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Honderd dagen 
Vlaanderen 

Net als de centrale regering heeft de Vlaamse rege
ring haa r eerste honderd dagen achter de rug. Er 
werd de jongste tijd herhaaldelijk de lof gezongen van 
de bekwaamheid en de ernst waarmee Vlaamse minis
ters of de Vlaamse regering in haa r geheel zich 
kwijten van hun taak. Inderdaad kontrasteert de 
Vlaamse zakelijkheid scherp met het chaotisch gehas-
pel in Wallonië en met de Belgische improvizatie op 
het centrale vlak. Deze vaststelling slaat echter op de 
mentaliteit van de Vlaamse gemeenschap en van de 
Vlamingen als beheerders en politici. Ze houdt een be
lofte in voor de toekomst. De Vlamingen kunnen het 
inderdaad beter. Als Vlaanderen ooit echte autonomie 
krijgt, kan het zijn zaken en belangen toevertrouwen 
aan bekwame efficiënte beleidsmensen. 
Zo ver zijn we echter nog lang niet. In de huidige 
staatshervorming-halverwege sleurt de Vlaamse re
gering de ballast mee van vele Belgische erfdienst-
baarheden. Dat is reeds bij de start gebleken. Wat een 
eensgezind Vlaams vertrekpunt had moeten zijn, is 
verworden tot een typisch-Belgische combinazione. In 
plaats van zo koUegiaal en eensgezind mogelijk te be
ginnen, hebben de meerderheidspartijen de koalitie 
van de centrale regering doorgetrokken tot in de 
deelregering. De wijze waarop de CVP en de P W de 
Belgische onhebbelijkheid van meetaf aan geïntrodu
ceerd hebben in het stukje Vlaamse autonomie, heeft 
de kans op een nieuwe aanpak vrijwel in de kiem ge
smoord. 

Dat wat betreft de vorm. Wat de inhoud betreft, liggen 
de zaken nauwelijks gunstiger. Precies deze week 
buigt de Vlaamse deelregering zich over de definitieve 
opstelling van de eerste zogenaamd zelfstandige 
Vlaamse begroting. Een begroting in krisistijd uiter
aard; men kan nu eenmaal geen grote boterhammen 
snijden van een klein brood. Het brood is echter niet 
alleen klein omwille van de krisis. Wat Vlaanderen in 
het kader van de staatshervorming-Martens toever
trouwd kreeg aan macht en middelen, heeft niet eens 
het formaat van een onbelegde Belgische pistolet. De 
Vlaamse begroting slaat op inkomsten van nauwelijks 
55 miljard. Naast de centrale begroting van 1.500 
miljard verzinkt dat in het niets. Deze orde van grootte 
zegt eigenlijk alles over de mate van zelfbestuur dat 
aan Vlaanderen werd toegekend. 
Zelfs bij het toekennen van deze schamele aalmoes 
wordt Vlaanderen nog bij de bok gezet. De dotaties, die 
goed zijn voor het grootste stuk van de Vlaamse 
begroting, worden toegekend op uiterst nadelige ver
deelsleutels. En alsof dit op zichzelf nog niet volstond, 
wordt voor deze verdeelsleutels bij de lopende begro
ting geen rekening gehouden met de jongste gegevens 
inzake bevolking en opbrengst van de personenbelas
ting. 

Wie een nog duidelijker illustratie wil van de Vlaamse 
autonome „macht": Vlaanderen krijgt niet eens de 
beschikking over het volledige bedrag van het door 
Vlamingen betaalde kijk- en luistergeld; de enige 
„autentieke" Vlaamse inkomstenbron is de tapkraan 
van de herbergen, waaruit ocharme driekwart mil
jard aan ristorno's in de Vlaamse begroting vloeien. 
Negatief dus? Tot op vandaag, zowel wat de vorm als 
de inhoud betreft, absoluut negatief: een karikatuur 
van zelfbestuur. 
Maar de tijd staat gelukkig niet stil en de klok kan niet 
terug gezet worden. De toekomst houdt de zekerheid in 
van écht Vlaams zelfbestuur. Dit te bereiken binnen 
de kortste keren, zonder verder verlies aan tijd en 
geld, is de opdracht van de Volksunie. tvo 

Foto van de week 

Foto Dann 

Hier zijn dan de liberalen 
Het dichterlijk woord over de afstand tussen droom en daad is 
altijd ruimschoots op de politiek toepasselijk geweest Verkie
zingsbeloften zijn één soort dingen, beleidsdaden een totaal 
andere. De burger weet dat bij het uitbrengen van zijn stem: hij 
beseft dat de pijl straks vanzelf wel lager zal zakken dan hij 
gemikt werd. Soms echter blijkt er geen enkele relatie meer te 
zijn tussen woord en daad. De liberalen hebben altijd geschit
terd in het soort volksverlakkerij dat begint met de belofte van 
25 t.h. belastingverlaging en dat eindigt in de citroenpers. 

De PVV-PRL volhardt ook van
daag in deze traditie. De verkie
zingsaffiches zijn nog niet hele
maal van de schuttingen verdwe
nen, de slogans en de beloften 
galmen nog na, maar reeds ziet de 
werkelijkheid er helemaal anders 
uit. 
„Meer burger en minder staat", „de 
staat die boven zijn stand leeft en 
niet gij": het werd zo hard van de 
daken geschreeuwd dat een aan
tal kiezers er zich lieten aan van
gen. 
Een aantal voorbeelden? Meer 
dan ooit te voren worden miljar
den verkwist in de staatsbedrij-
ven-bij-uitstek, de Waalse staalnij-
verheid. De banken zijn ertoe ge
bracht, het geld van hun kliënten, 
hun spaarders en beleggers onder 

staatswaarborg in Samber en 
Maas te gooien. 

De top van liberaal cynisme werd 
daarbij geschoren door PRL-voor-
zitter Gol, vice-premier bij de ge
nade van de CVP en de PVV, die 
een bondgenootschap aanging 
met de Luikse staalsyndikalist Gil-
lon om, ten koste van de belasting
betaler, miljarden te eisen voor 
investeringen waarvan de Of>-
brengst méér dan een levensgroot 
vraagteken is. 

Het fraaiste voorbeeld van staats-
dingisme werd tijdens de eerste 
honderd dagen van Martens-V 
eveneens door een liberaal gele
verd: de voorzitter van de Waalse 
deelregenng Damseaux die schrif
telijk, zwart op wit, de oekase 

afkondigde dat Vlaamse aanne
mers bij aanbestedingen in Wallo
nië moeten geweerd worden. 

Deze hoogstandjes van liberale 
dubbelhartigheid worden gemaakt 
tegen de achtergrond van een 
algemeen financieel beleid, dat in 
schrille tegenstelling staat met de 
PVV-PRL-verkiezingsslogans. De 
staatsfinancién worden nauwelijks 
gesaneerd. Maar via een lawine 
van echte en verkapte belastin
gen, via een stortvloed van prijs
stijgingen bij dienstverlening 
wordt het geld schaamteloos uit 
de zakken van de burger overge
heveld naar de staat. 

De liberalen hebben eens te meer 
het bewijs geleverd, dat het deel
nemen aan de macht voor hen 
belangrijker is dan de verheven 
beginselen die zij om de haverklap 
verkondigen. Er is momenteel 
geen belabberder figuur in heel de 
politieke arena dan het verkramp
te PVV-voorzittertje Guy Verfraf-
stadt wiens gebundelde neo-llbe-
rale toespraken uit het recent ver
leden vandaag nog alleen maar 
goed zijn om er bootjes uit te 
vouwen. 



m Brieven 

GEEN VLAMINGEN 
De Brusselse Intercommunale Water-
maatschappij (BIWM) omvat de Brus
selse agglomaratie, de 6 Vlaamse 
randgemeenten, Waterloo, St-Pieters-
Leeuw, een groot deel van Machelen, 
Steenokkerzeek, Zaventem, Tervuren, 
Halle, Dilbeek en Woutersbrakel. Het 
omvat ook delen van Kasteelbrakel, 
Lasne, Louvaln-la-Neuve, Kortenberg, 
Grimbergen, Merchtem, Asse. 
Normaal zou de raad van beheer op 
zijn minst pantair dienen samengesteld 
te zijn maar wat zien wij in de praktijk. 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en samenwerking 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois, M Van Liedekerke en Toon 
van Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van "WIJ-, Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
CTel 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarlijks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 
Losse nummers 22 fr 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel 

Publlciteitschef: de h Karel Se
vers, tel 02-219 49,30, toestel 25 
('s voormiddags) of privé Al-
sembergsesteenweg 41b. 1512 
Dworp Tel 02-356 7844 

Hier de samenstelling van de raad van 
beheer, voorzitter: 1 PSB. ondervoor
zitter. 1 PSB, beheerders: 4 leden van 
de PSB, 2 van PL, 1 van de PLP, 2 van 
de PSC, 1 van het FDF. Geen enkele 
Vlaming of vertegenwoordiger van de 
Vlaamse partijen i Kommentaar is 
overbodig. 
BIJ de Brusselse gasmaatschappij doet 
zich ongeveer dezelfde toestand voor 
Op zondag 2 mei 1982 gaat het kon-
gres door van de Vlaamse Volksbewe
ging te St-Niklaas over de sociaal-
ekonomische problematiek 
Alle belangstellenden zijn welkom. 

W B , Asse 

WAAROM BBC NIET ? 
Sommige geabonneerden op het 
weekblad „Wij" maken er ons opmerk
zaam op dat de tv-programma's onvol
ledig zijn voor de bewoners van de 
Westhoek Inderdaad, de programma's 
van BBC 1 en 2 en van de ITV worden 
nooit vermeld in het tv-programmablad 
van ons weekblad. De kuststreek en 
het aanpalend hinterland kunnen zon
der moeite deze zenders ontvangen. 

J.V. Gistel 

Red.: Ons blad heeft gedurende en
kele maanden de programma's van 
de drie Britse zenders in ons week
blad gebracht De vraag naar meer 
detailinformatie over de zenders die 
in het ganse Vlaamse land kunnen 
bekeken worden heeft de stopzetting 
bepaald. De redaktie overweegt ern
stig uw vraag. 

Uw KEUKEN aan 
IMPORTPRIJZEN 
alle grote DUITSE - FRANSE 
- ITALIAANSE MERKEN 
5 jaar WAARBORG 
V. VLAAMSE FIRMA 

vraag dokumentatie: Postb. 25, 
2000 Antwerpen XI. 

THUISLAND VLAANDEREN 

Stel je jezelf eens voor dat er in 
Vlaanderen een „halve" minister — dat 
IS iemand van een deelregering — 
openlijk én schnftelijk verklaart dat 
Openbare Werken, uitbesteed aan 
Waalse ondernemers niet meer subsi
dieerbaar zouden zijn.„ Onmiddellijk 
zou er een gehuil opstijgen uit het koor 
van de Franstalige persmensen, de 
Waalse ministers zouden op deze ma-
tene springen en dreigen met hun 
ontslag, de vakbonden-aan-de-Maas 
zouden hun dinsdagkommando's weer 
oproepen, de Rechten van de Mens 
zouden opgediept worden, fascistoïde 
spoken zouden alom ontwaard wor
den, Zuid-Afrika werd er gegaran
deerd bijgesleurd, men zou eens te 
meer de Nieuwe Orde en de Huidige 
Horde van Racistische Vlamingen be
spotten en men zou er de wet van 16 
juli 1976 inzake Overheidsbestedfngen 
nog kunnen bijsmeren . 
NatuuHijk gebeurde dit niet omdat, 
het precies door een halfwassen minis
ter bezuiden de taalgrens werd uitge
broed... De uiteraard demokratische, 
wat dacht je wel, en op en top vader
landslievende Belgische minister Dam-
seaux heeft dit stukje discnminerend 
staatsmanschap uitgehaald. Een reak-
tie in onze contreien? Bitter weinig 
Een nationaal schandaal' Niets van 
gemerkt 

We wachten met ongeduld op een 
manhaftig optreden van onze „half
president" Geens in de Nationale Bel
gische Regenng, 

DvSdC, Zoersel 

FACILITEITEN 

Indien de meeste Vlamingen niet zien
de blind waren, dan zouden zij reeds 
lang moeten weten, dat het ontstaan 
van België in 1830 voor ons een ramp 
was en nu nog is. Alleen de Walen 
mochten steeds tevreden zijn, want zij 
leven ook nu nog altijd op kosten van 
de Vlaamse gemeenschap en hebben 

hun honger naar Vlaams grondgebied 
ook reeds terdege kunnen stillen 
Maar feitelijke verdienen wij met beter 
en worden nog te weinig vernederd en 
uitgebuit zoniet zouden we er reeds 
lang een einde aan gemaakt hebben 
Ik vraag me trouwens soms af, of wij 
de naam Vlamingen nog wel waardig 
zijn. Wat onze „nationale" politiekers 
waard zijn, dèt weten wij al iangl De 
meesten denken in de eerste plaats 
aan zichzelf of aan hun partij, maar als 
het om Vlaamse belangen gaat heb
ben ze geen ruggegraat 
En wat hebben ze ons Vlamingen 
gegeven?... Met de zogenaamde „facili
teiten" hebben ze de frankofonen het 
sterkste wapen toegespeeld dat ze 
zich ooit konden inbeelden. Kijk maar 
eens naar Brussel, Ronse, Komen, 
Moeskroen, Menen en Voeren! 
Ik hoop dan ook dat onze politiekers 
van de Volksunie er in 't vervolg 
duchtig werk zullen van maken om 
deze onzalige faciliteiten eindelijk te 
doen afschaffen. Maar daarvoor zal 
het dan ook nodig zijn dat wij allen vol
ledig achter hen gaan staan! 

G.V.M, Eupen 

ZO€K€aC}' 
Gewetens
bezwaarde 
gevraagd die op het nationaal 
ANZ-sekretariaat administratie
ve en/of organizatonsche taken 
waarneemt (in onderiing overleg 
te bepalen). Het ANZ organi-
zeert jaarlijks het Vlaams Natio
naal Zangfeest verschillende 
kleinkunst-manifestaties en heeft 
tevens een koorfederatie met 
500 aangesloten koren. 
Personen die belangstelling heb
ben, kunnen schnftelijk hun kan
didatuur stellen bij het ANZ-se-. 
kretanaat Vrijheidstraat 30-32 
bus 14, 2000 Antwerpen of tele
fonisch kontakt opnemen met 
Rob Eykens (tel. 031-37.93.92 of 
031-37.96.43) 

KINDERBIJSLAG 
Ik kan het nauwelijks verholen triomfa
lisme waarmee de regering en het 
CVP-partijbestuur de volgens hen be
perkte inlevering op de kinderbijslag 
kommentariëren helemaal niet delen. 
Hebben zij immers niet gezegd en 
herhaald dat op minimuminkomsten 
niet zou moeten worden ingeleverd? 
Welnu, een kind kost zijn ouders veel 
meer dan de kinderbijslag oplevert en 
gaat het hier wel degelijk om minimum
inkomsten, meer, om inkomsten bene
den dat minimum. Meer dan ooit is het 
in deze nog maar beginnende krisistijd 
een foute politiek, de kinderbijslagen te 
verminderen. Wat anders is ze herver
delen. 
Met grote overtuiging pleit ik er voor 
de idee van een sociaal-pedagogische 
toelage, zeker aan de voor de opvoe
ding van zijn kinderen thuisblijvende 
ouder, niet te begraven. Van het geld 

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

De redaktie 

dat de regenng wil voorzien voor het 
betalen van jobs in de zogenaamde 
„niet produktieve" sektor zou er een 
deel naar die sociaal-pedagogische 
toelage moeten gaan. Het zou zeer 
nutbg besteed zijn. 
Als OCMW-raadslid weet ik wat kin-
derkribben aan de gemeenschap kos
ten. Dat is veel en veel meer dan de 
ouders die er hun kinderen onderbren
gen er moeten en dikwijls zouden 
kunnen voor betalen. 
In krisistijd moeten meer dan ooit 
prioriteiten worden gelegd. Een abso
lute hoofdprioriteit is het gezin. 
Men mag er niet aan denken dat het in 
praktijk brengen van de hier voorge
stelde maatregelen zou belet worden 
door een zogeheten gekJgebrek. Geld 
dat door de opeenvolgende regerin
gen reeds 15 jaar lang door vensters 
en deuren wordt toegesmeten aan 
profiteurs die in alle groepen van onze 
bevolking in een veel te groot aantal 
aanwezig zijn en blijven. 

H.V.dA, Schoonaarde 

PASSIONARIA 
In verband met uw artikel („Wij" van 25 
maart) gebteld „De passionana van 
Beauval naar PRL" zou ik graag een 
grove onwaarheid rechtzetten die 
mevr. Lucienne Mathieu steeds om 
elektorale redenen in stand gehouden 
heeft nl. dat ze in het Vilvoordse „'t 
Voor" woont De waarheid is dat zij in 
Nieuw-Koningslo — juist dertig meter 
van de Brusselse stadsgrens — 
woont d .w i in de Heembeekstraat 1. 
Dit is een doodlopende straat onge
veer 50 m lang, waarvan de ingang op 
Brussels grondgebied ligt Deze straat 
ligt in vogelvlucht 2 km van 't Voor af 
met ertussen nog Mutsaert Nieuw- en 
Oud-Koningslo 

M.-LV.d.V, 't Voor 

ZOIKIBCJ' 
Zoeken Vlaamse gezinnen om 
meisjes — tegen betaling — op 
te nemen tijdens de paasvakan
tie (4-4 tot 17-4-1982) om Neder
lands te leren. 
1) Meisje van 10 jaar 
2) Meisje van 17 jaar 
3) Meisje van 20 jaar 
Voor meer inlichtingen: Willy 
Kuijpers, Kameriid, Swertmolen-
straat 23 te 3020 Heren (tel. 016-
22.96.42). 
Mevrouw S. Blancke-Hinnekens, 
Vierwindenlaan 9 te 1810 Wem-
me! (tel. 02-479.94.77). 

DE STAALKAART VAN DAVICNON 
De houding van de EG in ons staal-

konflikt heeft verwondering gewekt. 
De Europese politiek terzake is het werk 
van de Belgk;he kommissaris voor In
dustrie Davignon. Davignon tekent 
voor Knack de staalkaart van Europa. 

Laat Luxemburg ons los? 
De Luxemburgers zijn boos, 

omdat de Belgische regering hen niet tij
dig over onze devaluatie had ingelicht. 
Vier Belgische topministers reisden 
vorige week naar het Groothertogdom 
voor overleg. Knack was er ook, en 
bericht over de nu zo broze unie 
tussen de twee landen. 

Dood in Et Salvador 
De Nederlandse journalist René de 

Bok was in El Salvador op het moment 
dat zijn vier koUega's enkele honderden 
kilometer verderop werden docxigescho-
ten. Hij brengt verslag uit over de laatste 
weken voor de verkiezingen, die nor
maal vorige zondag hadden moeten 
plaats vinden. 

Bovendien 
De memoires van Henry Kissinger 

over de Yom Kippoer-oorlog, een repor
tage over de Brusselse vroegmarkt, 
Mohammed Heikal over zijn presiden
ten Nasser, Sadat en Moebarak, en 

Knack Trio 
Of hoe u i 00.000 frank 
kan winnen. 

knack 
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Mensen 

Het dynamisme 
van Jef Houthuys 
Aan het begin van de grote ACV-
betoging verleden zaterdag zeg
de voorzitter Jef Houthuys „dat 
de wereidkrisis van vandaag 
geen reden is om ons syndikaal 
dynamisme te doven'. 
De wereidkrisis misschien niet, 
maar wél de zon. Waarschijnlijk 
het mooie weer op deze eerste 
echt-lentelijke zaterdag was er 
mede verantwoordelijk voor dat 
de opkomst voor de ACV-beto-
ging ver beneden de (syndikale) 
verwachtingen lag. 
Verbazing wekt dat nauwelijks. 
De dagen voordien was reeds 
gebleken dat zelfs in Wallonië en 
bij de FGTB de ijver om te beto
gen en te staken sterk aan het af
zwakken was. 
De regering-Martens V heeft een 

De harde koers 
van Herman 
De Croü 
PVV-mlnister van Verkeerswezen 
Herman De Croo doet zicli graag 
voor als een harde jongen en 
krachtpatser, die de stieren nooit 
anders dan bij de horens vat 
Achter de grote bek blijkt echter 
een slap mannetje schuil te gaan. 
Toen deze winter de treinen stil
stonden boven de bevroren wis
sels, ontbood De Croo op specta
culaire wijze de hele NMBS-top 
op zijn kabinet en las hij de spoor
wegheren de levieten. Twee da
gen later schakelde hij over op 

troef in handen die ze eigenlijk 
niet verdient en die niets te zien 
heeft met haar beleid: de stijgen
de afkeer van de doorsnee-werk
nemer voor zijn vakbond. 

platte verontschuldigingen. 

In de zaak van de afdanking van 
500 spoorwegmannen heeft De 
Croo, na enkele stakingsakties, 
een koerswending van volle 180 
graden gemaakt en ging hij door 
de knieën. 

Even potsierlijk blijkt a jn verbale 
krachtpatserij inzake Sabena te 
worden. Een paar weken dreigde 
hij ermee de hele Belgische lucht
vaartmaatschappij gewoonweg 
failliet te verklaren en op te doe
ken. Vandaag zegt hij de Sabena 
3 miljard bijkomende staatssteun 
toe, in ruil voor anderhalf miljard in
levering door het Sabena-perso-
neel. 

Martens op het 
Luxemburgs 
matje 

Deze week dit... 
Ik blijf diep overtuigd dat elk 
ander regime of 
maatschappelijke ordening dan 
de parlementaire demokratie 
gevaarlijk is voor de persoonlijke 
vrijheid en de rechtvaardigheid, 
voor het evenwicht tussen de 
sociale geledingen, voor de 
emancipatie en de 
samenhorigheid van ons volk en 
bovendien ongepast aan de 
mentaliteit van de Westerse 
kuituur. 
Toch wordt het moeilijk nog te 
geloven in de goede werking 
ervan. Over enkele weken maak 
ik 17 jaar deel uit van het 
eigenaardig gezelschap dat de 
praatbarak bevolkt. Ondanks 
mijn „jeugdige" leeftijd en 
alleszins temperament, behoor ik 
weldra tot de „anciens", degenen 
die het klappen van de zweep 
kennen, die het wel en wee van 
de instelling hebben 
meegemaakt, die heel wat 
zogezegde „grote koppen" in 
volle glorie hebben zien 
optreden en wegdeemsteren. Ik 
heb nog helse debatten beleefd, 
waaraan de volle Kamer 
deelnam. Waar het bloed soms 
overkookte. Waar harde 
waarheden volgens de enen, 
soms met op de tafel slaande 
argumenten werden verkondigd 
en door even harde waarheden 
door anderen werden weerlegd. 
In mijn eerste parlementaire 
jaren was er nog een dialoog, 

vooral in het besloten 
kommissiewerk. Onze Vlaams-
nationale standpunten werden 
zeker niet volledig gedeeld maar 
altijd beluisterd en soms zelfs 
overgenomen. Zelden zagen we 
direkt resultaat. We beseften dat 
het een werk van lange adem 
was, maar hoe dan ook, nuttig. 
Geleidelijk aan stierf de sfeer uit 
Afgezien van enkele 
opflakkeringen zit er geen 
spitante geest meer in. Gedaan 
met de dialoog. Gedaan met het 
samen-zoeken naar een 
geschikte wettekst in de 
kommissie. Gedaan met het 
echte boeiend debat Nu is het 
dood in de Kamer. 
Dinsdagnamiddag interpelleerde 
de oppositie de regering over 
haar algemeen beleid. Onze 
Volksunie-fraktie was bijna 
voltallig aanwezig. Een deel van 
de Vlaamse socialisten en 
enkele Waalse. Niemand van de 
meerderheidspartijen. Zelfs hun 
kat hadden ze niet gestuurd. 
Hoe zou de 

volksvertegenwoordiging dan 
nog een levendig debat kunnen 
voeren? Waar ligt de oorzaak 
van dit verval? Er moet veel 
veranderen. Ondermeer durf ik 
zeggen dat een eerlijke 
samenwerking in de kommissie 
onmogelijk wordt wanneer een 
kleurpartijgezinde journalist 
aanwezig is onder de vorm van 
een tolk. Een openbaar debat 

verliest al zijn waarde als de 
meerderheid minachtend afwezig 
blijft De motivering van een 
oppositielid kwijnt weg als de 
ministers het vertikken te 
antwoorden en alleen een 
vooraf door een kabinetslid 
opgestelde tekst komen aflezen. 
Er is nog veel meer. 
In ieder geval is het weer onze 
opdracht niet te versagen. De 
Vlaams-nationalisten moeten als 
één man, als één 
aaneengesloten groep het 
voorbeeld geven, de spits 
afbijten. Niet omdat het Belgisch 
parlement ons zo dierbaar is. 
Wel integendeel. Maar omdat wij 
alleen op die manier kunnen 
verhinderen dat het 
machtswellustig Belgisch bestel 
ongekontroleerd ons Vlaamse 
volk zou schaden en zijn 
opgang tegenhouden. Omdat wij 
nu reeds overduidelijk moeten 
aanwijzen hoe wij het 
toekomstig Vlaams parlement op 
een andere leest willen schoeien. 
Desnoods tegen alle anderen in, 
moeten wij het bewijs leveren 
de vertegenwoordigers van ons 
volk te zijn. 

Geen komischer regeringsreis 
dan de recente boetetocht die 
eerste minister Martens en niet 
minder dan vier van zijn minis
ters hebben moeten maken naar 
het Groothertogdom Luxemburg. 
De Luxemburgse minister-presi
dent Werner, zwaar gestoord 
door het feit dat de Belgische 
regering hem niet tijdig op de 
hoogte had gebracht en geraad
pleegd over de devaluatie die de 
Luxemburgse frank meesleurde, 
eist een spectaculair eerherstel: 
de halve Belgische regering 
werd op het matje geroepen. 
Met de raadgevers en deskundi
gen erbij was het Belgisch gezel
schap te talrijk voor de Mystère-
jet van de regering. De trein- of 
autotocht door stakend Wallonië 
leek de excellenties te riskant 
De tocht werd dus ondernomen 
met een tweemotorig legervlieg
tuig. Te Luxemburg werd het ge
zelschap vervoegd door minister 
van Buitenlandse Zaken Tinde-
mans, die ook al beslag gelegd 
had op een legervliegtuig om 
zich van Straatsburg naar het 
Groothertogdom te begeven. 
Een dure processie van Echter-
nach_ 

De negen 
miljard van 
Maystadt 

Vic ANCIAUX 

Tijdens het formatieberaad zorg
de Philippe Maystadt thans PSC-
minister voor Begroting, ervoor 
dat in het regeerakkoord de op 
het eerste zicht vrij vage zin werd 
opgenomen „dat de staat geen 
beslissingen zal treffen die van 
aard zijn om, hoofdzakelijk door 
zijn eigen daad, produktiekapaci-
teiten te scheppen die konkurre-
ren met deze welke in dezelfde 
sektor rendabel werken". De he
ren waren gehaast om de porte
feuilles te verdelen en Maystadts 
zinnetje geraakte dus zonder 
moeite in de tekst 
Sindsdien zijn de dingen klaarder 
geworden. Vice-premier Gol heeft 
reeds enkele keren een beroep 
gedaan op het zinnetje om uit te 
leggen dat Vlaanderen geen aan
spraak kan maken op komp>ensa-
ties bij een eventuele bestelling 
van bijkomende F-16's. 
Volkomen in dezelfde lijn van 
deze Waalse logika wil Maystadt 
nu de oprichting van een Fonds 
voor Strategische Investeringen, 
dat 9 miljard zou krijgen om ze te 
verdelen in bedrijven die zrch be
zighouden met spitstechnologie. 
In klare taal: Maystadts zinnetje 
dreigt nog maar eens 9 miljard toe 
te spelen aan de Waalse industrie. 
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„500 frank kinderCaOslag. Wie vindt zoiets uit?" 
De ACV-betogers van vorige zaterdag kunnen dat misschien best eens gaan vragen op het kabinet van 
ACW-minister Jean-Luc Dehaene... Of bij diens afwezigheid bij zijn partijgenoot Daniël Coens... (Foto Dann) 

Eén april-grap 
Vandaag, donderdag 1 april, gaat 
de selektieve prijzenstop offi
cieel van star t 
Tegelijkertijd stijgen vandaag de 
prijzen van de olieprodukten zo
dat rijden en verwarmen duurder 
worden, kost een pakje sigaret
ten 50 fr. en worden de overige 
rookartikelen 3Lh. duurder. Op 
15 april wacht ons dan een ver
hoging van de posttarieven en 
op het departement van Ekono-
mische Zaken liggen nog zo'n 
1300 aanvragen voor prijsverho
gingen. 
Een lugubere 1 april-grap. 

kingsrechten ter kompensatie van 
de staalkredleten aan Wallonië, 
enkel nationaal en in de staalsek-
tor aanwenden. 
Wanneer even later minister Eys-
kens in de Kamer opdaagde, ver
klaarde deze onbewust dat die 
trekkingsrechten zeker in de me
taalverwerkende sektor mogen 
aangewend worden, wat onder de 
bevoegdheid van de gewesten 
valt 

Over een ding blijven beide minis
ters het wel eens: het Vlaamse 
Gewest wordt uitgesloten van 
deelname aan deze Vlaamse staal-
holding. 

Martens of Stap achteruit 
Eyskens 
Het wordt hoe langer hoe moeilij
ker om een klare kijk te hebben op 
het regeringsbeleid inzake de vijf 
nationale sektoren. Een warboel 
wordt het helemaal wanneer de 
ministers mekaar beginnen tegen 
te spreken. 
Volgens de eerste minister mag 
de Vlaamse staalholding de trek-

De vele geloofsbelijdenissen over 
de regionalizering van de vijf nog 
nationale sektoren stuiten af op de 
lankmoedigheid van de centrale 
regering en vooral van de Vlaam
se regeringsleden. 

De Waalse liberalen willen over 
een regionalizering slechts praten, 
wanneer eerst de Nationale Maat
schappij voor de Herstrukturenng 
van de Nationale Sektoren is op
gericht. Hierdoor moeten de be
staande financienngsmaatschap-
pijen voor de steenkool, de textiel 
en het staal tot een nationale 
holding gefusioneerd worden. 

En wat doen Eyskens en zijn 
Vlaamse kollega's? Zij schieten 
Ijverig aan het werk om deze 
unitaire wens te vervullen, waar
mede in de regionalizenng een 
stap teruggedraaid wordt 

Geen Vlaams 
verzet 
De sluwheid van de franstalige 
ministers kent geen grenzen. Het 
jongste voorbeeld daarvan levert 
PSC-begrotingsminister May-
stadt 

In een nota aan zijn kollega's 
stelt hij de oprichting voor van 
een Fonds voor strategische in
vesteringen, dat over 9 miljard 
zou beschikken voor recht
streekse en bijkomende investe
ringen in de spitstechnologie. 
Deze nieuwe vorm van over

heidssubsidiëring van de spitsin-
dustrie komt vooral Wallonië ten 
goede, dat dank zij de aëronauti-
ca op dit vlak een voorsprong 
heeft genomen. Het komt er dus 
voor Maystadt op aan om via 
centrale overheidsgelden deze 
voorsprong veilig te stellen. 

In de centrale regering was er te

gen deze nota geen verzet gere
zen. Ook niet vanwege de Vlaam
se regeringsleden. Zo sluw de 
franstalige ministers, zo laks de 
Vlaamse. 

Dwarsligger 
Nothomb 
Minister van Binnenlandse Za
ken Nothomb is het federalisme 
nooit genegen geweest Zeker 
niet wanneer daarmede aan zijn 
eigen eer en glorie getornd 
word t 

Door de staatshervorming van 
1980 werd de voogdij over de 
gemeenten naar de gewesten 
toegeschoven. Het Gemeente
fonds staat nog wel op de centra
le begroting, maar Nothomb ver
liest wel alle zeggenschap over 
de besteding ervan door de 
gemeenten en over de voogdij 
hierop. 

Maar Nothomb zou Nothomb 
niet zijn mocht hij niet via een 
omweg trachten om opnieuw de 
voogdij over de gemeenten te 
verwerven. Inspelend op de be
sparingswoede installeerde hij 
een Saneringsfonds, waarop de 
gemeenten een beroep kunnen 
doen wanneer zij een inspanning 
leveren op het vlak van de be
sparingen. 

