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Afscheid van 1980 
De wijnboeren kunnen het bevestigen; 1980 is geen 
goed jaar geweest. En niet alleen omwille van de nat
te zomer... 

Het eerste van de tachtiger jaren heeft een schokef-
fekt veroorzaakt. Vooral gedurende de voorbije 
twaalf maanden is de publieke opinie in gans Europa 
zich rekenschap gaan geven van een krisis, die 
nochtans reeds de achtergrond gevormd had van de 
tweede helft van de zeventiger jaren. Het besef van in 
een diepe tunnel te zitten, met nog geen daglicht voor 
de boeg, is thans algemeen. De bruuske overgang van 
het ene decennia naa r het andere en het besef dat het 
voortaan allemaal anders zou worden, werd begin 
1980 onderstreept door het indringend gerammel 
van pantserkettingen over de wegen van Afghani
stan. Voor de doorsnee-burger is de prijsklok aan de 
benzinepompen de seismograaf geworden van 
schokken, die zich weliswaar voordoen aan het ande
re eind van de wereld, maa r die tot op onze breedte
graad veel doen ineenstorten. 

In deze kleingeworden grote wereld is Vlaanderen 
geen eiland. Zijn spectaculaire opgang in de zestiger 
jaren, die nog over de zeventiger jaren heen zorgde 
voor een gevoel van veiligheid en zekerheid, is thans 
gestuit. De buitenlandse investeringen, die In de 
golden sixties mee tekenden voor de boom op de 
Vlaamse arbeidsmarkt, zijn lang afgeschreven. De 
eigen bedrijfswereld, die het ook en vooral moet heb
ben van export, zit mismoedig aan te kijken tegen de 
hemelkaart met de exploderende supernovae zoals 
Japan of de nieuwe sterren zoals Korea. 

Vlaanderen ondergaat thans in een versneld tempo 
de gevolgen van de krisis, omdat het opgesloten blijft 
in het Belgische keurslijf en vastgekluisterd aan 
Wallonië, de zieke man van Europa. Het besef dat 
Vlaanderen beter tegen de magere jaren bestand zou 
zijn indien het mocht beschikken over zijn eigen mid
delen, om een eigen beleid te voeren in een eigen 
sociaal klimaat, is thans algemeen. Maar tegenover 
dit besef staat de harde werkelijkheid dat Vlaande
ren mee betaalt — en in de éérste plaats betaalt — 
voor de politieke en de ekonomische en syndikale 
chaos in het zuiden van het land. 

Vlaanderen beleeft onderhuids het besef, een natie 
in wording te zijn. Het stelt de groei vast van de gees
telijke en maatschappelijke kloof tussen zichzelf en 
het frankofone België. Het heeft onverschillig, van 
hoog tot laag, het matig feestgedruis genoteerd n a a r 
aanleiding van anderhale eeuw Belgisch bewind. 
Het heeft zich echter even onverschillig precies in dit 
jaar 1980 laten opzadelen met een staatshervorming, 
die het — waarschijnlijk voor lange tijd — berooft 
van de mogelijkheid om zichzelf te zijn en om te ont
snappen aan de Belgische chaos. 

Aan het einde van dit eerste der tachtiger jaren, nu 
de zelfzekerheid en de eigengereidheid van de 
Vlaamse opgang in de voorbije decennia wegebben, 
zou het iedereen in Vlaanderen de ogen moeten 
uitsteken; alleen een Vlaamse staat, beschikkend 
over zichzelf en zijn eigen middelen, vormt het kader 
waarbinnen wij de grote uitdagingen van de toe
komst aankunnen. 
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De redaktie wenst alle WIJ- lezers het beste voor '81. 

Brussel: „dertiende maand" 
Francofoon Brussel heeft nog 
net voor de kerstvakantie zijn 
„dertiende maand" gekregen: on
danks het verzet van de Volks
unie stemden Kamer en Senaat 
een paar wetsontwerpen goed, 
die zaad in het Brusselse bakske 
brengen. De Brusselse gemeen
ten krijgen een aanvullende dota
tie van 600 miljoen frank van het 
Gemeentefonds. Daarenboven 
werd een krediet uitgetrokken 
van 700 miljoen om de lasten te 
dekken van een konsolidatiele-
ning voor de agglomeratie Brus
sel en de gemeenten van het 
Brussels gewest. 
Dit cadeau van 1 miljard 300 mil
joen wordt de francofone Brussel

se gemeentebestuurders in de 
handen gestopt precies op het 
ogenblik dat zij tientallen en tiental
len miljoenen besteden aan de 
organizatle van een anti-Vlaams 
referendum. Alle belastingbetalers 
— en in meerderheid zijn dat 
Vlamingen — draaien dus mee op 
voor de propagandamachine van 
de Brusselse taairacisten. 

VU-senator Bob Maes heeft, bij de 
bespreking van deze cadeau
wetsontwerpen in de Senaat, een 
stichtend boekje opengedaan 
over de wijze waarop de Brussel
se gemeenten en de door het FDF 
beheerste agglomeratie het geld 
door vensters en deuren gooien. 

Feesten, vieringen, studies en stu
diereizen, tentoonstellingen en 
verzusteringen — veelal in het 
teken van de francité — zijn sche
ring en inslag. Jarenlang gaf de 
agglomeratie een peperduur infor
matieblad uit dat niets anders was 
dan verkapte FDF-propaganda 
De reiniging en de brandweer 
werd door de gemeenten overge
dragen aan de door het FDF be
heerste agglomeratie, die er een 
absolute knoeiboel van maakte. 
De wegzending van de schepen 
voor huisvuilbehandeling en het 
feit dat de Brusselaars de jongste 
weken kniehoog door hun eigen 
drek moesten waden, zijn er spre
kende illustraties van 
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EEN POT NAT 
Wie op woensdag 17 december de 
NOS-uitzending „Panoramiek" zag 
over de extreem-rechtse bewegingen 
in Europa is ongetwijfeld achterover-
geklapt van verontwaardiging. De uit
eenzetting over de heropleving van 
het nationaal-socialisme en het fascis
me meenden de heren van de NOS te 
moeten illustreren met beelden van 
onze eigen IJzerbedevaart! Het 
Vlaamsnationalisme en het fascisme, 
allemaal één pot nat De IJzerbede
vaart was volgens de makers van het 
programma dé manifestatie bij uitstek 
van rechts Europa. We kregen de 
Ijzerbedevaartaffiche — „Hier ons 
bloed, wanneer ons recht" — te zien 
die opgehangen was in het lokaal van 
Duitse uiterst-rechtse NPD-militanten. 
Tot waar bevooroordeelde journalis
tiek kan leiden! Niemand in Vlaanderen 
zal durven beweren dat de bedevaart 
als geheel een fascistische bedoening 
is. Wel is hier weer bewezen hoe de 
aanwezigheid van enkele tientallen Hit-
ler-dwepers de emancipatiestrijd van 6 
miljoen Vlamingen in diskrediet kan 
brengen in de ogen van de wereldopi
nie. Het IJzerbedevaartkomitee zou er 
goed aan doen in een lezersbrief aan 
de voornaamste Nederlandse kranten 
en tijdschriften de ware toedracht van 
de bedevaart even toe te lichten. Met 
deze affaire is eens te meer bewezen 
dat het hoog tijd Is om resoluut op te 
treden tegen de aanwezigheid van 
nazistische en fascistische groepjes 
(ook Vlaamse!) op de IJzerbedevaart 

M.T„ Denderleeuw. 
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UNIFORM 

Een artikel in „De Morgen" over een 
soldaat die tijdens zijn wederoproe
ping te Leopoidsburg zijn uniform ver
brandde, heeft bij ons — enkele jonge 
leraars — verbazing en verontwaardi
ging opgeroepen. Nu weet toch iedere 
Vlaming dat men — buiten een drie
kleur — niets verbrandt Foei! Wan
neer worden die mensen toch eens mi
lieubewust? 
Waarom verbrandt nu zo een kerel zijn 
uniform? Waarmee spelen dan zijn 
zonen soldaatje? De vrouw van een 
kollega heeft zelfs dweilen gemaakt 
van zijn kostuum. En dweilen dat deze 
kostuums doen! Wij als jonge leraars 
hebben echter veel te danken aan 
onze legerdienst Aangezien enkele 
jaren geleden de vooruitzichten op 
een betrekking ook al slecht waren en 
wij niet van de nationale „dop" wilden 
profiteren — genieten zeggen de syn-
dikaten — werden wij onmiddellijk 
soldaat Deden een zeer goede dienst 
want de koude ooriog nam onmiddel
lijk af. Schrijver wil wel opmerken dat 
een van zijn kollegas 102 kg weegt U 
begrijpt dat deze mensen bijdragen tot 
de vrede. Na de legerdienst vonden 
wij onmiddellijk een betrekking. 
Aja! Wat wij zoal te danken hebben 
aan onze legerdienst? Kort: niets! 
Groot is onze ontgoocheling. In plaats 
van dank voor deze onbaatzuchtige 
verzaking aan onze nationale „dop" 
worden we ook nog gestraft Geen 
pikket of aardappelen schillen, maar 
minder verdienen. Zij die één jaar 
gewerkt hebben in 't onderwijs en dan 
soldaat worden, krijgen als beloning 
1 jaar anciënniteit meer. Hun dienst telt 
mee voor de jaariijkse verhoging. 
Meer nog, bij eventuele afdanking --
en die zijn dichter bij dan de Russen — 
tellen zij één jaar meer dienst 
Is onze achteruitstelling grondwette
lijk? 
Een van mijn kollega's hier aan tafel — 
niet die van 102 kg — knikt „neen". Hij 
zou het kunnen weten want hij geeft 
reeds vier jaar met overtuiging staats
burgerlijke opvoeding. Wij zijn toch 
allen gelijk voor de wet, beweert hij. 
Veel belang hechten wij echter niet 
aan zijn uitspraken. U moet namelijk 
weten dat hij vroeger wel eens een 
jaar heeft moeten overdoen. 
Ernstig! Vindt u deze achteruitstelling 
juist? Wie wil deze ongelijkheid weg
werken? Indien niemand een progno
se wil maken over de omvang van een 
eventuele hedendaagse kollaboratie, 
geleven met ons — ontgoochelde en 
bedrogen gewezen soldaatjes — re
kening te houden. 
LP.. Helchteren 

namens 4 Vlaamse leraren 

LEEUW-GESCHENK 
Het jaar loopt ten einde en het heeft 
net zoals in de vorige jaren voor de 
Vlaamse wensen en eisen niets opge
bracht We hebben allemaal de fout an
deren daarvoor de schuld te geven. 
Natuuriijk hebtsen de politieke leiders 
het meeste schuld maar wij kiezen ze, 
dus zijn wij ook fout Als we durven uit
komen dat we Vlamingen zijn en Zelf
bestuur eisen in een tweedelig fede
raal land, nemen we een flink besluit 
Vlaming te zijn en we vlaggen in 1981 
met de Leeuw bij iedere gelegenheid. 

Vlaggen uit de mode? Dat is een 
gezegde van diegene die de durf en de 
moed niet hebben de Leeuw uit te 
hangen al zit er soms wel een bij hun in 
de kast! U vlagt uit eigen voldoening 
en uit plicht In Wevelgem is een 
bevlaggingsafdeling, VOS-sekreta-
riaat Brugstraat 31. Daar zijn alle Leeu-
wevlaggen te zien en te krijgen in alle 
afmetingen en prijzen, er is keus voor 
ieders beurs, zoekt U een nieuwjaars
geschenk voor familie of vrienden geef 
iets typisch Vlaams, geef een Leeuw! 
Een tip voor andere Vlaamse gemeen
ten? 

A.V,, Wevelgem. 

NIET MEER! 

Ik kwam in het bezit van een waarborg-
bewijs uitgereikt door een vestiging 
van de NV Premaman en dan nog wel 
een vestiging in Wilrijk-Antwerpen. Zo
als u merkt is dat bewijs perfekt 
tweetalig, nl. Frans-Engels. En dat in het 
hartje van Vlaanderen, anno 1980, ter
wijl het eentalig Nederiands zou moe
ten zijn. 
Het volstaat evenwel het telefoon
boek, zone Brussel, even open te slaan 
om te merken in welke mate deze 
firma „franskiljons" is! Alle adressen 
van de Brusselse vestigingen staan er 
uitsluitend in de Franse taal vermeld! 
Ikzelf — en dat om identieke redenen, 
o.a. — koop bij betrokken firma sinds 
twee jaar niets meer. 
Terwijl het mij bovendien voorkomt als 
een duidelijke overtreding van het 
Septemberdekreet acht ik het noodza
kelijk dat het Vlaamse koperspubliek 
wordt gewaarschuwd voor deze dui
delijk Vlaamshatende firma, die wel uit 
is op onze Vlaamse centen via een niet 
onbelangrijk aantal verkooppunten in 
het Vlaamse land, maar ons daarbij 
ook in het gezicht slaat! 
Men vraagt zich af hoe het nu mogelijk 
blijkt dat een firma, die in haar bena
ming alleen al, en dan in al haar 
gedragingen, of beter misdragingen, 
de Vlaamse koper voor de gek houdt 
zich in 1980 in Vlaanderen nog zo 
uitdagend durft op te stellen. Aan ons 
Vlamingen om de konklusies te trek
ken. Wie zich respekteert, koopt in 
dergelijke instellingen met! 

F.V.d.A., Vossem-Tervuren 

AANPASSEN 

Volgens „De Standaard" van 12 dec. II. 
geeft de Belgische Beroepsvereniging 
van Verzekeringsondernemingen 
(BVVO) in zijn jaarverslag 1979 uiting 
aan de bezorgdheid die bij haar ont
staan is ingevolge de wet van 23 juli 
1980 waarbij een koninklijke kommis
sie werd samengeteld die de algemene 
hervorming van de stelsels van sociale 
zekerheid en hun harmonizering moet 
bestuderen. Zij pleit dan ook tegen de 
integratie van de verzekering tegen 
arbeidsongevallen in de sociale zeker
heid. Om haar standpunt te staven 
somt zij de voordelen op van het 
huidige systeem. 
Er kan moeilijk ontkent worden dat de 
aangehaalde argumentatie menig on
bevooroordeeld lezer zal overtuigen. 
Nochtans schieten sommige verzeke-

ringsmaatschapijen nogal eens te kort 
in hun sociale verplichtingen. 
Het is inderdaad bewezen dat, niette
genstaande de talrijke en strenge kon-
troles waarvan de BVVO gewaagt 
bepaalde maatschappijen de taalwet
ten overtreden. De macht die het bezit 
van aanzienlijke kapitalen geeft (in 
1978 beliep het in casso voor de 
arbeidsongevallen volgens het BVVO 
niet minder dan 12 miljard) wordt wel 
eens aangewend om een andere dan 
de streektaal op te dringen. 
Welnu, wanneer instellingen geld op
strijken en winsten boeken om een 
wet uit te voeren in het Vlaamse 
gewest, dan dienen zij zich ook te 
schikken naar de andere wetten van 
deze gemeenschap. Zijn zij daartoe 
niet bereid dan moeten zij ook aan
vaarden dat de nodige konklusies 
daaruit getrokken worden en hun het 
recht ontzegd wordt hun aktiviteit uit 
te oefenen op het Vlaamse gebied. 
Mocht de toekomst uitwijzen dat deze 
doelstelling niet haalbaar is dan dienen 
de Vlamingen te denken aan een alter
natief verzekeringssysteem voor de 
arbeidsongevallen, dat hun gemeen
schapsrechten veilig stelt 

Th.V., Brussel 

PERSOVERZICHT 

CVP-voorzitter Tindemans voelt zich 
eens te meer tekort gedaan door de 
BRT. De samenstellers van het over
zicht van de binnenlandse pers zou
den de negatieve kommentaren op de 
CVP te sterk beklemtonen. Eigenlijk 
wil Tindemans de censuur invoeren, zo 
simpel Is dat! 
Misschien heeft de man met zijn klacht 
nog gelijk ook want In het persover
zicht van vrijdag 19 december werd 
het weekblad „WIJ" ten voordele van 
de CVP gecensureerd. 
In het citaat (artikel „Een kommissie ad 
hoc!") werd de zin „Nog maar eens het 
werk overdoen dat een paar jaar gele
den verricht werd tijdens Tindemans I" 
Ingekort, want de journalist van dienst 
had er „op het toenmalige kabinet van 
VU-minIster Rik Vandekerckhove" uit 
weggelaten! U merkt het Tindemans 
heeft gelijk, er wordt geknoeid. Hij 
vergeet echter één zaak. de kritiek op 
zijn versplinterde en radeloze alle-stan-
den-partlj is zo groot dat zelfs BRT-
journallsten van CVP-komaf er niet 
meer omheen kunnen! Maar dat wei
gert Tindemans In te zien... 

K.H., Brussel. 

n Werkloze regentes Frans -
geschiedenis - Engels, 22 jaar, 
uitkeringsgerechtigde RVA 
zoekt dringend een betrekking In 
het onderwijs. Reeds ervaring in 
het lesgeven. Tijdens kantoor
uren kontakt opnemen met Au
gust Breugelmans 015-71.11.11 
nr. 1106 en 's avonds met Daniël 
Breugelmans 015-71.22.68. 

D Jonge (licht gehandicapte) 
man 27 j . met kennis van autome-
kaniek, administratief werk in ga
rage, dactylo, zoekt een betrek
king als bedlende Oiefst in een 
garage). 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel, tel. 219.49.30. 

D Vertaalster NedeHands-
Frans-Duits (25 jaar) zoekt be
trekking te Brussel of omgeving. 
Schrijven bureau blad onder 
nr.261. 

22-jarige technisch regent spe
cialiteit elektriciteit met ook A2-
diploma elektriciteit en speciali
teit industriële elektronika, vrij 
van legerdienst zoekt een ge
paste betrekking eventueel zelfs 
als handelsreiziger. Voor inlichtin
gen zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 

G Technisch Ingenieur in de 
elektro-mechanika, zoekt zeer 
dringend een betrekking in de 
omgeving Mechelen, Brussel, 
Antwerpen, Leuven. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
1580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 
015-21.79.00 - referentienummer 
2121. 

O Jongedame uit Sint-Katelijne-
Waver, diploma hoger middel
baar ekonomische, zoekt drin
gend een betrekking in de omge
ving Mechelen-Brussel-Antwer-
pen. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse
steenweg 11 te 2580 Sint-Katelij
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-12.79.00, referentie-
nummer 2228. 

D Jongeman uit Mechelen, di
ploma A2-offset-drukker, rijbe
wijs CE, legerdienst volbracht 
zoekt dringend een betrekking in 
de omgeving Mechelen-Brussel-
Antwerpen. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So
mers, Liersesteenweg 11 te 2580 
Sint-Katelijne-Waver, of tel. op 
het nummer 015-21.79.00, refe
rentienummer 2227. 

Van vrijdag 2 januari 1981 af is Succes 
Kleding Meyers alle weekdagen open van 
9 tot 19 uur. 
Vrijdag koopjesavond tot 21 uur. 
Zaterdag open tot 18 uur 
Zon- en feestdagen gesloten. 

Boomsesteenweg 35 
Aartselaar 
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Vlaanderen 
in Europa 
Het debat over de herstrukture-
ring van de staaisektor in het 
Europees parlement te Straats
burg bood VU-parlementslid 
Maurits Coppieters de gelegen
heid om een pleidooi te houden 
voor de bevoegdheid van de re
gio's. Hij noemde het onaan
vaardbaar, dat de plannen voor 
de herstrukturering van de side-
rurgie steeds op nationale 
grondslag worden opgebouwd, 
zonder dat er rekening wordt 
gehouden met de regio en met de 
levensvatbaarheid van de bedrij
ven afzonderlijk. 
Maurits Coppieters verwees 
daarbij naar wat in Vlaanderen 
gebeurt. De afremming van de 
Belgische staalproduktie ge
schiedt thans per holding, op het 
Belgische nationaal vlak. Zulks 
brengt mee dat een bedrijf als 
Sidmar, dat gepland was voor 
een produktie van 10 miljoen ton, 
gedeeltelijk wordt opgeofferd in 
het voordeel van minder kompe-
titieve Waalse bedrijven. 
Indien de regio Vlaanderen terza
ke stem in het kapittel zou heb
ben, ware een dergelijke heime
lijke politiek van afremming niet 
mogelijk. 

Overbodig aan te stippen, dat 
geen enkel Vlaams Euro-parle-
mentslid van de kleurpartijen de 
VU-woordvoerder bijviel.. 

De solo 
van Sollie 
De Herentals zakenman Paul Sol
lie, w/iens firma sinds jaren zaken 
doet met de Arabische olielanden, 
had het plan opgevat om te Aboe 
Dhabi een Belgische week te or-
ganizeren die vooral gericht zou 
zijn op de export van Belgische 
voedingswaren, meubelen en 
huishoudartikelen. 

Voor een dergelijke onderneming, 
die er op gericht is ons bedrijfsle
ven en onze export ten goede te 
komen, meende de heer Sollie te 
mogen rekenen op de morele en 
financiële steun van de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Handel. 
Het opzetten van dergelijke initia
tieven behoort immers specifiek 
tot de taak van de BDBH. De 
Dienst had het in deze aangele
genheid buitengewoon gemakke
lijk; de voorbereidende kontakten 
waren immers reeds gelegd door 
de Herentalse zakenman. De heer 
Sollie was des te zekerder van de 
steun van de BDBH, omdat enkele 
weken geleden nog een peperdu
re zending van prins Albert en 
minister van Buitenlandse Handel 
Urbain naar het Midden-Oosten 
werd georganizeerd. 

De administratie van Buitenlandse 
Handel liet echter vorige week aan 
de heer Sollie weten, geen belang
stelling te hebben voor het initia
tief. Deze weigering steunde noch 
op een ernstig onderzoek noch op 
enig kontakt met de Herentalse 
bedrijfsleider. 

Het is al een lange traditie, dat de 
BDBH niet de minste belangselling 
heeft voor initiatieven en voorstel
len die uit Vlaanderen komen... 

