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PROVINCIALE VU-KADERDAGEN
Zondag 21 maart: het Westvlaams VU-kader samen te Izegem, 10 u.
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Foto van de week

Martens-V
en de Waalse furie
Wat in het geheugen blijft hangen, is de betoging Van
de Waalse staalarbeiders dinsdag. Sinds de grote
Europese boerenkrijg enkele jaren geleden had Brussel niet meer zo 'n woelige dag gekend. De veldslag
tussen Botaniek en WTC overtrof in hevigheid alle rellen van de jqngste jaren. Dinsdagavond lagen het
Rogierplein en de rosse buurt van het Noordstation er
bij, alsof een tropische tornado was voorbijgeraasd.
Wie is verantwoordelijk voor deze Waalse furie? De
geringste verantwoordelijkheid ligt wel bij de métallo's zelf. Ze zijn inderdaad de hoogstbetaalde arbeiders van het land, de troetelkinderen van het beleid.
Misleid echter, opgehitst door politieke en syndikale
profiteurs, voor de kar gespannen van kapitalistische
belangen en transakties, mag hen niet onthouden
worden dat zij vechten voor hun boterham.
Veel groter is de verantwoordelijkheid van de syndikale en politieke mis-leiders, die de Waalse arbeiders
de onverbloemde waarheid over de siderurgie onthouden. De lafheid waarmee ze het meest onverzoenlijke
en extreme syndico-anarchisme achternahoUen, of
gebruiken in hun chantage-politiek, werd verleden
dinsdag logisch bekroond: de métallo-betoging was op
het Rogierplein volkomen beheerst, geleid en gebruikt
door een harde kern die vooral weet, wat hij wil vernietigen.
Maar de rellen kunnen niet verdoezelen, dat de allergrootste verantwoordelijken reeds de avond voordien
a a n het werk waren geweest. In de zoveelste ijdele poging om het Waalse ongenoegen op te vangen door
grote toegeeflijkheid, werkte de regering maandag in
zeven haasten een kompromis-akkoord uit. Martens-V
bleef daarbij strak op de koers die van in den beginne
werd getrokken: geen enkele regering liep zich zozeer
het vuur uit de sloffen voor het Waalse staal, als de
huidige. Men heeft ditmaal zelfs het bevreemdend
schouwspel moeten beleven, dat de regering onder
druk gezet werd door — en goeddeels ook zwichtte
voor — het monsterverbond tussen de liberale vicepremier Gol en de syndikale opperbaas Gillon.
W a a r o m zouden de Walen zich in godsnaam koest
houden, wanneer zij steeds weer vaststellen dat de regering voor hen zwicht van zodra zij het wapen
hanteren van de chantage en het geweld, de afdreiging en het oproer?
Eens te meer is Martens-V de betogers op voorhand
met uitgestoken portefeuille tegemoet getreden. Niet
de eigen portefeuille uiteraard, m a a r die van ons, van
de burgers-inleveraars en -belastingbetalers. De rode
loper werd uitgelegd voor de Luikenaars die, onder
applaus van de tandem Gol-Gillon, een der hunnen
aan het hoofd van Cockerill-Sambre kregen. En de
nieuwe Waalse staalbaas Michel Vandestrick kreeg
van de regering de uitdrukkelijke opdracht om van de
Europese Kommissie te bekomen, dat deze h a a r zegen
zou geven niet alleen over de tot nog toe geblokkeerde
21 miljard, m a a r ook over 6 miljard nieuw geld. Deze 6
miljard, door Luik geëist voor de gemengde continugieterij te Seraing, was door de Europese Kommissie
geschrapt. Geen nood: Martens-V en Vandestrick hebben nu het voorwendsel verzonnen dat, ook zonder
nieuwe gieterij te Seraing, Luik 6 miljard nodig heeft
voor de ontwikkeling van Phenix Works of Ferblatil.
Dat er te Brussel verleden dinsdag voor dertig miljoen
schade werd veroorzaakt, moge de ogen uitsteken. De
avond voordien had Martens-V echter reeds beslist,
het duizendvoud van dit bedrag over het groene laken
aan Wallonië toee schuiven.
tvo

Waar waien Debunne, Gillon en Spitaels dinsdagnamiddag om de gemoederen te bedaren...? foto Dann

CVP-kongres in mineur
Het CVP-kongres vorig weekend op de Heizel is allerminst de
„historische gebeurtenis" geworden die ijverige kommentatoren hadden voorspeld. Zaterdag een matte bijeenkomst,
tijdens dewelke slechts tien ten honderd van de stemgerechtigden was opgekomen om de „historische" resolutie goed te
keuren. Een even matte slotvergadering waar de kersverse
partijvoorzitter Swaelen zich in alle bochten wrong om te voorkomen dat zijn politieke beleidsverklaring ai te zichtbaar in
tegenstelling zou staan tot de „historische" resolutie.
De CVP heeft inderdaad, bij quasi
eensgezindheid van de aanwezigen maar bij afwezigheid van 90
t.h. der stemmers, de regionalizering van de vijf nationale sektoren
goedgekeurd Daarmee is de partij, met meer dan anderhalf jaar
vertraging, haar aktieve basis achternagehinkt Men vergisse zich
echter met: de kogel is alles behalve door de kerk. De CVP-top
heeft op het kongres de eis tot regionalizering lijdzaam ondergaan
en ondervangen Hij kon wel niet
anders: iedere andersluidende resolutie zou weggestemd of geamendeerd zijn. Dus heeft hij laten
betijen, maar tegelijkertijd voor gezorgd dat hij op voorzichtige afstand bleef Dit bleek duidelijk

toen hij belette dat het voorstel
van de CVP-Jongeren om ook het
krediet te regionalizeren, werd
goedgekeurd.
In zijn slottoespraak zei voorzitter Swaelen overigens dat hij allerminst denkt aan „een derde ronde
in de staatshervorming". Het is op
zijn minst dubbelzinnig, op één en
hetzelfde kongres af te kondigen
dat men verder wil regionalizeren,
maar dat men daan/oor met de tijd
en de gelegenheid wil uittrekken.
Men heeft dus wat stoom laten
afblazen. De opstandige basis
wordt gepaaid met een verbale
regionalistische geloofsbelijdenis.
Maar op de kefjer beschouwd

hebben de hervormingsgezinden
het deksel op de neus gekregen.
Dat belooft voor de toekomst!
Ondanks de zogezegd vrijmoedige hand die senator Gijs in de eigen CVP-boezem heeft gestoken,
worden de bordjes in de Tweekerkenstraat niet verhangen. Het
CVP-kongres heeft geen enkele
knoop werkelijk doorgehakt De
machtsstrijd binnen de partij is
onuitgevochten. De schijneenheid
werd hersteld rond een vage beginselverklaring, die tot alles kan
leiden en tot mets verbindt.
Het was ons een zorg. dat de
CVP dus ook in de toekomst
verder zal laboreren aan dubbelzinnigheid, onoprechtheid en halfslachtigheid Maar het is ons allesbehalve onverschillig, dat het
schreeuwend CVP-gebrek aan
moed opnieuw naar tijd- en geldverlies voor Vlaanderen zal leiden.
De Volksunie zal geen enkel
ogenblik en geen enkele mogelijkheid onbenut laten om de CVP-basis voortdurend te wijzen op het
verschil tussen woord en daad bij
de CVP-top.
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KOMEN
De volmachten kunnen onze Vlaamse
ministers de gelegenheid geven de
wetten te doen toepassen. Zo moet
het toch niet moeilijk 2\fi om per
volmacht een regenn^skommissans
naar Komen te sturen, om het plaatselijke gemeentebestuur te dwingen zijn
plicht te doen, namelijk het oprichten
van een Vlaamse gemeenteschool.
Dat is toch wettelijk!
J.C, Wervik
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Ook ik hou nu van Zaïre, het land en
zijn inwoners. Vooral na het TV-journaal (Touche?) waarin een zwarte
gazelle de Belgische Natie toesprak.
Of dit lieve kind ons nu sensueel in de
oogjes keek, zo, dat we er van begonnen te knipperen, of ze ook ons vlees
met haar zwoel-equatoriale stem beroerde, doet niets ter zake. Hoogstaand feit IS, dat deze dame de taal
van de meerderheid van ons landje
sprak, dit tot meerdere schande en
misprijzen van de „oirbare" gezagsdragers bezuiden de taalgrens. Ook de
zogezegde „Vlaamse" staatslieden
zouden bij haar wat taallessen kunnen
nemen... Ik durf dus met een gerust gemoed onze nationale Wilfned V parafraseren en beamen dat „ik van Zaïre
en zijn.- vrouwelijke ministers hou'"
D., Zoersel

PLICHTEN EN RECHTEN
Een zelfstandig Vlaanderen zou, zonder de Walen die wij nu als een blok
aan het been hebben, een levensstandaard kunnen ontwikkelen zoals in
West-Duitsland of Zwitserland.
Vroeger moesten onze ouders en
grootouders veelal naar Wallonië om
er als koelies de vieze, zware of ongezonde werkjes waar de anderen
meestal lak aan hebben, te gaan opknappen.
Nu IS er bij ons meer werk dan in het
failliete Wallonië, maar een groot deel
van onze centen gaat er naartoe. Daarmee zijn ze op de koop toe nog niet
tevreden, zij willen ook nog van langs
om meer Vlaams grondgebied inlijven.
Daaraan dient eens en voorgoed een
einde gemaakt en dit zo rap mogelijk.
Nog vooraleer het te laat is — want anders blijft er van Vlaanderen met veel
meer over, of Wallonië sleurt onze
ekonomie mee de diejjenk in.
Men spreekt hier in België tegenover
ons alléén maar van plichten, maar
waar zijn onze rechten?

Er is mijn inziens sedert 1914-18 met
zo heel veel veranderd. Ook toen
hadden onze Vlaamse frontsoldaten
als plicht hun bloed te geven — en ze
gaven het ook! Maar van de hen toen
beloofde rechten is er maar weinig of
mets in huis gekomen.
Ik denk dat het voor ons en voor
Vlaanderen vijf voor twaalf is en hoogste tijd om ons lot zelf in handen te
nemen I
G.V.M., Eupen

Dagelijks knjgen we via de BRT-radio
een „Overzicht van de binnenlandse
fjers" Hierbij valt het op dat een
verslag van de Duitstalige pers van
België volledig ontbreekt daar waar de
Franstalige pers wel aan zijn trekken
komt De Vlaamse Volksbeweging, die
zich inzet voor de totale ontplooiing
van het Vlaamse volk, met alle respekt
en achting voor andere volkeren
klaagt de miskenning van de Duitstalige gemeenschap in ons land aan, door
het negeren van haar pers vanwege
de BRT-radio-nieuwsdienst in het persoverzicht En verzoekt de voogdijminister BRT, Poma, en de BRT-direkteur-generaal Vandenbussche de redenen mee te delen die aanleiding
geven tot deze grove disknminatie. De
VVB-West-Vlaanderen vraagt met
aandrang de Duitstalige pers in het
binnenlands persoverzicht op te nemen om zo tot een gelijkwaardige
behandeling van dedne volksgemeenschappen in ons land te komen. We
menen dat de BRT nieuwsdienst als
plicht heeft ieders opinie te respekteren en objektief aan bod te laten
komen. Dit werkt een korrekte en
objektieve berichtgeving in de hand.
Dewljngaert, prov. voorzitter W B ,

legenheid, zoals op 17 februan, het
vuur aan de lont steken Plotseling is
dan ook de meeopstappende „progressieve VU-militant" terug het zwarte beest! Bijgevolg, in het belang van
de VU, kap met deze linkse nieuwlichters! De VU heeft nog een grote taak
in het Vlaanderen van morgen. Vaag
voor eigen Vlaamse deur, i.p.v. in El
Salvador of in Zuid-Afnka. Als elk volk
zich wat minder met andermans zaken
zou bemoeien, zou er heel wat minder
herne zijn. En dit geldt ook voor de VU!
P.O.. Wilsele.

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi|n
Naamloze brieven gaan de scheur
mand 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 opime vertolkt in een lezersbriet
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie
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Sierpleister
op gevels?
Alle vochtisolatles
A T H O S p.v.b.a
Eikenstraat 212, Reet
Tel. 031-88.64.68
Ook ruwbouw &
sleutel op de deur

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.

ü kunt nu een abonnement nemen:
VOOR EIGEN DEUR
Hier mijn (ietwat late) mening omtrent
de rellen rond de avondbetoging van
17 februari II. te Leuven Zelf ben ik
nooit ojDgezet geweest met het geflirt
van bej3aalde VU-verantwoordelijken
met linkse groeperingen. Op een bepaald ogenblik scheen de VU flink de
linkse weg op te gaan. Hetgeen allerminst de opinie is van het overgrote
deel van de VU-basis. Wat in Leuven is
gebeurd met de lieverds van het A.F.F,
moet wel erg zijn aangekomen bij
bepaalde „progressieve" VU-ersl Dat
deze linkse lui er enkel op uit zijn de
Vlaams Nationale Beweging te misbruiken, moet nu toch voor elke VU-er
zonneklaar zijnl Eerst infiltreren, de
boel verlinksen en dan bij de beste ge-
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DE ZAAK FRANCOIS
Het pro(»s tegen Léon Francois,
de rijkswachtkommandant die zelf in
druBs gng handelen, l(X)pt naar zijn
einde. De praktijk leert echter dat de
betrokken diensten hun lesje niet
hebben geleerd. De zaak Francois was
uiteindelijk niet meer dan een incident.

Kissinger eksklusief
In het tweede deel van zijn memoires vertelt Henry Kissinger deze
week eksklusief in Knack over het
bezoek dat Leonid Brezjnev in juni 1973
aan de Verenigde Staten bracht. Hoe
een hartelijk begonnen topontmoeting
toch nog slecht afliep.

Gesprekken
Met Guy Verhofstadt over drie
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maanden liberale inbreng in de regering
en met Enrico Berlinguer over zijn
ruzie met Moskou.
De laatste akte?
Gerard Mortier is er in twee jaar
tijd in geslaagd om de Nationale Opera
van België nieuw leven in te blazen.
Alleen, de rekening die daarvoor moet
worden betaald, ligt sommigen te hoog.
Hoeveel mag opera de gemeenschap
vandaag nog kosten? Het proces van
een genre, deze week in Knack.

J

ADVERTENTIE

knack

MAGAZINE

Bovendien
Een voorbeschouwing bij de derde
vlucht van de ruimtependel.
\ G e '^^'

Mensen

Michel Vandestrick
tijdelijk staalbaas
Op de vooravond van de staalarbeidersbetoging en op het hoogtepunt van het Luiks ongenoegen
heeft de regering de Karolinger
Frère a'an het hoofd van Cockerill-Sambre afgelost door de Lui-

kenaar Michel Vandestrick. Vandestrick Is afgevaardigde-beheerder van de wapenfabrieken
FN. Hij behoort tot de PSC-strekking. Dat komt goed uit: de potsierlijke blauw-knalrode tandem
Gol-Glllon wordt door deze PSCer aangevuld tot een heilige Luikse drievuldigheid.
Vandestrick Is geen onbekende
In de staalsektor. Tot in de tweede helft van de zestiger jaren, en
vooraleer over te stappen naar
FN, zat hij In de direktle van
Espérance-Longdoz. Hij komt uit
de stal van de Générale en geniet
de faam, een goed beheerder te
zijn. De eerste opdracht die hij
van de regering kreeg, ligt echter

eerder op het politieke dan op
het ekonomische vlak: hij moet
van de Europese Kommissie de
toelating lospeuteren, om zes
miljard extra in het Luikse bekken te besteden.
Vooraleer Vandestrick op de valreep te gelasten met de tijdelijke
leiding van Cockerlll-Sambre,
heeft de regering maandenlang
vergeefs de Europese managermarkt afgeschuimd op zoek naar
een gereputeerde buitenlandse
kandidaat. Iedereen bedankte
voor de bedenkelijke eer, hoofd
te worden van een begrafenisonderneming. Alhoewel: de jaarlijkse vergoeding, die dichter bij
twintig dan bij tien miljoen ligt,
plus de overige voordelen zijn
toch niet mls_

G EN G: de
gekke Siamese
tweeling
Wie dacht dat hij In de politiek alles
had gezien, moet op zijn mening
terugkomen. Een verbond zoals
tussen het liberale Waalse boegbeeld Gol en de rode Waalse
oppergaai Gillon werd nog nooit
vertoond.
De Luikse reddingsoperatie GolGillon werd op gang gebracht
door baron Clerdent, die de blauwe vice-premier en de rode opstandeling bijeenbracht. Hoe tegenstrijdig de opvattingen en de
posities van beide heerschappen
ook zijn, ze hebben persoonlijk

een gemeenschappelijk Luiks belang. De macht van vice-premier
Gol berust uiteindelijk op Luikse
kiezers, die van Gillon op Luiks
staal. Indien de Luikse siderurgie

Deze week dit...
Dinsdag was een beroerde dag.
In de voormiddag diende ik de
Waalse staalslag in Brussel door
te slikken. Overigens met
gemengde gevoelens. Enerzijds
kan ik de onrust van de Waalse
staalarbeiders begrijpen. Zij
hebben inderdaad geen schuld
aan het politiek geknoei van de
regering. Hun politieke en
syndikale leiders hebben hen
steeds voorgelopen. Door de
staalbazen werden ze jarenlang
als sociaal lokmiddel misbruikt
om vele gemeenschapsmiljarden
in de wacht te slepen. Het
grootkapitaal, dat een eeuw lang
Vlaanderen heeft geminacht, laat
nu ook hen in de steek.
Anderzijds kunnen de Vlamingen
dit Waals brutaal geweld best
missen. Als dit de enige reaktie
van de Waalse syndikaten is op
de akelige krisis, die vooral door
de Vlamingen wordt betaald, dan
hoeft voor ons het samenwonen
niet lang meer te duren. De
Vlaamse arbeiders en bedienden
staan ook met duizenden op
straat. Zonder werk, zonder
uitzicht op betere tijden. Andere
duizenden worden eveneens
bedreigd hetzelfde lot te
ondergaan. Alle Vlamingen
voelen diep in hun zakken de
inleveringspolitiek van de liberale
regering. Zij reageren met de
kop tussen de schouders
gestoken. Zij inkasseren de
slagen. Al te gelaten, naar mijn
oordeel. Ik zou willen dat men in
Vlaanderen ook eens rechtstond
met de kop omhoog. Niet voor

gewelddadige akties. Maar toch
om krachtdadig te protesteren
tegen de fatale gang van zaken.
Wanneer klinkt de Vlaamse
syndikale alarmkreet om duidelijk
te stellen dat Vlaanderen best
de krisis aan kan? Dat de
Vlamingen nog alle troeven in
handen hebben. Dat zij die niet
willen verliezen door het Waals
anarchisme. Dat zij weigeren
mee vernietigd te worden door
de zelfmoordaktie van Wallonië.
Dinsdagavond mocht ik het
geweld, de krisis, de inlevering,
het Waalse staal enz. vergeten.
W e werden uitgenodigd door
onze VU-minister Hugo Schiltz
in het Paleis voor Schone
Kunsten en ondergedompeld in
de eeuwenoude Chinese kuituur.
Ik heb genoten van de
verrijkende fijnheid, de
rustbrengende kunst uit een
andere, vreemde wereld. De
dichter-kunsthistoricus Lambert
Jagenau begeleidde ons op een
meeslepende wijze. Door zijn
sfeerscheppende woorden won
de tentoonstelling nog vele
malen aan pracht en verrukking.
Deze zoon van een oude
aktivist, lid van de Raad van
Vlaanderen, is een
merkwaardige, boeiende man.
Een aardig stukje bohémien. Een
kunstenaar die heel wat in zijn
kraam heeft. Gekend en
gewaardeerd in menig
kunstzinnig midden. Althans in
het buitenland, want in ons
apenland komt hij lang niet tot
zijn volle recht.

Terwijl ik deze bedenkingen
maakte, werd ik terug met mijn
neus op de harde, onzalige
werkelijkheid geduwd. Wat heeft
dit land van Boudewijn al niet
ontroofd aan de Vlaamse
gemeenschap? Niet alleen de
vele miljarden waardoor ons
volk gedoemd is sociaalekonomisch achterop te raken,
maar ook onberekenbaar veel
menselijke waarden en
geestelijke rijkdom. De Belgische
oppervlakkigheid heeft de
eigenheid van ons volk verdrukt.
Al de geestelijke kracht die de
besten onder ons verplicht
waren te gebruiken om een
normaal recht te verkrijgen, kon
niet besteed worden aan de
sociale en kulturele verheffing.
Talloze genieën zijn wellicht
verloren gegaan op een
kantoorstoel omdat het grijze
unitarisme hen niet richtte naar
scheppende kreativiteit.
Dit is de ware zin van het
Vlaams-nationalisme: een
grootse idee waardoor de
enkeling zijn materieel welzijn en
zijn geestelijke ontplooiing kan
vinden en realizeren in de eigen
identiteit en oorspronkelijkheid
van zijn volk.

Vic A N C I A U X

kapseist zijn ook de Luikse blauwe kiezers malkontent en is het
amen en uit met de oppermacht
van de FGTB-voorman.
Het Luiks belang, dat meteen dus
welbegrepen persoonlijk eigenbelang is, bezegelde snel het merkwaardig bondgenootschap. En zo
stapte de „kampioen van de vrije
marktekonomie" onvervaard op
het podium, hand in hand met „de
kampioen van de sindikale diktatuur". Om het te zeggen met de
termen die Willy De Clercq zeker
zou gebruikt hebben. Vroeger,
toen hij in de oppositie zat..

De
voorspelling
van Torben
Nielsen
De Deense ekonomist Torben
Nielsen, een specialist van de
Kopenhaagse
Privatbanken,
heeft aan een korrespondent van
het persagentschap Reuter voorspeld, dat de Belgische frank
weldra aan zijn tweede devaluatie toe zal zijn.
De Deen voorspelde tevens, hoe
de operatie zal verlopen. De Belgische frank zal hoogstwaarschijnlijk niet4'echtstreeks gedevalueerd worden. De devaluatie
zal echter feitelijk gebeuren door
de opwaardering van de mark en
de gulden.
Indien de voorspelling van Nielsen uitkomt, dan zal echter zijn
rekensommetje verkeerd zijn.
Het zal immers niet de tweede,
maar de derde feitelijke devaluatie van de Belgische frank zijn. In
oktober vorig jaar onderging België een eerste feitelijke devaluatie door de opwaardering van
een reeks andere Europese munten.

Een blik op de huidige wisselkoersen volstaat om te bevroeden, dat Torben Nielsen niet eens
zo'n straffe voorspeller hoeft te
zljn_

De schrik van
Willy Class
Ingewijden weten, dat Willy Claes
ontroostbaar is sinds het verlies
van de ministeriële portefeuille die
hij jarenlang heeft getorst Hij
dwaalt als een spook door de
parlementaire wandelgangen, op
zoek naar een begrijpende ziet die
bereid is zijn klachten te aanhoren.

Inmiddels blijft Claes onwrikbaar
op zijn oude unitaristische koers.
Het spookbeeld van de splitsing
der vijf nationale sektoren inspireert de van nature al zwartgallige
ex-minister tot sombere voorspellingen. Aangezien hij ecfiter beseft
dat een terugkeer naar de goede
oude unitaristische tijd niet mogelijk is, onderneemt hij thans een
kruistocht om de provinciale decentralizatie te prediken.
Van de Internationale naar de Lokale...
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Kommentaar

bedoeld hebben met zijn vergelijking. Al zijn wij persoonlijk dan
wel van mening dat Martens en
zijn kollega's reeds lang de
Vlaamse Rubicon overschreden
hebben en Vlaanderen helemaal
niets meer te bieden hebben.

Bangelijk

Het CVP-kongres is eigenlijk een flauwe bedoening geworden. De belangstelling om na te kaarten over de
verkiezingsnederlaag
van 8 november lag eerder aan de magere kant
De interne krisis zit blijkbaar nog diep in de CVP-kleren. Het geteoriseer van enkele
„nederlaag-deskundigen"
ging over de hoofden heen. Zelfs de verkiezing van Frank Swaelen tot voorzitter en de brave motie over de
regionalizering kon de geestdrift en de strijdlust niet aanwakkeren.
Eenmaal viel een denderend applaus waar te nemen. Namelijk op het ogenblik dat de nieuwe voorzitter zijn
steun toezegde aan de CVP-ministers. Zo diep is deze partij gezakt dat voor dergelijke evidentie een ovatie
losbarst Alleen... in de CVP is deze evidentie steeds ver te zoeken geweest
^^^^ ^^^^

Het IS bangelijk te moeten vaststellen op v^elke wijze de Limburgse mijnen momenteel als wisselmunt worden aangewend voor de
\Naa\se staalnijverheid.
O p aandringen van de Waalse
liberaal Gol heeft de regenng de financiering van de Kempense
steenkoolmijnen slechts voor zes
maanden vastgelegd. De bedoeling van de vice-premier is meer
dan duidelijk: wanneer de Luikse
staalnijverheid morgen zijn zin niet
krijgt, dan dreigen de 20.000 personeelsleden van de mijnen als
chantagemiddel gehanteerd te
worden.

Nauwelijks is de stemming achter de rug, of diezelfde CVP keurt
in de regering snel-snel een
aderlating van 21 miljard goed
voor het Waalse staal.
Het is en blijft nog steeds: luister
naar mijn woorden, maar kijk niet
naar mijn daden.

Niet u!
Tijdens een toespraak te Wevelgem heeft minister De Croo nog
maar eens benadrukt dat de besparingen in eerste instantie van
de overheidsinstellingen en -besturen moeten komen, en dan
pas van de burgers.
Dat stemt volkomen overeen met
de kiesslogan van de P W : niet u,
maar de staat leeft boven zijn
stand.
Maar met het beleid van Martens-De Clercq-Gol hebben én

Tegen deze immorele koppeling is
binnen de Vlaamse meerderheidspartijen niet één proteststem ofjgegaan.

Tussen woord
men Twet
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CVP krabbelt
terug
Het CVP-kongres werd aangekondigd als de beslissende stap
In de richting van een regionalizering van de nationale ekonomrsche sektoren. Wat dus een kongres moest worden voor de geschiedenis-handboekjes, is echter uitgelopen op een sisser.
Weliswaar werd de regionalizering van de vijf sektoren aanvaard, maar voor het overige
krabbelde de CVP over heel de
lijn terug.
Over de financiële en fiskale bevoegdheden werd in alle talen
gezwegen. Een voorstel om de
openbare kredietsektor te splitsen, werd zelfs weggestemd.
Volgens direkteur Herman Van
Rompuy van de CVP-studiedienst kan men toch moeilijk
Instellingen gaan splitsen die
reeds meer dan 100 jaar oud zijn.
Tegen dergelijk argument is inderdaad geen kruid gewassen.

De zeven
samoeraï
Bij de verkiezing van het partijbestuur van de CVP heeft het „Gezelschap voor kristen-demokratische vernieuwing" hoge punten
gescoord.
Dit gezelschap — zes mannen en
een vrouw — diende zich tijdens
de maand augustus van vorig jaar
aan met een manifest voor de
herbronning van de partij. Al snel
verkreeg het de bijnaam van de
„zeven samoera", daarmede zinspelend op het aantal leden ervan
en een beroemde Japanse sage.
Vandaag vinden we alle zeven
samoera'i terug in het partijbestuur. Waarmede waarschijnlijk
hun uiteindelijk doel bereikt is: het
bereiken van de top. Een andere
mogelijkheid biedt een alternatiefloze bewindspartij als de C V P
niet

Martens
Julius Cesar
<é^*7

18 MAART 1982

In zijn toespraak tot de kongresgangers verklaarde Martens dat

de beslissende slag ingezet Is:
de Rubicon is overgestoken en
de regering zal geen stap wijken.
Blijkbaar kent de eerste minister
zijn klassiekers niet meer. De
Rubicon is een riviertje nabij
Rome, waar elke bevelhebber die
zich naar de hoofdplaats begaf
zijn manschappen diende achter
te laten. Wie toch gewapend verder trok, werd ogenblikkelijk beschouwd als een vijand van het
Romeinse rijk.
En dat kan Martens, toch niet

en daad
Nauwelijks heeft de CVP een
volle dag beraadslaagd over de
oorzaken van haar voorbije verkiezingsnederlaag, of de partij
vervalt reeds opnieuw in haar
klassieke dubbelzinnigheid.
Weliswaar met hangende pootjes, toch keurde het kongres een
resolutie goed om de vijf nationale ekonomische sektoren te
regionalizeren.

de beweringen van De Croo én
de slogan nog maar weinig uitstaans. Integendeel wordt aan de
„levensstandaard" van de staat
nauwelijks geraakt, terwijl de
burgers van overal nieuwe lasten,
en belastingen zien opdagen. Nu
reeds staat vast dat elk doorsnee-gezin zowat 50.000 fr. zal
moeten inleveren.

De lijken smeden...
Geen triester dodenlijst dan die van de weekeindnachten. Er gaat geen maandagochtend voorbij
zonder dat men in de krant de namen vindt van
jonge mensen, en de omstandigheden waarin ze
stierven. Vaak eindigt het „petit bal du samedi" met
gierende banden in de bocht en tegen een elektriciteitspaal. Af en toe brandt het in de plastieken
koelissen, waarmee een oude kelder is omgetoverd tot dancing. Of het komt tot een vechtpartij,
met alleen maar gewonden als het meezit En met
doden als het slecht afloopt
Doorgaans bescheiden nekrologie. Bladzijde zoveel van de kranten, tussen de gebroken armen en
benen. Een enkele keer een grotere titel op pagina
één, als drie-vier auto's met telkens vier-vijf jonge
mensen in één en dezelfde nacht te pletter reden.
Zelden, zéér zelden, het moedeloos kommentaar
van een journalist die vergeefs gepeild heeft naar
het waarom van de hekatombe.
En dan plots de grote titels. Er is een jonge mens
vermoord, wiens dood kan vermunt worden.
Vorig jaar werd een Noord-Afrikaan tijdens een
kroegrei te Laken doodgeschoten door een jonge
Brusselaar. De moordnacht was nog niet voorbij
of een verbolgen minister had zich meester gemaakt van de mikro om het nog slaperige land te
verkondigen, dat er een walgelijk racistische
moord was gepleegd. De minister heette Moureaux en was socialist Racistische moord betekende voor hem, dat een blanke een NoordAfrikaan had omgebracht
Zopas is een jonge Brusselaar tijdens een feestje
eerst beroofd en dan neergestoken door een
Noord-Afrikaan. En onmiddellijk was er weer een
minister om via de mikro de racistische moord aan
te klagen. De minister heet De Muyter en hij is
liberaal. Racistische moord betekent voor hem, dat
een Noord-Afrikaan een blanke van kant heeft gemaakt
Moureaux en De Muyter, grote kampioenen van
het antiracisme, zij het dan a contre-sens? Wie is
zo naïef om het te geloven? De ene zowel als de
andere zijn scherpgeslepen frankofone Brusse-

laars, die zich hun hele politieke leven lang dag
aan dag bezondigen aan vele vormen van antiVlaams racisme. Geen moordenaars uiteraard.
Veel te n e t te fatsoenlijk en te goed gekweekt om
te moorden. Maar kille bedrijvers van de sociabeler en politiek renderender vormen van racisme.
Men moet de lijken smeden terwijl ze warm zijn_
Straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen, nespa.
En een goede ouderwetse polarizatie rond een
heet tema gelijk dat van de gastarbeid is lekker
meegenomen. Aan de ene kant zowel als aan de
andere.
In de dagen vóór de trieste moord van Etterbeek
zijn er enkele keren berichten over jeugdkriminaliteit opgedoken in de pers. Er kwamen geen lijken
aan te pas. Het ging „slechts" om een verkrachting,
in bende, op het strand van Knocke-le-Zoute. Of
„slechts" om een lange reeks van diefstallen,
geweldplegingen en mishandelingen op de tram
Brussel-Ter.'ii''on. Aangezien het niet om moord
ging en aangezien de daders van eigen bloed en
bodem waren net als de slachtoffers, heeft geen
enkele ministeriële kampioen er zich om bekreund.
Het inderdaad angstaanjagende probleem van de
tweede generatie immigranten te Brussel — hét
hoofdstedelijk probleem bij uitstek, boven alle
andere problemen uit — schreeuwt om een andere
behandeling dan die van schreeuwerige dorpspolitiekers-
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Sociaal-ekonomisch

Na de zwarte dinsdag...