Dat hij hiermede zijn bevoegd-
heidsterrein overschrijdt zal No
thomb een zorg zijn. Hij kan 
opnieuw schitteren in de ge
meenten. 

VNOS op tv 
Vanavond, donderdag 
1 apr iM982om 19u. 17 iser 
een nieuwe Vlaams-nationa-
le uitzending. Met als onder
werpen: 
• een eerste evaluatie van 
de vele honderden reakties 
naar aanleiding van de re
portage over „Danny". Met 
medewerking van kamerlid 
Daan Vervaet 
• „Stovejef vertelt-.", een 
verhaal door gewezen ka
merlid Jef Olaerts. 
• „De Strop", een reporta
ge over de sociale gevolgen 
van repressie en epuratie. 
Met medewerking van de 
kamerleden André De Beul 
en Joos Somers. 
• Studio-gesprek met 
Stans, Stan en de leeuw 
over de voimachtentreinen 
van Martens V. 

Gesplitste kerk 
Tot op vandaag hoort men af en toe nog de kwink
slag „dat er in België uiteindelijk maar twee 
unitaire instellingen zullen overbli jven: het Hof en 
de kommunistische partij". 
Mopje met een baard. En zoals alle gemeenplaat
sen natuurlijk vreselijk onju ist Er zit spijtig ge
noeg in het Koninkrijk nog heel wat meer onder
huids en openlijk unitarisme dan te Laken of bij 
Van Geyts schamel geworden aanhang. Trouwens 
is er, wat de KP betreft nu eindelijk toch een 
schijntje van verandering op t i l : de jongens gaan 
einde van dit jaar kongresseren om de partijstruk-
tuur tenslotte toch in een profijteli jk federaal 
plooitje te vouwen. 
Zelfs een besloten gemeenschap en een streng-
gelovige kerk gelijk de KP ontsnapt uiteindelijk 
niet aan het Grote Belgische Schisma. Wanneer 
straks de partij met mondjesmaat en met vertra
ging een beetje gefederaliseerd word t dan is het 
omdat tot en met in dit gezelschap van louter orto-
doksen de taalgrens aanwezig is. De zachtgekook-
te eurokommunisten, met het Poolse litteken zicht
baar in het menselijk gelaat van hun socialisme en 
met heel veel groene stippels in de aloude knalro
de vlag, horen doorgaans thuis in Vlaanderen. Hun 
aanvoerder en boegbeeld is Jef Turf: schutterige 
verschijning die eerder doet denken aan een 
aalmoezenier van de Arbeid dan aan een kille poli-
troek. Tussen haakjes zou de man reeds lang een 
professoraat aan de RUG in de wacht hebben ge
sleept indien hij niet de hardnekkige manie had 
om militant te willen wezen. De stalinisten, de kei-
harden van de diktatuur van het proletariaat 
stammen meestal uit Luik en ommelanden: ooste
lijker, en dus dichter bij Moskou dan Gent of Ant
werpen. 

Stokoude en tot op het merg vergrijsde Vlaamse 
kommunisten — voor zover ze de oorlog hebben 
overleefd of voor zover ze de partij al niet lang 
ontgoocheld en verbitterd de rug hebben toege
keerd — dromen vandaag wellicht van een naken
de herbronning. Herinneren zich de tijd dat er nog 
geen BKP was. Dat de Kommunistische Bond te 
Antwerpen of te Leuven vergaderde, met aan het 
eind van de bijeenkomst de Internationale én de 
Vlaamse Leeuw. 
De jongeren-zonder-geheugen, die een paar we
ken geleden op het Vlaams Progressief Zangfeest 

ostentatief het zingen van de Vlaamse Leeuw 
boudeerden, zouden met heel veel vrucht kunnen 
afdalen naar het pril begin der uiterst-linkse din
gen in Vlaanderen. De ti jd van de Antwerpse 
Minderheidsgroep, tijdens de eerste Wereldoor
log, wiens mei die van Gorter was en wiens mens 
die van Henriette Roland-Holst De jaren van Jef 
Van Extergem, sociaal-aktivist en vriend van 
Borms vooraleer beider wegen zich onherroepe
lijk scheidden. Heel de boeiende periode waarin 
de grenzen vaag waren en tijdens dewelke Marte
laars vielen — o, Herman van den Reeck — voor 
een zaak die groter was dan één enkele kliek of 
één enkele clan. 
Lang heeft het niet geduurd, tot War Van 
Overstraeten kwam en Jacquemotte — Jef-met-
de-pet Einde van de dertiger jaren kende een 
Vlaamse KP nog een kortstondig schijnbestaan. 
Maar zelfs in de trikolore na-ooriogse jaren van 
het Brussels hoera-patriottisme bleken de kom
munisten in Vlaanderen slechts enige bestendige 
aanhang te kunnen houden in Antwerpen, het oude 
aktivistennest en te Aals t de oude Daensistische 
burcht 
Om terug te keren naar de vroegste bron zullen de 
Vlaamse kommunisten verder moeten gaan dan 
wat hen in Van Geyts hervormingsplannetje wordt 
ingeruimd. 
Spijtig dat Ray De Smet niet meer leeft de 
goedlachse Aalstenaar, de doodeerlijke kommu-
nist en de voorbeeldige vlaamsgezinde. We had
den er samen een boompje over opgezet 
Een late groet, Ray, over de vele verschillen en 
over het graf heen_ 
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Na 100 dagen regeren moet 
toegegeven worden dat de 
centrale regering Martens V 
alles behalve de pedalen 
heeft kwijtgespeeld. 
Integendeel, na wat werd 
aangekondigd als een harde 
konfrontatie met de syndikale 
wereld, heeft de be-
windsploeg in belangrijke 
mate de syndikale 
tegenspeler buiten spel gezet. 
(Voordien bleek het nog 
minder dan een koud kunstje 
om, met goedwillige 
instemming van CVP en 
liberalen, het parlement 
helemaal onmachtig te 
maken). 

Met vaste hand werden 
onderhand meer dan een 
dozijn heilige koeien geslacht 
Zo bijvoorbeeld was er 
behalve verbaal geweld 
vanwege de syndikaten 
nauwelijks een tegenwind 
voor de toch vrij ingrijpende 
wijziging in het systeem van 

Solidariteit in vraag gesteld 

Splijtzwam in val(bondswereld 
loonkoppeling aan de index 
van konsumptieprijzen. 
Aanzwellend vakbondsgeweld 
werd de kop ingedrukt door 
de onverwacht voorbijrazende 
devaluatietrein. 

Ook wat de zeer verregaande 
sanering in de sociale 
zekerheid betreft trekken de 
vakbonden overduidelijk aan 
het kortste eind. 

De ACV-betogers mochten 
vorige zaterdag nog vredig 
een vermanende vinger 
opsteken, maar 
vakbondsleider Houthuys 
stelde dan toch maar braafjes 

dat niet tegen de regering 
werd betoogd. 
De meer agressieve Debunne 
van de socialistische vakbond 
van zijn kant blijft hoe dan 
ook toch maar meezetelen en 
overleggen bij de rondjes die 
de regering-Martens met de 
sociale partners (vakbonden 
en werkgevers) organizeert 

Ondertussen is op bruuske wij
ze gebleken in welke verregaan
de mate de Vlaamse en Waalse 
gemeenschap ook op sociaal 
vlak uit mekaar aan het groeien 
zijn. De diepe breuk in het ge
meenschappelijk vakbondsfront 

Foto Dann 

Vreemde 
inlevering bij 
Generale 
Dat de inlevering en matiging 
niet ellteen in gelijke mate treft, 
en sommige kringen zelfs hele
maal ongemoeid laat is stilaan 
treffend duidelijk geworden met 
de staalaffaire van Cockeri l l-
Sambre. Andere Cockerill-werk-
nemers, de Vlaamse van Hobo
ken uiteraard, werden inmiddels 
hardvochtig op de dop gezet 
Maar het minst verontrust blijken 
een aantal kapitaalkrachtige 
kringen. Zo wordt de jongste ti jd 
nauwelijks nog één woord gerept 
over bestrijding van de fiskale 
fraude, die nochtans reeds eer
der op nagenoeg 200 miljard 
frank per jaar werd geschat Of 
zowat de grootste brok van het 
budgettair tekort zou met bestrij
ding van de zware fiskale fraude 
kunnen weggewerkt worden. 
Maar goed, er wordt inmiddels 
onverstoord gewerkt met centen 
die er niet zijn, of slechts rode 
cijfers zijn. Zo bij voorbeeld ook 

in de Generale Maatschappij 
(Société Générale) die de groot
ste holding van het land is. 
Hoewel de Generale het boek
jaar '81 afsloot met een verlies 
van nagenoeg 2,6 miljard werd er 
in deze ti jd van gepredikte bezui
nigingen en inlevering toch be
slist een winstdividend uit te 
keren! Daartoe zullen niet minder 
dan 3,8 miljard uit de geldreser
ves geput worden_ 

Zwakke frank 
Begin deze week bleef de Belgi
sche frank overminderd zwaar on
der druk staan, tenwiji de Franse 
frank aan voorzichtig herstel toe 
was. 
De vermindering van de stakings
golf In ons land blijkt op de wissel
markten niet zo heel veel indruk te 
maken, wat betekent dat het rege
ringsargument dat de protestbe
wegingen tegen het liberale re-
geerbeleid In belangrijke mate ver
antwoordelijk zijn voor de ver
zwakking van de Belgische munt 
niet steekhoudend Is. 
Vooral wordt er nu duidelijk een 
afwachtende houding aangeno

men tot de regering met haar 
rijksmiddelenbegroting en herstel
beleid voor de pinnen komt 

Brusselse 
noodkreet 
Alweer hebben enkele Brusselse 
gemeentebesturen, waaronder 

dat van Roger Nols, een flinke 

blijkt onomkeerbaar uit te 
groeien tot een communautaire 
kloof Hoewel precies Vlaande
ren de meeste redenen heeft om 
het sociaal-ekonomisch regeer-
beleid aan de kaak te stellen, 
blijkt duidelijk dat in de Vlaamse 
gemeenschap het besef alge
meen aanwezig is dat met aan
houdend straatgeweld de krisis-
miserie in plaats van ingedijkt 
nog wordt aangewakkerd. 
Ondertussen heeft de wekenlan
ge staking bij Cockenll-Sambre 
het land — en dus ook de 
Vlaamse belastingbetalers — al
weer tientallen miljoenen gekost 
In de belangrijkste vakcentrales 
zijn de uiteenlopende inzichten 
van de Vlaamse en de Waalse 
werknemers duidelijk aan het 
licht gekomen tijdens de aanhou
dende stakingsgolven van de 
voorbije weken. De treinen stop
ten dikwijls aan de taalgrens. 
Onderwijskrachten in Wallonië 
legden het ekonomisch leven in 
menige stad volledig lam, hoewel 
onderhand al voldoende is aan
getoond dat vooral de Waalse 
onderwijsministers in de voor
bije jaren kwisbg omsprongen 
met bijkredieten. 
De regionalizeringstrend die de 
voorbije twee-drie jaren ook op 
de vakbonds wereld begon in te 
werken, wordt dezer dagen ui
termate versneld. De nationale 
vakbonden bestaan nog maar 
slechts op papier Het is dan ook 
geen voorspelling meer dat bij 
de aflossing van de wacht in de 
socialistische en kristelijke vak
bond de communautaire schei
ding een officieel bekrachtigd 
feit zal zijn. 

Absolute eisen 
Intussen is het ook zo dat de 
vakbonden in Wallonië hun ach
terban een grote ondienst aan 

alarmkreet geslaakt Het is niet de 
eerste keer dat werd gedreigd 
met sluiting van de gemeentehul
zen en op non-aktief zetten van 
het gemeentefjersoneel. Om toch 
nog voor een koppel maanden 
wedden te kunnen uitkeren werd 
dan telkens de toverformule ge
vonden van peperdure leningen in 
het buitenland. Nu Is het zover 
gekomen dat zelfs zulks niet meer 
kan. De flnanclenngsmaatschap-
pijen weigeren immers nog langer 
voor financiering te zorgen, nu 
blijkt dat de betrokken gemeente
besturen zelfs niet meer in staat 
zijn om de intrest op aangegane 
leningen tijdig af te betalen... 

Waar zij in de voorbije jaren over
dadig werden bevoordeeld met 
fondsen die vla het Gemeentekre
diet werden ter beschikking ge
steld, dreigen talrijke Brusselse 
gemeentebesturen nu hun deuren 
te sluiten, tenzij het Gemeentekre
diet Inspringt om de put met miljar
denschulden alweer voor enkele 
maanden wat minder diep te ma
ken. Aan aanmaningen om In het 
gemeentebeleid behoorlijk te sa
neren werd evenwel In het voor
bije decennium geen gevolg gege
ven. 

het bewijzen zijn, en daar stilaan 
meer om meer de weerbots van 
ondervinden. 
BIJ de incidentrijke Waalse staal-
betoging in Brussel is gebleken 
dat zelfs een Gillon de greep 
begint te verliezen op een kern 
van militanten die er op uit is de 
jarenlange absolute eisen (voor
al van de FGTB) hard te maken, 
en geen duimbreed toe te geven, 
ook al wordt een behoorlijk deel 
van de Sinterklaaspolitiek ten 
gunste van het Waalse staal, het 
Waalse onderwijs enzomeer 
door de regering gehandhaafd 
om „erger te voorkomen." 
Hoewel de regering ten behoeve 
van het zwaar deficitaire Cocke-
rill-Sambre blijft uitpakken met 
miljardencadeaus, en het herstel
plan, opgesteld door de nieuwe 
PDG Vandestrick, een maximale 
tewerkstelling garandeert (zon
der zware inleveringseisen zoals 
bij het Vlaamse Cockerill wel 
geschiedde, en dan nog zonder 
sluitende tewerkstellings-

waarborgen) blijven de staalar-
beiders in het Luikse hardnekkig 
voortstaken. Dat wordt een uit
zichtloze en kompleet onzinnige 
strijd 
In het investeringsplan van Van
destrick, dat al bij voorbaat de 
zegen van de EG-kommissie 
meekreeg, wordt gemeld dat er 
geen exclusieve is tegen welke 
investering dan ook, ook niet 
tegen de zo omstreden kontinu-
gieterij van Seraing. Waar nog 
niet zo lang geleden de EG-
kommissie opteerde voor een 
sluiting van CaHam, wordt nu 
zonder verpinken gemeld dat 
een verdubbeling van de pro-
duktie bij CaHam in overeen
stemming is met de EG-objektie-
ven... In beide Waalse bekkens 
van (Dod<enllSambre streeft de 
regering naar een maximaal be
houd van de tewerkstelling. 
Desondanks blijft een stakings
golf de Waalse staalbekkens, 
vooral in het Luikse, teisteren. 
Op korte termijn kan die protest
beweging resultaten afdwingen, 
maar door die absolute eisen 
eerst gestekt en nadien de pro
testbeweging aangewakkerd te 
hebben bewijzen de vakbonden 
in Wallonië hun achterban op 
termijn een groot onnut De 
werknemers die nagenoeg de 
hoogste lonen in de industrie 
blijven verdienen voorspiegelen 
dat niet van hen een matiging 
moet verwacht worden en dat 
saneringsinspanningen maar el
ders moeten opgebracht wor
den leidt tot een uitzichtloze situ
atie. Want de opgeëiste miljar
den moeten van ergens komen, 
en het is nu ook in brede lagen 
van de Vlaamse gemeenschap 
duidelijk geworden dat de jaren
lang gepredikte solidariteit van 
Vlaamse werknemers met Waal
se werknemers op een bepaaki 
moment niet langer meer kan 
opgeëist worden. 
Dat moment blijkt nu aangebro
ken. Ook en vooral op sociaal 
gebied is de splijtzwam enorm 
geworden. 

Het kan de aandrang om tiet 
federalizeringsproces kompleet 
af te werken slechts ten goede 
komen. 
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ACW-malaïse 
Door de deelneming van twee 
ACW-ministers aan de regering 
Martens V, die dan nog boven
dien moeten opdraaien voor de 
beslissingen inzake sociale sa
neringen, Is de verhouding tus
sen de ACW-vakbeweging, de 

CVP en de CVP-minIsters ble-
zonder scherp gesteld gewor
den. 
Geruime t i jd al Is er malaise, 
zowel in de kristelijke vakbonds
rangen als In de standenpartlj 
CVP waar het ACW nog iets 
maar hoegenaamd niet zo heel 
veel meer In de pap te brokkelen 
heeft Het ti jdschrift „De Nieuwe 
Maand', dat reeds eerder de par

tijen CVP, SP en VU doorlichtte 
pakte begin deze week uit met 
een kritische kijk op het wel en 
wee van het ACW-werkersver-
bond. Daarbij wordt vooral de 
vraag gesteld of het ACW als 
arbeidersbeweging er geen be
lang bij kan hebben de strakke 
banden met de CVP bewindspar
tij losser te maken, zoalniet te 
verbreken. 

De onvrede over de werking van 
een trits overheidsdiensten of 
seml-officiële Instellingen, is niet 
van gisteren. 
Zo bij voorbeeld wordt al jaren 
steen en been geklaagd over de 
werking van de Regie TT, die 
alleszins geen goedkope reke
ningen aan de verbruikers zendt 
De verbruikersvereniging Test-
Aankoop heeft nu de resultaten 
bekendgemaakt van een onder
zoek naar de juistheid van de 
telefoonrekeningen en is tot de 
bevinding gekomen dat 8 op 10 
rekeningen onjuist Is; overwe
gend in het nadeel van de RTT-
klant Uiteraard Is de Regie TT 
een andere mening toegedaan. 
Toch wordt toegegeven dat bij 
protest tegen dure fakturen (ook) 
de post-factum kontrole niet wa
terdicht b l i jk t -

Lege banken 
In de Kamer vond dinsdag 
jongstleden het eerste groot de
bat plaats over de volmachtbe-
slulten en het regeringsbeleid in 
het algemeen. 
Het aantal aanwezige volksverte
genwoordigers overschreed zel
den het dozijn. Op een bepaald 
ogenblik waren In het halfrond 
enkel leden van de VU-fraktle te 
bespeuren, in gezelschap van de 

Opinie 

ministers Martens en Eyskens. 
De meerderheidpartijen schitter
den heel de dag door hun afwe
zigheid. 

Zonder Baert 
gerekend 
Het volmachtendebat dreigde al 
gauw vaag en algemeen te w/or
den. Weinigen hadden de moeite 
gedaan om alle uitvoeringsbeslui
ten na te pluizen. Een gemakkelijk 
karweitje dus voor de eerste mi
nister. 
Dat was echter zonder VU-fraktie-
voorzitter Frans Baert gerekend, 
die zich wel die moeite had ge
troost Zijn ontleding bracht Mar
tens meerdere malen in verlegen
heid. 
Het roJde vergissingen, tegenstrij
digheden en inbreuken op de ad
viezen van de Raad van State. 
Indrukwekkend was vooral de 
waslijst aan volmachtbesluiten 
waarvan de rgering na twee maan
den nog steeds geen gebruik ge
maakt heeft: de beheersing van de 
openbare uitgaven, het opheffen 
van instellingen, de bestrijding van 
de fiskale fraude, de bevordering 
van de uitvoer, enz... 
Tot nog toe heeft de regering, 

aldus Frans Baert, vooral maatre
gelen genomen ten voordele van 
mensen met geld en ten nadele 
van de kleine man, de werkne
mers en de kleine zelfstandigen. 

Centrale regering houdt Vlaamse regering in keurslijf 
Ie regering de regionalize- Als het evenwel om kompensaties ten Agfa-Gevaert, dat trouwens een louter instrumenten bijkri jgt o 
g vijf overgebleven natio- gunste van Vlaanderen aaat dan kan ons orivé-SDaaroot Is. heeft Vlaanderen geen autonoom te financiere 

Dat de nationale regering de regionalize-
ring van de nog vijf overgebleven natiO' 
nale ekonomische sektoren slechts lip
pendienst bewijst is vorige week nog op 
flagrante wijze gebleken. 

De nationale regering nam de beslissing 
de Gewestelijke Investeringsmaatschap
pij voor Vlaanderen (GIMV) niet te be
trekken bij de oprichting van een Vlaam
se staalhotding. Het kernkabinet besliste 
alleen SIdmar en de Nationale Investe
ringsmaatschappij (NIM) te laten deelne
men in deze staalholding. Hiermee wordt 
de oprechtheid van de centrale regering 
om de ekonomische sektoren te federali-
zeren ernstig in twijfel gebracht 

Erger nog is het feit dat Wallonië een In
kijk- en medebeslissingsrecht krijgt in 
louter Vlaamse aangelegenheden. Een 
recht dat Vlaanderen in Wallonië wél 
wordt ontzegd. De oprichting van een 
Vlaamse staalholding kadert in de tradi
tionele kompensatiepolitiek die dit land 
al veel jaren voer t 

Als Openbare Werken bij voorbeeld 12 
miljard in Zeebrugge investeert krijgt 
Wallonië hiervoor kompensatie. Boven
dien kan Wallonië autonoom beslissen 
hoe het deze kompensaties zal aanwen
den. 

Als het evenwel om kompensaties ten 
gunste van Vlaanderen gaat dan kan ons 
gewest niet autonoom beslissen, maar 
krijgt Wallonië nu via de NIM een in-
spraakrecht Dit is des te frappanter 
omdat deze regel dan weer niet geldt 
voor de luchtvaartsektor. Wallonië heeft 
er zich tot dusver met hand en tand tegen 
verzet dat Vlaanderen inspraak zou kri j 
gen in bij voorbeeld Belairbus. In Belair
bus beschikken zowel de staat als de pri-
vé-sektor, als het Waalse gewest over 
elk een derde van de aandelen. 

Een en ander is des te betreurenswaardi
ger daar Vlaanderen over nauwelijks 
eigen middelen beschikt om een indus
triële politiek te voeren. Vandaar ook dat 
de 8,5 miljard voor de Vlaamse staalhol
ding erg welkom waren. 

Dan zij de inspraak van de GIMV zou de 
Vlaamse regering hier enige armslag 
krijgen en ten dele bevrijd worden uit het 
enge financiële keurslijf waarin de 
Vlaamse regering thans geprangd z i t 
Blijkbaar heeft de nationale regering dit 
willen beletten. 

De Vlaamse gemeenschap realizeert 
zich niet of nauwelijks, hoe beperkt de 
middelen zijn om een echte industriepoli
tiek te voeren. Behalve het kapitaal van 

Agfa-Gevaert dat trouwens een louter 
privé-spaarpot is, heeft Vlaanderen geen 
of bitter weinig middelen om ekonomi
sche initiatieven aan de dag te leggen. 
Men kan zich dus inbeelden dat de 
inspraak die Wallonië thans verkri jgt via 
de NIM in een louter Vlaamse aangele
genheid meer dan één domper op onze 
vreugde om de nieuwe holding ze t 
Dit illustreert dat de overheveling van de 
zogenaamde nationale ekonomische 
sektoren een vergiftigd geschenk kan 
worden als Vlaanderen er niet meteen de 

instrumenten bijkri jgt om deze sektoren 
autonoom te financieren. 
Zonder financiële bevoegdheid blijft de 
overheveling van de nationale sektoren 
een dode letter. Vlaanderen heeft er geen 
baat bij als het bij voorbeeld bevoegd is 
voor de scheepsbouw maar de toeken
ning van scheepskredieten voorts tot de 
bevoegdheid van de centrale regering 
blijft behoren. 
Evenmin heeft Vlaanderen iets aan een 
overgehevelde staal- of textielsektor als 
de nationale overheid de openbare kre-
dietsektor verplichten kan om alleen die 
projekten te financieren die de nationale 
overheidt aanduidt Want dan zou het wel 
eens kunnen blijken dat deze openbare 
kredietinstellingen geen geld meer heb
ben om ook de overgehevelde sektoren 
nog te financieren. Een nijverheidsbeleid 
omvat een konceptie, een besluitvor
ming, de uitvoering hiervan, en ten slotte 
de financiering. Samen vormen deze één 
keten. Ontbreekt een element of moet 
men voor één van deze schakels de 
beslissingsmacht delen met anderen, 
dan kan er uiteraard geen sprake zijn van 
een echt autonoom ekonomisch beleid. 

Kamerlid Hugo Schiltz, 
gemeenschapsminister 
van Financiën en Begroting 
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Wetstraat 

Gelijk hebben en krijgen 
„Ik kan moeilijk verhelen dat de VU zich verheugt over de stroom
versnelling die het federaliseringsproces — althans in gedachten — 
kent. Te meer, omdat ik met recht en reden kan stellen dat alle 
woordvoerders van de VU in de voorbije jaren voortdurend op die 
spijker hebben geklopt". 
Aldus leidde algemeen voorzitter Vic Anciaux zi\n tussenkomst in bij 
het debat over het voorstel van resolutie van de CVP'er Dupré. In 
deze resolutie wordt de Vlaamse regering verzocht om in overleg met 
de centrale regering en de Waalse gewestregering te onderzoeken 
binnen welke termijnen, onder welke voorwaarden en volgens welke 
modaliteiten de nationale sektoren geregionaliseerd kunnen worden. 

Het is verbazend dat zowel de 
CVP als de PVV en de SP deze 
resolutie in haar geheel goedkeur
den. Enkel de Limburger Dhioore 
en het RAD stemden tegen. 
Amper een jaar geleden verklaar
de eerste minister Martens nog 
met klem dat degenen die pleiten 
voor de regionalizering van de vijf 
nationale sektoren grafdelvers zijn 
van 's lands eenheid en de deur 
openen tot een gevaarlijk avontu-
risme waarvan de gevolgen niet te 
overzien zijn. En een jaartje voor
dien, bij het kamerdebat over de 
staatshervorming van augustus 
1980, vond zelfs de auteur van de 
resolutie geen graten in het ge
brek aan reële bevoegdheden op 
sociaal en ekonomisch vlak voor 
de gemeenschapp)en. 
De vreugde van de algemene 
voorzitter in de Vlaamse Raad 
was dus terecht: „Had de Volks
unie in het verleden gelijk, van
daag krijgt zij meer en meer ge
lijk!" Hij waarschuwde er tegelij
kertijd voor dat het niet mag blij
ven bij holle woorden en dat een 
regionalisering van de vijf nationa
le ekonomische sektoren geens
zins voldoende is. Het is nu duide-

REL 
TJE 

De heer Schiltz: „Het onder
scheid tussen gewestelijke eko
nomische expansie en de andere 
vormen van de ekonomie is en
kel een middel om het centrale 
bestuur de voogdij te laten uitoe
fenen over de gewesten. Ook de 
regio's zullen de indruk krijgen 
dat de autonomie op ekonomisch 
gebied ten slotte weinig inhoud 
heeft, terwijl de sektoriële poli
tiek alles gaat overheersen. Nie
mand betwist het beginsel van 
de solidariteit. Deze is er reeds 
langs de dotaties en verdeelsleu
tels. Nu gaat er echter ook via de 
sektoriële politiek een transfer 
ontstaan. Blijft dit houdbaar?" 

(Kamer van Volksvertegenwoordi
gers, Beknopt Verslag, Gewone zit
ting 1979-1980, vergadering van 
maandag 4 augustus 1980, biz. 1234) 

lijk geworden dat alle instrumen
ten van het hele industrieel beleid 
en van het wetenschappelijk on
derzoek, die op de industrie be
trekking hebben, gefederalizeerd 
moeten worden. Deze meer vol
waardige zienswijze is evenwel 
niet terug te vinden in de tekst van 
de resolutie. 
Uiteraard moeten de financiële en 
fiskale bevoegdheden meteen 
ook ter sprake komen. Slechts 
dan is een zinnig beleid mogelijk. 
Dit houdt de splitsing in van de 
openbare kredietsektor: „In het 
andere geval zou de centrale 
overheid de zo noodzakelijke kre
dieten, die uit de openbare krediet
instellingen moeten komen kun
nen blokkeren of naar andere 
doeleinden richten die tegenge
steld zijn aan het beleid van de ge
meenschappen ". 
Een amendement in die zin van se
nator Oswald Van Ooteghem 
werd evenwel verworpen. De 
Volksunie onthield zich dan ook bij 
één onderdeel van de resolutie, 
namelijk daar waar sprake is over 
ide vijf nationale ekonomische sek
toren: een regionalizering daarvan 
zonder beschikking over eigen fi
nanciële instellingen betekent een 
slag in het water. 

Dinsdag jongstleden bracht ka
merlid Jef Valkeniers het pro
bleem van de regionalisering van 
de openbare kredietinstellingen en 
van de ASLK in het bijzonder 
opnieuw ter sprake, ditmaal in de 
Kamer. Het antwoord van minister 
De Clercq kon echter moeilijk nog 
vager en meer ontwijkend zijn. 
Dat alles belet niet dat de VU de 
hefboom van het federaliserings
proces zal blijven hanteren. Aldus 
liet Vic Anciaux er in de Vlaamse 
Raad geen twijfel over bestaan 
dat de openbare werken en de in-
frastrukturen eveneens geregio
naliseerd moeten worden. „Of 
moet Vlaanderen blijven dulden 
dat ministers zoals Olivier enkel 
rekening houden met het belang 
van Wallonië en daarvoor zelfs 
een wetenschappelijke kosten-ba-
ten analyse van de openbare wer
ken opzij schuiven?" 
In de resolutie, meer bepaald in 
hetzelfde onderdeel als waarvan 
hogerop sprake, wordt uitgegaan 
van de noodzaak dat de ekonomi
sche zelfontplooiing moet kaderen 
binnen de bevoegdheden van de 
staatshervorming van augustus 
1980. Daarvan is de Volksunie 
evenwel niet overtuigd. Integen

deel! Algemeen wordt erkend dat 
deze hervorming „slecht" is, voor
namelijk omdat zij een dergelijke 
versnippenng van bevoegdheden 
invoert op allerhande vlakken van 
het maatschappelijk leven dat een 
goed beleid uitgesloten is. 
De resolutie kan een stap voor
waarts betekenen, maar de vol
gende stap mag niet te lang op 
zich laten wachten! 

P-Sprokkels 
• De Vlaamse Raad keurde een 
dekreet goed waardoor de Vlaam
se gemeenschap na meer dan drie 
jaar onderbreking, opnieuw over 
een jeugdraad zal beschikken. De 
vraag moet echter gesteld worden 
in hoeverre deze raad reprezenta-
tief zal zijn. Volgens André De 
Beul is het gevaar niet denkbeel
dig dat hij terechtkomt in de klas
sieke verzuiling: ook organizaties 
die niet onder een van de traditio
nele koepels huizen, moeten ver
tegenwoordigd zijn. 

# Uiteraard besprak de Vlaamse 
Raad ook de beslissing van de 
voorzitter van de Waalse gewest
regering, om geen kredieten meer 
te verstrekken voor werken die 
toegewezen zijn aan firma's uit 
Vlaanderen. In een voorstel van 
resolutie verzocht fraktievoorzit-
ter Paul Van Grembergen de 
Vlaamse regering om deze beslis
sing aanhangig te maken bij het 
overlegkomitee tussen de centra
le regering en de gemeenschaps

regeringen. Het voorstel werd 
naar de bevoegde kommisssie 
verwezen, terwijl de beslissing van 
Damseaux reeds hangende is bij 
het overlegkomitee. 

• Via een vraag van volksverte
genwoordiger Joos Somers ver
namen we dat de TV-serie „De 
Nieuwe Orde" in het najaar zal 
worden heruitgezonden. 

• Kamerlid André De Beul on
dervroeg de Gemeenschapsmi
nister van Kuituur over de sanc
ties die tegen BRT-journalist Da
niël Buyie werden getroffen. In 
zijn antwoord merkte de minister 
op dat de Raad van Beheer van de 
BRT erkende dat de journalist een 
deontologische fout heeft ge
maakt en dat de tuchtprocedure 
zal geprecizeerd worden. Verder 
moet de uitspraak van de Raad 
van State afgewacht worden. 

• In een interpellatie wees ka
merlid Jef Valkeniers op de diskri-
minatie te Brussel tussen Neder
landstalige en Franstalige ouders 
die hun kinderen plaatsen in er
kende diensten voor onthaalmoe
ders of kinderdagverblijven. De 
Nederlandstalige ouders moeten 
immers een hogere bijdrage beta
len, wat leidt tot een mindere 
aantrekkingskracht van de Vlaam
se instellingen. 