Van 
Broekhoven 
en de GIMV 
Naar aanleiding van de Gregg-
affaire heeft de Antwerpse ekono-
mist prof. Van Broekhoven ont
slag genomen uit de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij van 

Deze week dit... 
Ik bekeek hem even van 
terzijde, mijn jongste zoon van 
negen jaar. We reden samen 
naar huis langs een aantal 
straten waar voor 
kerstversiering was gezorgd. 
Veelkleurige lichten aan de 
huizen en de kerstbomen. 
„Ik dacht dat het energiekrisis 
was", zei hij zonder verpinken. 
Ik kon hem niet direkt 
antwoorden. Ik vroeg me af wat 
er zoals omgaat in zo 'n 
kinderhoofdje. Beseft hij 
misschien beter dan de 
volwassenen dat we 
onvermijdbaar aan versobering 
toe zijn? Of was het alleen maar 
grote-mensentaal die hij 
gebruikte? 
Hoe dan ook, het trof me. Want 
hij sloeg, wellicht zonder het te 
weten, nagels met koppen. 
Afgezien van een hele reeks 
politieke beschouwingen over de 
bittere vruchten van een 
jarenlange regeerloosheid, over 
de enorme schuld van de 
traditionele machthebbers, over 
de onmacht van diezelfde 
partijen, het staat als een paal 
boven water: 1981 is nog maar 
het begin van een aantal magere 
jaren. 
Veel liever zou ik U prettiger 

wensen toesturen. Wat zou het 
baten? Neen, we mogen elkaar 
geen Liesbet noemen. We 
moeten de waarheid durven 
zeggen. Ook dan hoeft het 
overigens niet deprimerend of 
uitzichtloos pessimistisch te 
klinken. Want er is een uitweg! 
Tenminste als de nodige 
voorwaarden vervuld worden. 
Een groot deel ervan hangt af 
van het politiek beleid. Voor een 
ander deel kan elke burger 
instaan. 
In de eerste plaats hoop ik dat 
alle Vlamingen en zeker alle 
Vlaams-nationalisten zich tenvolle 
bewust worden van de 
mogelijkheden waarover ons 
volk beschikt. Met andere 
woorden, ik hoop dat de sociaal-
ekonomische krisis als een 
katalysator zou werken om het 
streven naar zelfbestuur een 
brede volkse draagkracht te 
geven. 
Ik hoop ook dat het gevoelen 
van samenhorigheid tussen alle 
Vlamingen zou groeien. De 
Vlaamse ondernemers, 
werknemers en zelfstandigen 
hebben elkaar nodig. 
Tevens hoop ik dat deze 
solidariteit gedragen wordt door 
diepe sociale bewogenheid. Als 

Vlaamsnationalisten zijn we 
bijzonder verantwoordelijk voor 
de zwaksten en de armsten van 
ons volk. En er is nog armoede. 
Er zijn nog vele 
gepensioneerden die amper 
beschikken over het 
levensnoodzakelijke. Heel wat 
gezinnen hebben alleen een 
vervangingsinkomen. Ik wens U 
de goedheid en de kracht bereid 
te zijn om te delen met hen en 
te beseffen dat de kwaliteit van 
het leven niet uitsluitend afhangt 
van steeds meer bezit. 
Tenslotte wens ik U het nodige 
radikalisme om geweldloos maar 
krachtdadig te reageren telkens 
een Vlaming afzonderlijk of ons 
volk als geheel vernederd wordt 
in Brussel, Voeren, Komen of 
elders. 

Ik wens U een onbuigzame 
fierheid, eindelijk genoeg ambitie 
om een Natie te worden. 

Vlaanderen. Hij heeft de redenen 
van zijn ontslag, samen met een 
aantal kritische bedenkingen over 
de GIMV, uitvoerig toegelicht in de 
pers. In hoeverre de persoonlijke 
politieke en maatschappelijke op
vattingen van prof. Van Broekho
ven daarbij een rol spelen, is moei
lijk uit te maken. 
Wel heeft de man volmondig ge
lijk, wanneer hij de onbekwaam
heid van de GlMV-leidmg aan
klaagt. Hij noemt de voorzitter en 
de direkteur-generaal van de 
GIMV mannen „met een merk
waardige onwetendheid over han-
delsgebruiken, om maar te zwij
gen over het wetboek van koof)-
handel of van strafrecht". Hij wijdt 
deze merkwaardige onwetend
heid aan het feit, dat de betrokke
nen wél politieke maar weinig of 
geen andere ervaring hebben. 
Dit zal wel volkomen juist zijn. 
GlMV-voorzitter Van Outrijve 
dankt zijn voorzitterschap aan het 
feit dat hij kabinetschef is geweest 
bij een reeks CVP-ministers. Di-

steeds talrijker en heviger ge
worden. Nog niet zo lang geleden 
hield de CVP-voorzitter voor de 

Vic ANCIAUX 

rekteur-generaal G. Van Acker 
komt van een SP-kabinet en be
hoort tot de Brugse Van Acker-
stam die goed is voor alle werk en 
iedere benoeming. 

Tindemans 
en de radio 
De aanvallen van Tindemans op 
de BRT zijn de jongste maanden 

mikro van de commerciële RTL 
een pleidooi voor een commer
ciële zender in België. Een paar 
weken geleden verscheen in het 
CVP-blad ,Zeg" een ongemeen 
scherpe uitval tegen de Vlaamse 
omroep. 
Thans heeft Tindemans voor de 
CVP-afdeling van Langemark-
Poelkapelle een aanval gedaan 
op het persoverzicht dat iedere 
morgen door de radio wordt uit
gezonden. De CVP-voorzitter 
zegde, dat hij zelden naar dit 
overzicht luistert omdat deze ru
briek een echte anti-CVP-tribune 
is geworden. 
Het is alleszins merkwaardig dat 
een man die van zichzelf zegt 
zelden naar een uitzending te 
luisteren, een dergelijk definitief 
oordeel erover kan vellen. 
Alhoewel er over de BRT heel 
wat te zeggen valt (en naar aan
leiding van Urbanus ook terecht 
gezegd wordt.) is het persover
zicht tot nog toe algemeen door 
iedereen gewaardeerd gewor
den. Met name ook de CVP-
beheerders van de BRT — die in 
de beheerraad de helft van de 
mandaten bekleden — hebben er 
zelden of nooit klachten over 
gehad-

30 DECEMBER 1980 



m Kommentaar 

kan nieuwe situaties en verhou
dingen meebrengen." 
Aan „De Volksmacht" graag vol
gende overweging: sinds 1945 is 
de CVP in dit land haast onafge
broken aan de macht geweest; 
me dunkt dat een evaluatie daar
van hoe dan ook tot een andere 
verhouding zou moeten leiden. 

Parlementaire 

In drie Franse gevangenissen hongeren sedert 40 dagen 6 politieke Korsikaanse gevangenen. Doodgezwegen 
in de Europese pers, wil de Union di Populu Corsu het volgende aanklagen: de Franse uitzonderingsrechtban
ken (Cour de Süreté de l'Etat): het bestaan van speciale politiekorpsen (polices paralléles). Op 6 januari 1980 
hielden Korsikaanse nationalisten bij toeval in Bastelica twee man van deze „polices paralléles" aan toen ze op 
weg waren voor een aanslag. Dezen bekenden hun inzichten en werden aan het gerecht overgeleverd. 
Zonder proces werden de agenten Pierre Bertolini en Olliel, die 47 aanslagen bekenden, vrijgelaten! 
Korsikaanse nationalisten wachten in de gevangenissen van Fresnes, Parijs en Fleuris op hun proces. Willy 
Kuijpers zegde ons dat het, vanuit de rechtvaardigheid en de Europese solidariteit, zinvoller was in Parijs het lot 
van de hongerstakers te delen, dan hier het eindejaar feestelijk te vieren. 

Barmhartige 
bom 
De Amerikaanse vorser Samuel 
Cohen heeft een nieuwe bom 
ontworpen, de gammastraten-
bom. In het Franse tijdschrift 
.Politique Internationale" stelt 
hij zijn uitvinding voor als „vol
ledig kontroleerbaar en moreel 
barmhartiger". 
In tegenstelling immers tot de 
eerste generatie atoomwapens, 
biedt deze bom het voordeel dat 
het leven slechts langzaam 
vernietigd wordt De aanvaller 
krijgt dan ook even de tijd zijn 
aktie te overwegen en eventueel 
stop te zetten. 
Kortom, aldus Cohen, als af-
schrikkingswapen is de gam-
mastralenbom „intelligenter, ge
loofwaardiger en minder schrik
barend voor de mensheid". 

Band 
ACW-CVP... 
Het blijkt reakties regenen op het 
jongste CVP-kongres, vooral 
vanuit de kristelijke arbeiderswe
reld. Een lezer van „De Volks
macht", uitgave van het ACW, 
vindt het allemaal al te gortig en is 
achter de schrijfmachine gekro

pen om te verklaren „dat het 
ACW kort en bondig komaf moet 
maken met het samengaan met 
de CVP." 
De briefschrijver vindt het onbe
grijpelijk dat verkozenen uit de 
arbeiderswereld kunnen samen
gaan met „de liberale Tindemans 
en de antisyndikalist Van Rom-
puy". Hij raadt Tindemans en Co 
aan het Evangelie eens na te 
lezen, vooral waar het gaat om 
begrippen als naastenliefde en 
rechtvaardigheid. 
Tot slot pleit hij dat het ACW ei
gen vertegenwoordigers naar het 
parlement zou afvaardigen, „men
sen die nog de geur kennen van 
een fabriek, die echt weten wat 
het is gekonfronteerd te worden 
met werkloosheid, die echt aan 
den lijve ondervonden hebben 
het te moeten rooien met een 
klein inkomen." 

...niet 
eeuwigdurend 
De redaktie van „De Volksmacht" 
oordeelde dat een dergelijk 
schrijven niet ongemoeid kon ge
laten worden. In een nota wordt 
gesteld dat „De globale kristelijke 
arbeidersbeweging, waarin alle 
deelorganizaties verbonden zijn, 
uitdrukkelijk gekozen heeft voor 
één partij. Voor de CVP." 

Dit is, aldus de redaktie, niet ge
schied uit pure liefde voor die 
partij, maar vanuit de overtuiging 
dat in de huidige situatie via deze 
partij de politieke draagkracht 
van het ACW het best kan door
gedrukt worden. 
Dat betekent evenwel niet dat de 
verhouding ACW-CVP eeuwig
durend zou zijn: „Elke periode 

'SC-senator August Bruart 
heeft de jongste dagen heel wat 
opzien gebaard. Als enig lid van 

. de meerderheid kantte hij zich in 
de Senaat tegen de mini-mati-
gingswet. Zijn partij zit dan ook 
wat verveeld met deze koppig-
aard. 
Maar de heer Bruart heeft het 
daarbij niet gelaten. In een brief 
aan Senaatsvoorzitter Leemans 
pleit hij voor financiële sancties 
tegen de parlementsleden die 
zich al te dikwijls schuldig ma
ken aan absenteïsme. 
De senator vindt dat de wedde 
van zijn kollega's voldoende 
hoog is om regelmatig aanwezig 
te zijn. Daarom is hij van oordeel 
dat in het parlement, zoals trou
wens in elke onderneming, een 
systeem moet uitgedokterd 
worden om de afwezigheden te
gen te gaan. Een prikklok? 

Vrede 
en recht
vaardigheid 
Het IJzerbedevaartkomitee roept 
in zijn kerstboodschap 1980 op 
tot vrede en rechtvaardigheid. 
Rechtvaardigheid houdt ook in 
dat de Vlaamse volksgemeen

schap volwaardig zelfbestuur be
komt en de onverkorte en eerlijke 
beschikking over de eigen, finan
ciële middelen. 
En het komitee vervolgt: „Recht
vaardigheid betekent tevens dat 
nu eindelijk, na 36 jaar, volledige 
amnestie verleend wordt voor 
politieke feiten en een einde 
wordt gesteld aan nog steeds 
voor velen drukkende, sociale ge
volgen van de onmenselijke re
pressie. Het is onaanvaardbaar 
dat noch bij de gelegenheid van 
de staatshervorming, noch bij de 
herdenking van 150 jaar België 
door de overheid enig gebaar 
werd gesteld." 

Faciliteiten. 
Voor wie? 
De Vlamingen van de facilitei
tengemeente Kraainem hebben 
het niet gemakkelijk. De burger
vader en zijn francofone kolle
ga's storen zich aan niets, noch 
aan het advies van de Raad van 
State noch aan de taalwetge
ving. 
Zelfs het indienen van klachten 
tegen de bestaande wantoe
standen is hopeloos geworden. 
In het beste geval gaat de goe-
verneur of de vice-goeverneur 
in op de klacht en maakt hij de 
getroffen beslissing van de 
FDF-PSC-meerderheid onge
daan. Maar ook dan legt datzelf
de kollege klacht en vernieti
ging opzij om toch maar de 
eigen wil door te drukken. 
Aldus zijn er ettelijke voorbeel
den aan te wijzen. De Kraainem-
se Vlamingen zijn het beu op 
hun eigen grondgebied behan
deld te worden alsof zij het zijn 
die van faciliteiten genieten. Of 
beter: facilieiten zouden moeten 
opeisen, want zelfs daarvan bij

zij nu verstoten! ven 

Jos Van Elawljck is een handige bliksem. In een 
brief aan zijn partijgenoot Rik Boel, voorzitter van 
de Vlaamse Raad, legt hij in het lang en het breed 
uit waarom de socialistische fraktie waarvan hij de 
voorzitter is, het voorstel niet heeft gesteund om 
een kommissie ad hoc over de menselijke en so
ciale gevolgen van repressie en epuratie op te 
richten. En om in die kommissie eventuele voor
stellen voor de mildering van deze gevolgen te on
derzoeken. 
Oh nee, hij en zijn fraktie hebben er niets tegen dat 
aan dit dossier eindelijk wat zou worden gedaan. 
Hij en zijn fraktie vinden alleen maar, dat zulks niet 
kan in de Vlaamse Raad. Omdat die daartoe niet de 
bevoegdheid heeft. Hij en zijn fraktie zijn er dus 
hard voor gewonnen, dat deze aangelegenheid zou 
behandeld worden op het nationale vlak. 
Jos Van Elewijck is van Antwerpen en niet van 
gisteren. Hij weet dat er op het nationale vlak geen 
doorkomen aan is, alleen reeds omwille van het 
verzet van de Franstaligen. Als de Vlaamse Raad 
niet kan en het Belgisch parlement niet wil, dan 
mogen Jos Van Elewijck en de zijnen doen gelijk 
Pilatus. En op hun beide oren slapen: zij kunnen 
het laten bij een vage verklaring van goodwill. En 
voor de rest de sociale en humane gevolgen van 
repressie en epuratie laten voor wat ze zijn: 
asociaal en inhumaan. 
Waarom echter, waarom zouden wij alleen de 
Vlaamse socialisten met hun neus op de eigen 
schijnheiligheid duwen 7 De Vlaamse liberalen, die 
zich af en toe nog beroepen op humanistische tra

dities, zeggen eenvoudigweg njet En voelen niet 
eens de behoefte, om hun asociale en inhumane 
houding te verduidelijken in een brief aan wie dan 
ook. 

De CVP dan, met de C van christelijk, zal toch wel 
beter wezen ? Ten slotte werd het initiatief in de 
Vlaamse Raad genomen door het CVP-kameriid 
Bourgeois ? 

Wie zijn wij om het hart en de nieren van Bour
geois te doorgronden ? Misschien meent de man 
het wel goed. Misschien beseft hij niet eens dat hij 
— als zoveelste CVP-alleenloper vóór hem — de 
rol van nuttige idioot en van partij-alibi speelt Wij
len Lode Kiebooms, die in een Duits koncentratie-
kamp had gezeten maar desondanks het vuur uit 
z'n sloffen liep voor amnestie, heeft in al zijn bra-
vigheid dezelfde rol jarenlang gespeeld. Een alibi 
voor de CVP die, telkens als Kerstmis voor de 
deur stond, uitpakte met „haar" amnestie-voor
vechter. Om diens eisen en opvattingen reeds de 
dag na Kerstmis te verloochenen. 

Op een paar blaadjes na is de scheurkalender van 
het jaar 1980 leeg. Opnieuw is een jaar voorbijga-
tikt, het zesendertigste sinds de Tweede Wereld
oorlog, zonder dat er een schijn van de schim van 
een schaduw kwam inzake amnestie. Dit was het 
honderdvijftigste jaar van de staat België. Een ju
beljaar met grote J, zoals dat heet Zonder enige 
amnestiërende maatregel. Dit was het eerste jaar 
van de Grote Staatshervorming. De geboorte van 
de Vlaamse autonomie zoals dat heet Maar met 
geen kruimeltje Vlaamse bevoegdheid om ook 
maar één centimetertje rechtvaardigheid en barm
hartigheid te kunnen of te mogen betonen. 
Nog een toemaatje. In 1960 schreef iemand vol
gende treffende gedachte neer: „Ons Vlaams 
wezen werd verminkt door de uitzonderingswetge
ving van de repressie en men wil van dit instru
ment van onderdrukking niet afzien. Voor ons is 
het een reden te meer om de eis van amnestie te 
stellen." Ra, ra: wie schreef dat toen, met waar
schijnlijk een krop in zijn pen? 
De gewezen voorzitter van de Christelijke VP en 
huidige eerste minister , juist! Wilfried Martens. 
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Sociaal-ekonomisch 

Somber statistisch profiel 

Vechten tegen de bierkaai 
We zijn het onderhand gewoon 
geworden geen triomfalistische 
cijfers over onze eiconomische 
bedrijvigheid meer afgedruict te 
zien. Waar een paar jaar geleden 
door „bevoorrechte waarne
mers" en ook door een handvol 
politici werd gewezen op het 
krisisvirus — op gang gebracht 
door de petroleumgok van de 
oliesjeiks — is het nu ook In ons 
land tot elkeen doorgedrongen 
dat we In een enorme donkere 
tunnel zijn beland, en dat we 
geen goede moed hoeven te 
hebben om er na nieuwjaar al
weer uit te geraken. Er zijn wel 
prognoses (onder meer van de 
Organizatie voor Ekonomische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
— OESO) over de waarschijnlij
ke evolutie van de ekonomische 
barometer, waarbij ons land er 
op het gebied van ekonomische 
groei nog niet zo slecht uitkomt 
in vergelijking met tal van ande
re Westerse landen. 
Maar thans kraakt het toch 
langs alle kanten; In alle be-
drijfssektoren, in alle gewesten 
van ons land. 
Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft andermaal, bij gele-
geniieid van de publikatie van zijn 
jaarlijks „statistisch profiel van de 
ondernemingen in Vlaanderen", 
de alarmklok geluld. Vier jaar ge
leden was dat nog een triomfalis
tisch rapport; vandaag gaan ook 
in Vlaanderen de zaken alles be
halve goed, hoewel nog immer 
moet blijken dat de Vlaamse ge
meenschap onder meer wat be
treft de produktivitelt boven het 
nationaal gemiddelde uitstijgt 
Door het ontbreken van een ge
past beleid om de Vlaamse eko-
nomie uit de krisis te halen, blijven 
we evenwel voortdurend dieper 
wegzinken in de krisispoel. 

Exportkansen 
Eén van de sterke troeven van de 
Vlaamse bedrijvigheid (maar te
gelijkertijd een zwakke plek door 
het ontbrekend overheidsbeleid) 
Is de aktivitelt van bijzonder veel 
kleine en individuele ondernemin
gen. Maar ook de kleine onderne
mingen sluiten dag-op-dag hun 
deuren. Sedert 74 (dat Is op 7 
jaar tijds) zijn er zomaar eventjes 
25.400 kleine ondernemingen 
minder In Vlaanderen. 
De Vlaming laat evenwel de ar
men niet zakken, want jaarlijks 
komen er nog immer gemiddeld 
16.300 nieuwe ondernemingen 
bij. (Maar er zijn dus elk jaar meer 
faillissementen en ontmantelin
gen). 
Vlaanderen telt weinig echte gro
te ondernemingen. De diensten-
sektor neemt relatief In belang 
toe. 
Algemeen slaat de krIsIs In elke 
ekonomische sektor toe, maar er 
zijn toch behoorlijke verschillen. 
Vooral In de industrie werden 
aanzienlijk veel afdankingen sinds 
74 genoteerd: niet minder dan 
110.000 jobs verdwenen in Vlaan
deren in deze sektor. (En dat 
terwijl In de bouwsektor tot vorig 
jaar er nog zowat 12.000 werk
plaatsen bijkwamen). 
In de textiel, kleding, elektrotech
niek, hout, voeding en bouwmate
rialen vielen tienduizenden werk
lozen. 
Alleen transportmaterieel en fijn-
mekaniek konden hun bedrijvig
heid en werkgelegenheid op peil 
handhaven. 

m 

Het is onderhand geweten dat de 
Vlaamse ekonomie uitermate 
sterk afhankelijk is van de export
kansen; enorm meer dan de 
Waalse bedrijven. Ondanks de 
krisis hebben de Vlaamse onder
nemingen vorig jaar nog behoor
lijk méér geïnvesteerd dan de 
drie voorgaande jaren. Verschil
lende tekenen wijzen er dus op 
dat in Vlaanderen nog immer de 
bereidheid bestaat om behoorlijk 
te ondernemen en te werken. 
Maar, omdat de Vlaamse ekono
mie het in belangrijke mate moet 
hel)ben van de export — die 
enorm konjunktuurgevoelig is — 
maken we ook in de Vlaamse 
ondernemingen de ineenstorting 
mee van de rendabiliteit en Is de 
voorheen traditionele snelle eko
nomische groei drastisch afge
remd. 

Mooie woorden 
Tot In de treure hebben Vlaams
nationalisten In het parlement en 
tot op regeringsniveau gehamerd 
om een aanzet te krijgen naar 
een specifiek ekonomisch beleid, 
geschoeid op de leest van de 
bedrijvigheid In Vlaanderen. Maar 

het is al die tijd een vechten tegen 
de bierkaai geworden. Met als 
gevolg dat nu de multinationale 
ondernemingen op arrogante wij
ze hun bedrijfspoorten bij ons 
sluiten en hun bedrijvigheid over
plaatsen naar de zogeheten lage-
loonlanden, de kleine en mkddet-
grote ondernemingen in Vlaande
ren té weinig gewapend zijn om 
het ontij te trotseren. Inmiddels 
zag wel een zogenaamde Vlaanv 
se deelregering het levenslrcht 
maar die schijnt op de eerste 
plaats werk te maken van het 
naar Waals voort>eeld pompen 
van gemeenschapsgeld In zielto
gende sektoren en bedrijven. De 
nog levenskrachtige sektoren 
worden zonder verpinken aan 
hun k)t overgelaten. Een eigen 
Vlaams ekonomisch beleid Is nog 
langs geen kanten te bespeuren. 
Het was dan ook niet weinig 
huichelachtig dat CVP-minister 
Gaston CSeens, voorzitter van de 
Vlaamse deelregering, onlangs bij 
een toespraak voor het VEV-
Antwerpen een pleidooi hieki 
voor een apart beleid... Was (en 
is) hij niet één van de sterke 
beleidsmachten die halsstarrig 

een unitaire politiek aankleefden? 
Maar ook deze unitarlst blijkt zijn 
hulk naar de wind te zetten; hij 
betoogde dat de Vlaamse ekono
mische realiteit niet dezelfde is als 
de Belgische, dat de stijging van 
de aHseidsproduktivlteit In Vlaarv 
deren ver boven het nationaal 
gemiddelde uitstijgt dat het so
ciaal klimaat er gunstiger is dan in 
Wallonië, dat Vlaanderen meer 
exportgericht is, enzomeer„ 

Als die man nu plots, met zijn poli
tieke machten, de pleidooien van 
de Vlaamsnationalisten over
neemt dan zou van hem mogen 
verwacht worden dat hijzelf de 
eerste stoot geeft voor de uit
bouw van een geëigend Vlaams 
ekonomisch beleid. Alles is nu 
onderhand tot in den treure ge
zegd en geschreven. Alleen moet 
er ook nog Iets aan gedaan wor
den. Maar het klinkt allicht te mooi 
dat de Vlaamse gemeenschap in 
de jaren '80, mkkJen de internatio
nale krisis, een begin van geëi
gend ekonomische macht zou 
verwerven. Daar, en alleen daar, 
zit nochtans de mogelijke brede 
uitweg uit de krisis. 