Unitarisme dood. Leve konsumptiefederalisme...
Na de orkaan die de Waalse
metallo's dinsdagmiddag door
het Brussels stadscentrum
lieten waaien is gebleken dat
het Koninklijk Circus in de
neutrale^Wetstraatzone
volkomen ongehavend uit de
strijd is gekomen. Het
Belgische politiek
schouwtoneel kan dus verder
gaan.
Maar na deze gewelddadige
manifestatie zijn verschillende
unitaire machtsbastlons toch
nog meer scheuren gaan
vertonen. Het land kraakt.
Vorige- dinsdag was een
zwarte dinsdag. Zelfs afgezien
van deze historische
staalbetoging blijkt duidelijk
dat de protestakties
grimmiger worden over
geheel het land. Hoewel de
Vlaamse gemeenschap
onverminderd blijk geeft van
koelbloedigheid en best
beseft dat met blind geweld
het ontij niet zal gekeerd
worden.
Het is duidelijk geen toeval geweest dat de regering precies
op de vooravond van de gevreesde staalbetoging in een extra-kabinetsraad forse beslissingen nam voor nog maar eens ettelijke miljarden overheidssteun
aan de staalvestlgingen van Cockerill-Sambre. De inhoud van
de genomen beslissingen (alweer een typisch Belgisch uitgaven-kompromis) en de wijze
waarop de draagwijdte van de
beslissingen achter een rookgordijn werd verdoezeld laten niet
veel goeds verhopen voor de
nabije toekomst. Zeker, de staalbetoging van vorige dinsdag en
de aanhoudende buienstakingen
in heel het land, maar ook en
vooral de dolle miijardenkrisis
die de regering inzake het staal
er op na blijft houden zal in de
komende dagen ervoor verantwoordelijk zijn dat in de weekstaat van de Nationale Bank
weer zware rode cijfers zullen
vermeld worden over de ondersteuning van de zopas gedevalueerde Belgische frank.
We zouden sinds vorige maandag dus moeten geloven dat de
regering haar Luikse vice-premier Gol zwaar heeft op de
vingers getikt, en dat het gedaan
is met het toegeven aan afdreigingen vanuit het Luikse staal-,
bekken.
Het tegengestelde is waar. Er
werden een aantal nieuwe forse
investeringen in het Luikse staalbekken toegezegd, en het is niet
weinig tekenend dat de nieuwe
PDG van Cockerill-Sambre een
Luikenaar is...
De
eigenaardige
eerlijkheid
waarmee de regering haar delikate beslissingen kenbaar maakt
blijkt ook nog biezonder scherp
uit het feit dat een verkeerd
bedrag aan nieuwe miljardeninjekties ten voordele van het
Waalse staal worden opgegeven. Men had het inderdaad over
21 miljard, terwijl uit een ontleding van de verschillende vorige
maand toegezegde subsidies
blijkt dat nog maar eens 10,6
miljard frank uit de staatskas
naar Charleroi afvloeit en 15,5

miljard naar Luik, wat samen 26,1
miljard betekent!
Op zijn perskonferentie gaf premier Martens dus een cijfer op
dat zo'n slordige vijfduizend miljoen frank naast de werkelijkheid lag...
Uit de gedetailleerde cijferopdeling blijkt bovendien dat ook in dit
zoveelste subsidiepakket het
leeuwenaandeel gaat naar de
meest zieke vestigingen in het
Luikse. En of Gol zou moeten inbinden hebben?
Ekonon^eminister Mark Eyskens heeft dan ook wijze woor-

den gesproken in een interview
met het „Belang van Limburg".
De nationale minister „stelde
vast dat er een kolossaal gebrek
is aan objektiviteit bij diegenen
die zich in het staaldebat mengen. De dossiers worden altijd
subjektief geïnterpreteerd." Wel
te verstaan dat hij daarbij niet
doelde op de Belgische regering,
maar de Europese Kommissie
viseerde...
Eyskens trok daarbij (omdat hij
anderen met de vinger kon wijzen) het staaldebat wijd open
door toe te geven dat de Euro-

pese Kommissie veel minder erbarmen vertoont voor de textielsektor dan voor het staal.
En de cijfers zijn inderdaad frappant. In de textielsektor zijn er in
de voorbije jaren van de 170.000
werknemers niet minder dan
70.(X)0 werkloos gemaakt
.
Terwijl de textielnijverheid op het
gebied van de tewerkstelling
drie keer belangrijker is dan Cockerill-Sambre, stellen w e vast
dat precies die Cockerill-Sambre
vestigingen het staatsmanna blijven binnenrijven.

Dat het Waalse staal in Luik virtueel failliet is als de gedwongen
miljardenstroom vanuit Vlaanderen ophoudt is onderhand algemeen geweten, maar de nationale
regering wil het niet voor geweten
hebben. Na de staalarbeiders komen nu ook een andere kategorie
Luikenaars de alarmbel luiden. Exminister en burgemeester van
Luik Edouard Close laat weten dat
er geen cent meer te vinden is in
de stadskas en dat vanaf 1 april
alle betalingen zullen gestaakt
worden, tenzij... Jawel.

Gekoppeld
Op een meeting in Hasselt hebben gewezen minister Willy
Claes en vakbondsleider Debunne dinsdag beklemtoond dat het
lot van de Waalse staalsektor
aan dit van de Kempische steenkolenmijnen gekoppeld blijft
Beiden zullen er allicht wel iets
anders mee bedoeld hebben. Op
de jongste kabinetsraad is gebleken dat de Waalse staalbedrijven inderdaad nieuwe miljarden steun krijgen en de Limburgse mijnen met alleen een peulschil moeten tevreden blijven.
Overigens herhaalt de Luikse
FGTB-leider Gillon, aanvoerder
van de dinsdagbetoging, zeer
graag dat weliswaar de staalbedrijven in Luik en Charleroi aanzienlijke miljardensteun opeisen.

De textielarbeiders worden in de
kou gelaten. De Cockerill-werknemers in Hoboken werden
daarentegen om hun weigering
extra in te leveren op hun lonen
voorbeeldig geslachtofferd bij
een faillissement Maar veruit de
best betaalde industrie-arbeiders in dit land, worden onverminderd begiftigd met overheidssteun. Onderhand is dat
opgelofjen tot nagenoeg 2 miljoen frank per werknemer in de
vestigingen van Cockerill-Sambre. Dan durft de ekonomieminister Eyskens nog stellen dat er
„geen enkele ekonomische rationaliteit zou bestaan voor de regionalizering van de vijf omstreden nationale industriële sektoren. "
Het ziet er nu al naar uit dat het
er in de nabije toekomst zal op
aankomen om de rationaliteit in
de regipnalizeringsplannen van
de CVP-minister te zoeken, want
in een eerste ministeriele nota
terzake staat zwart op wit te
lezen dat „Vlaanderen en Wallonië elk vijftig procent van de
overheidsgelden
betrekken..."
= Het unitarisme is dood. Leve het
o konsumptiefederalisme op de
2 kap van de Vlaamse gemeen•2 schap! (hds)
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In een zoveelste envelop die ze
toegestoken krijgen boeken de
Cockerill-werknemers in Wallonië nog maar eens meer dan 26
miljard frank, terwijl de regering
zich verschuilt achter de negatieve adviezen van de EG-kommissie om eenmalig 27 miljard
staatssteun aan de (overwegend Vlaamse) textielbedrijven
te verstrekken.

maar dat ook jarenlang in de
Kempische
steenkoolmijnen
overheidsgeld gestoken werd.
Daarbij wordt wijselijk verzwegen dat de verliezen van de Limburgse mijnen almaar afnemen,
terwijl de rode cijfers bij Cockerill-Sambre enorm aanzwellen. En
dat een deel van de steenkoolsubsidie moet dienen om onder
de prijs steenkool aan de Waalse
staalbedrijven te leveren.
Zo blijven beide sektoren inderdaad aan mekaar gekoppeld.

D'Hondt
PTT-staatssekretarisse
D'Hondt
heeft een uniek initiatief genomen,
als het ware in wereldprimeur.
Vanaf volgend schooljaar zullen
de kinderen van de lagere school
aangemoedigd worden om „een
telefooncel te adopteren. Het betekent dat zij zouden instaan voor
de kontrole van de goede staat
van de telefooncellen in de buurt
en beschadigingen aan de RTTdirektie rapporteren.

Werkgroep
Niet toevallig besliste de regering-Martens vorige maandagavond slechts als laatste punt op
de agenda een interministeriële
werkgroep aan het werk te zetten
om te onderzoeken „of er een
consensus kan gevonden worden over de regionalizering van
de vijf nationale sektoren en
over de financiering van de hervorming'. Voordien werd dan
spoedig nog beslist om vóór die
splitsing toch nog eventjes meer
dan 26 miljard frank verbintenissen ten bate van de Waalse
staalnijverheid aan te gaan op
kap van de ganse nationale bevolking.

70 miljard
min 26
Met tal van buikriem-operaties be-

oogt de regering dus zo'n goede
70 miljard dit jaar uit te sparen op
het begrotingstekort
Vorige maandag evenwel werd
het Waals staaldossier zogezegd
„gedeblokkeerd" wat de staatskas
een verbintenis oplegt van meer
dan 26 miljard frank subsidies aan
Cockerill-Sambre alleen al.
Bijna een derde van de inleveringsinspanningen van dit jaar
worden alweer in de Waalse staalbekkens gegooid.

Leburton
Minister van State Leburton
heeft voor de Brusselse Lyons
Club een pleidooi gehouden
voor terugkeer naar het unitarisme. De kandidaat-goeverneur
van de Rotary, dr. Proesmans,
betoonde vorige week in een
interview met „WIJ" zijn uitpesproken wens om het federalizeringsproces met volle kracht te
bespoedigen.

De meest ijverige klassen krijgen
dan een schoolreisje aangeboden
door de RTT. Het heet ook dat
elektriciteitsmaatschappijen voor
het initiatief uitgesproken belangstelling hebben en overwegen
100 meter tv-kabel en/of elektriciteitspalen te laten adopteren voor
VSO-klassen. De beste klassen
krijgen dan de jaarwedde van een
extra leerkracht aangeboden.
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In afwachting van boedelscheiding
blijft de regering-Martens toch
maar een uiterste inspanning doen
om de leeuwekoek van investeringen die met overheidsgelden geschieden, naar Walonië te draineren.
Z o heeft de premier zijn minister
van Verkeersw/ezen Olivier nog in
de verste verte niet op diens
vingers getikt omwille van diens
hei+iaaldelijk uitgesproken intentie
om bij de wegenbouw Wallonië
schromelijk te bevoordeligen.
Olivier heeft nogmaals benadrukt
dat hij de kosten-baten analyse
waarin uit een objektieve analyse
van de noodwendigheden voor
openbare werken helemaal naast
zich zal leggen.
Integendeel, hij wil in zijn beleid
evenzeer en soms meer rekening
gaan houden met allerhande sociale internationale, nationale en regionale aspekten.
Dat betekent dat Olivier geen rekening zal houden met de uitgevoerde studie „omwille van de
voor Wallonië zo ongunstige konklusies die erin vervat zijn".

Dat zijn de konklusies van het
Dulbea-team van de Brusselse
Vrije Universiteit Een zoveelste
rapport (dit keer Brueghel II genaamd) dat de nationale regeerders alweer naast zich kunnen
neerleggen.

Coens'
besparingen
Allicht met het oog op de aangekondigde betoging van de onderwijskrachten
heeft
minister
Coens laten weten dat het aantal
afdankingen niet zo'n drastische
allures zal aannemen als sommige vakbondsberlchten onrustwekkend melden.
Nee, zegt Coens, doordat talrijke
scholen volgend schooljaar zullen zorgen voor een uitbreiding
van het VSO-onderwIjs en pre-

Brueghel II
Mocht de regering helemaal
niets doen en de dramatische
gang van zaken gelaten bekijken
— waarvoor de ministers overigens helemaal niet betaald worden — dan zou de ekonomische
toestand katastrofaal evolueren.
Met de devaluatie-ingreep en de
drie krisistreinen, die het land tot
op het bot pijn doen, wordt
slechts bekomen dat de krisis
ets minder katastrofale allures
aanneemt, maar allesbehalve van
aard is om de „ekonomische onevenwichten" te herstellen.

cies dit onderwijstype het meeste leerkrachten behoeft zal de
personeelsafvloeiing
vrij
behoorlijk beperkt blijven. Waar hij
dan wel zijn 16 miljard opgelegde
besparingen zal halen is een
merkwaardig raadsel.

PERSpektief
De agitatie van Wallonië met de staalarbeiders op kop, heeft al een
eerste doel bereikt: de regering gaat 21 miljard investeren in het
Waalse staal, maar niemand kan zeggen of dat geld goed besteed Is.
Of, met andere woorden, de redding van het staal een stap dichterbij
gekomen is. Integendeel: iedereen is ervan overtuigd dat nog vele
miljarden nodig zijn, wil men de staalnijverheid in Luik en Charleroi
een goede overlevingskans bieden.
Mede daarom is het dringend nodig dat Vlaanderen en Wallonië zo
vlug mogelijk hun eigen sociaal-ekonomische problemen kunnen aanpakken.
ELFS de PVV is nu voorstander van de opsplitsing van de
5 nationale industriesektoren. Het
Laatste Nieuws: .gullen de deelregeringen hiertoe een beroep op
dotaties van de nationale regering
doen ? Zo 'n formule zou ongezond
en onlogisch zijn. De gewesten
zouden de hele financiële verantwoordelijkheid weer op de nationale regering afwentelen. De kommunautaire spanningen en de financiële afgronden zouden er alleen door vergroten.
Aanvaardbaarder zou het zijn indien de regering een deel van haar
belastingbevoegdheid zou afstaan
aan de gewesten, zodat Wallonië
en Vlaanderen elk over de middelen beschikken om met eigen centen te koken.
Het betekent, dat beide gewesten
aldus ook een verschillend industrieel beleid kunnen voeren".

Z

is één zaak. De
OPSPLITSING
financiering is een andere, en
een belangrijke. Het heeft er inder-
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daad de schijn van dat Wallor^ië
niet wil weten van eigen financiële
middelen, maar integendeel wil blijven potverteren met Vlaams geld.
Daarom moeten de Vlaamse onderhandelaars goed uit hun doppen kijken, en met klare afspraken
voor de dag komen. De mist die nu
rond de dossiers hangt moet optrekken. Dat zegt ook De Standaard: „Onder het kabinet-Martens
ligt meer dan één tijdbom. Er is niet
alleen het staal, maar ook de beslissing, getroffen onder Waalse
druk, om de kredieten aan de
Kempense
kolenmijnen
slechts
voor zes maanden vast te leggen.
Over een halfjaar kan dat tot een
gevaariijk konflikt leiden.
Men heeft de indruk dat de politieke wereld steeds meer opgewonden raakt en met allerlei hervormingsplannen
goochelt,
zonder
nochtans goed te weten tot waar
de hervormingen kunnen gaan.
Die mentaliteit herinnert aan de
verwarring
en de
noodlottige
overijling, waarmee op het einde

van de jaren '50 Kongo onafhankelijk werd gemaakt De prioritaire
vereiste vandaag is daarom de
samenstelling van een dossier, dat
helpt klaarder te zien in de konkrete cijfers en feiten".
moeten inderdaad klare en
ERduidelijke
afspraken komen,
aan de hand van konkrete en
onvervalste cijfers. Dat kan alleen
maar voordelig zijn voor Vlaanderen. Want nu is de Luikenaar Gol
erin geslaagd het lot van de Limburgse steenkoolmijnen te verbinden aan het Waalse staal. De
Limburgse mijnwerkers worden
door Gol als gijzelaars gebruikt
Dat is nog nooit gebeurd, zegt ook
Hugo Camps in Het Belang van
Limburg:
„Dat is nooit eerder gebeurd. De
bedoeling van de liberale excellentie is maar al te duidelijk: als hij zijn
Luikse zin niet krijgt voor het staal,
moeten de mijnen ook maar droog
worden gezet Het is voor ons
onbegrijpelijk dat er binnen de
regering en de meerderheid niet
één (Vlaamse) stem van protest is
opgegaan tegen deze indecente
koppelingsslag. Nog onthutsender
is dat zelfs de Limburgse autoriteiten en partijen blijk geven van een
afwachtende gelatenheid. En dat
ook hier kenneliik niemand de
mijnwerkers te goed vindt om ze
door een Waalse fanaticus gegij-

zeld te zien. Dit gebrek aan waakzaamheid kan Limburg nog ooit
zuur opbreken, want de toekomst
van de mijnen wordt er daarbij
alleen maar donkerder op.
Het is immoreel en misdadig de
Limburgse mijnwerkers tegen de
Waalse staalarbeiders, en omgekeerd, op te zetten. Dat is bovendien politieke brandstichting
die
ooit tot anarchie kan leiden, waar
natuurlijk niemand mee gebaat is.
In Limburg leven nog om en bij de
20.000 gezinnen van het mijnwezen. Tegen de achtergrond
van
een provincie waar de werkloosheid procentueel de hoogste van
het land is en waar nog altijd
industriële
schaarste
heerst,
wordt dit cijfer nog indrukwekkender Wie aan sluiting van de mijnen
denkt moet dus ook stil staan bij
het sociale drama dat daarmee
wordt aangericht"
MMOREEL en misdadig is die
koppeling inderdaad. En wat
nog schandaliger is, is dat de
Vlaamse regeringspartijen maar
laten begaan. Waar blijft de
vlaamsgezindheid nu van de CVP
of van de P W ? Nu het gaat om
het brood van duizenden mensen,
zwijgen die partijen en ptooien ze
voor de chantage van Gol.

I

Mede daarom kan het alleen maar
voordelig voor Vlaanderen zijn, de

Walen op alle gebied kwijt te
spelen, zodat Vlaanderen ook het
probleem van de steenkoolnijverheid kan aanpakken.
Dat zegt ook Het Volk:
„Men zal dus na een eventuele
regionalisering drie dingen moeten
doen. Men zal een programma
moeten tot stand brengen om de
kolen te valoriseren. Men zal ernstige inspanningen moeten do^n
om de produktie te rationaliseren
en de rendementen te verhogen.
En men zal de gewesten voldoende financiële middelen moeten ter
beschikking stellen om een doeltreffende politiek te kunnen voeren. De beide laatste punten gelden trouwens ook voor de textiel
en de scheepsbouw.
Na de regionalisering — indien ze
er komt — begint het werk pas."
regionalisering is geen eindD E punt
maar wel een nieuwe
start voor een eigen sociaal-ekonomische politiek. De Vlamingen
zullen daarover veel vlugger een
consensus bereiken en prioriteiten vastleggen, zonder dat ze
daarbij nog langer worden misbruikt door monsterverbonden zoals de super-kapitalist Gol nu heeft
gesloten met extreem-linkse Gillen. Die heren vinden mekaar wonderwel, zolang ze maar tegen
Vlaanderen kunnen ageren...

Kommentaar

Over politieke
akademies

Openbare werken:
In februari 1981 besliste de toenmalige minister van Openbare
Werken een prioriteitslijst op de
stellen van de 625 bestaande
projekten van infrastruktuurwerken voor wegen en waterwegen.
Aan deskundigen werd gevraagd
een kosten-baten analyse te maken, waarbij ook de ekologische
en stedebouwkundige aspekten
aan bod zouden komen. Op basis
daarvan zou het dan een klein
kunstje zijn een ranglijst aan te
leggen volgens de belangrijkheid
van de projekten.
Onlangs kwam de studie over de
wegen klaar. En zoals algemeen
verwacht werd, bevestigde ze de
achteruitstelling van Vlaanderen,
in de lijst van de prioriteitsvolgorde scoren de Vlaamse projekten op een overdonderende manier hoger dan de Waalse en de
Brusselse.
Bij de eerste 10 gerangschikte
werken is er geen enkel Waals of
Brussels te bespeuren. Bij de
eerste 25 zijn er nauwelijks 3 in
Wallonië en 1 in Brussel gelegen.
Daarmede wordt, voor zover nog
nodig, op wetenschappelijke basis
aangetoond wat door het Mechels
- kamerlid Joos Somers sinds jaar
en dag aangeklaagd werd. Nog
tijdens de bespreking van de begroting 1981 van Openbare Werken wees hij op de verdergaande
Vlaamse benadeling. Inzake de autowegen, waterwegen en gebouwen bekwam Vlaanderen slechts
39 t.h., Wallonië 52 t.h. en Brussel
9 t.h. Zelfs met de andere infrastruktuurwerken geraakte Vlaanderen nauwelijks aan 54 t.h.
De verklaring voor deze „brandbrief aan Vlaanderen" is vrij eenvoudig: niet de rendabiliteitsstudies of de kosten-baten analyses
bepaalden de besteding van de
.. staatsgelden, wel het evenwicht
tussen Vlaanderen en Wallonië en
daarbij kon het Vlaamse landsgedeelte maksimaal op 54 t h . rekenen.

Eigen departement
Met de prioriteitenlijst kan daaraan
eindelijk een halt toegeroepen
worden: gedaan met de subjektieve en kommunautaire versmossing van gelden, enkel de wetenschap en de objektieve waarnemingen zullen nog doorwegen.
Maar dat is zonder de waard
gerekend, de huidige minister van
Openbare Werken. In een ge-

REL
TJE
D e heer Eyskens, minister v a n
Ekonomische Zaken: „ ( J W a t
het z i e k t e v e r z u i m b e t r e f t in
d e m i j n v a n R o t o n , d a a r zijn
redenen voor, zoals onder
m e e r de
leeftijd van
de
m i j n w e r k e r s . H e t zijn d a a r
v o o r a l o u d e , en d i k w i j l s z i e k e
arbeiders."
D e heer V a l k e n i e r s : „In het
leger is het z i e k t e v e r z u i m o o k
het g r o o t s t bij d e W a l e n . D i e
zijn t o c h niet b e j a a r d . "
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Beknopt Verslag, zitting 19811982, vergadering van donderdag
4 maart 1982, biz. 418).

„Betalen of...verzuipen!"
sprek met het persagentschap
Belga verklaarde hij onomwonden: „De prioriteitenlijst die volgt
uit de kosten-baten analyse is
nadelig voor Wallonië en Brussel
en zeer voordelig voor Vlaanderen. Dat kan niet! Er moet een
evenwichtige verdeling komen in
beide gewesten. Naast de sociaal
ekonomische
aspekten
moet evenzeer rekening gehouden worden met de stedebouwkundige en politieke aspektenT
Kamerlid Somers reageerde zeer
verbolgen op deze verklaring. In
een snedige interpellatie vergeleek hij de huidige minister met zijn
voorganger Defraigne die na de
overstromingen te Walem en
Ruisbroek bot stelde dat de Vlamingen zelf hun dijkversterkingen
moesten betalen of...verzuipen.
Het is onaanvaardbaar, aldus de
Mechelaar, dat de resultaten van

P-Sprokkels
• Tijdens haar kortstondige vergadering van vorige donderdag
beraadslaagde de Senaat over de
begroting van Buitenlandse Zaken
1981. Daarbij stipte senator Wim
Jorissen aan dat de strijd voor de
mensenrechten in het Westen wat
op de achtergrond is geraakt. Als
oorzaak verwees hij naar het feit
dat deze strijd onvoldoende objektief werd gevoerd en dat te
veel landen zonder terechtwijzing
de mensenrechten mochten overtreden.
• Walter Luyten ondervroeg minister Tindêmans nogmaals over
de ontvoering van Serge Berten
in Guatemala, meer bepaald over
de stappen die reeds ondernomen
werden bij de Guatemalteekse
overheid. Volgens de minister beloofde deze het onderzoek „onverwijld" verder te zetten.
• Diezelfde minister werd door
senator Germain De Rouck geïnterpelleerd over de afbakening
van de ontwikkelingszones in
Vlaanderen en Wallonië.
Bij deze afbakening door de EEGKommissie valt een grondig verschil te bespeuren in de benadering van beide landsgedeelten, zowel wat betreft de gebruikte metode als wat betreft de criteria en
het aangewende cijfermateriaal.
Om deze Vlaamse benadeling
toch enigszins recht te trekken
pleitte de VU-senator er voor om
ook de Kempen, de Westhoek en
Zuid-Oost-Vlaanderen als ontwikkelingszones te beschouwen. Gelijke criteria voor Vlaanderen en
Wallonië is immers het minimum
dat kan geëist worden.

de kosten-baten analyse, die
steunt op sociaal-ekonomische
en ekologische aspekten, zou genegeerd worden om louter politieke motieven waarbij men de
Vlaamse gemeenschap verder financieel leegzuigt om projekten
uit te voeren waarvan vaststaat
dat ze alles behalve prioritair en
belangrijk zijn. De scheepslift op
het Centrumkanaal, het hellend
vlak van Ronquiéres, de nutteloze
autowegen,... zijn slechts enkele
voorbeelden van tot waar de zotten kompensatiepolitiek kan leiden.
Kamerlid Jaak Gabriels viel zijn
kollege bij en stelde heel wat
kritische vragen over de werking
van het departement. Aldus peilde
hij naar de „geheime" resultaten
van de enkele herkomst- en bestemmingsonderzoeken die verricht werden. Ook kloeg hij de
werkloosheid aan van de Ekologi-

• Door
VU-fraktievoorzitter
Frans Baert werd een wetsvoorstel ingediend, waarin een aantal
maatregelen opgesomd worden
om de onafhankelijkheid en de
integriteit te bevorderen van de
leden van de wetgevende kamers,
van de ministers en de staatssekretarissen.
• Zijn kollega Jaak Gabriels
diende een wetsvoorstel in betreffende de aanleg van fietspaden
langs rijkswegen en autosnelwegen. Ook maakte hij een voorstel
aanhangig waardoor de verplichting zou opgelegd worden om een
uitgebreid onderzoek in te stellen
voor de aanleg van autosnelwegen en autowegen en de bouw
van de daarbij horende kunstwerken zoals bruglen.

sche Kommissie en de geringe
samenwerking met universiteiten
en onderzoekscentra.
De behandeling van het wetsvoorstel van de Limburger moet dan
ook dringend aangevat worden.
Daardoor zou de overheid verplicht worden uitgebreide onderzoeken op te zetten bij het plannen van grote infrastruktuurwerken.
Minister Olivier bleef evenwel,
ook na deze interpellaties, halsstarrig op zijn standpunt staan. En
daaruit trokken de beide VU-kamerleden het besluit dat „wanneer
zelfs wetenschappelijk objektieve normen met voeten worden
getreden, het meer dan duidelijk
wordt dat het eindpunt is bereikt
en dat dringend moet overgegaan worden tot de oprichting
van een eigen Vlaams departement voor Openbare Werken".

• Kamerlid Daan Vervaet vestigde de aandacht van de regering
op de problemen die de kerncentrale te Chooz zal meebrengen,
onder meer op het vlak van de waterwinning. Het water van de Brusselse Interkommunale Watermaatschappij wordt immers gewonnen
bij Tailfer, aan de Maas. De geplande centrale zal de kwaliteit ervan
zeker aantasten. Volgens de regering zal het echter allemaal zo'n
vaart niet lopen: er wordt overlegd
tussen Frankrijk en België.
• Volgens minister Eyskens is
er nog geen definitieve beslissing
gevallen over de vestigingsplaats
van een nieuwe cokesfabriek. De
bewering van Jaak Gabriels dat
deze te Zeebrugge zou ingeplant
worden, noemde hij voorbarig.

• ^ x

België ligt bezaaid met „kunstwerken" waar het laatste woord nog niet
over gezegd is. Men denkt maar aan de vele bruggen die naar nergens
leiden. Een ander voorbeeld: het hellend vlak van Ronquiéres... slechts
één van de vele voorbeelden van tot waar de zotte kompensatiepolitiek
in dit land kan leiden en zal blijven leiden volgens minister Olivier
Ondanks alle wetenschappelijke studies.
(foto Beiga)

De jongste Jaren heeft het buitenlands beleid van ons land
nauwelijks een stiefmoederlijke behandeling genoten. De
opeenvolgende
regeringskrisissen en de vele titularissen
op het departement
hebben
dat in niet geringe mate in de
hand gewerkt Tekenend in dat
verband is dat de Senaat pas
vorige week
beraadslaagde
over de begroting 1981 van
Buitenlandse Zaken,
Ontwikkelingssamenwerking
en Buitenlandse Handel
De feitelijke zinloosheid van
het debat had dit voordeel dat
heel wat senatoren op zoek
gingen naar een herformulering van ons buitenlands beleid
in de tachtiger jaren. Aldus ook
Hektor de Bruyne die zichzelf
en zijn kollega's tot een „mea
culpa" bewoog omwille van de
intellektuele luiheid waaraan ze
zich de vorige jaren hadden
bezondigd. Dat staafde hij onder meer met
verwijzingen
naar de tieleidsinzichten
ten
overstaan van de Navo en de
EEG.
Vooral over de Europese Gemeenschap was zijn oordeel
weinig mild: „De kreatieve periode in de Europese
politiek
is afgesloten en de vitaliteit
van de Gemeenschap gaat in
dalende lijn'. De hoop die heel
wat mensen in het Europees
parlement stelden, is omgeslagen in bitterheid. De tweede
rechtstreekse
verkiezingen
zullen niet eens meer tiezield
kunnen worden door de illusie
die de eerste kenmerkten. Het
parlement is ten proa gevallen
van zijn institutionele
zwakheid: geen feitelijke
macht
zelfs geen partner tot wie het
zich rechtstreeks kan wenden.
Het is in hetzelfde bedje ziek
als de Westeuropese Unie en
de Raad van Europa: ,^ij gelijken meer op een
politieke
akademie, erg
interesssant
voor de deelnemers
maar
zonder impact op de evolutie
van het internationale
leven'.
Dat gebrek aan kreativiteit laat
zich vandaag des te zwaarder
gevoelen door de uitbreiding
van de Gemeenschap. Van de
aanvankelijke
homogeniteit
tussen geïndustrializeerde staten is immers geen sprake
meer en ook de geografische
eenheid is teloor gegaan. Door
haar ligging wordt de Gemeenschap vandaag betrokken bij
de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika,
waarvoor zij noch de macht
noch
de
werkingsmiddelen
heeft
Uiteraard zijn ook winstpunten
aan te duiden, zoals een permanente voeling met de echte
problemen en soms zelfs een
invloed op verreikende tjeslissingen, of zoals de geldingsmogelijkheid bij de Noord-Zuiddialoog en bij de Oost-West
betrekkingen. Maar alles bij
mekaar is de balans negatief
Volgens de VU-senator bevinden wij ons op een gevaarlijk
ogenblik van de naoorlogse geschiedenis. De
internationale
toestand zit vol angels, en een
uitweg moet worden gevonden via een politiek die op een
totaal nieuwe
basis
stoelt
Maar daarvan is vooralsnog
geen spoor terug te vinden bij
de huidige regering!
Minister Tindêmans beloofde
daarover een debat binnen een
drietal weken. Naar aanleiding
van de begroting 198Z
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Onze wereld

Italiaanse politie
breekt Rode Brigades
Het w^s deze week vier jaar geleden dat de Rode Brigades de kristendemokratische premier Aldo Moro ontvoerden en diens lijfwachten
doodgeschoten. Weken later word, na een telefonische tip, hel lijk van
Moro in Rome teruggevonden in de koffer van een wagen. Alle opzoekingen waren vruchteloos geweest en de Italiaanse politie leek machteloos te staan tegenover dé klandestiene organizatie van de uiterstlinkse terreurbeweging.
litie toelieten hele netten van de
Inmiddels is het beeld sterk veranterreurorganizatie op te rollen, of
derd. De politie slaagde enn de
dat ze vanuit hun cel hun medeeind vorig jaar in Verona ontvoerstrijders opnepen er helemaal
de Amerikaanse NAVO-generaal
mee op te houden, zoals vonge
James Dozier levend terug te vinweek de 44-jange professor Enriden. Sinds weken gaat bijna geen
co Fenzi, één van de ideologen
dag voorbij zonder arrestatie van
van de BR, vanuit zijn gevangenis
leden van de Rode Brigades. De
in Genua deed.
politie zegt erin geslaagd te zijn de
sterke BR-„kolonnes" van Rome,
Ook een leider van de ortodoksen,
Milaan en het gebied van Venetië
Antonio Savasta, die vermoedelijk
op te rollen. Alleen al de jongste
de leider was van de kolonne die
weken zijn zowat 300 echte of
generaal Dozier ontvoerde, legde
vermeende leden van de BR aanna zijn arrestatie bekentenissen af
gehouden.
die tot een dertigtal nieuwe aanDe Italiaanse politie dankt die suksessen niet alleen aan een uit de
ervaring opgedane verhoogde efficiëntie. Maar ook aan interne
wijzigingen binnen de terreurbeweging en een groeiend onbehagen binnen de BR-gelederen.
De rekrutering van nieuwe leden
na de arrestaties, in de loop van de
jaren zeventig, van leiders en leden van de eerste en tweede
generatie brachen mensen binnen
die minder ideologisch gemotiveerd waren, slechter aangepast
aan de klandestiniteit, onvoorzichtiger in hun kontakten, en die
minder weerstand boden na hun
arrestatie. Waardoor de politie, in
tegenstelling tot vroeger, veel
meer bekentenissen en vooral het
aangeven van medeplichtigen loskreeg.
In die recente stroom van verklikkingen speelde ook de bittere tegenstelling mee die de jongste
jaren gegroeid is tussen twee
vleugels binnen de BR, die van de
„ortodoksen" die bleven vasthouden aan gewapende akties als
voorspel tot een radikale omwenteling, en die van de „movimentisti"
die pleitten voor een op zijn minst
veel selektiever vorm van gewapende aktie en die vooral wilden
dat de Rode Brigades aansluiting
zochten bij bredere sociale bewegingen (movimenti). Zij stelden
vast dat de afkeunng bij de bevolking voor de vele aanslagen en
moorden vrijwel algemeen was, en
dat het gebruik van geweld ertoe
strekte de Rode Brigades geheel
te isoleren.
Die ontgoocheling over de strategie van geweld én de groeiende
vijandschap tussen de twee vleugels maakten dat arrestanten van
de BR, in tegenstelling tot vroeger,
bekentenissen aflegden die de po-

houdingen leidden en tot de ontdekking van belangrijke wapenopslagplaatsen.
Inmiddels worden wel een aantal
vraagtekens gezet bij de politiesuksessen. In het proces in Verona tegen de vermoedelijke ontvoerders van Dozier en ook in
Viterbo hebben magistraten een
onderzoek gelast omdat beklaagden zegden dat ze door de politie
gemarteld zijn. Ook op andere
punten heeft de politie de regels
van de rechtsstaat overtreden.
Terwijl de wettelijke termijn van
voorarrest 48 uur is, heeft de
politie tal van arrestanten dagen
en zelfs weken vastgehouden
zonder dat zelfs hun ouders ingelicht werden.
Daarnaast heeft de belofte van
strafvermindering of kwijtschelding in ruil voor bekentenissen en
vooral voor het verklikken van
andere leden al tot valse beschuldigingen geleid door arrestanten
die aldus in tie gratie wilden komen.
Ten slotte wordt ook opgemerkt
dat de politie zich veel minder
ijverig heeft getoond in het opsporen van uiterst-rechtse terreurorganizaties die zeer bloedige aanslagen hebben gepleegd.
De honderden aanhoudingen en
de duidelijke ontmoediging bij vele
BR-leiders en -leden maakt dat de
politie deze keer waarschijnlijk gelijk heeft als ze zegt de ruggegraat
van de Rode Brigades gebroken
te hebben.
Maar, en dat is dan een probleem
dat met de politie maar de politieke
leiders aangaat, daarmee is nog de
voedingsbodem niet weggenomen waaruit de Rode Brigades en
andere extreme organizaties zijn
voortgesproten
H. Oosterhuys

Rode Brigades: aan het eind van hun latijn? (foto Beiga)
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De Franse president Frangois
Mitterrand wipte vorige week
even naar Washington over voor
een dringend onderhoud met
president Reagan. Een bezoek
dat ingegeven was door zijn bezorgdheid over de huidige spanningen tussen West-Europa en
de VS, en zijn streven om die meningsverschillen onder kontrole
te houden en de Amerikanen gerust te stellen over de loyauteit
van de Westeuropeanen.
Meningsverschillen zijn er inderdaad tussen de bondgenoten:
over de Oost-West-betrekkingen, het nut van verdere sancties
tegen Polen en de Sovjetunie,
het Nabije Oosten en CentraalAmerika. En over de hoge Amerikaanse dollarkoers en dito rentevoeten die een zeer zware belasting voor de Westeuropese ekonomieën vormen.
Terwijl er inzake de Oost-Westbetrekkingen weinig wrijvingspunten tussen Washington en
Parijs bestaan zijn er wel inzake

Centraal-Amerika. Dat laatste
onderwerp vormde dan ook het
zwaartepunt in de besprekingen
tussen beide presidenten. En uit
hun verklaringen achteraf bleek
dat de meningsverschillen bleven bestaan. Washington blijft
geërgerd over het Franse besluit
om wapens te leveren aan het
sandinistische bewind van Nicaragua en om de oppositie in El
Salvador te erkennen als een
„representatieve politieke faktor". Mitterrand kon Reagan niet
overtuigen dat de repressie en
de archaïsche sociale toestanden in El Salvador, Guatemala en
andere
Centraal-Amerikaanse
landen de grote oorzaak zijn van
het geweld in die landen, veel
meer dan echte of vermeende
agitatie van Cuba. En dat het
Franse beleid van steun aan de
sandinisten en het Salvadoriaans verzet er juist op gericht is
te verhinderen dat zij zich verplicht voelen bij de Sovjetunie
aan te kloppen voor steun en

aldus in het kommunistiscK vaarwater terechtkomen.
Reagan blijft de hele problematiek in Centraal-Amerika in het
licht zien van de „strijd tegen het
kommunisme". Hoewel er nu toch
tekenen in Washington zijn dat
men misschien bereid is het plan
van de Mexicaanse president
voor Centraal-Amerika tenminste in overweging te nemen. Het
plan koppelt onderhandelingen
tussen junta en oppositie in El
Salvador aan onderhandelingen
van de Verenigde Staten met
Nicaragua en Cuba, dit om de
spanning in heel het gebied te
verlichten. Als Mitterrand de
Amerikaanse president dichter
bij een overweging van dat voorstel heeft kunnen brengen heeft
hij nuttig werk gedaan. Al ziet
men nog niet snel afgevaardigden van de Reagan-regering aan
de onderhandelingstafel gaan
zitten met de „aartsvijand" Cuba.
H.O.