• Aan de hand van parlementai
re vragen tracht kamerlid Wil ly 
Kuijpers een kijk te krijgen op de 
enorm rijke variatie aan fondsen 
die in ons land bestaan. Aldus 
bleek dat alleen reeds op het 
departement van Binnenlandse 
Zaken en Openbaar Ambt dertien 
fondsen werkzaam zijn. 

• Eind 1980 bedroeg de totale 
oppervlakte aan industrieterreinen 
van nationaal en regionaal belang 
17.676 hektare in Vlaanderen, 
9.153 hektare in Wallonië en 85 
hektare in Brussel. Inzake de te
werkstelling deelde minister Eys-
kens aan Jaak Gabriels mede dat 
de bedrijven op de industrieterrei
nen in Vlaanderen aan 150.810 
mensen werk verschaffen, in Wal
lonië aan 65.090 en in Brussel aan 
2.246. 

• Uit een vraag van hetzelfde 
kamerlid vernemen we dat het 
aantal tewerkgestelden in de staal-
sektor tussen 1970 en 1981 evolu
eerde van 59.868 naar 44.152. In 
de textiel- en konfektienijverheid 
werd tijdens diezelfde periode het 
aantal tewerkgestelden bijna ge
halveerd: van 213.843 naar 
111.519. 
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Vooral onder impuls van de VU-fraktie kwam het dinsdag in de Kamer 
tot een eerste debat over het regeringst>eleid in het algemeen en over 
de volmachtbesluiten in het bijzonder Op een paar socialistische 
„eenzaten" na waren het vooral de VU-woordvoerders die Martens V 
het vuur aan de schenen konden leggen. Daarbij schitterde fraktievoor-
zitter Frans Baert die een gedetailleerde ontleding bracht van alle vol
machtbesluiten van de regering. Zijn oordeel over het beleid van Mar
tens en zijn kollega's was vernietigend. Ook de meerderheidsdpartijen 
schitterden, maar dan door hun afwezigheid. Blijkbaar nemen zij de 
volwachten die aan de regering verleend werden, al te letterlijk op. 

Kwalijk 
ruikend 
Met het dossier „De Brakke 
Grond" heeft de Vlaamse rege
ring en meer bepaald de Ge
meenschapsminister van Kui
tuur een kwalijk ruikend potje 
geérfd. 
Dat potje werd door kamerlid 
André De Beul geopend tij
dens zijn interpellatie over het 
statuut, de financiering en de 
aktiviteiten van het Vlaams kul-
tureel centrum in Amsterdam. 
Zijn kritiek is niet zomaar een 
zoveelste uiting van nestbevui
ling en parochialisme. Integen
deel de Volksunie heeft 
steeds geijverd voor de auto
nomie van de Vlaamse ge
meenschap inzake internatio
nale samenwerking. Het is op 
voorstel van Maurits Coppie-
ters dat in 1976 een kommissie 
buitenlands beleid werd opge
richt 
Maar de blunders van de 
Vlaamse gemeenschap in Am
sterdam pleiten geenszins 
voor die autonomie. Het ge
klungel bij de aankoop van het 
complex, de zoektocht naar 
een kandidaat-direkteur in de 
rangen van de CVP-mil'itanten 
en de stijlloze openingsmani
festatie zijn slechts enkele 
voorbeelden daarvan. De 
vraag van het Antwerps ka
merlid of het waar is dat de mi
nister geen enkel dokument 
over de Brakke Grond heeft 
teruggevonden, werd braafjes 
onbeantwoord gelaten. 
Feit is dat het koninklijk besluit 
tot oprichting van het centrum 
aan de toenmalige minister, 
mevrouw Rika De Backer, de 
volmacht gaf om te beslissen 
en te klungelen in een sfeer 
van volkomen improvizatie en 
willekeur Het is dan ook een 
raadsel waarom haar kollega's 
en vooral de leden van de 
Vlaamse Raad haar niet meer 
op de vingers gekeken heb
ben. Minister Poma aarzelde 
niet de onvolkomenhekJ van 
het besluit toe te geven en de 
mogelijke vervanging ervan 
door een dekreet in het voor
uitzicht te stellen. 
Ër is echter meer Op 4 februari 
jl werd de Gemeenschapsmi
nister van Kuituur gedagvaard 
voor een Amsterdamse recht-
t>ank omdat een aantal leveran
ciers niet tijdig waren betaald. 
Hij werd veroordeeld tot de 
betaling van 271.000 gulden. 
Momenteel resten er nog 
25.000 gulden aan betwiste 
fakturen. Maar buiten „de her
stelling van enkele gebreken" 
zijn alle werkzaamheden vol
tooid. 

Het restaurant van het cen
trum wordt door een firma ge
ëxploiteerd. Tijdens het eerste 
jaar liepen de verliezen ervan 
op tot 3 miljoen frank... te beta
len door de Vlaamse gemeen
schap. De kantoorruimten van 
hun kant worden verhuurd te
gen 47.000 gulden per jaar en 
de „maisonnettes" tegen 
22.800 gulden. Eigenlijk zouden 
ze moeten aangekocht worden 
om uit de verwarde situatie te 
geraken. 
Een kwalijk ruikend potje dus, 
dat trouwens nog heel wat 
andere vragen oproept Inter
nationale kulturele samenwer
king is hoe dan ook, aldus 
André De Beul, een moeilijke 
opdracht Vooral als n^yen kwali
teit en niveau nastreeft Dat 
vergt een permanente bezin
ning over de doelstellingen van 
zo'n samenwerking! En daar
aan ontbreekt het nog steeds. 
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Washington komt bedrogen uit 

Geen meerderheid 
voor Duarte 
in El Salvador 
De verkiezingen van zondag in El Salvador hebben niet alleen niets 
opgelost, ze hebben niet eens het resultaat opgeleverd dat Washing
ton ervan verhoopte, nl. een volstrekte meerderheid voor Napoleon 
Duarte en zijn kristen-demokraten. Een dergelijke overwinning zou 
het bewind in El Salvador, dat in feite door het leger wordt 
uitgeoefend, tenminste een schijn van gematigdheid hebben gegeven. 
Een resultaat dat Washington des te meer verhoopte daar in het eigen 
land, zowel bij de publieke opinie als in het kongres, het verzet 
toeneemt tegen Amerikaanse hulp aan een regime dat verantwoorde
lijk is voor de moord op tienduizenden burgers. 

Maar Duarte zal geen meerder
heid hebben in de zestig leden 
tellende grondwetgevende verga
dering die door deze verkiezingen 
werd aangeduid. En blijkens de 
uitslagen wordt hij dicht op de 
hielen gezeten door de uiterst-
rechtse ARENA-partij van ex-
majoor Roberto D'Aubuisson, een 
man die in brede knng verant
woordelijk wordt geacht voor de 
moord, in maart 1980, op aartsbis
schop Romero, en voor wie de 
knsten-demokraten al gevaarlijke 
„kommunisten" zijn. De derde 
werd de eveneens uiterst-rechtse 
„Partij van Nationale Verzoening" 
(PCN), die in 1961 door militairen 
werd opgericht en bekend staat 
om haar banden met de „Orden"-
moordeskaders. De rest van de 
stemmen is verdeeld onder vier 
kleine partijtjes, wier etiketten va
riëren van „gematigd" tot uiterst 
rechts. 

De centrum-linkse en linkse par
tijen deden met aan de verkiezin
gen mee. De leiders ervan voer
den terecht aan dat men met van 
eerlijke verkiezingen kon spreken 
als leden van de oppositie zich met 
in het openbaar kunnen vertonen 
zonder een grote kans te lopen 
door militairen of daarmee verbon
den uiterst-rechtse milities te wor
den doodgeschoten Alleen al om 
die reden herhaalden Mexico en 
de meeste Westeuropese leiders 
dat de verkiezingen in El Salvador 
geen alternatief konden bieden 
voor ernstige onderhandelingen 
tussen bewind en oppositie. 

Maar Washington bleef aandnn-
gen op die verkiezingen die, naar 
het hoopte, een „demokratisch al
ternatief" in Centraal-Amerika zou
den bieden voor het „radikale" 
bewind dat in Nicaragua tot stand 
kwam na de afzetting van de 
diktator Somoza. 

De jongste weken begon men 
echter ook al m Washington te 

vrezen dat de verkiezingen fout 
zouden gaan en een uiterst-recht
se meerderheid zouden opleve
ren. Ook daar zag men in dat 
Duarte fel aan populanteit had 
ingeboet door zijn medewerking 
aan een feitelijk door militairen 
beheerste junta. Duarte kon noch 
de wreedheden van het leger te
gen de bevolking verhinderen 
noch de door hem aangekondigde 
hervormingen op het terrein door
voeren. Voor degenen die alles bij 
het oude willen houden ging hij 
veel te ver, maar voor de Salvado-
rianen die een gematigde evolutie 
willen bleek hij met in staat die 
waar te maken. Daardoor is hij 
tussen twee stoelen gevallen en 
verlieten ook veel knsten-demo
kraten zijn partij om zich bij de op
positie aan te sluiten. 

Sch r i k en f raude 
Inmiddels betekent de uitslag van 
de verkiezingen niet dat een meer
derheid van Salvadonanen de ui
terst-rechtse partijen steunt Dat 
die partijen aanhang genieten, met 
alleen bij de zogenaamde „veer
tien families", maar ook bij middel
grote boeren en een nieuwe mid
denklasse die haar pas verworven 
voordelen niet wil opgeven, staat 
vast. Maar slechts een deel van 
kiesgerechtigden heeft gestemd, 
en dan nog vaak uit schrik voor re
presailles. Het kiezen was immers 
verplicht en werd genoteerd door 
een stempel op de identiteitskaart 
die door de ordediensten om de 
haverklap wordt gekontroleerd. 
De junta zei wel dat de opkomst in 
de steden hoger lag dan verwacht 
maar ze had haar verwachtingen 
erg laag gesteld. Vooral op het 
platteland zijn vele kiezers thuis-
gebleven, dikwijls eveneens uit 
schrik, maar dan voor represailles 
vanwege het verzet dat net voor 
de verkiezingen een offensief in
zette in het oosten van het land. 

m Onze wereld 

Vreedzaam aanschuiven voor de stembus, niet overal was het zo... 

Tenslotte boden de verkiezingen 
ook heel wat ruimte voor fraude, 
ondanks de kontrole vanwege en
kele Amerikaanse Kongresleden, 
o.m. al omdat er geen kiezerslijs
ten bestaan. 
Maar de vraag of er fraude is 
geweest is bijkomstig. De verkie

zingen waaraan de oppositie met 
deelnam of kon deelnemen, waren 
niet representatief. Ze hebben niet 
eens de schijnverandenng opgele
verd die Washington, de feitelijke 
initiatiefnemer, ervan verwachtte. 
De stembusstnjd is een maat voor 
niets geweest die de problemen 

alleen maar vergroot heeft. De 
vraag is nu of de Reagan-regering 
daar konklusies zal uit trekken en 
haar aanzienlijke invloed zal aan
wenden om toch nog een dialoog 
met de oppositie op gang te bren
gen. 

H. Oosterhuys 

Begin speelt hoog spel 
in bezette gebieden 
De regenng-Begin speelt hoog 
spel op de bezette westelijke Jor-
daan-oever en in de Gaza-strook. 
Dat resulteerde vorige week in 
negen doden, acht Palestijnen en 
een Israëlische militair, protesten 
en stakingen in bezet gebied, en 
een vertrouwensdebat in het Is
raëlische parlement, de knesseth, 
dat op staking van stemmen uit
liep. 

Het geweld brak uit toen de Israëli
sche bezettingsautonteiten op 18 
maart de burgemeester van El 
Bireh, op de bezette Jordaan-oe-
ver, afzetten. Jonge Palestijnen 
kwamen de straat op, nchtten bar-
rikades op en gooiden met stenen 
naar Israëlische troepen. Deze re
plikeerden eerst met het afvuren 
van traangasgranaten, dan met 
schoten in de lucht en tenslotte 
schoten ze op de betogers. 
De protesten namen toe toen Is
raël een paar dagen later twee 
bekender Palestijnse burgemees
ters afzette: Bassam Shaka van 
Nabloes en Karim Khallaf van Ra-
mallah Beide mannen werden 
twee jaar geleden verminkt in 
bomaanslagen die nog steeds niet 
opgehelderd zijn. 

M e n a h e m M i l s o n 
De reden die werd opgegeven 
voor het afzetten van de burge
meesters was hun weigenng om 
mee te werken met de zes maan
den geleden benoemde burgerlij
ke bestuurder van de bezette ge
bieden, professor Menahem Mil
son. De bewoners van de in 1967 
veroverde Arabische gebieden 
reageerden wantrouwig op die be
noeming Ze vrezen, met zonder 
reden, dat de benoeming van een 
burgerlijke bestuurder de eerste 
stap vormt naar de uitbreiding van 
de Israëlische wetgeving tot het 
hele bezet gebied, wat zou neer
komen op een feitelijke annexatip 
De burgemeesters van de voor
naamste steden besloten na over
leg met met Milson mee te werken. 
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Israeli's schepen m om bezette gebieden te kuisen 

De eerste die werd getest was 
burgemeester Ibrahim Tawil van El 
Bireh die een bevel voor een 
onderhoud met Milson weigerde 
op te volgen en onmiddellijk met 
zijn hele stadsbestuur ontslagen 
werd. 

Het wantrouwen van de burge
meesters jegens Milson is begrij
pelijk. Sinds deze in het begin van 
de jaren zeventig advizeur is van 
het militaire bestuur in de bezette 
gebieden werkt hij aan plannen 
om een tegengewicht op te rich
ten voor de burgemeesters die 
volgens hem te veel sympatie heb
ben voor de Palestijnse Bevnj-. 
dingsorgamzatie PLO. Daartoe 
nchtte hij de „dorpsliga's" op die 
door Israël van grote fondsen en 
allerlei machtsmiddelen over de 
dorpsbewoners worden voorzien. 
Milson hoopt aldus op de bezette 
Jordaanoever de burgemeesters 
van de steden opzij te schuiven en 
er een groep gedweee leiders tot 
stand te brengen die bereid zullen 
zijn om met Israel te onderhande
len over een beperkte vorm van 
autonomie voor de Palestijnen in 
bezet gebied. 

Dubbe lz inn ig 
Het is geen toeval dat Israël juist 
nu voor een hard optreden in 
bezet gebied heeft gekozen. Op 
25 april trekt Israël zich, in het 
kader van de Camp David-akkoor-
den, definitief terug uit de Sinai-
woestijn die dan weer geheel on
der Egyptische soevereiniteit 
komt. Begin wil duidelijk maken 
dat daarmee de kous af is, en dat 
hij er met aan denkt ook nog een 
eind te maken aan de bezetting 
van de westelijke Jordaan-oever 
en Gaza 
Overigens was de stemming in de 
knesseth over zijn optreden in 
bezet gebied, die resulteerde in de 
uitslag 48 voor en 48 tegen, dub
belzinnig. Bij de tegenstemmers 
die protesteerden tegen het harde 
optreden op de westelijke Jor
daanoever voegden zich immers 
ook parlementsleden voor wie de 
teruggave van de Sinai al veel te 
ver gaat Begin hoopt dat dit „mon
sterverbond" na de teruggave van 
de Sinai weer uiteen zal vallen en 
dat hij dan ongehinderd zijn beleid 
jegens de bezette gebieden kan 
verder zetten. HO-
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Onze wereld m 
Provinciale stembus 
met landelijk effekt? 

(jeeveedee) Tegen wil en dank — hoewel men daar In de politiek niet 
altijd zeker van is — zijn de Nederlandse provinciale Statenverkiezin
gen van vorige week woensdag uitgelopen op een beoordeling van de 
zittende regering-van Agt Een oordeel dat lang niet mals is voor twee 
van de drie partijen die het kabinet vormen. Terwijl de kristendemo-
kraten, vergeleken met de parlementsverkiezingen van tien maanden 
geleden, winst boekten (ze zouden nu vier kamerzetels méér hebben 
gehaald), kregen de Demokraten '66 een forse tik en moesten de 
socialisten (Partij van de Arbeid) een zware nederlaag inkasseren. 
D'66 zou vijf van haar 17 zetels in de Tweede Kamer hebben verloren, 
de PvdA zou zelfs zijn teruggezakt van 44 naar 34. 

Die verschuivingen zijn echter 
geen realiteit. De meest eerlijke 
wijze onn de verkiezingsuitslag van 
24 maart te toetsen, is hem te 
vergelijken met de provinciale uit
slagen van de vorige keer, dat »̂ as 
in 1978. Dan is het resultaat dat de 
kristendemokraten (CDA) twintig 
zetels achteruit liepen in de geza
menlijke Staten van de elf Neder
landse provincies, dat D'66 er 23 
zetels bij won en dat de PvdA het 
ongelooflijke aantal van 92 Provin-
ciale-Statenzetels moest prijsge
ven. Gezien het eigenlijke doel van 
de verkiezingen van vorige week 
is D'66 dus een forse winnaar, 
samen trouwens met de liberalen 
(VVD) die zich op 32 provinciale 
zetels méér mogen nestelen dan 
waarop ze tot nu toe gezeten 
waren. 
De omstandigheden hebben er 
voor gezorgd dat het provinciale 
karakter van de stembus-operatie 
van verleden week volstrekt naar 
de achtergrond verdween. Die 
omstandigheden bestonden uit de 
besluiteloosheid van de nu een 
half jaar zittende regering, de kon-
flikten van allerlei aard tussen het 
CDA en de twee andere rege
ringspartijen en het gekissebis 
tussen die twee andere regerings
partijen zélf, de PvdA en D'66 dus. 
De liberale oppositie buitte die 
omstandigheden handig uit en 
maakte er tijdens de verkiezings
campagne het belangrijkste „item" 
van. Dat legde de VVD geen 
windeieren: ze zou 8 zetels ge
wonnen hebben als het vorige 
week woensdag om parlements
verkiezingen was gegaan. 

Ome Joop in de steek 
gelaten-
Doordat — en nu mag de lezer 
zelf invullen of dat tegen wil en 
dank geschiedde — het kabinets
beleid dus het hoofdontwerp werd 
in de verkiezingsmeetings en op 
de (eerder schaarse) aanplakbil
jetten, speelde de landelijke poli
tiek op 24 maart een hoofdrol. 
Verbazing hoeft dat intussen niet 
te wekken: de taken van de pro
vinciale overheid (onderhoud van 
wegen, natuurbescherming, kunst
bevordering en dergelijke) spre
ken nu eenmaal niet direkt tot de 
verbeelding van de kiezers. Zo 
kwam uit een kortgeleden gehou
den opinie-onderzoek aan het licht 

dat 42 percent van de ondervraag
den er geen flauw benul van had 
wat de Provinciale Staten en de 
daaruit gekozen Gedeputeerde 
Staten (Bestendige Deputatie) 
doen. Bij het negatieve oordeel 
van de oppositie kwam ook nog 
de geruchtmakende zaak van de 
Ziektewet De socialistische minis
ter van Sociale Zaken en Werkge
legenheid, Joop den Uyl, wil als on
derdeel van de diverse bezuini
gingsplannen de ziekte-uitkerin-
gen gaan korten. Daarmee kreeg 
hij de vakbeweging vierkant te
genover zich; stakingen alom — 
bij kranten, banken, in de havens 
en bij vuilnisophaaldiensten — lie
ten zien dat „Ome Joop" het bij de 
werknemers verkorven had. De 
geweldige terugval van de PvdA is 
daar zeker voor een groot deel 
aan te wijten. Bij de zowat 3 1/2 
miljoen niet opgekomen kiezers 
waren honderdduizenden vroege
re socialistische stemmers die dit
maal den Uyl in de steek lieten 
maar geen alternatief zagen bij 
een van de andere partijen. 

Zware Voorjaarsnota 

Of de negatieve beoordeling van 
het regeringsbeleid gevolgen 
heeft voor het voortbestaan van 
het kabinet-van Agt zal al snel 
kunnen blijken. Vóór het einde van 
deze week immers moet de Voor
jaarsnota klaar zijn. Dat is de 
regeringsnota waarin moet wor
den aangegeven hoe de lopende 
rijksbegroting (vorig jaar septem
ber ingediend) zal worden aange
past aan de laatste financiële ont

wikkelingen. Ongetwijfeld komt de 
Voorjaarsnota met een zware be-
zuinigingsgolf, want minister van 
der Stee van Financiën kreeg de 
laatste maanden een hele reeks 
tegenslagen te noteren: stijging 
van de werkloosheidsuitkeringen 
(het aantal werklozen loopt naar 
het half miljoen), tegenvallende 
opbrengst van de belastingen, ho
gere rentelasten voor de overheid 
en daarbij nog voor ruim een 
miljard minder opbrengst van het 
aardgas tengevolge van de ge-

De Nederlandse verkiezingen werden overschaduwd door het El 
Salvador-incident dat bij onze noorderburen een diep litteken nalaat. 

daalde olieprijzen, prijzen die aan 
de kosten van het aardgas gekop
peld zijn. 
De socialisten in de regering heb
ben het niet zo voorzien op grote 
bezuinigingen, zeker niet wanneer 
daardoor de sociale uitkeringen 
getroffen zouden worden. Van
daar hun verzet tegen de liefst 
7 1/2 miljard gulden die van der 
Stee dit jaar eigenlijk zou willen 
bezuinigen. De PvdA zou het liefst 
de bezuinigingsoperatie spreiden 
over dit jaar en over 1983. Voor 
het lopende jaar zou dat neerko
men op 4 1/2 miljard. Van Agt 
heeft dat al „een zeer geflatteer
de" som genoemd. De winst van 
zijn partij bij de verkiezingen van 
vorige week bracht hem al tot 
uitspraken die weinig goeds voor
spelden voor de socialisten, al was 
het van der Stee zelf die liet weten 
dat er over „zijn" 71/2 miljard nog 
wel te praten viel. 
Een spannende week is dus aan 
de gang in Den Haag. Den Uyl inn-
mers C,lk ben wel geslagen, maar 
niet verslagen") wenst de koers 
die hij heeft uitgezet te blijven 
volgen, en D'66 zit al evenmin op 
dezelfde lijn als het CDA. Mis
schien is, terwijl u deze regels 
leest de Voorjaarsnota tóch rond
gekomen. In dat geval is de Neder
landse regering voorlopig uit de 
perikelen, al is het met de nadruk 
op voorlopig omdat er nog tal van 
andere lastige katten te geselen 
zijn. 

Bij welslagen van het miljarderv 
bezuinigingsprojekt is in elk geval 
het bewijs geleverd dat het toch 
maar beter is bij provinciale ver
kiezingen niet de landspolitiek de 
hoofdrol te laten spelen. Een be
wijs tot spijt van de liberale leider 
Hans Wiegel die het verkiezings-
sukses van zijn partij onmit^dellijk 
aangreep om zich aan de rege
ringspoort te melden. 

PERS pektief 
De mislukte staking In Vlaanderen van de socialistische bond heeft 
nog maar eens ten overvloede aangetoond dat Vlaanderen en 
Wallonië eigen wegen willen gaan, bij de bestrijding van de krisis. Aan 
de andere kant is er bij de Walen een radikalisering merkbaar, die op 
het PS-kongres van het afgelopen weekeind al voelbaar was. De 
toespraak van Spitaels was in dat opzicht veelbetekenend, maar 
kreeg spijtig genoeg onvoldoende aandacht In de Vlaamse pers. 

Ome Joop: „Geslagen, maar niet 
verslagen...". 

MANU RUYSin De Standaard 
is die evolutie wél opgeval

len: „Wie verder kijkt dan de ak-
tualiteit en de geschiedenis van de 
Waalse Beweging kent, weet dat 
de strekking naar Waals zelfbe
stuur traag maar zeker groeit en 
dat zij thans een nieuwe faze van 
aktivering is binnengetreden, die 
haar tot in de nabijheid van de 
scheidingsgedachte brengt Er 
wordt openlijk toenadering ge
zocht tot Frankrijk. Dat een Franse 
minister als eregast naast Spitaels 
aan de kongrestafel zat, is in dat 
perspektief niet zonder betekenis. 
Tegen die rijping kan men in 
Vlaanderen niet ongevoelig blij
ven. De Vlaamse gemeenschaps
regering zou haar interne twisten 
moeten bijleggen en streven naar 
kollegiale samenwerking en ver
draagzaamheid. Haar dynamische 
belangstelling voor allerlei indus
triële initiatieven in de Vlaamse 
provincies wijst de goede richting 
aan. Maar de inspanningen moe
ten worden gebundeld, over de 
partijtegenstellingen heen. Mor
gen staat er meer op het spel dan 
een nieuwe bedrijfsinvestering". 

MET de konklusie van Ruys zal 
iedereen het eens kunnen 

zijn, maar hopelijk hebben vooral 

CVP en PVV dat gelezen. Want 
het zijn deze 2 partijen die in de 
Vlaamse regering niet willen we
ten van een gezamenlijke aanpak, 
en integendeel de nationale meer
derheid hebben overgeplant in de 
Vlaamse zaken. Zij zijn de schuldi
gen dat er geen eensgezindheid 
is! 

UITER/W\RD zal de ACV-krant 
Het Volk die konstatatie met 

plezier hebben gedaan. Enig leed
vermaak met de andere partner in 
het „gemeenschappelijk front" is 
nooit weg... Maar wanneer gaat 
het ACV daaruit de politieke kon-
sekwentie trekken, zoals trou
wens steeds meer ACV'ers vra
gen en resoluut meewerken aan 
de splitsing van het sociaal-ekono-
misch beleid? Want wie hoort er 
nog wat van de opdeling van de 5 
nationale sektoren? Was de ver
klaring van Martens dan toch al
leen maar bedoeld om stoom af te 
laten? Een bekende CVP-taktiek... 
Maar op 8 november is duidelijk 
aangetoond dat steeds meer Vla
mingen dat spelletje beu zijn, en 
de dubbelzinnigheid doorprikken. 
Nu ja, als de C^P het geweer niet 
van schouder wil veranderen: 
voor ons niet gelaten. Wél integen
deel. In oktober is er dan de 
tweede ronde... 

L J OE anders is dat in de Waalse 
• • regering, waar een liberaal 
als Damseaux alle liberale princi
pes van de vrije marktekonomie 
met voeten veegt als het erop 
aankomt om Waalse belangen te 
dienen. Zijn besluit om Vlaamse 
aannemers niet meer te laten mee
dingen voor Waalse overheidsop
drachten, heeft in Vlaanderen te
recht protesten opgeleverd. Met 
ekonomisch federalisme heeft dat 
immers niets te maken, wel inte
gendeel. Dat zegt ook De Finan-
cieel-Ekonomische Tijd: „ Voor de 
Walen kan een eigen beleid inzake 
overheidsopdrachten misschien 
mede het t>egin vormen van hun 
ekonomische zelfstandigheid, de 
nadelen, die daaraan voor hen 
verbonden kunnen zijn, zijn haast 
niet te overzien: duurder worden
de openbare werken wegens het 
elimineren van het konkurrentie-
element, orderverlies voor de 
Waalse bedrijven als men ooit aan 
Vlaamse zijde mocht overwegen 
de gunningen ten behoeve van de 
eigen bouwondernemingen te re
glementeren, indirekt of direkt, 
verscherping van de buitenlandse 
konkurrentie binnen het eigen ter
ritorium. 
Speelt men in Wallonië dezer da
gen een explosief spel door de 
overheidsgunningen zoveel moge
lijk tot eigen nut te manipuleren, 
als straks in dat landsdeel het 
protektionisme de beleidsnorm 
wordt kan men de vraag stellen, 
wat er uiteindelijk nog zal overblij
ven van de regionale konkurrentie 
als stuwmotor van onze ekonomi
sche groei. 

Aan het welbewust op afstand 
houden van de inheemse konkur
rentie zou Walkmië wel eer)s ten 
onder kunnen gaan". 

DE Vlaamse (?) liberalen zou
den wel een voorbeeld mo

gen nemen aan hun Waalse partij
genoten. Die komen er immers 
rond voor uit dat ze Walen zijn en 
de belangen van hun gemeen
schap verdedigen. De zaken lig
gen radikaal anders aan Vlaamse 
zijde, waar de liberalen nog altijd 
de kampioenen zijn van het Belgi-
que a Papa, van het unitansme. In
tussen heeft de ABW-staking de 
scheidingslijn tussen Vlaanderen 
en Wallonië zeer scherp getrok
ken. De treinen stopten aan de 
taalgrens. Dat heeft ook Het Volk 
gezien: „Het verioop van de 
ABW-aktie heeft bewezen dat de 
overgrote meerderheid van de be
volking in het Vlaamse land daar
mede niet akkoord gaat 

Maar zij heeft nog meer bewezen: 
zoals op 8 februari tot uiting kwam, 
heeft zij opnieuw aangetoond dat 
er in de socialistische families van 
de twee landsgedeelten een te
genovergestelde opvatting be
staat over de te voeren sociaal-
ekonomische politiek en over de 
syndikale metodes die moeten 
worden aangewend ten opzichte 
van de patronale en politieke be
leidsvoering. 

De mededelingen van de dienst 
„verkeersinformatie" van de BRT 
waren in dat opzicht gisteren ken
schetsend: „De treinen en auto
bussen stoppen aan de taalgrens". 
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Begin januari van dit jaar was VU-ka-
meriid Willy Kuijpers in Polen. Hij 
bracht er namens het Vlaams Natio
naal Hulpfonds o.a. voedsel. Tussen 5 
en 12 maart II. was Willy Kuijpers 
opnieuw in Polen. Hier zijn reisver
haal. 
Voor wie aktie wil voeren rond dit 
„mooie maar bedroefde land' heeft 
ons kamerlid een „aktiemap" klaar. 

. 'K 

Daarin zit o.a een overzicht i.v.m. 
Polen van het VU-optreden in het 
parlement, de lijsten van de ons 
bekende gevangenen, enz. Schrijven 
naar het sekretariaat van kamerlid 
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23 
te 3020 Herent 

Z e s dagen w o r d e n w e 
re isgezel v o o r P o l e n -
Jan Tourné, een 
Rot te rdamse 40'er, sned ig 
van bek, bewus t van zi jn 
beroep , s tuur t de s terke 
Vo lvo - t rekker , d ie de 
v ie rde 20- ton lad ing van 
het Vlaams Nationaal 
Hulpfonds zal meenemen 
naar Silezië. Jan kent 
Po len ; twaal f jaar heeft h i j 
d i t lage land met z i jn 36 
mi l joen inwoners , tussen 
de Oos tzee , Oder -Ne isse , 
Sude ten , Besk iden en 
Karpa ten bere isd , het 
Poo ls v e r k o o p t hem geen 
moe i l i j kheden meer en een 
wegenkaar t hoef t hi j niet, 
ze vo rm t tussen hem en 
ons s lech ts een g roe iend 
kon tak tpunt . B i jna 140 uren 
z i jn we op mekaar 
aangewezen : k i j kend, 
ve r te l lend , u i tw isse lend en 
voo ra l humorvo l mensen 
en toes tanden on tmoe ten , 
doo rg ronden . Van zo 'n 
g ids en reis hou je méér 
in format ie over dan aan de 
r i j ks t -vers ie rde of f ic ië le 
par lementa i re on tmoe t i ng . 

m Reportage 

Poznan-Posen 
Donker-omsloten, net midder
nacht voorbij, ligt Poznan voor 
ons. Het zwaarste lijkt voorbij: de 
DDR-doeaniers die ergerlijk 
„grundlich" en „geïrriteerd" zo 'n 
„Hilfsgüter" bejegenen en in de 
stuurkajuit omzettens alles wilden 
keuren. Och ja, besluit Jan, deze 
goed-gedrilde jongens vielen van 
de ene diktatuur in de andere. 
Zal er nog Iemand wakker zijn in 
de Poznan-Dominikanergemeen-
schap? Jawel, alleen al het zware 
gebrom van onze 18-meter lange 
baanreus doet licht aanfloepen op 
twee verdiepingen. En pater Tho
mas' hoofd roept ons 7 meter 
hoog, iets in 't Pools toe. „Hij 
komt!" vertaalt Jan. 
Aan de overzijde van het klooster 
kijken een koppel schildwachten 
van het Pools luchtmachthoofd
kwartier nieuwsgierig toe. Prettig 
zo 'n overburen, grapt pater Tho
mas, die onze argwaan merkt, we 
zitten op dezelfde elektriciteitslei-
ding... zo heben we tenminste ook 
steeds licht. 