Zure citroen 
De wijze waarop bedrijfssluitingen 
zonder blikken of blozen worden 
aangekondigd heeft nu soms echt 
geen naam meer. 

De handelwijze van de Franse 
direktie van (Citroen deed nu vori
ge week toch echt wel de deur 
dicht Als een donderslag bij hel
dere hemel liep op de perstelexen 
het bericht binnen dat op 31 de

cember de montagefabriek in 
Vorst alle aktivltelten staakt; de 
bedrijfssluiting, zo werd er nog 
aan toegevoegd, is definitief. 
Minister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes mocht het nieuws vla 
de pers vernemen, het gaat hier 
niet om een bedrijfsafdeling in 
zware moeilijkheden. De direktie 
zelf gaf toe dat de produktivitelt 
van de arbeiders In Vorst voor
beeldig hoog ligt maar er wordt 
wél gejammerd om de naar ver
luidt hoge loonkosten, terwijl an
derzijds het voornaamste motief 
van de afdankingen en bedrijfs
sluiting vooral de „globale moeilijk
heden van de C/froënproep" blijkt 
te zijn. 
Destijds kwamen multinationals — 
in de golden sixties — afgezakt 
naar ons land waarbij ze rijkelijk 
expansiekredieten In dank aan
vaardden. Toen lagen de lonen 
ook al hoger dan in de lage-loon-
landen; toen werd vooral ge
dweept met onze nog immer ge
prezen produktivitelt 

Maar in het kader van internatio
nale reorganizatieplannen blijken 
de multinationals nu algemeen hun 
valiezen te pakken. 

En de ministers van de Belgische 
regering, ze kijken lijdzaam toe, 
pompen geld In zieke bedrijven, en 
laten de eigen nog levenskrachti
ge bedrijven aan hun lot over. 

Job-beurs 
In Antwerpen werd een „Job-
info-beurs" georganizeerd met 
1.000 werkaanbiedingen waar
voor 8.000 belangstellenden de 
standjes van 51 bedrijven voor-
bijslenterden. Deze innovatie op 
het gebied van werkaanbieding 
bleek vrij spoedig een overweldi
gend sukses, zodat het kabinet 
van Arbeid en Tewerkstelling de 
organizatoren verzocht om een 
draaiboek van dit job-treffen te 
maken opdat het initiatief in an
dere gewesten zou kunnen nage
daan worden. Deze job-beurs 
heeft duidelijk aangetoond dat 
het met het administratief sys
teem van arbeidsvoorziening 
nogal danig mank loopt en dat 
de kritiek op de „luie werklozen' 
alles behalve algemeen kan gel
den. 

ASLK-
staatsbank 
Begin vorige week deed de 
Vlaamse Personeelsvereniging 
van de ASLK nog een ultieme 
oproep tot de regering om het 
ontwerp tot omvorming van de 
ASLK tot openbare bank niet 
door te voeren „geziefi duidelijk 
blijkt dat er in feite niet eens een 
elementaire baeisconaensua 
aanwezig ia om met alle konae-
kwentiea vandien de ASLK orga
niek tot openbare bank te her-
atruktureren.' 
Het gaat de Vlaamse ASLK-ver-
eniging niet alleen om verdeel
sleutels in benoemingen en kom-
munautaire dosering, maar de 
jongste tijd werd in menige pu
blieke diskussie vooral een 
groot vraagteken geplaatst ach
ter het nut van zo 'n staatbank 
voor de ekonomische bedrijvig
heid. 
De Vlaamse personeelsvereni
ging van de ASLK is terzake 
duidelijk: „Gezien de konae-
kwentiea van het ontwerp van 
ataatsbank vraagt de Vlaamae 
gemeenschap géén ASLK-open-
baar bankatatuut in de huidige 
omstandigheden.' Tevens werd 
er nogmaals op gewezen dat „en
kel een bedrijfsekonomisch ver
antwoorde tweeledige gemeen
schapsoptiek inzake regionale 
dimensie te aanvaarden is, wil de 
Vlaamse gemeenschap met zijn 
méér dan 85 Lh. spaarinbreng 
ook in de omgevormde ASLK 
niet inatitutloneel geminorizeerd 
geraken.' 

Dit gevreesde vergiftigd ge
schenk werd in de nachtelijke 
maratonzitting van de minister
raad, de laatste van '80, er toch 
doorgesluisd. 
Het toevalC?) wil dat het uitgere
kend minister Geens is die als 
minister van Financiön geruime 
tijd het staatsbank-projekt liet 
uitwerken, terwijl hij onlangs op 
een VEV-toespraak een harts
tochtelijk pleidooi hield voor een 
geëigend Vlaams ekonomisch 
beleid. Het één zijn woorden, het 
andere zijn daden en onomkeer
bare feiten. 
Men heeft nimmer de Vlaamse 
sociaal-ekonomische partners 
hun mening gevraagd over de 
wenselijkheid van zo 'n staats
bank. En over de drieledige of 
tweeledige regionale dimensie 
blijft nog een enorme dikke mist 
hangen. Alvast is geweten dat de 
Brusselse deelregering bij top
benoemingen een flinke vinger in 
de pap zal hebben. Wat meteen 
onvermijdelijk de Vlamingen in 
de minderheid plaatst tegen de 
Franstaligen, terwijl de staats
bank wél zal werken met nage
noeg 65 procent Vlaams geld. 
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m Opinie 

Naar verluidt zouden de inwoners van de Brusselse agglomeratie dan toch nog vóór het einde van het jaar ver
lost worden van de stijgende hoop stinkend vuil op hun stoepen Dat het in de „hoofdstad van Europa" („Ie car-
refour de l'Europe" zoals zijzelf het zeggen) zover kon komen, is een sprekend staaltje van het tienjarig wan
beleid in de door francofone racisten bestuurde hoofdstedelijke agglomeratie Het agglomeratiebestuur had 

.alvast sinds jaren een maatregel getroffen het invoeren van een jaarlijkse agglomeratietaks op de verwijde
ring van het huisvuil 

En nu 
Mathot?... 
Ook Brussel-hoofdstad heeft 
aangekondigd een referendum 
te organizeren. Dat zal minister 
Mathot van Binnenlandse Za
ken geenszins plezieren. De 
hoofdstad valt immers onder 
zijn voogdijbevoegdheid. 
In een antwoord aan Jef Valke
niers verklaarde de minister on
dubbelzinnig dat een referen
dum enkel mag handelen over 
zaken van gemeentelijk belang. 
Mar toen was het nog windsti l 
op het Brussels stadhuis. 

Even afwachten dus of uit zijn 
daden even ondubbelzinnig zal 
blijken dat vragen over de 
Vlaamse randgemeenten de 
Brusselse gemeente geenszins 
aanbelangen. 
Veel hoop koesteren we niet„ 

...nog een 
wetsover
treding? 

rechtstelsels naast mekaar be
staan. 
Het gemeentebestuur van Ko
men mocht zich ongestraft ont
trekken aan de wettelijke ver
plichting om een Vlaamse ge
meenteschool op te richten. Van 
de Brusselse gemeenten wordt 
geduld dat zij een referendum 

organizeren, dat indruist tegen 
de wettelijke en grondwetteli jke 
bepalingen en ondanks een 
schorsing van de gouverneur. 
Het gerecht in Luik gaat nog een 
stap verder: het schieten op 
Vlamingen geldt niet langer als 
een misdrijf. 
Als een rechtsorde met twee 

maten kan men dit allemaal niet 
meer omschrijven. Eerder moet 
gesteld dat er voor de francofo-
nen helemaal geen rechtsorde 
meer is. 

Ondanks 
deficit 
Reeds een elftal Brusselse ge
meenten hebben de beslissing 
genomen een referendum in te 
richten Een negatieve beslissing 
kwam er tot nog toe enkel te 
Wezembeek-Oppem en te St-
Jans-Molenbeek 

In deze laatste gemeente ging 
een vinnige diskussie vooraf, 
waarbij bleek dat de Franstaligen 
moeilijk tot een eensgezinde hou
ding geraakten Vooral de fraktie 
van de Franstalige socialisten lag 
dwars Bij de uiteindeijke stem
ming werd het referendum ver
worpen met 20 stemmen tegen 
14 

Woedend verliet de FDF-fraktie 
het gemeentehuis Als volgende 
agendapunt stond de begroting 
genoteerd Het tekort hierop be
draagt meer dan 150 miljoen' 

Vlaams 
en nazi 
Na de Franstaligen, nu ook de 
Nederlanders. 
De Franstaligen hebben er een 
handje van weg om de Vlamin
gen af te schilderen als fascis
ten en neo-nazi's. De Nederland
se omroep NOS is dezelfde weg 

opgegaan. In de aktualiteitenru-
briek „Panoramiek" werd vorige 
week aandacht besteed aan de 
opkomst van het neo-nazisme in 
Europa. Daarbij kwam ook de 
jaarlijkse IJzerbedevaart te 
Diksmuide ter sprake. Maar 
deze werd in een dergelijk dage-
licht geplaatst alsof enkel recht
se extremisten en fascisten de 
weide zouden betreden. 
Een honderdtal Gentse TAK-jon-
geren zijn te Hilversum hierover 
hun ongenoegen gaan uiten. Te
recht stelden zij dat de IJzerbe
devaart ieder jaar een ontmoe
tingsplaats is voor Vlamingen, 
wars van elke partij, ideologie of 
geloofsovertuiging. 

Kloof 
De wijze waarop de „sociale part
ners" hebben gereageerd op het 
regeringsontwerp van centraal ak
koord kon nauwelijks beter aan
duiden op wat voor een verschil
lende wijze in Vlaanderen en Wal
lonië gereageerd wordt op de eko-
nomische knsis 
Vooral bij de twee grote vakbon
den zit de kommunautaire kloof 
diep BIJ het ACV lag de Waalse 
zusterorganizatie geruime tijd 
dwars, terwijl bij het ABVV uitein
delijk de vakcentrales in Wallonië 
de bovenhand gehaald hebben 
met hun neen-stem en met de 
gratis-erbij gegeven dreiging van 
straatakties allerhande 
Een tijd geleden hebben de vak
bonden — en ook de patroonsor-
ganizaties — een organizatori-
sche mutatie gekend, maar op het 
vlak van sociaal-ekonomisch be
leid heeft dit tot op vandaag nog 
met het minste resultaat gehad 

Gelukkig Nieuwjaar? 

Meer dan waarschijnli jk zal Ma
thot de zoveelste francofone 
wetsovertreding dulden. Het be
gint er trouwens hoe langer hoe 
meer op te lijken dat er in dit ko
ninkrijk twee verschil lende 

België staat niet meer op de rand van het 
bankroet, België is bankroet. 
Reeds jaren klaagt de Volksunie de politiek 
van de verschillende traditioneel gekleurde 
regeringen aan. Begroting na begroting be
zwoer de VU de regeringspartijen op te 
houden met haar Sint-Niklaaspolitiek, haar 
subsidies aan ten dode opgeschreven be
drijven, haar prestigieuze projekten. 
Keer op keer fiekelde de VU de ongebreidel
de staatsuitgaven, het steeds groeiend te
kort op onze handels- en betalingsbalans, 
de leningen in het buitenland. 
De kritiek van de VU werd regering na 
regering van tafel gevaagd. En vandaag 
staan we zover: het 150-jarig België is 
bankroet! 

Officieel telt ons land bij de 400.000 werklo
zen. Officieel, want in werkelijkheid — 
BTK'ers, brugpensioenen, stagiairs, vrijge
stelden van stempelkontrole en tewerkge
stelde werklozen bijgerekend — zijn er 
reeds meer dan 500.000 werklozen. Niemand 
hoeft ervan overtuigd te worden dat deze 
toestand onhoudbaar is. 
De staat zal in 1980 ongeveer 
180.000.000.000 fr. meer uitgegeven hebben 
dan ontvangen. Onze handelsbalans sluit 
met een tekort van ongeveer 200.000.000.000 
fr. Dit wil zeggen dat wij voor meer dan 
200.000.000.000 fr. meer invoeren, dus be
taalden, dan uitvoerden, dus dan we ver
dienden. 
De staatsschuld aan het buitenland blijft op 
een onheilspellende wijze stijgen. Nu reeds 
bedraagt die schuld meer dan 20.000 fr. per 
inwoner, terwijl de binnenlandse schuld on
geveer 260.000 fr. per inwoner bedraagt. 
Ons industrieel apparaat \s hopeloos verou
derd. De hoge produktiekosten hebben tot 
gevolg dat onze produkten op de buiten
landse markt verre van attraktief zijn. Zi j zijn 
ofwel veel te duur, ofwel verouderd. Een ver

nieuwend en entoesiast wetenschappelijk 
beleid blijft achterwege. 
De Belgische bureaukratie telt ongeveer 
900.000 ambtenaren, dit wil zeggen 70 "/o 
van de aktieve beroepsbevolking. Een getal 
dat veel hoger ligt dan dat van onze buur
landen. 
Het werken, sparen en ondernemen wordt 
zodanig belast dat de bevolking de armen 
ontmoedigd laat zakken. België zit opgeza
deld met één van de hoogste belastingsvoe
ten van Europa. Elke loontrekkende in dit 
land werkt 6 maanden voor de staat. 
Het Is niet met leedvermaak dat de Volks
unie deze negatieve balans opmaakt. De 
Volksunie beschouwt het echter als haar 
plicht de verantwoordelijken voor dit failliet 
aan te klagen. Deze droeve balans is het re
sultaat van een meer dan 30-jarig bewind 
van CVP, P W en SP. 
Dat de regering Martens IV nu plots en met 
hoogdringendheid, beroep deed op het par 
lement om nog voor januari '81 een sane 
ringsplan door te drukken is hoogst hypo 
kriet. Het is niet alleen schijnheilig maa, 
zelfs amoreel nu aan paniekzaaierij te doen. 
De Volksunie verwerpt het nationaal red 

dingsplan van Martens IV en accepteert het 
niet dat het parlement medeplichtig wordt 
gemaakt aan het doorvoeren van deze mis
kleun. 
De maatregeien die werden uitgewerkt tot 
sanering van ons ekonomisch leven leggen 
immers nogmaals alle lasten van de krisis 
op de schouders van de bevolking. De 
bevolking die dit jaar, vooral door toedoen 
van de P W via indirekte belastingen reeds 
in hoge mate voor het failliet van deze staat 
moest opdraaien. 
De Volksunie accepteert het nationaal red
dingsplan van Martens IV niet omdat er van 
een drastische beperking van de overheids
uitgaven geen sprake is. Inleveren is een pa
rool dat alleen voor de bevolking opgaat 
Nochtans is het niet de bevolking, maar de 
overheid die duidelijk boven haar middelen 
leeft. 
De traditionele partijen zouden zich drin
gend moeten realizeren dat onze kleinkinde
ren tot in het jaar 2030 nog hard zullen moe
ten werken om de schulden van nu, het re
sultaat van minstens 30 jaar wanbeleid, 
terug te betalen. De traditionele partijen 
moeten eindelijk beseffen dat zij de toe
komst van ons nageslacht zwaar aan het hy-
potekeren zijn. Slogans als „omdat mensen 
belangrijk zijn" en „voorspoed door moed" 
ten spijt. 

De Volksunie beseft dat dit geen prettige 
vooruitzichten zijn voor het komende 1981. 
De Volksunie hoopt echter dat U uit deze 
droeve balans de nodige konklusies zal 
trekken. 
Wi j wensen ondertussen allen veel moed en 
.sterkte toe voor het nieuwe jaar! 

W i l l y De Saeger, 
A lgemeen sekre ta r i s van de V U 
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Wetstraat 

Het eerste kwartaal van de 
parlementaire zittijd is om. Maan
dagavond legde de senaat de 
laatste hand aan de mini-mati-
gingswet, terwijl de Kamer reeds 
vrijdagnacht kon afhaken en op 
kerstreces gaan. 

„Bij hoogdringendheid" is waar
schijnlijk de meest gebruikte uit
drukking geweest tijdens de jong
ste vergaderingen. In een spurtje 
werden een reeks zaken afgehan
deld die reeds maanden aansle
pen of die na de jaarwisseling van 
kracht moeten worden: de huur
wetgeving, de steun aan de bouw-
sektor, het pensioen van zelfstan
digen, de prijzen van farmaceuti
sche produkten en een laatste 
reeks begrotingen van 1980. 

Tussendoor, maar al even drin
gend, werd als een „fait divers" de 
mini-matigingswet besproken. Of
tewel de „mono-krisiswet met al 
even weinig om het lijf', zoals 
Oswald Van Ooteghem ze be
stempelde. 

Meer dan achttien maanden heb
ben regering en sociale partners 
verstoppertje gespeeld. De Ka
mer kreeg net één dag; de Senaat 
nauwelijks enkele uren. Met dien 
verstande dan nog, dat geen jota 
aan de wet mocht gewijzigd wor
den. 

„Bij hoogdringendheid" 
De vraag moet gesteld worden of 
de sociaal-ekonomische proble
matiek wel op het juiste niveau 

aangepakt wordt Niet dat de 
noodzaak van een ekonomische 
demokratie twijfels oproept Voor-

Tijdens de bespreking van de matigingswet hekelde Hugo Schlltz de wijze waarop de opbrengst van de loon
matiging zal worden besteed: „Wat bij Citroen gebeurt, zou tot nadenken moeten stemmen. Citroen zal weg
trekken omdat het kapitaal te Frankrijk meer opbrengt De andere elementen zoals werkkracht en 
produktiviteit zijn in dit land immers beter.' 

waarde daartoe is evenwel, aldus 
Hugo Schikz, dat de open demo-
kratische spelregels van kracht 
zijn, wat thans geenszins het geval 
18, en dat de uiteindelijke verant
woordelijkheid bij het parlement 
berust 
Een tweede vraag betreft de zo 
geroemde gewestvorming. Een 
dode mus, die aan gewesten en 
gemeenschappen niet één grein
tje sociaal-ekonomische inspraak 
toespeelt En toch, Michel Capoen 
herhaalde het nog maar eens, „een 
zelfstandig Vlaanderen zou beter 
gewapend zijn om de uitdagingen 
van de toekomst op te vangen. 
Onze werkkracht, onze kreativiteit 
en onze ondernemingszin zouden 
in een gunstig sociaal klimaat kun
nen gedijen." 
Het parlement en de gemeer. 
schappen zijn door de regering als 
„peuters" wandelen gestuurd. Va
dertje „Belgische staat" heeft de 
krisis aangepakt., volgens het al
oude stramien. Aldus blijft de kate-
gorie waartoe men als burger be
hoort doorslaggevend. Naar de 
financiële draagkracht wordt nau
welijks gekeken. De sociale poli
tiek in ons land blijft onwrikbaar 
geankerd aan het onderscheid 
tussen werknemers, zelfstandi
gen, werkgevers, vrije beroepen 
en noem maar op Een verschillen
de benadering van de meer be-
goeden, of zij nu werknemers of 
zelfstandigen zijn, en de minder 
begoeden zou heel wat meer aan
gewezen zijn. 

Even onrustwekkend is de beste
ding van de opbrengst van de 
loonmatiging. Een belangrijke OF>-
tie, waarop het antwoord momen
teel uitblijft Hugo Schiltz somde 
tijdens zijn tussenkomst enige 
blanco-checks op die momenteel 
aan de burger gevraagd worden: 
„ Welke strukturele veranderingen 
komen er? Welke produktie-sti-
mulansen worden er voorzien? 
Wordt enkel gerekend op een 
verlichting van de schatkist of 
komt er een wezenlijk nieuw in
dustrieel beleid? Wat zal de over
heid ondernemen om nieuw risico
dragend kapitaal aan te trekken?" 
Allemaal ofjen vragen, die noch
tans de zingeving van de loonmati
ging inhouden en het in stand 
houden van de werkgelegenheki 
en de industrie. 

Net voor de stemming verwoord
de Rob Vandezande lakoniek het 
standpunt van de Volksunie: 
„Onze fraktie zal tegen het ont
werp stemmen. Aan dit ontwerp is 
geen saneringsplan veHsonden en 
evenmin een uitzicht op industriële 
heropleving. Voor het overige 
wensen wij iedereen een Zalig 
Kerstfeest en een Gelukkig 
Nieuwjaar." 

Daarmee viel het doek over het 
parlement anno 1980. 

REL 
UE 

De heer Martens, eerste minister: 
„ D Daarvoor kan naar de maat
regelen van de regering Martens 
III worden verwezen, een belas-
tingsve'rmindering van 10 miljard 
inbegrepen." 

De heer Knoops (in het Frans): „U 
gaat prat op wat U doet f (Ge
roep). 

De heer Martens, eerste minister 
(in het Frans): „Heel de regering 
stond daar achter. Het regeerak
koord werd nageleefd. Maar elke 
regering wordt opnieuw „maag
delijk", zoals iemand heeft ge
zegd." 

De heer Knoops (in het Frans): 
„Maar toen kwam er telkens een 
andere eerste minister." 

De heer Martens, eerste minister 
(in het Frans): „Volgens genoem
de spreker werd dezelfde per
soon telkens weer maagd bij elke 
nieuwe regering." (Gelach) 

P-Sprokkels 
• Bij de bespreking van de be
grotingen van Buitenlandse Zaken 
drong Wim Jorissen aan op een 
betere ekonomische vertegen
woordiging bij de samenstelling 
van ambassades en gezantschap
pen en op een betere aanwending 
van onze landgenoten in het bui
tenland. 
• Rob Vandezande van zijn kant 
protesteerde fel tegen de taalka-
ders in de BDBH. Aan de hand van 
objektieve cijfergegevens veegde 
bij de vloer met de 50—50 verhou
ding. Zelfs een 60—40 verhouding 
zou een toegeving vanwege de 
Vlamingen inhouden. 
• De rijksmiddelenbegroting 
vormde voor Frans Van der Eist 
een ideale gelegenheid om te plei
ten voor een andere politieke aan
pak. De beperkte beschikbare 
middelen worden verkeerd aange
wend. Daarenboven kan binnen 

FDF-eertot meerdere FDF-eer 
de huidige Belgische kontekst de 
voor Vlaanderen gewenste poli
tiek niet gevoerd worden daar de 
gewestvorming onvoldoende ver 
gaat. 