Verkiezingen in Frankrijk
De eerste ronde van de kantonnale verkiezingen in Frankrijk is, zoals de Fransen dat zeggen, „in een
zakdoek" geëindigd. De linkse regeringspartijen en diverse kleine
linkse groeperingen haalden 49,61
th., de oppositie sleepte 49,90 in
de wacht.
De kantonnale verkiezingen vinden om de drie jaar plaats, betreffen telkens de helft van de departementen, en dienen om de departementsbesturen (conseils généraux) aan te duiden. Het winnen
van een meerderheid in die besturen heeft een groter politiek belang gekregen daar door de grote
decentralizatiewet van de linkse
regenng aanzienlijk meer bevoegdheden worden toegekend
aan
gemeenteen
departementsbesturen.
Maar dat was met de enige reden
waarom de campagne voor deze
verkiezingen veel vinniger verlfep
dan gewoonlijk. Zowel de socialistisch-kommumstische regenng als
de oppositie van gaullistische RPR
en giscardiaanse UDF beschouwden ze als de eerste nationale
populanteitstest voor de regering
die in juni vong jaar aan het bewind kwam

De socialistische partij van president Mitterrand kan tevreden zijn.
Met 29,71 t h . van de stemmen
bleef ze wel achter op haar score
van 36 t.h. in de parlementsverkiezingen van juni jl., maar vergeleken
met de vorige kantonnale verkiezingen ging ze vooruit en ze behaalde het streefcijfer dat ze zichzelf gesteld had.Ze blijft ook veruit
de grootste Franse partij. Dat de
linkse partijen in het totaal achteruit gingen kwam door de lage
score die de kommunistische partij opnieuw haalde In de vorige
kantonnale verkiezingen was dat
meer dan 22 t h . Nu bleef de KP
steken op haar „historisch" laagtepunt van de presidents- en parlementsverkiezingen van vorig jaar,
nl 15,90 t.h.
Dat ontgoochelend resultaat zal
ongetwijfeld een nieuw debat in
de KP doen losbarsten over de
opportuniteit van haar regeringsdeelname en haar huidige gematigde houding. Bedenkelijk voor de
linkse koalitie is dat de ontgoochelde KP-kiezers ditmaal met voor de
socialisten stemden maar liever
zonder meer thuisbleven
Van hun kant kraaiden de rechtse
partijen viktorie omdat zij sterk

vooruitgingen vergeleken met de
parlementsverkiezingen en de vorige
kantonnale
verkiezingen.
Maar ze haalden niet het magische cijfer van 50 t h . En het is in
tussentijdse of lokale verkiezingen
hoe dan ook normaal dat vele
kiezers hun ontevredenheid over
bepaalde aspekten van het regeringsbeleid afreageren door voor
de oppositie te stemmen. De linkse regering maakt voorlopig zeker
geen vertrouwenskrisis bij de bevolking door maar evenmin heeft
ze al haar beloften kunnen waarmaken. In elk geval betekenen die
verkiezingen een psychologisch
steuntje voor de gaullisten en giscardianen die na hun nederlaag
van vorig jaar maandenlang knock
out leken.
Welke partijen uiteindelijk departementen hebben gewonnen of
verloren zal pas blijken na de
tweede ronde, die moet plaatsvinden in de kantons waar geen der
kandidaten in de eerste ronde 50
th. haalde. En vooral in de „derde
ronde", nl de verkiezing van de
voorzitters van de departementsbesturen
H.O.
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Uiiiform Europees kiessysteem
nog niet voor morgen
STRAATSBURG — De aandacht tijdens deze zitting werd geheel
ingenomen door het debat over het rapport-Seitlinger (F-EVP) over
een uniform kiessysteem voor de Euro-verkiezingen van 1984. De
Europese Vrije Alliantie stelde een reeks amendementen op die tegemoetkomen aan de gegarandeerde vertegenwoordiging van de
volkeren in Europa. Jaak Vandemeulebroucke verdedigde deze voorstellen tijdens de plenaire zitting van woensdag.

Britse stokken
in de wielen
Het voorstel van de politieke kommissie bevatte twee princiepen
waarmee wij ons akkoord konden
verklaren:
enerzijds de evenredige vertegenwoordiging (het voorstel D'Hondt,
dat al een vooruitgang is, maar
waartegenover wij toch de volledige proportionaliteit stelden),
en anderzijds het verdelen van de
staten in kiesdistrikten van maximum 15 en minimum 3 te verkiezen leden.
Een vooruitgang dus, maar niet
helemaal. Onze vrienden uit Frankrijk zullen zeker al tevreden zijn
dat er geen nationale lijst meer
opkomt Stel u voor: een Bretoen
wordt verplicht ook in Corsika of
in Frans Vlaanderen met een lijst
op te komen! Het EVA-amendement dat, bij de verdeling van het
land in kiesdistrikten, de staten
verplicht zouden worden rekening
te houden met bestaande geografische en etnische realiteiten, werd
echter verworpen. Er blijft ook een
kiesdrempel van 5 t h . mogelijk.
Ons amendement tegen werd ook

door onze socialisten verworpen.
Het blijft ook toegestaan financiële
garanties te vragen: wie geen 5 t.h.
haalt betaalt het verkiezingsgelag I
In 1979 erkende men de entiteiten
Groenland en Berlijn. Wij vroegen
dit ook voor de Friezen. Duitstalige
Belgen, Bretoenen, Elzassers,
Welshmen, Schotten, Zuid-Tirolers, kortom, voor de volkeren. In
dit verband stelde Vandemeulebroucke het tweekamerstelsel
voor, zoals dit in federale staten,""
zoals de V S A bestaat Een Huis
van Afgevaardigden met een proportionele
vertegenwoordiging
van de bevolking, en een Senaat
waarheen elk van de staten twee
afgevaardigden stuurt Daarom
trouwens ons voorstel om het
verslag van de politieke kommissie te aanzien als een overgang
naar een echt federalistisch systeem. De Britten zijn er echter in
geslaagd het hele zootje op de
helling te zetten, door een amendement te doen aanvaarden, dat
dit alles slechts een aanbeveling is
voor de staten. Waarmee alles bij
het oude kan blijven.
De socialistische fraktie had een
dringende ontwerpresolutie inge-

diend die de veroordeling van het
huidig regime èn van de VSAtussenkomst beoogde. Deze resolutie haalde het maar opmerkenswaard was wel dat net vóór
de stemming Verroken en Van
Rompuy de zaal verlieten. Marck
(ook CVP'er die het ondervoorzitterschap van de BRT blijft kumuleren met die van mandataris...)
stemde konsekwent tegen de resolutie.
Toch wel vreemd voor Van Rompuy die zeer onlangs pleitte voor
meer duidelijkheid, en verzekerde
dat hij de eerste zou zijn die de
konsekwenties van zijn woorden ,
zou dragen, 't Is blijkbaar een even
grote farizeeër als zijn moederpartijgenoten tegen wie hij soms zo
fors uithaalt

De zeehondjes
Drie miljoen handtekeningen bijeenhalen doe je niet in een handomdraai. Ze lagen er nochtans,
voor het plenum. Dankert ging, bij
wijze van acceptatie, op de hoop
zitten. Tussen die drie miljoen zaten de handtekeningen van zijn
kinderen.
Jaak
Vandemeulebroucke ontving voor deze zaak
meer dan 250 brieven van mensen
uit Vlaanderen. Morale de l'histoire? Is er eigenlijk niet Wij waren al
lang op het standpunt tegen die
dierenjacht voor de pelsen frakskes van boulevardmadammekes.
Wij konden dus met een gerust

Voor elke 5 000 frank aangroei op uw spaarboekje,
ES-rekenmg (dat is het spaarboekje
met rekeninguittreksels), schoolspaar
boekje of woonspaarboekje bij de ASLK krijgt u
een waardebon van 20 frank voor een kosteloze deelneming aan de Lotto
Wie kan meedoen? Elke particulier die een spaarboekje of een spaarrekening heeft bij de
ASLK of die er een opent
Wanneer? • Op de aangroei van uw spaargeld tussen 1 februari «n 30 april 1982 krijgt u
vanaf 1 mei waardebons waarmee u kunt deelnemen aan de Lotto-trekking van 12, 19 en

geweten antwoorden dat wij de
resolutie van May-Weggen zouden ondersteunen. Die resolutie
werd trouwens omzeggens eenparig aangenomen. Of ze zal uitgevoerd worden, is een andere zaak,
maar goed. Nooit hadden we echter zo'n massale korrespondentie
gekregen op een paar dagen. En
nochtans gebeuren met mensen
ook niet zo'n fraaie dingen. O, daar
bestaat zeker ook verontwaardi-

ging over: Vietnam, de bootvluchtelingen, Zuid-Afrika, El Salvador,
Chili, Biafra, Oeganda, de Koerden, Noord-lerland._
Voor die dingen bestaat er echter
de bliksemafleider van de „binnenlandse aangelegenheden", of het
„evenwicht".
De accentjes worden soms toch
vreemd gelegd
Herman Verheirstraeten

26 juni «Op uw spaaraangroei tussen 1 mei en 31 juli 1982 krijgt u vanaf 1 augustus waardebons voor deelneming aan de Lotto-trekkingen van 11,18 en 25 september
Met aangroei wordt bedoeld het verschil tussen stortingen en terugbetalingen
Waar? U kunt in elk contactpunt van de ASLK terecht om te sparen, een spaarrekening te
openen, uw waardebons en uw Lottoformulier op te halen U kunt er ook het volledig reglement raadplegen

mm

In uw l>elang: Hoe meer u spaart, hoe meer waardebons u krijgt Hoe vlugger u stort, hoe
meer interest u wordt vergoed Stort dus zovlug mogelijk en zo veel mogelijk op uw ASLKspaarboekje of spaarrekening

met sparen bil de
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Kommentaar

De federalizering van de vi|f nationale sektoren

Regionalizering? Het kan! Nu, onmiddellijk...
Op een perskonferentie te Brussel, vrijdag 12 maart II. deelde
de Volksunie bij monde van voorzitter Vic Anciaux haar standpunt mee over het regionalizeren van de vijf nationale
sektoren. Na het ACV, de schoorvoetende CVP, heeft eerste
minister Martens ook in die zin gesproken.
Krijgt de Volksunie zoveel jaren na datum gelijk? Het blijft
vooralsnog een open vraag want, aldus Vic Anciaux, gelijk
hebben is nog steeds geen gelijk krijgen. Gezien het belang
van dit VU-standpunt brengen wij de tekst van de voorzitter
hieronder volledig.

De recentste politieke ontwikkeling noopt mij tot enig kommentaar. Het is niet zonder
vreugde en — ik kan het niet
verhelen — enige verbazing
dat we vastgesteld hebben dat
de noodzaak, de zogeheten
nationale sektoren te federalizeren doorgedrongen is tot de
grootste regeringspartij. Deze
stelling werd overigens reeds
vorig jaar verkondigd door het
ACV, en de politieke implikaties voor het regeerakkoord
behoren nu eenmaal niet tot
mijn zorgen. Het is alleszins de
moeite waard te onderstrepen
dat premier Martens nog een
jaar geleden met klem de stelling poneerde dat wie aan de
nationale sektoren raakt een
grafdelver is van 's lands eenheid en de deur opent tot een
gevaarlijk avonturisme waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.
De Volksunie waarschuwt er
reeds jaren voor: het gebrek
aan reële bevoegdheden op
sociaal-ekonomisch vlak maakt
van de staatshervorming een
lachertje. Het hele industriële
beleid moet door de gewesten
gevoerd worden. Dit wordt nu
blijkbaar zonder verpinken bevestigd
door
Vlaanderens
grootste partijen en, weliswaar
met een ideologische zwaai,
door de liberalen.
Sedert de zogenaamde gewestvorming Martens-lll in
1980 worden daarbij nog de
bevoegdheden uitgehold door
versplintering. Het verdelen

van de bevoegdheden over de
Gemeenschappen en de centrale regering maakt elk sluitend beleid quasi onmogelijk.
Het spreekt vanzelf dat de
bevoegdheden verdeeld moeten worden volgens koherente
pakketten, zoniet kan van slagvaardig beleid geen sprake
zijn. De steun aan de ondernemingen overhevelen naar de
Gemeenschappen, met uitzondering van de nationale sektoren, was dus een slag in 't water.

Gelijk hebben
en
krijgen.Het is nu duidelijk geworden
dat alle instrumenten van het
hele industrieel beleid en van
het wetenschappelijk onderzoek, die op de industrie b>etrekking hebben, gefederalizeerd moeten worden.
We hebben steeds gelijk gehad, maar het komt er niet op
aan gelijk te hebben* maar te
krijgen. En nu krijgen we gelijk,
niet alleen van de CVP maar
ook schoorvoetend van de regering.
Ondertussen is echter de
stuurloosheid nijpender geworden, werd tijd verloren en
nog meer geld verspild. We
wensen ons niet in te laten met
het kortzichtig spelletje dat er
in bestaat apotekersrekeningen voor te schotelen. Met

statistische gegevens kan alles
en niets bewezen worden.
Prioritair voor de V U is steeds
een eigen Vlaams beleid geweest, zelfs indien dit niet meteen zo voordelig zou lijken: op
middellange termijn en uiteraard uiteindelijk is dit immers
toch de enige oplossing. Wordt
er meer geïnvesteerd — en dit
zal inderdaad noodzakelijk blijken — dan zal dit in een volwaardig zelfstandige Gemeenschap ook meer belasting opbrengen. Indien we méér zouden moeten betalen — wat ik
betwijfel — dan betalen we nu
reeds ook meer eian belastingen, die dan echter voor een
groot deel in onze eigen handen blijven.

heffing van opcentiemen op de
personenbelasting. Het dotatiesysteem moet als metode
volledig afgewezen en afgebouwd worden.
De verdeling van de schuldenlast (schulden uit het verleden,
aflossingen, waarborgen) dient
te gebeuren volgens het princiep van de tokalizatie.
De grootte van de af te stane
belastingsbevoegdheid aan de
gewesten (het dotatiesysteem
dient
immers
afgewezen)
wordt bepaald in funktie van
de hoogste regionale behoefte.
De
bestaande
wetgeving
maakt het mogelijk, deze eerste weg te bewandelen, mits
de politieke wil aanwezig is.

Het debat mag dus duidelijk niet alleen gaan over de
overheveling van materie-bevoegdheden, anders laten we ons
strikken in een verkeerde
probleemstelling.
De financiële en fiskale bevoegdheden moeten meteen ook ter
sprake komen. Slechts dan is een zinnig beleid mogelijk. Dit
houdt tevens de splitsing in van de openbare
kredietsektor,
met als minimum minimorum de federalisering van de NMKN,
de ASLK en de NIM. Dit geldt eveneens voorde financiële instrumenten van de uitvoer, zoals het Fonds voor Buitenlandse
Handel.

Hoe moet dit
gebeuren?
Twee mogelijkheden dienen
zich meteen aan.
Ten eerste de formele procedure. Binnen de huidige wetgeving is naar ons oordeel deze
verdergaande
federalizering
mogelijk, mits overleg tussen
de
Gemeenschapregeringen
en de Centrale Regering, door
inschrijving in de Rijksbegroting van de geristorneerde opbrengsten van de in de wet
voorziene belastingen en zelfs
van een deel van de personenbelasting. Dan kan zelfs een
eigen fiskaliteit ontstaan, over
de eerste reeks, en door de

BAJ V€ WAIBN

Wij zullen nu dus duidelijk en
ondubbelzinnig kunnen vaststellen of de verbale federalizeringsdrang van de CVP in daden omgezet zal worden.
Ook wat de openbare kredietsektor betreft kan gemakkelijk
een oplossing gevonden worden. Niets in de wet verbiedt
de gemeenschappen, eigen instellingen op te richten. De
overheid kan bij wet de huidige
centrale kredietinstellingen afschaffen of ze beperkingen
opleggen. Z o kan er bepaald
worden dat de thans bestaande instellingen slechts suppletief mogen optreden boven
een bepaald bedrag dat aan de
Gemeenschapsinstelling

MAAi^ mr
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wordt toegewezen. Hiervoor
volstaat een protocol.
De tweede weg is, voor zover
de Walen zich aan deze boedelscheiding zouden willen
onttrekken het mobilizeren van
de Vlaamse meerderheid in
het parlement en desnoods
daar buiten.

Hoog tijd
Tot besluit nog dit. Indien niet
snel maximaal gebruik wordt
gemaakt van de in de wet
vervatte mogelijkheden en
eens te meer apotekersrekeningen worden voorgeschoteld op patetische argumenten
over het uiteenspatten van het
land, dan zal blijken dat een
reëel anti-krisisbeleid onmogelijk is. De algemene globale
verarming zonder perspektief
zal dan het enig toekomstbeeld
zijn dat bewaarheid zal worden. Om deze realiteit tegen te
gaan is een eigen industriële
politiek noodzakelijk. Vlaanderen bezit nog alle troeven om
zijn industriële aktiviteit op relatief korte termijn om te schakelen naar hoogtechnologische
en nieuwe produkten. Maar
het is hoog tijd...
Deze politiek is op haar beurt
slechts mogelijk mits een einde
wordt gemaakt aan de afbrokkeling van bevoegdheden over
Gemeenschappen en centrale
Regering.Het sociaal klimaat in Vlaanderen is van die aard, dat vlug
een ruim overleg tussen alle
betrokkenen kan tot stand komen over de noodzakelijke
nieuwe struktuur binnen de bedrijven. In Vlaanderen immers
is het mogelijk, de bedrijven uit
te bouwen tot echte belangengemeenschappen waarbinnen
de werknemer, in ruil voor de
thans van hem gevraagde grotere inspanningen, méér inkijken inspraakrecht krijgt door
reëel medebeheer.
Vic Anciaux,
VU-voorzitter
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Als de lente komt, voel je dan ook de lust
om je in 't nieuw te steken ? — 10 % aankoopbon
voor de lezers
Dan kom je best naar
van „WIJ"
start immers zijn

LENTEPARADE
met een groots
gamma prachtige

HERENKOSTUUMS
Modern of klassiek
maar alle
op en top mode.
Alle maten, zelfs
buitenmaten, zijn voorradig.

HERENKOSTUUMS
van de allerbeste kwaliteit
en onberispelijke afwerking,
tegen prijzen die alleen
Succes Kleding Meyers,
de grootste
kostuumverkoper van
Vlaanderen, je kan
aanbieden !

KOSTUUM
van velours, talrijke tinten
alle maten.

geschenkenbon
Wanneer uw kommunikant
SKM kiest krijgt hij een
echte Parker als geschenk.

KOSTUUM
zuiver scheerwol, luxe afwerking,
modedessins in alle maten.
KOSTUUM, driedelig,
zuiver scheerwol, luxe afwerking,
modedessins, alle maten.

SUCCES

3.995 Fr,
4.750 Fr
4.995 Fr

KLEDING MEYERS

BOOMSESTEENAA/EG 3 5 - AARTSELAAR
OPEN : alle werkdagen van 9 tot 19 uur — vrijdag koopjesavond tot 21 uur — zaterdag van 9 tot 18 uur
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Leefmilieu

Atlas van de Natuurreservaten in Vlaanderen
i?--^""/T^«xj-'««^/-. ' - * „ "

Ook uw gemeente
kernwapenvrij ?
De aktie voor kernwapenvrije gemeenten is een campagne die
opgezet is door het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens
(VAKA) in samenwerking met de Wakkere Burger. (Dit laatste is een
projekt naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982).
De aktie is een uitvloeisel van de eis voor een kernwapenvrij Europa
(zie de 25 oktoberbetoging van vorig j a a r l ^
Het VAKA: „ Wanneer men op internationaal niveau •^i t vergaat tot de
oprichting van kernwapenvrije zones of wanneer i.
ale regeringen
geen stappen in die richting ondernemen en dus wt igt ?n de nucleaire
dreiging tegen te gaan, dan moet de bevolking ze en haar lokale
besturen het initiatief nemen. Het is echter geenszins de bedoeling van
het VAKA om via deze campagne een regelrechte konfrontatie aan te
gaan met de regering om te bewijzen dat er een meerderheid in dit land
de opstelling van nieuwe kernwapens onvoorwaardelijk afwijst Deze
meerderheid is er trouwens, dat wijzen verscheidene
opiniepeilingen
uit"

OOK UW GEMEENTE
KERNWAPENVRIl

Wat is nu een gemeentelijke kernwapenvrije zone? Het betreft gemeenten waarvan de gemeenteraden een motie stemmen die het eigen grondgebied kernwapenvrij
verklaart. Minimaal betekent dit
dat de gemeente met zal toestaan
dat permanent kernwapens op
haar grondgebied gestationeerd
zullen worden. Doorgaans wordt
ook het transport van kernwapens
of onderdelen ervan verboden.

brochure sannengesteid met de
titel „Onze gemeente kernw/apenvrij", uitgegeven in samenwerking
met de Wakkere Burger.
Wat houdt de brochure in? Een
eerste deel geeft de motivering
voor de aktie en een omschrijving
van het aktiemodel. Deel twee
belicht kort de juridische kant van
een gemeentelijke motie die het
grondgebied kernwapenvrij verklaart. In een derde deel zijn er gegevens opgenomen over reeds
bestaande lokale kernwapenvrije
zones in Groot-Brlttanniè en België en het laatste deel geeft een
aantal aktietips om tot dergelijke
zones te komen alsook een aantal
ideeën over wat gemeenten nog
kunnen doen voor het vredeswerk.
Voor meer inlichtingen l<an men steeds
terecht bij de werligroep l<ernwapenvrije
gemeenten, Van Elewijckstraat 35 te 1050
Brussel (02-648.75.83 en 640.19.98.).

Door het Bestuur van Waters en Bossen en een
BTK-projekt onder leiding van prof. Dr. H. Gijsels van
de Rijksuniversiteit van Gent, werd een gloednieuwe
atlas van de natuurreservaten in Vlaanderen opgemaakt.
Sinds het boek „De natuurreservaten van België" dat
uitgegeven werd ter gelegenheid van het Europees
Natuurbeschermingsjaar 1970, met meer verkrijgbaar is, bleek er een ware behoefte te bestaan aan
een hernieuwde en praktische handleiding waaruit
tegelijk wetenschappelijke informatie en nuttige inlichtingen kunnen geput worden over wat ons nog
rest aan relatief ongerepte natuur: de natuurreservaten.
In deze atlas wonden alle gebieden opgenomen die,
hoe dan ook, van een beschermd statuut genieten.
Hiervoor komen de staatsnatuurreservaten, de private en vrije reservaten in aanmerking en in een later
stadium ook de geklasseerde landschappen en de
als natuurreservaat aangeduide gebieden op de
gewestplannen.
De teksten werden bondig gehouden: ze bestaan uit
een beschrijvend gedeelte over landschap en biotoop, vegetatie en fauna, aangevuld met enkele
praktische inlichtingen. Bij ieder gebied is tevens een
situatieplan gevoegd.
Voor de uitvoering van de atlas werd gekozen voor

een systeem van losse genummerde folders, zodat
latere wijzigingen vrij vlug in de atlas kunnen worden
opgenomen.
O p deze manier was het ook mogelijk om nog dit
jaar een eerste reeks folders over natuurreservaten
ter beschikking te stellen.
De overige natuurreservaten zullen binnen afzienbare tijd onder dezelfde vorm aan de beurt komen,
zodat de gebruiker ze op de geschikte plaats kan
tussenvoegen.
Bij het maken van een keuze uit de ongeveer 120
grotere en kleinere reservaten die Vlaanderen momenteel rijk is, werd rekening gehouden met diverse
overwegingen. In de eerste plaats werd ernaar
gestreefd reprezentatieve reservaten op te nemen
uit de verschillende natuurlijke streken van Vlaanderen.
De natuurreservaten zijn ingedeeld per provincie.
Binnen de provincie zijn zij alfabetisch gerangschikt,
naar de naam van de gemeenten waarin zij liggen.
Het eerste deel van de atlas is vanaf nu reeds te verknjgen^ op het Bestuur van Waters en Bossen,
Steenweg op Eisene 29-31 te 1050 Brussel en kost

150 fr.
Een eksemplaar wordt u toegestuurd na storting op rekeningnummer 000-2005986-26, Bestuur van Waters en Bossen, Steenweg
op Eisene 29-31 te 1050 Brussel, met vermelding „Atlas van de
Natuurreservaten in Vlaanderen".

„Leefmilieu"
start vijfde jaargang

Manchester
De Stichting Leefmilieu, onder de
auspiciën van de Kredietbank, is
reeds aan de vijfde jaargartg toe
van haar tweemaandelijks Informatieblad „Leefmilieu". Dit korrtaktblad tussen de Stichting en het
publiek brengt een overzicht van
de, aktiviteiten en de publikaties
vna de Stichting, volgt de milieuaktuahteit op de voet, brengt nuttige en vermeldenswaardige informatie over de leefmilieuproblemen
en het leefmilieubeleid, staat borg
voor objektieve en wetenschappelijk gefundeerde informatie.

Het was de motie tegen kernwapens die de gemeenteraad van
Manchester op 5 november 1980
stemde, die de grote doorbraak
betekende voor de aktie „kernwapenvrije gemeenten", eerst op
Brits vlak en nu ook op Europees
vlak. Ongeveer twee derde van de
Britse bevolking leeft vandaag binnen de grenzen van door lokale
besturen kernwapenvrij verklaarde gebieden.
En in België hebben sommige
gemeenten reeds de wens uitgesproken zich kernwapenvrij te
verklaren of een verklaring tegen
kernbewapening gestemd. Vooral
Westvlaamse gemeenten verkeren in dit geval: Diksmuide, Houthulst, Izegem, Meulebeke, Nieuwpoort, Kortrijk, Roeselare, Tielt en
Wevelgem. Andere gemeenten
zijn Nevele, Zele (Oost-Vlaanderen), Gooik (BrabanÜ, Wijnegem
(Antwerpen), Bocholt en Peer
(Limburg). In nog vele andere gemeenten is men momenteel bezig
moties aan het voorbereiden.
Om deze aktie te begeleiden en te
stimuleren heeft het V A K A een
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Natuurweekeinde in de Voer
De VVV-Voerstreek richt van vnjdag 2 tot zondag 4 april as. een
natuurweekeinde in te Voeren.
Kostprijs voor het hele weekend
overnachting met volledig pension, uitstappen, ontspanning in
het Kultureel Centrum. Volwassenen:2.100 B.fr.;kinderen (2-10 j.):
1.500 B.fr.
Reservering en betaling gebeurt
uitsluitend bij de uitbaters.

Men biedt.
• vrijdagavond bij aankomst,
avondmaal:
• zaterdag per bus door de
Voerstreek o.l.v. een gids met enkele wandelingen en bezoek aan
bezienswaardigheden.
's Avonds 20 u. in het Kultureel
Centrum, optreden van Willem
Vermandere;
• zondagnamiddag: geleide natuurwandeling.

In het eerste nummer van 1982
brengt het informatieblad „Leefmilieu" onder meer een informatief
artikel over het afvalverwerkingsbedrijf van de stad Gent en een
kritische analyse van het recente
„Dekreet op het beheer van afvalstoffen" door miheu-jurist Christiaan Van den Bilcke.
U vindt er tevens een volledig
overzicht in van de jaargang 1981,
waardoor de lezer een idee krijgt
van wat „Leefmilieu" zoal kan bieden.

Voor slechts honderdvijftig frank
kan men zich abonneren op het informatieblad „Leefmilieu" U doet
dit bij voorkeur door het abonnementsgeld over te schrijven op
het
rekeningnummer
4100024001-65 van de Stichting Leefmilieu vzw, p/a Rockoxhuis-Kredietbank. Keizerstraat 8 te 2000
Antwerpen, met vermelding „InfoLeefmiheu 1982".
Aan dit abonnement zijn een aantal interessante voordelen verbonden, zoals- een korting van 20 %
bij aankoop van Monografieën en
Leefmilieu-Dossiers van de Stichting; een gratis eksemplaar (op
aanvraag) van de brochures uit de
reeks „Leefmilieu-Dokumentatie";
toegang tot de biblioteek en het
dokumentatiecentrum
van
de
Stichting; pnoriteit bij allerlei vormen van dienstverlening, zoals advies, bemiddeling, bibliografische
referenties i.v.m. milieubescherming en -beleid. Graag onze aanbeveling voor dit nuttig initiatief
Voor nadere inlichtingen: Stichting Leefmilieu vzw, p/a Rockoxhuis-Kredietbank, Keizerstraat 8 te 2000 Antwerpen (tel 03131.84.48).

"•(.'-•i'Mxn:

biedt V alles
Wat wij immers niet in serie fabriceren, maken wij voor U naar maat.
Van het meest eenvoudige kantoormeubel in metaal over luxueus direktiemeubilair in hout tot de meest komplete
totaalinrichting.
Van kantoren, ontvangstzalen, cafetaria's. Van magazijnen en bibliotheken.
Onze 5 binnenhuisarchitekten nemen al uw zorgen op zich omtrent vloerbekleding, raamgarniering en wandbekleding.
Vervolledigen het geheel met vals plafond, verlichting en demonteerbare scheidingswanden.
En dan hebben wij het nog niet gehad over receptietogen, over brandkasten, tekentafels, plannenkasten, en alle
mogelijke klassementsystemen.
Over ontvangstmeubilair.
Redenen te over voor een prettige kennismaking.
Hetzij bij U, hetzij in onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem (enig in Benelux) of te Brussel.
En mocht dit echt niet kunnen, dan sturen wij U graag vrijblijvend onze vierkieurige katalogus (meer dan 130 blz.
mogelijkheden en ideeën). Wel even beroep en/of funktie vermelden.
Alvast welgemeend dank voor uw belangstelling.

BULO
KANTOORMEUBELEN NV
-

HOOFDHUIS

Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 lijnen) - Telex 35.Ó61 B

4 . 5 0 0 m^ toonzalen
Openingsuren van de toonzalen
Edegem Van 9 tot 18 u Eveneens op zaterdag
Brussel. Van 9 tot 17 30 u Op zaterdag gesloten

BIJHUIS
Montoyerstraat 10 - B-1040 Brussel
Tel. 02/512.99.18 (4 lijnen)
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TV-programma's

Zaterdag
20 MAART
BRT 1
10.30 Prinselijk huwelijk. Reportage. - 14.00 Open school. - 15.00
Wielrennen: Milaan-Sanremo. Reportage. — 16.30 De gele duikboot
Animatiefilm. — 18.00 De Bereboot. Poppenfilm. — 18.05 Popeye.
— 18.15 De avonturen van Nouki.
Jeugdfilm. — 19.35 Morgen. —
20.10 Slisse en Gesar. (fJ. - 20.45
Terloops. — 21.30 Nergens een
schuilplaats. TV-film. 23.00
Nieuws.

reograph Jiri Kulian. Ballet — 21.25
Die Marx Brothers auf See. Kolderfilm. - 22.40 Rockplast. - 23.40
Nieuws.

LUX.
20.00 Huit ga suffit (f). - 21.00 Le
renard s'évade a trois heures. Film.
— 22.30 You and me. Roadfilm.

Zondag
21 MAART
BRT 1

18.35 Sesamstraat - 18.50 Toeristische tips. — 18.59 De lieverdjes van Grange Hill Cf.). - 19.20 Op
verzoek. (Religieuze liederen). —
20.00 Nieuws. - 20.27 Ten oosten
van Eden (f). — 21.20 Showroom.
— 22.20 Hier en nu. - 23.25 Tot
besluit - 23.30 Nieuws.

RTB 1

NED 1

19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire. — 20.30 La flêche
et le flambeau. Avonturenfilm. —
22.40 Cinescope. - 22.55 Nieuws.