Even een Pools-Vlaams-Neder-
landse omhelzing om Jaruzelski 
en Brezjnew jaloers te maken. Zo 
zijn we voor een tweede maal hier 
thuis! Einde januari — bij het twee
de konvooi — waren Augustinus' 
volgelingen reeds het doel van 
onze Vlaamse nationale hulp 
De gangen geuren nu met meer al
leen naar boenwas en wierook. Uit 
de naast mekaar gestapelde tien
tallen pakketten duikt een duidelij
ke magazijnreuk op. En Thomas 
vraagt... wij maar vertellen . in de 
eerste plaats over de Vlaamse 
Dominikanen die in een Franciska-
ner bedelpij gekropen zijn Ze 
laten u groeten met 18 ton „La 
Corbeille"-groenten in blik en 2 ton 
„Henkel"-waspoeder — in tonne
tjes... 

Zoveel hadden ze echt niet ver
wacht en dat alles in één keer. 
Hoe deed Kristus dat weer in zijn 
tijd aan dat Palestijns meertje..'? 
Het IS bijna morgen en zondag als 
Jan en ik — elk in een celletje — 
door het stille klooster worden 
opgeslokt. 
En morgengelui hoor je ook met 
meer m Poznan; maar de vele 

bezoekers van het huis maken je 
wel wakker. De 9-uren-studenten-
mis zit proppensvol; ernstig en 
aandachtig met koor en volks
zang: mooi en droef 
Een eenvoudige oproep na de mis 
doet tientallen rond de vrieswagen 
troepen en op minder dan geen 
tijd IS die leeggehaald. Alle gevers 

zouden dit moeten gezien hebben: 
welke vreugde, welke dank! 
Intussen lopen onze kontakten... 
Ze vrezen de repressie hier; het 
ergste is nog niet geleden... Een 
studente germaanse talen — in 
een gerond Duits — vertelt en 
ondervraagt mij meer dan ik vra
gen kan. Foto's van de campusak-

tiviteiten.. lachende gezichten... 
een mis in een leslokaal... spandoe
ken met Solidarnosc, enz... 

„Gestorven^" 
Daarna trekken we de stad in met 
zijn 19de eeuwse Habsburger-
woonblokken. Midden daarin, wel 
twintig meter hoog, een gebun-

De kraai op de galg... 
Generaal Jaruzelski is nog steeds minister van 
Landsverdediging, eerste minister en eerste sekreta-
ris van de Poolse Verenigde Arbeiderspartij. 
HIJ heeft zich daarenboven nog versierd met de titel: 
Hoofd van de Militaire Raad tot Nationale redding... 
In het Pools heet die afgekort Wrona, wat de Poolse 
vertaling is voor „kraai", zowat de nationale spotvo
gel in Polen... Je ziet ze trouwens overal. 
De Polen hebben echter de kraai en Jaruzelski's red-
dingsraad spottenderwijze verbonden aan het em
bleem van de Poolse adelaar, dat trouw-propagan-
distisch achter Jaruzelski en de nieuwslezers prijkt 
op de Poolse tv 
Ruim honderd dagen leeft Polen nu ogenschijnlijk 
gelaten-rustig. Duizenden neergeschotenen zoals in 
El Salvador bv. telt men er zeker met; het aantal 

geïnterneerden ligt ten aanzien van onze eigen na
oorlogse repressie relatief lager... maar de grote 
vraag is deze: wat doet Jaruzelski met zijn macht... 
waarheen houdt hij het Poole roer vast. 
Buiten de Kerk en zijn leger, dat eerder doet alsof, 
bestaan er in Polen geen overleg- en beheersstruk-
turen De kommunistische partij blijft een politieke 
schim, het parlement leeft echt formalistisch, en de 
enige uit het leven — in demokratie! — gegroeide 
leiders werden van het podium weg-geinterneerd 
Hun stem en invloed leeft echter verder, onmisken
baar in alle gesprekken die we voerden Tientalten 
ondergrondse krantjes getuigen ervan' (de huidige 
interneringstoestand- officieel 4.500 personen, vol
gens onze bronnen 30.0001). 
Hoelang kan deze toestand nog duren? En wat met 
de Sovjetunie, waar de machtswisseling aan de top 
zich aandient"? Zal de nieuwe Sovjetleiding het 
Poolse expenment, dat vijftien maanden duurde, een 
nieuwe adem laten happen? 
Met deze Sovjetleiding verdwijnen de laatsten die 
nog aktief aan de tweede wereldoorlog deelnamen 
en... er ook een afschuw aan overhielden. 
Vandaar ook dikwijls het pragmatisch optreden van 
het Kremlin. Zullen de jongeren, die de dienst gaan 
uitmaken, hetzelfde profiel uitbouwen? 
Ook het Westen, als grootste schuldeiser van Polen, 
zal met zijn politiek wat anders moeten gaan doen 
dan de nu reeds versleten verbale, goed-klinkende 
humanistische zinnen die weg-ebben tot aan het vol
gende incident. Het Westen heeft een praktisch-be-
langnjke arm met de trekkingsrechten die de banken 
hebben op het Oostblok, voor Polen betekent dit 
± 100 miljard Belgische frank' 
Anderzijds koopt het Westen levensnoodzakelijke 
verbruiksgoederen in het Oostblok aan wedijveren
de pnjzen voor onze eigen markten, ook dat beleid is 
niet houdbaar 

België alleen al voerde uit Polen tussen 1 januari 
1978 en 31 oktober 1981 voor 1 miljard 770 miljoen 
frank voedingswaren in en voerde in deze sektor 
slechts voor 272 miljoen frank uit 

deld kruiskoppel geflankeerd 
door de Poolse adelaar Zo her
dacht men hier de eerste Poolse 
arbeidersopstand van 1956. De 
geschilderde straatopschriften 
zijn netjes weggewerkt, alleen 
merken we de groot-uitdeinende 
vlekken in de bleke eerste lente
zon. Vier soldaten — nog lustelo-
zer dan elders — houden er de 
wacht, op hun beurt bekeken van
uit een nabijgeparkeerde Milicja-
wagen. Tientallen mensen trekken 
ogenschijnlijk wandelend hier 
voorbij... zwijgend en kijkend.. 
Fluisterend wordt ons verteld, 
daar werd Wojciech Cieslewicz 
neergeschoten, hij is op 2 maart 
'82 in het ziekenhuis „gestorven", 
meer mocht in het plaatselijk dag
blad niet gemeld worden.. Daar, ja, 
daar boven, ja ginds, daar zaten 
ze.. We werden gefilmd... we wil
den de 53 slachtoffers van 28 juni 
1956 herdenken, de opstand in de 
Zispo-motorenfabnek van Poz
nan . WIJ denken op onze beurt 
aan Zwartberg.. Je laat je wat later 
het krantebencht in de handen 
stoppen en vertalen: „gestorven 
na een ernstig ongeval", je zou 
willen vertellen over Herman van 
den Reeck, over onze botweg 
neergeschoten repressie-slachtof-
fers... Maar je zwijgt en aanhoort 
en je wordt mee droef. 
Aflossing van de wacht met een 
jeep van Sovjet-makelijk, hoog op 
de wielen . Een meisje, klem en 
onbewust — zoals ze overal zijn, 
loopt rond het gedenkteken bijna 
als een-papaver-in Flanders fields 
— wit en rood gekleed, Polen's na
tionale kleuren De mensen kijken 
toe Die morgen gebeurde er 
schijnbaar niets in Poznan 
Onverstoorbaar hoort de Domini-
kanergemeenschap in witte pij, 
zwijgzaam — zoals dit reeds eeu
wen gebeurt — naar de lezing in 
de refter Het Pools kabbelt langs 
me heen, de soep smaakt en 
ogend bekijk ik de nj der paters 
net Averbode De Firma Java uit 
Wezemaal zal met vermoed heb
ben dat haar koffie een klooster
gemeenschap zo kan opvrolijken' 
Vaardige zusterhanden bakten 
koek met amandelnoten Vlaan
deren en Nederland ter ere Echt 
hartelijk' 
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Reportage 

Iedereen komt luisteren, koffie 
slurpen, brieven worden doorge
geven, herlezen, afspraken ge
maakt. En dan vertrekken we., 
het is de hoogste tijd, naar Kieice.. 
aardbeien laden voor de rijke Be-
nelux-tafelsl Cynisch, maar waar! 
De Warthe over... nog even de 
stadskontrole: een pantserwagen, 
een kooksvuurtje met wat kouwe-
lijke dienstkloppers en dan richting 
Kalisch, waar 's avonds het warme 
eten smaakt. De blauw-witte 
vrachtwagen wordt bekeken en 
beoogd. In het tot 9 u. geopende, 
enige restaurant blijkt het weer 
zattemanstijd, dé grote Poolse 
ziekte 

Pal middernacht staan we voor 
het vrieshuis van Kieice gepar
keerd, moe... doodmoe... Het is erg 
koud geworden en de verstoorde, 
opgevlogen kraaien — die je over
al in Polen ziet — krassen in de 
bomen. In onze tweemanskajuit 
bezegelt een laatste kop koffie de 
werkzame zondag. Over de bege
leiders- en stuurstoel heen, op een 
luchtmatras, moeten we niet naar 
de slaap zoeken, die komt zo. 
Buiten waken de Poolse schild
wachten... in opdracht. 
Vroeg schuift de morgenploeg het 
bedrijf binnen. Met slaapogen 
schuvien we mee aan om wat 
brood te bemachtigen, wat lukt. En 
het is lekker. 
Maar: géén aangekomen telex in 't 
bedrijf, geen aardbeien dus... 
Zover gereden om niets., vloe
ken... en het stuur wenden naar 
Warschau over Radom, rijden en 
kontroles. Maar Warschau biedt 
ons heel wat kontakten en daar
voor hebben we „prosze pasz-
porty" ( = paspoorten a.u.bJ wel 
over. In een oaze van een soort 
binnenhof vinden we statig de 
ambassade met een heel hartelij
ke, behulpzame Vlaamse ambas
sadeur. De stad draait volop, zwar
te handel en keurige tippelaarsters 
inbegrepen. Schijn bedriegt, dat 
leren ons de vele gesprekken. 
Langs de Nederlandse ambassa
dediensten vernemen we dat er 
een vracht bosbessen te wachten 
ligt in Lezajsk, op 50 km van de 
Sovjet-grens... Dan maar even stil 
wezen en geloven dat het zo moet 
zijn! Voor ons een enige informa
tiekans en dobranoc" ( = goede 

nachO, morgenvroeg zullen we op 
't vertrekpunt, in 't hartje van de 
stad zijn.. Ja, ja 7 u. stipt. Zo leren 
we Warschau kennen, ook na 
spertijd. 

Roerig Silezië 
Hoe meer we Oostwaarts rijden, 
hoe minder wagens. Het land
schap heuvelt onder de sneeuw, 
maar dinsdagavond bereiken we 
Lezajsk. Weer hebben .we zoveel 
mensen ontmoet, zoveel van 't 
Poolse leven gevoeld, meege
maakt De lange terugweg loopt 
parallel met de Westkarpaten, bo
ven Galicië, doorheen het rijke 
Silezië. De streek van de sociaal-
kritische Duitse letterkundige Ger-

Pools 
dokument 
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Tussen de dodenberichten — gerijd 
gelijk op een kerkhof — van de krant 
.Wielkopolski' uit Poznan (van 5,6 en 
7 maart '82) vonden we de medede
ling dat Wojciech Cielslewicz gestor
ven is. In werkelijkheid werd hij neer
geschoten. 
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hart Hauptman, de romanticus von 
Eichendorf, de grote mystieker J. 
Bóhme... Sedert 6 juni 1945 heeft 
dit grote Duitstalige Silezië opge
houden te bestaan. De Sovjettroe
pen walsten op 3 jaar tijd alle 
Duitstalig leven weg. Dit Silezisch 
volk, met zijn 5 miljoen inwoners, 
groten dan Denemarken, werd 
voor 4/5de verstrooid in het Wes
ten. En zo groeide 't grootste deel 
van Silezië tot een Poolse provin
cie: Kattowitz ( = Katowice), Op-
peln { = Opole), Breslau ( = Wro
claw), enz... 
Maar Silezié blijft mét het haven

gebied aan de Oostzee, roerig-
zelfstandig denken, ook dat deed 
het in de Öostenrijks-Duitse peno-
de... Zou Gerhart Hauptman hier 
toch verder leven? De vrijheid 
leeft doorheen alle talen en volke
ren... Het is avond nu, sroda 
( = woensdag)... de wiosna ( = len
te) hangt voelbaar in de lucht 
Morgen rijden we verder... We 
blijven vandaag in Silezië... Morgen 
rijden we over een staatsgrens — 
die ook dit gebied met „veroverd 
recht" opdeelt — naar Vlaanderen 
toe met een hernieuwde bood
schap! 

Een vijfde konvooi staat klaar. 

A s,-

„Beslissing nr. 162 betreffende internering van burger Walesa Lech.' 
Uitgevaardigd te Gdansk op 12 december 1981 en hem overhandigd op 26 
januari 1982. 
„Burger Walesa wordt er van beschuldigd de veiligheid van de staat en van de 
openbare orde te bedreigen. Daarom wordt beslist hem in een isolatiecentrum 
te interneren". 
„De geïnterneerde zal na aankomst in het isolatiecentrum op staatskosten 
gevoed worden'. 
De beklaagde voegt aan het bevel eigenhandig toe: 
„Ik zal er me niet over verwonderen als ze me allerlei absurditeiten beginnen 
toe te schrijven. Natuurlijk geprefabriceerd, met valse getuigen inbegrepen'. 
„Deze partner was nooit en zal nooit eerlijk zijn. Daarom mag men geen enkele 
stap achteruit zetten, niemand elimineren, want dat is de metode. Ik verzoek dit 
publiek te maken.' 

Het Vlaams Nationaal Hulpfonds wil 
de vele milde gevers die ons voor 
± 8 miljoen frank goederen bezorg
den in het zonnetje zetten. 

We zijn verheugd en dankbaar voor 
de spontane, belangeloze samenwer
king die het VNH mocht genieten met 
andere initiatiefnemers. In de eerste 
plaats het Sanpareil-bedrijf met se
nator Paul Peeters te Kapelle-op-
den-Bos. Zij schonken de eerste mo
gelijkheid om naar Polen te trekken 
met 10 ton leverpastei. Verder de 
verschillende gemeentelijke akties 
met scholen, jeugdbewegingen en 
groeperingen allerhande. 

Ook danken wij de autovoerders 
voor hun inzet: Karel Bauwens (Aar-
schoO, John Visser (Bodegraven), 

Jan Tourné (Vlaardingen), de mede-
organizatoren Raymond De Koninck 
(Dilbeek), Hugo Noé (Boutersem), 
Guido Sijs (Winksele), Jan Cornells 
(Halle) en vooral de Dominikanerge-
meenschappen. Grote goederengif-
ten mochten wij ontvangen vanwege 
Jos De Geest (Edegem), Oostpries-
terhulp (Tongerio). 
Graag betrekken we in deze erkente
lijkheid: het personeel van de helpen
de en schenkende bedrijven: Garage 
Marnix (Wilsele), Henkei (Herent), La 
Corbeille (Westmeerbeek), enz. 
We gaan door; een 5de konvooi staat 
klaar. 
Daarom: help ons helpen via het 
Vlaams Nationaal Hulpfonds vzw, re
keningnummer 435-0271501-78 met 
vermelding Polenaktie. 

De kerk van paus Woytila en van Polen 
Vanaf maart 1981 aanvaard
de de kommunistische rege
ring voor het eerst in het 
Oostblok katolieke pastora
le aanwezigheid en samen
werking in de gevangenis
sen, ziekenhuizen enz. 

Zelfs in de eerste periode 
van de staat van beleg kre
gen religieuzen — zoals we 
meermaals meemaakten — 
een reistoelating en benzi-
nebons binnen deze „sekto-
riële overeenkomst'. In de
zelfde zin verwierf ook al
leen maar de Kerk — naast 
het Rode Kruis — de 
„macht" om vanuit het bui
tenland hulpkonvooien te 
ontvangen en te verdelen. In 
december 1980 verwierf de 
kerk de regeringsbelofte om 
twee nieuwe seminaries te 
openen. Zo hoopt ze samen 
met de universitaire leken
opleiding een katolieke elite 
uit te bouwen temidden van 
de Poolse (kommunisti
sche?) natie. De Katolieke 
Universiteit te Lublin sloot, 
na de staatsbezoeken van 
Edward Gierek en koning 
Boudewijn, een samenwer
kingsakkoord met de KU te 
Leuven. Heden ten dage stu
deren te Leuven zelfs de 
eerste Poolse priesters aan 
het voorbereidingsinstituut 
voor Latijns-Amerika! An
derzijds zijn bv. Poolse stu
denten bezig de Vlaamse 
schilderkunst in Polen en in 
Vlaanderen te bestuderen. 
(In Danzighangt Hans Mem-
line's bekende „Laatste Oor
deel'D Aan de universiteit te 
Poznan (Posen) zijn de Do-
minikanen openlijk aktief te
midden van de studentenbe-
volking. Ook de 

Jezuïeten zijn in de studen
tenbegeleiding erg bedrijvig 
o.a. met de denkgroep 
ZNAK. De ziel van deze 
werkgroep, prof Woznia-
kowski ontving het eredoc

toraat van de Leuvense Uni
versiteit in 1980, wat in de 
lijn van de toenmalige „dooi" 
lag- Mgr. Romero van El 
Salvador was hem ook daar 
in voorgegaan-
Even terugkerend naar onze 
eigen Vlaamse geschiede
nis, is het vermeldenswaard 
dat onze pater Stracke bij 
zijn Poolse konfraters in 
ballingsschap het tweede 
deel van zijn teologische 
opleiding, tussen 1905 en 
1908 ontving. Hjij werd in 
1907 te Krakau tot priester 
gewijd en verbleef tot 1909 
te Parnapol in het toenmali
ge Galicië (ZO.-Polen). De 
toekomst zal uitwijzen of, na 
het tijdelijk (?) verdwijnen 
van Solidariteit, de Poolse 
kommunistische autoritei
ten nu het gezag van de 
Kerk zullen durven en kun
nen aantasten. 

Ontegensprekelijk vormt de 
Katolieke Kerk dé maat-
schappelijk-morele rugge-
graat voor het huidige ont
voogdingsexperiment in Po

len. In gelijk welk dorpje 
bemerkten wij tijdens onze 
reizen elke avond tientallen 
voorbijstappende misgan-
gers. De Poolse godsdienst-
praktijk ligt verweven met 
de jarenlange ontvoog-
dingsstrijd maar ook met 
het dagdagelijkse leven. De 
Poolse pastoor is bij iedere 
belangrijke beslissing in het 
dorpje en in de familie be
trokken. 

Het priestertekort lijkt wel 
een onbekend begrip te zijn; 
in dat opzicht mogen we 
Polen de grootste Katolieke 
natie van Europa noemen. 
En het was dan toch logisch 
— maar eerder onverwacht 
— dat het kerkelijk beleid 
de Poolse bisschop van 
Krakau (KrakowKarel WOJ-
TILA, in oktober 1978 als 
Paus Johannes-Paulus II 
verkoos. 
Meer dan de Ortodox-gelo-
vige gemeenschap in Oost-
Europa en de Kristelijke in 
Latijns-Amerika ontsnapt de 
Poolse Kerk aan de kontrole 
van een diktatoriaal regime. 

sterker nog: ze beïnvloedt 
dit zelfs! De pauselijke 
Poolse reis veruitwendigde 
dit sterker dan het scepti
sche Westen dit ooit kon 
vermoeden. Zal de geplande 
reis van de Paus in augus
tus 1982 doorgaan ? De Sile-
z/ë/€dward Gierek liet voor 
zijn streekgenoot ongeveer 
25 miljoen frank uittrekken 
op de Poolse armoebegro-
ting om hem als Papiez 
(=paus) waardig in Krakau 
te ontvangen. Zonder één 
incident groeide deze pau
selijke reis uit tot een mo
reel-verpletterend antwoord 
op het zwakke beleid van de 
gezagsloos geworden Gie
rek, die de korruptie en on
bekwaamheid in de Poolse 
administratie en de Poolse 
kommunistische partij maar 
niet te boven kwam. En net 
als Hitler het hem voordeed 
in Nazi-Duitsland, gooide 
tot met zijn afzetting Edward 
Gierek en daarna partijlei
der Stanislas KANIA, het 
steeds op een akkoordje 
met dat en goed gestruktu-
reerde verzorgingsnet van 
Polen: de Katolieke Kerk. Zo 
speelden de kerkelijke ge
zagsdragers haast bij ieder 
konflikt afwisselend een 
matigend-begeleidende of 
een stimulerende rol. Kardi
naal Wyszinski steunde in 
februari 1981 opvallend he
vig de oprichting van een 
vrije boerenvakbond, waar 
hij nog geen maand tevoren 
samen met de bisschoppen 
kalmerende taal sprak bij de 
grote mijnwerkersstaking in 
Silezië. Stap na stap voegde 
de Kerk haar eigen, wel
bepaalde eisen bij de onder
handelingspakketten met de 
regering bv: de erkenning 
van de Katolieke Kark als 
rechtspersoon, de vergrote 
toegankelijkheid van de 
pers, radio en TV voor de 
Kerk, enz. 
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12 TV-programma's Wi 
TVEkspres 

De dikste vriend 
vanuwTV. 

Zaterdag 

BRT 1 
14.00 Open school. - 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Godspell (muzi
kale film) - 18.00 De bereboot — 
18.05 Vriendschap (jeugdfilm) — 
19.45 Nieuws. — 2010 Slisse en 
Cesar (O - 20.45 Terioops. — 
21.30 Het proces van (Gideon 
(weekendfilm). — 23.10 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. — 1532 Dag huis, 
dag tuin, dag opkjergschuur — 
15.45 De lawaaipapegaai. — 16.10 
Stuif es in. - 18.20 Nieuws. — 
1828 Teleac. - 18.58 Nieuws. -
19.00 De Frank Kramer show. — 
20.15 Galactica (SF-fJ - 2105 
Onder vaders vleugels (f J — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Sport op zater
dag. - 22.50 Het volgende slacht-
offer (thriller). — 0.05 Nieuws. 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 Toe
ristische tips. — 18.59 De lieverd
jes van Grange Hill (f J — 1920 
Kerkbuurt — 2000 Nieuws. — 
20.27 Tedshow. - 22.00 Ten oos
ten van Eden (f J — 22.50 Hier en 
nu. - 23.20 Hier en nu/Studio 
sport — 23.45 Tot besluit — 23.55 
Nieuws. — 0.05 De executie van 
soldaat Slovik (film). 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine}. 
— 20.30 Tragédie en Guyane (tv-
film). - 22.05 Ce soir, on fétel -

F 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Droit de 
réponse (variété). — 21.50 Dallas 
(f J — 22.40 7/7 - Le magazine de la 
semaine. — 23.40 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Champs 
Elysées (variété). — 21.40 Merette. 
— 23.35 Nieuws. 

F3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 On sort ce soir (variété). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Schneider 
Nong (toneeD — 21 45 Nieuws. — 
22.05 Rockpalast - Festival. 

ZDF 
18.00 Galanacht ' Berlin 1982 
(show). - 19.00 Nieuws. - 19.30 
Der lange Treek (f j - 20.15 Wet
ten, das,..? (vanété). - 21.55 
Nieuws. — 22.00 Sport-studio. -
23.15 Sacramento (western). 

D 3 
19.55 (Sewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuwa — 2015 Tonen en instru
menten (dokJ - 21.15 Vor 40 
Jahren (dokJ — 21.50 Spiel mit 
dem Tode (politiefilm). 

LUX. 

19.30 Flash-back. - 20.00 Huit ga 
suffit (fJ — 21.00 II y a longtemps 
que je t'aime (film). — 22.35 Le 
coup de grace (film). 

Zondag 

BRT 1 
10.00 Eucharistieviering vanuit Uit-
kerke. — 11.00 Konfrontatie (de-
baO. — 12 00 Nieuws voor gehoor
gestoorden. — 13.45 Open school 
— 14.45 Wielrennen: Ronde van 
Vlaanderen (reportage). — 16.25 
Aktie openbaar vervoer. — 1655 
Leve de vnendschap (jeugdfilm). 
— 17.35 Sportuitslagen. - 1800 
De bereboot — 18.05 Leveru. en 
laten leven (kwis). — 19.45 Nieuws. 
— 20.00 Sportweekend. - 20.30 
Kessler (fJ - 21.20 Van vader op 
zoon: de familie Ruckers-C^uchet 
(dok. over klavecimbelbouwers). 
— 21.50 Lied van mijn land. — 
22.20 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Bassie en 
Adriaan en de huilende professor. 
— 19.30 De grote treinreis. — 
20.10 TV-privé. - 21.15 Galakon-
cert Emmerk:h Kalman. — 22.00 
Epidemie (televisiefilm) — 23.15 
Nieuws. 

NED 2 
12.00 Het Capitool. - 15.30 
Nieuws. — 15.35 Roffel (jeugdma-
gazine). — 16.25 De vertjeelding 
(reportage). — 1705 Studio Sport 
1. - 17.35Sprekershoek. - 1750 
Gelet op Europa. - 18.20 Op zicht 
(kunstmagazine). — 18.45 Sesam
straat - 19.00 Studio Sport 2. — 
20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 2040 Humanistisch Ver
bond. - 20.45 BGTV (aktualitei-
ten). — 21.15 En nu... iets heel 
anders (kompilatiefilm). — 22.30 
Tijdsverschijnselen (over mannen-
emancipatie). — 23.20 Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuws. - 19.30 Nieuws -
20.00 Zygomaticorama (variété) 
— 21.20 Catch 22 (ooriogsfilm). -
23.20 Nieuws. 

FJ 
19.30 Les animaux du monde 
(dokJ - 20.35 Quand la panthére 
rose s'emméle. — 22.15 A bible 
ouverte. - 22.30 Nieuws - 22.55 

Autorennen (Grote Prijs van Long 
Beach). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 2035 Superplati-
ne 45 (show). — 21.40 Aux arts, ci-
foyens. — 2225 La saga du choco-
lat — 23.15 Nieuws. 

F 3 

20.00 Merci Bernard (humor) -
20.30 Stella et les chimpansees 
(dokJ - 21.30 Korte films. - 22.00 
Nieuws. — 2230 Péchè mortel 
(film) — 0.15 Prélude a la nuit 
(Vivaldi). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Wahl-
verwandtschaften (toneel). — 
2220 Die Kriminalpolizei Rat -
22.30 Der Zuschauer als Komplize 
(portret van de Franse filmregis
seur Claude Chabrol). — 2320 
Nieuws. — 23.25 Autosport (Grote 
Pnjs van USA/WesO. 

ZDF 

21.15 Nieuws. - 21.30 An der 
Schwelle zur Macht (reportage 
over het kommunisme in Franknjk). 
— 22.15 Osterspaziergang (musi-
caD. — 0.00 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Mem Tagebüch 
(ooriogsdagboeken). — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Kölner Treff. 

LUX. 
19.00 Nieuws — 1930 Cineremo 
(filmmagazine). — 20.00 Starsky et 
Hutch (fJ — 21.00 Maldonne pour 
un espion (spionagefüm). 

IVIaandag 

BRT 1 
18.00 De bereboot - 18.05 Se
samstraat — 18.20 Klein, klem 
kleutertje. — 18,30 Koumal (strip). 
— 18.35 Mohadjirin (open school). 
— 19.05 Tetegym. - 1920 Po-
peye. — 1927 Uitzending voor 
derden (ACV). - 19.45 Nieuws. -
20.15 Terugkeer naar Brideshead 
(fJ — 21.05 De sportshow. — 
21.50 De Schelp: krisisopvangcen-
trum (dokJ — 22.30 Nieuws. 

NED 1 
1858 Nieuws. — 19.00 Het wonder 
der natuur (natuurdokJ — 19.25 
Bliksemtienkamp. - 2025 Ont
moetingen (Bomans en Berkenro
de). — 20.55 Boudewijn De Groot 
(dokJ — 21.15 Hier Frankrijk, hier 
Jan Brusse. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Driester (info). - 22.55 So-
cutera. — 2310 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Tarzan, 
heerser van de jungle (strip). — 
19.23 Jan J. de Bom v/h De Kin-
dervnend. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Achter het nieuws. — 21.10 
Eindelijk van school (fJ - 21.35 
Koning Klant (konsumentenru-
briek). — 22.00 De Vereenigde 
Staat (fJ - 2225 Pisa (satire). -
22.35 Sonja op maandag („live" 
televisie). — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Tragédie en 
Guyane (tv-film en debat). - 23.00 
Nieuws. 

F 1 

2000 Nieuws - 20.35 Ana et les 
loups (film en debaO - 23.30 
Nieuws _ 

20.00 Nieuws. - 20.35 Histoires 
comme qa.. (dok.7 — 21.35 Psycho 
week-end tous frais compns (tv-
film). - 2255 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 

— 20.30 Maïs oü est done passée 
la 7ème compagnie? — 21.55 
Nieuws. 

ARD 

2000 Nieuws. - 20.15 Steckbriefe 
(fJ - 21.15 Kontraste. - 22.00 
Guter Rat ist Teuer (satire). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Fie-
ber (film). — 055 Nieuws. 

ZDF 

20.15 Gezondheidsmagazine. — 
21.00 Heute-Journal. - 21 20 Wir 
haben uns doch mal geliebt (tv-
film). — 22.55 Lebenserfahrungen 
(Fritz Teufel). — 23.50 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Die Zukunft un-
seres Volkes ist bedroht (re|X>rta-
ge). — 21.45 Wjr antworten. — 
22.00 Peter Weiss: Kurzfilme (kor
te films). — 22.45 Nieuws. 

LUX. 
20.00 La grande roue (variété). — 
21.00 La charge de la huitième 
bngade (western). 

Dinsdag 

BRT 1 
18.00 De bereboot - 1805 Se
samstraat — 18.35 Gemeentebe
leid (Open school). - 1907 Uit
zending door derden (Israëlitisch-
godsdienstige). — 19.45 Nieuws 
- 20.15 Hitnng. - 21 20 Verover 
de aarde (Is diepvries een pekel-
zonde?) - 22.00 I.Q. (kwis). -
22.30 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Toets (verborgen camera) 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Ordet 
(film). — 2215 Bonjour la France 
(Open school). 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 EO kinder
krant - 19.30 De Waltons (fJ. — 
2020 Tijdsein (info) - 20.50 
Klankkleur. — 21.00 Op weg naar 
het beloofde land (religieuze ge-

sprekkenserie). — 2 
tocht naar het verlede 
Jeroen Bosch) — 2 
sport extra. — 23,45 

NED 2 

18.35 Sesamstraat 
Jeugdjournaal. — 18.E 
- 1905AVRO'sTopf 
Nieuws — 20.27 Di 
2120 Babbelonie (sf 
rend spel). — 21.55 Ho 
(fJ. - 22.45 Televizie 
- 23 25 De toestand 1 
- 23 30 Honderd ben 
derijen (dok.) - 23 
sportpanorama extrj 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewest( 
teit - 19.30 Nieuws 
nchten, — 19.55 Paris-
(f). - 20.50 Rechts 
briek. — 21.50 Kalwar 
polonaise (bedevaart 
22.15 Koncert (Moza 

RTB 2 
20.55 Les amants du 
(film). 

Z A T E R D A G o aprll) — Pasen is in aantocht, dat 
betekent dat veel programma's In het teken van die 
hoogdag staan. De zaterdagse namiddagfilm op BRT 
heet Godspell en Is een filmversie van de gelijknamige 
musical van John-Michael Tebelak, gebaseerd op het 
evangelie van Mattheus. Regie: David Greene (1973). 
— De weekendfllm op BRT Het proces van Gideon 
(Gideon's Trump)eO is een meersterrenprodukt van 
Robert Ckjjlins (1980) naar het boek van Anthony Lewis, 
met een sterke bezetting: Henry Fonda, José Ferrer, 
John Houseman e.a. Voor de eerste keer in de 
filmgeschiedenis werd een tv-film met een speciale 
Oscar gehonoreerd. „Gideon's Trump)et" viel die eer te 
beurt De zwerver CE. Gideon die nauwelijks kan lezen 
of schrijven wordt wegens inbraak gearresteerd. Er 
wordt hem juridische bijstand geweigerd en hij belandt 
In de gevangenis. Van hieruit begint hij een aktie voor 
recht op juridische bijstand. — De KRO (Ned. 1) zet een 
Britse tv-thrlller op het programma: Het volgende 
slachtoffer (The next victime), met Carroll Baker in de 
hoofdrol. Een psychopatische moordenaar heeft het 
voorzien op een vrouw die ten gevolge van een ongeluk 
zich per rolstoel moet verplaatsen. Zij verblijft in een 
vrijwel verlaten gebouw. Zij speelt met haar belager een 
kat-en-muis-spelletje... — Op Duitsland 1 komt van
avond de jaarlijkse popgebeurtenis Rockpalast-Festival 
op het scherm. Vanaf 22.05 tot ongeveer 4.00 in de 
ochtend brengt de WDR een rechtstreekse uitzending 
van het reuze-popfestival dat wordt georganizeerd in de 
Grugahalle in Essen. Gasten zijn o.m.: Rick James Band 
(Europees primeur), Van Morrison, The Kinks... 