• Hektor De Bruyne bleef vooral 
bij de hoge rijksschuld stilstaan. 
Volgens zijn schatting zou vol
gend jaar voor ongeveer 500 mil
jard moeten geleend worden, gro
tendeels in het buitenland. Tevens 
wees hij op de noodsituatie van 
België op de internationale geld
en kapitaalmarkt 

• Rob Vandezande wendde het 
debat aan om te wijzen op de 
miljoenen verspillingen ten gevol
ge van de inrichting van de refe
rendums in het Brusselse. On
danks het optreden van de goe-
verneur buigen de regering en de 
Vlaamse ministers voor de Brus
selse pasja's. (2ie verder blz. 28) 

Het wordt als-maar-door moeilij
ker om kalm aan te staren tegen 
de onmondigheid en de laksheid 
van de Vlaamse meerderheid. Te
meer daar langs frankofone zijde 
arrogantie en geniepigheid troef 
zijn. 
Woensdagavond, na de behande
ling van de medegedeelde agen
da, bedacht kamervoorzitter Mi
chel de napratende franstalige po
litici met een laatste karweitje: een 
wetsontwerp over een „konsolida-
tielening". Heel konkreet een bij
komende toelage van 700 miljoen 
voor de Brusselse gemeenten en 
agglomeratie. 
Net tevoren was de begroting 
1980 voor de Brusselse geweste
lijke aangelegenheden door de 
parlementaire sluis versast Met 
onder meer een aanvullende dota
tie van 600 miljoen vanwege het 
Gemeentefonds voor de Brussel
se gemeenten. 

Applaus op alle banken, volgens 
Beknopt Verslag. Tegelijk meer 
dan 1 miljard in de bodemloze 
hoofdstedelijke schatkisten. De 
zoveelste maal. 

Het protest van voorzitter Vic 
Anciaux, de dag nadien, werd 
weggewuifd. Te laat volgens stie-
kemerd Michel. Zonder steun van
wege de Vlaamse meerderheid. Al 
even eenzaam predikte Bob Maes 
in de Senaat IJdel bleek zijn hoop 
dat „de Vlaamse kollega's niet het 
enige resterende wapen uit de 
hand zullen geven om bepaalde 
Brusselse potentaten tot bezin
ning te brengen." 

Sinds jaar en dag maken CVP, SP 
en PVV dreigend een vingertje 
dat het nu allemaal welletjes is. 
Sinds jaar en dag beloven de 
franstalige Brusselaars verbete
ring. Vandaag opnieuw. Het blijft 
bij loze dreigementen. Geregeld 

worden PDF en co van de nodige 
— grotendeels Vlaamse — fond
sen voorzien om kwistig rond te 
strooien en de Vlamingen op de 
kop te zitten. 

Huisvuil wordt tot in de faciliteiten
gemeenten opgehaald. Informatie
bladen tot meerdere eer van de 
FDF-pasja's worden gratis be
deeld. Referendums, grootse mas-
todont-aktiviteiten,.. het mag alle
maal. Ernstige problemen als gast
arbeid en huisvuil blijven etteren. 
Op dit alles past slechts een ant' 
woord: de financiële kraan dicht
draaien! Of werd ditmaal de waar
schuwing van Bob Maes ernstig 
genomen: „De financièle en ande
re perikelen waarmede de Brusse
laars nu kampen, zouden hun het 
besef moeten bijbrengen dat zij in 
eigen belang t>est niet de banden 
met Vlaanderen zouden verbre
ken. Zij zouden er zelf de grootste 
schade door lijden."? 
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LUXEMBURG — Het waren slechte dagen voor de Europese 
Ministerraad. Sedert De Gaulle Is het die instelling die zowat alle wet
gevende touwtjes in handen houdt. Kwestie de eigen soevereiniteit 
zoveel mogelijk gaaf te houden. In gouden tijden konden de leden 
vlugger een akkoord bereiken over afstand van overschot Nu de 
recessie steeds dieper in het vlees dringt, wordt elk overleg onder de 
negen lid-staten een steeds groter gezwel. Zo slaagde de Minister
raad er niet in ook maar een budget te voorzien voor de sociale gevol
gen van het afgedwongen matigingsplan. Even groot was de misluk
king omtrent een gemeenschappelijk visserijbeleid. Tot overmaat van 
rantp gaf het Europarlement in zijn decemberzitting deze Hoge 
Autoriteit zo'n geweldige opdoffer bij zijn bespreking over de 
begroting 1981 dat die vrijwel uitgeteld was. 

Begrotingsmaraton 
De bespreking van de jaarlijkse 
begroting gebeurt in het Europees 
Parlement in twee fazen. In een 
eerste faze mogen de parlements
leden wat stoom afblazen en hun 
wensen aan de Ministerraad over
maken. Die korrigeert geeft wat 
toe en wijst het merendeel van de 
amendementen af en legt zijn ont
werpbegroting tenslotte voor 
tweede lezing aan het Parlement 
voor. Wie gedacht had dat het 
Parlement de begroting 1981 be-
leefdweg zou doorslikken, is echt 
bedrogen uitgekomen. Terwijl het 
vorig jaar voor het eerst in de 
geschiedenis van de Gemeen
schap de begroting in zijn geheel 
had afgewezen, ging het Parle
ment nu onverwacht de techni
sche toer op. Het stemde zowat 
14 miljard frank bijkomende kre
dieten goed voor sociale en regio
nale maatregelen (sektoren waar 
de Ministerraad gewoonweg aller
gisch voor blijkt te zijn) om op die 
manier het vastgeroeste beleid 
omgebogen te zien. Italië, Ierland 
en Groot-Brittannië hopen nu juist 
in deze door het Parlement aange
boden kaas te kunnen bijten en de 
grootste brokken naar zich toe te 
kunnen halen. Meteen zal de Mi
nisterraad het pnncipe van de 
unanieme stemming in eigen 
schoot moeten laten vallen. En 
wellicht het Parlement gelijk ge
ven. Als dit uitkomt dan heeft het 
Parlement aardig zijn zeggens
kracht vergroot Een kleine stap in 
de richting van een eigen Europe
se regering. Maar voor het zover 
komt zullen nog heelwat gevech
ten moeten geleverd worden. Al is 
een technisch knock out ook al 
eens aardig om meemaken. 

De Ierse 
hongerstakers 
Het Parlement nam ook een volle 
dag voor de krisis in de auto
industrie. De acht miljoen werkne
mers die in de Europese autobe
drijven hun brood vinden, zien de 
Japanse vloedgolf steeds dreigen
der afkomen. En hier zit dit parle
mentair halfrond in zijn gewone 
doen. Het fronst niet eens de 
wenkbrauwen als uitgerekend de 
liberale Susanna Agnelli uiterst 
rechts in het halfrond een vurig 
pleidooi houdt voor Europese 
steun aan de onderscheiden be
drijven. Wat zal zij bij haar thuis
komst een klapzoen gekregen 
hebben van haar broer Gianni 
Agnelli, toevallig FIAT-direkteur... 
Een heel andere wereld is die van 
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Europarlement 
slaat Ministerraad k.o. 

de kersverse voorzitster van de 
Ministerraad Colette Flesch. On
der de kritische woordvoerders 
was er vanzelfsprekend Maurits 
Coppieters. Hij sprak de hoop uit 
dat de Nederlandse minister-presi
dent Van Agt na de volgende 
topkonferentie met een verslag 
voor het Europees Parlement zal 
willen verschijnen, ook al hebben 
de Duitse Bondsrepubliek en 
Frankrijk hiertegen bezwaar. Ver
der hoopt hij dat Europa een eens
gezind standpunt zal innemen op 
de eerstvolgende Noord-Zuiddia
loog en hekelde hij het feit dat de 
begroting 1981 al te weinig voor
ziet voor de konkrete leniging van 
de honger in de wereld. Coppie
ters pleitte verder voor een ernsti
ge steun aan Polen die echter niet 
het karakter van een provocatie 
mag hebben. Tenslotte wees hij 
op de zere plek van Europa: het 
ontbreken van elk autonomie-sta-
tuut aan het merendeel van de 
regio's, waardoor de wereldopinie 
steeds weer gekonfronteerd 
wordt met tragische getuigenis
sen zoals die van de Ierse, maar 
ook van de Corsikaanse honger
stakers in de gevangenissen van 
Fresnes, Santé en Fleury. Ook 
voor hen is er recht op kerstvrede. 
Maar het drong niet doorheen de 
futuristische zelfvoldaanheid van 
dit Europees halfrond op het bit-
terkoude en ingesneeuwde Pla
teau du Kirchberg. Laat ons toch 
maar het beste hopen voor 1981. 

Jaak VANDEMEULEBROUCKE 

Coppieters' fraktiegenoot NPII 
Blaney. Deze Ierse nationalist zet
te er alles op om een ontwerpre
solutie over het lot van de toen 
stervensnabije Ierse hongersta
kers door het Europarlement te 
loodsen. Bij de stemming legde 
Blaney nog even heel de warmte 
van zijn groot hart in een pleidooi 
dat ongetwijfeld als een der men
selijkste van de jongste jaren zal 
blijken. De socialisten, blijkbaar 
zwaar onder druk van hun Britse 
Labourmannen, durfden het niet 
aan voor een hoogdringend debat 
te stemmen en zij verspilden hier
mede „hun laatste grijntje geloof
waardigheid", zoals de oprecht be
wogen Nederlandse socialist Van-
minnen het bitter uitdrukte. 
Nog erger was het gesteld met de 
kristendemokraten die het niet 
eens aandurfden een woordvoer
der af te vaardigen! De handen in 
onschuld wassen of zoiets... Zoals 
het dezelfde kristendemokraten 
zijn die reeds twee maanden lang 
een resolutie over de dagelijkse 
moordpartijen van de Salvadori-
aanse junta blokkeren, want die 
junta is... kristendemokratisch... 

Exit Roy Jenkins 
Het was het laatste optreden van 
Roy Jenkins als voorzitter van de 
Europese Kommissie. Meteen 
maakte hij hiervan gebruik om te 
pleiten voor uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Parlement 
en voor een werkelijk vernieu-
wings- en omschakelingsbeleid 
van een doodzieke Europese in
dustrie. Hij werd bijgetreden door 

De tante, de nicht en 
(jeeveedee) Acht maanden na de gedenkwaardige datum van 30 april 
waarop In Amsterdam een leger van rellenschoppers mér aandacht 
wist te trekken dan het hoogfeest — diezelfde dag — van de troons
bestijging van koningin Beatrix, blijkt de schaduw van haar voorgang
ster zich nog steeds af te tekenen op het Nederlandse openbare 
leven. Dit althans volgens de 73-jarlge schrijfster Lenie Schenk en 
haar nicht (en petekind) Magdaleen van Herk, die samen kortgeleden 
een boek lieten verschijnen onder de titel ,Juliana, vorstin naast de 
rode loper". 

Gej* 

In dat 460 bladzijden dikke geïllus
treerde boek, een Elsevier-uitgave, 
beweren de twee dames namelijk 
dat de vroegere koningin, thans 
prinses, Juliana elke maand aan
wezig is bij een gesprek tussen 
eerste minister Van Agt en het 
nieuwe koninklijke paar Beatrix en 
Claus. „Het lijkt", aldus tante en 
nicht „alsof Juliana zichzelf niet 
van de voorgrond weet wegi te 
denken". En ze voegen eraan toe: 
„Juliana loopt de kans door in de 
schijnwerper van de publiciteit te 
willen blijven staan, haar opvolg
ster Beatrix terug te brengen tot 
versiersel Een sieraad waarachter 
haar moeder Juliana blijft funktio-
neren als sluitsteen in het gewelf 
van de Nederlandse monarchie." 

Het bekend worden van deze ont
hulling, enkele dagen vóór het 
boek te koop was, leidde er toe 
dat „Juliana, vorstin naast de rode 
loper" in Nederland het meestbe-
sproken boek was van de afgelo
pen weken. Want bij een groot, zij 
het afnemend deel van de bevol
king geldt elk woord dat in ver
band met het koningshuis wordt 
geschreven en elke foto die in de 
pers over de talrijke loten van de 
Oranjestam wordt gepubliceerd, 
als een soort bijbelse getuigenis. 
Vooral de kritische uitspraken in 
de media dat Juliana zich door 
haar aanwezigheid (samen met 
prins Bernhard) bij de maandelijk
se koninklijke gesprekken met de 
eerste minister schuldig zou ma
ken aan overtreding van de 
Grondwet, deed een storm van 
verontwaardiging ontstaan in de 
brievenrubrieken van een bepaal
de, veelgelezen pers Gooi het 

boek maar in de prullenmand" 
blokletterde een vrouwelijk ex-ka-
merlid van kristelijken huize in het 
ochtendblad De Telegraaf En in 
het konkurrerende Algemeen 
Dagblad werd gesproken van Ra
zernij over aanval op Juliana. 

Twee vragen 
De vraag is of er nu werkelijk 
reden Is om golven van kritiek uit 
te storten boven het grijze hoofd 
van Neêrlandse 71-jarige oud-vor-
stin. En tegelijk daarmee of de 
boosheid van al die Oranjeklanten 
een gerechtvaardigde grond 
heeft. We gaan u op beide vragen 
het antwoord verschaffen. 
Daar is eerst de beschuldiging van 
grondwettelijk misbruik. Die aantij
ging is gebaseerd op artikel 15 van 
de Konstitutie waarin staat dat het 
afstand doen van de troon dezelf
de grondwettelijke gevolgen heeft 
als overlijden. In normale taal: een 
koningin die aftreedt is op geen 
enkele manier koningin meer. Zo 
klaar als een klontje, zegt men in 
Holland. 
Maar je kunt dan wel geen konin
gin meer zijn, je leeft natuurlijk wel 
verder als mens. Welnu, de vroe
gere vorstin die sinds 30 april 
nauwelijks nog in het openbare 
leven verschijnt stelt wél prijs op 
volstrekt /nformeie kontakten met 
de man met wie zij jarenlang we
kelijks formeel in beraad ging. De 
huidige, nu slechts maandelijkse 
gesprekken met Van Agt vinden 
plaats in een soort familiekring, 
waarbij soms ook prinses Mar
griet en haar man Pieter van Vol-
lenhoven aanwezig zijn. Er komen 
bij deze babbels, zo is officieel 

bevestigd, geen staatsrechtelijke 
of regeringszaken aan de orde. 
Men praat uitsluitend over dingen 
die over de koninklijke familie 
gaan. 

Er is weinig reden om deze uitleg 
te wantrouwen. Zélf zei Juliana, 
toen ze op 31 januari haar aftre
den aankondigde, dat ze tekenen 
ontmoette van ouderdomsslijtage 
en van moeheid. Wie dat zegt 
gaat zich achteraf niet met staats
zaken bemoeien. Het minste wat 
men dus zeggen kan van de 
schrijfster van het opzienbarende 
boek en van dat deel van de pers 
dat de mening van tante Schenk 
en nicht Van Herk overnam, is dat 
ze het feit van de praatuurtjes met 
de eerste minister nogal wat over
dreven hebben. Vermoedelijk 
hebben ze teruggedacht aan Julia
na's moeder Wilhelmina die zich 
na haar troonsafstand in 1948 ge
heel terugtrok en zich inderdaad 
als grondwettelijk dood be
schouwde. Maar Wilhelmina stond 
dan ook bekend als een eigenzin-
nige,eenzame vrouw die buiten 
haar familie geen kontakten on
derhield. 

Meedogenloze „attak" 

Onze tweede vraag, die over de 
verontwaardige orangisten, is sim
peler te beantwoorden. Veel Ne
derlanders, vooral in kristelijke 
kring, dulden op geen enkele wijze 
dat iets gezegd of geschreven 
wordt dat als nadelig voor het 
vorstenhuis zou kunnen worden 
uitgelegd. Vroeger was het 't hoge 
gezag, de „Goddelijke zending", 
die tot absurde blijken van ver
ering leidde. Tijdens het bewind 
van Juliana kwamen daar de men
selijke trekjes bij, het dichtbij en 
temidden van het volk staan. De 
kombinatie van het uitzonderlijke 
en het alledaagse hebben bij een 
toch nog altijd groot aantal Neder
landers de aanhankelijkheid je
gens het koningshuis niet alleen 
versterkt, maar ook een basis van 

30 DECEMBER 1980 



Onze wereld m\ _ 9 

Alexander Haig: 
trouw aan het bevel 
(RSA) Generaal B.D. Alexander Haig is dan toch tot toekomstig mi
nister van Buitenlandse Zaken (20 jan. e.k.) benoemd. Een vier sterren 
generaal op Buitenlandse Zaken, het is nooit eerder gebeurd. Een 
generaal hoort toch thuis in het Pentagon? Bovendien is Haig niet zo 
maar een door-de-weekse sabelsleper maar een militair die alti jd het 
aureool van politicus en diplomaat heeft geambieerd. Ook is hij anti-
kommunist tot op het bot, vast in zijn overtuiging dat de Sovjets de 
veiligheid en vrijheid van het Westen bedreigen. En die zijn overtui
ging als een boodschap doorgaf aan zijn naaste medewerkers en 
soldaten. Een omstreden figuur dus vi/iens kandidatuur weken gele
den heftige beroering en verzet deed opvlammen. 
Vandaag is die roerige bewogen- op een paar schoonheidsvlekjes 
heid al afgezwakt, opgevangen 
a.h.w. door een beslissing van de 
Amerikaanse senaat om het verle
den van die „politieke generaal" 
eens grondig door te lichten. Op 
de senatoriale agenda wordt niet 
verwezen naar de „historische" 
maar eigengereide beslissing van 
de generaal om zijn lievelings
hondje Duncan op kosten van de 
Navo-gemeenschap uit Frankfurt 
naar Brussel over te brengen! 
Men zal hem daar evenmin aan
wrijven dat hij zich, tot ergernis 
van velen, voorbeeldig inspande 
om de defensie-uitgaven van de 
NAVO-lidstaten met 3 % op te 
trekken. De edelgestrenge sena
toren hebben het meer begrepen 

uit de turbulente dagen van de 
Watergate-affaire. Senatoren van 
de demokratische familie maken 
zich ni. op om Haig in die samen
hang het vuur aan de schenen te 
leggen, om de hele Watergate-
affaire uit hun verroest 
verkiezingsarsenaal te voorschijn 
te halen. De kans dat ze in hun op
zet slagen is vrij gering, ais men 
weet dat de republikeinen van
daag het leeuwedeel van de sena
toren leveren. En wie vermag iets 
tegen cijfers? 

„Held van de 
Watergate-affaire" 

Niemand twijfelt aan de kapacitei-
ten, de Intelligentie en de loyaliteit 

de ex-koningin 
een zekere „realiteit" gegeven. En 
daartegen is weinig te doen, zulke 
mensen voelen een voozichtig ge
uite kritiek (al kleden de schrijf
sters van het gewraakte boek die 
kritiek wel met een aantal ferme 
woorden aan) als een meedogen
loze „attak" op alles wat Oranje is. 
Het wansmakelijkste bij de hele rel 
rond „Juliana, vorstin naast de 
rode loper" is dat er behalve de 
paar zinnen over gesprekken tus
sen Juliana met familieleden en de 
minister-president geen onverto
gen woord over de vroegere ko
ningin in het hele boek voorkomt 

Het is even vriendelijk als allerlei 
boeken die al eerder over de ex-
koningin zijn geschreven. Te vre
zen valt dat de meeste van de 
mensen die zich zo druk hebben 
gemaakt het werk niet hebben 
gelezen, maar slechts reageerden 
op artikelen in de pers. Een pers 
(althans een deel daarvan) die 
evenals tante en nicht wel erg 
zwaar heeft getild aan dat grond
wetsartikel met het woord overlij
den. Gun de levende Juliana toch 
haar maandelijkse kopje tee met 
een koekje in gezelschap van 
Dries van Agtl 

van de kandidaat titularis. Het is 
precies die loyaliteit (tegenover 
Nixon en Ford) die sommige sena
toren dwars zit Toen Haig (Phila
delphia 1924) in 1969 door Kissin
ger aangewezen werd om als pre
sidentieel assistent in de National 
Security Council te zetelen was hij 
al, vrij onopvallend, de trappen van 
de militaire hiërarchie opgeklom
men. Hij had toen ook al Vietnam 
achter de rug waar hij, na omzwer
vingen in het Verre-Oosten, zijn 
sporen verdiende als komman-
dant van een gepantserde briga
de. Daar te Washington werd hij 
de rechterhand van Kissinger, die 
bij weten en willen van Nixon een 
(XJlitiek voerde die lang niet in een
klank was met de richtlijnen van 
het staatsdepartement 
Nadat Haig, na het ontslag van 
Haldeman, tot vice-stafschef van 
het leger was gepromoveerd, haal
de Nixon hem binnen in het Witte 
Huis. Als civiel stafchef leidde Haig 
de zaken met diplomatieke handig
heid en omzichtigheid. Toen Nixon 
almaar dieper in het Watergate-
moeras wegzonk stond Haig als 
schipper naast God aan het Ame
rikaanse roer. Vandaag ritselt het 
van geruchten dat Haig op de 
hoogte was van het zwijggeld dat 
de Watergate-inbrekers toege
stopt kregen. 

Hij was het ook die minister van 
Justitie Anderson opdracht gaf 
speciale aanklager Archibald Cox 
te ontslaan. Anderson vertikte het 
en bood prompt zijn eigen ontslag 
aan. Toen ging Haig de tweede 
man in het departement van Justi
tie opzoeken, ene Ruckelshaus en 
herhaalde zijn bevel. De loyale 
Haig voegde eraan toe: „Dit is een 
bevel van uw opperbevelhebber", 
maar ook Ruckelshaus bedankte 
voor de opdracht en werd zelf de 
laan uitgestuurd. Het was wachten 
op een derde man, een zekere 
Bork die het ten slotte aandurfde 
Cox huistoe te sturen. Cox werd 
dan opgevolgd door speciale aan
klager Jaworski. Vandaag staat 
die Jaworski onverdeeld achter 
Haig. Hij noemt hem „de held van 
de Watergate-affaire". Naar zijn 
gevoel is het Haig die Nixon tot af
treden heeft bewogen. 
En Gerald Ford? Die wil evenmin 
dat zijn oud-medewerker in het 
zicht van de overwinning aan ver
dachtmakingen ten onder gaat 
Ford ontkent ten stelligste dat 
Haig hem zijn destijds geruchtma
kende, vergevensgezinde houding 
ten aanzien van Nixon heeft aan

gepraat Het is erg onwaarschijn
lijk dat bovengenoemde „aantijgin
gen" en de verwijzingen van de 
„New York Times" naar een 0[> 
dracht van Haig aan het FBI (op 
verzoek van Nixon weliswaar) om 
de telefoongesprekken van 17 
verdachten af te tappen, zullen 
opwegen tegen de positieve ver
klaringen van mensen als Jawors
ki en Gerald Ford. Het zwaarst 
komt nog de beschuldiging aan 
van de „kerstbombardementen" 
(Vietnam 1972). Reken toch maar 
dat Haig als de hearings op 9 jan. 
e.k. van start gaan, voor en achter 
de schermen zal kunnen rekenen 
op dezelfde invloeden die hem 
destijds pal voor de neus weg van 
honderden gegadigden met meer 
dienstjaren, tot generaal benoem
den. 