19.00 Nieuws. — 19.05 Casper, het
lieve spookje. — 19.15 Love boat
(f J. - 20.00 Buigen of barsten. TVspel. — 21.05 Het gesprek. Diskussie. - 22.00 Heilige handel (f). 22.25 De onderste steen (dok. over
de VSA). - 23.20 Nieuws.

15.30 Nieuws. - 18.58 Nieuws. —
19.00 Avro's Wie-kent-kwis. —
20.10 How the West was won. (f J.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Avro's
sportpanorama. — 22.55 „Swingin'
Rosey" (jazzshow). — 23.25 Tennis. — 0.30 Nieuws.

NED. 2

F1
20.00 Nieuws. — 20.35 Droit de
réponse. Magazine. — 21.50 Dallas
(f.). - 23.40 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs
Elysées Cshow). — 21.40 Le village
sur la collina. TV-film. - 23.20
Nieuws.

F3
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40
Regionaal programma. — 20.30 Le
pirate. TV-film. - 22.30 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Lied für
Harrogate. Songfestival. — 21.45
Nieuws. — 22.05 Das Biest muss
sterben Film. — 23.55 Nieuws.

ZDF
20.15 Die Frau meiner Traume.
Revuefilm. — 21.45 Nieuws. —
21.50 Sportstudio. - 23.05 Thriller
(fj. - 0.10 Nieuws.

D 3

NED 2
12.00 Het Capitool. - 17.50 Oogst
in beeld. - 18.20 Op zicht. Kunstmagazine. — 18.45 Sesamstraat.
- 19.00 Studio Sport 2. - 20.00
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. —
20.40 Humanistisch verbond. —
20.45 De lachende scheerkwast.
— 21.20 El Salvador, een nieuw
Vietnam? - 22.15 BGTV (Info). 22.45 Nieuws.

RTB 1
12.00 Faire le point Debat - 13.00
Nieuws. - 19.30 Nieuws. - 20.00
Chansons a la carte, (show). —
22.00 Ann Dollwood. (tv-film). —
23.05 Nieuws.

F1
19.30
Originele
vogelsoorten
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.35
L'amour en fuite. (film). — 22.05
Kantonnale verkiezingen. — 22.55
Brazilië —West-Duitsland
(voetbal).

A2

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Der Cho-

F3
20.00 Benny Hill (humor). - 20.30
Le romantisme ou la revolution
romantique (dok.). — 2125 Korte
films. - 22.05 Nieuws. - 22.30
Laura (film).

ARD

9.15 Loon naar werken? (Open
school). - 9.45 Telegym. - 10.00
Eucharistieviering vanuit St.-Lambrechts-Woluwe. — 11.00 Konfrontatie (debaO. - 12.00 Nieuws
voor gehoorgestoorden. — 14.00
De Lentewijding. Ballet van Igor
Stravinsky. — 14.40 Voor boer en
tuinder. (Open school) 15.15 Wereldbeker veldlopen te Rome. —
16.30 Aktie openbaar vervoer. —
17.00 Sammy's Supertrui. Jeugdfilm. — 17.55 Sportuitslagen. —
18.00 De Bereboot - 18.05 Leven... en laten leven (kwis). — 19.45
Nieuws. — 20.00 Sportweekend.
— 20.30 Diana Ross in Concert
Show. — 21.50 Van vader op zoon.
De familie Keldermans. - 22.20
Nieuws.

NED. 1

moi. Protestlied. — 21.55 Verkiezingen. — 22.55 L'homme, le singe,
l'homme (dokJ. - 23.25 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Chantez-le

TVEkspres
De dikste vriend

van uwTV.

20.00 Nieuws. - 20.30 lm letzten
Moment (film). - 21.40 Verkiezingsnieuws uit Nedersaksen. —
22.00 Koningin Silvia van Zweden
(dok). - 22.45 Nieuws. - 22.50
Schooltelevisie. — 23.35 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 20.45 BrazilëWest-Duitsland (voetbalreportage). - 22.50 Nieuws. - 23.05
Santana (rock).

D 3
19.55 Gewestelijk nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Wetenschap met
computer (dok.). — 21.00 Auslandsstudio.

LUX.
19.30 Filmmagazine. 20.02
Starsky et Hutch (f.). - 21.02 La
petite vertu (film).

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Steckbriefe
(f). — 21.15 Goethe (herdenkingsprogramma). — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Vier Gesichter einer
Stadt (film). - 0.25 Nieuws.

Dinsdag
23 MAART
BRT 1

ZDF
19.30 Musicbox mit Desiree. —
20.15 FaustI (toneel). - 22.10
Heute-journal. 22.30 Shirley
MacLaine. — 23.10 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Montagabend im
Dritten. — 21.45 Wir antworten. —
22.00 Reisebekanntschaften (tvfilms). - 23.20 Nieuws.

LUX.
20.00 La grande roue (variété). —
21.00 Deux Anglaises et le continent (film).

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot. — 18.05 Sesamstraat. —
18.35 Loon naar werken? (open
school). — 19.07 ZIJ, de pastor
(KTRO). - 19.45 Nieuws. - 20.15
Hitring. — 21.10 Verover de aarde.
22.00 IQ (kwis). - 22.25
Nieuws.

BRT 2
19.00 Elektron. - 19.45 Nieuws. 20.15 Knipoog: toerisme. — 20.45
Constans (film). - 22.20 Bonjour
la France (open school).

NED 1
18.58 Nieuws. - 19.00 EO kinder-

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
bereboot. — 18.05 Sesamstraat. —
18.20 Klein, klein kleutertje. —
18.35 Mohadjirin (open school). —
19.05 Beestenboel. - 19.10 Popeye. — 19.22 Uitzending door
derden (over landbouw). — 19.45
Nieuws. — 20.15 Terugkeer naar
Brideshead (f). - 21.05 Sportshow. — 21.50 Wikken en wegen
(verbruikersmagazine). — 22.30
Nieuws.

NED 1
18.58 Nieuws. - 19.00 Tweetie. —
19.10 Daar vraag je me wat (wetenschappelijk programma). —
19.50 Galactica (sf-0. - 20.40 De
Henk Elsink show. 21.37
Nieuws. — 21.55 Voor een briefkaart op de eerste rang (filmkwis).
— 22.40 Wijding hulpbisschop P.
Bar OSB. - 23.05 Nieuws.

NED 2
18.35 Sesamstraat (kleuterserie).
— 18.50 Jeugdjournaal. — 18.59
Tarzan, heerser van de jungle
(strip). - 19.23 Jan J. De Bom v/h
de kindervriend. — 20.00 Nieuws.
— 20.27 Achter het nieuws. —
21.10 Eindelijk van school (f). —
21.35 Koning klant (konsumentenrubriek). — 22.00 De vereenigde
staat (f). - 22.25 Pisa (satire). 22.35 Sonja op maandag. — 23.40
Nieuws.

Z A T E R D A G
(20 maart) De Beatlemania
beleefde een toppunt toen op 17 juli 1968 in het
Londense Piccadilly Circus de Beatles-tekenfilm The
Yellow Submarine in wereldpremière ging. Opgewonden en hysterische taferelen speelden zich af in en rond
de zaal. Het filmverhaal van De gele duikboot zo luidt de
titel van de film in het Nederlands, is gekonstrueerd
rond een aantal klassieke Beatles-songs en enkele
speciaal voor de film geschreven liedjes. Met „De gele
onderzeeër" reizen de Beatles naar Pepperland om de
muziekminnende bevolking aldaar te bevrijden van haar
bezetters, de Blauwe Miezers. Op hun tocht ontmoeten
de Beatles historische figuren als Napoleon, Einstein,
Freud e.a. Regie; George Dunning (1968) — Het
magazine voor vrijetijdsbesteding en doe-het-zelvers
Studio sport staat in het teken van de lente en zelfs de
zomer (wat de mode betreft). De studio lijkt wel een
bloemenwinkel en in die sfeer wordt de lente- en
zomermode voor dames en heren geprezenteerd (Ned.
1 /KRO). — Het derde deel van Ten Oosten van Eden
(East of Eden), een Amerikaanse reeks naar het
beroemde epos van John Steinbeck gaat in het biezonder over de verdorven Cathy die de naïeve Adam weet
te strikken. Zij trouwen in het geheim. Nog diezelfde dag
verleidt zij Adams broer Charles, die haar spelletje doorheeft, maar haar niet kan weerstaan. (NCRV/Ned. 2)
Z O N D A G (21 maart) - Al sinds 1969 is Diana
Ross weg uit de groep The Supremes, met wie zij elf
nummer éèn-hits heeft gemaakt. Toen begon zij een
suksesvolle solo-carrière. Later waagde zij het als
filmaktrice, een stap die al even suksesvol bleek te zijn.
Vanavond brengt de BRT een show van haar die werd
opgenomen in Caesars Palace in Las Vegas. Diana
Ross wordt over een tweetal maanden verwacht in Europa. Het staat al vast dat zij haar Europese toernee zal

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Nous irons
a Paris (film). - 23.00 Nieuws.

RTB 2

F1
20.00 Nieuws. - 20.35 Santé (medisch magazine). — 21.35 Portret
Simone Signoret. — 22.30 Jazz
portrait. Theolonius Monk. — 23.00
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws — 20.35 Emmenezmoi au theatre (Le journal d'une
femme de chambre) — 22.00 Teatermagazine — 23.15 Nieuws.

F3
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NED 2

18.35 Sesamstraat.
Jeugdjournaal. — 18.59
(strip). - 19.05 AVRO
- 20.27 Dallas (f) lands glorie (f). - 22.1
vuur (over politiek). —
toestand in de wereld
Honderd beroemde s
(dok.). - 23.45 Nieuws

RTB 1

19.00 Waalse gewesteli
teiten. — 19.30 Nieuws,
testament (f). - 20.50 E
mon cher Einstein (wet€
lijk programma). — 21.1

jonge echtpaar uitbeelden zijn net
toneelschool en gaan een sukse
moet (Vara, Ned. I) — In de Vare
die loopt onder de verzamelnaan
wordt de aandacht gericht op he
front tijdens de Vietnam-oorlog, \
stad Madison in Wisconsin. Madis
geroepen tot het leukste plekj
Amerika. Juist in dit stadje kwame
de oorlog in Vietnam op gang en
het eerst op straat. In gespre
politieagenten, universiteitsverte
wordt teruggekeken in de tijd (N
een nieuw Vietnam?, wordt getoc
1979, toen de junta zich van de m
gebeurde in en rond San Salvac
Midden-Amerika dat het toneel i
verschrikkelijke burgeroorlog, v
klasse zich probeert te handf
Amerikaanse steun. Voor heel v
vast dat dit land een tweede Vietn
ka (VPRO/Ned. 11).

M A A N D A G (22 maart) derden wordt gezocht naar een i
of er nog toekomst is in de gla
konsumentenmagazine Wikken
Louw het gesjacher met werkaa
gevende bijverdiensten" aan en v\
reizen naar Spanje, met inbegn
voor de W.K. Voetbal (BRT),
wetenschappelijke magazine De
waarin vragen van kijkers word
aan de orde: de geschiedenis var
betekenis van de driehoek; slaper
waarom is de gemiddelde licha
waarom is fietsen gezond. KRO/
hebbers worden verwend in het f
briefkaart op de eerste rang. Dez(
steeds; filminformatie, een kwis, in
ten, een gast enz., alles verpal'
(KRO/Ned. 1).

D I N S D A G (23 maart) - I
Etienne Verhaegen een reportag
de Denkyra's, een stam in Ghans
heerst via magische praktijken (
ters en Jan Keymeulen prezente
wetenswaardigheden waar de jet
toont (BRT 2). Knipoog (BRT 2)
toerisme. — Constans is een uit 1
film van Zanussi, die handelt ovi
Solidariteit, waarin een eerlijk
boven water wil houden, komproi
zelfs voor korruptie moet kiez(
worden in Nederland Provincia
gehouden. De Avro geeft van
gelegenheid om telefonisch vrai
fraktievoorzitters van de vier groc
vuur/Ned. 2). — Voetbalfans kij
(Ned. 1) waarin een samenvatt
vriendschappelijke wedstrijd Scl

21.20 Le Wallon a l'école (Waalse
uitzending).

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19 40
Regionaal programma — 20.00
Les jeux de 20 heures (spel). —
20.30 Elise ou la vraie vie (film) —
22.10 Een portret van Algenje
(dok.). - 23.05 Nieuws.

krant - 19.30 De Walt
21.00 Op weg naar he
land (religieuze gespre
21.37 Nieuws. - 21.55
vandaag. 2210 C
(over de kerken) — 23.
Schotland — Nederland.
Nieuws.
'

ir3civ. :

IVIaandag
22 MAART

m

beginnen en eindigen in Nederland. (Diana Ross in konceri — BRT). — Het Nederlandse tv-spel Buigen of
Barsten heeft als tema het onbegrip van de jonge generatie voor de oorlogstrauma's van ouderen. De jonge
akteur en aktrice (Esgo Heil en Hedie Meyling) die het

W O E N S D A G (24 maa

samenvatting van de vriendscha
g i ë - R o e m e n i ë (BRT 2) - BR
Soort bij soort uit dat de NederI
1979 op het Nederlandse schern

15

TV-programma's
^
9 30 De Waltons (f) i«eg naar het beloofde
leuze gesprekken) —
ws — 21 55 Den Haag
2210 Denk-beeld
jrken) - 23 00 Voetbal
-Nederland 23 20

samstraat
—
18 50
laal - 1859 Archibald
1905 A V R O s toppop
)allas (f) - 21 20 Hol3 Cf) - 2210 Vragenpolitiek) - 2330 De
T de wereld — 2335
beroemde schilderijen
2345 Nieuws

Ise gewestelijke aktuali930Nieuws - 1 9 5 5 L e
Cf) — 2050 Elementaire,
Einstein (wetenschappenma) — 21 50 Carnets

du court-metrage beige — 2250
Nieuws

2055 Volontaires pour une destination inconnue (tv-filn:i)

2000 Nieuws — 2015 Bananas
(humor) — 21 00 Aktualiteiten —
2145 Dallas (f) - 2300 Arena
(kulturele info) — 000 Nieuws

RTB 2

F1

ZDF

2000 Nieuws — 2035 Autour de
Charles Trenet (variete) — 21 40
L'adieu aux as (f) - 2235 Het bal
der vogels en vampiers (dok) —
2305 Nieuws

2100 Heute-journai
2120
Schwiengkeitem beim atmen (reportage) — 2205 Filmnieuws —
2250 Der Chef ist eine Dame
(opera) — 2345 Nieuws

A 2

D 3

2000 Nieuws - 2035 L'etat sauvage (film) — 22 30 Filmmagazine
— 2315 Nieuws

1945 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Arbeitsplatz —
21 00 Komische Geschichten mit
Georg Thomalla (O - 21 45 Gale-

F3
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2030 Fabiola (film) - 2200 Memoires de France (magazine) —
2300 Nieuws

d e n zijn n e t a f g e s t u d e e r d v a n d e
een suksesvolle carnère tegeIn de V a r a - r e e k s o v e r A m e r i k a ,
•rzamelnaam De onderste
steen,
ïricht o p h e t A m e r i k a a n s e thuisam-oorlog, via h e t p o r t r e t v a n d e
)ns:n M a d i s o n w e r d d o o r Life uitu k s t e plekje o m t e w o n e n in
adje k w a m e n de protesten tegen
Dp gang e n k w a m e n d e a k t i v i s t e n
In g e s p r e k k e n m e t a k t i v i s t e n ,
rsiteitsvertegenwoordigers
enz
n d e tijd ( N e d 1) In E/ Salvador,
wordt getoond w a t sinds oktober
;h v a n d e m a c h t m e e s t e r m a a k t e ,
S a n S a l v a d o r , h e t kleine land in
het toneel is g e w o r d e n v a n e e n
eroorlog, waarin d e heersende
t te handhaven met krachtige
/ o o r heel w a t m e n s e n staat h e t
veede V i e t n a m w o r d t v o o r A m e n -

12 maart) — In Uitzending
door
t naar e e n a n t w o o r d o p d e v r a a g
IS in de g l a s t u i n b o u w En in zijn
e Wikken en wegen p a k t M i e i
•net w e r k a a n b i e d i n g e n e n „winsti n " aan e n w e e g t hij d e p e p e r d u r e
m e t inbegnp v a n e n t r e e k a a r t j e s
bal (BRT) — In h e t populairagazine Daar vraag je me
wat
Ijkers w o r d e n b e h a n d e l d k o m e n
iiedenis v a n s l o t e n e n sleutels, d e
l o e k , slapen e n d r o m e n bij d i e r e n ,
Idelde l i c h a a m s t e m p e r a t u u r 3 7 ° ,
z o n d K R O / N e d 1 e n d e filmlief/end in het f i l m m a g a z i n e \/oor een
e rang D e z e f o r m u l e d o e t het n o g
e e n kwis, i n t e r v i e w s , f i l m f r a g m e n alles v e r p a k t in e e n p r o g r a m m a

maart) — In Kqk mensen b r e n g t
en reportage over de koning van
i m in Ghana, w a a r o v e r die k o n i n g
praktijken ( B R T 1) - Bart Peeen p r e z e n t e r e n in Elektron allerlei
w a a r de j e u g d belangstelling v o o r
og (BRT 2) is v o l l e d i g g e w i j d aan
s IS een uit 1980 d a t e r e n d e P o o l s e
handelt o v e r h e t Polen v a n v o o r
•en eerlijk m e n s , die h e t h o o f d
en, k o m p r o m i s s e n m o e t sluiten e n
moet kiezen
( B R T 2) M o r g e n
d Provinciale S t a t e n v e r k i e z i n g e n

geeft v a n a v o n d d e k i j k e r s d e
fonisch v r a g e n t e stellen aan d e
d e vier g r o o t s t e partijen ( V r a g e n ïtbalfans k i j k e n naar Studio
sport
s a m e n v a t t i n g zal zitten v a n d e
edstnjd Schotland —Nederland

I

ARD

(24 m a a r t ) — N o g
voetbal
v r i e n d s c h a p p e l i j k e w e d s t n j d Bel' 2) - B R T 1 z e n d t h e t tv-spel
t d e N e d e r l a n d s e zuil N C R V al in
idse scherm bracht Deze N C R V -

LUX.
2000 Medecins d'aujourd'hui (f)
— 21 00 Comment reussir quand
on est c et pleurnichard (kluchtfilm)

BRT 1
Open school 1530 Wat 'n weeri
— 1600 Bonjour la France —
1700 O p het Schildpadplein
1730 Tnangelklub 1800 De
Bereboot — 1805 Sesamstraat
— 1820 Beestenboel (animatiefilm) - 1825 Buck Rogers (SF-f)
— 1912 Uitzending door derden
(SP) - 1945 Nieuws - 2020
Arnold Cf) — 2045 Soort bij soort
(tv-spel) — 21 45 Andre Fontaine
Ontspanning 1962-1981 (fundamenten) — 2235 Nieuws

BRT 2
19 00 Gezondheidsmagazine —
1945 Nieuws - 2015 China aspekten van een kuituur (reportage) - 2055 Marty - 2230 België—Roemenie
(voetbalreportage)

NED 1

p r o d u k t i e die o n d e r d e o n g i n e i e titel „ T h e r a g p i c k e r s
d o o r d e Ierse a u t e u r N o r m a n S m y t h e w e r d g e s c h r e v e n , g a a t o v e r het g e w e t e n e n e e n z a a m h e i d — Marty
IS é é n v a n d e s u k s e s v o l s t e films uit d e j a r e n vijftig H e t
v e r h a a l is e e n v o u d i g e n r o m a n t i s c h e e n e e n v o u d i g e
slager uit d e a r m o e w i j k v a n N e w Y o r k , d e B r o n x , w i e n s
b e s t e j a r e n al a c h t e r h e m liggen, o n t m o e t e e n v r o u w
m e t w i e hij b e s t k a n o p s c h i e t e n e n m e t w i e hij w e l e e n s
z o u willen t r o u w e n Z i j n o m g e v i n g v i n d t e c h t e r d a t zij
niet d e g e p a s t e v r o u w is v o o r h e m Regie D e l b e r t

1530 De dieren van het groene
woud — 15 55 Het kleine leeuwejong - 1645 Ren je rot - 1858
Nieuws — 1900 Provinciale Staten Verkiezingen (verkiezingsprogramma) — 2000 Nieuws —
20 27 Provinciale Staten Verkiezingen — 2350 Nieuws

NED 2
1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 1859 De jongens Veerman ( f ) — 1925 Kenmerk (Info) - 2000 Nieuws
2027 Socutera - 2032 Motorsportgala — 21 25 Infoshow —
2210 Mamaq Maki (dok over de
Inca's) - 2235 Taxi Cf) - 2 3 0 2
Sportvissen — 2337 Nieuws

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten - 1930 Nieuws - 1955
Risquons tout (kwis) — 21 05 Facettes (vanete) — 22 20 Le choc
des idees (getuigenissen) — 23 20
Nieuws

RTB 2
1955 Sports 2

F 1
2000 Nieuws - 2035 Kinderen
en publiciteit — 21 35 Jules et
Georgia (tv-film) - 22 45 De Goldberg-variaties (Bach)
— 2345
Nieuws

M a n n ( 1 9 5 5 - z w / w ) M e t E r n e s t B o r g n i n e , B e t s y Blair
( B R T 2) In Motorsportgala
k u n n e n m o t o r f a n s e e n uur
lang g e n i e t e n v a n s p e e d w a y , m o t o r c r o s s , sprint, trial,
m o t o r b a l l , s t u n t s e n z ( V e r o n i c a - N e d 2)
D O N D E R D A G
(25 m a a r t ) N e t 25 jaar
g e l e d e n w e r d d e EEG o p g e r i c h t m e t h e t d o e l d e
bevordering van de harmonische ontwikkeling van de
e k o n o m i s c h e aktiviteiten b i n n e n d e a a n g e s l o t e n landen
D e p l o e g v a n Panorama b r e n g t e e n u i t g e b r e i d p o r t r e t
v a n d e z e organizatie, w a a r n a e e n p a n e l g e s p r e k v o l g t
( B R T 1) H e t j o n g e r e n m a g a z i n e Een vinger in de pap
( B R T 2) h e e f t als t e m a „ J o n g e r e n in t e h u i z e n " — In het
p o p u l a i r e s p r a a k v e r w a r r e n d e spelletje Babbelonie is d e
Nederlandse slijmkweler A n d r e Hazes te gast ( A v r o /
N e d 1)
V R I J D A G
(26 m a a r ü — D e 5 d e a f l e v e n n g v a n
M a u r i c e d e W i l d e s r e e k s De Nieuwe Orde gaat o v e r d e
h o u d i n g v a n d e B e l g i s c h e r e g e n n g e n v a n L e o p o l d III
n e t v o o r e n bij h e t u i t b r e k e n v a n W O II Titel Een
r e g e r i n g o p d e d o o l ( B R T 1) — D e V a r a z e t d e m e r k w a a r d i g e film Elisa, zin van mijn bestaan (Elisa, via mia3
v a n d e S p a a n s e r e g i s s e u r C a r l o s S a u r a (1977) o p h e t
s c h e r m Zijn toenmalige v r o u w Geraldine Chaplin speelt
d e h o o f d r o l F e r n a n d o R e y s p e e l t d e rol v a n d e v a d e r
d i e zijn v r o u w e n k i n d e r e n t w i n t i g jaar g e l e d e n in d e
s t e e k liet e n zich in e e n z a a m h e i d t e r u g t r o k in h e t platteland H I J h e e f t indertijd radikaal g e b r o k e n m e t d e
m a a t s c h a p p i j e n v e r w e r p t alle b u r g e r l i j k e n o r m e n e n
w e t t e n N a al die j a r e n b r e n g t zijn d o c h t e r Elisa h e m e e n
b e z o e k D a t b e z o e k b e t e k e n t v o o r Elisa, die zelf in e e n
krisis leeft, v e r h e l d e r i n g Z i j o n t d e k t o v e r e e n k o m s t e n
t u s s e n haar leven e n d a t v a n haar v a d e r H e t w e d e r z i j d s
b e g n p g r o e i t m e t d e d a g e n uiteindelijk besluit zij o o k t e
b r e k e n m e t haar o m g e v i n g e n z i c h definitief bij h e m te
v e s t i g e n ( N e d 1)

BRT 1

BRT 1

1400 Schooltelevisie - 1800 Bereboot — 1805 Sesamstraat —
18 35 Dieren van het groene woud
Ctekenfilm) 1858 Juke Box
CKate Busch zingt) - 19 07 Rwanda (korte film) — 1917 Uitzending
door derden (CVP)
19 45
Nieuws — 2010 Wit - rood - goudi
(telefoonkwis — 2050 Panorama
2200 Dallas (f) 2245
Nieuws

1400 Schooltelevisie - 1800 De
Bereboot — 1805 Sesamstraat
— 1820 Klem klem kleutertje —
18 35 Hoe word ik Olympisch kampioen m zeven l e s s e n ' (Open
School) — 1900 Arabeske (korte
film) — 19 07 Natuur in Nederland
(dok) — 1917 Koningen van de
wildernis ( d o k j — 1945 Nieuws
— 2015 De nieuwe orde (een
regenng op de dool (mei-juni 40)
— 2210 Jazz music (het Elvin
Jones SexteO — 2240 Nieuws

BRT 2
19 00 Een vinger in de pap (magazine) 1945'Nieuws 2010
Basketbal (reportage) — 2145
Premiere

NED 1
18 58 Nieuws — 19 00 Vinger aan
de pols (medisch magazine) —
1925 The Dubliners Cshow) —
2000 Babbelonie Cspraakverwarrend spel) — 20 35 Jonge mensen
op het koncertpodium — 2137
Nieuws — 21 55 Politieke partijen
2205 Bibliofilie Cde boekenweek) — 2315 Nieuws

1835
Sesamstraat
—
1850
Jeugdjournaal — 1859 De Muppet show — 19 25 Dubbelpion Cf J
2000 Nieuws — 2027 Lou
Grant Cf) - 21 20 Brandpunt
21 55 De Sullivans Cf) - 2220 De
alles IS anders show Cover de media) — 23 20 Muziek ter overdenking — 2335 Nieuws

RTB 1
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 1930 Nieuws — 1955
Hoe kunnen babys gered worden? Cdok) - 2020 La grande
menace Cthriller) — 2210 Le car
roussel aux images — 2315
Nieuws

RTB 2
2000 Vrouwen in de Himalaya
Cdok) — 20 50 Pomme d Api Copera naar Offenbach) - 21 40 Videodokument - 22 25 Basketbal Cfi
nale van de Europabeker)

2000 Nieuws - 2035 Malesherbes advocat du roi Ctv-film) —
2210 Energie Cdok) 2305
Nieuws

A2

20 00 Nieuws - 20 25 F r a n k r i j k Noord-lerland
(reportage)
—
22 20 Des grands jours et des
jours ordinaires (dok) — 23 10
Nieuws

F3

F3

1920 Gewestelijke nieuws —
1940 Regionaal programma —
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 L.e wagon de Martin (tvfilm) - 2205 Nieuws

1920 Gewestelijk nieuws - 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures Cspel) —
2030 Les coulisses du cinema
Cdok) - 2210 Nieuws

ARD

2000 Nieuws — 2015 Ich werde
warten (tv-film) - 2200 Globus
— 23 00 Die schwarze Windmuhie
(spionagefilm) — 045 Nieuws —
1 00 Voetbal ( A r g e n t i n i ë - B R D )

2000 Nieuws 2015 25 jaar
Europese Gemeenschap Cdok) —
21 00 Scheibenwischer (kabareO
— 21 4 Cafe in takt (show) —
23 00 Puriteinse Amerikanen in de
aanval - 2330 EK basket 015 Nieuws

1900 Beeld van een vijver Cdok)
— 1945 Gewestetijk nieuws —
2000 Nieuws - 2015 Gesprekken en ontmoetingen — 21 45
Paradijs aan de Yukon Creportage)
— 22 15 Ich verspreche zu zahie
I gangsterfilm) — 2320 Nieuws

LUX.
2000 Hit-parade - 21 00 Chuka le
-edoutable Cwestern) — 22 30 Por
trait d'artiste

1858 Nieuws - 1900 De Willem
Ruis Lotto show — 20 35 Haagse
bluf - 2137 Nieuws 2155
Mevrouw Fortuin Cpraatprogramma) — 2235 Elsa zin van mijn
bestaan Cfilm) — 0 4 0 Nieuws

1835 Sesamstrraat
—
1850
Jeugdjournaal — 1859 Mode m
muziek 82 - 1920 Wordt u al geh o l p e n ' CfJ - 2000 Nieuws
2027 De fabriek CfJ - 21 30 Martm Eden Cf) - 2 2 2 0 A k t u a T V
-

RTB 1
1900 Waalse gewesteljike aktualiteiten - 19 30 Nieuws - 19 55 A
suivre Cinfo) — 21 15 Chytilova
versus Forman Creportage) —

F 1
2000 Nieuws - 2035 Le chateau
de Bart)e-Bleue Copera van Bela
Bartok) — 21 40 Humor op tv,
tijdens de jaren zestig Cmagazine)

A 2
2000 Nieuws - 2035 Marcheloup Cf) — 21 30 Apostrophes
Cmagazine) — 2250 Nieuws —

1920 Gewestelijke nieuws —
1940 Regionaal programma —
20 00 Les jeux de 20 heures Cspel)
— 20 30 Ekonomisch magazine —
21 30 Lis et Laura Ctv-film)

ARD

ARD

O3

NED 1

F3

F1

2000 Nieuws — 2035 Dessinemoi un bateau Chet bouwen van
een houten vissersbooO — 21 40
Les enfants du rock Cshow) —
2315 Nieuws

ZDF

1900 Dag aan dag — 1930 Lieve
plantjes — 19 45 Nieuws — 2015
De Muppets Cshow) — 2040 De
gebroeders Karamazov Cfilm)

NED 2

NED 2

A2

21 00 Heute-journal - 21 20 Die
Profis Cf) - 2215 25 jaar EEG
(diskussie) 2300 A u t o s Ctv
film) - 010 Nieuws

BRT 2

2000 Nieuws - 2015 Zeit der
Liebe Zeit der Abschieds Cfilm) —
21 55 Ekonomische rubriek —

ZDF
1930 Auslandsjournal — 2015
Der Alte Cf) - 21 15 Het filmsukses met Ginger Rogers CdokJ —
22 00 Heute-journal - 22 20 Kultureel magazine — 2250 Sport am
Freitag — 23 20 Das Zeichen des
Vampirs
Cgnezelfilm)

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 21 00 Kollege Betnebsrat Cover bedrijven) — 21 30 Gott
und die Welt - 2200 Das Licht
der Gerechten Cf)

LUX.

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Show-express — 21 00 Heute-journal —
21 20 Die Bonner Runde - 2220
Transes • Reiter auf dem toten
Pferd (tv-film) - 2345 Nieuws

20 00 Embarquement immediat (f J
— 21 00 Une belle fille comme moi
(film) - 2240 Autorubnek

poggenpohl

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 2015 Ein feiner Herr
(film) - 21 20 Gif in de lucht (dok)
- 22 05 Hinter den Schlagzeilen
- 22 50 Nieuws

LUX.
2000 Hit-parade de I Europe
21 00 Siegfried (toneel)

-

1

keukens
Kuchen-Zentrum
Belgielei 66,
2000 Antwerpen
Tel 031-3007 72
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Kritisch bekeken

Tentoonstelling in Brussel
W a a r de meeste Europese hoofdsteden hun grote
exposities doorgaans tijdens de zomermaanden
plannen, zorgde Brussel deze winter bijna voor een
expo-indigestie. D e Kunstschatten uit China zijn er
nog steeds (tot 18 april), evenals Leon Spilliaert
(tot 4 april), terwijl in de Passage 44 Ta'Atora
startte (Polynesische kunst, tot 18 april). N o g tot 31
maart gaat in het hoofdgebouw van de Generale
Bankmaatschappij de vierde grote tentoonstelling
in de hoofdstad, M o g o l - J u w e l e n , en ook zij is een
b e z o e k beslist waard. W i e het rijtje bekijkt is
ongetwijfeld verwonderd over de plotse Brusselse
belangstelling voor het, vooral O o s t e r s e , exotische
(Spilliaert werd trouwens van Parijs overgenomen).
D a t een privé instelling als de G B M het aankan om
zo 'n monumentale juwelententoonstelling te
brengen is nog begrijpelijk (al moet de verzekering
alleen al 'n fortuintje kosten), maar het is vooral
verheugend dat zij het doet (en dat de gezakte
goudprijs er voor wat tussenzit, is maar 'n grapje).