Z O N D A G (4 april) — Leven... en laten leven, het 
natuurminnend magazine van BRT, herbergt enkele 
interessante items. 0.a. een bijdrage over het gebruik 
van kompost; een dokumentaire over de bij n.a.v. het 
openstellen van de afdeling imkerij in het domein 
Planckendael en „Allemaal Beestjes" over de reuzen-
panda. — Als vervolg op de Britse reeks „Ontsnap
pingsroute" (Secret Army) begint vandaag de BRT met 
de Britse reeks Kessler De voormalige Standarfenfüh-
rer van de SS in België. Kessler leidt nu een beschermd 
leven als de rijke industrieel Manfred Dorf. Enkele 
mensen die zo hun eigen reden hebben om af te reke
nen met Kessler, besluiten jacht te maken op hem. Zij 
ontmoeten elkaar bij Albert (uit de reeks „Ontsnap
pingsroute"). — VPRO (Ned. 2) vult z'n avond met drie 
interessante programma's. Vooreerst de aktualiteitenru-

poggenpohl 
i<eul<ens 
Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-300772 

briek BGTV waarin nogal eens 
dan volgt En nu... iets heel ande 
filmpjes van de Britse knotsgekk 
Het programma wordt afgeslotei 
ten, waarin een diskussie over „ 

M A A N D A G (5 apnl) -
schappelijk magazine van BRT 
Mie Billet en Bea Matterne aan( 
centrum „De Schelp" dat open si 
wassenen en ouderen. — In O 
Wim Hazeu en Michel van der Pli 
gen van de auteur Bomans uit 
periode in zijn leven, nl. van 1932 
Berkenrode in Heemstede verbh 
J.J. De Bom, voorheen „De 
magazine waarin op luchtige wijz 
huisjes" te sparen, problemen wj 
mee zitten worden behandeld, 
rond het tema „Geloven" (VAR 
realizatie van de tragedie in 
zelfdoding van de volgelingen vai 
alle zenders al geweest Vanav< 
tweede deel van deze tv-film uit ( 
gevolgd door een uitgebreid ^ 
sekten. 

. / INSDAG (6 april) - H 
dingswaren is altijd al een pr 
populair-wetenschappelijk maga: 
(BRT 1) bestudeert vanavond d 
ren van bewaren en de verschi 
bewaring die in de moderne voe 
gebruikt en handelt over de 
wetenschappelijke kontrolelabor 
jongerenmagazine 7befs onderz 
kamera hoe jongeren zich laten ii 
nen die zich op een of andere nr 
(BRT 2). — Niet te vergeten, voc 
genre houden (ook op BRT 2 
Deense film van Carl Theodor D 
vader die wordt gekweld door z( 
beleving van zijn kinderen... — D Ï 
tocht ondernomen naar de rond 
landse schilder Jeroen Bosch, 
speurtocht in de reeks Speurtoa 
gaf haar de titel „De geheimeniss 
een film die een detectiveverha 

WOENSDAG (7 april) 
Wevelgem — En voetbal: 1 ste v 
finales van de Europese bekers 
16.00 Tbihssi—Standard en 21.3 
lecht (BRT 2). - Fans van film 
krijgen vanavond een ruime voc 
op BRT 1. In de Amenkaanse film 
(All about Eve) van Joseph Man 
paraderen: Anne Baxter, Bette D 
rilyn Monroe, zij het in een enden 
gebaseerd op het verhaal „The 
Mary Orr dat ook al tot hoorspel 
over de slangenbochten die Eve 
ke listen die zij gebruikt om haar 
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m TV-programma's 13 

serie). — 21.55 Speur-
r het verleden (dok. over 
iosch). - 23.10 Studio 
ra. — 23.45 Nieuw/s. 

iesamstraat. — 18.50 
maal — 18.59 Archibald. 
^VRO's Toppop. - 20.00 
- 20.27 Dallas (f.). -
ibbeloniè (spraakverwar-
). - 21.55 Hollands Glorie 
2.45 Televizier magazine. 
De toestand in de v^ereld. 
Honderd beroemde schil-
dok.). - 23.30 AVRO's 
jrama extra. — 0.00 

lalse gewestelijke aktuali-
9.30 Nieuws en toto-be-
- 19.55 Paris-Saint-Lazare 
iO.50 Rechtskundige ru-
21.50 Kalwarla, la passion 
' (bedevaart in Polen). — 
ncert (Mozart). 

amants du Capricome 

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolaties 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 
Adv. 203 

F1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Falstaff 
(opera van Verdi). — 22.45 L'aven-
ture des plantes (dokj . — 23.15 
Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Invasion 
(dokudrama) en debat rond Boe
dapest '56, Praag '68, Warschau 
'81. 

F3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Sheherazade (film). - 22,25 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Alles oder 
nichts (kwis). — 21.00 Aktualitei-
ten. - 21.45 Dallas (f) . - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Die Wahlver-

nogal eens ve r rass ingen s teken , 
3 heel anders: s ke t ches en teken-
' kno tsgekke g r o e p M o n t y Py thon . 
It a fges lo ten m e t Tijdsverschijnse-
issle over „ D e nnannenbeweging" . 

C5 april) — In het sociaal-maat-
3 van BRT Ommekaar bes teden 
Jtterne aandach t aan het opvang -
da t open staat v o o r jongeren , vo l -

}n. — in Ontmoetingen p robe ren 
'I van der Plas e e n bee ld o p te han-
3onnans uit een minder bekende 
i l , van 1932 to t 1941 toen hij in villa 
stede verb leef ( A V R O , Ned . 1). -
heen „De Kindervriend" is een 
j ch t i ge wi jze, maar z o n d e r „heil ige 
oblemen waar k inde ren van 1 0 / 1 4 
jehandeld. V a n a v o n d speel t alles 
>ven" ( V A R A , N e d . 2). - D e tv-
agedie in Guyana , d e massale 
gel ingen van J im Jones , Is o p bi jna 
e s t V a n a v o n d zend t RTBF 1 het 
3 tv-fi lm uit (het s lot) . D e f i lm w o r d t 
ui tgebreid deba t ove r rel ig ieuze 

april) — Houdbaarhe id van voe-
al een p rob leem gewees t . He t 

pelijk magazine Verover de aarde 
/ anavond d e versch i l lende manie-
d e verschi l lende p rocessen voo r 

loderne voed ings indus t r ie w o r d e n 
: ove r de waakhond funk t i e d ie 
Dntrolelaboratoria hebben . — Het 
Jets onde rzoek t v ia d e v e r b o r g e n 
z ich laten in t imideren d o o r perso-

)f andere manier gezag aanmeten 
srgeten, v o o r d iegenen d ie van het 
o p BRT 2 ) : Ordet ( z w / w ) , een 
Theodor D r e y e r (1954), ove r een 

veld door zo rgen o v e r de ge loofs-
eren... — D e B B C heef t een speur-
ja r de rond 1450 g e b o r e n Neder -
(en Bosch. D e N O S b reng t d ie 
s Speurtocht naar het verleden en 
leheimenissen van J e r o e n B o s c h -
ect iveverhaal w e r d " (Ned . 1). 

I (7 april) — Wielrennen: Gen t -
itbal: 1 ste weds t r i j den in de halve 
lese bekers (onder v o o r b e h o u d ) : 
a rd en 21.30 A s t o n Villa —Ande r -
ns van f i lmgodinnen van v roeger 
n ruime voo r raad voo rgescho te ld 
ikaanse fi lm Alles over Eva ( z w / w ) 
loseph Mank iew i cz (1950) m o g e n 
ter. Bet te Dav ies e n een pril le M a -
1 een ondergesch ik te rol . D e fi lm is 
erhaal „The w i s d o m of Eve" van 
Dt hoorspel w e r d bewerk t , en gaat 
ten die Eve maak t en d e v rouwel i j -
ikt om haar doe l te bere iken (BRT 

1). — Veron i ca (Ned . 2) beg in t vandaag me t e e n n ieuwe 
reeks die o p g e b o u w d is o p een in t r igerend, zij het on 
waarschi jn l i jk verhaal , da t d ich t bij de sc ience-f ic t ion ligt. 
Goliath awaits gaat ove r d e on tdekk ing van e e n g o e d 
ges t ruk tu ree rde g e m e e n s c h a p d ie leef t in een reuzen-
g r o t e cru ise-schip dat s inds d e T w e e d e Were ldoo r i og 
d iep o p de z e e b o d e m l ig t e n da t tw in t ig jaar later d o o r 
een o n d e r z o e k e r s t e a m o n t d e k t w o r d t D e 240 over le
venden , een g r o e p die aangroe ide to t 300, w o r d e n gere
g e e r d me t i jzeren hand. In ruil daa rvoo r zo rg t d e geniale 
leider J o h n M c K e n z i e , d e voorma l ige werk tu igkund ige , 
voo r hun l evensonderhoud . Hi j on tw i kke lde tu inen 
waar in voedse l v e r b o u w d kan w o r d e n , d o o r e lek t ro lyse 
zo rg t hij voo r zuurs to f e n l icht maak t hij uit zeewier... 

D O N D E R D A G (Sapr l l ) - He t j ongerenmaga
zine Een vinger in de pap (BRT 2) hee f t „ Jonge ren en 
pol i t iek" als tema. — In d e reeks Drie Sterren, merk
waard ige real isat ies v o o r t v ve r t oon t BRT 2 d e gedra
mat iseerde dokumen ta i re Kitty, terug uit Auschwitz 
o v e r Ki t ty, een Poo ls j o o d s meis je da t als 13-jarig k ind 
sarlnen m e t haar famil ie in Du i t se koncen t ra t i ekampen 
t e r e c h t k w a m e n d ie over lee fde . In 1946 k o n zi j z ich in 
B i rm ingham vest igen, en t r o u w d e er. — S inds enke le 
ja ren hee f t de connputer z'n in t rede gedaan in d e 
scho len. D e N O S (Ned . 1) w i j d t e e n p r o g r a m m a aan d e 
opgang van het compu te rgeb ru i k in de scho len ( D e 
Schoolbank). 

V R I J D A G (9 april) — M a u r i c e D e Wi lde is aan d e 
7de af lever ing t oe van zi jn 17-delige reeks De Nieuwe 
Orde, ove r kol laborat ie v o o r en t i jdens W e r e l d o o r i o g II. 
D e t i tel van d e af lever ing luidt: De gevangene van La
ken en gaat u i teraard ove r kon ing Leopo ld III. — In deze 
paast i jd ze t BRT 1 o p het p r o g r a m m a een w e r k van een 
V laamse kompon is t : Drama Christi, een o ra to r ium van 
Peter Benoi t . — BRT 2 draai t e e n v iers ter renf l lm van 
F red Z i n n e r m a n : Julia (1977) me t Jane Fonda als Lilian 
d ie te rugk i jk t o p haar pril le j e u g d e n Vanessa Redgrave 
als Lil ians vr iendin Julia, d ie d o o r Lilian s teeds w e r d 
b e w o n d e r d o m haar durf. — N e d . 1 ( N C R V ) en Ned . 2 
( T R O S ) s taan hoofdzakel i jk in he t t eken van Pasen. 

wandtschaften (Goethe). — 0.15 
Nieuws. 

ZDF 
19.30 Das Madchen von Hong
kong (film). — 21.00 Heute-journal. 
— 21.20 Was soil aus ihnen wer
den? (reportage) - 22.05 
Tschwerwonez (tv-spel). 

D3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Arbeitsplatz, — 
21.00 Komische Geschichten mit 
Georg Thomalla (fJ. - 21.45 Gale
ne. 

Jane Fonda en Vanessa Redgrave in „Julia" van Fred 
Zinneman. (BRT 2, vrijdag 9 april om 20 a 40) 

LUX. 

2000 Médecins d'aujourd'hui (fJ. 
— 21.00 Le gros calin (film). 

Woensdag 

BRT 1 
16.00 Bonjour la France (Open 
school). — 15.15 Gent-Wevelgem 
(reportage). — 17.00 Op het schild
padplein. — 17.35 Het zwaard van 
Ardoewaan (f.). — 18.05 De bere-
boot — 18.10 Sesamstraat — 
18.25 Buck Rogers (SF-f.). - 19.12 
Librado (PVV). - 19.45 Nieuws. 
- 2020 Arnold (f) . - 20.45 Alles 
over Eve (film). — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 

16.30 Voetbal (Dynamo T y b l i s -
Standard Luik). — 19.00 Toerisme 
'82 (De Fallas van Valencia). — 
19.45 Nieuws. - 20.00 Voetbal 
(Aston Villa —Anderlecht en Dyna-
mo Tyblis—Standard Luik). 

NED 1 

15.30 De poppenkraam — 15.55 
Maja de bij. - 16.20 KRO's we-
reldcirkus. — 18.58 Nieuws. — 
19.00 Van gewest tot gewest (re
gionaal nieuws) — 2000 Een win
teravond op de Place de la Con
corde (tv-film). - 21.21 Alicia de 
Larrocha speelt (opera-fragmenO. 
- 21.37 Nieuvys - 21 55 Studio 
sport — 22.45 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De jon
gens Veerman (fJ. — 1925 Ken
merk (info). — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera. - 20.32 Goliath 
Awaits (fJ. - 21.25 Het paard 
(dok.). - 22.55 Agenda. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 La chasse 
au trésor (schattenjacht). — 21.00 
La bonne ètoile (show). — 22.20 
Pas de temps a perdre (dokJ. — 

F1 

20.35 Les anciens du Vietnam 
CdokJ. - 21.40 Pierre Boulez, le 
volontaire du futur (p>ortreÜ. — 
22.30 Les tambours d'Hijar. — _ 

20.00 Nieuws. - 2035 Planéte 
Bleue (wetenschappelijk magazi
ne). — 21.55 Les jours de notre vie. 
— 22.55 Histoires courtes (éénak-
ter). - 23.15 Nieuws. 

F3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.30 Une faiblesse passagere (tv-
film). - 2200 Nieuws. - 22.30 
Prélude a la nuit (Vivaldi). 

ARD 

2000 Nieuws. - 2015 Herr Herr 
(tv-film) — 21.50 Abgeschrieben 
(schooldok) 

ZDF 

21 00 Heute-journal - 21 20 Die 
Prof IS ( f ) — 22 10 Das geht sie an 
— 2215 Een Katalaans feest 
(dok.) - 22.45 Voetbal 

D3 

19.45 Gewestelijk meuws. — 20 00 

Nieuws. — 20.15 Mittwochs in... 
(variété). — 21.45 Goudzoekers in 
de Braziliaanse jungle (rep>ortage). 
- 22.15 Filmtip. - 2220 Der Sohn 
des Gartners (film). — 010 
Nieuws. 

LUX. 
20 00 Hit-parade. - 21 00 La souris 
qui rugissait (film). — 22.25 Spekta
kelmagazine. 

Donderdag 
8 APRIL 

BRT 1 
18.00 De bereboot - 18.05 Se
samstraat — 18.35 Dieren van het 
groene woud (stnp). — 18.58 Allu
res (kortfilm). — 1.05 Juke t)ox. — 
19.^ 7 Uitzending door derden (SP) 
— 19.45 U\euws. - 20.10 Wit-
rood-goudi (kwis). — 20.40 Pano
rama. - 21.30 Dallas (f) . - 22.25 
Sporttribune. — 22.45 Nieuws 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap (jeugd-
magazine). — 19.45 Nieuws — 
20.10 Het dal - De mystiek van 
Ruusbroec (dok). - 21.00 Kitty, 
terug naar Auschwitz (dokJ. — 
22.10 Première. 

NED 1 
18 58 Nieuws. - 19 00 Ruto bij het 
leger (strip). - 19.08 Op volle 
toeren (show). — 2000 Onze 
ouwe (fJ. — 21.00 Konsumenten-
rubriek. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
De schoolbank (info). — 22.30 
Nieuws 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De Mup-
pet show. — 1925 Dubbelpion(f.) 
— 20.00 Nieuws - 20.27 Lou 
Grant (f.) - 21.20 Brandpunt -
21.55 De Sullivans (f.) - 22.20 De 
ver van mijn bed show. — 23.10 
Muziek ter overdenking. — 23.35 
Nieuws 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 1930 Nieuws — 1955 
Het diepvriezen (reportage) — 
20.20 Monsieur Vincent (film). -
22.10 Le carrousel aux images. — 
23.20 Nieuws 

RTB 2 

19.00 Parsifal (opera). 

F1 

20.00 Nieuws - 20.35 Koncert. -
22 10 A l'école des singes. — 23.00 
Nieuws. 

A2 

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

F3 

1920 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionaal programma. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 Les legions de Cléopatre 
(film). - 22.15 Nieuws. - 22.45 
Agenda 3 - 22.50 Prélude a la nuit 
(Concerto). 

ARD 

20.00 Nieuws - 20.15 Drinkwater 
wordt schaars. — 21.00 Wer drie-
mal lügt (show). - 21.30 Die Kn-
mistunde (f.) — 22.30 Tagesthe-
men - 2300 Sir William Walton 
(portret van een komponisO — 
040 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Dalli Dalli 
(variété) — 21 00 Heute-Journal. 
— 21.20 Zimbabwe na twee jaar 
onafhankelijkheid (reportage). — 
22 05 Land der Rauber und Gen-
darmen (tv-spel) 

D3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 20.00 
Nieuws - 20.15 Der Kleine Star 
(film) - 2140 Markt - 22 25 

! Hinter den Schlagzeilen. — 23.10 
Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. - 20.00 Prestige (fJ. 
— 21.00 A vous de choisir (kijkers 
kiezen hun film). 

Vrijdag 

BRT 1 
18.00 De bereboot — 18.05 Se
samstraat — 18.20 Klem, klein 
kleutertje. — 18.35 Aktie openbaar 
vervoer. — 19.07 Het vrije woord. 
- 1945 Nieuws - 20.15 De 
nieuwe orde (De gevangene van 
Laken). - 22.05 Drama CSinsti 
(Oratorium van Peter Benoit). — 
22.45 Nieuws 

BRT 2 
19.00 Dag aan dag. — 19.30 Lieve 
plantjes. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
De Muppets. — 20.40 Julia (film). 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Slakkie en 
Puntmuts. — 19.05 The Passion 
(musical). — 20.00 De wachters bij 
het graf (tv-spel). - 21.00 Trauer-
cantate. - 21 30 Nieuws. — 21.40 
Zwerftocht door de Karpaten (film-
impressie). — 22.40 Tot besluit — 
22.50 Humanistisch Verbond — 
2320 Nieuws. - 23.30 Billy Budd 
(tv-spell 

NED 2 
13.00 Parsifal (opera van Wagner). 
— 18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Familie-
kwartet (spel). — 19.25 Banana 
Split - 20.00 Nieuws. - 2020 De 
dag dat Kristus stierf (tv-film). — 
22.40 Aktua tv special. — 2335 
Tros sport extra — 025 Nieuws. 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws - 1955 
L'ètiquette (reportage over Ath in 
Belgié en Montreal in Canada) — 
21 15 La vie de ügabue (film) — 
2325 Nieuws 

RTB 2 
19.55 L'homme a l'orchidée (fJ 
20.45 Sportaktualiteiten 

F1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Les fréres 
Jacques (vanété). — 21.35 L'adieu 
aux As (fJ. - 22.30 Kunstschaat-
sen op het ijs. — 23.15 Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 2035 Marche-
loup (f). — 21.35 Apostrophes. — 
2255 Nieuws. - 2305 Le journal 
d'un cure de campagne (f J 

F3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal pwogramma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage). - 21 30 Jules et Juju (tv-
film). - 2225 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws - 2015 Tarabas (tv-
film). — 22.10 Schik)en)t)espreking 
(Aanbidding van het gouden kalO. 
- 22 50 Bellissima (film). 

ZDF 

19.15 Maler der Reformationszeit 
(Hans Holbein). - 2235 Nieuwa 
- 2240 Henn Matisse (portreü. 

D3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Der vergessene 
Christ — 2030 In einem fremden 
L a n d ' - 21 30 Gott und die Welt. 
— 22.00 Das Licht der Gerechten 
(fJ - 22.55 Kultur und Wissen
schaft (dokJ. 

LUX. 

20.00 Embarquement immédiat (f J. 
— 21.00 La plus grande histoire 
jamais contée (bijt>else film).— 
22.30 Autorubriek 

1 APRIL 1962 



( 

14 

Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten; 
puik werk voor 
Vlaams onderwijs 

Op het einde van dit school
jaar sluit de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten — 
W L — zijn dertiende wer
kingsjaar af. De vereniging 
werd in november 1969 op
gericht — aan de wieg stond 
het huidige Euro-parie-
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke — en groepeert 

leerkrachten van het lager 
tot het hoger niet-universi-
tair onderwijs. De vereni
ging is duidelijk een resul
taat van de kontestatiebe-
weging die zestiger jaren 
kenmerkte en is een van de 
weinige konkrete vernieu
wingsinitiatieven uit die tijd 
die blijft stand houden. De 
W L staat buiten alle wijsge
rige, partijpolitieke en vak
bondsinvloeden, dat volhou
den is een hele prestatie. Zij 
wil de volledige problema
tiek van het onderwijs in 
Vlaanderlen en de plaats 
van de leraren bestuderen 
en herwaarderen. De demo-
kratizering en de jeugd ver
trouwd maken met de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
staan hoog in het WL-vaan-
del geschreven. 

Tweemaandelijks geeft de W L 
ten behoeve van de leraren de 
WL-ldeecn uit Daarin kan men 
telkens bedenkingen over en rond 
het onderwijs lezen. Zo Is het 
november-decembernummer ge
wijd aan het geschiedenisonder-
richt Het januari-februarlnummer 
aan de Stelnerpedagogle en dat 
van maart-april handelt over de 
kreatlvltelt op de school en bij de 
opvoeding. Een verrassend frisse 
kijk, echt niet verwacht van onver
beterlijke schoolfrikken om het 
eens oneerbiedig te zeggen. 
Uit de inleiding van de hand van 
Marcel Verdickt tot deze afleve
ring knipten wij volgend citaat: 
„Laat kinderen spelen, alstublieft 
laat ze spelen naèaJ uren leren in 
de schooi Als volwassenen 8 uren 
gewerkt hebben, ontspannen zij 
zich toch ook eens graag, met iets 
kreatiefs bijvoorbeeld. 
Of zitten ze dan allemaal alleen 

maar te wachten op Dallas of 
Arnold of andere Leo en Gastons-
rotzooi? Nou ja, dan praten we 
naast elkaar door... 
Wat we bedoelen is dit: als we niet 
allemaal samen reageren, dan 
wordt de volgende generatie even 
kleur-, reuk- en smaakloos als de 
vorige. Kunnen we lekker allen 
samen zitten huilen bij de fratsen 
van Sue Ellen tijdens de zevendui
zendste aflevering van die gortige 
ontjenulligheid." 
Eindelijk! roepen wij uit 
De VVL-ldeeën bevatten verder 
tips voor schoolreizen, pedagogi
sche uitstappen, dito wandelingen, 
teater- en museabezoek... 
Naast deze uitgave bestaan er 
ook de Lesteksten over aktuele 
problemen, geschiedenis en we
tenschappen. Wij sommen lukraak 
op: Dag- en weekbladpers in Bel
gië door Mare Ratel, Nederland 
door het Nederlands Genoot-

m Kritisch bekeken 

Een ongewone klasfoto... 
Elk jaar verlaten duizenden het secundair onderwijs. 
De klas valt uiteen en soms ontmoeten de leerlingen 
elkaar praktisch nooit meer; het is alsof er een blad
zijde in het leven van die jonge mensen definitief 
wordt omgedraaid. 

Iedereen beseft dat en in die afscheidssfeer wordt 
de groep nog één keer samengebracht op een klas
foto. Vaak staan de leerlingen er maar stram en stijf 
op, verdeeld over twee of drie rijtjes en geflankeerd 
door of opgesteld rond een of twee leerkrachten. 

Een Vlaamse bankinstelling heeft daarin verandering 
willen brengen en vorig jaar lanceerde zij haar 
wedstrijd „Kiek-de-klas", waarbij de klemtoon diende 
gelegd op het ongedwongene, het plezierige, het ori

ginele. Er volgde een lawine van foto's, de ene al 
gekker dan de andere. 
ook dit jaar organizeert die bank weer haar wed
strijd, niet eentje waarbij de technische kwaliteit van 
de foto's primeert, maar waarbij wel aandacht wordt 
besteed aan wat de klas als groep doet Weer wor
den acht klasfoto's bekroond door een onafhankelij
ke jury. De deelnemende leerlingen én leraars of 
leraressen van de winnende klassen ontvangen elk 
een draagbaar zwart-wit TV-toestel. Bovendien krijgt 
de school van het winnend team een afscheidsge-
schenk: naar keuze een kleuren-TV, een videorecor
der of een gloednieuwe microcomputer 
Inlichtingen bij A. Verboven (Kredietbank), Grote Maritt 19 te 1000 
Brussel (02-51Z17.60) 

schap van Leraren, Reklame en 
Macht door Frans Dergent Reli
gie en Ideologie, de Islam. 
De lesteksten zitten eenvoudig en 
handig In mekaar, bevatten naast 
de informatie heelwat illustratie
materiaal, taken en vragen die 
door de leerlingen afzonderiijk of 
in groep kunnen uitgewerkt wor
den. Deze lesteksten zijn o.l. niet 
alleen nuttig voor leerilngen en 
leraren, ook heelwat ouders zullen 
er nieuwe zaken In ontdekken, 
kunnen zo het klaswerk van hun 
kinderen (een beetje) bijhouden 
en wegwijs raken In de vele nieu-

Door de leesbril bekeken 
Een klein land heeft uiteraard weinig binnenland 
en veel buitenland. Dit leidt soms tot gekke 
toestanden en adembenemende, akrobatische ge-
dachtensprongen en dito capriolen. Neem nu bij 
voorbeeld Vlaanderen, waar het weinige binnen
land nochtans voor heel wat (binnen)pretjes en 
verscheidenheid zorgt terwijl het zo talrijke bui
tenland blijkbaar gestroomlijnd wordt Zo richten 
we een kultuurhuis op te Amsterdam zonder ons 
ooit de vraag te hebben gesteld of Parijs niet ge
schikter was. Dan had de Franse Gemeenschap 
van België een huls in Amsterdam kunnen openen. 

Tot groter voldoening misschien van Nederlan
ders en Fransen. Maar ja, Vlamingen zijn nu 
eenmaal mentaal honkvast, vandaar dat we een 
buitenland (denken uit te) kiezen dat we feitelijk 
als binnenland beschouwen; kortom, een soort 

bevoorrecht doch alleszins, op het eerste gezicht 
althans, geruststellend buitenland. Ofwel is Neder
land inderdaad buitenland, en dan moet de vraag 
worden gesteld hoe het zit met de zo geroemde 
kulturele Noord-Zuid integratie, ofwel vormt het 
Nederlandse kultuurgebied een geïntegreerd ge
heel, en heeft een Vlaams huis te Amsterdam niets 
te maken met internationaal gerichte kultuurpoli-
tiek-

Een dergelijk pervers gedachtengoed is echter 
logisch en onvermijdelijk, zolang de Vlaamse 
gemeenschap slechts naar buiten kan treden via 
de Belgische kulturele fiktie. Een les in absurditeit 
misschien. Maar alleszins een les om grondig te 
onthouden. 

Henri-Floris Jespers 

we begrippen die hen langs de 
media onophoudelijk worden toe
gediend. 

WL-Zeeklassen 
Sinds het negende werkjaar gin
gen de VVL-zeeklassen door In 
home Wiking te Bredene. Thans 
deelt de W L mee over een nieuw 
centrum In dezelfde kustgemeen-
te te beschikken waar zo'n 200 
jongelui kunnen verblijven. Verder 
zijn er vijf klaslokalen, aangepaste 
keuken, sanitair en 3 ha speelruim
te. Prijs per nacht en per leerilng 
370 fr, Brusselse kinderen uit het 
Nederlandstalig basisonderwijs 
betalen slechts 150 fr. 
Hoe ziet zo'n zeeklasdag eruit? 
Van 9 tot 12 u.: les zoals in de el-
gen school. 
Vanaf 14 u.: keuze tussen natuur-
explo. strand- en duinspelen, wan
delingen, enz. 
's Avonds, ontspanning als daar 
zijn: TV, film, samenzang, enz... 
Volgens de VVL-verantwoordellj-
ken komen de zeeklassen in deze 
krisistijd zeer In trek en verdringen 
meer en meer de al te dure 
sneeuwklassen. (Welke ouder zal 
daar om treuren?) 

Pedagogische 
uitstappen 

Een van de vele VVL-inltiatieven 
zijn de pedagogische uitstappen In 
binnen- en buitenland maar vooral' 
In het Nederlands taalgebied. 
Voor Vlaanderen zijn dat op de 
eerste plaats Brussel met een 
bezoek aan het pariement Ant
werpen, Gent en Brugge met hun 
rijke histories, verkrotting en ver
nieuwingsinspanningen. Maar er is 
ook Nederland en vooral Amster
dam dat op jongelui zo'n aantrek
kingskracht uitoefent Maar In Anr>-
sterdam bestaat de mogelijkheid 

om de leerilngen te laten kennis
maken met Amsterdamse leeriln
gen. Op die manier wil de W L een 
steentje bijdragen tot de Kulturele 
integratie tussen Noord en Zuid 
en dat Is nu het taalunieverdrag in 
werking treedt een stap In de 
goede richting. 

• • • 
Doorgaans wenst men Iemand 
„van harte" bij een speciale gele
genheid. Mogen wij het dertiende 
werkjaar van de W L aangrijpen 
om allen die met de vereniging 
begaan zijn en er voor werken In 
het verieden en nu te danken voor 
dit puike werk? Onze jeugd en het 
onderwijs In Vlaanderen ten bate! 
Wie meer Informatie wenst over 
het doen en laten van de Vereni
ging van Vlaamse Leerkrachten 
neemt best kontakt op met Her
man (Sevaert Park de Rode Poort 
21 te 8200 Brugge. 