Dienaar voor de 
Amerikaanse „natie" 
President Ford stuurde Haig in 
september 1974 als opfjerbevel-
hebber van de Amerikaanse strijd
krachten en van de NAVO naar 
Europa. Haig gaf er de brui aan 
toen hij achteraf Carters politiek 
ten aanzien van Iran en Salt II met 
langer kon steunen. Een tijdlang 

speelde hij met het voornemen om 
zelf voor de presidentsnominatie 
te solliciteren, liet het — uitzichtlo
ze — plan weer vallen en werd 
President of the United Technolo
gies Corporation in Hartford (Ck)n-
necticut). In het voorjaar van 1980 
moest hij nodig op de operatietafel 
voor hartinsufficiëntie. Op de jong
ste republikeinse partijkonventie 
was het hem aan te zien dat hij 
zwaar was aangeslagen. Sinds
dien IS hij weer over zijn diepte
punt heen, weer de Haig van wel
eer met de hoofdtrekken die hem 
altijd hebben gekenmerkt: trouw 
aan het gegeven woord, maar ook 
aan het „heilig" bevel, loyaal tegen
over zijn opdrachtgevers, werk-
lustig en verknocht aan zijn grote 
streefdoel: een voortreffelijk die
naar te zijn van de Amerikaanse 
„natie". 

Als de senaat zijn benoeming be
krachtigt heeft „this, our country" 
een man op de buitenlandse uit-
kijkpost die weliswaar van ekono-
mie geen kaas heeft gegeten, 
slechts matig ingewijd is in de 
problematiek van de 
ontwikkelingswereld maar als niet 
een is vertrouwd met de politieke 
en strategische opstelling van Eu
ropa en Oost-Azië tegelijk. 

Wereld nieuws 
• Uiterlijl( per 1 januari 1981 
treedt Griekenland toe tot de 
EEG. Die aanstaande gebeurte
nis is al aanleiding geweest tot 
sociale onrust die zich in stijgen
de lijn in stakingen en oproer van 
diverse pluimage ontlaadt Voor
aan op de barrikaden, meer uit 
elektorale berekening dan uit 
overtuiging staan de socialisten 
van Andreas Papandreoe en de 
Moskouhorige kommunisten 
van Chariloos Florakis. Maar ook 
bij de mikromesaioi — de han-
deldrijvende middenstand — 
overheerst het gevoelen, dat 
Griekenland met zijn gedifferen
tieerde ekonomie geen zijde kan 
spinnen van zijn toetreding tot 
de EEG. Het ongenoegen is alge

meen. Zelfs irenische leraars 
M.O. stappen mee op achter 
revolutionaire spandoeken. Sub
versieve beroepsrevolutionairen 
verlaten hun ondergrondse ver
blijfplaatsen en staken vorige 
week de brand aan een paar 
warenhuizen in de hoodstad. In 
de schoot van de regerende 
Nea Demokratia wordt al aange
drongen op harde maatregelen 
tegen het misbruik van het recht 
op staking. Gnèkenland en de 
vicieuze cirkel! 

m Waar blijft de bij voorgaande 
presidentsverkiezingen zo luid
ruchtig geproklameerde solidari
teit van Frank rijks linkse intelli
gentsia met de KP? In „L'l-luma-

nité" van 9 december jl ver
scheen een eerste lijst van men
sen die bereid zijn de 
kandidatuur van Georges Mar-
chais te steunen. Het is een 
allegaartje van illustere onbeken
den! Waar blijven de roemwaar-
dige namen van Maurice Béjart, 
Gerard Depardieu, Laurent Ter-
zieff, Michel Piccoli, Claude Cha-
brol, Manna Vlady, e.a.m. ? Blijk
baar staan de auteurs evenmin 
te trappelen van ongeduld om de 
Moskouhorige KP van Frankrijk 
met hun moreel gezag te schra
gen waar blijven Robert Merle, 
Gilles Perrault, Vladimir Poznev 
en andere kandidaat-onsterfelij-
ken 7 Ze hebben nog tijd, jawel, 
maar wakkere waakzaamheid is 
toch iets anders. 
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Welig bloeien 
de groene boeken 
De liefde voor de natuur en de drang naar een natuurlijk(er) leven 
hebben een vloed van literatuur met zich meegebracht Deze feesttijd 
Is enig om een groen boek als geschenk te geven. Wij lazen er voor u 
enkele door en prijzen ze graag aan. 

Wenken uit Oma's tuin is een 
konnbinatie van twee Engelse uit
gaven, namelijk Old Wives' Lore 
for Gardeners en Gardener's Ma
gic en is een specifiek voorbeeld 
van een nuttige herbezinning op 
waarden uit vervlogen tijden — 
een bezigheid die wel zeer goed 
past bij het onderwerp tuinen en 
planten. 

De sfeer die de twee schrijfsters 
Bridget en Maureen Boland kreë-
ren komt heel goed tot uitdrukking 
iti het voorwoord, waarin ze onder 
meer vertellen: „Wij zijn zelf geen 
oma's maar ongehuwd gebleven 
zusters, tuinierend uit liefde en niet 
uit winstbejag. Met dit boekje wil
len we slechts doorgeven aan 
anderen wat wijzelf in de loop van 
vele, vele jaren hebben geleerd. 

Terwille van onze tuin zijn wij op 
een gegeven moment begonnen 
met het verzamelen van raadge
vingen en andere wijsheden uit 
grootmoeders tijd, voortgespro
ten uit een mengeling van een 
beetje bijgeloof en veel gezond 
verstand." 

Bridget Boland is een in Engeland 
welbekende schrijfster van toneel
stukken en romans, Maureen Bo
land is in het boekenbedrijf werk
zaam geweest. De Nederlandse 
bewerking is van Hans Werner. 
Wenken uit oma's tuin, bij de uitgeverij 
Elsevier, Focus. 

Biologisch 
koken en bakken 
Gezond leven en een goede ge
zondheid beginnen bij gezond 
eten. Maar gezond eten hangt in 
belangrijke mate af van de manier 
van bereiden en van de keuze van 
het voedsel. Biologisch Koken en 
Bakken is een handleiding hier
voor en geeft een keuze van 
smakelijke recepten en praktische 
tips. 
In het laatste tiental jaren stellen 
we een verontrustende toename 
vast van ziekten die in nauw ver
band staan met de voeding. Ader-
verkalking, hartinfarkt hoge bloed
druk e.d. worden vaak veroor
zaakt door een verkeerde voe
dingswijze en door tekorten in de 
voeding. 

Een boom voor elke dag 
Bij de uitgeverij Orion-Colibrant verscheen zopas een merkwaardige 
bundel die de ondertitel „driehonderd zesenzestig boomgedichten" 
meekreeg. De verzameling is als een loofwond, zo verscheiden, zo 
veelzijdig en toch blijft men de poëzie in dit bos onderscheiden. 
De samenstellers Eddy De Laet en Jan Uytterhoeven zijn niet aan hun 
proefstuk, zij stelden reeds eerder de bloemlezing „De boom van het Pa
radijs" samen. 
„Bomen gaan, net als mensen, graag samenstaan met velen; zij vormen 
bossen en bossages, waranden en boomgaarden, parken en plantsoe
nen, hovingen en tuinen". Dat schrijft Anton van Wilderode in zijn inlei
ding die een regelrechte ode aan de boom is, een ietwat lang uitgevallen 
gedicht.. Een boom voor elke dag, Orion-Collibrant Beveren-Antwerpen, 899 fr. 

m Leefmilieu 

De wetenschapsmensen hebben 
vastgesteld dat er twee dingen 
moeten gebeuren om de noodza
kelijke verandering in de ziekte
verwekkende eetgewoonten van 
onze westerse „beschaving" te
weeg te brengen. De eerste nood
zakelijke voorwaarde is het ver
strekken van wetenschappelijk 
verantwoorde, maar voor ieder
een begrijpelijke informatie. Maar 
even belangrijk als een goede 
voorlichting over hoe we een har
tinfarkt leverkwalen, gewrichts-
en wervelkolomaandoeningen en 
stofwisselingsstoornissen kunnen 

vermijden is een andere en gezon
dere wijze van het bereiden van 
voedsel aan te nemen. De kern 
van de zaak is eigenlijk: is het 
mogelijk een gezonde voeding te 
bereiden die ook lekker is? 
Helma Danner beantwoordt deze 
vraag met een resoluut „ja"! Ze 
laat zien dat gezonde voeding niet 
inhoudt dat men moet afzien van 
allerhande fijne gerechten. Het 
hangt uiteindelijk alleen van de 
manier van koken af of gezonde 
voeding tegelijk ook lekker is. 
Alle in dit boek opgenomen receja-
ten bevatten voornamelijk vol

waardige ingrediënten. Zo wordt 
bv. in plaats van witte bloem ge
bruik gemaakt van vers gemalen 
volkorenbrood. De salades, de 
groenten en het fruit worden voor
namelijk rauw verwerkt en met 
koud geperste oliën of ongepas-
teurizeerde room klaargemaakt 
Een heleboel mensen gaan ervan 
uit dat koken op die manier een in
gewikkelde en tijdrovende bezig
heid is. Dit boek wil het tegendeel 
bewijzen. 

Biologisch koken en bakken, bij uitg. Elmar, 
Rijswijk, 570 fr. 

Wat met wind kan en niet kan 
Er is de jongste tijd heelwat zin en 
onzin verteld over windenergie. 
Her en der experimenteert men 
met molens maar vooral met mo
lentjes, soms zomaar voor de pret 
Verenigingen fleuren alternatieve 
energiebeurzen met hun bevindin
gen en vooruitzichten op. 
Het is voor de goedmenende leek 
niet gemakkelijk zin en onzin over 
dit onderwerp van mekaar te 
scheiden. Ook hier is papier — 
doorgaans kringlooppapier — ver
duldig. 

De Ekologische Uitgeverij (EU) te 
Amsterdam publiceerde onlangs 
het Windwerkboek, het kreeg de 
ondertitel Wat mogelijk Is met 
windenergie. Zo'n titel houdt on
middellijk ook in... wat niet moge
lijk Is-, niet onbelangrijk als we 
het over ekologie hebben... 

Als je het ons vraagt dit is een vrij 
leerrijk boek. Een studie die zegt 
wat kan, mogelijk is en wat niet 
kan. En vooral dat laatste is van 
groot belang. 

Al te voortvarende milieu-idealis
ten — vergeef ons dit woord — 
laten zich door schoonpraters op 
sleeptouw nemen en kochten 
dure installaties met „grenzeloze 
mogelijkheden" die achteraf niet 
meer dan een experiment bleken 
te zijn. 

Het Windwerkboek van Chris 
Westra en Herman Tossijn wil 
daarin verandering brengen. Luis
teren we eerst waarom zij het 
boek schreven: 

„Het idee om een boek over wind
energie en het bouwen van mo
lens te schrijven, is ontstaan na 
het bouwen van onze eerste wind

molen in 1973. De publiciteit rond 
die molen zorgde voor veel ver
zoeken om informatie. Er was 
praktisch geen literatuur voorhan
den. Bij het tmuwen hadden wij 
gebruik gemaakt van een boek uit 
de Tweede Wereldoorlog dat zeer 
moeilijk verkrijgbaar was. Wij von
den dat er een nieuw boek moest 
komen en besloten dat zelf te 
schrijven. Om konstrukties goed 
te bekijken hebben we veel mo
lens beklommen. Alle informatie 
die we hebt>en verzameld is in dit 
boek verwerkt Daarbij werd 

steeds duidelijker welke rol de 
windenergie in onze energievoor
ziening zou kunnen gaan spelen 

en wat daar voor nodig is. Ook dat 
hebben we ingewerkt" 

Na een omstandige uiteenzetting 
over wat „wind" nu eigenlijk is 
begint het verhaal met de windge-
nerator om dan het gegeven 
windmolen in de vroegere en hui
dige betekenis van het woord te 
behandelen. De daaropvolgende 
onderdelen zijn misschien wel de 
belangrijkste, nl. de plannen, de 
ontwerpen én de bouw van een 
windmolen. De hoofdstukken slui
ten af met een ons inziens verras
sende reeks van zelfgebouwde 
windmolens in Nederland, Vlaan
deren en Frankrijk én de vermel
ding van hun energiemogelijkhe-
den. Het boek besluit met een 
reeks bijlagen waarin vooral zeer 
veel praktische informatie wordt 
verstrekt en adressen waar mate
riaal voor de bouw kan aange
schaft worden. 
Vermelden we nog dat het werk 
zeer veel technische informatie 

; bevat veel foto's, tekeningen en 
tabellen zodat het boek zijn be
doeling van werkboek alle eer 
aandoet De auteurs hebben gelijk 
wanneer ze schrijven: „Alles staat 
er In. Er kan mee gewerkt wor
den." 
Chris Westra en Herman Tossijn 

<\ hebben met hun Windwerkboek 
ongetwijfeld baanbrekend werk 
verricht. Of ze er in geslaagd zijn 
ons van hun keuze: „Geen kern
energie of kolen, maar neem een 
molen" te overtuigen — hoe graag 
wij het ook zouden hebben — is 
een andere zaak, feit is dat zij een 
eerlijke en realistische poging heb
ben gedaan! 

— Windwerkboek, Ekologische Uitgeverij 
Amsterdam 1980. Voor Vlaanderen Kritak te 
Leuven. 
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Opinie M^ 
PERS pektief 
DE Vlaamse Beweging kent heel wat tradities Dat is goed als die 

tradities zinvol zi|n en nog een betekenis hebben voor het heden 
en de toekomst Maar het wordt spijt ig als zo'n tradities met de 
regelmaat van een klok terugkomen en dat ze telkens weer iets meer 
aan inhoud verliezen Dat is het geval met de vele kerstoproepen tot 
amnestie Elk jaar zijn er minder en minder mensen die eventueel 
amnestie kunnen genteten Vijfendertig jaar na de feiten en dit haat
dragend land wil nog geen stap vooruitzetten Ook de grondwetsher
ziening, waardoor volgens de CVP en Wilfried Martens, aan Vlaande
ren een ruime autonomie is gegeven, heeft dit probleem niet kunnen 
oplossen Ook op dit vlak blijft Vlaanderen vastgekluisterd aan het 
Belgique van de Prince du Maquis 

ONDER druk van de VU en het 
Amnestie-Spoedkomitee-Ar-

retz IS de CVP bereid gevonden 
binnen de Vlaamse Raad de op-
nchting te vragen van een amnes
tie-kommissie Meer kon er in het 
Belgisch jubeljaar niet vanaf' En 
zelfs die schamele stap is nog met 
naar de zin van de Vlaamse socia
listen Lees wat Piet De Buyser in 
Vooruit schnjft „Het is verkeerd 
dat alleen de Vlaamse Raad het 
probleem behandelt Dat speelt in 
de kaart van de Franstaligen die 
kollaboratie altijd als een Vlaams 
verschijnsel hebben t>estempeld 
en de weerstand als een typisch 
Waals De feiten bewijzen het te
gendeel ' 

Zo op het eerste gezicht moet je 
Vooruit gelijk geven, maar wat 
steekt er achter die mooie woor
den"? Wat is de bedoeling van de 
SP want De Buyser is niets an
ders dan de woordvoerder van de 
Vlaamse socialisten en van de 
Vlaamse Intergewestelijke van het 
ABVV Het IS de SP-bedoeling 
zelfs dat schamele amnestie-voor
stel te kelderen want de SP weet 
zeer goed dat de Franstaligen 
nooit een stap naar de verzoening 
zullen zetten Door amnestie als 
een nationaal probleem te behan
delen, wordt elke poging verijdeld 
om eindelijk komaf te maken met 
het dossier 

En dat Vlaanderen zelf zijn oor-
logs-boontjes met kan doppen is 
de historische schuld van CVP, 

SP en PVV, die geweigerd heb
ben de amnestie-matene te fede-
ralizeren 

INTUSSEN heeft Martens met 
de super-karwats de mim-loon-

wet door het parlement gejaagd 
Iedereen weet dat de wet mets zal 
uithalen, maar eens te meer heeft 
Martens de schijn gered 
Gelukkig voor het parlement is er 
nog de VU-oppositie en Hugo 
Schiltz, die het Kamerdebat enige 
inhoud hebben gegeven Dat moe
ten zelfs CVP'ers toegeven 
In De Standaard schnjft Manu 
Ruys „Schiltz waarschuwde, op 
een bijna hartstochtelijke toon 
voor een verdere ontmoediging 
van de grote ondernemingen, in
zonderheid de multinationale be
drijven waaraan hij het toeschreef 
dat Vlaanderen uitgroeide van een 
agrarisch tot een hoogontwikkeld 
industrieel gebied Het betoog 
kreeg tegenwind uit de hoek van 
de kristelijke linkerzijde wat leidde 
tot het zoveelste bekvechten tus
sen pragmatisme en ideologie 
Schiltz heeft met reden op het 
gevaar gewezen dat door een 
overheidsbeleid, dat de nog over
blijvende sterke industriesektoren 
steeds verder afroomt, er ten slot
te helemaal geen sterke sektoren 
mer zullen overblijven, en dat over 
een vijftal jaren België over geen 
noemenswaardige nijverheid 

meer zal beschikken De vlucht 
van het kapitaal wordt gevolgd 
door een vlucht van de industrie' 

EENS te meer heeft de VU 
spijkers met koppen geslagen 

in het parlement maar de meer
derheidspartijen hebben er waar
schijnlijk geen boodschap aan 
want ZIJ weten alles beter Dat zie 
je wel aan de sociaal-ekonomische 
toestand die er zoveel beter op 
geworden is tijdens het jarenlange 
bewind van CVP SP en PVV 

In Het Belang van Limburg trekt 
Hugo Camps het debat wat ofjen 
en geeft de parlementsleden een 
veeg uit de pan „De ont>eduiden-
de aanwezigheid in het halfrond 
was al het eerste bewijs dat de da
mes en heren al lang de armen in 
de lucht hadden gestoken Hoog
uit een twintigtal kamerleden toon
de belangstelling voor een wet 
waartegen de pressiegroepen al 
op straat in aktie waren gekomen 
Schandalig, dat zeker En laf mis
schien ook, want wie het debat 
met bijwoonde moest ook geen 
kleur bekennen Hugo Schiltz pro
beerde de zoveelste parlementai
re treurnis zachtjes te vergoelij
ken Met het verwijt aan de rege
ring dat deze zich toch eerst richt 
tot de monopoliedemokratie waar
in de sociale partners de enige 
gladiatoren van het tomooi zijn 

De aanklacht is terecht maar ze 
wordt enigszins potsierlijk wan
neer ze uit de parlementaire hoek 
komt Want de verneuking van het 
krachtenspel tussen regering en 
parlement is in niet gennge mate 
toe te schrijven aan de waardelo
ze inzet van de volksvertegen
woordiging zelf Zelfs wetten die 
tot op de broodplank van de bur
ger ingrijpen lokken in de Kamers 
al geen brede tyelangstelling meer 

Als ze zich met hun parlementaire 
prerogatieven voor schut gezet 
voelen door het oeverloos gekon
kel van de regenng met de sociale 
partners, moeten ze het kabinet 
maar wegstemmen Zo simpel is 
dat" 
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Z o simpel IS het nu ook weer 
met, beste Hugo Camps Jij 

weet toch maar al te goed dat de 
meeste CVP'ers en socialisten 
met het volk of hun kiezers verte
genwoordigen maar wel op de 
eerste plaats afhangen van vak
bond, patronaat. Boerenbond en 
andere NCMV's Echte onafhan
kelijke parlementsleden vind je op 

de keper beschouwd alleen maar 
bij de Volksunie Daar staat het al
gemeen belang voorop, en met de 
interesse van groep)en en groep
jes Dat IS de echte reden voor de 
teloorgang van het parlement 
maar die simpele waarheid lees je 
niet in onze kranten of beter ge
zegd in onze partijgebonden kran
ten 
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hoge opbrengst! 

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

30 DECEMBER 1980 



10 

If^NHET 
IRONF 

Welig bloeien 
de groene boeken 
De liefde voor de natuur en de drang naar een natuurlijk(er) leven 
hebben een vloed van literatuur met zich meegebracht. Deze feesttijd 
is enig om een groen boek als geschenk te geven. Wij lazen er voor u 
enkele door en prijzen ze graag aan. 

Wenken uit Oma's tuin is een 
konnbinatle van twee Engelse uit
gaven, namelijk Old Wives' Lore 
for Gardeners en Gardener's Ma
gic en Is een specifiek voorbeeld 
van een nuttige herbezinning op 
waarden uit vervlogen tijden — 
een bezigheid die wel zeer goed 
past bij het onderwerp tuinen en 
planten. 

De sfeer die de twee schrijfsters 
Bridget en Maureen Boland kreè-
ren komt heel goed tot uitdrukking 
in het voorwoord, waarin ze onder 
meer vertellen: „Wij zijn zelf geen 
oma's maar ongehuwd gebleven 
zusters, tuinierend uit liefde en niet 
uit winstbejag. Met dit boekje wil
len we slechts doorgeven aan 
anderen wat wijzelf in de loop van 
vele, vele jaren hebben geleerd. 

Terwille van onze tuin zijn wij op 
een gegeven moment begonnen 
met het verzamelen van raadge
vingen en andere wijsheden uit 
grootmoeders tijd, voortgespro
ten uit een mengeling van een 
beetje bijgeloof en veel gezond 
verstand." 

Bridget Boland Is een in Engeland 
welbekende schrijfster van toneel
stukken en romans, Maureen Bo
land IS In het boekenbedrijf werk
zaam geweest De Nederlandse 
bewerking is van Hans Werner. 
Wenken uit oma's tuin, bij de uitgeverij 
Elsevier, Focus. 

Biologisch 
koken en bakken 
Gezond leven en een goede ge
zondheid beginnen bij gezond 
eten. Maar gezond eten hangt in 
belangrijke mate af van de manier 
van bereiden en van de keuze van 
het voedsel. Biologisch Koken en 
Bakken is een handleiding hier
voor en geeft een keuze van 
smakelijke recepten en praktische 
tips. 
In het laatste tiental jaren stellen 
we een verontrustende toename 
vast van ziekten die In nauw ver
band staan met de voeding. Ader-
verkalking, hartinfarkt hoge bloed
druk e.d. worden vaak veroor
zaakt door een verkeerde voe
dingswijze en door tekorten In de 
voeding. 