Schitterende
Nauratan-halssnoer

Mogol-Juwelen
in de Bank
De Mogol-keizers
Voor wie de tentoonstelling bezoekt, IS het kopen van de fraaie,
maar niet bepaald goedkope katalogus bijna een "must" Niet alleen
staan de 126 getoonde objekten
er, meest in kleur, in afgedrukt met
een summiere, maar afdoende beschrijving... maar daarenboven bevat hij een zestal korte, verhelderende essays over de historiek en
de technieken van de juweelkunst
in India. En voor het tenvoile genie-

Gouden tulbandversiering. Goud
bezet met diamanten, robijnen,
parels, smaragden en geïncrusteerd bergkristal. Wit, rood en
groen email. Lahore, 17de eeuw.

ten van deze sublieme tentoonstelling IS enige toelichtende informatie zeker geen luxe Maar ja, zo
'n katalogus lees je met ter plaatse,
het wordt dus nagenieten.
Nadat het machtige, door de wijze
en legendarische Asoka verenigde Indische rijk in 185 uiteen viel,
kwam het stilaan onder de invloed
van Islamitische veroveraars om in
1526 onder de heerschappij te
komen van de Mogol-keizers, uit
Centraal Azie (Ferghana) afkomstige Mohammedaanse heersers.
De grote bloeiperiode van hun rijk
lag rond 1700, waarna er een
geleidelijk verval begon en het
land herhaaldelijk door Perzische
plunderaars onder de voet gelopen werd (ZIJ roofden de beroemde Koh-I-Noor diamant en de Pau-
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wetroon), om uiteindelijk Brits te
worden In 1875 sloegen Indische
soldaten van het Britse leger (ter
plaatse om de Engelse handelsbelangen te beschermen) aan het
muiten Nadat de opstand neergeslagen was, werd de laatste Mogol-keizer, Bahadur Sjah II, verbannen en lag de weg open voor de
vorming van het Britse wereldimperium, waarvan koningin Victoria
in 1876 de keizerin werd.
De periode van de Mongols werd
gekenmerkt door vele, vooral interne oorlogen afgewisseld door
al dan met langere periodes van
welvarende vrede De keizers zelf
waren soms bekwame, soms fanate, soms wijze, soms wrede, maar
altijd diktatoriale heersers. Dat hun
vrijwel onbeperkte macht toch teloor ging had drie oorzaken. Allereerst, maar in feite de minst belangrijke, innerlijke familietwisten
en machtskonflikten Veel ingrijpender was het feit dat de Mogols
mohammedanen waren, terwijl de
Indiërs zelf kwasi uitsluitend Hindu's waren. Deze kloof tussen de
heersende macht en het volk tastte het rijk als het ware vanuit zijn
binnenste aan. Toen in de 18de en
19de eeuwen dan de buitenlandse
handelsmaatschappijen (Portugese, Hollandse, Franse en vooral
Engelse) met hun milities zich op
de kusten gefortifieerde posten
bouwden, was het lot van het
Mogol rijk in feite al tjezegeld

Een verbluffende
mini-schatkamer
Hoe machtshongerig en krijgszuchtig de Mogol-keizers ook waren, ZIJ waren ook praalziek, maar
steeds met een verrassende dosis
aan goede smaak. Bijna zonder
uitzondering waren de keizers dan
ook veeleisende mecenassen die
er een luxueuze hofhouding op na
hielden en vooral belangstelling
koesterden
voor
bouwkunde
(denken w e maar aan het ontstellend mooie Taj Mahal grafmonument te Agra), miniatuurschilderen, dekoratie en natuurlijk juwelen. Vooral onder de lange regeerperiode van de tolerante Abkar
(1542-1605) kwamen de juweliersateliers tot grote bloei. Deze keizer was ook de grondlegger van

de monumentale Mogol bouwstijl,
waarin zijn architekten een geslaagde kombinatie tot stand
brachten van de uit Perzië ingevoerde Moslim architektuur en
van de traditionele Hindu bouwkunst
De in de tentoonstelling getoonde
juwelen vormen een, volgens de
inrichters, naar omvang nooit eerder getoonde kollektie Ze in detail
beschnjven is een in dit bestek
onbegonnen werk Wat opmerkelijk is, IS dat de kollektie als „grootste" toch eerder beperkt is (tussen de 126 nummers bevinden
zich dan nog een 26-tal miniaturen
en gebruiksvoorwerpen) en dat er
van de eerste Mogol-eeuwen
kwasi mets getoond wordt. Dit is
wellicht te wijten aan het feit dat
vele juwelen hersmolten werden
om zo de mode te volgen, terwijl
andere terecht kwamen in de nog
tot de verbeelding sprekende
schatkamers van de Hindu tempels of nog steeds eigendom zijn
van een aantal prinselijke families.
Ook is het geweten dat vele juwelen geroofd werden of vernietigd
tijdens
lijkverbrandingsceremoniën
Het juweel had in de Indiase samenleving een belangrijke sociale
funktie, niet enkel als sieraad, maar
ook als religieus objekt (zelfs de
Hindu-goden aanbaden met juwelen getooide afgoden) of voor het
beschermen van de gezondheid
(profylactische juwelen). Dit verklaart misschien waarom in sommige juwelen (hoe verfijnd die op

van goud en parels. 19de eeuw.

zich ook zijn) de stenen ons vrij
ruw voorkomen. Lange tijd gold
immers de idee dat de stenen hun
bovennatuurlijke kracht verloren
wanneer ze geslepen werden.
Hoewel Indie tot in de 18de eeuw
de enige producent van diamant
was (de Braziliaanse diamanten
werden in 1732 „ontdekt", de Zuidafrikaanse pas in 1865), geldt Lodewijk van Berquem, een in het
middeleeuwse Brugge werkende
Antwerpenaar, voor velen nog als
de uitvinder van het diamantslijpen. Wat historisch evenwel
hoogst twijfelachtig is, ook als men
het weergaloze vakmanschap van
de Indische steensnijders en polijsters bekijkt (en dat van de
zetters, emailleerders en fileerders
moet er beslist met voor onderdoen). De getoonde juwelen tonen vele aspekten van het ambacht, sommige zijn bijna bezwerend sober waarin de stenen een
als het ware magische funktie vervullen, andere zijn van een subliem
en overdadig raffinement heel en
al op luister en praal afgestemd.
Maar stuk voor stuk zijn ze pure
„juweeltjes" van een verbijsterend
meesterschap, gevoel voor kleur
en materie, zin voor harmonie en
verfijnde levenskunst Tot einde
maart kunt u ze nog bekijken, een
ervaring vol overweldigende luxe
en schoonheid.
Nic van Bruggen
Mogol-Juwelen
Generale Bankmaatschappij
Ravenstemstraat 29, Brussel
tot 31 maart

Vlaams nationale boekenbeurs
te Gent
op vrijdag 26 maart van 20 u.-22 u. en zaterdag
27 maart van 9 u. 30-18 u.
In zaal Roeland, Korte Kruisstraat 3, 9000 Gent
Een inrichting van VU-arrondissement Gent-EekIo
Deze „boekenbeurs" wordt officieel geopend door
Hugo Schiltz, nninister van de Vlaamse Genneenschap,
op vnjdag 26 maart om 20 u
(In samenwerking met het Vlaams-nationaal Boekenfonds)
Iedereen welkom Gratis toegang
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Nationale
poëziewedstrijd
voor de jeugd

Boudewijn De Groot
met dubbelplaat
Bij Philips verscheen de „nieuwe"
van Boudewijn: een live dubbelelpee die tijdens zijn koncertreeks
door Vlaanderen vorig jaar is opgenomen in de Kulturele Centra
van Hasselt en Westrand-Dilbeek.
Het gaat om een verzameling van
bekende suksesliedjes, grepen uit
zijn beter werk dat niet zo insloeg
en een keuze uit Boudewijns recente liedjes.
Van bij het inleidende „Naast jou"
(uit „Voor de overlevenden") en
„Als de rook om je hoofd..." valt op
dat de klankkleur van 's zangers
stem dieper is in vergelijking met
de opnamen van zo'n tien jaar
terug. Het verblijf in Californië
haast een jaar lang heeft Boudewijn De Groot ook muzikaal beïnvloed, en zoals zijn begeleiders in
de afgedrukte interviews binnenin
de hoes duidelijk maken is Boudewijn zich meer dan te voren bewust van wat hif brengen wil en de
wijze waarop het moet. De aanpak
is bij veel liedjes rechtlijniger, de
nummers muzikaler omlijst en steviger afgerond. De Westcoastdreun komt ook bij momenten om
de hoek kijken, waarbij het vroegere wat al te losse kleinkunstig
gedoe nu meer ruggegraat meekreeg.
Op de eerste twee kanten staat
werk uit zijn nieuwe periode halfweg zeventig en zijn jongste el-

pee, waarbij „De zwemmer" en het
pittige „Calypso" het meest aanspreken, naast het drieluik „Waar
ik woon, wie ik ben, en wat geweest is...". Plaatkant drie houdt
halfweg een korte trilogie in, met
een gesproken inleiding die jongere luisteraars revelerend zal in de
oren klinken. De vroegere fans en
jonge dertigers kennen hem echter het best van „Beneden alle
peil" van het steeds prachtige
„Verdronken vlinder" en „Testament". Met ouwe suksessen als
„Jimmy", „Tante Julia" en de „Malle
babbe" raakt het publiek in de
wolken, als voorspelbare afsluiter
doet de ode aan het „Land van
Maas en Waal" het nog steeds.
„Concert" is de beste keuze voor
een hernieuwde kennismaking
met vroeger en nu, en voor jongere luisteraars misschien een na te
volgen voorbeeld.
JOHAN VERMINNEN
Na een achtdaagse toer door Nederland is onze Johan Verminnen
terug en zijn koncertagenda door
Vlaanderen tot eind mei volgeboekt. Morgen vrijdag (19 maart)
treedt hij op in Voortkapel (Westerlo) om 20 u. in de Gemeentelijke Feestzaal Stijn Streuvels. Zaterdag is Verminnen te Gent en
zondag te Namen.

vroegere minister voor Koloniën.
Er zijn drie grote tema's in te
onderscheiden. Eerst de problemen die in het kabinet-Pierlot behandeld werden, van „Administratie" tot „Verzet". Interessant hierbij
o.a. het hoofdstuk over de informatie die men kreeg uit bezet
België, over de voorbereiding van
de „civil affairs"-periode (bevrijding van het territorium), over financiële aangelegenheden, over
de Belgische koopvaardij, het mediabeleid en de zgn. Studiekom-

( Standaard suggestie )
x^

gesciiiedenis
van België
door
Eis Witte enJanCraeybecio(
Spanningen in
een burgeriijice
democratie 1850-1981

Standaard
Wetenschappelijke uitgeverij
Verkrijgbaar m elke b o e k h a n d e l
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Boudewijn
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missie voor naoorlogsproblemen.
Een tweede tema betreft de informatie en propaganda over België
en Belgisch Kongo. Het gaat hier
over de nieuwstelegrammen van
Inbel en Prescobel, de gedrukte
publikaties (binnen- en buitenlandse pers en boeken), radio, foto's
en film.
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BESTEL-zenden aan Postbus 212-2000 A n t w e r p e n
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1

Proklamatie: oktober 1982.

Ten slotte zijn er nog enkele diverse dossiers m.b t. de periode juist
vóór de oorlog, over de periode
juist erna (zaak van de Emissiebank) en personalia van Albert De
Vleeschauwer (toespraken enz.)
Al met al dus een belangrijk geheel over èèn van de belangrijkste
figuren in de uitgewezen Belgische regering te Londen. Het gebruik van de inventaris wordt des
te vruchtbaarder door de index
van personen en organismen die
men achteraan vindt.

535blz.,geb.890fr.

I

Uiterste datum voor inzending: 15
september 1982.

naam
adres

|

|
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D. Martin, Archief Albert De Vleeschauwer.
Brussel. 1981. offset, 142 p.. met index. 200
fr (Inventarissen,
11).
Geïnteresseerden
wenden zich tot het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis
van de
Tweede Wereldoorlog.
Leuvenseplein
4,
bus W. 1000 Brussel (02-218.45.27).

De toe te wijzen prijzen bedragen:
5.000 fr., 3.000 fr., 2.000 fr. en vijf
boekenpakketten elk ter waarde
van 500 fr.

Verhalen van Jos Ghysen
en Gerrit Krol
Jos Ghysen toont zich in dit boek
,£r komen betere tijden" opnieuw
de schrijver die door zijn humor
de lezer deugddoend weet te ontspannen op een niet platvloerse
manier.
Het boek is een samenbundeling
van vijfenveertig verhaaltjes, stuk
voor stuk vlot leesbaar en vol
geestigheden.
Hij laat ons op een komische
manier het verschil tussen de
reakties zien op een reis van zijn
vader vroeger, naar Brussel en
een reis die de schrijver nu onderneemt naar Amerika.
Er komt zowat van alles aan de
beurt.
Een verblijf in Nïmes waar hij in
een plantsoentje op een bank wat
zit uit te rusten in de onmiddellijke

Een derde tema behandelt de problemen van het Belgisch leger in
Groot-Brittannie en de Weermacht-Force Publique, en de verkeersmiddelen van, naar en via
Afrika i.v.m. de oorlogsomstandigheden. Enkele hoofdstukken: bewapening, luchtvaart, personeelsgebrek, Weermacht in het gevecht.

Politieke

Besteladres

Deze Rederijkerskamer zegt hiermee haar taak in het literaire leven
van deze tijd te vervullen door het
werk van jongere dichters te bevorderen en bekend te maken.
Alle jongeren die in 1982 de leeftijd van 25 jaar niet bereiken, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Het volledig reglement is aan
te vragen op volgend adres- Sekretanaat Nationale Poëziewedstrijd, p/a de h André Savaete,
Kranenburg 12, 8200 Brugge 2.

Sergius

Archief Albert De Vleeschauwer
uitgegeven
Het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog publiceerde zopas zijn elfde inventaris. Het
betreft hier de inventaris van het
Archief Albert De Vleeschauwer,
door Dirk Martin.
De géinventarizeerde dokumenten hebben betrekking op Albert
De Vleeschauwer en zijn ministerie van Koloniën te Londen tijdens
de tweede wereldoorlog. Zij werden aan het centrum geschonken
door de nabestaanden van de

Op initiatief van de Rederijkerskamer „De Gezellen van de Heilige
Michiel", te Brugge, wordt voor de
negende maal de tweejaarlijkse
poëziewedstrijd voor de jeugd georganizeerd.

Jos Ghysen.
nabijheid van Alphonse Daudet .
Toen hij nog kind was nam zijn
moeder hem mee naar de hoedenwinkel, als zijn vader een hoed
ging kopen in een hoedenzaak
mocht hij niet mee., alleen heren
kwamen daar over de vloer
Jos Ghysen beschrijft hoe hij in
Evergem-Wippelgem — waar hij
een lezing ging houden — is terecht gekomen. Hij had er nog
nooit van gehoord en dacht dat
het een grap was...
O p 10 mei kwamen de Duitsers
ook in zijn dorp langs. Maar vóór
die datum waren de Pruisen er al
een tijd als nonnen en paters

verkleed. Van onderuit de nonnenkleren zouden Duitse soldaten te
voorschijn komen en hun brevieren werden mitrailletten...
Wie van dit genre ontspannende literatuur houdt mag dit boekje
zeker niet missen op zijn boekenplank. (P.V.H.)
— Er komen betere tijden. Heideland. Hasselt, 1981, 132 biz., 195 fr.

Deze verhalenbundel — „Halte
opgeheven" — bevat zestien verhalen. Ze zijn stuk voor stuk vlot
leesbaar, daarenboven wordt het
boek geestig ingeleid.
De novelle „De zoon van de levende stad" is één van de verhalen.
Daarin schrijft de auteur Gernt
Krol dat hij als jonge man op een
morgen in december zijn geld van
de bank haalt en een kamer huurt.
Hij vindt zichzelf nu klaar om het
avontuur tegemoet te zien en niet
alleen de meisjes maar alle mensen te ontvangen. Maar zijn aandacht gaat vooral naar de eersten
met wie hij moeilijk kontakt durft
te leggen. En als er eentje is met
wie het gelukt is, zoals met Hester
bijvoorbeeld, beschrijft hij de lotgevallen die hij met haar tegenkomt.
Gerrit Krol weet ons ook te boeien
door zijn beschrijving over het
verdwijnen van een bewoonde
woonwagen aan de rand van de
aangroeiende stad Verder zijn o.a.
de verhalen getiteld: „Het heksennest", „De jonge Texier", „De grauwe vliegenvangst", enz .
Zoals de meeste jongelui heeft de
schrijver in het leger gediend en
ook daarover brengt hij ons een
reportage, allemaal gebeurtenissen los van elkaar die toch één
samenhangend geheel vormen
HIJ doet de zes Groninger kerken
aan ons oog voorbijtrekken, de
interieurs en laat ons zien wat er in
de kerkelijke diensten gebeurt.
Dan komen we met hem terecht
op een booreiland in de oceaan en
laat hij ons meekijken naar de
draaiboorpijp die centimeter voor
centimeter zakt tot op een diepte
van 2.950 meter!
Volgens de schrijver is niets in zijn
verhalen verzonnen!*alleen de stijl
heeft hij bedacht. (P.V.H.)
— Halte opgeheven is uitgegeven door de
uitg. E. Querido, Amsterdam, 204 bIz., 29 fl.
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Kritisch bekeken

Een gelukkige tegenslag
Vitas Gerulaitis, tiende gerangschil<t op de wereldranglijst en
reekslioofd nummer drie, heeft de tweede Belgische indoortenniskampioenschappen gewonnen. In de finale rekende hij af met
de zeventienjarige Zweed Mats Wilander. De jonge landgenoot van
Björn Borg was „de" verrassing van een tornooi dat maar moeilijk de
brede sportmassa kon boeien.
Wilander, vorige week nog zevenenvijftigste op de wereldranglijst,
zou normaliter in de halve finale het kampioenschap hebben moeten
veHaten. Zijn opponent heette evenwel Glickstein en niet McEnroe.
De Wimbledonkampioen, rond wie het BOIC dit.tornooi had opgetrokken, viel vroegtijdig uit met een voetverstuiking. Gelukkig waren
toen alle kaartjes voor de eindstrijd al verkocht-

Mats Wilander heeft evenwel het
tornooi gered. In de finale tegen
Gerulaitis demonstreerde hij zoveel talent en lef dat mag worden
verondersteld dat hij over een
paar jaar zijn onovertroffen landgenoot Borg in de internationale
top zal gaan vergezellen.
Wilander bedreigde de achtentwintigjange Gerulaitis zo nadrukkelijk dat deze in de tweede set
van de eindstrijd oog in oog stond
met de nederlaag. Geluk en routine deden de balans toen in het
voordeel van de Amerikaan overhellen. In de derde en beslissende
set was Wilander zijn veerkracht
en originaliteit kwijt Hij verloor
toen tegen een sterkere.
Gerulaitis, die zaterdagavond in de
halve finale superieur tennis had
gespeeld tegen Jimmy Connors,
lag fel gebrand op de overwinning
in dit tornooi. Hij wordt immers
gesponsord door de Belgische
racketfabrikant Snauwaert en het
is algemeen geweten dat in deze
sport „alles" rond geld, publiciteit
en sponsorship draait
Gerulaitis, onmiskenbaar een
spontaan talent bouwt verder aan
een indrukwekkende conne-back.
Nadat hij in de zomer van '81 van
de vijfde naar de twintigste plaats
tuimelde op de wereldranglijst
werd hij door de „onvermijdelijke"
kenners afgeschreven als toptennisser. Gerulaitis, die ooit op Wimbledon de W c h van de eeuw
speelde (soortgelijke appreciatie
wordt ook in de tennissport drie-
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maal per jaar toegekend) tegen
Borg, bleek deze winter over onverhoopt veel morele en fysieke
weerstand te beschikken. Hij
speelde sterk in het Masterstornooi, klom tien plaatsen op de
wereldranglijst en behoort nu opnieuw bij de wereldtop.
De voortgezette come-back van
Gerulaitis en de spektakulaire
doorbraak van Mats Wilander
hebben de Belgische indoorkampioenschappen, die in hun aanvangsfase de massa weinig of met
beroerden, gered. Een zoveelste
finale McEnroe-Connors zou mogelijk het Belgische publiek meer
hebben aangesproken maar internationaal zou hij weinig weerklank
hebben gevonden. De heren staan
in de loop van een jaar immers geregeld tegenover elkaar in de
Grand Prix-tornooien. Zonder dat
dit evenwel de waardeverhoudingen grondig kan veranderen.
De tennishiërarchie wordt vastgelegd op Roland Garros, Wimbledon en Flushing Meadow. In deze
drie kampioenschappen, die samen zes weken beslaan, wordt
uitgemaakt wie hoeveel miljoenen
opstrijkt in het Grand Prix- en
WCT-circuit Want de tennissport
verheugt zich over een financiële
hoogkonjunktuur zonder weerga.
In de loop van een kalenderjaar
worden zo'n... honderdtien tornooien ingericht Zesentachtig ervan behoren tot het Grand Prixcircuit In deze Grand Prix, die
worden ingericht onder de auspi-

ciën van de Internationale Tennis
Federatie, moeten telkens minstens tweeëndertig deelnemers
aanzetten en kunnen punten voor
de wereldranglijst (opgemaakt
door de ATP: de spelersvakbond)
worden gewonnen. In totaal vertegenwoordigen deze zesentachtig
tornooien, die mekaar natuuriijk
noodgedwongen moeten overiappen en die ambitieuze organizatoren tot financieel opbod aansporen, zo'n zeventien miljoen dollar
prijzengeld... Volledigheidshalve
voegen we er nog aan toe dat het
Grand Prix-circuit het wingebied is
van ene Mc Cormack, de sport- en
publiciteitsmagnaat die er van
droomt de paus Coca-Cola te laten drinken in een reklamespot..
Alsof het voor die beklagenswaardige tennissers nog niet genoeg
was meende Lamar Hunt een
multi-miljonair uit Dallas, zijn eigen
WCT (Word Championship Tennis) circuit te moeten opzetten
Tweeentwintig tornooien met
nooit meer dan zestien deelnemers en met een totaal prijzenbedrag van acht miljoen dollar. Verhoudingsgewijs valt er bij Lamar
Hunt bijgevolg aanzienlijk méér
geld te verdienen dan in de Grand
Pnx. De heren begrepen dit overigens bijzonder snel. Zij spelen
voor de meestbiedenden... Een
voorbeeld- momenteel is in Rotterdam een Grand Prix aan gang met
Connors, Vilas en Gene Mayer. In
Straatsburg (WCT) spelen LendI,
Gerulaitis en McEnroe die wegens
zijn voetverstuiking wel verstek
moest geven...
De financiële vraatzucht is gewoon onstilbaar en zij moet op de
lange termijn tot de devaluatie van
de vele (kunstmatig opgeblazen)
tornooien leiden. De konkurrentie
tussen Grand Prix en WCT (Lamar Hunt wil zelfs zijn eigen wereldranglijst opmaken) is bijgevolg
slechts koren op de molen van de
vedetten die er zich geleidelijk aan
rekenschap van beginnen geven
dat er met hun sport ontzaglijke
bedragen gemoeid zijn dife vroeg
of laat nog meer geldgieren
moeten aanzuigen en die uiteindelijk tot algemene neergang zullen
leiden.
In de gegeven omstandigheden
was de voortijdige uitschakeling
van John McEnroe een zegen
voor het Brusselse tomooi. Een
gelukkige tegenslag zelfs. Mats
Wilander was maandag wereldnieuws in tennis. En om zich internationaal te kunnen vestigen moet
een tornooi „opzienbarende feiten" afleveren. In de boven geschetste kontekst zijn die erg zeldzaam geworden.
Daarom mag Brussel zich gelukkig
achten. Al nrK)eten wij lachen met
BOIK-sekretaris Adrien Vanden
Eede die na afloop van de kampioenschappen trots beweerde
dat zijn tomooi inmiddels al het
B-statuut had verworven. Wat er
zou op neerkomen dat het onmiddellijk achter Roland Garos, Wimbledon en Flushing Meadow zou
worden gewaardeerd. Dit is natuuriijk een grapje. Na de grote
tornooien en de Masters gaapt de

grijze leegte. Niet is meer of minder belangrijk. McCormack brengt
wie waar men betaalt De vedetten komen hun klusje opknappen.
Voor Gerulaitis was er de stimulans van de Belgische sponsor. En
Wilander zette een eerste belangrijke stap op de weg naar de
internationale erkenning. Daaraan
ontleende het jongste tornooi zijn
belang.
Veel meer dan aan het zogezegde
B-statuut van de ambitieuze
Adrien die de commerciële ambities van zijn BOIK nu prachtig
weet in te kleden: „Wij menen dat
de beroepssporters (de tennissers dus) geld voor de amateurs
kunnen aanbrengen. Wij voeren

een managerstaak uit maar pompen de winst opnieuw in de
sport..."
Niet kwaad t)edacht al ligt het in de
werkelijkheid wel even anders. De
televisie brengt het geld aan. Zij
lokken de sponsors naar het
BOIK. Coca-Cola, du Pare, Browning, Citroen, Lotto, Gemeentekrediet en GB-Inno-BM hebben in de
voorbije week urenlang televisiepubliciteit gekregen. Vermits BRT
en RTB plat gaan liggen wanneer
het BOIK spreekt mag het niet
eens een kunststukje worden genoemd wanneer zo'n kapitaalkrachtige sponsors worden aangetrokken...

Onwaarschijnlijke
aanleg
In de nadagen van zijn schitterende carrière slaagt M\e\ Puttemans er nog geregeld in de
sportwereld te verbazen. Op het
veldloopkampioenschap in Waregem presteerde hij beneden
peil. Hij werd weliswaar geselekteerd voor het wereldkampioenschap van zondag eerstkomend
maar zijn besluit intussen aan te
zetten in de maraton van Rome
oogstte veel kritiek. Het ene sluit

immers het andere uit- Dat is
best mogelijk maar inmiddels
won Miei die prestigieuze maratontocht De eerste waaraan hij
ooit deelnam. Het bewijst alleen
maar over welke onwaarschijnlijke aanleg deze atleet uit het
Leuvense wel moest beschikken.
Meteen daalde hij ook beneden
de magische tijdsgrens van 2 uur
10 minuten. De beste Belgische
prestatie aller tijden.
Waar liggen eigenlijk de grenzen
van deze atleet die over een zo
lange tijd zo vaak schitterde en
die Gaston Roelants, de beste
atleet die Vlaanderen ooit voortbracht, het dichtst in kunnen en
willen benaderde?
Meteen rijst de vraag of Miei nog
meer maratons zal lopen en of hij
in deze specialiteit nog meer
roem kan vergaren. Het kan onmogelijk worden voorspeld want
niets lijkt minder op een maraton
dan een» maraton. Tussen de
twintigste en de veertigste kilometer doen zich vaak de spectaculairste ontwikkelingen voor.
Wie hier kruipt vliegt ginder en
omgekeerd. Verklaarde Miei overigens zelf niet na afloop dat hij
na dertig kilometer geen moment
wist wat er vijfhonderd meter
verder met hem zou gebeuren?
De onwaarschijnlijke klasbak die
Puttemans is hield evenwel
stand en behaalde een der
schoonste overwinningen uit zijn
loopbaan.
Die maraton van Rome, waarin
maar liefst veertigduizend mensen aanzetten, is flink op weg
een klassiek gebeuren in de atletleksport te worden. Het openbreken van de maratonwedstrijden voor de grote massa blijkt
overigens een groot sukses.

H/eekbbd IcS)

XJIaams Nationaal

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

O n d e r d i t m o t t o g a a n t u s s e n 21 m a a r t e n 4 a p r i l in d e v i j f V l a a m s e
p r o v i n c i e s kaderdagen d o o r v o o r het VU-kader, de leden en dé s y m patlzanten.

een onstuitbare Volksunie!
•

Zondag 21 maart 1982

Provincie West-Viaanderen
Zaal „ S p o r t i e f
Meensesteenweg
8700 Izegem
Tel. 051-30.01.25
Voormiddag:
a a n v a n g 10 u.

118

Namiddag:
a a n v a n g 14 u.
M i d d a g m a a l v o o r z i e n aan
2 2 5 fr. p e r p e r s o o n . I n s c h r i j ~ven t e r p l a a t s e .

•
Z a t e r d a g 27 maart
Antwerpen, M e c h e l e n - M e c h e l s Miniatuurteater
•
Zondag
28 maart.
Brabant,
Strombeek-Bever - Kultureel Centrum
•
Z a t e r d a g 3 april. L i m b u r g , A s Hotel „Overeinde"
•
Z o n d a g 4 april O o s t - V l a a n d e ren, A a l s t - zaal „ T e r M a e l "
Tijdens de voormiddag, vanaf
10 u , zijn er t w e e w e r k v e r g a d e r i n g e n In d e e e r s t e v e r s c h a f t d e

K o n g r e s k o m m i s s i e t o e l i c h t i n g bij
het k o m e n d e V U - k o n g r e s „Ecologie en ekonomie. Naar een nieuw
e v e n w i c h t " . In d e t w e e d e s e k t i e
gaat alle a a n d a c h t naar d e g e meenteraadsverkiezingen
van
o k t o b e r 1982 Z o w e l d e p r o g r a m m a t i s c h e o p s t e l l i n g v a n d e V U als
aspekten van propagandistische
en technische aard k o m e n daarbij
aan b o d
N a d e m i d d a g , o m 14 u , is er e e n
meeting w a a r o p het ganse kader.

de leden en de sympatizanten
w e l k o m zijn
M i n i s t e r H u g o S c h i l t z zal d e h o u d i n g e n d e rol v a n d e V o l k s u n i e in
de Vlaamse gemeenschapsregering s c h e t s e n , w a a r n a a l g e m e e n
sekretaris W i l l y D e S a e g e r ingaat
o p d e v e l e v r a g e n d i e v a n u i t d e afd e l i n g e n t o e g e k o m e n zijn
T o t slot r o n d t a l g e m e e n v o o r z i t t e r
V i c A n c i a u x d e k a d e r d a g af m e t
een toespraak over de politieke
aktualiteit

De Taalklachtenbus, nieuwe aflevering...
W I J schreven een brief aan Time LifeInternational (Nederland) B V , Ottho
Heldnngstraat 5 1066 A Z Amsterdam,
om t e vragen dat aan een klant in
Vlaanderen Nederlandstalige formulieren zouden toegestuurd worden voor
de betaling
W I J krijgen thans antwoord van de
betrokken firma dat alleen tweetalige
stortingsbiljetten ten gerieve van de
abonnees in België worden gebruikt

In het Ministerie van Financiën te
Dendermonde bestaat er een Sociale
Dienst die een restaurant uitbaat ten
behoeve van de ambtenaren
Deze Sociale Dienst levert toelatingskaarten af in het Nederlands, doch de
stempel die daarop voorkomt is tweetalig
WIJ hadden met verwacht dat in Dendermonde nog tweetalige stempels in
omloop waren en hebben dan ook
geprotesteerd tegen deze handelwijze
De lezers of bezoekers van dit restaurant zullen ons wel willen mededelen
of de handelwijze van de Sociale
Dienst IS gewijzigd Indien dit met het
geval is zullen wij ons verplicht zien
een klacht in te dienen bij de Vaste
Kommissie voor Taaltoezicht

Een lezer uit Komen stuurt ons een gemeentelijk informatieblad, genaamd
„Infor Services Comines", waarin wij
het volgende lezen de inwoners van
Neerwaasten, Houthem. Waasten,
Ploegsteert en Komen worden verzocht ztch aan te melden om hun
fietsplaten af te halen Hetzelfde gebeurt voor het afhalen van het huisvuil
Bovendien deelt de rijksdienst voor
arbeidsbemiddeling mee welke plaatsen men zo al kan bekomen in de
streek van Komen Deze plaatsen zijn
natuurlijk uitsluitend voorbehouden

aan de Franstaligen aangezien de
mededeling plaats vindt in het Frans
Ook de schepen van sp)ort Gilbert
Deleu, doet mededelingen die uitsluitend in het Frans voorkomen in het
bald „Infor Services Comines"
WIJ protesteren bij het gemeentebestuur van de gemeente Komen en
feiliciteren de lezer die een klacht heeft
ingediend bij de vaste kommissie voor
taaltoezicht Wij hopen dat Komen zal
inzien dat het in stnjd handeK met de
wet doch, gelet op de heksencampagne vrezen wij het tegenovergestelde

Taalklachtenbus
Postbus 73
9000 Gent 12
Een lezer van „Wij" die een vaste klant
IS ovengens signaleert ons dat hij als
Nederlandstalig werknemer van een
bedrijf tegen arbeidsongevallen verzekerd IS bij de verzekeringsmaatschappij N.V. Urbaine UAP, Belliardstraat 32
te Brussel
Het gaat hier om sociale bescheiden
en akten die door wetten of reglementen worden voorgeschreven
Niettemin gebeuren de betalingen wegens arbeidsvergoedingen aan het
slachtoffer op tweetalige formulieren
WIJ hebben geprotesteerd bij de firma
Urbain UAP en er op gewezen dat hun
houding in strijd is met artikel 52 op het
taalgebruik in bestuurszaken
Wij
wachten op antwoord en wij hopen
dat ZIJ gevolg zullen geven aan onze
oproep

De firma Finaplastlc-Sedam uit Wevelgem stuurt nieuwjaarswensen aan
haar klanten via tweetalige stempels

aangebracht op de enveloppes Verder deelt ZIJ aan haar klanten de
sluiting van haar bednjf mee op het einde van het jaar voor het opmaken van
de inventans en tevens wisselt zij
uitsluitend in het Frans nieuwjaarswensen uit per brief Hetzelfde geschiedt
wanneer klanten achteruit zijn met hun
betalingen Deze handelwijze is weliswaar met onwettelijk, maar zeker niet
hoffelijk, hetgeen wij hebben laten
weten aan de firma
Ten slotte, en dat vinden w e erg,
sturen ze eentalig-Franse fakturen aan
hun Nederlandstalige klanten en zij
roepen de verontschuldiging in dat hun
computer in het Frans is ingesteld,
daar de meeste klanten in Wallonië
wonen
Zelfs al IS dat zo, dan is dit geen reden
om de wet te overtreden Wij hebben
de firma aangemaand de wet na te leven Doet ZIJ dit met dan dienen wij
klacht in bij de vaste kommissie voor
taaltoezicht

De protesten zijn niet meer te tellen
m b t de produkten die in de handel
worden gebracht zonder Nederlandse
gebruiksaanwijzing of zonder zelfs enige Nederlandse etikettering Wij citeren
Piz Buin - self tan Dit produkt werd
gekocht te Brugge met gebruiksaanwijzing in het Duits, Engels, Frans en
Italiaans
Papieren zakdoekjes Noky, fabnque
en Grande Bretagne par Sodipan Dit
produkt werd gekocht te Brugge en
bevat geen woord Nederlands
Giers, gekocht in een reformwinkel te
Knokke Gold-Hirz en Millet entier Ook
hier ontbreekt weer het Nederlands
Deze reformwaren worden geproduceerd door een pvba in Wilnjk
Nog andere produkten uit reformwinkels dragen etiketten zonder het minste woord Nederlands Patés au blé

complet et soja Morga. Het enige
Nederlands dat er te bespeuren valt is
„Reformwaren Aartselaar"
Z o kan men de reeks verder zetten en
onze korrespondent citeert nog een
ander produkt nl een koffiezetapparaat van AEG waar de gebruiksaanwijzing op het toestel in vier talen voorkomt, met uitzondenng van het Nederlands
Indien onze briefschnjver zo vnendelijk wil zijn telkens de adressen van de
firma's of de winkels waar hij deze
produkten gekocht heeft mede te delen, dan protesteren wij bij deze firma's
of winkels In elk geval moge de lezer
hieruit afleiden dat er meer en meer

neiging komt om geen produkten meer
te kopen indien er geen Nederlandse
gebruiksaanwijzing of etiket op voorkomt
W I J kunnen dit streven slechts goedkeuren hoewel geen een van de aanduidingen op de produkten in stnjd is
met een wet of een dekreet Wij pogen
in de wet van 8 augustus 1980 niettemin toch een artikel uit te zoeken dat
ons toelaat bij de Vlaamse raad een
dekreet in te dienen Z o kan het niet
aanvaard worden dat de gebruiker niet
zou beschermd worden door het gebrek aan Nederlandse gebruiksaanwijzingen
Rob Vandezande, senator