4 5ste Vlaams Nationaal 

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

' er ligt 
een staat 

te sterven... 
TWEE VOLKEREN 
ZULLEN ERVEN! 
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„Vlaanderen" 
over eigentijdse dichters 
Het nummer 185 (november-de-
cember 1981) van het artistiek-
literair tijdschrift „Vlaanderen" 
handelt over „Aktuele Vlaamse 
dichters" Dit puik uitgegeven en 
goed gestoffeerd tijdschrift is het 
orgaan van het Kristelijk Vlaams 
Kunstenaarsverbo i d 
Door de redaktie werden een aan
tal dichters aangeschreven met de 
vraag uit hun oeuvre een repre
sentatief gedicht te lichten en dat 
van een kommentaar — door de 
dichter(es) zelf geformuleerd — 
te voorzien De voorgestelde dich
ters hebben allen na 1960 hun 
debuutbundel gepubliceerd en tot 
op heden minstens twee bundels 
uitgegeven De belangstelling van
wege de dichters voor dit initiatief 
was veel groter dan de ruimte in 
het tijdschnft het toeliet zodat de 
redaktie besloten heeft in de toe
komst nog zo een nummer samen 
te stellen 

In die eerste nummer komen aan 
het woord Wilfried Adams, Daniel 
Billiet, Marc Bruynseraede, Hervé 
J Caster, Marleen De Crée-Roex, 
Joris Denoo, Frans Depeuter, 
José De Poortere, Raoul M De 
Puydt, Roger Devnendt, Aleidis 
Dierick, Gery Florizoone, Kris 
Geerts, Jos Gisekin, Christina 
Guirlande, Mark Journee, Gie Luy-
ten, Gwij Mandelinck, Marcel Obi-

ak, Armand Van Assche, Nic Van 
Bruggen, Rudolf Van de Perre, 
Roel Richelieu van Londersele De 
lezer merkt dat het om een uitge
breide keuze poëten gaat 
Deze reeks wordt dan afgesloten 
met een boeiend artikel van José 
De Poortere waann o m de we
derzijdse beïnvloeding van de 
plastische kunst en de literatuur 
aan bod komt 
Ook het „Poëtisch Bencht" met 
een aantal ingestuurde gedichten 

IS aanwezig in dit nummer 
Verder komen in de rubriek 
„Kunst en Geest" nog eens een 
aantal dichters aan de buert (naast 
een reeks plastische kunstenaars) 
in het artikel „Kunstenaars spre
ken met God" 
Al bij al een nummer vol poëzie, 
letterlijk en figuurlijk 

! * * 

„Vlaanderen" p a Adiel Van Daele, 
Lindenbaan 18, 8880 Tielt 450 fr 
per jaargang (6 nummers) — los 
nummer 150fr Rekeningnr 712-
0103664-54 t n v CVKV, 8800 
Roeselare Wie nu inschrijft ont
vangt een lito van de Limburgse 
kunstenaar Willy Vanparijs 

Openbaar Kunstbezit 
brengt de Vlaamse 

Guy Mandelinck, 
een van de geateerde dichters 

I»-

Verslaving 
BIJ de uitgeverij Heideland-Orbis 
^e Hasselt verscheen een boek 
met de inslaande titel Verslaving 
Nog nooit is dit onderwerp zoveel 
aan bod geweest als nu We hoe
ven maar een dagblad open te 
slaan om te lezen dat mensen als 
gevolg van hun verslaafdheid aan 
bewustzijnsveranderende midde
len moorden en zelfmoorden ple
gen diefstallen plegen Of omge
keerd personen die als gevolg 
van hun omgeving, hun belevenis
sen of gedrag aan die middelen 
verslaafd zijn geworden Van alle 
problemen waaronder onze huidi
ge wereld het meest gebukt gaat, 
wordt de toename van het drug
gebruik in brede kring als het 
ernstigste beschouwd 
Volgens het boek is er een met 

minder snelle toename van het 
gebruik van alkohol en tabak 
(eens duivelskruid genoemd J 
Het werk behandelt eerst het 
waarom van het druggebruik en 
heeft het vervolgens over de opia
ten die op grote schaal in de vorm 
van patentgeneesmiddelen wer
den gebruikt in Europa Engeland 
en de VSA Ook de opkikkertjes 
zoals koffie en tee komen aan de 
beurt Aanvankelijk werd er op 
koffie net zo verontwaardigd ge
reageerd als op tabak die veertig a 
vijftig jaar eerder was ingevoerd 
Het boek heeft het verder over de 
scheikunde van de mv'ïtiek en 
over de marihuana, een middel 
voor alle dag 
Aan alkohol en alkoholisme is na
tuurlijk ook een heel hoofdstuk 
gewijd en er wordt o a in verteld 
dat bieren en wijnen al ten minste 
6000 v Chr geproduceerd wer
den De bereiding en gehalte van 
alkoholische dranken staan keurig 
op een njtje en de schrijvers ant
woorden op de vraag „Hoe dron
ken IS dronken"?" 

Ten slotte komt het boek met 
goed nieuws voor de dag, dank zij 
recente farmakologische ontdek
kingen, zal de alkohol- of drugver
slaafde die in een ziekenhuis of 
ontwenningscentrum wordt opge
nomen waarschijnlijk geen zeer 
ernstige onthoudingssymptomen 
ondervinden 
Het boek is prachtig uitgegeven 
en IS geschreven door drie voor
aanstaande deskundigen uit Euro
pa en de Verenigde Staten die 
zich nauw betrokken voelen bij 
het probleem Het boek is verlucht 
met prachtige zwart-wit en kleu
renfoto's 

( P v H ) 

— Verslaving", uitg Heideland-Orbis. Has
selt 385 fr 

impressionisten 
Begin april 1982 publiceert Open
baar Kunstbezit in Vlaanderen de 
tweede aflevering van zijn jaar
gang 1982 Deze aflevering is ge
wijd aan „De Vlaamse impressio
nisten" Het impressionisme is een 
beweging die in de schilderkunst 
in Frankrijk is ontstaan tussen 
1860 en 1870 Het was de reaktie 
van een groep jonge schilders 
(Cezanne, Degas, Gauguin, Ma
net, Monet Pissaro, Renoir, Sisley) 
tegen de heersende klassicisti-
sche opvattingen van die tijd Aan
vankelijk ontmoetten deze impres
sionisten veel en heftige kntiek — 
impressionisme was oorspronke
lijk een scheldnaam — maar ten 
slotte heeft deze stroming tot bui
ten Frankrijk een grote invloed en 
navolging gehad Ook Vlaanderen 
telt een aantal schilders waaron
der Louis Artan, Emile Claus, Ja
mes Ensor, Henri Evenepoel, Willy 
Finch, Theo van Rysselberghe, Rik 
Wouters, die kunnen samenge
bracht worden onder de noemer 
„Vlaamse impressionisten" Mevr 
dr Claire van Damme, assistente 
aan het Hoger Instituut voor 
Kunstgeschiedenis en Oudheid
kunde (RUG) tekent in deze afle
vering een samenvattend beeld 
van het Vlaams impressionisme 
en brengt een evaluatie van deze 
kunstnchting aan de hand van 
enkele specifieke karaktenstieken 
In een beknopt overzicht situeert 
ZIJ kronologisch het Vlaams im
pressionisme t o v de Franse be
weging en tekent zij het historisch 
verloop vanuit de roi^nantisch-rea-
listische schilderkunst (scholen 
van Tervuren, Antwerpen St-
Martens-Latem de openluchtschil-
derkunst van Dendermonde) de 
stimulerende rol van de Cercle 
des Vingt' en de ,Libre estheti-
que , tot het laat-impressionisme 
en fauvisme Daarnaast bespreekt 

mevr Cl van Damme de voor
naamste tendensen binnen het 
Vlaams impressionisme met hun 
belangnjkste vertegenwoordi
gers het „autochtoon impressio
nisme" (o m de „peinture grasse"), 
het „import impressionisme" (lumi-
nisme, pointillisme) en de nieuwe 
generatie 
Bij deze meer dan interessante 
introduktie tot het Vlaams impres
sionisme worden 28 schilderijen 
(10 reprodukties in kleur, 18 
zwart-wiO nog eens uitvoerig ge-
kommentarieerd Dat voordien het 
Vlaams impressionisme nog met 
op een dergelijke manier als ge
heel werd benaderd, maakt deze 
aflevering tot een uniek dokument 
en een waardevolle bijdrage tot de 
geschiedenis van de Vlaamse 
schilderkunst Aansluitend bij 
deze aflevenng loopt in het Mu
seum voor Schone Kunsten, 
Feest- en Kultuurpaleis, Wapen-
plein, 8400 Oostende van 25 
maart tot en met 3 mei de tentoon
stelling ,lmpressionisme in eigen 
verzameling" Deze tentoonstel
ling brengt werk van o m L Artan, 
F Binje E Claus J de Clerck, L de 
Smet, J Ensor, Th Hannon G 
Lemmen, P Pantazis en Th van 
Rysselberghe en kan elke dag 
bezocht worden van 1000 tot 
1200 u en van 1400 tot 1700 u 
met op dinsdag 

Abonneren op Openbaar Kunstbezit m 
Vlaanderen 1982 kan nog door storting van 
650 fr op rekeningnummer 
220-0722400-77 van Openbaar Kunstbezit 
in Vlaanderen te Deurne De jaargang 1982 
brengt in 4 afleveringen 5 temas la Het 
Chinees Paviljoen te Laken 1b Het Prov 
Museum voor Moderne Kunst te leper 2 
De Vlaamse impressionisten 3 Barok ar-
chitektuur in Vlaanderen 4 Barok beeld 
houwkunst en kerkmeubilair in Vlaanderen 
Alle inlichtingen Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen Jan van Ri|swi|cklaan 28,2000 
Antwerpen, 031 37 6180 

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945 
DOOR JAN VINCX 

DEEL 4 
INHOUD DEEL 4 
VNV - VNVV - D M / Z B - Hulpbrigade - Dietse Militie Politie - Knegsmarine - Luftwaffe -
Heer - Hilfsfeldgendarmerie - Zivilfahndungsdienst POA Russisch Bevnjdingsleger -
Germaanse SS - Veiligheidskorps De Vlag - SS Wacht St-Truiden - SD Wacht - Wachgruppe 
Nordland - Erlawacht - Werkschutz Cockenll - Reitzwerkschutz - SS WachbataiUon Vlaande
ren - De Windeknng - Algemene Rijkspolitie - Rijkswaxiht - Territoriale Burgerwacht Het 
Belgische Rode Kruis 
480 bladzijden tekst + kaarten + emblemen 
144 bladzijden foto's - totaal 300 foto's 
Officiële verkoopprijs 825 fr 
Bij voorintekening tot 30 juni 1982 slechts 650 fr Enkel voor leden en lezers van dit blad en te 
bestellen via de gewestbesturen van het Sint-Maartensfonds of de Vriendenkring Sneyssens of 
rechtstreeks bij ETNIKA 

REEDS VERSCHENEN-
DEEL 2 
Vlaamse Wacht - 27e SS Freiw Gren Division „Langemarck" met veldslag in Pommeren 1945 en 
de slag aan de Oder 1945 - DRK - OT - Manneartillene - Dinaso - Rex Vlaanderen 
420 bladzijden tekst + 225 foto's - prijs 825 fr 
DEEL 3 
Fabriekswacht - Vlaamse Wachtbngade - Flamische Flakbrigade - Vlaams Jongerenkorps -
AVNJ - N S J V - Weersportkampen - Dietse Marinejeugd - Jongvliegerkorps - Dietse 
Studentenaktie - VNV Studentenfront - VIVO - V J H C - DMS - KLV - VJ - HJV 
468 bladzijden tekst + 275 foto's - pnjs 825 fr 
DEEL 1 
Uitverkocht Gebeurlijk later tweede druk 

IN VOORBEREIDING 
DEEL 5 
Waffen SS en nevenorganizaties 

Het zijn Etnika uitgaven 
Etnika vzw - Uitgeverij van het Sint-Maartensfonds en de Vnendenknng Sneyssens 
Postadres Etnika vzw, postbus 287, 2000 Antwerpen 1, tel. 014/21.17.19 - 031/89.09.48. 
Al uw bestellingen dienen vooraf betaald te worden dan ontvangt u via de post uw boeken 
Postrekening nr 000-0430363-71 - Bankrekening nr 930-0020636-39 voor Etnika vzw Antwerpen 

IN VOORRAAD 
Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 2 
Vlaanderen in uniform 1940-1945 Deel 3 
Vlaanderen in uniform 1940 1945 Deel 4 
(voorintekenpnjs Deel 4 tot 30 juni) 
Liederboek „Een Lied' Drie' Vier"" 
Verzendingskosten buitenland 
Al deze boeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het Sint-
Maartensfonds - de Vriendenkring Sneyssens en de boekhandel jy^^^ gg) 

BF825 
BF825 
BF825 
BF650 
BF375 

FL55 
FL55 
FL 55 
FL43 
FL25 
FL 8 
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Zondag staat de wereld stil. Dan 
wordt immers weer de Ronde van 
Vlaanderen gereden. In dit land 
ver de belangrijkste wielerwed
strijd van het jaar en gezien de 
ontwikkelingen in Milaan-Sanremo 
ook het eerste gevecht van het 
seizoen om internationaal presti
ge-
Bernard Hinault zal er naar „ge

woonte" niet bij zijn. Officieel ver
schuilt de Franse kampioen zich 
achter de ontoegankelijkheid van 
de Koppenberg wat hem evenwel 
nog nooit heeft belet enkele dagen 
nadien aan te zetten in de nog har
dere Parijs-Roubaix. Het schoentje 
nijpt Hinault evenwel elders. De 
Ronde is een klassieker, en wat 
voor een, waarin geen startgelden 
worden uitbetaald. Dat zit de Bre

toen dwars. Hij hoopt er de organi-
zatoren vroeg of laat toe te bewe
gen met bankbiljetten over de 
brug te komen. Het is te hopen dat 
ZIJ zich daartoe nooit zullen laten 
verleiden zoniet blijft er in deze al 
zo fel gecommercializeerde sport-
tak uiteindelijke niets meer over
eind. 
In de Ronde van Vlaanderen 
wordt wellicht een tipje van de 

Zondag 
Vlaanderens 

ronde 
sluier opgelicht waaronder Freddy 
Maertens momenteel weer rijdt 
De wereldkampioen, die tot nog 
toe enkel in de E3-prijs te Harelbe-
ke niet echt ontgoochelde, heeft 
altijd beweerd dat hij in de Ronde 
van Vlaanderen zijn regenboog
trui eer zou aandoen. Zondag. 
Zondag zal de fel omstreden 
Westvlaming zich niet langer ach
ter nietszeggende verklaringen 
kunnen verschuilen. De onzeker
heid omtrent Maertens' mogelijk
heden vormt momenteel een van 
de attrakties van de wielersport. 

Sport 

Symbolisch gebaar... 
Voor twee jaar hebben wij op deze bladzijde met overtuiging gepleit 
voor de boycot van de Olympische zomerspelen in Moskou. De inval 
van de Russen in Afghanistan leek ons een voldoende reden om de 
sportwereld op te roepen tot solidariteit met de beproefde bevolking 
van het bezette land. In een wereld waarin sport en politiek niet enkel 
raakvlakken hebben maar waarin het ene onderdeel van het andere is 
geworden zou zo'n aktie ongetwijfeld een groot effekt hebben 
gesorteerd. Men weet dat de boycot slechts gedeeltelijk werd 
doorgevoerd. De Belgische regering gedroeg zich toendertijd ander
maal dubbelzinnig. Zi j ondersteunde de door president Carter 
uitgevaardigde boycot maar kon niet beletten dat het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Komitee op eigen initiatief (en zogezegd 
met eigen, nadien via omwegen gerekupereerde, centen) een afvaardi
ging uitzond_ 

In de komende maanden kan de 
Belgische voetbalbond, veruit de 
machtigste groepering in onze na
tionale sportwereld, bev^^ijzen dat 
zij uit ander hout is gesneden. Het 
georganizeerde toeval heeft ge
wild dat onze Rode Duivels in 
Spanje met Argentinië en El Salva
dor worden gekonfronteerd. 

Twee landen met, van demokra-
tisch standpunt uit, omstreden re
gimes. Het volstaat te verwijzen 
naar de internationale beroering 
die de meedogenloze burgeroor
log in het Middenamerlkaanse El 
Salvador gelukkig nog altijd ver
oorzaakt en naar de volgehouden 
trieste rondgang van de dwaze 
moeders uit Buenos Aires die nu 
al jarenlang hun verdwenen zonen 
en echtgenoten bewenen. Geweld 
— openlijk of verborgen — is in 
de bedoelde landen een wezenlijk 
bestanddeel van het dagelijks le
ven geworden. Het zou helemaal 

Waarom play-offs? 
Eigenlijk had men zondag een 
streep moeten trekken onder de 
basketbal- en de volleybalkom
petitie. In beide zaalsporten werd 
„het normale" kampioenschap af
gesloten. Vroeger volstond dit 
om de kampioen te kronen. Maar 
de tijden zijn veranderd. De 
klubs, in welke sporttak ook, heb
ben geld nodig. Daarom wordt er 
nu aan nagenoeg elke kompetitie 
een staart gebreid. De play-offs 
moeten de kastoestand van de 
betere klubs aanzuiveren. In het 
basketbal zijn dit Oostende, Aar
schot, Fleurus en Antwerpse. In 
volleybal Kortrijk, Genk, Zonho
ven en Kruikenburg. Oostende 
en Kortrijk, die elk in hun discipli
ne het kampioenschap met grote 
macht overheersten, lopen nu 
nog gevaar het loon van hun 
lange arbeid te moeten derven. 

Of het zo'n vaart zal lopen mag 
evenwel worden betwijfeld. Want 
Oostende schijnt echt beter ge
wapend dan de tegenstanders. 
Bovendien was de kustploeg In 
de voorbije weken de vaandel
drager in het verzet tegen de 
door de bond voor het komende 
seizoen uitgevaardigde beper
king op het aantal buitenlanders. 
In de gegeven omstandigheden 
zal het de titelverdediger en in-
zonder haar sponsor niet aan 
motivatie ontbreken. Terugko
mend op de fel omstreden beper
kende maatregel van de basket
balbond werd in de voorbije 
week nog eens duidelijk onder
streept hoe groot de impakt van 
de Amerikanen op het Europees 
basketbal wel is. In de finale om 
de Europacup I streden zowel 
aan de zijde van Maccabi Tel 
Aviv als aan de zijde van het 
Italiaanse Cantu een paar Ameri
kanen. Van hun individueel falen 
of welslagen hing overigens het 

resultaat van de wedstri jd af
in Nederland werd, toevallig ook 
in het voorbije weekend, luidop 
de vraag gesteld naar de leef
baarheid van het basketbal op 
lange termijn. De „jeremiade" kon 
zo uit de mond komen van de 
Belgische bondsleiders. „Teveel 
Amerikanen die een te grote in
vloed hebben op de spelontwik-
keling en die de doorbraak van 
eigen jongeren afremmen. Kort
zichtige, door eigenbelang ge
dreven klubleiders die enkel om 
het onmiddelli jke resultaat be
kommerd zijn. Door deze struktu-
ren weinig aangroei in de belang
stelling waaruit dan weer de tota
le afhankelijkheid van sponsors 
voortvloeit". 

België is inderdaad het einde van 
de wereld niet. Maar de keuze 
tussen een „nationaal basketbal 
zonder internationale perspek-
tieven" of een „veramerikani-
zeerd nationaal brasketbal op in
ternationaal niveau" zal vroeg of 
laat toch moeten gemaakt wor
den. Overigens zijn de play-offs 
al een puur Amerikaans import-
produkt dat regelrecht indruist 
tegen ons Europees normbesef. 
Maar als iedereen er financieel 
wel bij vaart zal niemand een 
woord van afkeuring laten horen. 
Het wekte anders wel verwonde
ring dat ook het volleybalver
bond besloot de play-offs in te 
voeren. Om de verwarring kom
pleet te maken werd evenwel 
besloten dat de punten van het 
normale kampioenschap zouden 
behouden blijven. Wat voor ge
volg heeft dat het sterk spelende 
Kortrijk nog nauwelijks kan wor
den verontrust en dat de play
offs een financiële miskleun van 
formaat dreigen te worden. Play
offs die bovendien door de 
Spring Cup, het officieuze West-

europese kampioenschap, van 
de kompetitie „gescheiden" wor
den. Een breuk waardoor 'f'* »">'-

leybalhonger van het publiek ze
ker niet zal worden aange-

geen kwaad kunnen indien onze 
nationale ploeg in juni op het hoog
ste forum van het wereldvoetbal 
desbetreffend een „Belgisch 
standpunt" zou vertolken. 

Wij pleiten heus niet voor een 
boycot van het wereldkampioen
schap. Dit zou in de gegeven 
omstandigheden a( te gek zijn en 
bovendien zou de geldgeile voet
balbond nooit bereid worden ge
vonden onder gelijk welke om
standigheden van de financieel 
lonende deelneming af te zien. 

Maar zelfs van een gering maar 
duidelijk gebaar ten overstaan van 
de talloze slachtoffers van het 
politiek geweld zal de bond niet 
willen weten. Zij zullen heus niet 
bereid worden gevonden hun spe
lers in bedoelde wedstrijden met 
een rouwband te laten aantreden. 

Zij zullen integendeel luid schreeu
wen dat sport en politiek voor hen 
niets gemeens hebben. Zij sluiten 
ogen en oren wanneer desbetref
fende signalen worden uitgezon
den. Voor een kleine maand was 
de deining groot in Buenos Aires. 

Bondscoach Menotti, een nationa
le held sinds de verovering van de 
wereldtitel in 1978, uitte luidop 
kritiek aan het adres van de rege
rende junta. Menotti vond dat de 
mensen niet genoeg als mens 
werden behandeld en dat de ar
beiders geen „arbeid" hadden... Ui
teraard durfden de heersers niet 
aan Menotti raken. Zij gooiden het 
dan maar over een andere boeg, 
kwamen in het gevlij bij de storm
achtige Cesar — die wel weet wat 
hem te wachten staat wanneer in 
juli de wereldtitel zal verloren gaan 
— en pronkten vorige week met 
de kritische Menotti op de frontpa
gina van menig Argentijns dag- en 
weekblad. Sport en politiek heb
ben inderdaad niets met elkaar te 
maken... Zeker niet in de door 
honger en armoede geteisterde 
Latijnsamerikaanse landen waar 
een voetbaltriomf als opium voor 
het volk wordt aangewend. 

Maar daarmee wijken we natuur
lijk van onze bekommernis af. Kan _ 
het officiële België, en waarom 
niet het officiële Vlaanderen, niet 
aandringen bij de voetbalbond op 
een symbolisch gebaar dat onge
twijfeld over gans de wereld 
weerklank zou vinden. De dwaze 
moeders zouden het ongetwijfeld 
op prijs stellen indien het officiële 
Argentinië tijdens de door gans de 
wereld bekeken openingsmatch 
met „de waarheid" zou worden 
gekonfronteerd. Ons internatio
naal prestige zou meteen groeien. 

Wat geen kwaad kan voor een 
landje dat al jaren uitmunt door 
zijn „onbestaande" buitenlandse 
politiek. Maar we maken ons heus 
geen illusies. We weten maar al te 
goed dat onze brave voetballers 
(...) in Spanje zullen gebaren alsof 
er noch in Argentinië, noch in El 
Salvador met de mensenrechten 
wordt gesold. 
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\J loams Nationaal l/1/eekblod 

in de Volksunie 

Provinciale VU-kaderdagen 
van 8 november naar 10 oktober 

een onstuitbare Volksunie! 

Zaterdag 
3 april 1982 
Provincie 
Limburg 

Hotel „Overemde" 
Kempstraat 8 te 3668 As 
(011/65.7305) 
Voormiddag 10 u. 
Namiddag 14 u. 

Middagmaal ter plaatse 

Zondag 
4 april 1982 
Provincie 
Oost-Vlaanderen 
Zaal „Ter Mael" 
Gentsesteenweg 390 
te 9300 Aalst 
(053/21.5524) 
Voormiddag 10 u. 
Namiddag 14 u. 
Middagmaal ter plaatse 

• ^ is f^ 

Na West-Vlaanderen 
kwamen Antwerpen 
en Brabant aan de beurt 

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

Het Westvlaams VU-kader opende de 
reeks van vijf provinciale kaderdagen 
op 21 maart te Izegem Maar de lente 
kwam pas echt op zaterdag 27 maart 
toen het Antw/erps VU-kader in het 
Mechels Miniatuurteater verzamelen 
blies Daar was het arrondissementeel 
voorzitter Danny Decuyper die de 
gastheer was en de studiedag van 
start liet gaan 

De inleiding tot de gesprekgroep rond 
het komende kongres werd er gehou 
den door partijbestuurslid Frans Kuij-
pers terwijl deze rond de gemeente
raadsverkiezingen door kamerlid An
dre De Beul verzorgd werd Tijdens de 
namiddagzitting kon de arr voorzitter 
dan algemeen sekretans Willy De Sae-
ger minister Hugo Schiltz en algemeen 
voorzitter Vic Anciaux inleiden 

Eerst werd echter door VU-
gemeenteraadslid Hilda Uytterhoeven 
(Mechelen) de opnchting meegedeeld 
van een gestruktureerde VU-Vrou-
wengroep en een eerste nationale 
ontmoetingsdag voor VU-vrouwen 
aangekondigd 

Zondag 28 maart kwam dan het Bra
bants VU-kader aan de beurt en wel in 
het kultureel centrum van Strombeek-
Bever op de rand van de Brusselse ag
glomeratie Daar was het de voorzitter 
van het arrondissement Halle-Vilvoor 
de Rom De Craen die gastheer speel 
de en werden de gespreksgroepen 
.kongres' en .gemeenteraadsverkie
zingen' ingeleid door senator Nelly 
Maes en kamerlid Daan Vervaet In de 
namiddagzitting stelde Rom De Craen 
de sprekers voor en was het Nora 
Tommetein die de VU-vrouwenwer-
king toelichtte 

Ook na deze twee kaderdagen mag 
men gerust zijn het VU-kongres van 5 
en 6 juni belooft beslist leerzaam te 
worden een nieuwe mijlpaal in het 
bestaan van de Volksunie* 

Zaterdag 5 
en zondag 6 juni '82 

VU-kongres over 

„Ekologie 
en ekonomie. 
Naar een nieuw 
evenwicht" 
UIA-gebouwen 
Antwerpen 

Vlaamse solidariteit met 
Baskische vluchtelingen 
De hierbij afgedrukte foto draagt 
een Baskisch opschrift „Neen aan 
de uitdrijvingen - Volksunie' Hern 
Batas una is inderdaad de naam 
van een Baskische nationalisti
sche partij die dezelfde naam 
draagt als de onze De foto werd 
genomen in Bilbao in 1979 toen 
Franknjk dreigde enkele Baski
sche nationalisten uit te leveren 
aan het Spaanse regime Door de 
gebeurtenissen in Spaans Bas
kenland, talloze bekende gevallen 
van foltering (vier mensen dood-
gefolterd vong jaar) de , bewaakte 
demokratie sinds de putch van 
vong jaar erkennen sinds korte 
tijd Franse rechters de speciale 
situatie en weigeren nog Basken 
uit te leveren Het Martens-Gol-
regime dreigt nu die vuile rol over 
te nemen 

Zopas ontvingen twee Basken die 
sinds twee jaar en half in Vlaande
ren verblijven het bevel om tegen 
8 april ons land te verlaten Wie 
zich nog de vuile zaak hennnert 
\/a•^ Nederland dat vorig jaar vier 
Basken op het vliegtuig naar Ma
drid zette waar zij prompt werden 
aangehouden, kan ook nu het erg
ste vrezen Het gaat bij ons om 
twee jonggehuwden met familie 
Koido Arrese en Fernando Bil
bao 
De ironie van het officialistische lot 
wil dat hun geval als „niet gevaar
lijk" wordt beschouwd door de 
instanties 
ZIJ weken uit na Baskisch-nationa-
listische akties op het syndikale 
vlak maar ook wegens pi opagan-
da-aktie voor de enkele tijd na de 
dood van Franco nog steeds , ille
gale Baskische nationale feest
dag Wie bekend is met de huidige 
toestanden in Baskenland weet 
dat klandestien er meer gefol
terd wordt door de politie dan in 
de laatste jaren van de Franco-stijl 
Geneesheren en advokaten regis
treerden meer dan 800 gevallen 
van foltenngen Vier, zoals ge
zegd met dodelijke afloop 

Wat betrokkenen betreft werd tot 
tweemaal toe de broer van Arrese 
namelijk Koldo aangehouden en 
gefolterd waarbij hij in mei 1980 in 
panische angst zelfmoord poogde 
te plegen omwille van de uitgesta
ne ellende 
Kortgeleden kregen de Belgische 
heren Martens en Tinderrans be
zoek van de Spaanse eerste mi
nister Calvo Sotelo Is het toevallig 
dat kort daarop de maatregelen 
genomen werden om de genoem
de Basken uit te dr i jven ' 
W I J kennen uit andere ondervin
ding zulke samenloop van om
standigheden' Als Vlaams-natio-
nalisten, voor wie het Europa van 
de volkeren geen ijdel woord is, 
moeten wij reageren Bij vroegere 
dreiging heeft Vic Anciaux na
mens het partijbestuur reeds zijn 
solidanteit betuigd met de twee 
Deze week bij de begroting bui
tenlandse zaken zal ik Europa
profeet Tindemans aanpakken 
over deze houding van België te
genover het schijndemokratische 
Spanje Wij zullen in het parlement 
een reeks feiten bekendmaken die 
geen verschuilen zullen toelaten 
achter het historische „wir haben 
es nicht gewusst" 
Uw steun of die van uw afdelingen 
kan ook erg nuttig zijn door pro-
testbneven of telegrams tegen de 
uitdrijving van Juan Arrese en 
Fernando Bilboa naar de ministe
ries van 

W Martens, eerste minister Wet
straat 16 te Brussel 
L Tindemans, minister Buitenland
se Betrekkingen Quatre-Bras-
straat 2 te Brussel 

J Gol, minister van Justitie Poe-
laertplein 4 te Brussel 

Ondervinding bij vroegere zaken 
heeft ons geleerd dat pwlitieke 
druk en reaktie in de publieke 
opinie het enige wapen is om de 
bewindhebbers te doen aarzelen 
en het ergste te voorkomen 

Walter Luyten, senator 
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18 m Wij in de Volksunie 

VUJO-Leuven liep 7 wonderentocht 
De Volksuniejongeren van Leuven 
hielden op zondag 21 maart II een al
ternatieve stadswandeling rond het 
tema van „Oe 7 wonderen van Leuven 
anno 1982'. 

Ter dezer gelegenheid gaven zij een 
dossier uit waarin de aandacht ge
vestigd wordt op het miskend en 
kwetsbaar historisch patrimonium 
van de stad 

Talrijke voorbeelden van monumen
tenverwaarlozing en stadskernvernie-
ling werden dan door ludieke akties 
aan de kaak gesteld aan het klem 
begijnhof werden verkeersborden 
„aangepast" („spoorvorming" werd 
„krotvorming", embleem monumenten
jaar), voor de Sint-Jakobskerk werd 
een bord gehangen aan het beeld van 
pater Damiaan („Sint-Jakob help, de 
kerk is melaats") en een gedicht over 
het kerk werd op de deur geplakt uit 
de Dijle werd een waterstraal gevist 
en ter ontleding meegenomen, aan de 
Sint-Michielskerk werd met krante
knipsels de aandacht gevestigd op het 
roerend kunstbezit, nl op de diefstal-
lenplaag en de „ontleding" van het Sint-
Jonsretabel, het Kollege van Luik dat 
vervallen werd gelaten en dan door de 
stad opgekocht, kreeg het bordje „on-
tjewoonbaar verklaarde woning" op-
gespijkerd, talrijke affiches onder de 
vorm van doodsbneven („Hier ver
krot/verdween een monument ") wer
den, voorzien van een aangepaste 
tekst en illustraties, aangebracht o m 
aan het Collegium Trilingue, de Vis

markt (halle), de O-L-Vrouw-ten-Pre-
dikherenkerk, enz 
De Volksuniejongeren van Leuven wil
len deze problematiek van monumen
tenzorg en -restauratie in een breder 
kader stellen dan alleen maar het histo-
risch-kulturele zij is rechtstreeks ver
bonden met stadskernvernieuwing 
(,een leefbare stad') toerisme en te
werkstelling Ook het aspekt kosten-
en-baten wordt in het dossier bekeken 
De Volksuniejongeren hebben tijdens 
die wandeling op het gebied van mo
numentenzorg en stadskernvernieu
wing nogmaals vastgesteld o m m de 
Sint-Geertrui-abdij, in de St-Jacobs-

kerk en vanop de St -Pieterskliniek, dat 
Leuven op dit vlak heelwat onherstel
bare schade heeft opgelopen, dat er 
anderzijds nog enorme mogelijkheden 
voorhanden zijn die evenwel ook door 
bureaukratische getalm, politieke en 
burgerlijke onverantwoordelijkheid, 
onwetendheid enz dreigen teloor te 
gaan 

Het dossier „De 7 wonderen van 
Leuven", anno 1982 werd samenge
steld door Kris Bovin, lic. moderne 
geschiedenis en kan besteld worden 
bi | Vital Geeraerts, Louis Wouters
straat 33 te 3010 Wilsele, 25 fr. 