Een boom voor elke dag 
Bij de uitgeverij Orion-Colibrant verscheen zopas een merkwaardige 
bundel die de ondertitel „driehonderd zesenzestig boomgedichten" 
meekreeg. De verzameling is als een loofwond, zo verscheiden, zo 
veelzijdig en toch blijft men de poëzie in dit bos onderschelden. 
De samenstellers Eddy De Laet en Jan Uytterhoeven zijn met aan hun 
proefstuk, zIj stelden reeds eerder de bloemlezing „De boom van het Pa
radijs" samen. 
„Bomen gaan, net als mensen, graag samenstaan met velen; zij vormen 
bossen en bossages, waranden en boomgaarden, parken en plantsoe
nen, hovingen en tuinen". Dat schnjft Anton van Wllderode in zijn Inlei
ding die een regelrechte ode aan de boom is, een ietwat lang uitgevallen 
gedicht.. Een boom voor elke dag, Orion-Colllbrant Beveren-Antwerpen, 895 fr. 

m\ Leefmilieu 

De wetenschapsmensen hebben 
vastgesteld dat er twee dingen 
moeten gebeuren om de noodza
kelijke verandering In de ziekte
verwekkende eetgewoonten van 
onze westerse „beschaving" te
weeg te brengen. De eerste nood
zakelijke voorwaarde Is het ver
strekken van wetenschappelijk 
verantwoorde, maar voor ieder
een begrijpelijke Informatie. Maar 
even belangrijk als een goede 
voorlichting over hoe we een har
tinfarkt leverkwalen, gewrichts-
en wervelkolomaandoeningen en 
stofwisselingsstoornissen kunnen 

vermijden is een andere en gezon
dere wijze van het bereiden van 
voedsel aan te nemen. De kern 
van de zaak Is eigenlijk: Is het 
mogelijk een gezonde voeding te 
bereiden die ook lekker is? 
Helma Danner beantwoordt deze 
vraag met een resoluut „ja"l Ze 
laat zien dat gezonde voeding niet 
inhoudt dat men moet afzien van 
allerhande fijne gerechten. Het 
hangt uiteindelijk alleen van de 
manier van koken af of gezonde 
voeding tegelijk ook lekker is. 
Alle In dit boek opgenomen recep
ten bevatten voornamelijk vol

waardige Ingrediënten. Zo wordt 
bv. in plaats van witte bloem ge
bruik gemaakt van vers gemalen 
volkorenbrood. De salades, de 
groenten en het fruit worden voor
namelijk rauw verwerkt en met 
koud geperste oliën of ongepas-
teurizeerde room klaargemaakt 
Een heleboel mensen gaan ervan 
uit dat koken op die manier een In
gewikkelde en tijdrovende bezig
heid IS. Dit boek wil het tegendeel 
bewijzen. 

Biologisch koken en bakken, bij uitg. Elmar, 
Rijswijk, 570 fr. 

Wat met wind kan en niet kan 
Er Is de jongste tijd heelwat zin en 
onzin verteld over windenergie. 
Her en der exjaerimenteert men 
met molens maar vooral met mo
lentjes, soms zomaar voor de pret 
Verenigingen fleuren alternatieve 
energiebeurzen met hun bevindin
gen en vooruitzichten op. 
Het is voor de goedmenende leek 
niet gemakkelijk zin en onzin over 
dit onderwerp van mekaar te 
schelden. Ook hier Is papier — 
doorgaans kringlooppapier — ver
duldig. 

De Ekologische Uitgeverij (EU) te 
Amsterdam publiceerde onlangs 
het Windwerkboek, het kreeg de 
ondertitel Wat mogelijk is met 
windenergie. Zo'n titel houdt on
middellijk ook In... wat niet moge
lijk is-, niet onbelangrijk als we 
het over ekologie hebben... 

Als je het ons vraagt dit is een vnj 
leerrijk boek. Een studie die zegt 
wat kan, mogelijk is en wat niet 
kan. En vooral dat laatste is van 
groot belang. 

Al te voortvarende milieu-idealls-
ten — vergeef ons dit woord — 
laten zich door schoonpraters op 
sleeptouw nemen en kochten 
dure installaties met „grenzeloze 
mogelijkheden" die achteraf niet 
meer dan een exfjeriment bleken 
te zijn. 

Het Windwerkboek van Chris 
Westra en Herman Tossijn wil 
daann verandering brengen. Luis
teren we eerst waarom zij het 
boek schreven: 

„Het idee om een boek over wind
energie en het trouwen van mo
lens te schrijven, is ontstaan na 
het bouwen van onze eerste wind

molen in 1973. De publiciteit rond 
die molen zorgde voor veel ver
zoeken om informatie. Er was 
praktisch geen literatuur voorhan
den. Bij het tmuwen hadden wij 
gebruik gemaakt van een boek uit 
de Tweede Wereldoorlog dat zeer 
moeilijk verkrijgbaar was. Wij von
den dat er een nieuw boek moest 
komen en besloten dat zelf te 
schrijven. Om konstrukties goed 
te bekijken hebben we veel mo
lens beklommen. Alle informatie 
die we hebben verzameld is in dit 
boek verwerkt Daarbij werd 
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steeds duidelijker welke rol de 
windenergie in onze energievoor
ziening zou kunnen gaan spelen 

en wat daar voor nodig is. Ook dat 
hebben we ingewerkt" 

Na een omstandige uiteenzetting 
over wat „wind" nu eigenlijk Is 
begint het verhaal met de windge-
nerator om dan het gegeven 
windmolen in de vroegere en hui
dige betekenis van het woord te 
behandelen. De daaropvolgende 
onderdelen zijn misschien wel de 
belangrijkste, nl. de plannen, de 
ontwerpen én de bouw van een 
windmolen De hoofdstukken slui
ten af met een ons inziens verras
sende reeks van zelfgebouwde 
windmolens in Nederland, Vlaan
deren en Frankrijk én de vermel
ding van hun energiemogelijkhe-
den. Het boek besluit met een 
reeks bijlagen waarin vooral zeer 
veel praktische informatie wordt 
verstrekt en adressen waar mate-
naal voor de bouw kan aange
schaft worden. 
Vermelden we nog dat het werk 
zeer veel technische informatie 
bevat, veel foto's, tekeningen en 
tabellen zodat het boek zijn be
doeling van werkboek alle eer 
aandoet De auteurs hebben gelijk 
wanneer ze schnjven- „Alles staat 
er in. Er kan mee gewerkt wor
den." 
Chris Westra en Herman Tossijn 
hebben met hun Windwerkboek 
ongetwijfeld baanbrekend werk 
verricht Of ze er in geslaagd zijn 
ons van hun keuze: „Geen kern
energie of kolen, maar neem een 
molen" te overtuigen — hoe graag 
wIj het ook zouden hebben — Is 
een andere zaak, feit Is dat zij een 
eeriijke en realistische poging heb
ben gedaan! 

— Windwerkboek, Ekologisclie Uitgeverij 
Amsterdam 1980. Voor Vlaanderen Kritakte 
Leuven. 
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PERSpektief 
DE Vlaamse Beweging kent heel wat tradities Dat is goed als die 

tradities zinvol zijn en nog een betekenis hebben voor het heden 
en de toekomst Maar het wordt spijtig als zo'n tradities met de 
regelmaat van een klok terugkomen en dat ze telkens weer iets meer 
aan inhoud verliezen Dat is het geval met de vele kerstoproepen tot 
amnestie Elk jaar zijn er minder en minder mensen die eventueel 
amnestie kunnen genieten Vijfendertig jaar na de feiten en dit haat
dragend land wil nog geen stap vooruitzetten Ook de grondwetsher
ziening, waardoor volgens de CVP en Wilfried Martens, aan Vlaande
ren een ruime autonomie is gegeven, heeft dit probleem met kunnen 
oplossen Ook op dit vlak blijft Vlaanderen vastgekluisterd aan het 
Belgique van de Prince du Maquis 

ONDER druk van de VU en het 
Amnestie-Spoedkomitee-Ar-

retz IS de CVP bereid gevonden 
binnen de Vlaamse Raad de op
richting te vragen van een amnes
tie-kommissie Meer kon er in het 
Belgisch jubeljaar met vanaf' En 
zelfs die schamele stap is nog met 
naar de zin van de Vlaamse socia
listen Lees wat Piet De Buyser in 
Vooruit schrijft „Het is verkeerd 
dat alleen de Vlaamse Raad het 
probleem behandelt Dat speelt in 
de kaart van de Franstaligen, die 
kollaboratie altijd als een Vlaams 
verschijnsel hebben bestempeld 
en de weerstand als een typisch 
Waals De feiten bewijzen het te
gendeel ' 

Zo op het eerste gezicht moet je 
Vooruit gelijk geven maar wat 
steekt er achter die mooie woor
den"? Wat is de bedoeling van de 
SP want De Buyser is niets an
ders dan de woordvoerder van de 
Vlaamse socialisten en van de 
Vlaamse Intergewestelijke van het 
ABVV Het IS de SP-bedoeling 
zelfs dat schamele amnestie-voor
stel te kelderen want de SP weet 
zeer goed dat de Franstaligen 
nooit een stap naar de verzoening 
zuilen zetten Door amnestie als 
een nationaal probleem te behan
delen, wordt elke poging verijdeld 
om eindelijk komaf te maken met 
het dossier 

En dat Vlaanderen zelf zijn oor-
logs-boontjes met kan doppen is 
de historische schuld van CVP, 

SP en PVV, die geweigerd heb
ben de amnestie-matene te fede-
ralizeren 

INTUSSEN heeft Martens met 
de super-karwats de mim-loon-

wet door het parlement gejaagd 
Iedereen weet dat de wet mets zal 
uithalen maar eens te meer heeft 
Martens de schijn gered 
Gelukkig voor het parlement is er 
nog de VU-oppositie en Hugo 
Schiltz, die het Kamerdebat enige 
inhoud hebben gegeven Dat moe
ten zelfs CVP'ers toegeven 
In De Standaard schrijft Manu 
Ruys „Schiltz waarschuwde, op 
een bijna hartstochtelijke toon, 
voor een verdere ontmoediging 
van de grote ondernemingen, in
zonderheid de multinationale be
drijven waaraan hij het toeschreef 
dat Vlaanderen uitgroeide van een 
agrarisch tot een hoogontwikkeld 
industrieel gebied Het betoog 
kreeg tegenwind uit de hoek van 
de kristelijke linkerzijde wat leidde 
tot het zoveelste bekvechten tus
sen pragmatisme en ideologie 
Schiltz heeft met reden op het 
gevaar gewezen dat door een 
overheidsbeleid, dat de nog over
blijvende sterke industriesektoren 
steeds verder afroomt, er ten slot
te helemaal geen sterke sektoren 
mer zullen overblijven, en dat over 
een vijftal jaren België over geen 
noemenswaardige nijverheid 

meer zal beschikken De vlucht 
van het kapitaal wordt gevolgd 
door een vlucht van de industrie' 

EENS te meer heeft de VU 
spijkers met koppen geslagen 

in het parlement maar de meer
derheidspartijen hebben er waar 
schijnlijk geen boodschap aan 
want ZIJ weten alles beter Dat zie 
je wel aan de sociaal-ekonomische 
toestand die er zoveel beter op 
geworden is tijdens het jarenlange 
bewind van CVP SP en PVV 

In Het Belang van Limburg trekt 
Hugo Camps het debat wat open 
en geeft de parlementsleden een 
veeg uit de pan „De onbeduiden
de aanwezigheid in het halfrond 
was al het eerste bewijs dat de da
mes en heren al lang de armen in 
de lucht hadden gestoken Hoog
uit een twintigtal kamerleden toon
de t>elangstelling voor een wet 
waartegen de pressiegroepen al 
op straat in aktie waren gekomen 
Schandalig, dat zeker En laf mis
schien ook want wie het debat 
met bijwoonde, moest ook geen 
kleur bekennen Hugo Schiltz pro
beerde de zoveelste parlementai
re treurnis zachtjes te vergoelij
ken Met het verwijt aan de rege
ring dat deze zich toch eerst richt 
tot de monopoliedemokratie waar
in de sociale partners de enige 
gladiatoren van het tomooi zijn 

De aanklacht is terecht maar ze 
wordt enigszins potsierlijk wan
neer ze uit de parlementaire hoek 
komt Want de verneuking van het 
krachtenspel tussen regering en 
parlement is in niet gennge mate 
toe te schrijven aan de waardelo
ze inzet van de volksvertegen
woordiging zelf Zelfs wetten die 
tot op de broodplank van de bur
ger ingrijpen lokken in de Kamers 
al geen brede belangstelling meer 

Als ze zich met hun parlementaire 
prerogatieven voor schut gezet 
voelen door het oeverloos gekon
kel van de regenng met de sociale 
partners, moeten ze het kabinet 
maar wegstemmen Zo simpel is 
dat" 

Z O simpel IS het nu ook weer 
met, beste Hugo Camps Jij 

weet toch maar al te goed dat de 
meeste CVPers en socialisten 
met het volk of hun kiezers verte
genwoordigen maar wel op de 
eerste plaats afhangen van vak
bond, patronaat. Boerenbond en 
andere NCMV's Echte onafhan
kelijke parlementsleden vind je op 

de keper beschouwd alleen maar 
bij de Volksunie Daar staat het al
gemeen belang voorop en met de 
interesse van groepen en groep
jes Dat IS de echte reden voor de 
teloorgang van het parlement 
maar die simpele waarheid lees je 
met in onze kranten of beter ge
zegd in onze partijgebonden kran
ten 

^fiWw»^ 

Spaarbonŝ  
hoge opbrengst! 

ASLK^ 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 
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12. 

„Antwerpen fs mijn Vfaamse thuishaven, 
Brussef htifft eett €to0r &n 4oor vreemde staé 
vo0r miff 
,,f^acifHeften? W&t voor een sociaie onzin is 
ttat b^il ititiie topk.^ 
Mw taatstriftif is duidetiik een sacimie êtrilé; 
daar kan niet aan getwijfeld warden.*' 
Jk weet nauweiijks fats af van de Vfaamse 
Bewegfngi ik heb er gem goede kijk op. 
Maar geiukkfg kunnen wijl hier toch Befgi-
eche teievfafe kiJkenJ' 
\m laar „Beïgen* tSÖ Jaar «Hollanders'̂  De 
kloof ttis$eii y^^mnéeren er» Nederland Js 

tri»lp«il|k JEaer breed open geschoven na 
laar sohelding. 

Dit is mei d# overdaldelllke konklifs 
%e%ro\émn worden «It de mppHfs^^j 
madewerker Selioen uit da <2el<' 
gemeente Duiven (even ten Oosten 
êtmhem êlê OftX 
Drie vm de vier partijverantwoordelijken 
(van wie loê h mag verwacht wotttan dat ze 
een Ietsje mèét politieke interesse hebben 
voor wal zich net over de grenzen afspeelt 
dan de „gewone Nederlander"), drie van da 
vier ondervraagden bekennen zeer duidelijk 

m Beweging 
h«n onkennïs over wat zich In dcS 
gemeenschap afspeelt 
Bovendien komen Jte er voor uit daj 
belangstelling voor de Vlaamse 
bijzonder matig blijft 
Alleen van Wesaet van 0'60 kent behoorlijk 
de Vlaamse emancipatiebeweging éji 
Volksunie. In menig opatichl sympatis 
ook met ón^e strlfd. Maar ^^^^Ê^^^' 
hereniging van Npord en w^^^^hil ^^Ï. 
„Na xoveel faren i$ er toch een te_0ro{f"éff,% 
stand ontstaan tussan Vfamfngen -^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
landers. Vaak heb fkz0& de li 
zeer strijd^wmie Vfaminaen 
gié verbonden voelen.** 
Toch is er bij de geïnterviewde Puivenaars 
matige t ^ leer sterke Interesse voor verdere 
verdieping van kutlurefe kontal^en. 
Maar dat blijft een werk van,^^^'adem. 
W ^ ^ ^ ^ , wil |e« tot zelfs hermmkerieel 
on^^m^nen van het Taafmieveriiirag, waar* 
aan Jarenlang intense werking voorafging, 
werd fn de meeste Nederfat^^^^mntên. 
afgedaan met enkele regeltjiêmWi in de 
rubriek** gebroken armen en ben^n" beland" 
den». 
Sclfietpartifen in de Voer zijn dan wét goed 
voor spectaculaire krantekoppen. 

m Reportage 

H. van Wessel van D'66: 

Jaalstdjd 
is duidelijk sociale strijd 
Tegenover mij zit de heer H. van Wessel, voorzitter van een 
afdeling van de Demokraten '66. 

Een emancipatiebeweging op taalgebied als reaktie op de in en 
na 1830 heersende verfransingswoede in het toen nog jonge 
België". 

Zijn antwoord komt vlot en spontaan op de bekende vraag, na
dat ik hem het doel van ons gesprek heb verklaard. Iemand die 
het onderwerp kent, wat ook blijkt uit wat hij zegt naar aanlei
ding van het tweede deel van mijn vraag: 
„Dat de Vlaamse Beweging in haar geheel autoritair zijn zou is 
niet verdedigbaar op grond van haar ontstaan en historie. Im
mers, de allereerste vereiste tot emancipatie is demokratie". 
Is dit ook van toepassing op de Vlaamse Volksunie? 
„Het ontstaan van een nationalistische partij is het logisch 
gevolg van de op dat moment heersende politieke situatie. 
Zulk een partij is in wezen demokratisch. Waar zij echter 
makkelijk extreem-rechtse krachten aantrekt, bestaat het 
gevaar, dat dezen haar demokratische grondslag aantasten". 

Vlaamse literatuur op de geheel-
Nederlandse in de 50'er en 60'er 
Jaren". 

Wij: Kleine, radikale groepen ziet 
u dus als een bedreiging? 
„Voor een nationalistische partij 
als de VU is het dringend nodig, 
dat zij herhaaldelijk en duidelijk 
afstand neemt van de rechtsradi-
kale groepjes, die vegeteren aan 
de rand van de Beweging. Door 
hun akties bemoeilijken zij niet 
alleen het optreden van de partij 
in eigen land, maar in het buiten
land wekken zij de indruk, dat de 
VU en met haar de Vlaamse 
Beweging — waarvan zij de ex
ponent is — rechts-radikaal zijn 
zou'. 

Wij: Het is u zeker bekend, dat 
ook de grote partijen zich uitge
sproken hebtïen voor een Vlaam
se deelstaat? 
„Dat ook de nationale partijen zich 
zijn gaan bewegen op het terrein 
van de Vlaamse Beweging, komt 
door het feit, dat een kulturele en 
politieke emancipatie niet gebon
den is aan één politieke visie. 

Vlaamse kwaliteit 
Spreken over het verband tussen 
taalstrijd en sociaal-ekonomische 
aspekten, merkt de heer van Wes
sel op dat elke taalstrijd in eerste 
instantie een gevolg is van sociale 
bewogenheid. Zij is de eerste ma
nifestatie, dat er wat schort aan de 
levensomstandigheden van het 
gewone volk. Dat de grote politie
ke partijen dit niet — of te laat — 
hebben onderkend, ziet hij mede 
als de oorzaak dat de oplossing 
van het probleem werd afgeremd. 
Wij: Ziet u een taalstrijd ook als 
het zoeken naar een eigen identi
teit? 
„De taaistijd en het hieruit voortko
mende nationalisme is de identi-
teitsbevestiging van het Vlaamse 
volk, een ontwikkeling onmisbaar 
binnen een verenigd Europa. 
Vooral voor mij, die meer belang 
hecht aan kwaliteit dan aan kwan
titeit méér aan de totaliteit der 
geestelijke waarden dan aan de 
financieel-ekonomische. in dit Eu
ropa kan de Vlaamse kuituur niet 
worden gemist Maar ook niet in 
kleiner verband: denk bijv. aan de 
onmeetbare invloed van de 

Wij: Hoe denkt u over het in 
sommige Vlaamse kringen zo ge
liefde woord „stamverwantschap", 
als men zich beklaagd over een 
gebrek aan solidarietit vanuit het 
Noorden? 
„Het woord roept misverstanden 
op. Het is uitgehold, beladen met 
achterdocht en wantrouwen. Niet 
alleen door de oorlogsjaren, maar 
ook door Zuid-Afrika, dat met dit 

senkomst van derden hun proble
men op te lossen". 

Andere levenwijze 
Wij: Voelt u zich in Vlaanderen in 
het buitenland?... 
„Het IS een herkenbaar buitenland, 
waar ik mij als Nederlander thuis 
voelen kan. i\/len spreekt er niet al
leen dezelfde taal of op zijn minst 
— als dialekt — een taaivariant, er 
is ook het prettige gevoel, dat er 
vele ideeën zijn die ons binden. De 
Nederlanden vormen niet langer 
een politiek geheel, maar in vele 
aspekten is de vroegere histori
sche eenheid nog duidelijk aan
wijsbaar Toch is er een duidelijk 
andere levenwijze met o.a. meer 
gevoel voor tradities. Ook is alles 
er minder formalistisch. Bij ons 
waarschijnlijk de invloed van het 
Calvinisme, dat zelfs de katoiieken 
boven de grote rivieren niet ont>e-
roerd gelaten heeft". 
Wij: ... en hoe denkt u over een 
staatkundige hereniging? 

„Dat is wel een zeer teoretische 
vraag. Persoonlijk zal ik er niet 
voor ijveren, ook ai zou ik haar niet 
afwijzen indien een meerderheid 
in beide landen er voor opteren 
zou. Na zovele jaren is er toch een 
te grote afstand ontstaan tussen 
Vlamingen en Nederlanders. Vaak 
heb ik zelfs de indruk, dat ook zeer 
strijdbewuste Vlamingen zich met 
België verbonden voelen. En... hoe 
moet het dan met Brussel?... 

Oud buitenhuis: thuis voor ouden van dagen „Thuvine". 

woord zijn apartheidspolitiek in 
Nederland tracht te verkopen. 
Wel dient het Noorden zijn solida
riteit te bewijzen door meer be
langstelling te tonen voor het poli
tieke, taalkundige en kulturele ge
beuren. Immers, elke inbreuk daar
op kan mede een aantasting zijn 
van onze eigen Noord-Nederland
se waarden. Een taak voor de 
Nederlandse regering ligt hier ech
ter niet Het is immers een Belgi
sche binnenlandse aangelegen
heid". 

Lachend geeft hij toe, dat Neder
land zich wel vaker bemoeit met 
interne zaken van een ander land, 
hij vindt toch een en ander niet 
vergelijkbaar 
„Dan betreft het landen waar de 
politieke ontwikkeling voor de 
meerderheid van de bevolking 
nauweiijks op gang gekomen is. 
De Vlamingen zijn echter voldoen
de geëmancipeerd om zonder tus-

Wij: Uw mening over de daar 
heersende situatie?... 

„Brussel is een probleem apart. De 
grote fout was een Nederlandstali
ge stad te laten verfransen, waar
door vanzelf een vorm van discri
minatie moest ontstaan. Ik zie 
slechts één oplossing: een zich 
van haar verantwoordelijkheid be
wuste regering dient elke ambte
naar te verplichten tweetalig te 
zijn. Bij een konsekwente door
voering zou ook de Franstalige 
zich haasten de andere taal te 
leren, waarna het bedrijfsleven au
tomatisch zou volgen. Wat nu in 
Brussel gebeurt is als een schen
ding van mensenrechten en ik 
vraag mij af waarom de Vlaming 
zich niet bij de internationale instel
lingen beroept op bijv. het Hand
vest van de Verenigde Naties en 
op de Akkoorden van Helsinki". 

R.S. 
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Reportage Mj 13 

— Het oud klooster „Regina Pacis"; nu gebruikt als konferentie-oord. 