Top-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14.
16
17
19

J A N C A U D R O N , Aalst
Willy Kuijpers, Herent
Enk V a n d e w a l l e , I z e g e m
A n n y L e n a e r t s , Wilrijk
Jef Vinex, E r p s - K w e r p s
Paul C r e s e n s , S c h a f f e n
Rik H a e l t e r m a n , D e n d e r w i n d e k e
Albert Huyghe, Veurne
Willy S e r p i e t e r s , O o s t e n d e
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem
Lieve F a v o r e e l , L a u w e
Veerie Thyssens, Ekeren
Volksunie St-Ulnks-Kapelle
G e o r g e s Raes, L e d e g e m
J o h a n V a n C o p p e n o l l e , S t -Truiden
Volksunie Zedelgem
Guido Boone
Volksunie W o m m e l g e m
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Frans Kuijpers, Schilde
Oktaaf Meyntjens, Burcht

1.704
1.020
648
600
576
276
252
240
216
192
168
168
156
144
144
138
132
132
120
120
120
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Kamerlid Joos Somers:

ANTWERPEN

„Mechelse openbare werken
jarenlang verwaarloosd"
Tijdens de vorige regering heeft minister Chabert van Openbare Werken
een objektieve studie laten uitvoeren
over de nood aan openbare wegenwerken in ons land
Een multidisciplinair team heeft dan
een objektieve pnonteitenlijst van
noodzakelijke wegenwerken opgesteld
Kamerlid Joos Somers stelt hierbij
vast dat zeventien van die openbare
werken zich situeren in het arrondissement Mechelen en behoren tot de 300
meest dnngende Zelfs meer dan de
helft van die 17 behoren tot de eerste
100 prionteiten Als men bovendien
ook de optelsom maakt, dan stelt men
vast dat Mechelen voor ruim 8 miljard
achteruitgesteld w o r d t
De huidige minister van Openbare
Werken, Olivier, heeft verklaard zich
met te zullen houden aan de prionteitenlijst van zijn voorganger, waann
meer investenngen voor Vlaanderen
dan voor Wallonië zijn voorzien
Terecht kan men zich nu afvragen op
basis van welke motieven minister
Olivier (PSC) de prionteitenlijst zal
herzien
En in hoeverre zal men nu rekening
houden met ekologische b e z w a r e n '
De ongelukkige situatie op dit vlak is
wellicht het gevolg van een ongelijke
verdeling van de bevoegdheden inzake Openbare Werken en Leefmilieu
Daar waar het nog altijd de centrale minister is die voor Openbare Werken
bevoegd blijft, werden de bevoegdheden voor het Leefmilieu reeds gedecentralizeerd
Als Vlaanderen voor het Leefmilieu op
eigen grondgebied bevoegd is, waarom kan het dan ook met zelf beslissen
over de openbare werken die in Vlaanderen moeten uitgevoerd w o r d e n '
Over deze aangelegenheden wil kamerlid Joos Somers de minister van
Openbare Werken zo vlug mogelijk
interpelleren
ümschnjving van de uit te voeren
werken, tussen haakjes de plaats in
orde van belangrijkheid en de raming
in miljoenen
(17) N216 Antwerpen-Nijlen — vak
Borsbeek
(N242-Ranst
(4,1 km)
140 miijn
(31) A l 2
Brussel-Boom-Antwerpen
— Omschakeling N I 77 naar A l 2
vak Breendonk (N16)-Appeldonkstraat (1,4 km)
137miljn
(33) N I 21 Mechelen-Heist-o/d-BergHerentals — vgk Mechelen-Bonheiden (2,1 km)
155miljn

OCMW Borsbeek
Eén betrekking vacant van parttime gezins- en bejaardenhelpsterChelper)
— min 20 jaar, max 40 jaar, vermeerderd met 5 jaar voor de
voorkeurrechthebbenden,
— Belg zijn,
— burgerlijke en politieke rechten genieten,
— voldoen aan de dienstplichtwetten (voor de mannelijke kandidaten),
— studiegetuigschrift het attest
afgeleverd door het Mm van
Volksgezondheid en van het Gezin, wordt vereist,
— wedde volgens wettelijk barema,
— aanstelling onder stelsel van
het gewoon arbeidskontrakt,
— kandidaturen met curriculum
vitae en met geboorteakte, nationaliteitsbewijs,
militiegetuigschnft (mannelijke kandidaten),
bewijs van goed gedrag en zeden,
een voor eensluidend verklaard
afschrift van het vereiste bekwaamheidsbewijs,
eventuele
bewijsstukken van pnonteit en
voorkeurrechten, dienen met ter
post aangetekende zending toe
te komen ten laatste op 25 maart
1982 op volgend adres OCMW
Borsbeek, p / a Secretans Van
Loo B, Rosekapellestraat 10 te
2210 Borsbeek.
(Adv. 48)
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(34) N I 21 Mechelen-Heist-o/d-BergHerentals — vak Mechelen-Heist-o/
d-Berg (19,4km)
799 miijn
(40) N51 Hastière-Lavaux-Hoogstraten — Ontdubbeling Duffel-Lier
(P51)(5,8km)
90miljn
(62) A l 2
Brussel-Boom-Antwerpen
— Omschakeling N I 77 tot A l 2 vak
grens
VB-Breendonk
(3,9 km)
343 miijn
(70) N I 0 4 Kleine Ring om Mechelen
— vak Nekkerspoel N I 6 opnt A l
( N D (1,5 km)
75miljn
(97) Verbinding Sint-Katelijne-Waver
(R6) - Geplande Ring om Duffel
(1060) (2,6 km)
58 miijn
(113) R6-N121 Trace Vlaamse Executieve — vak Mechelen-Bonheiden Vak Sint-Katelijne-Waver (P51) Bonheiden ( N I 21) — BonheidenHeist-o/d-Berg (2,1 km & 24,25 km)

2 693 miijn
(114) R6 Ring om Mechelen — vak
Sint-Katelijne-Waver (P51 )-0 -L-Vr Waver (P16)-Elewijt (N227) (6,5 km
& 10,2 km)
2070miljn
(205) N I Brussel-Breda (N) - Omlegging Walem (2,45 km)
185 miijn

OCMW Merksem
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve van
- SCHOONMAAKSTER - met 20
uren-prestaties
- SCHOONMAAKSTER - fulltime
De aanvragen voor deze betrekking dienen bi) een ter post aangetekende zending, gericht aan
de heer S Smits, Voorzitter van
het OCMW, uiterlijk op 0204 1982
toe te komen
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bi] het personeelsbureau
Jaak De Boeckstraat 3 — 11 te
Merksem (tel 457580 — toestel
216)
(Adv. 45)

Verkeersstudie
te Ekeren
De verkeersstudie is aan het einde van
de derde faze gekomen en het ogenblik IS geschikt om per wijk hoorzittingen te orgamzeren De geplande hoorzittingen zullen als volgt plaatshebben
• 23 maart 1982 om 20 u voor de
wijken Zilverenhoek en Hoogboom in
de gemeentelijke basisschool, Hoogboomsteenweg 137, 2070 Ekeren
• 25 maart 1982 om 20 u voor de
wijken Leugenberg en Mariaburg in de
lokalen van de school, Schnek 358 te
2070 Ekeren
• 30 maart 1982 om 20 u voor de
wijk Donk in de gemeentelijke basisschool, P Goetschaickxstraat 57, 2070
Ekeren
• 1 apnl 1982 om 2 0 u voor het
Centrum, Gemeentehuis, Veltwijck,
2070 Ekeren
Na een inleidend woord van de heer
Voorzitter zal d m v een dia-reeks een
uiteenzetting worden gegeven over de
doelstellingen van de Verkeersstudie
en de resultaten van het onderzoek
Daarna zal de eigenlijke hoorzitting
plaatshebben om te besluiten met een
slotwoord

TAK-betoging
te Antwerpen
Nationale betoging voor financieel en
ekonomisch federalisme op zaterdag
3 apnl om 14 u op de Groenplaats te
Antwerpen
Omlijsting VU-fanfare Kempenland
Spreker Bart Vander Moere

MAART

(210) N I 2 Mortsel-Waarheeze (N) Verdubbeling vak Lier-Kessel-Nijlen
(3,9 km)
228 miijn
(213) N776 Ring om Lier - Oostelijk
sluitstuk N I 2-N51 (2,4 km) 139 miljn
(216) N I 3 Lier-Diest Vak Lier
(N776)-Koningshooikt
(2,1 km)
148 miijn
(238) N I 0 3
Breendonk-Mechelen
(Battel) — Verbinding Mechelen
(AD-Breendonk ( A l 2) (6,5 km &
0,9 km verbreding)
468 miijn
(278) N I 3 Lier-Diest Omlegging
Berlaar (2,1 km)
116miljn
(288) N216 Antwerpen-Nijlen - Omlegging Nijlen (2,3 km)
101 miijn
Totaal

8425miljn

OCMW Berchem
(Antw.)
BIJ het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk V^elzijn van
Berchem-Antwerpen zijn de betrekkingen vacant van verpleger
of verpleegster, van ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente
en van verpleegassistente.
Leeftijd minimum 18 jaar-maximum 45 jaar op datum van indiensttreding
De sollicitaties, vergezeld van
een uittreksel uit het register der
geboorteakten, een bewijs van
Belgische nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van diploma of
brevet, een militiegetuigschrift
voor de mannelijke kandidaten
en een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, moeten
toekomen uiterlijk op vrijdag 23
april 1982 te 11 uur op het sekretanaat van het OCMW, Uitbreidingstraat 322, 2600 Berchem
Vereiste diploma's of brevetten
Verpleger of verpleegster; brevet van ziekenhuisverpleger of
ziekenhuisverpleegster, diploma
van gegradueerde verpleger of
gegradueerde verpleegster
Ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente: brevet van ziekenhuisassistent of ziekenhuisassistente
Verpleegassistent of verpleegassistente: brevet van verpleegassistent of verpleegassistente
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden
Telefoon 031-30 9870 - toestel 117
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MORTSEL Kleinkunstavond met Willem Vermandere in het
Mark Liebrechtcentrum, Heilig Kruisstraat Inkom 150fr (100 fr
derde leeftijd) Org V U

19

W O M M E L G E M kaasavond met wijn voor VU-leden Is tevens
een ledenvergadering Inschr 250 fr per deelnemer

20

TURNHOUT Bal van de Kempen om 20 u 30 in het Merodecenter Orkest Van Vaerenbergh Inkom 100 fr
EDEGEM Kaartavond orr 2 0 u 15 in Drie Eiken Inr V N S E
NIEL VU-lentebal in zaal „Keizershof", E Vanderveldelaan 25
Om 20 u 30 met het orkest „The New Stars" Inkom 100 fr

20
20
21

21
22

22
25

25
25
26

26
27

27
27
27
27
27
27
29

BORSBEEK: toneelavond „Een plaatsje onder de zon" door het
Mechels Miniatuur Teater O m 20 uur in zaal Relax, gemeentepark, de Robianostraat 54 Inkom 200 fr 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 . VVM-Studiedag in Den Klauwaert om 20 uur
ANTWERPEN (stad): Om 14 u 30 studienamiddag met Walter
Luyten over „Heeft Vlaanderen nog een toekomst?" Wetstraat
12
DEURNE: VUJO-arrondissementsraad in lokaal trefpunt Tumhoutsebaan 28, om 20 u 30 Gastspreker Jan Cornelissen
GROOT-MECHELEN: Voordrachtavond over „De Beiaard en
zijn Muziek" door Jo Haazen, stadsbeiaardier en direkteur van de
Kon Beiaardschool Jef Denijn Om 20 u 30 in de nieuwe
Stadsfeestzaal aan de Botermarkt Org 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 Om 20 u
HERENTHOUT: Bingo-avond t v v Kempens Sociaal Dienstencentrum voor mensen met vragen in zaal Lux om 20 u 200(X) fr
prijzen o a een damesfiets
BOUCHOUT-VREMDE: Breugeltafel - ledenfeest in de parochiezaal te Vremde, om 20 u 350 fr Eregast Vic Anciaux
SCHOTEN: Leeuwenbal om 20 u 30 in restaurant Schotenhof,
Alf Servaislei
HOMBEEK „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 „Prinsenhof", Kapelstraat 19 met Discobar
Jack & Jyll O m 20 u 30
W O M M E L G E M Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Ladders
Smits VK op het „Seheersel" om 17 u
WOMMELGEM

VVM-Studiedag in Den Klauwaert om 20 u

APRIL
1 ANTWERPEN: Pianorecital door Jozef De Beenhouwer om
20 u 30 in het Osternethuis, Meir Inr Coremansknng vzw,
Vlaams Nationale Kulturele Kring
2 W O M M E L G E M : 1ste avond van de kwis voor Wommelgemse
verenigingen Om 20 u in feestzaal Keizershof
2 RANST: VUJO-karnavalbal in het gildenhuis met radio Antigoon
Om 20 u Inkom 60 fr
4 W O M M E L G E M : Dienstbetoon raadslid Mane-Louise Van Eester
van 11 tot 12 u in Den Klauwaert
5 W O M M E L G E M - Derde VVM-avond voor kandidaat-gemeenteraadsleden om 20 u in Den Klauwaert Org V V M voor Wommelgem en omgeving
5 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK. Kursus over de
gemeente als politiek werkinstrument „Een gemeentelijk kultuurbeleid" Om 20 u m de parochiezaal. Grote Baan te Hulshout
9 W O M M E L G E M : Tweede avond van de kwis voor Wommelgemse verenigingen om 20 u in feestzaal Keizershof
10 MEERHOUT. Roek-avond met „The Chrome" om 20 u in de
parochiezaal te Zittaart Org Vlaamse Vnenden en V U J O

(Adv. 49)

Gemeente Ekeren

UNIVERSITEIT A N T W E R P E N
UNIVERSITAIRE INSTELLING
ANTWERPEN
AanweiT/mgsexamen

Onderhoudsbeambte

(Tuinier) (nw,

D Bruto aanvangswedde: 29.504 F per maand aan de hui
dige Index (225,22)
D Aanwervingsvoorwaarden: 1. Geen diplom^a vereist.
2. Min. 2 jaar ervaring land- of tuinbouw of tuinonderhoud
of -aanleg. 3. Rijbewijs min. B of bereid dit te behalen onmiddellijk na aanwerving. 4. Ervaring in gebruik en onderhoud landbouwmachines (o.m. landbouwtractor en toebehoren). 5. Bereid tot eventuele avond- en zaterdagprestaties. 6. De onmiddellijke omgeving van de campus komen
bewonen.
D Algemene voorwaarden: 1. Belg zijn. De betrekking
staat open zowel voor vrouwen als mannen. 2. Aan de
dienstplichtwetten voldoen. 3. Houder zijn van een bewijs
van goed zedelijk gedrag. 4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
D Uitsluitend schriftelijk te solliciteren vóór 15 april 1982
met volledige levensloop waaruit duidelijk de gevraagde
ervaring blijkt.
t e richten aan: Direktie Personeel, U.I.A.,
JJniversiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.

J

BIJ h e t g e m e e n t e b e s t u u r v a n
E k e r e n wrordt e e n w e r f r e s e r ve van SCHOONMAAKPERSONEEL a a n g e l e g d .
Inlichtingen en voorwaarden
te b e k o m e n o p d e g e m e e n t e s e c r e t a r i e , Veltw^ijcklaan 27
te E k e r e n . A a n v r a g e n m e t d e
n o d i g e b e w i j s s t u k k e n te richten a a n de heer burgemeest e r d e r g e m e e n t e uiterlijk o p
15 a p r i l 1982.
(Adv. 55)

GEMEENTE BOECHOUT
VACANTE BETREKKING
ONDERWUZER(ES)
Een betrekking van onderwijzeries) is vacant te Boechout Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen, uiterlijk op 21 april
1982, aangetekend te worden gestuurd aan het college van burgemeester en schepenen - 2530
Boechout, samen met de vereiste
stukken Voorwaarden en alle inlichtingen zijn te verkrijgen op
de gemeentesekretane tel 031552016
(Adv. 44)

m
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Stedelijke Jeugdraad Antwerpen

VU-partijraad bezorgd om Limburgse mijnen

Steeds minder jongeren
voelen iets voor CVP-mantel
De jongste jaren heeft de stedelijke
jeugdraad zich stilaan kunnen opwerken tot een ernstig adviesorgaan waarin jongeren boven alle partijkluwen
heen aan het jeugdbeleid pogen te
timmeren. Konkreet voorbeeld is de
„Jeugddag" die op 16 mei zal doorgaan. Daarin zal men rond zes tema's
(verkeer, onderwijs, spel, kuituur, tewerkstelling en demokratie) een aantal
zogenaamde „specialisten" met de
jeugd konfronteren. De bedoeling is
om tot een jeugdprogramma te komen
waarmee men de politici kan lastig
vallen. Hoezeer men boven partijpolitiek is uitgegroeid wordt duidelijk wanneer men weet dat men de koördinatie
van die dag aan de V U J O heeft toevertrouwd. Een reden te meer om
aandacht aan die dag te besteden.

CVP marginaal
Even opvallend is wel dat de CVP- geïnspireerde jeugdverenigingen in krisis

zitten. Tijdens de jongste vergadering
kwam er van de CVP-jongeren een
officiële vraag aan het stadsbestuur of
zij konden onderzoeken of het sterk ledenverlies van de CVP-jongeren of
andere katolieke verenigingen te verklaren kon zijn vanuit een sterke ontvolking van de stad Antwerpen. Tot
hun spijt moest de stad antwoorden
dat de ontvolking een eind had genomen, zeker wat jongeren betreft In de
mondelinge toelichting verklaarden de
CVP-jongeren dat steeds minder jongeren zich nog tot de CVP-zuil wilden
bekennen, en dat ze daardoor met
meer in staat waren voldoende vertegenwoordigers in de raad aan te duiden. Men pleitte dan ook voor het
doorbreken van de zuilen, zodat niemand zich nog in zijn werking belemmerd kan voelen. Iets wat de V U J O
trouwens al jaren stelt
Thor Bergers

„Het belastingswetboek
is geen bestseller...
...maar de stad zou best toch wel
rekening houden met dit boekje," vond
Hector De Bruyne (VU). Deze opmerking liet hij zich ontvallen in verband
met de stemming van een belastingreglement op de aflevering van administratieve stukken. Men had voorzien om
aan onvermogenden belastingvrijstelling te geven. Ze moesten dan echter
wel met bewijsstukken staven dat ze
wel degelijk onvermogend waren. De
Bruyne vroeg zich af hoe de schepen
dat nu precies ging organizeren. Aan
de hand van het wetboek belooft dit alleszins zeer ingewikkeld te worden.
Tevens kwam hij tussen in verband
met de bouw van een aantal pilonen
voor de geplande havenradar Hoewel
die radar al lang beloofd is zal die de
eerste jaren wel in de kartons blijven.
Hoedanook het zou volgens de Bruyne niet slecht zijn in Antwerpen alles al
klaar te hebben, zodat — wanneer het
Brussel belieft— geen tijd meer verloren w o r d t

Het miljard winst
van het gas
Wilfried Willockx (VU) is kommissaris
in de interkommunale voor het gas
IGAI. In die funktie mag hij de boekhouding kontroleren, zonder zich echter
met het beleid te mogen inlaten. Jarenlang neemt hij al aanstoot aan de
stijgende winstmarges, dit terwijl de
prijzen voor minderbegoeden de pan
uit swingen. Zij pleidooien voor socialere tarieven werden echter steeds
afgewimpeld, omdat men in Wallonië
niet aan sociale tarieven kan werken.
Nu herhaalde Willockx zijn pleidooi in
het publiek en als men de tarieven niet
kon veranderen, zou men nog aan het
vast recht enz. kunnen sleutelen. Voor
het eerst kreeg de meerderheid oor
voor de sociale politiek, ook zij had gemerkt dat de tarieven hoog zijn...

En nog wat verlies
Niet alleen de gasbedeling wordt uitbesteed, ook de parking onder de KNS
wordt in privé-handen uitgebaat Ovengens maakt die belachelijk weinig
winst, 33.300 fr. per jaar Hij wordt
bovendien tijdens de toneelvoorstellingen gesloten Volgens het kollege is er
niemand zo dom om 's avonds zijn
auto onder de grond te steken en er
dan nog voor te betalen. Alleszins een
eigenaardige koncessie. Zoals wel
meer gebeurt heeft de V U tegen deze
handelwijze gestemd.
Dat maakte Bergers trouwens duidelijk toen J. Mees zich sterk maakte dat
hij een beter betalende koncessionaris
kon vinden. Merkwaardig genoeg beloofde het kollege dit te onderzoeken,
maar dan pas na de verkiezingen.
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Wellicht hoopt men het dan zonder
Mees te doen...

Zuid/Noord
Staf De Lie kwam tussen met de
vraag of men in de noordelijke poldergebieden niet wat beter aangepaste
verlichting kon voorzien dan autostradelampen. In Brugge kan men rustieke
lampen plaatsen, waarom in de polder
dan geen landelijke?
Anita Viaene had het ook over planologie, op het zuid. In een zeer uitvoenge nota behandelde ze het plan van
Aanleg-Zuid en vroeg zich af of er
rekening werd gehouden met de laatste trends in Antwerpen die willen dat
dit het terrein bij uitstek voor nachtrekreatie wordt..
Thor Bergers

N a a r aanleiding v a n e e n aantal
recente uitspraken en ontwikkeling e n in v e r b a n d m e t d e L i m b u r g s e
s t e e n k o o l m i j n e n w e n s t d e partijr a a d v a n d e V o l k s u n i e , in v e r g a d e ring o p 13 m a a r t 1982 t e B r u s s e l ,
o p te merken dat:
•
de Limburgse steenkoolmijnen
een strategische bevoorradingsb r o n v o r m e n die het v o o r w e r p
m o e t zijn v a n e e n v o l d o e n d e aktiv i t e i t s n i v e a u (minimale p r o d u k t i e
van 7 miljoen ton per jaar);
•
v e r d e r e a f b r a a k v a n d e Limburgse mijnen w o r d t a f g e w e z e n ;
•
dringend werk moet w o r d e n
gemaakt van
toekomstgerichte
mijnexploitatie, o p basis v a n h e t in
uitvoering zijnde geologisch onderzoek van de steenkoollagen;

•
dringend w e r k moet gemaakt
w o r d e n van d e vestiging van
steenkoolverwerkende
ondernem i n g e n in L i m b u r g ;
•
resoluut moet w o r d e n gekoz e n v o o r d e v o l l e d i g e regionalizering v a n d e vijf nationale s e k t o r e n
en van de o p e n b a r e kredietinstellingen d i e m e t h e t e k o n o m i s c h
overheidsbeleid samen hangen;
•
d e V o l k s u n i e d e eis v e r w e r p t
o m de steenkoolsubsidie voor
1982 t e b e p e r k e n t o t juni 1982 e n
o m d e financiering v a n d e steen-

Inschrijvingen tot en met maandagavond 19 april bij.
Te Neeroeteren: Jan Cuppens, Kinrooiersteenweg 42, tel 8634.50, Erik
Geusens, Hagedorenstraat 4, tel
86.52.00 (VU-sekretans), Wilfned Rosiers, Wijklaan 21, tel 86.3538
Te Maaseik: Jaklien Deben, Oude
Ophoverbaan 88, tel 56.47.38, Piet
Pieters, Heppersteenweg 47, tel
56.42.15
Te Opoeteren: Leo De Clerck, Dorperberg 18, tel. 86.36.24; Mathieu Meuwis,
Neeroeterenstraat 67, (VU-afd.-voorzitter). Renaat Nauwelaerts, Dorper-

aan

buÊthmip

poggenpohl
e.a m o d e r n e o f
KEUKENS
Kuchen-Zentrum
Bejgiëlel 66,
2000 A n t w e r p e n
Tel. 031-30.07.72.

massieve

LIMBURG

IJzerbedevaartkomitee
kanton Maaseik naar Zangfeest
Het IJzerbedevaartkomitee van het
kanton-Maaseik legt een bus in. W e
vermelden graag de opstapplaatsen:
Maaseik-markt, Elen kruispunt Rotem
voetbalplein, Neeroeteren Corner, Opoeteren kerkplein, Dorne kerk, As.
Vertrek 1 2 u . 30. Kom rond 1 2 u . 30
aan uw opstapplaats.
De prijs wordt zo laag mogelijk gehouden en IS tevens gezinsvriendelijk.
150 f r per persoon en 500 f r per gezin
(vanaf 4 personen uit hetzelfde gezin).
De inkom is natuurlijk niet inbegrepen
Dus wees er vlug bij. Het aantal plaatsen in de bus is beperkt tot ongeveer
60.

koolnijverheid te koppelen
d e z e van d e staalnijverheid.

berg 33, tel. 86 34.56, A. Vanderstegen,
Bergeindestraat 66, 85.5849
Te Dilsen: Mathieu Vastmans, Henrylaan 89A. Rotem.
Ook de VU-afdeling Neeroeteren-Opoeteren zal zorgen dat deze Vlaamsnationale manifestatie extra zal lukken.
M. MEUWIS, voorzitter VU-afd.

FW- Tessenderio
danst zich fit

Voetbaltornooi
te Peer
Zoals andere jaren, zal de VU-afdeling
Peer, ook dit jaar weer 'n voetbaltornooi inrichten Dit tornooi zal plaatshebben zaterdag 29 mei e k Aan dit
tornooi zal kunnen worden deelgenomen door 12 ploegen.
Inschrijving en borgsom van 1 (XK) fr.,
die bij deelneming zal worden terugkjetaald, worden van nu af, verwacht op
het sekretariaat. Kaulillerweg 26 te
3572 Peer De borgsom dient gestort
op rekening nr. 335-0350750-44 van
VU-Peer, met vermelding „Voetbaltornooi".

De reeks lessen worden gegeven
door Arlette Bervoets. tumterares. De
lessen kunnen gevolgd worden door
vrouwen van elke leeftijd en zijn bedoeld als ontspanning.

Nationale
ontmoetingsdag
voor VU-vrouwen

Arlette zal ook een reeks buikspieroefeningen aanleren. (Denk even aan
de komende zomer, het strand, de
bikini)
Wanneer? telkens _pp donderdag
van 19u.30 tot 20 a 30 en dit op
volgende data: 18 maart 25 maart, 1
apnl, 22 apnl, 29 apnl, 6 mei, 13 mei en
27 mei. Prip: 300 fr. vooraf te betalen
(voor de ganse reeks).

Een g r o t e n a t i o n a l e
ontmoetingsdag
van de V U - V r o u w e n
gaat d o o r te Brussel
o p z o n d a g 18 a p r i l a.s.
in A n c i e n n e Belgique,
S t e e n s t r . 15 t e 1000 B r u s s e l .

Eens afwezig zijn is beslist geen
hinder om de rest van de lessen te
kunnen volgen, dus meedoen kan nog!

O n t v a n g s t v a n a f 9 u. 3 0
Einde 1 6 u 3 0
Hartelijk w e l k o m !

1 mei te Rijmenam: viering senator Wim Jorissen
Op initiatief van een aantal vrienden en
verenigingen van diverse overtuiging,
wordt op zaterdag 1 mei e.k. om 13 uur
in de „Dits Feesthoeve" te Rijmenam
bij Mechelen, een viering gepland ter
gelegenheid van de zestigste verjaar-

dag van Wim Jorissen, senator voor
Mechelen-Turnhout quaestor van het
Bureau van de Senaat
De organizatoren: „Wij huldigen in
Wim Jorissen de onverwoestbare
werker, de man met het groot orato-

risch talent die velen wist te bezielen
voor zijn ideaal. Wij eren in hem de
man met het enorm dienstbetoon
Kortom, wij wensen hulde te brengen
aan één der merkwaardigste voormannen van de hedendaagse Vlaamse

Frans Baeit in Spectator
„Het parlement heeft niks te doen. We zouden nu de
rijksmiddelenbegroting moeten kunnen bespreken,
belangrijke wetsontwerpen maken, de
regeringspolitiek onder de loep nemen. Maar niks.
We krijgen er de kans niet toe. We vergaderen niet
eens. De regering heeft zich in haar bijzondere
machten opgesloten".
Afspraak met de man die graag viool was blijven spelen en dat
muzikaal tekort nu enigszins compenseert, als eerste viool van de
Volksunie in de Kamer.

DEZE WEEK

BON

lEiHaSiilB'

Ja iK weet dat Vlaanderen nu ook een OPEN nieuwsmagazine heeft —
Ik wtl er kennis mee maken Stuur me gratis en vrijblijvend enkele $
nummers

Naam

Straat nr
Gemeente
Stuur deze b o n n a a r S p e c t a t o r - P r o m o t i e , F o r e l s t r a a t 22, Gent

SPECTATOR VLAANDERENS NIEUWSMAGAZINE

Beweging. Ook al beweert hij niet van
vieringen te houden, dan toch weten
WIJ dat hij graag vnenden ziet Wij
hebben gedacht aan groen en bloemen, om deze bijzondere mens en zijn
lieve vrouw onze waardenng voor zijn
werk te betonen. Daarom wordt het
feest ingericht op het platteland te
Rijmenam in de Dits-Feesthoeve, die in
Vlaamse eensgezindheid van harte
wenst bij te dragen tot het welslagen
van dit feest".
— Alle inschnjvingen, gebeurd vóór 1
april, worden opgenomen in de erelijst
van het huldekomitee Deze erelijst zal
voorafgaandelijk aan de senator worden overgemaakt
— De datum van betaling beslist over
de rangorde bij het toekennen van de
plaatsen
— BIJ ontvangst van uw betaling zal
een kaartje met de te volgen weg naar
de „Dits-Feesthoeve" worden opgestuurd
— Speelruimte in open lucht en opvang voor de kinderen is voorzien
— In het door u gestort bedrag, is uw
deelname in het gelegenheidsgeschenk tiegrepen Met is de uitdrukkelijke wens van senator Jorissen dat
geen bijkomende geschenken of bloemen worden aangeboden.
Het feesteetmaal kost 980 fr voor
volwassenen en 250 fr voor kinderen
(alles inbegrepen) en de bijdrage dient
overgeschreven aan het sekretariaat
van het huldekomitee p a Oscar Renard, Fr Halsvest 6 te 2800 Mechelen
(015/20.33.14)
op
bankrek
2930030269-60
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v u verwerpt
verhoging
Brusselse tramen bustarieven

v u tekende sociale kaart
van Groot-Bierbeek
Dosfelweekeinde te
Bierbeek
Tijdens het weekeinde van 26, 27 en
28 maart 1982 organizeert de Dosfelkring Bierbeek een tentoonstelling van
Afrikaanse en Oosterse kunstvoorwerpen in de polyvalente zaal van de
Kultureel Centrum „De Borre" te Bierbeek
In fiet kader van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking en ten voordele
van de sociale en kulturele werking
van de Dosfelknng, worden diverse
exotische kunst- en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld en te koop aangeboden Een greep uit het „rijke" tentoonstellingsmatenaal komt tegemoet
aan de kunstzin van elke nieuwsgierige
kunstminnaar
Oppervoltese ivoren
schaakspelen, malachieten juwelen,
Chinese antieke porseleinen vazen en
teeserviezen, bewerkte houten salontafeltjes en kisten met ingelegd ivoor,
Nepalese koperen wierookvaatjes,
hasjpijpjes en schalen, ebbehouten
barkasten enz
De tentoonstelling wordt geopend op
vrijdag 26 maart a s om 20 uur, ge-

volgd door een exotische receptie'
Tijdens dezelfde opening wordt de
, Sociale Kaart van Groot-Bierbeek
aan het publiek voorgesteld Deze
kaart werd opgesteld door Theo Chantillon en Luk Vanhorenbeek, die bestaand cijfermateriaal verzamelden en
interpreteerden om eventuele problemen op te sporen en te omschrijven
Dit sociografisch overzicht van de
Dosfelkring belichaamt aldus het streven naar meer welzijn in de Bierbeekse gemeenschap Bovendien kan het
selektief cijfermateriaal een handig instrument betekenen op weg naar een
rationeel gemeentebeleid
Om de tentoonstelling rond te maken
wordt ook een ruimte ter beschikking
gesteld van het VNS-Boekenfonds,
dat interessante voorlichtingslektuur
verspreidt die kadert in het ideeengoed van de Vlaamse Beweging
Het geheel wordt omlijst met akwarellen en pentekeningen van Karel Van
Rijmenant, en met textielwerk, wandkleedjes en olieverfschilderijen van Hilde Bruyninckx
De tentoonstelling is geopend op zaterdag 27 en zondag 28 maart, telkens
van 10 tot 20 uur De inkom is gratis

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder

^

Stdf Kiesekoms

Openingsuren:

Keizerstraat 2
TERN
TERNAT
Tel O02-582 22 22
Tel:

Dinsdag, woensdag t n vrijdag
van f3 tot 20 u. Dondardag van
9 tot 20 u. Zatardag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gsslottn

Tijdens de openbare zitting van de
agglomeratieraad van 17 maart diende
schepen Jan de Berlangeer namens
de V U onderstaande motie in ,De
leden van de VU-fraktie namen met
verwondering kennis van de beslissing, genomen door de minister van
Verkeerswezen, om de tarieven van
het Openbaar Vervoer te Brussel gevoelig te verhogen Wij vinden deze
beslissing, die duidelijk ten nadele valt
van de kleine bedienden, arbeiders en
gepensioneerden, met verantwoord
WIJ vragen dan ook dat de heer minister op zijn beslissing, in verband met
het openbaar vervoer te Brussel, zou
terugkomen en geen verhoging der
tarieven toestaat'

i ö f tttt €rttl|f)iirn

t

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
E r n a Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

Benny Neyman
te Zemst
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 minder 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!
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DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE Tel. 02-356.85.78
LOTTO - TOTO BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN TIJDSCHRIFTEN ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN
BOEKEN

• 20-jarige A3-mechanica. vnj
van legerdienst zoekt werk in
Brusselse of ten westen van Brabant Voor ml tel volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers, 025691604
• 22„jange diëtiste zoekt werk
Ook een job van doktershulp,
laborante of apoteekassistente is
welkom Is bereid onmiddellijk te
verhuizen
Inlichtingen
L
Beyens, arr sekretans, 014309879
• Zoek albums Artis. Historia.
Nestle. Stolwerck, Liebig, Cabius,
enz Inl 031-57 5945
• Jongeman - gehuwd 23 jaar,
legerdienst
vervuld
Beroep
ijzervlechter Zoekt werk (om het
even welk)
• Jonge vrouw
gehuwd
28 jaar Getuigschrift knipper en
naaier Zoekt werk (om het even
welk)
• Jonge vrouw
gehuwd
21 jaar Diploma kinderverzorgster
Zoekt aangepast werk
(zone Hergntals-Mol-DiesÜ
• Jonge vrouw
gehuwd
26 jaar Diploma hoger secundaire technische handelsleergangen Zoekt werk (sekretanaat,
bediende), (regio Herentals, Mol,
Diest Tessenderio)
Kontakt O Janssens,
013-662630 (na 17 uur) Veldstraat 75, 3998 Laakdal
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• Jonge vrouw, 28 jaar, zoekt
een voltijdse betrekking, liefst in
de verkoopsektor Ervanng in
deze sektor opgedaan
• Jonge vrouw, 21 jaar, zoekt
een voltijdse betrekking als telefoniste, kantoorhulp of artieidster
Voor inlichtingen zich wenden
arr sekretans Lucien Beyens,
Goorstraat 12, 3990 Meerhout,
014/309879
• Te k o o p : Lancia Beta Coupé,
1600, bouwjaar 1981, 26000 km,
in perfekte staat Prijs overeen te
komen Telefoneer 's avonds op
het nr 0 2 / 4 6 5 4 0 5 2
• Gepensioneerde zelfstandige zoekt dringend een passende
bijverdienste Het betreft een
part-time job met een maximum
verdienste van 156 000 fr (netto)
per jaar Betrokkene was zelfstandig handelsreiziger in meubelen en IS in het bezit van een
diploma A2 Humaniora
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Bomers, ofwel Liersesteenweg 11 te 2580 Smt-Katelijne-Waver,tel 015-21 7900, ofwel
via het Vlaams-Nationaal Centrum voor Mensen met Vragen,
D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen, tel 015-209514 tijdens
de kantooruren, ref C 146
• Jongeman van 23 jaar, gegradueerde in de dieetleer, is bereid
alle werk te aanvaarden Voor
inlichtingen
Geert Bourgeois,
Vandenbogaerdelaan 47. Izegem, telefoon 3 0 5 2 8 7

Uw KEUKEN aan
IMPORTPRIJZEN
alle g r o t e D U I T S E - F R A N S E
- ITALIAANSE MERKEN
5 jaar W A A R B O R G
V V L A A M S E FIRMA
vraag dokumentatie Postb 25,
2000 A n t w e r p e n XI.