Dosfelkring doorlichtte Groot-Bierbeek 
De Dosfelkring-Bierbeek heeft een 
druk weekend achter de rug In het 
kultureel centrum „De Borre', dat 
duidelijk zoals nog meer andere op
gefokte ontmoetingscentra t i jdens 
de euforische vette jaren van Neder
landse Kuituur een flinke hap land
bouwgrond in beslag nam en voor de 
inwoners van de fusiegemeente Bier
beek slechts bereikbaar is dank zij 
menige extra-wegwijzer, had een ten
toonstell ing plaats van Afrikaanse en 
oosterse kunstvoorwerpen 

De tentoonstelling bevatte merkwaar
dige kreaties, benevens de onvermij
delijke net met made-in-Hongkong pro-
dukties Het belangrijkste element van 
dit Dosfelweekend in Bierbeek was 
evenwel de voorstelling aan de pers 
van de „sociale kaart van Groot-Bier
beek" waarvan de eindredaktie in han
den was van Theo Chantillon en Luk 
Vanhorenbeek 

De gemeente werd daarin (aan de 
hand van uitgesponnen cijfermate
riaal) uitgebreid doorgelicht op het vlak 
van demografische evolutie, onder
wijsmogelijkheden, medische centra 
voorzieningen voor kuituur en ont
spanning sport, werkgelegenheid 
Meestal betreft het een terugblik van 
'82 tot het jaar '76 

1 vereniging 
per 63 inwoners 

De bedoeling van de samenstellers 
was cijfermateriaal te verzamelen en 
uiteindelijk de beleidvoerders de in de 
gemeente Bierbeek levende behoef
ten aan de hand van een stevig dossier 
kenbaar te maken 

Zo blijkt onder meer dat de deelge
meente Korbeek-Lo van langsom 
meer inwoners (vooral door inwijking) 
telt, terwijl Bierbeek als fusiegemeente 
een veroudenngsproces dient te ver

werken Het verenigingsleven is in de 
deelgemeente Biertjeek biezonder 
ontwikkeld (1 vereniging per 63 inwo
ners) Alle 95 verenigingen zijn even
wel aangesloten bij de biezonder aktie-
ve Bierbeekse kulturele raad waarvan 
Paul Vandenbempt het voorzitter
schap waarneemt 
Nog een andere vaststelling van de 
door de Dosfelknng opgestelde socia
le kaart van Bierbeek kan met onver
meld blijven de fusiegemeente telt 10 
procent werklozen, of niet minder dan 
het njksgemiddelde 
Dit dossier is allesbehalve een literaire 
brochure maar is des te meer een 

biezonder aktueel werkinstrument 
voor diegenen die in de komende jaren 
het gemeentebeleid beogen te bepa
len 

Het huidig gemeentebestuur is alvast 
in gebreke gebleven wat betreft dit 
soort sociografische behoefte-analyse 
Vermelden we ten slotte dat kamerlid 
Willy Kuijpers bij de opening van dit 
voorbije Bierbeeks kultureel weekend 
de Vlaamsnationale visie inzake ont
wikkelingssamenwerking kort toelicht
te, en zijn waardering uitdrukte voor 
het gepresteerde onderzoekswerk 
van de Bierbeekse Dosfelkring 

Leuvense Politieke Raad 
legt kandidatenlijst voor 
De Politieke Raad van de Volksunie 
van Groot-Leuven heeft op 18 maart II 
volgende kandidatenlijst voor de ko
mende gemeenteraadsverkiezingen 
goedgekeurd 

1 Eugeen Van Itterbeek, 
2 Frans Van den Eynde, 
3 Guido De Paepe 
4 Ariette Degeest-Lambrechts 
5 Vital Geeraerts, 
6 Tilly Bollaerts-Maes 
7 Frans Clerckx, 

8 Jos Potargent, 
9 Signd Van Maercke-De Bock. 

10 Kris Bovin 
Lijstduwer Rob Vandezande 
De Raad heeft hiermee tevens zijn 
vertrouwen bevestigd in alle Leuvense 
VU-mandatarissen, de gemeente
raadsleden Van Itterbeek, Vanden 
Eynde, De Paepe, Degeest-Lam
brechts en OCMW-l id Bollaerts-Maes, 
alsook gemeenteraadslid en senator 
Vandezande 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmei 

lustrerie geschen 
Zaaki 

Openingsuren: ^'''' ^ 
Keize 

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel; C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel: 02-582 22 22 

BRABANT 
APRIL 

1 VILVOORDE Verkooptentoonstelling van Afrikaanse en Ooster
se kunstvoorwerpen met receptie om 19 uur in Galerij De Met, 
Grote Markt Org FVV 

3 LIEDEKERKE Jaarlijks VU-Breugelmaal in zaal 't Guldenhof 
Fabneksstr Vanaf 18 u Zondag 4 apnl vanaf 11 u 30 

3 ASSE VU-etentje in het Gildehof, Kalkoven vanaf 18 u Ook op 
zondag 4-4 vanaf 12 u 

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, 
f^ankenstraat 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 
18 DIEGEM Lentenamiddag vanaf 14 uur in zaal „Milde", Kerktoren

straat 22 Gezellig samenzijn met taart koffie en drank 
WEMMEL: Debatavond met kamerlid Daan Vervaet over „Ge
meentelijk jeugd- en qroenbeleid" om 20 u 15 in 't Hooghuys 
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Gemeente Affligem 
Bijzonder plan van aanleg 

BEKENDMAKING VAN HET ONDERZOEK 
Het kollege van burgemeester en schepenen 
Overeenkomstig de bepahngen van de -wei van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw, 
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder 
ontwerp-plan van aanleg voor Buycauter - BPA nr 5, opge
maakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de 
gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 0203 82, 
op het gemeentehuis voor ieder ter inzage ligt van 01 04 82 
om 9 uur tot 3004 82 om 16 uur 
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen te 
maken heeft, moet die schriftelijk aan het schepenkollege 
laten geworden, uiterlijk op 3004 82 om 16 uur 
Te Affhgem, de 17 april 1982 

VU-Diest bereidt 
verkiezingen voor 

Het staat nu vast dat de gemeente
raadsverkiezingen zullen plaatsvin
den op zondag 10 oktober 1982. Dit 
wil zeggen dat de li jsten zullen inge
diend worden op zaterdag 11 en op 
zondag 12 september 1982. De VU-
afdeling Diest is reeds ver gevorderd 
met de samenstelling van de VU- l i js t 

Lijsttrekker wordt Dirk Vandeweyer 
Dirk heeft er bijna 6 jaar gemeente
raad opzitten Het was niet altijd even 
gemakkelijk om als enig VU-raadslid 
mee oppositie te voeren Dirk heeft dat 
pnma gedaan 

Uitslag VU-bal 
Tervuren 
Volgende prijzen werden nog met af
gehaald 
2396 boerenhesp 
3239 stère hout 

Andere pnjzen 2354 2397 2906 3000 
3021 3083 3148 3149 3198 3209 3217 
3237 3259 3261 3268 
De pnjzen zijn af te halen voor eind 
apnl 1982 bij de voorzitter M 
Bruyiandt-Van de Velde Hertogenweg 
22 te 1980 Tervuren, tel 02-7675593 
Het bestuur van de Volksunie Tervu
ren dankt al de handelaars en bankin
stellingen die een prijs schonken voor 
de tombola We danken ook de vele 
aanwezigen op het bal en de fijnproe
vers bij onze kaasstand 

VU-Keerbergen over jeugd en sport 

Het VU-bestuur nodigt uit op een 
informatie-vergadenng over de tema's 
jeugd en sport in Keerbergen Deze 
avond is gepland voor donderdag 15 
april om 20 u in de kerklokalen aan het 
Gemeenteplein 

De bedoeling is te komen tot een 
gesprek en een uitwisseling van me
ningen over de huidige mogelijkheden 
en de bestaande noden in het domein 

jeugd en sport in onze gemeente 

Deze vergadenng is strikt op uitnodi
ging, en het VU-bestuur heeft ge
poogd een bekwame kring mensen bij 
elkaar te brengen, zonder dat de groep 
te groot wordt Er wordt dan ook 
verhoopt dat uit deze vergadering een 
globaal beeld kan komen van hoe de 
toestand in onze gemeente ligt op dit 
vlak 

DE BRUSSELPOORT 

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

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEOEN BOEKEN 

Op de tweede plaats komt Renaat 
Rijnders 
HIJ IS de huidige voorzitter van de VU-
Diest Renaat is gemeenteraadslid ge
weest van 1972 tot 1976 Gemeente
beleid heeft hem steeds geïnteres
seerd Van 1976 tot 1982 heeft hij als 
toeschouwer heel wat gemeenteraden 
bijgewoond o a ook om zijn interesse 
te tonen voor Dirk zijn werk Renaat 
vindt soberheid en verdraagzaamheid 
twee essentiële programmapunten 
voor de V U op gemeentelijk vlak en 
evengoed op nationaal vlak natuurlijk 
Op de derde plaats komt Frans Seurs 
(Diest) 

Frans Seurs, advokaaf, wordt onze 
verruimingskandidaat Nu reeds heeft 
hij laten weten dat zijn interesse vooral 
gaat naar het O C M W We zullen Frans 
dan ook aanduiden als lid in het 
O C M W Daarvoor moeten we wel 
minstens twee gemeenteraadsleden 
hebben Komt wel in orde want de VU 
heeft de wind in de zeilen Het O C M W 
met onder andere het bejaardentehuis, 
het ziekenhuis en heelwat maatschap
pelijk werk IS voor de VU-Diest nog 
grotendeels een onontgonnen terrein 
We zijn blij vóór de verkiezingen aan 
de kiezers reeds te kunnen meedelen 
wie we minstens als „kontroleur" en 
hopelijk als medeverantwoordelijke 
voor het O C M W zullen aanduiden 
Op de vierde plaats komt Herman 
Brems 

BIJ Herman gebeuren bijna alle verga
deringen van het VU-bestuur en dat al 
meerdere jaren Bij de jongste verkie
zingen was het bij Herman dat het 
werkcentrum van de VU lag (brieven 
schrijven, vertrek van de plakploeg, 
drukken, vouwen, enz) Samen met 
andere helpers is de vroegere koestal 
aan zijn woning bijna omgetoverd tot 
het werklokaal met drukmachine, 
vouwmachine Over de opendeurdag 
in juni komt u nog meer te weten 
Met Herman klinkt ook de stem van 
een jongere en de stem van de deelge
meente Schaffen Bij de jongste ver
kiezingen op de provincielijst behaalde 
Herman in het distnkt Diest-Haacht-
Aarschot 836 stemmen Herman is ook 
de verantwoordelijke voor het opstel
len van de info 

VU-bestuur Diest 
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^ ^ lepel & vork... ^ > ^ 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak - su i ke rwaren -
i jstaarten 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 

Vlaandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant P A L M H O F 

Tafe lhouder 
Special i tei t ge rook te vis 

G o e d e wi jn hoe f t geen k rans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

Cafe-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 

Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal «T SCHUURKE* 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S in t - L l evens -Esse 
Tel . 054-50.06.49 

Va l ide r ingscen t rum L O T T O , 
aanneming to t donde rdag 
a v o n d 24 uur 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstraat 12 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
dagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Te l 091-67 57 12 

WEKELUKSE RUSTDAG é^ x ^ 9328 SCHOONAARDE 
VRUDAG TOT ZATERDAG W' ^ , Oude Brugstraat 16 
18 UUR 3f * 7 / v J i 052-423246 
JAN PAUWELS- SS ' U a f 
DE BRAUWER ^JL. | f l r JAARLIJKS VERLOF 
D« familiezaak met traditie. ^ ^ ^ f ^ DECEMBER 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-76745.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN 

Ixt-/ ^ Vor/oigde kinikcn 
\NllüJ}Ul\ DcmokrcilisclV pii|/i;n 
\ ^ / ^ \ j j / Uilgolozen dicnstbt'toon 

K('SS( lst<'t,'nwr<| 38 
??G0 Ni)l(>n - Ttil 031/8188<n 

Europ Supermarkt 
Winder i ckxp le in 

A l s e m b e r g 

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

D.M. Import 
Verde le r voo r België 

en Luxemburg der 

OCHSI PRODUKTEN 
BOUILLONPASTA - SOEPEN -

SAUSEN - KRUIDEN 
EN SPECERUEN 

Schapenstraat 43 
Tel. 031-36.00.45 2200 Borgerhout 

LINDENHOVE 
Be l l es t raa t 49 

1970 H E K E L G E M 

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

Tel . 053-66.87.40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN Tel 016-
22 8672 
Kon Astndlaan 85, KONTICH. Tel. 
03 ' -57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel 
02-2187489 
Brugse Baan 1, Hulste Tel 056-
71 1536 

Grote parkeerterreinen, zalen vri i 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier van 
1 vat Levende Water Tonisstemer 
Sprudel goed en goedkoop eten 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

O l e n s e w e g 4 1 , W E S T E R L O 
(Voo r t l cape l ) 

t e t 0 1 4 / 2 1 . 3 6 9 6 

A l l e f e e s t e n 
S p e c i a l i t e i t e n 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en watels 

M e v r o u w 

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

W u l v e r l n g e m s l r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/29 94 91 

Gesloten vrijdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37 4572 

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

Algemene voeding bieren wiinen, l i
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen 

Kof f iebrander i j 
SANO 

Emiel WItmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734 56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustahes en verkoop 

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

en op afspraak 

4 COR'J.1: TALS 
ê ^ i UW KOfFIEHUIS 
• W l F V ^ L. ^ „ u . SPECIALITEIT 
\ ^ H . ^ i j K U Het Koffiehuis der van WAFELS 
{ • i ^ Q ^ D.-nderstr<>ck « „ IJSROOM 

' ^ Katlestraat 20, AALST 

1 ^ Banketbakkerij 
1 ANTWERPIA 
B ) Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
m^ 9300 AALST BORGERHOUT 
r J Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 

TeL 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

HOF TEN DALE 

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

Ke rkve lds t raa t 3 1 , 
-^420 E rpe -Mere 

•1 053-77.85.57. 

Café Het Vlaams Huis 
BIJ Jef Meys-Cypers 

Steenweg op Wijchmaal 59 

PEER 

Tel 011-79 70.84 

Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

s cn C'rnlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D ó o r e n 
Keierbere 25 

1 1700Asse T e l 02/452.95.15 
1 Maandag gesloten 1 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is met s feer 

Dr ie Egypten laan 1 1 , 

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

U w tweede t h u i s ! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 

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

riest zondag gesloten - Hotel open 

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

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Lokaal Volicsunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006.53. 

Voor een leldter etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbe r t s t r aa t 145-147 
2120 S c h o t e n , 031-58.41.76 

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

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

t Is de lichtste verteerbare 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel. 02-532 54.81 

Lokaal van de Volksunie 

den botanieK 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel 02-2184838 - 2184172 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fi jne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

sti jvolle salons, grote tuin 
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In memoriam Henri Baptist 
Te Genk overleed op 7 maart jl. op 75-
jarige leeftijd Henri Baptist, oud-
niijnwerker en kunstschilder, echtge
noot van Laura Van Craybex. 

Zijn leven was hard en mooi. 

Te jong verweesd moest hij te vroeg 
op eigen benen staan, zi|n kost ver
dienen op de kolenmijn, waar het 
werken toen ondankbaar hard kon 
zijn. 

Maar Henri Baptist hield vol, verloor 
de glimlach niet. Men zegt, men zei 
„Het mijnwerk stompt de zinnen af, 
de zwarte winning maakt een mens 
kapot' Maar Henri Baptist weer
stond. Hij spaarde en stichtte een 
eigen erf waar liefde troonde; goed
heid woonde. 

Hij liet zijn ogen gaan rondom, in veld 

en bos, In wei en hei Hij zag de jaar
getijden wentelen. 

Hij zag het hoopvol groen der lente, 
de weelde van de zomer, het kleurrijk 
sterven in de herfst, het naakte wach
ten van de winter Hij zag dat keer op 
keer en greep toen eens, heen 
schuchte.-, een penseel. Hij lei het 
niet meer neer 't Werd jarenlang een 
passievol gevecht met lijn en kleur 
HIJ won. Hij groeide met zijn werken 
Wat goed is. mooi is. is eenvoudig Er 
is niets zo natuurlijk als de natuur 

Zo wijst ons Henri Baptist, zijn leven 
en werk, een uitweg in deze kille tijd 
van zakelijkheid, In deze tijd van 
twijfels en ongeloof, in deze tijd van 
bezoedeling van Gods schepping. 
Wij rouwen met de wenende familie 

J.O. 

Overpelt wil kernvrij blijven 
Jef Van Bree. fraktieleider van de 
Overpeltse Volkspartij heeft in de 
raadszitting van dinsdag 16 maart 
1982 aan de Raad een ..kernmotie" 
voorgelegd 

6 OVP (Overpeltste Volkspartij - VU-
strekking) 
2 SP 

Ze luidde als volgt 
Art 1 De gemeenteraad spreekt zich 
uit tegen het bestaan en de aanmaak 
van alle kernwapens op de wereld en 
als gevolg daarvan verbiedt de Raad 
de plaatsing van kernwapens op het 
grondgebied van de gemeente 
Art 2 De gemeenteraad spreekt zich 
uit tegen het vervoer van radioaktief 
matenaal en kernwapens over of bo
ven het grondgebied van de gemeen
te 
De motie werd bij algemeenheid van 
stemmen en zonder wijzigingen aan
genomen door de gemeenteraad van 
Overpelt 

Samenstelling van de Raad 
13 Lijst Pelt (gemeentelijke lijsO 

B R O U W E R I J 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhutzen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

T«l. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gant 

T«L 091-2^45.62 

Aanbevolen huizen 

mm 
B I N N E N H U I S I N R I C H T I N G 

S T R O O C A 

Gn'enj de G.ipnert.. 
Molenstraat 45. 9300 Aaisi 
!.•: 053-70 32 19 

m Wij in de Volksunie 

VU-Bree en 
de randgemeenten 
Het past Vlamingen dat men meer dan 
geïnteresseerd is in de strijd die er 
wordt gestreden in bv Komen-Moes-
kroen of de Voer Met met minder 
interesse dient men een open oog te 
hebben voor de bikkelharde en vaak 
ontmoedigende strijd in en rond Brus
sel 

De aktie rond de Brusselse deelge
meenten IS aan de ene zijde steeds 
een doorn in het oog geweest van de 
franstaligen Langs de andere zijde 
heeft ze steeds de bewondering mee
gedragen van eenieder die maar de 
kleinste Vlaamse refleks weet te waar
deren 

Op uitnodiging van de VTB-VAB-Bree 
zal dr Lerminiaux Bree doen kennis
maken met de problematiek en de 
akties rond de Brusselse randgemeen
ten Deze avond gaat door in het 
auditorium van de Openbare Breese 
Biblioteek aan de Kloosterpoort op 
donderdag 1 april (en dit is geen grap) 
om 20 u 15 De toegang is kosteloos 
Op deze avond, waaraan ook VU-Bree 
zijn steun heeft toegezegd, worden 
alle leden en sympatizanten verwacht 

VUJO-Genk naar 
het Zangfeest 
Zoals voorheen gaat VUJO-Genk 
weer naar het Zangfeest in het Sport
paleis te Antwerpen Hiervoor werd 
speciaal een bus ingelegd 200 fr per 
persoon De bus vertrekt om 12 u 30 
aan Genk-station. Ook zijn nog enkele 
inkomkaarten beschikbaar aan 170 fr 
On het blok dat voorbehouden werd 
voor VUJO) 

Inlichtingen kunnen steeds gevraagd 
worden bij Ivo Coninx. Koerweg 12 
(011 /35 76 38) of bij Jan Jambon. Rich
ter 3 (011/356028) 

D e levensverzekering. 
Een optimistisch kontrakt 

Kom er eens 
over klappen bij 

Jef Thys 
Verzekeringsmakelaar 
Koning Leopoldlaan 1 

3180 Westerlo. 
Tel. 014-54.48.07. 

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

Boekhouding — Fiskaliteit en venootschapsstichtingen. 
Over het ganse land 

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

Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

De Roover-

Vanwesemael 

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

Maatschappelijke zetel: 
Dij lestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
Tel. 015-51.45.40. 

Magazijn: 
Mechelsebaan 
Keerbergen. 

52, 2850 
T E L 014-21.12.07. 

FRAIK INSTRAAT 20, 
H E R E N T A L S . 

— Lood-, zink- en roofingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw' 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T«l. 015-2338.87. 

Carrosserie-

schilderwerken 

Victor De Keyser 
Daalst raat 76 

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

Tel. 02-269.37.02 

O o k verkoop van het merk 
H Y U N D A I - P O N Y en twee-
dehandswagens. 

LIMBURG 
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BREE Dr Lerminiaux spreekt over de Brusselse randgemeenten 
Om 20 u 15 in de biblioteek, Kloosterpoort (org VTB-VAB) 
BORGLOON: Info-avond over „De Vlaamse Beweging" met dia-
vertoning „Schatplichtig Vlaanderen" Gespreksgroep Luk Ro-
bijns, Jos Vannut, Guy Vijgen Om 20 u in 't Biejke 
LOt^^MEL. Gespreksavond „Jeugd van Vlaanderen voor mor
gen" met senator Walter Luyten Om 20 u in het O -L-V Instituut 
Org VUJO 
ALKEN: Stichtingsvergadering van VU-afdeling onder leiding van 
VU-Borgloon Om 20 u in zaal Luna. 

Voorlaatste Top i 
Beste lezer, het Top 20-einde is in zicht. Dit is ̂

0! 
de voorlaatste 

stand van zaken van de wervingsaktie 1981-1982. De laatste j 
verschijnt In het nummer van donderdag 6 mei 
Graag laten wij alle wervers nog een maand de 
rangschikking door mekaar te gooien! 
Op 6 mei zien we dan weL 

1) Jan Caudron, Aalst 
2) Willy Kuijpers, Herent 
3) Erik Vandewalle, Izegem 
4) Anny Lenaerts, Wilri jk 
5. Jef Vinex, Erps-Kwerps 
6) Paul Cresens, Schaffen 
7) Rik Haelterman, Denderwindeke 
8) Albert Huyghe, Veurne 

Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem . . . 
10) Willy Serpieters, Oostende 
11) Georges Raes, Ledegem 
12) Lieve Favoreel, Lauwe 

Veerie Thyssens, Ekeren 
14) Volksunie Zedelgem 
15) Volksunie St.-Ulriks-Kapelle 
16) Johan Vancoppenolle, St-Truiden 

Volksunie Wommelgem 
18) Guido Boone, LochristI 

Frans Kuijpers, Schilde 
20) Achiel Goderis, Oostduinkerke 

Oktaaf Meyntjens, Burcht 

a.s. 
ti jd om de 

1.980 
1.056 

660 
612 
576 
288 
264 
240 
240 
216 
204 
168 
168 
162 
156 
144 
144 
132 
132 
120 
120 

Zaterdag 3 april om 14 u. 
Groenpiaats-Antwerpen 

TAK-betoging voor 
ekonomisch federalisme 
Verzameling- zaterdag 3 april om 14 u 
op de Grote Markt (en niet op de 
Groenplaats) 

Opluistenng. VU-harmonie ..Kempen-
land" 

Parkeerplaats voor bussen en auto's 
op de Scheldekaaien naast het Steen 
Spreker- Bart Vandermoere. 
Slogans Gezien de snelle politieke 
ontwikkeling rond de regionalisering 
van de vijf nationale ekonomische sek
toren, dient de betoging tevens een 
krachtdadige eis te stellen naar federa-
lisenng van de nationale kredietinstel
lingen. Alle borden, spandoeken, slo
gans en liedjes rond de reeds gekende 
tema's zijn van harte welkom. Zoveel 
mogelijk afdelingsvlaggen stappen 
vooraan in de stoet Tevens verzoekt 
TAK ook aan de betogers zoveel 
mogelijk leeuwevlaggen mee te bren
gen 

Wegwijzer Grote Markt Kaasrui, Kor
te en Lange Koepoortstraat Koepoort-
brug, Klapdorp, Paardenmarkt Vondel
straat Van Maerlantstraat Pijlstraat 
Van Stralenstraat Gemeentestraat 
Koningin Astndplein, De Keyserlei, Te-

niersplaats, Leysstraat Melr, Meirbrug, 
Biermarkt Melkmarkt, Kaasrui en Gro
te Markt 
TAK ncht een warme oproep tot alle 
Vlaams-nationalisten om op zaterdag 3 
april In Antwerpen vreedzaam doch 
krachtdadig te komen betogen voor 
demokratische Vlaamse eisen. 

Nationale 
ontmoetingsdag 
voor VU-vrouwen 

Een grote nationale 
ontmoetingsdag 

van de VU-Vrouwen 
gaat door te Brussel 

op zondag 18 april a.s. 
in Anclenne Belgique, 

Steenstr. 15 te 1000 Brusse l 

Ontvangst vanaf 9 u. 30 
Einde 1 6 u . 30 

Hartelijk welkom! 

2, 3 en 4 april 1982 

VUJO-weekeinde te Zoersel 
Alle nuttige informatie vindt u in 
een vonge ,.WIJ", daarenboven 
kunt u op ons sekretariaat een In-
haalbrochure van zes pagina's 
krijgen met alle praktische gege
vens In verband met het debat 
op zondagnamiddag 4 apnl, hier 
de definitieve lijst met VÜ-promi-
nenten. uit de oppositie: Wim 
van Haegendoren (Zoersel), Jo
han De Mol (Lebbeke), Kris van 
Esbroeck (Mechelen), Frans van 

den Heede (Oudenaarde) en An 
Gysen (Genk), vanuit de meer
derheid: Jean-Marie Bogaert 
(Brugge) en Jozef Thys (Wester
lo) 
Wij hopen u alvast als participant 
aan het weekeinde of zeker als 
aktieve deelnemer aan het debat 
te mogen begroeten De plaats' 
Vlaamse Jeugdherberg te Zoer-

^' Dirk van Sichem 
Diensthoofd VUJO 

1 APRIL 1982 



in de Volksunie 

OCMW Merksem OCMW Merksem 
„Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en aanleggen van een 
wervingsreserve van 
— Gasthuishelpster full-time 
— Laborant Al full-time 
De aanvragen voor deze betrek
king dienen bij een ter post aan
getekende zending, gericht aan 
de heer S Smits, voorzitter van 
het OCMW, uiterlijk op 14-4-1982 
toe te komen 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het personeelsbureau, 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem, tel 457580, toestel 216 
(Adv. 64) 

Volksunie Borsbeek 
Zoekt dringend huurder voor app bo
ven sekretariaat gelegen in centrum 
van gemeente Beperkte woonruimte, 
geschikt voor bej echtpaar of alleen
staande Huurpnjs 3 500 fr Vrij vanaf 
1 mei a s Kontakt met Staf Kiebooms, 
031„216198 

„Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem 
wenst over te gaan tot de aan
werving van een 
— Geneesheer-cardioloog (rang 
III) - 6 u per week 
De aanvragen voor deze betrek
king dienen bij een ter post aan
getekende zending, gericht aan 
de heer S Smits, voorzitter van 
het OCMW, uiterlijk op 15-6-1982 
toe te komen 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het personeelsbureau, 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem, tel 4575 80, toestel 216 
(Adv. 65) 

• Te huur, landelijk 
huisje (Damme) met 
2 sipk vr 
ends Inl 
300434 

buiten-
gr tuin, 

vakantie of week-
na 19 u 059/ 

<Adv. 60) 

Zondag 4 april a.s. te St.-Niklaas 

32 ste Bormsdag 
Jaarlijks gaat op Palmzondag te St -Niklaas de Oi Bormsdag door dit 
jaar op zondag 4 april a s en staat in het teken van enkele Vlaamse 
groten Frans Daels pnester Daens, St-Lutgardis en de Guldenspo-
rendag 
De herdenkingsmis begint die dag om 10 u in de kollegekerk te St -Ni
klaas o I v supenor Daan De Smet, homelie door pater Brauns, verder 
„10 jaar TAK", een tentoonstelling rond de figuur van dr Borms en een 
jongerenontmoeting 
Wie meer inlichtingen wenst en of medewerking aanbiedt Bormsko-
mitee, Heimolenstraat 148 te 2700 St-NiUaas (031/763261) 

Geslaagde klank- en dia-evocatie 

te Oudenaarde-Bevere 
Het Vlaams Kultureel en Jongeren-
senter mocht zich op zondag 21 maart 
verheugen op een bijzonder tainjke 
opkomst wat met in de verwachting 
lag voor een eerste aktiviteit ter gele
genheid van de vertoning van de dia
montage De Vlaamse Ardennen — 
schilders en landschap' 
Het verloop was tot in de puntjes 
verzorgd door de mensen van het 
VKBSE zonder een enkele hapering, 
ze verdienen dus zeker een pluim op 
hun hoed De montage zelf was zoals 
gastspreker Roland Van Heddegem 
het zo prachtig uitdrukte een werkelijk 
unieke weergave van al het moois er in 
de Vlaamse Ardennen te zien is Ver
der kwamen alle soorten kunst die 
men in onze streek beoefent ten volle 
aan bod, met de nodige verklanngen 
Voorzitster Jaklien Raevens was ten 
zeerste verheugd de aanwezigheid te 
mogen aanstippen van pastoor-dich
ter A De Vos gemeenteraadslid P 
Van Den Heede en op de valreep 
senator G De Rouck De voorzitster 

hield eraan in haar dank te betrekken 
senator De Rouck pastoor Gistelinck 
van Severe en de heer Van Hedde
gem te danken 

Al met al een geslaagde namiddag en 
de mensen van het VKJS kunnen met 
volle vertrouwen naar hun volgende 
aktiviteit een solidariteitsaktie ten 
voordele van Polen met als hoogte
punt een Polen-avond op 22 mei in de 
volkszaal van het stadhuis en de ten
toonstelling Karel Rosier - Zuid-Vlaan-
deren in houtsneden verheerlijkt en 
Emiel De Cooman - Ons mooie land
schap in etsen die loopt van 9 tot 23 
mei in de kunstgalerij Libert Markt 26 
Oudenaarde De vooropening heeft 
plaats op 8 mei om 19 u door schepen 
Vossaert terwijl senator De Rouck de 
kunstenaars voorstelt 

PR 

m 21 

Gemeentebestuur 
van Mortsel 
Aanwerving van 
1 jeugdkonsulent (m/v) 
1 klerk-telefonist (m/v) 
4 werklieden (m/v) 

Voornaamste voorwaarden: 
D Be lg 

Min 18 jaar en max. 45 jaar 
Examen 

Diploma: 
Jeugdkonsulent maatschappe 
lijk assistent(e) 
Klerk-telefonist middelbaar on 
derwijs van de lagere graad * 
Werkman voldaan hebben aan 
de wet op de leerplicht 
* De betrekking van klerk-tele 

fonist wordt voorbehouden 
aan minder validen met een 
lichamelijke handicap van ten 
minste 66 % 

Bruto-aanvangswedden: 
a Jeugdkonsulent 39888 f r / 

maand (index 225,22 %) * 
D Klerk-telefonist 3l962fr/ 

maand (index 225,22 %) 
n Werkman 29034 fr /maand 

(index 225,22 %) * 
(*) Deze wedden zijn te verho

gen met haard of stand
plaatsvergoeding en de ver
goeding voor semi-continu-
dienst 

Inlichtingen: 
Telefoon 031-493850 - toestel 222 
of 219 

Kandidaturen: 
Uiterlijk op 15 april 1982 
O bij aangetekende brief met 

afschrift van het diploma, 
O storting van een inschnj 

vingsrecht van 150 fr op re 
kening 091-0001068 30 

(Adv 67) 

VU-Groot -N inove 

stelt lijst samen 
De politieke raad van Volksunie Groot 
Ninove heeft volgende gedeeltelijke 
modellijsten goedgekeurd door de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober 1982 1 Georgette De Kegel, 
gemeenteraadslid COuter) 2 l^rbain 
Daumene. voorzitter VU-Meerbeke-
Neigem (Meerbeke) 3 Renaat Raes 
provincie en OCMW-raadslid (Voor
de) 4 Rik Haelterman voorzitter VU-
Denderwindeke-Lieferinge (Dender-
windeke) 5 Leen Maus ondervoorzit
ter Ninoofse Kultuurraad (Meerbeke) 
voorlaatste plaats Willy De Saeger 
nationaal VÜ-sekretans (Denderwin 
deke) lijstduwer Andre Baro ge
meenteraadslid (Ninove) 

Land van Rode 

bulthaup 
poggenpohl 

6 8 m o d e r n e of mass ieve 
K E U K E N S 
K u c h e n - Z e n t r u m 
Belgielei 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel 031-3007 72 

VU en Davidsfonds naar Zangfeest 
Ledeberg in rouw 

Werkbeurs 
te Ronse 
Het Z V Trefsenter Hoogstraat 13 
Ronse en het sociaal dienstbetoon van 
senator De Rouck organizeren elke 
vrijdag een soort werkbeurs voor alle 
plaatsaanbiedingen van staat provin
cie gemeente enz Toegankelijk iede
re vrijdag van 15 tot 17 u Alle nuttige 
inlichtingen worden er verstrekt door 
een sociaal-assistent 