PvdA'er A. de Jong: 

„Belukkig kunnen wij hier 
Belgisclie TV kijken..." 
Mijn inleidende vraag wordt als een traditie, een soort van 
ritueel. 
De heer A.L de Jong, fraktievoorzitter van de plaatselijke 
PvdA, gaat er eens makkelijk bij zitten en antwoordt dan 
onomwonden, dat hij van het hele onderwerp bitter weinig 
afweet Een teleurstellend begin. Een interview met weinig 
perspektief. 
„Vreemd! — zo vult hij zichzelf aan — ik weet meer over 
Duitsland, Frankrijk en Engeland, dan wat zich op politiek 
gebied in België afspeeltF 
En met enige nadruk: „Toch interesseer ik mij voor aktuele 
gebeurtenissen en mijn gebrek aan Inzicht komt dan ook In 
hoofdzaak door een tekort aan informatie." 
Een verzuchting, die bij ons gesprek nog herhaaldelijk 
opklinken zal. 

„Gelukkig ontvangen wij hier nu 
sedert kort ook de Belgische 
televisie', voegt hij hieraan nog 
toe, er vast van overtuigd dat 
hierdoor zijn kennis wel verdie
pen zal. 
Wat hij dan denkt over bijvoor
beeld de „Voer" en „Komen"? 
Eerst een lichte aarzeling en dan: 
„Mijn belangstelling wordt wél 
gewekt, maar door het gebrek 
aan achtergrondinformatie is het 
geheel zo goed ais ongrijpbaar. 
Ook de Nederlandse media zou
den meer aandacht aan België 
dienen te besteden.' 

Afzijdige socialisten 
Een gerede aanleiding voor de 
vraag of hij het niet in strijd acht 
met journalistiek fatsoen als 
sommige bladen door een sensa
tionele en eenzijdige berichtge
ving suggereren dat de gehele 
Vlaamse Beweging — dus ook 
de VU — neofascistisch Is. Zoals 
verwacht weet hij weinig van de 
partij af. Wel geeft hij toe dat zij, 
door haar optreden In het parle
ment en deelname aan een rege
ring, bewezen heeft haar doel
stellingen op demokratische wij
ze te willen verwezelijken. 
Als socialist heeft hij geen moei

te met de vraag of hij de Vlaamse 
Beweging uitsluitend als een 
taalbeweging ziet 
„Een nationalistische beweging 
kan wel starten als een taaipartij 
Een kulturele achterstand is der
mate verweven met sociale en 
ekonomische mistoestanden, dat 
deze uiteindelijk de houding van 
een beweging beïnvloeden moe
ten.' 
Of dan de BSP zich niet te lang 
afzijding gehouden heeft van het 
proces van Vlaamse bewustwor
ding en hierdoor misschjen een 
spoedige oplossing In gunstige 
zin heeft afgeremd? 
Het antwoord komt niet direkt en 
is in feite een wedervraag: 
„Is het de taak van een socialisti
sche partij bij de behartiging van 
de belangen van de arbeidende 

bevolking van een land, zich uit
sluitend te bepalen tot één groep 
van deze bevolking? Dient zij 
niet eerder te zoeken naar een 
konsensus, waardoor beide 
volksgroepen kunnen komen tot 
volledige samenwerking en we
derzijds begrip mogelijk wordt?" 
Maar meteen voegt hij hieraan 
toe: dat waar België nu zoiets als 
een federale staat wordt het naar 
zijn mening aanvaardbaar is, dat 
de Vlaamse socialisten zich nu 
geroepen voelen de specifieke 
belangen van de Vlaamse arbei
ders te behartigen op elk terrein. 
Persoonlijk bevredigt het fede
raal statuut hem echter niet Lie
ver had hij gezien, dat Vlamingen 

Groeten 
uit Gelderland... 

Reportage: 
R. Schoen 

en Walen hun problemen hadden 
weten op te lossen binnen de 
bestaande eenheidsstaat 
Het bezwaar van de Vlamingen, 
die toch het grootste aandeel 
leveren aan „de nationale pot', 
maar zien hoe de steun aan de 
Waalse industrie veel groter Is 
dan aan de Vlaamse, klinkt hem 
niet vreemd In de oren en heeft 
zijn waardering. 
„Zoiets gebeurt hier ook', rea
geert hij met een glimlach. „Ook 
hier wordt de meeste aandacht 
besteed aan één deel van het 
land. Politiek onjuist! Gemeen
schapsgeld in hoofdzaak gebrui
ken tot steun van zwakke indus
trieën in Wallonië en nog levens
vatbare bedrijven in het Vlaamse 
land ten onder laten gaan, roept 
gerechtvaardigde weerstanden 
op.' 

Een antwoord over Brussel zit er 
niet in. Het is hem alles te wazig, 
te ondoorzichtig, zodat hij zich 
niet aan een uitspraak waagt 
Ook niet als ik hem in het kort de 
toestand schets. Dan is zijn eni
ge reaktie: 
„Als alles waar is wat u zegt — 
en waarom zou ik daaraan twijfe
len — is de houding van Cools 
en de PS verkeerd, maar-' 
Weer valt hier: gebrek aan infor
matie. 

Deze steeds weerkerende op
merking bemoeilijkt het besprek. 
Het blijft een tasten en een zoe
ken. Zij dwingt mij tegen mijn zin 
tot het geven van inlichtingen, 
die immers het antwoord zouden 
kunnen beïnvloeden. Maar ook 
de heer de Jong tracht dit te 
voorkomen, zodat hij slechts zel
den tot direkte uitspraken komt 
„Stamverwantschap zegt mij wei
nig op dit momentr Zijn repliek 
op mijn vraag of het Nederlandse 
volk (en misschien ook de PvdA) 
meer belangstelling zou moeten 
tonen voor de Vlaamse strijd. En 
vlak daarop de vermoede opmer
king: „Bij meer informatie zou de 
belangstelling waarschijnlijk 
groter zijnT 
Mijn verwijzing naar de bestaan
de literatuur aanvaardt hij niet: 
„Dat bedoel ik niet! Dat is voor 
iemand die een studie van het 
onderwerp maakt Wat ik verlang 
is een veelzijdige informatie via 
tv en krant Hierdoor — en ook 
door het feit dat wij dezelfde taal 
spreken — zou de neiging kun
nen ontstaan ons meer met de 
Vlaming solidair te voelen. Men 
zou dit dan stamverwantschap 
kunnen noemen, waarbij ik er wel 
voor warschuwen wil, dit woord 
geen chauvinistische inhoud te 
geven.' R.S. 

— Een reproduktie-tekening 
van de SInt-Remigluskerk in 
Duiven. Van de hand van B. 
Peydel. De kerk dateert van 
de XVde eeuw; de onder
bouw van de toren van het 
begin van de Xlllde eeuw. 
Duiven zou evengoed een 
dorp in Vlaanderen kunnen 

zijn. 
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14. m 
verdorie aartsmoeilijk om 

SOLDEN 
aan te bieden 

als men geen enkel minderwaardig of 
verouderd k ledingsstuk in huis heeft, en toch... 
w i l Ë D a ^ kop lopen in deze koopjesper iode! wi l taULfliJil kop lopen in deze koopjesperiod 

vanaf donderdag 18 december te 9 uur 2 0 o/o k o r t i l l Q op de ganse nieuwe voorraad van 

VOOR 
50 MILJOEN 

LUXEKLEDING NU MET 

KORTING 
OP ALLE GETEKENDE 

PRIJZEN 

VEEL BETER DAN ,, GOEDKOPE KOOPJES "! KWALITEITSKLEDING NU TEGEN INKOOPPRIJS !! 

Vleestal wordt er in de solden of koopjesperiode oude of minderwaardige kleding 
aangeboden. Bij SKM kan dat niet. Bij SKM blijft geen enkel kledingsstuk langer 
dan 6 maand in de zaak en van minderwaardige kleding houdt SKM nu eenmaal 
niet. SKM heeft een reputatie van 50 jaar kwaliteit en vertrouwen te verdedigen! 

PROFITEER VAN DEZE 20°o KORTING 
U KOOPT LUXE KLEDING TEGEN INKOOPPRIJS! 

SUCCES KLEDING MEYERS 
AARTSELAAR BOOMSESTEENWEG 35 

TEL 031-87.38.42 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 30 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U 
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TV-programma's m .15 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 
15.30 Bolhoed en aardappelneus 
(O. — 16.20 Dwarka London 
(dok.). — 18.00 Paulus de boska
bouter (strip). — 18,05 Sesam
straat. — 18.35 De islam van de 
olie (dok.). — 18.50 De gemeente, 
leerschool van de vrijheid (dokl — 
19.05 Gastprogramma (het Huma
nistisch Verbond). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 Starparade 
(show). — 21.00 Verover de aarde 
(over godsdiensten). — 21.50 \.Q. 
(kwis). — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Funny Girl (musical). 

NED 1 
14.00 She's a good skate, Charlie 
Brown (strip), - 14.23 Hoy Fok, 
een vissersjongen in de Zuidchine-
se zee (portreO. — 14.55 Simple 
gifts (strip). — 1550 Popeye 
(strip). — 18.25 Nieuws voor ge
hoorgestoorden, — 18.30 Sesam
straat. — 18,55 Nieuws. — 18.59 
Het geheim van het kreupelbos (f J. 
— 21.37 Nieuws. — 21,55 Isaac 
Stern speelt Brahms (viool). — 
22.45 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Het geheim 
van de vuurtterg (f J. — 19.25 Kerk
buurt - 20.00 Nieuws, - 20,27 
Zeskamp speciaal. — 21.25 Wat 'n 
kunst (kwis). — 22.35 Hier en nu 
(info). - 23.15 Liturgie. - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.10 
Les fiancees de l'empire (O. — 
21.15 Alles over bier. - 22.15 Les 
lumières d'Arthur Rubinstein (dokJ 
— 23.10 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws, — 20.15 Was bin 
ich? (kwis). — 21.00 Report (aktua-
liteiO. - 21.45 Hagen (fO. - 22.30 
Tagesthemen, — 23.00 Die sieben 
Todsünden der Kleinbürger. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19,30 Die Spani-
sche Fliege (blijspeD. - 21.00 Heu-
te-journal, — 21,20 De Duitse mari
ne (reportage). — 22.00 Sport ak-
tuell. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuws. - 20.15 Der ich 
unter Menschen nicht leben kann; 
Ingeborg Bachmann (portreO. — 
22.15 Life goes to the movies 
(dok.). — 23.00 Berliner Jazztage 
1980. 

LUX 
20.00 Mannix (f). - 21.00 La con-
quéte de I'ouest (western). 

F 1 
19.10 Gewestelijke aktualiteiten, — 
19,40 Salvador en féte (sketchen), 
— 20.00 Nieuws, - 20,30 Docteur 
Teyran (f,), — 22,00 En compagnie 
de Max Under (film), - 23.25 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.40 El Dorado 
(western met debat). - 23.30 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les petite papiers de Noel, 
— 20,30 Les aventures de Robin 
des Bois (film), — 22,10 Nieuws, 

Woensdag 
DECEMBER 

BRT 1 
15,15 Beter schrijven (Open 
School). - 15.45 Tip-top - 17.30 

Paulus de Boskabouter (strip). — 
17.35 Popeye (strip). - 17.45 Ou-
dejaarsavondkoncert. — 19.00 
Waterlopen van het Brugse omme
land (dok.). — 19.25 Lachertjes. — 
19.45 Nieuws. — 20,00 De kolder
brigade rukt uit (f J. — 20.30 Lied
jes die ik graag had gezongen 
„1955-1960" (Will Tura). - 21.05 
Allemachtig dat jaar '80 (reporta
ge). — 22.10 Rockette (show), — 
23,55 Van het oude naar het nieu
we, — 00,05 Silvester Tanzparty 
(variété), 

BRT 2 

15,15 Session (show), — 20,45 
Funny lady (film), 

NED 1 

14,00 Het verhaal van de gans 
(strip), — 14.10 Oh, was ik maar 
een filmster (film). — 1530 Bdke 
de beer (strip). — 15.40 Kleine Isar 
(strip), — 17,05 Maggie en Davk:! 
(f), — 18,25 Nieuws voor gehoor
gestoorden. — 1B30 Sesamstraat 
— 18.45 Toeristische tips. — 1855 
Nieuws. — 18.59 Van gewest tot 
gewest — 19.41 Politieke partijen. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Oud en 
nieuw, — 00,00 Vuurwerk, — 00.15 
Dag '80 - Hallo ' 81 (show), 

NED 2 

18,55 Nieuws, — 1859 De zesde 
klas (fJ, - 19,25 Kenmerk (Info), 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute-
ra (Info), - 2032 Top '80. - 21.30 
It 'II be alright on the night (reporta
ge). — 22.15 De drie musketiers 
(film). — 0.05 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20,05 Splendid 
(show), — 21,00 La dame de Chez 
Maxim (teater), — 23,05 Chansons 
è la carte (show), — 025 Hiberna-
tus (film). 

ARD 
20.00 Nieuws, — 20.05 Toespraak 
van de bondspresident — 20.15 
Drei Schlafzimmer (klucht). — 
22.10 lllusionen von gestern (film
muziek). — 0.02 Nachlese '80 
(show). 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.20 Ein verrück-

tes paar (komische verhalen). — 
20.20 Stars in der Manege (circus). 
— 22.00 Jetzt geht die Party richtig 
los (show). 

D 3 
2000 Nieuws. — 20.15 Das Pariser 
leben (operette). — 22.30 Stefania 
Rotolo & Co (show). — 23,15 Oe-
cumenische eredienst 

LUX. 
19,00 Nieuws, — 19,26 Le coffre-
fort (spel), — 19,45 Dierenmagazi
ne, - 20,00 Hitparade, - 21,00 
Appelez-moi Mathilde (film). — 
22.30 Barschnikov on Broadway 
(show). — 2320 Hommage a Gilles 
Vigneault (variété). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Salvador en f éte (humor). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Numero Un 
(show), — 2130 Les enfants du pa
radis (film). — 23.00 Le paradis du 
Latin (show). — 23.50 Soiree dan
sante au Palace (show). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Collaro 
show. — 2150 Les grandes vacan-
ces (film). — 23.15 Tous sur votre 
31 (show). — 1.00 Femmes (varié
té). 

F 3 
2030 Heureux qui comme Ulysse 
(film). — 22.00 Tex Avery (strip). — 
23.00 Qa ga va plaire (variété). — 
00.10 ba veuve joyeuse (operette). 

Donderdag 

[ 1 JANUARI 

BRT 1 
12.15 Nieuwjaarskoncert uit We
nen. — 13.30 Skiën (reportage), — 
15,30 De Starwars show (film). — 
18.00 Paulus de boskabouter. — 
18.35 Een vinger in de pap (jeugd-
magazine). — 19.05 King's singers 
(renaissancemuziek). — 19.20 Ski-
world. — 19.45 Nieuws. — 20,00 
Dromen op het ijs (show), — 2050 

„De liedjes die ik graag had gezongen uit de tijd 1955-1960", nu ge
zongen door Will Tura. Woensdag 31 december om 20 u. 30 op BRT 1. 

Terugblik op 1980. - 22.05 Dallas 
(fJ. - 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.00 De Kollega's (f J. - 2050 
Gilbert en Sullivan (show). - 21,40 
Première. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 1930 Nieuws. - 20.00 
Un elephant ga trompe énormé-
ment (film). — 21.45 Vtetor Berge 
show, — 23.00 Nieuwa 

RTB 2 
20.10 Cyrano de Bergerac (opera), 

NED 1 
12.15 Nieuwjaarskoncert — 1330 
1981: intemationaal jaar der gehan-
dk^apten. — 14.00 De dieren van 
het groene woud (fJ. — 14Ü5 Ren 
je rot — 1855 Nieuws. — 1859 
Mk;key Mouse en de zeehond 
(strip). — 19.07 Funny Girl (musi-
caD. - 2137 Nieuws. - 2155 
Denkbeeld Onfo). - 22.50 Nieuws. 

NED 2 

1855 Nieuws. — 1859 Scooby 
doo (strip). — 20.00 Nieuws. -
20.17 Zeg 'ns „aaa" (fJ. - 20.45 
Mensen van vroeger. — 22.10 Klu-
te (thriller). - 0.05 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Le coff re-fort (spel). - 19.45 
Magazine over dieren. — 20.00 
Recital Thierry le Luron. — 21.00 
Chitty, chitty, bang, bang (film). 

F 1 
20.00 Nieuws, — 20,30 Docteur 
Teyran (f J. — 22,00 Les enfants du 
paradis (film). — 23.25 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 2035 Les fian
cees de l'empire (tv-film), — 2150 
Jacques-Henri Lartigue (schilder 
en fotograaf), — 2220 Mahler 
(film). — 010 Nieuws. 

F3 
20.00 Les petits papiers de Noël. 
— 20.30 Les tribulations d'un chi-
nois en China (film). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Rudi kann's 
nicht lassen (kabaret). — 2055 
Leih'mir deinen Mann (film). — 
23.00 Nieuws. — 23.05 I Bravi 
(opera). — 23.50 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 21.00 Mein Weg 
zu Dir (koncerü. - 22.00 Sport 
Aktuell. — 23.45 Nieuws. 

D 3 

18.30 Die Pariserin (film). - 20.00 
Nieuws. — 20.15 As you like it 
(teater). — 23.00 Life goes to the 
movies (dokJ. 

Vrijdag 
JANUARI 

BRT 1 
15,30 De prins-student (musical) 
— 18,00 Oum, de witte dolfijn, 
(Strip), - 18,15 Klein, klein kleuter
tje, — 18 30 De islam voor de olie, 
(DokJ - 18,45 Evenepoel, (Portret 
van een schilder). — 19.05 Open 
KTRO-studio. — 19.45 Nieuws. — 
20.15 De ondergang van het zon-
nerijk. (Film). — 22.00 Première-
magazine, — 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Hertjerg in 't misverstand. 
(TV-spel). - 21.15 Snelwegkul-
tuur. (DokJ — 21.55 Dag aan dag. 

NED. 1 
14.00 Dr. Doolittle. (Strip). - 1425 
Mooi Nederland (DokJ - 14.50 
Muziekspecial. — 15.08 The three 
kisses. (Sprookje). — 1825 
Nieuws. — 18.30 Sesamstraat — 
18.45 Paspoort (Info), - 18,55 

Nieuws, — 1859 Scooby doo. 
(Strip). - 1925 Sport '80. - 1950 
Sonja's goed nieuws show. — 
2050 Twee voor twaalf. (Kwis). — 
2137 Nieuws. — 2155 Jean-Jac-
ques Rousseau of: voorwaarts 
naar de natuur — 2225 Ton van 
Duinhoven in: het gat in de muur. 
(Teater). — 2255 Nieuws. 

NED. 2 

1855 Nieuws. - 1859 Docteur 
Snuggles. (Strip). — 19.05 Avro's 
Toppop. - 20.00 Nieuws. - 2027 
Telebingo II. — 2130 How the west 
was won. (f J — 22.40 Aktueel en 
informatief. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 1930 Nieuws. — 20.00 A 
suivre. Onfo). — 21.15 La reine de 
Broadway, (Film), — 23,00 Nieuwa 

RTB 2 

1955 Le mythomane. (fJ — 2050 
Chanson souvenir, (Show), 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Dinge 
des Lebens. (Film). — 21.45 Psy
chiatrie in Duitsland en Italiè. — 
2230 Tagesthemen. - 23.00 Drei 
Mann auf einem Pferd. (Teater). — 
0030 Nieuws. 

ZDF 
21.15 Folklore aus Polen. (DokJ — 
22.00 Heute journal. — 2220 Kuhu-
reel magazine. — 22.50 Sport am 
Freitag. — 2320 Winchester 73. 
(Westem). - 0050 Nieuws. 

D 3 
19.45 The best of Beat-club. (Beat
les), - 20,00 Nieuws, - 20,15 Die 
Bergner. (DokJ — 21.00 Een ver
geten teater in Altona (DokJ — 
22.30 Bela Bartok. (Koncert). 

LUX 
19.00 Nieuws. — 19.26 Le coffre-
fort (SpeO. — 19.45 Magazine 
over dieren. — 20.00 Marcus 
Welby. (fJ - 21.00 Le demier 
baiser. (Film). — 22.50 Automaga
zine. 

F 1 

19,40 Salvador en féte, (Humor), — 
20,00 Nieuws, — 20,30 Docteur 
Teyran. (TV-film). - 22.45 Monte-
C^rlo show. — 23.45 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les fiangail-
les de feu. (f J — 21,40 Boekenma-
gazine, — 23.00 Nieuws. — 23.10 
Les raisins de la colére. (Film). 

F 3 
20.30 Carmen. (BalleO. - 2120 
Les clowns. (Show). 

Zaterdag 
JANUARI 

BRT 1 

15.30 Dag aan dag. — 16.00 Ignace 
(operette). — 18.00 Paulus de Bos
kabouter — 18,05 Circus (show), 
- 18.30 Popeye (strip). - 18.40 
Anton Pieck en zijn werk (portreO. 
- 19.45 Nieuws. — 20.10 Laveme 
en Shirley (f J. - 20 35 Anni Ander
son show. — 21.45 Gijzeling op 
zee (triller). — 23.15 Nieuws. 

