid, het pluralisme, de konfrontatie van ideeën optimaal uit te spelen".
— Waarom is U ertoe gekomen
aktief te zijn in de VSVK-studieen vormingskring?
Niko Proesmans: „Hoewel, men
van mij weet dat ik een geafficheerd VU'er ben, zijn we er wonderwel in gedaagd in deze uithoek
van Vlaanderen een volkse vormingsschool uit te bouwen. Het is
zoiets wat volgens mij in onze
gemeenschap
beter
en meer
vruchten zal afwerpen.
Het programma van ons winterwerkjaar omvatte onder
meer
spreekbeurten
door Rik Vandekerckhove,
professor
Hendrik
Brugmans, Paul Goossens, professor Verhulst, Vic Anciaux... We
brachten ook een mime-, toneelen dansgroep voor het voetlicht,
en het Mechels
Miniatuurteater
met „Wit en Zwart" van Walschap...
Je vergist je als je zou denken dat
het hier gaat om wat losse flodders.
We trachten pluriformiteit na te
streven, waarbij onze
mensen
txiuwstenen
toegereikt
krijgen
voor de vorming van een uitgebalanceerde mening.
Niet zomaar wat goedkope ideetjes aan de mensen meegeven.
Nee, de rol van een echte volkshogeschool vervullen. En ik meen dat
we in de stad besf aanvaard zijn.
Om de drie vier weken meer dan
100 mensen voor zo'n bijeenkomst zien toelopen is niet niets.
Ik weet het, met dit soort werk
staan we zeker niet alleen. Maar
we hebben toch eigen trekjes. We
zijn zeker niet elitair Mensen van
alle slag komen hier; de doordeweekse Vlaming hecht er blijkbaar
ook belang aan bij de VS WC middeltjes te zoeken om zich beter
bewust te worden van eigen mo-

gelijkheden. Maar het
brengen
van zuiver politieke
boodschappen vind ik niet de beste metode
om aan Vlaanderen te werken,
dan draai je snel in een klein
kringetje.
Anderzijds kan de diskussiestot
nooit aktueel genoeg zijn. Een
leraar wordt gekonfronteerd
met
VSO-perikelen. En een staalarbeider werkt met staal. Willen wij het
probleem van de industrializering
van Vlaanderen, meer werk en
beter werk in eigen streek, aanpakken dan moeten wij samenwerken met de Jonge Ekonomische Kamers, met de Kristelijke
Werkgevers, met de Groene Verenigingen en zo meer... We moeten ze op onze schop meenemen.
Het is via dit soort niet-politiek
gegeëngageerde werking dat we
precies op een gepast moment de
rijpe vruchten zullen kunnen plukken".

geen parochieblad
— Waar stuurt U uiteindelijk op
aan?
Niko Proesmans: „Te beginnen
met het behoud van een kleinschalige (men heeft het daar nu
zoveel over) maar echte volkse
hogeschool; niet alweer een zoveelste 'mstituutje dat aktiviteiten
organizeert om de subsidies.
Om te komen tot een werkelijk
pluriforme en open verdraagzame
Vlaamse gemeenschap
is zo'n
VSVK-werking onontbeeHijk. Ook
om, maar dan los van romantische
bevliegingen, opnieuw de Grootnederlandse gedachte bij onze
mensen (niet bij een klein groepje
intellektuelen) ingang te doen vinden.
Kijk, ik weet het, Niko Proesmans
zal allicht een teken van tegenspraak blijven. Zo bij voorbeeld
wat een andere aktiviteit van mij
betreft: Ik ben aktief lid van de Rotary, u weet wel één in de ogen
van velen geheimzinnige serviceklubs.
Rotary is asociaal: om zijn strukturen, de wijze van aanwerving,
het gesloten leven. Welnu, er
wordt algemeen verwacht dat ik
spoedig de nieuwe
Rotary-goeverneur wordt voor dit land. Men
weet van mij dat ik mij niet inzet als
ik ideeën van mij op zak moet
houden... In een manifest dat ik
opstelde en dat in alle Rotary-

kringen in België zijn weg vond,
heb ik onder meer gepleit voor
sociaal en regionaal
verbonden
werking, voor eentalige Rotarydistrikten, en wat de internationale
politiek betreft het anti-Amerikanisme.
Men heeft dat van mij aanvaard.
Dat betekent dat de Rotary in
Vlaanderen
een
uitgesproken
Vlaams gelaat zal krijgen. Ik pleit
ook voor meer civisme, en dat
houdt in de volledige
erkenning
van menselijke waardigheid, waarbij ik niet onder stoelen of banken
tieb gestoken dat ook amnestie
geven een politieke
konsekwentie
daarvan is...
Zo'n dingen doorduwen in zo'n
kringen als Rotary, dat is inderdaad ook Niko Proesmans.
Ik meen dat een
fantastische
werking zoals in onze Rotary-regio
in alle centra van Vlaanderen moet
kunnen. „Vlaanderen,
de stille
werkers zijn aan U". We moeten
daar wat meer aan gaan denken
en daar werk van maken. Het zal
mij wel lukken zekere gevestigde
strukturen te vervlaamsen en als
het moet te verbouwen. Maar je
moet bereid zijn eens een toemee
te geven, zelfs al is het Stella in
plaats van Maes Ris...
Niet alleen voor de Rotary zal het
ietwat historisch zijn dat een gekend VU-sympatizant
goevemeur
wordt van Rotary-België. Nu al
weet men van mij dat ik HeelNederlandse ambities heb; ik zal
kontakten leggen met de Nederlandse goevemeur En we zullen
meer doen dan zomaar wat van
gedachten wisselen. Mijn werk in
de kliniek, in de Rotary, de VSVKkring, de voetbalploegen, het toneel... het is allemaal
dezelfde
Proesmans die het doet, met telkens hetzelfde streefdoel
Een
Vlaams-nationalist moet zijn visie
niet koesteren in bevriende kringen, maar
maatschappij-vernieuwend werken door zijn visies te
kolporteren; aan de man te brengen. Ons streven staat immers
niet afgedrukt in het parochieblad..."

(hds)
VSVK-lzegem besluit zijn Izegemse
wintergesprekken met een spreekbeurt van VU-voorzitter Anciaux op
donderdag 18 maart om 20 u., in de bar
van het Muziekaditorium, Kruisstraat
15 Toegang gratis.