Vri jdag 12 maart II werd Mejuffer 
Germaine DE WULF op 61-|arige 
leeftijd ten grave gedragen 
Z IJ stamde uit een knsteli jk-Vlaams-
Nationalistische familie, haar vader 
en oom stichtten het Vlaains huis te 
Ledeberg 
De kruisspreuk A W - W K was haar 
levenspatroon, waar zij zich volledig 
voor inzette Reeds in haar jeugd als 
leidster van de DMS (Dietse Meis-
jesscharen) en later in de VU-afde-
ling Ledeberg en de plaatselijke Da-
vidsfondsafdeling waarvan zij de ge
wetensvolle sekretaresse was Zi j 
eiste veel maar gaf zelf nog meer, zo 
genoot zij het volle vertrouwen van 
iedereen 
Alleen haar ziekte heeft deze zeer 
aktieve vrouw in haar laatste jaren 
geremd, maar steunend op God, haar 
„schild ende betrouwen', heeft zij 
ook dit aanvaard als haar deel in de 
stri jd voor een vrij Vlaanderen zoals 
ZIJ het zich droomde 
Langs deze weg biedt de VU-afdeling 
Gentbrugge-Ledeberg de nabestaan
den hun oprechte deelneming aan 

Het gewestelijk IJzerbedevaartkomi-
tee Kamiel Van Damme Land van 
Rode in samenwerking met het Da
vidsfonds Gentbrugge legt een bus
reis in naar het 45e Vlaams Nationaal 
Zangfeest op zondag 25 april 1982 
Pnjs 200 fr Het komitee nam optie op 
zitplaatsen van 150 Ir Vertrek aan de 
oprit E-3 ten laatste om 12 u 30 Ver
dere inlichtingen en inschnjvingen I 
Gheysens Fr Burvenichstraat 4 te 
9218 Gent-Ledeberg tel 315517 

ANTWERPEN 
APRIL 

1 ANTWERPEN. Pianorecital door Jozef De Beenhouwer om 
20 u 30 in het Osternethuis Meir Inr Coremanskring vzw, 
Vlaams Nationale Kulturele Kring 

2 WOMMELGEM 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 

3 NIJLEN Drumband deelname aan optocht ter gelegenheid van 
10 jaar TAK Vertrek met autobus om 12 u 45 Kempenland 

3 NIJLEN Fanfare deelname aan verbroedenngsband te Berlaar 
Om 20 u in de parochiezaal te Berlaar 

4 WOIVIMELGEM Dienstbetoon raadslid Mane-Louise Van Eester 
van 11 tot 12 u in Den Klauwaert 

4 RANST Sociaal dienstbetoon met Bart Vandermoeren van 11 tot 
12 uur in de Wachtzaal 

5 WOMMELGEM Derde VVM-avond voor kandidaat-gemeente
raadsleden om 20 u in Den Klauwaert Org V V M voor Wommel-
gem en omgeving 

5 HULSHOUT-HOUTVENNE-WESTMEERBEEK Kursus over de 
gemeente als politiek werkinstrument Een gemeentelijk kultuur-
beleid' Om 20 u in de parochiezaal. Grote Baan te Hulshout 

9 WOMMELGEM Tweede avond van de kwis voor Wommelgem
se verenigingen om 20 u in feestzaal Keizershof 

10 NIJLEN Drumband, opluisteren paasfeest voor VU-kinderen 
10 MEERHOUT Rock avond met The Chrome" om 20 u in de 

parochiezaal te Zittaart Org Vlaamse Vnenden en VUJO 
16 WOMMELGEM Cantus-avond tweede uitgave om 20 u 15 in 

Den Klauwaert Gratis 
17 WIJNEGEM Gezellig VU-etentje om 20 uur in de Schuur 

Wommelgemsteenweg Inschrijven bij bestuursleden 
17 MECHELEN Arrondissementeel VU-bal in zaal De Ster Mechel-

baan 433 te Putte 
17 HOMBEEK-LEEST Proef-en degustatie-avond met zelfgemaak

te wijnen om 20 uur op de VU-zolder Bankstraat 145 te 
Hombeek (Mechelen) 

OOSTVUUNDEREN 

10 

12 

OUTER (LEBEKE) Groot eetfestijn van VU-Appelterre-Outer-
Voorde in zaal De Jachthoorn' Kerkstraat 73 te Outer (Lebeke) 
Vanaf 18 u Ook op zondag van 11 u 30 tot 14 u 30 
ERPE-MERE 5de VU-bal Louis Van Durme in zaal Zanzibar. Dorp 

te Erpe Orkest Hervorming Om 21 u Inkom lOOfr 
AALST TAK-zelfbestuurbetoging om 14 u u ' vertrek Groen
plaats te Antwerpen Tel reservatie bus 053-21 32 34 Prijs 100 fr 
Vertrekuren Hof ten Daele om 12 u 30 Het Gulden Vlies om 
13 uur 
APPELTERRE-OUTER-VOORDE Eetfestijn m zaal Jachthoorn 
Kerkstraat 73 te Outer (Lebeke) Vanaf 18 uur Ook om 4/4 van 
11 u 30 tot 14 u 30 
KWAREMONT Tweede kaarting en teerlingbak-namiddag om 
15 u bij ons lid Germaine in 't Konijntje Mogelijkheid tot 
vieruurtje 
BRAKEL Kleinkunstavond - kabaret met Leen Persijn en Herman 
Elegast om 20 u in zaal Astona Brusselstraat Plus 3 pas en 
bezitters van een kultureel jongeren pas - 50 % ter plaatse 
RUPELMONDE Paaswandeling voor heel het gezin samen
komst om 14 u aan cafe Vogelzang 

Sociaal dienstbetoon 

senator Nelly Maes 
Elke maand 
De 1 ste maandag om 18 u te Belsele 
bij raadslid Arnold Vandermeulen Bel-
seledorp90 9180 Belsele tel 724060 
De 1ste zaterdag Scheldekant O M 
1 1 u te Temse. Cafe Cambnnus 
Markt 2690 Temse tel 710725 Om 
15 u te Bazel bij raadslid Antoine 
Denert Rupelmondestraat 90 2768 
Bazel tel 742017 Om 16 u te Kruibe-
ke bij raadslid Kamiel Van Mieghem 
Bazelstraat 89 2760 Kruibeke tel 
741647 
De 2de zaterdag om 10 u te Kiel-
drecht-Verrebroek-Doel bij raadslid 
Boudewijn Vlegels Tragel 53. 2790 
Kieldrecht tel 73 51 29 Om 11 u te 
Melsele-Beveren. bij raadslid Ghisleen 

Van Vossel, Gaveriandstraat 16 2740 
Melsele tel 759507 
De 3de zaterdag om 15 u te Lokeren, 
De Groene Poorte Markt 72 Lokeren, 
tel 091/461778 
De 4de woensdag om 18 u te Sint-Gil-
lis-Waas bij Albert Van Wiele, Sta
tionsstraat 159, 2781 Sint-Gillis, tel 
706578 
De 4de zaterdag om 15 u te Kemzeke-
Stekene-De Klinge bij Walter Dru-
mont. Voorhout 5 2782 Kemzeke, tel 
7977 07 
Op afspraak elke maandag- woens
dag- en vnjdagmorgen. tijdens de kan
tooruren Kantoor Nelly Maes. Gentse 
Baan 50 te 2700 Sint-Niklaas tel 031 / 
7649 74 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 53 
911 O Gent (St-Aman(dsberg 
Tel 091/28 28 32 en 28 36 23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
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Lachavond te Komen 
Op vrijdagavond 26 maart jongstle
den richtte de Komense Davidsfonds-
afdeling een voordrachtavond in die 
volledig in het teken van de humor 
stond Gastspreker was niemand min 
der dan Willem Denijs (pseudoniem 
W Dehazelü 

De man slaagde er werkelijk in de 
veertig aanwezigen volle twee uren te 
laten glim- of schaterlachen en dan 
was zijn voorraad humor nog verre 

van op maar zoals hij zei Het wordt 
toch eens tijd om te eindigen Verheu
gend was vooral het feit dat buiten 
een vijftal aanwezigen alle andere 
aanwezigen Komenaars waren Voor 
waar een prachtig geslaagd initiatief 
dat overduidelijk aantoont dat de hu-, 
mor te Komen een hoofdzakelijk 
Vlaamse aangelegenheid is' 
En eerlijk gezegd het was (internatio
nale) humor op hoogstaand peiM 

VU debatteerde over Europese 
landbouwpolitiek te Alveringem 
Zaterdag 20 maart vond het geplande 
debat plaats ingericht door de Volks-
jnie-afdeling te Alveringem Tot een 
debat in regel is het niet gekomen 
Jaak Vandemeulebroucke Europees 
Darlementslid voor de Volksunie 
schetste het ontstaan van het iand-
DOuwprobleem in Europees perspek-
tief Als Europees parlementslid bezit 
hij een grote dosis achtergrondinfor
matie In het tweede deel van de avond 
voerde Valere Quaghebeur nationaal 
voorzitter van het ABS de aktuele 

eisen van de landbouwers ten tonele 
De spreker was niet bang zijn uiteen 
zetting te kruiden met tal van persoon
lijke anekdotes De grote afwez ge 
was Boerenbond-afgevaardigde Ro
ger Dezeure De heer Dezeure had 
zich laten verontschuldigen hij had 
„andere veip'ichtingen' die avond De 
werkelijke reden is dat hij het debat 
met het ABS schuwt Maar uitstel is 
geen afstel in september wordt een 
tweede debat georganizeerd n a v de 
gemeenteraadsverkiezingen 

De verkiezingen te leper ingezet 
5e SP bracht ons reeds voor enkele 
naanden een andere ,rode" klok en 
Jat terwijl we de klokken slechts bin-
len enkele dagen mogen verwachten i 
Terwijl we in deze pre-pascale dagen 
angs het CVP-maandblad nu ook 
nomtale klanken van een nieuwe hym-
16 „lejjer, o leper" in onze bus kregen 
3esteld Zoet gevooisde klanken over 
'es jaar getrek en gesleur zonder veel 
samenhang' Jan Wijsneus meent hier 
Dij echter onze mandatans Jan Car-
aentier te moeten belachelijk maken' 
Dat onze zwaar gewetensbezwaarde 
Janneman zich daarin seffens verga
loppeerde geeft blijk Viin een natuurlijk 
aangeboren en dus erfelijk talent' 

Dat hij daarbij zelf .ontspoort" — we 
zijn in de tijd van de tremen allerhande' 

— en zwart op wit (of roze') toegeeft 
dat het staatsbeleid onder 24 jaar 
CVP-medebeheer tot een janboel van 
jewelste met meer dan twee biljoen 
rijksschuld is uitgegroeid, doet hem 
vergeten de gedegen argumenten te 
weerleggen Wat VU-fraktie-voorzitter 
Carpentier naar voor bracht bij de 
bespreking van de stadsbegroting 
1982 
Woorden en nog eens woorden be
weert onze Janneman En daarmee 
zou iedere leperling het moeten stel
len' 
Ofwel behoort de CVP-meerderheid 
tot een andere CVP dan deze van de 
Tweekerkenstraat te Brusse l ' En zijn 
de parasieten van het profitanaat an
dere katten dan deze in leper ' Of 
m e t ' 

VLAAMS HUIS 
Grote Markt 30 

8700 IZEGEM 
inlichtingen tel 051-303€63 

Sterk beklant café over te nemen 

september-oktober '82. 
(Adv 66) 

Jarige VU van Beselare-Geluveld 

kreeg afdelingsvlag 
«A'è'lkis 

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de VU-afdeling Beselare-
Geluveld werd een nieuwe viag ingehuldigd VU-bestuur en vlag werden 
op de gevoelige plaat vastgelegd Van links naar rechts Jan Bouckaert, 
Frans Cardoen, Erna Dubois, Stefan en Leon Hoflack en Dirk Cardoen 

Hartelijke gelukwensen voor de bestuursleden en doe zo voorti 

m Wij in de Volksunie 

Marke naar 
Zangfeest 
Vertrek Markeplaats te Marke om 
12 u stipt 

Terug om 20 u stipt 

Pnjs 
— volwassenen 310 fr (autobus en 
inkomkaart) 
— kinderen L O 270 f r (autobus en 
inkomkaart) 
— indien u zelf kaarten hebt 185 fr 
voor de autobus 

inschrijven bij Jaak Dornez Pres-
hoekstraat 98 te 8510 Marke 
(219565) Luk Haghebaert Vesalius-
straat 12 te 8510 Marke (212864) 
Alb Haghebaert Rode Dreef 21 te 
8510 Marke (22 59 69) Andre Vanden-
berghe Casteleinstraat 9 te 8510 Mar
ke (22 30 99) GuidoVerreth Olympia-
deplein 14 te 8510 Marke (225703) 

Oostende 
naar Antwerpen 
Het ANZ-Oostende heeft dus een 
autocar ingelegd ter gelegenheid van 
het 45ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
te Antwerpen om zondag 25 april a s 
De prijs voor de heen- en terugreis is 
225 fr 
De toegangsprijs voor het Sportpaleis 
bedradgt 250 fr en 200 fr ofwel 150 fr 
Er zijn bij ons geen kaarten meer van 
300 fr te verkrijgen 
De autocar zal vertrekken om 12 u 
aan het Kanadaplein over het ge
rechtshof te Oostende We rijden over 
Gistel naar Antwerpen Terug te Oost
ende voor 19 u 30 
Ingangskaarten en autocartickets zijn 
te verkrijgen op volgende verkooi> 
punten 
Voor Gistel Pieter Gunst P Bortier-
laan 10 Gistel tel 059-27 8556 
Voor Zandvoorde Roger Simoens 
Kaïgnaertlaan 58, Zandvoorde tel 
708582 
Voor Stene Dries Degryse Perziken
laan 28 Oostende tel 8017 32 en 
J Molleman Lindenlaan 38, te Oosten
de tel 801579 
Voor Vuurtoren Omer Vanhoutte 
Noordzeestr 12 Oostende tel 
320335 
Voor Manakerke A Vergote P De 
tenAerdel 66 Oostende tel 708710 
Voor Raversijde G Vanblaere, West
laan 48 Oostende tel 702940 

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

Geslaagde 
VU-bijeenkomst te 
Boezinge-
Zuidschote 
Het VU-gemeenteraadslid van Boezin-
ge-Zuidschote Herman Laurens orga-
nizeerde op 26 piaart een VU-voorlich-
tingsavond die tot een groots sukses 
is uitgegroeid 
Inderdaad Het Schuttershof liep 
stampvol' 
Senator Capoen schetste de histonek 
over het ontstaan en de werking van 
de Volksunie op nationaal vlak Een 
aandachtig gehoor bracht hem dan 
ook een gemeende en hartelijke ova
tie Samengebald en naar het hart van 
de gewone man zo horen we het 
graag' 
Daarna belichtte fraktievoorzitter Jan 
Carpentier zes jaar inbreng en inzet 
van de Volksunie in de leperse ge
meenteraad 
Ook en vooral wat hun raadslid aan 
duiding en tussenkomsten ten beste 
gaf 
Boezinge-Zuidschote zullen bij de vol
gende kiezing hun steke staan Daar
voor werd het bewijs geleverd' 

Gilbert Van Eecke 
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3 GROOT-MENEN VU-bal met discobar Will en Jo in zaal Club, 
Moeskroenstraat te Lauwe vanaf 20 u 30 Inkom 60 fr 

WIELSBEKE Jaarlijks Breugeliaans ledenfeest om 20 u in het kul-
tureel centrum Leieland te Ooigem Onkosten 300 fr 
IZEGEIVI Wandeling te Vladslo (Diksmuide) Vertrek om 13 u 30 
aan het Vlaams Huis Org wandelklub Vlaams Huis 
iEPER Kolportage in Kemmel-Heuvelland met WIJ Verzamelen 
bij Dries om 18 uur 

ZEDELGEM Voorlichtingsavond over Vlaamse Ziekenbond met 
uiteenzetting door Jaak Galle Informatie omtrent gewijzigd 
erfenisrecht door sen Guido Van In Om 20 u in zaal Centrum 
ELVERDiNGE-IEPER VU-voorlichtingsavond Waarom VU in 
Elverdinge' Om 20 u in cafe De Engel bij Soenen aan de kerk 
Sprekers senator Capoen en raadslid Carpentier 
iEPER Breugelavond VUJO in het jeugdstadion vanaf 20 u In
kom 200 fr 
IVIENEN FVV-lentefeest in zaal Knng, Schansstraat vanaf 
14 u 30 
WEVELGEM Knuffel-TD in het Vijverhof 
ROESELARE Lentebal VNJ in zaal Ter Walle Schierveldewijk 
DJ Aquarius vanaf 20 uur Inkom 70 fr Voorverkoop 60 fr 
GROOT-MENEN VU-lentefeest vanaf 14 uur in zaal De Kring te 
Menen Organizatie FVV 
KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN Optreden van 
Willem Vermandere in zaal Riva, Stadenstraat te Zarren Om 19 u 
Inkom 120fr Voorverkoop lOOfr 
IZEGEM Gespreksavond over algemene begnppen van het 
recht, o I v Betty Hoste Om 20 u in de bovenzaal van het Vlaams 
Huis Org FVV 

Zaterdag 3 april 1982 
onn 20 u 30 

Volksunie Lentebal 
Arr. Brugge-Torhout 

Zaal „Jagershof" 
te St-Andries 
Inkom 70 fr 
Met disco 

Geslaagd bah 
in Oostduinkerke 
Ons bal, op vnjdagavond 26 maart is 
een sukses geworden, hartverheffend, 
om te beleven Echt een overwinnings
bal De begeestering, de toespraken 
van de heren Bouquen Van In en 
Desseyn waren piekfijn Ons orkest 
, Schudden en Beven" was zijn naam 
waardig Onze tombola, onze dans, 
enig om te beleven Wie er met was 
heeft de trein gemist' Op zo'n bal 
wordt men ineens weer Ojjgejut om
hoog gesmeten, vooruitgekletst Men 
keert ineens weer tot de grote forme 
van jaren vroeger Slechts iets was er 
te kort WIJ zouden weer over gans 
Vlaanderen de strijdliederen moeten 
aanleren Dan ware alles volmaakt ge
weest' 

Wervik: 
sociale dienst 
moeilijk bereikbaar? 

Wanneer we hier schrijven moeilijk 
bereikbaar wordt dat in de letterlijke 
zin van het woord bedoeld Inderdaad 
het moet geen sinecure zijn voor men
sen van de derde leeftijd trap op trap 
af te lopen Ook voor mensen die 
minder-valide zijn, is zulks in mindere 
of meerdere mate een beproeving 

Daarom stellen wij voor deze dienst 
op het gelijkvloers onder te brengen, 
dan zouden veel mensen gemakkelij
ker met hun problemen bij de officiële 
instanties geraken Want zo moet soci
aal dienstbestoon zijn hartelijk, stipt en 
gemakkelijk te bereiken' 

RECHTOP 
ARBEID 

OOK UOOR JOIiOEREII 
VOLKSUNIE JONGEREN 

Eind april zal de problematiek van de werkloosheid en zeker deze rond 
de jeugdwerkloosheid volop in de aktualiteit staan De Volksuniejonge-
ren zullen hieromtrent speciale akties voeren VUJO-Nationaal heeft 
voor deze akties affiches laten maken met als tekst Plecht op Arbeid 
ook voor Jongeren 
Wie deze wil bekomen kan ze bestellen bij Vujo-Nationaal, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel of telefonisch op het nr 02-2194930 aan de prijs 
van 2 fr per affiche 

zmmuui 
• Pas afgestudeerde maat
schappelijk assistente met spe-
cializatienchting justitie, zoekt 
werk in Brussel of westen van 
Brabant Voor ml tel 5691604, 
volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 

• Meisje 18 jaar, diploma kin
derverzorgster zoekt werk ook 
in nachtdienst 

• Jonge vrouw zoekt job als 
schoonmaakster-dienster 
Kontakt Herman Van den Ab-
beele Losweg 11 9328 Dender-
monde-Schoonaarde 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

> 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medjka-
le en anti-allergische matrassen. 

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

H a n d w e v e r i j „den boogaert" 

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

Wit houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tol 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 ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal Stnjtem 

Tel 054-33 37 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alte herstellingen. 

lustrerje 

mare 
de vriesè 
bar. r u z e t t e i j a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortnjk 

GELD 

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

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

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

KLEDING LENDERS 

Sint Diiniki jnstroat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GELD 
onmiddellijk te bekomen 

bij Frans VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 
053-21.27.57. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel. 511.61.33 

Privé: 569.03 18 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02.582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Wij bouwen voor u.. 
— sleutel op de deur 
— en zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratie prijsoHerte 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel 011-534349 

Geletjenheidsgr.if iek Huwotijk - Ge
boorte - Zelfklevende (jl.ikb.md on 
cl iket len Houten druktetters • Rekin-
ine-kotetiders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Hcront.i lseb.ion 340 
Deurne Z • Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n 

GEORGES GROENINCKX ' 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-28 9314. 

f 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral̂  

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

LEOPOLD ll-LAAN 212 
1458 OOSTDUINKERKE 
TEL. 051/51.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen 

Wijnegemttraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 
Import - Export 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• DEN DUVEL-BANKELINDEWEG M 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cervtrale 
verwarming • Houtkachels • .Inbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten 4 Fngo's en 

Diepvriezers. 

B -I- M 
Bouwpromotoren 

en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42 B 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87 

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

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stij lmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

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

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
TeL 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/25 L81.66 

Een levensverzekering bij 
de maatschappij 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 13 76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

^^•gSJJSIÜ^^^^ W^ 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, ̂ , 
vakkundige retouche 

^ 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht Tel. 031-
52.74.72. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

K U N S T G E B i n E N 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEOE 

Tel 053-213636 

1 APflIL 1982 
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^CsH^S'S'W'B'Wü^^^S*!'^^?^'"' '^ ••AtKIs: 

Mensen van bij ons 

Schilder Piet Bekaert: 

Leven in stille 
(intimistische) euforie •fJONS 

S I N T - M A R T E N S - L A T t M -
Telg van een familie die naam 
kreeg met bedrijvigheid in de 
textiel. Zélf binnenhuisarchi-
tekt. Bedrijfsleider van een 
design-bureau in het Gentse. 
Voor het overige, maar voor
al, poëet. Niet alleen in ge
schrifte. Dichter Bekaert bun
delde honderd gedichten bo
ven de noemer „Gotisch 
blauw". 

Gotisch blauw 
is de kleur van het lied op een 
blokfluit bij valavond op een 
lagune van een droomeiland. 

Hij verraste de schrijverswe
reld met de roman „Amarillis". 
Een andere literaire bevlie
ging van Piet Bekaert, 
„Sneeuwbloesem" wacht op 
publikatie. 
Kunstenaar Piet Bekaert laat 
zich evenv/el de jongste tijd 
almaar beter kennen als 
zachtmoedige schilder. 
Hij geeft zijn leefwereld een 
wat nu reeds genoemd wordt 
„Bekaertiaans timbre" mee. 
Hij durft het aan, op het mo
ment dat ook de schilderswe-
reld bezeten blijft van getor
menteerde taferelen, zomaar 
romantische mooie natuurta
ferelen te tekenen. Of is het 
schilderen? Zijn tekeningen 
zijn schilderijen. Zijn schil
derwerk is met fijnzinnige 
penseeltrekken getekend. 
Een kennismaking met de te
kenaar-schilder Piet Bekaert 
die „op lentevoeten leeft". 

Piet Bekaert (geboren in het 
Westvlaamse Vichte, mei '39) 
heeft, zoals dat heet van kinds
been af getekend Maar er werd 
hem op school daartoe niet veel 
tijd voor gegund Latijn-Grieks, dat 
was een opleiding met toekomst. 
Toch werd het later Sint-Lukas in 
Brussel. Binnenhuisarchitektuur. 
En ook twee jaar bijscholing in 
New York Aan het Pratt Institute 
werd Bekaert „Master of Science 
in Interior Design". 
Na een avonturistische zijsprong 
in het Verre Oosten, stortte Piet 
Bekaert zich in de Gentse bedrijfs
wereld. Maar de artiest week niet 
voor de kleine manager Op het
zelfde moment dat hij het design-
bedrijf uitbouwde aan de Gentse 
Visserij, ontwierp Bekaert zijn 
woonst in Latem, die licht lucht en 
groen ademt. 

Meteen verwierf ook de schilder-
tekenaar een gedroomde kreatle-
ruimte. 
De binnen-buiten relatie, het fun
dament van zijn woonst verleidde 
de schilder tot avond-, weekend
en nachtwerk waarbij een andere 
Bekaert dan die van het design

bureau zich verdienstelijk maakte. 
Piet Bekaert: „Pas sinds '74 ben 
ik zeer intensief beginnen schil
deren. Sindsdien werd het een 
full-time bezigheid; dat wil zeg
gen na het zesdagenwerk in ons 
bedrijf... 
Voordien was ik wel nog bedrij
vig met objektenkunst Figuratief 
spel Metershoge beelden en 
konstrukties (zoals er één staat 
in de receptiehal van de Leuven
se Gasthuisberg). Maar dat is 
een duur artistiek spel Spora
disch bezondig ik mij nog aan 
zo'n konstrukties, maar dan in 
miniatuurvorm. Aan dat werk heb 
ik een vaste artistieke waarde 
overgehouden: werken met 
strukturen. De neiging tot monu
mentaliteit heb ik meegekregen 
vanuit New York 
Ik bezondig mij ook af en toe aan 
schrijfwerk (gedichten en twee 
romanwerkjes), maar ik ben de 
jongste jaren vooral bezeten 
door het schilderwerk. Ik kan het 
gewoon niet laten. Het is geen 
beproeving aan een nieuwe krea-
tie te beginnen. Elk schilderwerk 
heeft als het ware de kiemen van 
een andere schilderij in zich." 

Het is niet helemaal (zoals hijzelf 
beweert) een andere Piet Bekaert 
die schrijft, die schildert of die 
zaken doet 
Deze kunstenaar zoekt telkens 
duidelijk passende intimiteit En hij 
schroomt er zich met voor. 
Hij schroomt er zich niet voor te 
b>ekennen dat hij de eenvoud en in 
zekere zin de simplistische naïvi
teit van de wereld van Paul van 
Ostaijen zoekt en doet herleven: 
„Ik ben een man die 's morgens 

bij het opstaan de dingen groet, 
en tevreden is met de nieuwe 
dag. Met de meest simpele din
gen die alweer in de tumultueuze 
wereld als vaste waarde, blijvend 
aanwezig zijn." 

„Bij de baard van Philips, ik 
roep deze dag uit tot een 
historische dag want er is weer 
licht en zon, ik adem en ik 
denk, en ik steek het vuur aan 
de lont van een dagelijks 
wonder..." 

Als bednjfsleider weet Piet Be
kaert zich volgens de geldende 
normen te gedragen. Maar hij 
steekt het met onder stoelen of 
banken dat hij het liefst van al een 
leven beleeft dan wel slaaf te 
worden van de zogeheten ver
plichtingen die het beroepsleven 
met zich brengt. 

„Sommige mensen hebben een 
beroep anderen hebben een 
leven. Sommige mensen herken 
je alleen aan het jargon van 
hun beroep. Zij spreken te pas 
en te onpas over hun beroep. 
Zij hebben vrienden en 
vriendinnen met wie zij 
uitbundig over hun 
beroepsbezigheden in de weer 
zijn. Beroepshalve zijn zij in 
beroepsverenigingen, voldoen 
aan elke beroepsplicht, en elke 
beroepsmisvorming. Hun hele 
leven ten slotte is een 
opgeblazen beroepsgeheim." 

Piet Bekaert, de schilder, schuwt 
de konfliktenwereld als de pest 
Hij negeert als het ware het maat
schappelijk kluwen. „De natuur is 
nog schoon, kan nog schoon zijn, 
voor wie er oog voor heeft." 
Piet Bekaert bepleit geen her-
waardenng van de romantiek; hij 
beleeft ze Hij leunt ook niet aan bij 
één of andere kunstrichting; geen 
Raveel, Burssens of een Landuyt 
achterna 
„Elk hebben ze hun aparte kunst
zinnige wereld. Ik heb de mijne. Ik 
laat me drijven door mijn intimis-
tisch gevoelen." 
De wereld van Piet Bekaert is een 
paradijselijke wereld, een beleven 
van de stille euforie, een nostal
gisch genieten ook. Genieten van 
groen, van bloemen. Van stoelen 
op een terrasje aan het Parijse 
Ouartier Latin, of aan de Gentse 
Koornmarkt vóór de Gentsche 
fleste, of ergens in Italië, in We
nen... 
Plet Bekaert: „Ik permitteer mij 
het schilderwerk ioals een chi
rurg zichzelf kan vergenoegen 
met vioolspel En dat ik dan ook 
nog „durF romantische dingen te 
maken moeten critici dan maar 
ook van mij aanvaarden. 
Naast de Expressionistische 
roes, de Cobra-kreaties en zo
meer ontwaar ik — en dat is al 
zeer duidelijk in Amerika — een 
trend naar herwaardering van de 
romantiek Mijn doeken zien er 
zo niet uit, maar ik werk aan die 
schilderijen nogal nerveus. 
Maar ik kom erbij tot rust En dat 
is misschien ook mijn enige ver
dienste ten voordele van de men
sen die op exposities of elders 
mijn werken aanschouwen." 

Nostalgisch 
Opmerkelijk in het werk van Piet 
Bekaert is zijn visuele poëtische 
kreatie. Hij leeft in dezelfde om
floerste sfeerwereld als de be
faamde fotograaf David Hammil-
ton. Evenwel, Piet Bekaert laat zijn 
met licht lucht, en groen overgo
ten wereld met storen door men
selijke aanwezigheid. Ook al door 
de buitengewoon grote afmetin
gen van zijn kreaties nodigt Be
kaert ons, genieters, met zachte 
uitdagende aandrang uit om mee 
in zijn rustige wereld van bloemen, 
bomen, en andere groene intieme 
plekken te verwijlen. Daarbij kan 
hij het veelal niet laten de rustige 
droomwereld doorheen vensters 
te bekijken. 
Piet Bekaert: „Is het niet zo dat 
ons jachtig leven zich doorgaans 
binnen gebouwen afspeelt? Al
licht daarom ben ik inderdaad 
vaak geneigd de rustige natuur
wereld van binnen naar buiten uit 
weer te geven.' 
In het werk van de schilder Be
kaert zit er telkens ook de schep
pende hand van de architekt en de 
designer In enorm veel werken 
worden bloemen en planten gevat 
in stevige serrekonstrukties. 
Bij een binnenhuistafereel ont
breekt nimmer de verlossende 
kracht van zonnelicht doorheen 
venstercontouren. 
Elk schilderwerk straalt poëtisch 
gemijmer uit Of het nu een inte
rieur betreft, of een serre, een 
veranda, een pergola, een boswe-
gel... 
Zeer zelden wordt een kind bij het 
nostalgisch gemijmer ten tonele 
gevoerd. Zelden een vogel. Ook 
geen poes. Wél veel groen. Veel 
bloemen. Licht en lucht Maar ook 
weer geen horizonten. Geen land
schappen. Alleen en beetje stille
ven. Ook, bij wijze van slippertje, 
op een terras zonder groen. Maar, 
de werken van Piet Bekaert leven 
wel allemaal vol van lentekriebelin-
gen. 
Piet Bekaert: „Ik schilder niet 
voor een bepaald publiek. Ik geef 
toe aan persoonlijke impulsen 
die mij duidelijk de jongste tijd te 
machtig zijn. Een vlucht uit de 
werkelijkheid, uit onze harde sa
menleving van vandaag? Mis
schien. Mocht men mij in de 
gevangenis opsluiten dan zou ik 
nog schilderen, en schilderen zo
als ik nu schilder." 
De droomwereld van Piet Bekaert 
is paradijselijk Baant hij de weg 
voor een nieuwe romantische re
tro-mode? 

(hds) 

Bij de uitgeverij Lannoo (Tielt) ver
schijnt begin mei een (niet goed
koop) kunstboek, een monografie 
over de kunstenaar Piet Bekaert, met 
140 illustraties (In kleuren en zwart
wit) van de werken van deze schilder. 
Een overzicht van een enorme pro-
duktie die de drie voorbije jaren tot 
stand kwam. Bij Intekening — tot 30 
juni '82 — kost dit kunstboek 
t950 frank. Bij de uitgeverij Lannoo, 
bij de boekhandel of bij Piet Bekaert 
zelf, Visserij 107 In 9000 Gent. 
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