MACHELEN Gesprek over de zaak Polen door kamerlid Willy
Kuijpers om 20 u in de bovenzaal van het parochiecentrum
NOVA, Kerklaan 21
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM Kaas- en wijnfeest in zaal
Lijsterbes , Oudstnjderslaan 2A te Kraainem Begin 20 u Ook op
zondag 20
MOORSEL (Tervuren) Spagetti-avond georganizeerd door de
nieuw opgenchte VU-afdeling in de parochiezaal vanaf 18 u
AARSCHOT VU-bal iq zaal Vinea Poortveldenplein om 21 uur
Orkest Edwin Andersen and the Shallows
KAMPENHOUT: 3de Lustrumbal in zaal Fauna-Flora te Berg O m
20 u
STROMBEEK-BEVER. Tente-eetmaal V U en V U J O in de sporthal E Soens (Singel) Ook op 21/3
S T . - K A T A R I N A - L O M B E E K . Spartaanse smulpartij t v v Sparta
Den Bos in het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan Vanaf 18 u
Ook op 21-3 vanaf 12 u en op 22-3 vanaf 18 u
H O E I L A A R T : EHBO-diploma-uitreiking om 10 u 30 in het Kultuurhuis Koldam O r g H e t Vlaamse Kruis Druivenstreek
TILDONK VVVG-ontspanningsfeest in zaal Familia vanaf 14 uur
J E T T E VUJO-spreekbeurt door senator Walter Luyten Jetsesteenweg 548 om 20 u
ETTERBEEK: V U J O - V U B avonddebat over „Vnje radio's en het
BRT-monopolie" met Kuijpers Seeuws en Verhofstadt Campus
Oefenplein, aula Q-B om 20 uur
LINDEN VU-kaas- en wijnavond in de gemeentelijke jongensschool vanaf 20 u 30
GROOT-LUBBEEK Kaas- en wijnavond in zaal van de jongensschool Martelarenplein, Linden, vanaf 20 u 30 Inr Dosfelkring
MEISE - WOLVERTEM: 3de kaas-, wijn- en zangavond in het
Sportcentrum van Meise, Brusselse steenweg 65 Vanaf 18 u
TIENEN: Vienng oudste leden Lambert en Odile Merkx-Carlens
en Pelagie Verstraete-Ruell Met medewerking van kamerlid Willy
Kuijpers
HALLE VUJO-spagetti smulfestijn in zaal Edelweiss' Kasteelstraat 46 te Essenbeek Vanaf 17 u en op zondag 28/3 vanaf
12u
ZEMST 6de Fusiebal in zaal Prins Leopold vanaf 20 u
BRUSSEL (stad) 3de haantjeskermis van V U en VUJO-Brussel
(stad) vanaf 12 tot 22 u Zondag vanaf 12 tot 16 u In 't Schuurke,
Oude Graanmarkt 25 te Brussel
LENNIK: Kaartavond te Eizenngen „In de verzekenng tegen de
grote dorst"
LENNIK: Lentewandeling te Edingen om 1 4 u 30 samenkomst
aan het stadhuis
PEPINGEN 3de Haantjeskermis vanaf 11 u 30 in zaal 't Kesterhof Stwg naar Kester

APRIL
3 TREMELO-BAAL: VU-lentebal om 20 u 30 in de parochiezaal te
Baal Orkest Silver Birds
3 ITTERBEEK: Jaarlijkse smulpartij vanaf 17 u in de parochiezaal,
Rankenstraat, St-Anna-Pede-ltterbeek Ook op 4-4 vanaf
11 u 30
3 VLEZENBEEK: Jaarlijkse Vlezesmulpartij in de parochiezaal van
Oudenaken (St-Pieters-Leeuw) aan de kerk. Vanaf 18 u .zondag
4 en maandag 5 vanaf 12 u
3 JETTE- Bal van de gepensioneerden in zaal Excelsior, om 20 u

3de Vlaams-Korsikaanse ontmoeting
Tijdens de volksnationale ontmoetingen die de Europese volkshogeschool van het V C L Dosfel de voorbije 2 jaren voor Vlamingen heeft
georganizeerd op Korsika is de idee
gegroeid deze verbroedering verder
te zetten met een tegenbezoek van
de Korsikanen in Vlaanderen.
Dit bezoek vond plaats van 13 tot
20 februari II en het was des te
interessanter omdat de 16-koppige
groep hoofdzakelijk bestond uit 2
volksmuziekgroepen nl. „I M u v r i n i "
en „A Filetta"
In verschillende steden van Vlaanderen werd aldus het geloof in de kracht
van een volk en de vreugde om een
inter-nationale verbroedering op een
fijne maar vooral indnngende wijze
uitgezongen Het rijkgevulde programma dat onze zuiderse vnenden af te
werken kregen bracht hen o m langs
Aarschot, Leuven, Brussel, Gent, Brugge, Torhout, Diksmuide, Mechelen
De vermoeidheid en het koude weer,
maar vooral hun mediterrane nonchalance die tijd noch uur kent, noopten
evenwel meer dan eens tot een aanpassing van dit programma
Op hun zang en muziek stond geen
maat Zij gaven zich volledig tijdens de
optredens, maar ook daarbuiten was
elke gelegenheid goed om te zingen
vrolijke volksliedjes om de waard van
een cafe te danken of om op de
Torhoutse markt reklame te maken
voor een optreden Gevoelsgeladen,
weemoedige en lyrische gezangen om
hun en onze doden te gedenken aan

de IJzerkrypte en religieuze liederen
tijdens de Aarschotse hoogmis of voor
een onverwacht mini-koncert in de
Gentse Sint-Baafskatedraal

Van Vlaamse zijde was ook wel enige
(volks)muziek in het programma voorzien, maar het was toch vooral langs
ons historisch stedeschoon (Brugge,
G e n t ) dat de kultuurontmoeting liep
Het politiek-vormend gedeelte kwam
aan bod in een uiteenzetting van volksvertegenwoordiger
Willy
Kuijpers
over de Vlaamse Beweging en in zijn
rondleiding door het parlement tijdens
de ontvangsten door het IJzerbedevaartkomitee en op het Volksuniesekretariaat (door o a partijvoorzitter Vic
Anciaux en ex-Europarlementslid Maunts Coppieters) Ook de rit langsheen
de Frontroute heeft deze jonge Korsi-

kanen heel wat bijgebracht en werd
zelfs bepaald ontroerend toen zij op
het Franse soldatenkerkhof van Zonnebeke de graven van de Korsikaanse
gesneuvelden opspoorden om er bloemen neer te leggen
Uiteraard w e r d ook in de gastgezinnen
van de verschillende steden een aardig stukje gediskussieerd (althans
voor zover de kennis van het Frans, in
deze omstandigheden het enig mogelijke kommunikatiemiddel, dit toelieO
Tema's als nationalisme en impenalisme, centralisme en autonomie waren
aan de orde van de dag Overigens
scherpten de recente gebeurtenissen
op Korsika de belangtelling hier bij
onze mensen nog aan voor wat er zicfi
afspeelt op het „He de beauté"
Informatie daarover kan trouwens met
losgezien worden van de muziek die
de Korsikanen hier tijdens hun optredens brachten Het sterk engagement
blijkt zo uit de liederen Dat werd
echter nog verduidelijkt door de kommentaar van de artiesten zelf, in een
keung programmaboekje met vertaalde teksten en in de uiteenzettingen die
door diverse sprekers werden gehouden tijdens de voorstellingen
Wederzijdse informatie dus Alleszins
voldoende om het verlangen naar nadere kennismaking en wederzijdse
steun op te wekken of te bestendigen
Lezers die nog naar Korsika zouden
gaan met volksnationale belangselling
kunnen voor
nadere
inlichtingen
steeds terecht op de Europese volkshogeschool van V C L Dosfel, Bennesteeg 4, 9000 Gent
Vital Geeraerts
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lepel & vork...
BANKETBAKKERIJ

Café De Toekomst

Neukermans-Blom

Kauwstraat 43,
9560 Sint-Lievens-Esse

Daalstraat 7 - 1 7 8 0 Teralfene
Tel. 053-66.82.15

Tel. 054-50.06.49

Fijn g e b a k
ijstaarten.

- suikerwaren

-

VOEDING „DE

Specialiteit:
dagvers fruit en groenten

Valideringscentrum LOTTO,
aanneming tot donderdaga v o n d 2 4 uur.

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Restaurant

SCHUTTERSHOF

Tel 014/54.40.07

Dorpstraat 10

gesloten sfeer

Rustieke

Dubbele Valois-zegels
aan alle leden

SANO
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek

Tel. 02-734.56.09

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

Wiifried

uw KOFFIEHUIS

BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

2922 RAMSDONK
Tel. 015-71.15.49

Wijnimport HERMAN
Douane - stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056-41 2922
056-41 81 68
Invoer Bourgondtë- en Bordeauxwijnen.
Alle grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen.
Degustaties en verkoop;
elke vrijdag van 17 tot 19 u.
elke zaterdag van 10 tot 13 u.
en op afspraak.

CORTIIAr.S

Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomi|s

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
\^aandag

POLDER"

Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke

Koffiebranderij

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek
K a t t e s t r a a t 20,

AALST

Restaurant P A L M H O F
Tafelhouder
'
Specialiteit g e r o o k t e vis
Goede wijn hoeft geen krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015/71.19.40
Feestbespreking op maandag, dinsdag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

i i r t ^alpBljutó

WEKELUKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT Z A T E R D A G
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
D« familiezaak met traditia.

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42.32.46

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr Van De Per'elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel. 053-21 35.33
Tel 031-36 56 54

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR
FEESTZAAL

Café-restaurant MUTSAERT

«EDELWEISS.

Eikenlei 61

FEESTZAAL

Vossemberg 13, 1981 V O S S E M

2280 G R O B B E N D O N K

Tel. 02-767.45.76

Tel. 014-51.21.48

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren
van bestekken

Sluitingsdag nnaandagavond en
dinsdag

Lokaal « T

EETHUIS -

SCHUURKE-

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel. 014/21.36,96

Kleine inaaltijden, vergaderingen, f a m i l i e b i j e e n k o m s t e n .
Kerkveidstraat 3 1 ,
9420 Erpe-Mere
el. 053-77.85.57.

Alle feesten
Specialiteiten

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafets

SPECIALIST VOOR

Café Het Vlaams

Huis

BIJ Jef Meys-Cypers

Oude Graanmarkt 25

Mevrouw

1000 B R U S S E L

Pauwelyn- Duquesne

Steenweg op Wijchmaal 59
PEER

Tel. 02-513.25.64

Uitgelezen dienstbetoon

Waar Vlamingen THUIS zijn.

K<'«iselsiet'nw('q 38
??G0 Ni|len
Tel 031/8188-11

Gesloten vri)dag behalve m seizoen

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief

Winderickxplein
Alsemberg
CHuis v a n

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

FEESTZALEN - S A L O N S
DE LANDSKNECHT

Europ Supermarkt

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 031-37.45.72

vertrouwen)

DE PUS
GEBROEDERS

lepel & vork...
Bellestraat 49
1970 H E K E L G E M
Café, restaurant, speeltuin,
terras. W o e n s d a g en donderdag gesloten. Maandag, dinsdag, v r i j d a g v a n a f 15 u. Z a t e r d a g e n z o n d a g v a n a f 's m i d dags.

Dortmunder

SNOECK
Elie v a n L a e r e
en M a r c e l l a N a e s s e n s
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel. 091-30.06.53

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer:

Eethuis 't Voske

Tel. 011-79.70.84

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

Kom ès binnen waar Vlamingen
thuis zijn

W i j v e r z o r g e n al u w f e e s t e n .

^of Un Ö^cnljoorn

f

Restaurant
Feestzaal Café

Uitbating:
Erna Van Dóoren

Keierberg 25
1700 Asse TeL 02/452.95.15
Maandag gesloten

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

„De Beauvoordse pastel"

't Is de lichtste verteerbare

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

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21,16.06

Algemene voedif>g. bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen.

LINDENHOVE

DE

INGRID

AL UW FEESTEN

Tel. 053-66.87.40

HOF TEN DALE

•-,^

Drankhuis met sfeer
D n e Egyptenlaan 11,
Tel

Gooik
054-334857

Welkom
IN DE G R 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

Uw tweede thuis!

*

Thier Braü-hoven
Tervuursevest 60. LEUVEN. Tel.: 01622.86.72.
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.:
031-57.30J2.
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.:
02-218.74.89.
Brugse Baan I, Hlulste. Tel.: 05671.15.36.
Grote parkeerterreinen, zalen vrij
voor feesten, banketten e.a. Duitse
specialiteiten: Dortmunder Thier van
't vat. Levende Water Tönissleiner
Sprudel, goed en goedkoop eten.

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge

den botaniek,

O p 5 mm. van Heizelpark
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort
Heidebaan 98, 1850 Gnmbergen. Tel. 02-252.0240.
Rest zondag gesloten - Hotel open
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen - maaltijdchecks.

Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel. 02-218.48.38 - 21841.72
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
gevarieerde wijnkaart,
stijvolle salons, grote tuin

18 MAART 1962

-.

mi
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Wij in de Volksunie

v u Denderwindeke-Lieferinge:

OOST-VLAANDEREN

Centrum van Denderwindeke
dient afgebakend
als bebouwde kom!
De rijkswachtkontrole die onlangs een tiental bekeuringen opleverde op de
Edingsesteenweg tussen de Krepelstraat en de Linkebeekstraat, bracht een
abnormale toestand aan het l i c h t Normaal gezien mag langs deze rijksweg
nergens geparkeerd worden maar irt het verleden werd er niet bekeurd als men
er toch parkeerde. Hetzelfde geldt ook voor de strook tussen Kruisveldstraat
en Kerkhofstraat Het stadsbestuur en de politie bevestigden deze toestand
door bijvoorbeeld bij de doortocht van de Ronde van Vlaanderen de
verkeersborden „verboden te parkeren" aan te brengen.
En men ging verder in dezelfde richting door een veertiental dagen geleden
twee borden aan te brengen tussen Krepelstraat en Linkebeekstraat die parkeren langs de kant van de Krepelstraat aldaar verboden.
De verwondering van de mensen die bekeurd werden was dan ook te begrijpen!

Wat dient nu
gedaan te worden?

Uitbreiding gemeenteschool
Denderwindeke

Rekening houdend met de veiligheid
langs de zeer drukke en gevaarlijke
Edingsesteenvi/eg maar ook met de
noodzaak aan parkeergelegenheid
voor bezoek aan dokter, apoteker,
kinesist of een van de handelszaken
en voor de mensen die daar wonen,
stelt V U Denderwindeke-Liefennge
voor

M e t de plannen voor de bouw van een
nieuwe kleuterafdeling voor onze gemeenteschool lijkt het ook met op te
schieten Wie de onhoudbare toestand
kent met de noodklassen en het minikleuterklasje waarin een 25-tal kleuters
zoet gehouden worden, beseft ook dat
dat een hoogdnngend dossier is Gemeenteraadslid Georgette De Kegel
informeerde op 18 februari 1982 hoever het dossier staat bij de schepenen
van Openbare Werken en Onderwijs
De schepen van Openbare Werken
antwoordde dat dit een zaak was voor
zijn kollega van Onderwijs, die nog
geen antwoord gaf Typerend voor de
goede gang van zaken in het schepenkollege als de schepenen de bal aan
mekaar doorspelen i

1 Centrum Denderw/indeke afbakenen als bebouvi/de komi
2 Tussen Krepelstraat en Linkebeekstraat en tussen Kruisveldstraat en
Kerkhofstraat ten minste langs een
zijde parkeren toelaten i
3 Strenge kontrole op de snelheidsbeperking tot 60 k m / u , gezien de ligging
van de gemeenteschool, het lokaal van
de stempelkontrole en diverse handelszaken in Winnik-dorp langs de
Edingsesteenweg
Een goede verkeersregeling dient de
plaatselijke situatie als uitgangspunt te
nemen I Maar dan is het ook nodig dat
men die situatie goed kenti

Verharding en
verfraaiing marktplein
De socialisten dn „Voor Allen" - 1979)
beloofden „de realisatie van dit projekt
in de loop van 1980" en de liberalen dn
„Banier" - november 1980) beloofden
„dat in de loop van volgend jaar (1981)
de staat bereid zal zijn de werken aan
het dorpsplein uit te v o e r e n " Toen
Georgette De Kegel op 13 maart 1981
navraag deed bij de schepen van
Openbare Werken antwoordde deze
dat „dit projekt met meer weerhouden
IS in het prionteitenplan van de minister
van Openbare Werken" Nu die minister een liberaal is, en Groot-Ninove
zelfs een staatssekretans „njk" is, kan
het met anders of ons marktplein zal
binnen de kortste keren afgewerkt
worden O m zekerheid te hebben van
de „goede tiedoelingen" van de minister van Openbare Werken steldde V U senator Paul Peeters hem op ons
verzoek een parlementaire vraag op
1821982 Zodra wij het antwoord kennen laten wij het u weten i

STAD AALST
Bi) het stadsbestuur zijn er volgende betrekkingen in het administratief personeelskader vakant
Graad
aantal
deurwachter
5
Deze betrekkingen zijn zowel
voor mannelijke als vrouwelijke
gegadigden toegankelijk
De kandidaturen voor deelname
aan het eksamen worden ingewacht tot uiterlijk 2 april 1982 Zij
moeten bij ter post aangetekende brief gericht worden aan het
Kollege van Burgemeester en
Schepenen,
Stadhuis,
Grote
Markt 3, 9300 Aalst
De formulieren voor kandidatuurstelling alsmede de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch aan de personeelsdienst Capucijnenlaan 63,
9300 Aalst worden aangevraagd
(tel 053-711111 toestel 312)
(Adv. 46)

18 MAART 1982

MAART
19 ST.-AMANDSBERG: Debatavond over „Legerdienst' - burgerdienst'" in zaal Tijl, Klinkkouterstraat 72 om 20 u Deelnemersdebat Dirk Van Sichem de Combe, Bart Staes en Koen Baert
19 MERELBEKE: Zesde lente-receptie om 19 u 30 in de parochiezaal te Melsen, Gaveresesteenweg Innchting FVV
19

V U Denderwindekle blijft deze zaken
op de voet volgen in nauwe samenwerking met onze gemeenteraadsleden Georgette De Kegel en André
Baro
Tot slot hennneren wij nog aan enkele
andere tussenkomsten voor Denderwindeke van Georgette De Kegel
— vroegere Stationsstraat (opvullen
gaten in wegdek),
— Rendestede (wegdek in zeer slechte staaü,
— Minnehofstraat (put vooraan door
noleringswerken),
— Linkebeekstraat (reinigen rioolklokken - toegezegd door schepen van
Openbare Werken),
— Peyenbeek (opvullen putten wegdek).
— aanpassing roosters rioolklokken
Kruisveldstraat (toegezegd door schepen van Openbare Werken),

De medewerkers van „Nieuw Vlaanderen", aktief in zovele flamingantische
verenigingen en elkaar opvolgend in
een dnetal redaktionele generaties,
hebben ieder vanuit hun eigen geaardheid en achtergrond de politieke aktualiteit gevolgd, meebeleefd en duidelijk
gemaakt aan duizenden weetgierige
jonge lezers
Diamontage „Schatplichtig Vlaanderen"
Ter gelegenheid van zijn vijftienjang
bestaan organizeert de redakteploeg
van „Nieuw Vlaanderen" in elf regionale centra, gespreid over heel Vlaanderen, kontaktdagen voor zijn abonnees

29

AALST: Informatie-avond Noord-lerland m m v Jan Hartoghs,
Jaak Van de Meulebroecke en Neil Blaney Om 20 u in de feestzaal van het stadhuis Grote Markt
GENTBRUGGE: Open gemeenteraad om 20 u in de voordrachtzaal Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 29-35
DESTELBERGEN: VU-hoorzitting en inspraakavond om 20 u in
de raadzaal van het gemeentehuis te Destelbergen Iedereen welkom

30

Verder willen wij ook nog aandringen
opdat aan alle straten de naam duidelijk zou aangeduid worden Voor sommige straten is er zelfs geen aanduiding en vooral in deze die door de landbouwzones trekken is er gebrek aan
aanduiding Voor mensen van buiten
Denderwindeke en inwijkelingen is het
dikwijls een echte zoektocht om op
het bestemming te geraken'

APRIL
3 .£RPE-MERE. 5de VU-bal Louis Van Durme in zaal Zanzibar, Dorp
te Erpe Orkest Hervorming Om 21 u Inkom 100 fr
10 BRAKEL- Kleinkunstavond - kabaret met Leen Persijn en Herman
Begast om 20 u in zaal Astoria, Brusselstraat Plus 3 pas en
bezitters van een kultureel jongeren pas - 50 % ter plaatse

VU-Hofstade-Aalst
Noord-lerland
info-avond te
Aalst

•.'"sj.ssts;

—

Kontaktdag 15 jaar „Nieuw
Vlaanderen" te St.-Niklaas
In 198S^is het Vlaams-nationaal jongerentijdschrift „Nieuw Vlaanderen" aan
zijn vijftiende jaargang toe Vijftien jaar
IS inderdaad een lange periode voor
een tijdschrift Sinds 1968, toen het
eerste nummer van „Nieuw Vlaanderen" van de pers rolde, heeft dit tijdschnft een flink stuk geschiedenis van
de Vlaamse Beweging geschreven

23

— wachthuisje autobus (aan BnlstraatHeirebaan)

Constant Van Puyvelde
te De Klinge herdacht
Zondag j.L had in de kerk van De Klinge de namis plaats ter nagedachtenis
van Constant Van Puyvelde. In volle
kiesstrijd, 16 oktober 1981, overleed
hij er plots en heelwat vrienden kregen niet eens de kans op de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn.
Constant Van Puyvelde werd op 4
maart 1921 te De Klinge geboren en
was gedurende 17 jaar speler en
aanvoerder van voetbalklub SK De
Klinge, maar Constant was ook een
van de oprichters van de VU-afdeling
in zijn gemeente en dat de V U het in
het Waasland zover heeft g e b r a c h t
is o.a. aan hem te danken.
Aan mevrouw Suzanne Buys, de zonen, dochter, kleinkinderen en de
ganse familie bieden wij ons medeleven in de rouw. „Vaarwel mijn broeder."

OVERMERE-DONK: Kleinkunstavond om 20 u met Jef Eibers In
feestzaal .Wong" Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr Inr V U J O
19 NINOVE F J Verdoodt spreekt over het Daensisme vanaf 20 u
in „De Denderhoeve" Org V U -I- Vlaams Verbond voor
Gepensioneerden
20 DE PINTE: 3de lentebal IJzerbedevaartkomitee-VOS in zaal
Blancatony, Baron de Gieylaan 161 Om 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 100 f r Voorverkoop 80 f r
20 KLUISBERGEN: 4de bal van senator Germain De Rouck in zaal
Apollo. Bergstraat 32 Om 20 u 30
21 LOCHRISTI. Goossenaertskring bezoekt Museum Schone Kunsten te Antwerpen Om 13 u vertrek aan de kerk van Lochristi
o l v Julien Vervaet
21 OUDENAARDE-BEVERE: In de parochiezaal, Deinzestraat 51
te Bevere, klank- en diamontage „Vlaamse Ardennen, schilders
en landschap" om 14 u 30,20 f r inkom Inr het Vlaams Kultureelen Jongerencenter

en andere belangstellenden De ontmoetingen worden telkens op het getouw gezet l a m een plaatselijke vereniging
In het Waasland werd een beroep
gedaan op de Wase Jonge Leeuwen
om de kontaktdag op poten te zetten
Deze gaat door op zaterdag 27 maart
vanaf 20 uur in lokaal
„Steenstrate",
Nieuwstraat 86 te Sint-Niklaas
Het
eerste deel van de avond bestaat uit
de vertoning van de diareeks „Schatplichtig Vlaanderen" Deze dertig minuten durende montage wil een inzicht
geven over de financiële en ekonomische uitbuiting van Vlaanderen in de
Belgische staat
Daarna spreekt Lieven Dehandschutter, redaktiesekretaris van „Nieuw
Vlaanderen" en tevens algemeen
WJL-ondervoorzrtter, over „Zelfbestuur voor een nieuw Vlaanderen" Na
de voordracht volgt een gedachtenwisseling tussen de aanwezigen en de
redaktie over zelfbestuur en Vlaamsnationalisme vandaag

houdt 6de ledenfeest

Jeugdhuis
't Republieksken,
Vlaams
Jeugdverbond
en
VUJO-Aalst
orgamzeren
„Noord-lerland een bom" Informatie-avond Noord-lerland met
medewerking van Jan Hartoghs
voorzitter werkgroep lerlandVlaanderen. Jaak Van De Meulebroecke
VU-Europees parlementslid, Neil Blaney oud-mimster van de Ierse Republiek (19571970), voorzitter van de Fianna
Fail en lid van het Europees Parlement De avond gaat door op
dinsdag 23 maart om 20 uur in
de Feestzaal van het Stadhuis,
Grote Markt te Aalst

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 tomaat),
— Gelegenheidstoespraak door eregast kamerlid Willy Kuijpers,
— Dans en vermaak met Vero's Disco Bar
Gratis tombola eerste pnjs driedaagse
reis naar Klotten aan de Moezel (Cochem)
Inschrijven
is
noodzakelijk
vóór
12 maart Deelneming 250 fr
Inschrijvingen bij alle bestuursleden
van Hofstade
Iedereen is welkom

Kunstschilder
Dirk Maris
te Niéuwkerken
O p vnjdag 12 maart II werd de nieuwe
kunstgalenj-met-geschenkenboetiek
„Artistiek" te Nieuwkerken (St-Niklaas) geopend Bij deze gelegenheid
stelt de kunstschilder Dirk Mans zijn
werken tentoon, het was oud-senator
Maurits ( ^ p p i e t e r s die het werk aan
het publiek voorstelde De tentoonstelling loopt nog tot en met 4 apnl a s en
IS te bekijken zaterdag en zondag van
10 tot 12 u en 14 u 30 tot 19 u, dinsdag tot en met vrijdag van 14 tot 19 u
O p aftpraak kan ook „Artistiek", Ster
64,
Nieuwkerken-St-Niklaas
(031768735)

Aan de lezers van „WIJ" op
vertoon van deze bon 20 %
korting op familiedrukwerk.
Drukkerij A T L A S
Boerderijstraat 41
9000 GENT
Tel. 091/26.11.11
(Adv. 56)

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 fr, met-leden
300 fr, kinderen 100 fr Inschrijvingen
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

m

Wij in de Volksunie
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Tussen Oostende en Straatsburg.,

Kust bereidt verkiezingen voor
O p maandag 22 februari II ging in het
Oostends Trefcentrum en op maandag 8 maart jl in het Vlaams Huis te
Diksmuide de eerste les van de vormingscyclus „Gemeenteraadsverkiezingen" door
Lesgever was kamerlid Julien Desseyn, die de grote groepen luisteraars
(resp 32 en 25 aanwezigen), onderhield over de gemeentewet O p een
duidelijke en eenvoudige manier werd
de gehele materie de gemeenteraad,
het schepenkollege, de bevoegdheden, de onverenigbaarheden belicht
Deze eerste les was een idaele aanloop voor de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen en een ideale inleiding op de gehele vormingscyclus
De volgende lessen handelen respektievelijk over de techniek van de verkiezingen, de gemeentefiskaliteit en
een Vlaams-nationale gemeentebeleid
Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk
en kunnen gebeuren in het Oostends
Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58 te
Oostende (tel 059/505277)

Peter Simoen
Op zaterdag 6 maart II werd de tweede aktiviteit van de kunstkring 't Zun-

newiel officieel voorgesteld Exposant
IS de jonge kunstenaar Peter Simoen,
regent plastische kunsten, die zich
thans nog verder perfektioneert in de
etsenafdeling van de Oostendse
Kunstakademie bij de bekende Roland
Devolder
De tekeningen van Peter Simoen zijn
naar perfektie zoekende miniaturistische werken in uiterst gevoelige lijn
gebracht Zijn toongevoelige landschapstekeningen met een uiterst pikturaal talent, zitten gevangen in een
typisch eigen sfeer Met zijn treffende
poppekastfiguren tegen een achtergrond van imaginaire beeldlandschappen, knjgt Peter Simoen nu reeds een
vermaardheid die elk jong kunstenaar
hem kan benijden De kunstenaar exposeert in 't Zunnewiel nog 6 tot
31 maart De kunstgalenj is elke maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag gratis toegankelijk van 16 uur
tot 19 uur

Naar Straatsburg
Wegens 't overgrote sukses van de
voorgaande Straatsburgreizen organizeren V O V O en het Dosfelinstituut

hun vierde Europees Parlementsreis
Deze gaat door op 12, 13, 14 en
15 mei a s
Deze reis wordt beschouwd als een
,rijdend seminane" waarbij naast het
bezoek aan de Europese instellingen
te Luxemburg en te Straatsburg ook
ontspanning is voorzien De pnjs per
bus vanaf Brussel-Centraal bedraagt
3 200 fr per persoon Daarin is begrepen 2 middagmalen en 2 avondmalen
Inlichtingen en inschrijvingen in het
Oostends Trefcentrum, Peter Benoitstraat 58 te Oostende (tel 0 5 9 /
505277)

WEST-VUU\NDEREN
MAART
18
18
18

20

20
20

Evaluatie
O p 16 apnl a s organizeert V U J O Oostende een grootse evaluatieavond over de gemeenteraadspolitiek
van '76 tot '82 Hiervoor kan V U J O rekenen op de medewerking van de
voltallige
VU-gemeenteraadsen
OCMW-raadsfraktie Bedoeling is dat
een beeld wordt geschetst van het
Oostendse beleid, waarna de vragen
van het publiek zullen worden beantwoord Houdt nu reeds die avond vnj
voor deze belangnjke manifestatie
Philippe Goossens

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 O s O r g Dosfelkring en F V V
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 Muziekauditonum, Kruisstraat 15 Toegang gratis Organizatie V S V K
WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM
Traditioneel lentebal met het orkest Ronny Roland in de Gemeenteschool Markegemstraat te Wakken
ZONNEBEKE 11 de VU-lentebal in zaal Breughel, leperstraat Orkest 3the Early Birds Inkom 80 fr
BRUGGE. 3de Reuze Prijskamp Manillen 10000 fr O m 18 uur
Inleg 50 fr In het Breydelhof, J Suveestraat 2 Kaarten in
voorverkoop geven recht op gratis tombola
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MENEN: Politiek cafe om 20 u Kamerlid Daan Vervaet spreekt
er over „Jeugd en gemeente" O m 20 u in cafe „Pallieter",
Moeskroensestraat 134 te Menen

27

ANZEGEM- VU-bal met Disco Zeger ingencht door de afdelingen Zwevegem en Anzegem O m 20 uur in zaal Stijn Streuvels
St -Antoniusstraat te Ingooigem Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr

APRIL
3 GROOT-MENEN- VU-bal met discobar Will en Jo in zaal Club,
Moeskroenstraat te Lauwe vanaf 20 u 30 Inkom 60 fr
3 WIELSBEKE Jaarlijks Breugeliaans ledenfeest om 20 u in het kultureel centrum „Leieland te Ooigem Onkosten 300 fr

Wat beoogt de Werkgroep
„Trans Westhoek Express" eigenlijk?
In de dag- en weekbladen konden wij
lezen dat er een werkgroep „Trans
Westhoek Express" werd opgencht
die verbetenng in het treinverkeer van
de lijn 73 Gent-De Panne wil bekomen
In deze werkgroep zetelen CVP-ers
en PVV-ers, allen kabinetsleden van
een of ander CVP- of PVV-minister
Deze kabinetsleden pendelen dagelijks tussen Koksijde-Diksmuide-Kortemark-Lichtervelde en Brussel
W I J wensen natuurlijk de Werkgroep
veel sukses, doch twijfelen aan haar
opdracht Immers de gewenste verbetenngen die zij beoogt zijn meer gencht op eigen belang (verbeterde uurregelingen voor de tremen waarmee
ze reizen) dan op algemeen belang
De dames en heren willen de afschaffing van de stilstanden te Deinze en te
De Pinte en inkortingen van de stilstanden te Lichtervelde
Maar wat moeten wij dan doen als w e
naar Deinze (met aansluiting naar Waregem en Kortnjk) en De Pinte (met
aansluiting naar Oudenaarde) willen
reizen''
Wat moeten de reizigers vanuit Tielt
doen die in Deinze of in Waregem en
Kortrijk gaan w e r k e n '

Hebben de reizigers uit Deinze en De
Pinte geen recht op een rechtstreekse
verbinding naar B r u s s e l '
Moeten te Lichtervelde de aansluitingen met meer verzekerd worden naar
en van Brugge en Roeselare-Kortnjk'
De beste oplossing zou de elektnfikatie van de lijn 73 Gent-De Panne zijn
Volksunie-Koksijde ijvert hier sedert
jaren, doch stuit altijd op een „njet" van
de opeenvolgende CVP- en SP-ministers van Verkeerswezen Willen zij
misschien de Westhoek ,dode hoek"
laten?
Waarom werd ook de lijn De PanneDuinkerke a f g e s c h a f f
Waarom worden de goederentreinen
naar Frankrijk (Duinkerke en Kales)
omgeleid via Moeskroen en Rijsel'
Waarom zal de nieuwe verbinding
Londen-Keulen (indien de Kanaaltunnel er komO rijden over Rijsel-Doornik
en B r u s s e l '
Dit alles stelt ons de vraag hebben
onze Vlaamse ministers van Verkeerswezen meer belang aan de Waalse
spoorlijnen'
In afwachting dat de elektnfikatie er
komt, zouden er andere uurregelingen

O.C.M.W.-BRUGGE
Karthuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Op dinsdag 20 apnl 1982 om 11 u zal er in de vergaderzaal
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding der werken iiï het Nieuw
Hospitaal St-Jan te Brugge
Lot 35 33 V-afdeling beplantingen en aanleg sportvelden
Erkenning onderkategone C4 klasse 2
Registratie als aannemer kat 00 of 08
Dossier ter inzage
— op het Verkoopskantoor voor Openbare Aanbestedingen, Jacques de Lalaingstraat 10, iste verdieping, te 1040
Brussel,
— bi] de architekt P DEROOSE, Stationsstraat 166 te 8220
Jabbeke, iedere werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u,
uitgezonderd zaterdag,
— op de burelen van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4
te 8000 Brugge alle werkdagen, behalve 's zaterdags, in de
voormiddag van 8 tot 12 u u r
Dossier te koop
— bij de architekt P Deroose n r 000-0096193-66
Aan te kopen tegen de prijs van (BTW en port inbegrepen)
1900 fr
(Adv. 50)

moeten bekomen worden, doch hieraan IS het opnieuw plaatsen van het
tweede spoor (uitgebroken tijdens de
jongste oorlog en waarvoor zeker al
oorlogsschade werd uitgekeerd) tussen Diksmuide en De Panne, van
bijzonder belang Het enkelspong
baanvak Diksmuide-De Panne is de
schuld van vele slechte uurregelingen

De tremen moeten telkens kruisen te
Diksmuide, Veurne of De Panne Hierdoor wordt de rit van verscheidene
tremen vertraagd verlaat of vervroegd Indien het tweede spoor Diksmuide-De Panne er zou komen zou
het ook wenselijk zijn de spoorlijn te
verleggen ten zuiden van de rijksweg
Kaaskerke-Pervijze teneinde de twee

overwegen te Kaaskerke te kunnen
afschaffen
Volksunie-volksvertegenwoordiger
Julien Desseyn ijvert ervoor dat er een
gunstige oplossing zou komen voor de
Westhoek en w e zijn ook eens benieuwd of de huidige PVV-minister van
Verkeerswezen onze Westhoek zal
afremmen

Vereniging
Vlaamse
Ziekenfondsen
W Z - D o e l s t e l l i n g e n : — u i t b o u w van een V l a a m s , met partij politiek g e b o n d e n , z i e k e n f o n d s w e z e n ,
— V l a a m s e a u t o n o m i e in d e ziekteverzekering en d e g e z o n d h e i d s z o r g ,
— m e d e w e r k i n g aan d e u i t b o u w v a n e e n V l a a m s sociaal f r o n t
WZ-Sekretariaat:

Graaf G w i j d e v a n N a m e n s t r a a t 7, 8500 KORTRIJK, t e l (056)22 56 98

Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z.
1. V l a a m s Ziekenfonds Ie Dien
Fredenk d e M e r o d e s t r a a t 30, 2800 M e c h e l e n , t e l (015)20 66 13
2. V l a a m s e Mutualiteit A n t w e r p e n e n Turnhout - V l a m a t
Bisschopstraat 4 1 , 2000 A n t w e r p e n , t e l (031)34 30 02
3. C E M B E L
Leuvensebaan 43, 3300 T i e n e n , t e l (016)81 34 35
4. Neutraal V l a a m s Ziekenfonds Leda
K r o o n s t r a a t 1, 1680 Lennik, t e l (02)532 01 72
5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia
N i n o o f s e s t e e n w e g 288, 1080 Brussel, t e l (02)523 87 77
6. A l g e m e e n V l a a m s Ziekenfonds Limburg
C e n t r u m l a a n 1 1 , bus 6, 3600 Genk, t e l (011)35 67 53
7. Ziekenfonds Flandria
Keizer Karelstraat 144, 9000 Gent, t e l (091)23 52 27
8. Vlaams Ziekenfonds S c h e l d e - D e n d e r - D u r m e
EM W i n c k e l l a a n 5, 9330 D e n d e r m o n d a , t e l (052)21 75 45
9. Ziekenfonds Flandria M e e t j e s l a n d
Gravin J o h a n n a l a a n 8, 9900 Eekio, t e l (091)77 23 51
10. Ziekenfonds Flandria Land van Rode
Poelstraat 40, 9220 M e r e l b e k e , t e l (091)30 79 09
11. Ziekenfonds V l a a m s e A r d e n n e n
Fortstraat 34, 9700 O u d e n a a r d e , t e l (055)31 31 15
12. Vlaams Ziekenfonds H e t Brugse Vrije
Suveestraat 2, 8000 B r u g g e , t e l (050)33 22 24
13. Ziekenfonds W e s t Flandria Kortrijk
Graaf G w i j d e van N a m e n s t r a a t 7, 8500 Kortrijk, t e l (056)22 56 98
14. Ziekenfonds V^est Flandria Roeselare
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare, t e l (051)20 83 45

U, als Vlaming... sluit aan bij het WZ-Ziekenfonds van de streek!
(Adv 27)
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Wij in de Volksunie

Geslaagd ledenfeest
„Polen, een misbruikte tragedie"
te Middelkerke
Gespreksavond te Tielt

Vrijdag 11 heeft ons mosselfeest
plaats gehad in het lokaal ,Were Di"
Een stralende voorzitter mocht een
gevulde zaal verwelkomen Na een
kort dankwoord liet hij onze volksvertegenwoordiger Julien Desseyn aan
het woord, die nogmaals iedereen verraste met eeen knappe toespraak en
een uiteenzetting over het parlementair werk Met het vooruitzicht van de
komende gemeenteraadsverkiezingen
nodigde hij nogmaals iedereen uit tot
hernieuwde werklust en volledige samenwerking Na de maaltijd een waar
festijn dank zij Roger en vooral RoseMarie, kwam burgemeester Inghelram
aan het woord Hij bracht eerst en
vooral hulde aan onze verkozen volksvertegenwoordiger maar ook aan

onze kampioen loten-verkoop Monique Vanbesien Zij is werkelijk een
charmante
en
onweerstaanbare
Vlaamse natuur Verder deelde onze
burgemeester mee dat er een tijd
gekomen is van afscheid van de aktieve gemeentepolitiek Wellicht als laatste
oorlogsburgemeester
in
het
Vlaamse land heeft hij nu 12 jaar
naeen het politieke leven beheerst in
Middelkerke En zijn grote wens is, en
ook die van zijn lieve echtgenote, dat
zijn Vlaams-Nationale politiek verder
zou gezet worden en daarom zal hij de
lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen steunen in woord als
daad Daarom ook deed hij een oproep
tot strijd en samenwerking en tot
reali'imp
JLK

VU-Alveringem debatteert over
de Europese landbouwpolitiek
Enkele weken terug hield VU-Alveringem haar jaarlijks avondfeest Kamerlid Frans Baert die het peterschap
heeft aanvaard van het arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide,
hekelde in een fel opgemerkte tafelrede de huidige regenngspolitiek Ook
mevr Baert liet zich met onbetuigd en
legde vele kontakten voor de werkgroepen van de FVV (Federatie
Vlaamse Vrouwen) waarvan ze algemeen sekretaresse is Ook Julien Desseyn, kamerlid van O V D , voerde het
woord en hij liet zich ook in met de
kwis rond de Vlaamse Beweging
De volgende aktiviteit van de Alveringemse Volksuniegroep betreft een debatavond rond het tema ,De Europese landbouwpolitiek" Jaak Vandemeulebroecke, Europees Parlementslid

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 Adin'kerke. Veurne, Nieuwpoort, Middelkerke
Terug thuis rond 22 u
Reissom 250 fr Inschrijven bij A Huyghe, tel 058-31 1683 en dit voor 1 april
1982

van de Volksunie, zal er de inleiding
verzorgen Daarna volgt een debat
waarvoor de politieke partijen (CVP,
PVV, SP en VU) en ook de landbouworganizaties (ABS en BB) hun medewerking hebben toegezegd Alle belangstellenden, ook met-landbouwers,
worden verwacht op zaterdag 20
maart '82 vanaf 20 u bij Walter Wemaere in „De Drie Ridders" te Gijvennkhove Een vroege aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen '

Op vnjdag 26 maart om 20 u richten
de V U en de Vlaamse Vnendenknng
van Tielt in de A Desseynzaal (Gildhof) een informatieavond in onder de
titel „Polen een misbruikte tragedie"
Deze avond wordt ingericht omdat we
ons als Tieltenaren en als Vlamingen
nauw verbonden voelen met het Poolse volk Er zijn tenslotte een groot
aantal Polen gesneuveld om Tielt en
andere Vlaamse steden te bevrijden
Omdat w e als volksnationalisten tegenstanders zijn van elke verdrukking

V U - G r o o t Roeselare
nodigt uit
In het besef dat de VU-sympatizanten
van Groot Roeselare elkaar te weinig
kennen en — eerlijk is eerlijk — om
ons verkiezingsfonds wat Ie spijzigen ,
hebben wij gemeend dat het nuttig en
aangenaam zou zijn een feestavond te
orgamzeren Deze heeft plaats op vrijdagavond 26 maart 82 in de zaal t Ruitershof leperstraat 623, op de Ruiter
te Roeselare Voor 220 fr krijgt u een
aperitief, mosselen in wijn klaargemaakt, met brood een drankje (koude
schotel op aanvraag)
U
kunt
inschnjven door,
ofwel
X 220 fr over te schrijven op bankrekening 7120109481 51 t n v Volksunie
Roeselare ofwel door even binnen te
lopen bij Frieda en Patrick, Ooststraat
46 te Roeselare
Het bestuur en de mandatarissen rekenen op een massale opkomst
Schrijf meteen in dan bent u er biji

2, 3 en 4 april te Zoersel

Nationaal VUJO-weekeinde
Dit weekeinde dat geleid wordt door
de specialist Pol vanden Bempt en
door Kris Bovin, DB-verantwoordelijke
inzake vorming, is beslist de moeite
waard Het algemeen tema handelt
over de Participatie aan het gemeentelijk beleid Dit weekeinde gaat door te
Zoersel in de plaatselijke jeugdherberg, op 2. 3 en 4 april 1982 De
deelnameprijs bedraagt amper 500
frank, te storten op het nummer 435025685175, van VUJO-nationaal Map,
eten en slapen zijn in de prijs voorzien
Tijdens dit weekeinde zijn er praktische en teoretische „oefeningen" vi-

deomontages,
diskussiegroepen,
zoomgroepen, een „tussendoortje" in
de vorm van een betoging voor ekonomisch federalisme te Antwerpen, en,
met te vergeten een boeiend debat
tussen de VUJO-deelnemers en de
VU-verantwoordelijken, die daadwerkelijk in de praktijk nl in een gemeenteraad zetelen hetzij in de oppositie,
hetzij aan de „vleespotten" Volgende
VU-ers zegden reeds hun medewerking toe Wim van Haegendoren
(Zoersel) en Johan Demol (Lebbeke)
Dirk Van Sichem de Combe, gedetacheerde leerkracht VUJO-Nationaal

Eender in elk werelddee', eender door
welke macht en eender om welke
reden
W e willen dan ook de schijnheiligheid
aanklagen van sommige zogenaamde
grote politiekers die nu hoog van de toren blazen met „verbale protesten'
over Polen maar toelaten dat Belgische wapens geleverd worden aan
militaire regimes in andere landen Andere landen waar de mensenrechten
minstens even grof geschonden worden als in Polen (o a Zuid- en MiddenAmerika, Turkije )
Anderzijds laten die grote politiekers
toe dat Pools voedsel uitgevoerd
wordt zowel naar het Westen als naar
het Oosten Uit de tussenkomst van
Willy Kuijpers in het parlement bleek
dat ook WIJ in ons land Pools voedsel
eten terwijl w e anderzijds voedsel
inzamelen voor de hongerlijdende
Poolse bevolking Dan zullen ze spreken van „een rechtvaardige ekonomische orde"
Door de tussenkomst van kamerlid
Willy Kuijpers zullen in Tielt spreken
— Rijszard Szmydki, voorheen aktief

in de Poolse vakbond Solidariteit, nu
politiek vluchteling
— een uit Turkije weggevluchte koerdistaan die het zal hebben over de vrijheid in zijn land dat toch een Natopartner IS
— Jaak Vandemeulebroucke lid van
het Europees parlement (ofwel zijn
medewerker Herman Vanheirstraeten)

ZOCKCRCie
• 21-jarige jonge dame zoekt
een betrekking Gedane studies
humaniora
menswetenschappen hoger met-universitair onderwijs, bedrijfsopleiding, public
relations Kennis van Nederlands,
Frans en Engels Noties van daktylografie Erwaring stage enquétrice in publiciteitsfirma
Voor inlichtingen zich wenden
O Van Ooteghem, senator, A
Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge, tel 091-307287

O.C.M.W.-BRUGGE
Karthuizerinnenstraat 4
8000 BRUGGE
Op dinsdag 20 april 1982 om U u zal er in de vergaderzaal
van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding der werken in het Nieuw
Hospitaal St-Jan te Brugge
Lot 3538 V-af deling wegeniswerken en terrassen
Erkenning Kat C klasse 2
Registratie als aannemer kat 00 of 05
Dossier ter inzage
— op het Verkoopskantoor voor Openbare Aanbestedingen, Jacques de Lalaingstraat 10, iste verdieping, te 1040
Brussel,
— bij de architekt Lantsoght, Spiegelrei 16 te 8000 Brugge
op dinsdag en woensdag van 9 tot 12 u,
op vrijdag van 14 tot 17 u,
— op de burelen van het OCMW, Karthuizerinnenstraat 4
te 8000 Brugge alle werkdagen, behalve 's zaterdags, in de
voormiddag van 8 tot 12 uur
Dossier te koop
— bij de architekt J Lantsoght nr 280-0201295-57
Aan te kopen tegen de prijs van (BTW en port inbegrepen)
1 193 fr
(Adv. 51)

Aanbevolen huizen
VIDEO-MASTER
PVBA

PVBA

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE MERE

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

Vloeren -

TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel. 16.34.16.

Open haarden

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

l'^l 053-62 37 65

Antiekhandel
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE
N e d e r w e g 109, I z e g e m
Tel. 051-30.15.37
A f s p r a a k v o o r m i d d a g of na 19 u u r
V l a a m s e - F r a n s e - Engelse m e u b e l e n
C o m m o d e s , 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
Tel 015-2338 87

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galeri) 'de Gnpaert",
Molenstraat 45. 9300 Aalst
Tel 053 7032 19.

p.v.b.a. bouwmachines
Victor D e Keyser
D a a l s t r a a t 76
1852 G R I M B E R G E N BEIGEM

Maatschappelijke zetel
Dijlestraat 13,
2850 Keerbergen.
Tel. 015-51.45.40.
T E L 014-21.1207.
F R A I K I N S T R A A T 20,
HERENTALS.
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Magazijn
Mechelsebaan
Keerbergen.

Tel

52,

2850

02-2693702

O o k v e r k o o p v a n het m e r k
H Y U N D A I - P O N Y en tweedehandswagens

P.V.B.A. ORGANI-COMP
O o s t v a a r t d i j k 60
1850 G R I M B E R G E N
Tel. 02-251.11.36

Boekhoudirtg - Fiskalifeit en venootschapsstichtingen
Over het ganse land

m
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen

PVBA J

Steen- en marmerhouwerij
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Tol 054 4125 89
Alle werken m marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

KEUKENS • SANITAIR
VERWARMING

V A N DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tei 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

MATRASSEN

PLATTEAU

Alle maten alle soorten ook medikale en antt-allergische matrassen
Platteau Lievens
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Portugeesstraat 9

Veerie Van den Berghe, Groentraat 3, Hekelgem, tel. 05356.84.91. Open elke woensdag en
zaterdag van 14 u. tot 19 u.
i n d veefwerk, eigen en uit vreemde lanuen. afeikleden, ook liandgeborduurde,
brei- en weefwol, mooie gebruiks- en siervoorwerpen, alles om te spinnen, verven,
weven — ook lessen.

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

VECOVEN

Jozef

Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

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

ADOLF CLAES EN Z O N E N
K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 33 37 56

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sparen, lenen, verzekeringen,
dienstbetoon

Onderhoud en restnuratie
gebouwen
Wi|n«g«nistraat 40

2220 Wominelyem
Tel 031 5395 30 en 53 75 75

ALLE LASWERKEN

Een levensverzekering bij
d e ' nnaatschappij van uw
keuze door bemiddeling
van

Jef THYS
Verzekeringsmakelaar
3180 Westerio
Tel. 014/54.48.07

DROOGKUIS

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33 2400 M O L
014 31 1376

V

MEUBELEN

VERDELER

KLEDING

MOENS

Markt 28
TERNAT
Tel 582 10 55

VOLKSWAGEN-AUDI

ALGEMEEN

Gratis voorstudie en prijsofferte
Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedDe Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
T e l 031-81.77.06
Gratis prijsoHerte

onmiddellijk te bekonnen

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

MOORTER

STUDIO
DANN
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Gentsestr. 155
9300 AALST
Tel. 053/21.19.21

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

B -I- M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken
Gasthuisstraat 42 B
1760 ROOSDAAL
Tel. 054-33.06.87

Fr. Craeybeckxlaan
2200 DEURNE
Tel. 031/24.53.30

69,

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

HERSTELLINGEN

EN MtOEKEN

moeilijke maten, A*^
•akitundige retouche '

bar. ruzetteldan 56c brugge
050/35 /4 04
baan brugge-kortrijk

m,-, "
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Tandtieelkundig Laboratorium
V A N PER K L E U N

%

Chozollaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 0643
Na 18 u 425 46 42

i
De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.
Open van 10 tot 19 u 30

LEOPOLD M-LAAN 212
8458 OOSTDUINKERKE
TEL 058/5) 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

KUNSTGEBITTEN

mare
de vriesè

i63U M A A S M E C H E L E N
- T e l . 011-76.43.15

Littoral

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)

lustrerie

Rijl s w e g 316, 318, 320

[TOll

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Hand- &
Elektrisch
Gereedschap
vc or Hobby en
d .trie

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel. 031-289314.

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
• DEN DUVEL-BANKELINOEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • CerUral»
verwarming • Houtkachels • Jnbouw
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten # Fngo's en
Diepvriezers

02-428.69.84

Specialist primitief stijlmeubeten en modern

Hofont.ilseb.ian 340
Dcurnc Z
Tel 2 1 0 8 9 6
Kt'tkhtraat 44
Antwerpen
fel 35 65 75

uitgebreide keus bemeubelde villa's appart -enstudio's
III alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto's

Tel. 053-21.29.11
053-21 27.57

OPTIEK:

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

BOUWBEDRIJF

GELD

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02-478.1993
Import - Export

Gelegcnhcidsgrafiek Huwelijk • Geboorte • Zelfklevende pl.ikb.itid on
etiketten Houten drukletters • Reklaniekalenders

Van d. Branden pvba

en kinderkleding

Groothandel Hengelsport

Anderenbroek 24
9480 Dundertioutem
Tel 053 2193 25

FRANSSENS

Wuitenslaan 39, 9160 Hamma
Tel 052-47.8809

LENDERS

ESOX
STAN PHILIPS

I KEUKENS!

DURASON-KEUKENS
FIRMA SONCK GEBR.

I D E L - Tel 0 1 1 - 5 3 4 3 4 9

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

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

bij Frans V A N

Alles voor land- en tuinbouw.

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

PVBA BERT

GUIDO NUYTTENS

Vijfhuizen 6, ERPE

MOOR-LATEUR

Tel 091-825142.

Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden

FONS PRINSEN

Reinigingswerken

5116133
56903 18

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02^821312

Groep ARGENTA
Tel. 02-569.09.14
02-569.11.17

PEETERMANS

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

DE KERAMIEKKELDER
Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE

Dames-, heren

45,
Tel
Prive

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

Siiit D.inii.i.nibtraat 41
WOMMELGEM
Tol 031 53 70 39

Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

NV
Zaadhandel

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

W i | bouwen voor u sleutel op de deur

Handweverij „den boogaert"

PVBA DE

Rollebeekslraal
1000 Brussel

Algemene Bouwondernemingen
Gentbestraal 238
9500 GERAARDSBERGEN

d

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

GELD

Georges DE RAS pvba
Autocars «lulobus
ceremonie w.lgens
begrafenisonderneming
^toogstraat 20

LEDE
Tel 053 21 36 36

Zondag en maandag gesloten

IS MAART 1982

m
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Debuut
van een vijftiger

Jan Bauwens: „In feite had ik
immer graag studies van Germanistgedaan Maar ja^an kleine afkomst, de oorlogsperiode meegemaakt, en nadien was er in ons familie zeker geen cent meer teveel
om zomaar te gaan studeren
Het heeft niet kunnen verhinderen
dat ik mettertijd toch nog op de literaire toer verzeild geraakt ben
Ik heb zelf aan den lijve ervaren
dat WIJ allen in feite door duizenden-één faktoren gedreven worden, maar dat je op een bepaald
moment hoedanook toch de mogelijkheid krijgt om te verwezenlijken wat uw leven zijn ultieme zin
geeft Die kans moet je dan grijpen Met mijn
„Boerenkroniek"
ben ik inderdaad vnj laat de literatuur binnengeduikeld, maar het is
er dan toch maar van gekomen En
ik kan verklappen dat inmiddels
reeds het manuscript van een
ander boek („de Leliaerts", over de
Gentse bourgeoisie) ter lektuur
aan een uitgever is aangeboden
terwijl ik de laatste hand leg aan
een derde roman"
Jan Bauwens heeft op zijn minst
een onstandvastige levenswandel
achter de rug Een aanduiding
daarvoor is alleszins dat de Gentenaar in hart en nieren uiteindelijk
vredig is beland in het WaalsBrabantse Geldenaken Hij is de
stad — eerst Gent en later Brussel waar hij ook een tijdje leefde
en nu nog werkt — kompleet
ontvlucht HIJ heeft zich teruggetrokken in een landelijke woonst,
met grote panoramavensters en
uitkijk op oneindige glooiende akkers en weiden die nog andere
Streuvels onweerstaanbaar aan
het schrijven brachten
Jan Bauwens: „Ik moet vandaag
toegeven dat ik jarenlang — bijna
een hele beroepscarnere lang —
niet heb kunnen doen waar mijn
vrouw me nu uiteindelijk toe gebracht heeft Om den brode heb ik
alles en nog wat verricht Tot mijn
vrouw me dan aanporde stop met
al dat nerveuze werk zetu aan het
schrijven, al de rest is flauwekul
Dat IS natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan Ge moet in feite
miljonair zijn om van uw geschrijf
te kunnen leven, zeker als romancier

D O N G E L B E R G (Geldenaken). - Hoe word je
schrijver? Je wordt dat niet. Je bent het of niet.
O o k al moet je tientallen jaren wachten vooraleer
er een debuutkans in de gevestigde literaire wereld
zich aandient. Zoals bij Jan Bauwens die
momenteel bij de uitgeverij D e Clauwaert in
Leuven uitpakt met een roman-eersteling, „De
Boerenkroniek".
Hij heeft 12 ambachten en 13 mislukkingen gekend.
Zijn carrière ving hij aan als eerste piot bij een
bankinstelling, en via telkens abrupt afgebroken
jobs, zoals uitgever en verkoopsdirekteur, is hij
uiteindelijk vandaag beland waar hij hoedanook
naartoe gestuwd zou w o r d e n : romancier-publicist
van een frappant verhaal.

En, hoewel mijn vrouw ook nog
zorgt voor inkomsten van een
kledingwinkel, bezondig ik mij vandaag nog immer aan broodschrijverij Zoals tekstschrijver
voor
een reklamebureau
Maar goed, dat werk is ook schrijven, en het geeft mij behalve elke
maand een inkomen ook de gelegenheid om in dezelfde werksfeer
— dat van een schrijver achter
zijn bureau, en overgelaten aan
zijn eigen kunnen en onkunde —
te werken, zonder het denk- en
schrijfwerk ondergeschikt te moeten maken aan jachtige onderbrekingen die een andere job meestal
meebrengt Ik ben dus begonnen
als eerste piot — kleine bediende
— bij wat men in journalistiek
jargon een Vlaamse bankinstelling
pleegt te noemen Even later stapte ik over naar een papierverwerkend bedrijf in het Gentse Ik
werkte voor een
koelkastenfabriek Ik versukkelde bij Publicontrol Ik werd
verkoopsdirekteur
van nog een ander bedrijf en ik
werd ook daar eruit gegooid zoals
met mij meestal is gebeurd Evenwel blijf ik overtuigd dat het mislukken telkens buiten mijn krachten lag meer dan eens werd ik eruit gewipt met de jongst aangeworvenen om al dan niet vermeende ekonomische redenen
En, hoe kom je er dan uiteindelijk
toe om zelf
direkteursverantwoordelijkheid te krijgen bij een uitgeverij bij Aurelia, die suksesnjk op
de markt werd met paramedische
publikaties Ook bij die job heb ik
veel geleerd Onder meer wat het
betekent permanent onder stress
te leven Elke maand zijn er zoveel
vervaldata, wissels die dwingend
„getrokken
worden"
Omdat ikzelf met kapitaalkrachtig
genoeg was moest ik ook deze
zaak laten schieten en overlaten
aan enkele vennoten die wel nog
vers geld op tafel konden gooien
Twaalf stielen en dertien ongelukken, of beter mislukkingen
Het
heeft van mij hoedanook alles bijeen de schrijver gemaakt die ik
vandaag ben "

Jan Bauwens: „Ik heb intussen
enorm veel gepubliceerd, maar
niet steeds onder eigen naam Een
belangrijk facet van mijn werk is
nog immer de
„ghost-wnting"

Wrange kroniek

Wel heb inderdaad een aantal
werkjes met eigen signatuur op de
boekenmarkt
kunnen
brengen
Zoals de bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden, Oude Hoevens in
Vlaanderen, het Sagenboek (met
K Peeters), het Moordlied (van
De Vuysü, spelkaarten
En nog
zo'n dingen meer

U geraakte bekend met wat TVwerk en enkele publikaties die een
veelzijdig auteur verraadden

vMENSEN
18 MAART 1982

Mensen van bij ons

vluchtige publikaties op het gebied
van Arabistiek
Omdat mij de gelegenheid werd
ontstolen terzake dagonderwijs te
volgen heb ik inderdaad na kan-

Jan Bauwens' Boerenkroniek
schrijfwerk
waar
naam op plakken

anderen

hun

Wat de TV betreft heb ik kortstondig kunnen genieten van de mogelijkheid produkties zoals „de Koningen van Granada" en de „Islam
voor de Olie" te realizeren
Na het boek „Gastronomie
in
Vlaanderen" werk ik nu aan een
„Zonnewijzer"
waarin de Zuidenreizigers gewezen wordt op bekoorlijke uitwijkmogelijkheden
tijdens de banale
kilometervretende
autowegenntten naar de Middellandse Zee
Maktüb Bilyad was een van de

tooruren Arabistiek gestudeerd Ik
was er ambitieus op uit in dit vak
te doktoreren, en het bleek zelfs
mogelijk en tesis klaar te stomen
De bekroning was té wondermooi
voor het grijpen, of mijn promotor
overleed, en van uitstel kwam dan
uiteindelijk ook afstel
Ik fieb een hoop zaken behoorlijk
willen verwezenlijken, maar telkens botste ik op fatale hindernissen Alleen heb ik het geluk gehad
telkens opnieuw op een ander
werkterrein mijn kop alweer te
kunnen opsteken en aan te sturen
Op nieuwe produkties
Misschien is het de ultieme drang
om de wetenswaardigheden die ik
bijeensprokkel te kunnen vertellen
aan andere mensen, die gemaakt
heeft dat nu een debuutroman op
de markt kan gegooid worden "
En waarom dan de „Boerenkroniek"''
Jan Bauwens. „Het is wel geen
autobiografisch werk, maar het is

toch „life" geschreven Ik heb de
dingen en de mensen van dit
verhaal ter plekke gekend Ikzelf
kom met uit een boerengezin,
maar mijn ouders waren wat genoemd wordt, van „kleine komaf"
Ik heb een onderwerp
genomen
dat mij het dichtste nabij lag Bij andere boeken zal het moeilijker
worden en zal ik genoopt worden
meer naar het fiktieve te neigen
Op dertig jaar zou ik het met
kunnen geschreven hebben zoals
vandaag de dingen hebben veel
tijd gehad om te rijpen Ik meen
dat het echt een boek is van bij
ons
Een boek waarin geen helden
maar allemaal anti-helden in voorkomen Het verhaal is te lang om
hier uit te leggen maar de titel zelf
zegt zeer veel, meen ik
De kroniek behandelt vooral het
wel en de weeën van de rijke
boerendochter
Celesta Van de
Kerckhove, die moet trouwen met
de zoon van een gewezen knecht
op de hoeve, haar blinde haat
tegen hem
Het IS een wrange kroniek geworden over boerenmensen
die
stadsmensen worden Alles speelt
zich af in en om Gent, vooral in
Zaffelare, Oostakker, Gentbrugge
Het IS een roman die realiteiten beschrijft
Over mensen die gedragen worden door hun kleine pietluttigheden
Over mensen die een hele boel
dingen doen die op het eerste
gezicht met aannemelijk schijnen
Een moeder die haar eigen huis
met kinderen erin in brand steekt
Het IS een verhaal rtiet een anti-climax, zoals ook het leven veelal
verloopt Aanvankelijk had ik een
ondertitel
voorzien
kmkkerspel
met mensen Ik heb iets tegen het
zware heldhaftige, we worden gedreven door 1 000 en een faktoren, we zijn kleine stofdeeltjes ook
die voortgestuwd
worden
In de TV-film De Koningen van
'Granada die ik mocht maken belicht ik bijvoorbeeld
Mohammed,
die een gewoon
middenstander
was, een textielhandelaar en jarenlang goed geprofiteerd heeft van
het leven Pas nadien werd van
hem de Grote Profeet gemaakt Ik
meen dat ik als schrijver de plicht
heb dit aan de mensen mee te delen Daardoor onder meer was ik
bijvoorbeeld op de Gentse Universiteit, waar ik vrij laat Arabistiek
ging studeren het zwarte schaap
Daar werd van u verwacht dat oe
bijvoorbeeld een studie zou maken over „het leggen van de klemtoon in het Arabisch, tijdens de
derde eeuw" Of iets dergelijks
Ik vind een publikatie over andere
dingen die je met een taal aan de
weet komt veel interessanter
Komt het er met op aan door het
schrijven en lezen de dingen die
rondom ons gebeuren veel beter
te verstaan, om te kunnen relativeren en e r zelf beter van te worden'!' Zo ook heb ik het ervaren
hoe hard de wereld kan zijn voor
verkoopsdirekteurs die in e0n ongenadig systeem volkomen opgeslorpt worden, en daar dikwijls een
zware prijs moeten voor betalen
Daar ga ik ook nog eens een
boek over publiceren
Nu ik dan toch aan het romanschrijven toe ben moet ik dan
maar verder blijven
schrijven
Maar broodschrijven is er evenwel ook bij, zoals een boek over
,verstandig uitvoeren" Dat laat mij
toe zottigheden als romans te plegen Maar het is hoedanook allemaal schrijven
geworden
„Al de rest is voor Jan Bauwens
flauwekul, zei mijn vrouw En ik
heb haar nog geloofd ook" (HDS)

„De Boerenkroniek", debuutroman
van JG Bauwens, werd uitgegeven
door „de Clauwaert' m Korbeek-Lo