NED 1 

15.43 De Lawaaipapegaai prezen-
teert. Papelegaaiwaai, — 16,00 
Wat je zegt ben je zelf, — 1625 
Stuif es in, — 18.30 Sesamstraat 
- 1855 Nieuwa - 19,05 Ted 
show, - 20.40 Schrikdraad ünfo). 
- 21.37 Nieuwa - 21.55 Herinne
ringen aan Amsterdam. — 22.10 
Liedjes van Marleen (uit „De Kleine 
Waarheid'O. - 22.50 Tot besluit -
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuwa - 1859 Sinbad de 
zeeman (f J, — 1925 Daar vraag je 
me wat — 20,00 Nieuwa — 2027 

(Zie verder blz. 16) 
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16 m\ TV-programma's 

Thomas & Sarah CfJ — 2120 
Brandpunt — 21 55 Sport op za
terdag — 22 25 De alles is anders 
show — 2330 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Le jardin 
extraordinaire (dok) — 2030 
Monsieur Jo (film) — 21 50 Face 
au public (show) — 22 50 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Chinesi-
sche Akrobaten aus Taiwan (dokO 
- 2145 Nieuws - 2205 Treib-
sand (film) - 2320 W K voetbal 
(Italië—Uruguay) — 025 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 19 30 Ein zauber-
haftes Biest ( f j — 2015 Frauen-
arzt Dr Pratonus (film) - 21 45 
Nieuws — 2150 Das aktuelle 
sport-studio — 2305 Roek-pop in 
concert 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Monterey 
pop (dok j — 21 30 Gedichten en 
korte verhalen — 2315 De visie 
van „Life" op Hollywood 

LUX. 
1900 Nieuws — 1930 L'Homme 
qui valait trois milliards ( f ) — 20 30 
Carnaval au Texas (musical) — 
2215 Bnllantina rock (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Een chanson en een verhaal 
(humor) - 20 00 Nieuws - 2030 
Numero un Roland Magdane (va-
nete) - 21 30 Rebecca (fJ — 
2230 Paul Conin ou l'art de l'affi-
che — 2340 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2030 Les fian
cees de l'empire (fJ — 2135 
Sports vanetes — 2310 Nieuws 

F 3 
2000 Les petits papiers de Noel 
— 2030 L'Aeropostale (fJ — 
2155 Veronique (operette) — 
2300 Nieuws 

Zondag 
JANUARI 

BRT 1 
915 Voor boer en tuinder (Open 
school) - 915 Gymles - 1000 
Zal ik eens wat vragen, dok te r ' 
Toxicologie — 1100 De chip 
werkgever of werknemer ' — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1500 Sesamstraat — 
1525Mateusen Jakobus — 1655 
De besten sporthelden uit de hele 
wereld — 1750 Narciso Ypes 
(Portret van een gitansO — 18 30 
Paulus de Boskabouter — 1835 
Van pool tot evenaar (kwis) — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end — 2030 Palmerstown, USA 
(f) — 21 15 Van straten en pleinen 
(straatliedjes) — 2210 Nieuws 

NED. 1 
1900 Nieuws - 1905Heid i ( f ) -
19 30 Beki jk ' t maar - 1 9 5 5 Z K H 
Prins Bernhard in Indonesië (dokJ 
— 20 40 Kruis of munt (tv-spel) — 
2205 Vragenvuur — 2305 
Nieuws 

NED. 2 
1530 Nieuws — 1535 't Spant 
erom (show) - 1620 De rode 
ballon - 17 05 Studio Sport 1 -
1735 Op zicht (Kunstmagazine) 
— 1805 Kunst op het spoor — 
1830 Sesamstraat - 1845 Spre-
kershoek. - 1900 Studio Sport 2 
- 2000 Nieuws - 2010 Artsenij 
(Medische info) - 20 40 Humanis
tisch verbond — 2045 De schrij
vers (debaO — 21 30 Berlin Ale-
xanderplate (f) - 2300 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Zygomati-
corama (Vanete) — 21 25 La cible 
(TV-film) - 2245 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Dromen 
van mangobomen en witte paar
den (dok) - 21 00 W K Voetbal 
(Brazi l ië-Argentinië) - 2 2 3 0 Die 
knminalpolizei ra t — 22 35 Nieuws 
— 2240 Konsequenzen (TV-film) 
— 2340 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bpnner 
Perspektiven — 1930 Deutsch-
land-Deutschland (Hennnenngen) 
— 2015 „Das war n noch Zeiten" 
(TV-film) - 21 30 Nieuws -
2145 Die Wildente (teater) -
015 

D3 
20 00 Nieuws — 2015 Rockpalast 
— 2200 Das spiel der Woche 
(Schaken) — 2230 Bochumer 
Versuche Een teater-expenment 
(Reportage) — 2315 Kuituur voor 
middernacht 

LUX. 
2000 Dróles de Dames (f) — 
2100 Le desert des Tartares 
(Avonturenfilm) 

F1 
1925 Les animaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2030 
Lawrence d Arabie (film) — 22 00 
Les chants de l'Aube (dok) — 
2205 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Le Leader 
CTV-film) - 22 05 Jacques Henn-
Lartigue (portret) - 2235 Vaga
bondages (De straat) — 2325 
Nieuws 

F3 
2055 Le temple Zen (reportage) 
- 21 45 Nieuws - 2205 L affaire 
de la rue de Lourcine (Korte film) 
— 22 30 A woman in Pans (Stom
me film) 

Maandag 
JANUARI 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de boskabouter — 1805 
Maja de bij (stnp) - 1830 De 
islam voor de olie (fJ — 1845 
Popeye (strip) — 18 50 Onbekend 
Zuid-Tirol (reportage) — 1945 
Nieuws - 2015 De Mallens (fJ 
- 21 05 Sportshow - 21 50 In de 
voetsporen van Filip De Pillecijn 
(dokJ - 2250 Nieuws 

NED. 1 
18 30 Jeugdjournaal — 18 50 Klem 
(info) - 1900 Wollies wereld (fJ 
— 1905Minivoetbalshow — 1950 
De ene dief is de andere met 
(politiefilm) — 2137 Nieuws — 
21 55 Schuilplaatsen op woeste 
hoogte (dokJ - 2225 Feestelijk 
koncert met het Pools Kameror
kest — 2245Undugu = broeder-
schap — 2300 Nieuws 

NED. 2 
1857 Nieuws - 1859 De vijf (fJ 
— 1925 Banana Split (humor) — 
2000 Nieuws - 2027 De Corne 
van Gorp show — 21 20 De verha
len van John Cheever — 2220 
Aktua TV - 2255 Soap ( f ) -
2325 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Les chiens 
(film) - 2300 Nieuws 

RTB 2 

1900 Overname van RTB 1 — 
1955 On a kidnappe grandmere 
(Waals teater) - 22 05 Spectacle 
magazine 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Unter der 
tnkolore( f ) — 21 15 Atiopien - des 
Kaisers rote Enkel (dokJ — 21 45 
Solo fur Spassvogel (sprookje) — 
2230 Tagesthemen - 2300 Das 

Madchen Insiang (film) — 035 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Die Bee 
Gees (show) — 21 00 Heute-jour-
nal - 2120 Uberfall in Glasgow 
(tv-film) — 22 50 Vagabunden-ka-
rawane (dokJ — 0030 Nieuws 

D 3 
18 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
200 Nieuws — 2015 Is vruchtaf-
dnjving m o o r d ' (debaO — 21 45 
Die Hundin (film) — 2315 Nieuws 

LUX. 

1945 Dierendok - 1955 RTL-
flash (spel) - 2000 Chips (fJ -
21 00 Qui etait done cette d a m e ' 
(film) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Lawrence 
d'Arabie (film) — 2200 Medisch 
magazine — 2300 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Questions 
de temps (Aktualiteitenmagazine) 
— 21 55 Histoire de l'alpinisme 
(dok) — 22 45 Jacques-Henn Lar-
tigue (schilder en fotograaf) — 
2345 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 La metamorphose des 
Cloportes (gangsterfilm) — 2210 
Nieuws 

Dinsdag 

[ 6 JANUARI 

BRT 1 
1800 Paulus de Boskabouter — 
1805 Sesamstraat — 1835 Ken 
uw recht (Open school) — 1905 
Gastprogramma (Het vnje woord) 
- 1945 Nieuws - 2010 Starpa
rade James Last — 21 05 Zal ik 
eens wat vragen, dok te r ' (Suiker
ziekte) - 2155 IQ (kwis) -
2215 Te Deum (Wereldpremière) 
— 2255 Nieuws 

BRT 2 
2010 Allemaal beestjes (dokJ — 
2040 Bloeddorstig (Gangsterfilm) 
— 22 30 Bonjour la France (Open 
school) 

NED. 1 
1830 Jeugdjournaal Nieuws voor 
en door jonge kijkers — 19 00 D'r 
kan nog meer bij — 20 00 Land in
zicht (kwis) — 21 00 God wil wo
nen bij de mensen (bijbelstudie) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Brahms in 
de Doelen (koncert) — 2245 
Nieuws 

NED. 2 
18 57 Nieuws — 18 59 Het geheim 
van de Vuurberg (f) — 19 25 Cum 
Laude (kwis) — 20 00 Nieuws — 
2027 Verscheurde stad (f) — 
21 20 Showroom (satire) - 22 20 
Hier en nu (Info) - 2300 Mijn 
verre naaste (f) — 2320 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Les fian
cees de l'empire (O — 2050 A 
hauteur d'homme (dok met debaO 
— 2225 Arthur Rubinstein zijn 
leven, zijn werk — 2250 Nieuws 

RTB 2 
1830 John I'intrepide (f) - 1955 
Visa pour le monde (kwis) — 
2200 Clap, la féte aux images 
(stnps) 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Telefoon-
diskoteek — 21 00 Aktualiteitenru-
bnek - 21 45 Die Schnuffler (0 
- 2300 Voetbal (Neder land-I ta
lië) - 000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1920 Religieuze 
beschouwing Dnekoningen — 
1930 Mutterlied (film) - 2100 
Heute-journal — 2120 Familien-
stand verwitwet (reportage) — 
2230 Boy Friend (musical) — 
2350 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Fragestunde — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
2230 Medisch magazine — 2315 
Nieuws 

LUX. 
19 45 Entre chiens et chats (dieren
dok) - 1955 RTL-flash (spel) -
2000 Mannix (f) - 21 00 La collec
tion (teater) — 2230 Ekonomisch 
magazine 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Reflets de 
danse (reportage) — 21 30 Eolie 
Epifanio CTV-film) - 2230 Jac

ques Attali (vraaggesprek) — 
2330 Nieuws 

A2 
2000 Nieuws — 2040 Lindsey 
(TV-film) - 2330 Nieuws 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le cygne noir (film) — 
21 50 Nieuws 

Woensdag 
JANUARI 

BRT1 
1630 Tip-top — 1815 Paulus de 
boskabouter (stnp) — 18 20 Niger 
(dokJ - 1830 Alias Smith en 
Jones ( f ) — 1922 Gastprogram
ma (knsten-demokratische stand
punten) — 1945 Nieuws — 2015 
Arnold ( f ) - 2040 De man die 
met van gedichten hield (tv-spel) 

- 21 50 De Kelten (dok) 
Nieuws 

BRT 2 
2015 Wat n leven (Poes 
rens) - 21 00 De patetis 
fonie (film) 

RTB1 
19 00 Waalse gewestelijl' 
teiten — 1930 Nieuws 
Adieu l'ami (film) - 220( 
mire (over robotten) 
Nieuws 

RTB 2 
1955 Sports 2 
de uitzending 

2200 

NED1 
1600 Maja de bij ( f ) 
Kinderspel - 1700 Ho 
publiek (dokJ - 182! 
voor gehoorgestoorden 
Jeugdjournaal — 18 3f 
straat — 1850 Toeristi 
— 1900 Van gewest te 
— 19 50 Politieke partijer 
partij) — 2000Cinevisie 
P K (autorubnek) 
Nieuws — 21 55 Panor 

iraciVi : 
DINSDAG (30 dec.) — veroverde aarde. 
het popu la i r -wetenschappe l i j k nnagazine van d e BRT 
heef t als onder t i te l „ O m t r e n t G o d " en gaat ove r d e 
v raag o f d e m o d e r n e w e t e n s c h a p en techno log ie een 
a n t w o o r d k u n n e n g e v e n o p ul t ieme v ragen ( W i e zi jn 
WIJ, W a a r k o m e n w i j vandaan?) ( B R T 1 , 2 1 0 0 ) -
BRT 2 ( 2 0 1 0 ) draai t d e muzika le f i lm Funny Girl van 
Wi l l iam W y l e r (1968) me t Barb ra S t re isand in d e rol van 
he t leli jke eend je Fanny Br ice, aanvankel i jk m iskend 
d o o r iedereen Maa r zi j gaf met o p Haar vo lhouden en 
haar ta lent resu l teerden uiteindel i jk in d e g roo t s te 
suksessen o p het tonee l Pr ivé ve rg ing het haar onder 
tussen ech te r met z o g o e d A l h o e w e l w i j persoonl i j k 
helemaal met houden van Barb ra St re isand, m o e t e n w i | 
t o e g e v e n dat zi j in deze f i lm g roo t s is als zangeres én 
als ak tnce Haar tegenspe le r is O m a r Shanf — D e Bel 
g e n zi jn alt i jd s te rke b ie rdnnke rs g e w e e s t En zij z i jn 
alt i jd al ge ïn te resseerd g e w e e s t in bier d n n k e n en 
b r o u w e n R T B F 1 b reng t een u i tgebre ide repo r tage 
ove r bier, die rech ts t reeks w o r d t u i tgezonden uit he t 
o e r o u d e V laamse B rouwershu i s o p d e G r o t e M a r k t in 
Brusse l dn het popu la i r -wetenschappel i j k magaz ine 
Élémentaire, mon cher Einstein - 2 0 5 5 ) 

WOENSDAG (31 dec.) — Oudejaars 
a v o n d U i te raard staan alle p rog ramma 's in he t t eken 
van de j aa rwende — BRT 1 v e r w e n t de j e u g d m e t e e n 
gevar iee rd a m u s e m e n t s p r o g r a m m a in he t Ku l turee l 
C e n t r u m W e s t r a n d in D i lbeek me t poppenspe l , sket 
ches , dans, gooche len , enz (Eindejaarsfeest voor kinde
ren - 1 5 4 5 ) — W a a r d e B R T he t lef haalt o m , na al d e 
negat ieve kr i t ieken o p de eers te reeks , een n i euwe 
reeks „Ko lde rbngade" te maken , m o g e n J o o s t V a n d e n -
b u s s c h e en C ie w e t e n De Kolderbrigade rukt uit, 
BRT 1,20 00 Het t o p p u n t van w a n s m a a k en geb rek aan 
eerb ied v o o r k i j kend V laande ren En eindel i jk k r i jgen wi j 
n o g eens o n z e e igens te V laamse Wi l l Tura o p het 
s c h e r m In Liedjes die ik graag had gezongen b reng t 
Wi l l Tura e e n overz i ch t van z i jn l ievel ingsl iederen 
(BRT 1, 2 0 3 0 ) - Allemachtig (BRT 1), 21 05) zou een 
col lage m o e t e n zi jn van plezier ige voorva l len d ie in 1980 
o p d e bu is k w a m e n D e zin v o o r h u m o r bij bij de BRT-
m e n s e n kennende , v r e z e n w i j — He t lag v o o r d e hand 
da t e e n ve rvo lg zou k o m e n o p d e suksesvo l le musical 
„Funny Gi r l " Funny Lady, hee t d e vervo lg f i lm Fanny 
B n c e IS onde r t ussen een vo lwassen v r o u w g e w o r d e n 
die onverge te l i j ke suksessen heef t g e o o g s t o p d e 
b e r o e m d s t e scenes Haar pr ivé- leven w a s ech te r een 
mis lukk ing, en dat is he t onde r t ussen nog En beha lve 
pr ive begin t het ook s lecht te gaan me t haar muziekcar-
r ière, o a ten gevo lge van de kr is is in de ja ren '30 To t 
w a n n e e r zi j d e j onge songschr i j ve r en teatere igenaar 
Billy Rose o n t m o e t Haar kansen sch i jnen g e k e e r d Dit
maal w e r d de regie in de handen g e g e v e n van Herbe r t 
Rose (1975) O p n i e u w zi jn Barb ra S t re isand en O m a r 
Shan f van d e part i j , terwi j l J a m e s Gaan d e rol speel t van 
Billy Rose (BRT 2 - 2 0 4 5 ) — T ros o rgamzeer t di tmaal 
de Nieuwjaarsinstuif op N e d 1 ( D a g '80 - hallo '81) A n 
d re V a n Du in p rezen tee r t me rkwaa rd ige t ypen , hef t het 
glas me t b e k e n d e Neder lande rs en leidt ta lr i jke art ies
ten en o r kes ten in 

DONDERDAG (1 jai 
d a g D e Grabbe l ton -man sluit zn 
mensen die jullie het al lerbeste w 
b o v e n n o g m e n e n ook — BRT t 
(15 30) een specia l r ond de f i lm „£ 
merkwaard igs te en me teen ook p 
laatste ja ren (De Starwars-shovi 
jaarsdag s ta r t de BRT met e e n 
k inderen van 10 to t 15 jaar Vo< 
initiatief En voo r tgaande op de ir 
d iet hier meer dan gewens t meu 
V e r m i n n e n , Paul S i m o n , Aandach 
van een 12-jang k ind, enz En ZK 
naam Zak i v e r m e l d ' W i j f ron ' 
w e n k b r a u w e n (Een vinger in d( 
2 0 5 0 b reng t BRT d e jaarl i jkse ter 
w a a r d o m n o g e v e n ach te rop te 
1980 hee f t bez iggehouden — 
p e n o d e is van het terugbl ikken, 
m e e Z i jn f i lmmagazine Première i 
be langr i jks te f i lms van 1980 — 
haar tradi t ie o m elk jaar een ei 
b r e n g e n V a n d a a g s tar t de V a r a 
aaa , een c o m e d y - r e e k s gesch i 
Pola en C h i e m van Houwen ingen 
aan z'n p roe fs tuk is Haalt de re< 
de v o n g e r e e k s e n ' M e t o a Sji 
d e v rouwe l i j ke ar ts Lyd ie van d« 
Renee Sou tend i j k (ook al te zier 
he rde rshond" , als haar ui tdagi 
C a r r y Te f sen als d e onderneme 
d e Graaf als Lyd ies vnend Han 

VRIJDAG (2 jan.) -
s t e m van Ma r i o Lanza nog ( 
vanmiddag d e k n o p van BRT 1 in 
student (15 30) een operette-f i lr 
(1954), me t A n n B ly th en Edmur 
gebru ik t van Mar io Lanza — Ne 
Engelse f i lm De ondergang van h 
hunt o f the sun) van Irving Lerr 
Shaw, Chr i s topher Plummer en 
avontuur l i j ke h is tor ische film o v e 
Inka-njk 

ZATERDAG (3 jan.] 
speel t een be langn jke rol m de ( 
reeks Gijzeling op zee CThe Frer 
ve rde r o a Jean-Pierre Aumont , 1 
valas en Shel ley W i n t e r s Telly S 
een sekte le ider die o p misdadig 
k o m e n van het nod ige kapitaa 
b o u w e n (BRT) 

ZONDAG (4 jan.) • 
spe lp rog ramma Van Pool tot E 
d o o r N a n d Baert , is het M o o r s 
aan de beur t (BRT) - De A v r o 
of munt, een gedramat izerde 
psych ische gevo lgen van een 2 
see rd o p het autob iograf ische 
Di t tv-spel w o r d t gevo lgd door f 

30 DECEMBER 1980 



TV-programma's my 17 

Kelten (dok) - 2 2 4 0 

I leven CPoeske Sche-
00 De patetische sym-

e gewestelijke aktuali-
)30 Nieuws - 2000 
film) - 2 2 00 Point de 

robotten) - 2300 

52 2200 Einde van 

de bij ( f ) - 1625 
— 1700 Hooggeëerd 
kJ - 1825 Nieuws 
rgestoorden — 1830 
lal - 1836 Sesam-
850 Toeristische tips 
in gewest tot gewest 
itieke partijen (Boeren-
)00Cinevisie - 2030 
irubnek) - 2137 
21 55 Panoramiek — 

2225 Studio sport - 2255 
Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - ^•859 De zesde 
klas ( f ) - 1925 Kenmerk (info) 
- 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra — 2032 De advokaten ( f ) — 
21 00 Verdwaald op het binnenhof 
( f ) — 2125 Nederland muziek-
land — 2235 Max Appelboom 
(portreü 

LUX. 
1955 RTL-flash - 21 00 Requiem 
pour un espion (spionagefilm) 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten -
1945 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 Bleu blanc 
rouge ( f ) — 2240 Des idees et 
des hommes (Descartes) — 23 40 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2035 C'est du 
spectacle (vanete) — 2205 Me
disch magazine — 22 45 Jacques-
Henn Larbgue (schilder en foto
graaf) — 2305 Nieuws 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Au bout du chemin (tv-
film) 

ARD 
2015 Colombe (teater) - 2145 
W K voetbal (W-Duitsland-Brazi-
lie) — 2345 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-journal - 21 20 Vega 
( f ) — 2210 Splitsing in de Zuid-
Af rikaanse katolieke k e r k ' (dok j 
— 045 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek 
ken en ontmoetingen — 2145 

j ( 1 j a n . ) — Nieuwjaars-
nan slurt z ich aan bi j d ie tal loze 
allerbeste w e n s e n en het daaren-
k — BRT b reng t in d e namiddag 
l d de f i lm „Star Wars " , een van d e 
steen ook popula i rs te f i lms van de 
rwarsshow) — O p deze n ieuw-
T met e e n n ieuw magaz ine v o o r 
15 jaar V o o r w a a r een te pr i jzen 
ide op de inhoud, is en ig s tar tk re-
wens t n ieuw jaa rswensen , Johan 
in , Aandach t aan inspraak, Por t re t 

enz En zien w i j daar e rgens d e 
f W I J f r onsen t o c h even onze 
/ /nger in de pap - 1 8 1 5 ) — O m 
aarl i jkse terugblik T o c h d e moei te 
i ch te rop te k i jken naar w a t ons in 
l ouden — En nu het t o c h de 
rugbi ikken, doe t J o R o p c k e lust ig 
e Premiere is een overz i ch t van de 
in 1980 — D e V a r a sluit aan bij 
jaar een e igen c o m e d y - r e e k s te 
3rt de V a r a o p N e d 2 m e t Zeg 'ns 
•eks gesch reven d o o r A lexander 
)uweningen, een d u o da t niet meer 
Haalt de reeks de popular i te i t van 
^ e t o a S jouk je H o o y m a a y e r als 
yd ie van de r Ploeg, d e j onge s te r 
Dk al te z ien in „ D a g b o e k van een 
aar u i tdagende doch te r Nancy , 
onde rnemende me id en M a n f r e d 
vr iend Hans ( 2 0 1 7 ) 

j a n . ) — W i e d e legendar ische 
inza nog eens wil ho ren m o e t 
an BRT 1 ind rukken v o o r Deprins-
operet te- f i lm van Richard Tho rpe 
h en Edmund Purdon d ie de s t e m 
anza - N o g o p BRT 1 ( 2 0 1 5 ) de 
rgang van het Zonnerijk (The royal 

Irving Lerner (1969), me t Rober t 
' lummer en Nigel D a v e n p o r t een 
;he film over de ve rove r ing van het 

(3 jan.) — LOUIS Jourdan 
e rol in de dr ie ledige avontuur l i j ke 
•e (The F rench At lant ic Af fa i r ) me t 
e Aumont , Ho rs t Bucholz , Telly Sa
ters Telly Savalas speel t de rol van 
)p misdadige w i j ze in het bezi t wi l 
hge kapitaal o m zi jn sek te uit te 

• j a n . ) — In het toens t ische 
I Pool tot Evenaar, gep rezen tee rd 
het M o o r s e gedee l te van Span je 

— D e A v r o b reng t o p N e d 1 Kruis 
imat izerde dokumen ta i re ove r de 
T van een z w a r e hartaanval geba-
ograf ische vers lag van Louis A r p 
'o lgd door het in fo rmat ieve magazi

ne Vragenvuur waann r o n d he t o n d e r w e r p Oorlog en 
vrede de k i jkers via te le foon deskund ige gas ten het 
vuur aan de schenen k u n n e n leggen M e t o a J Luns, 
sekretar is-generaal van de N A T O en K u r t Wa ldhe im, 
sekretar is-generaal van de U N O 

M A A N D A G (5 jan.) — BRT brengt om 
21 05 in Sportshoween te rugb l ik o p d e spo r t van het af
ge lopen w e e k e n d D e z e s p o r t s h o w w o r d t gevo lgd d o o r 
In de voetsporen van Filip de Pilleajn, een p rog ramma 
van Va leer van Ke rckhove , waar in aan de hand van 
teks ten van d e V laamse schr i j ver Filip d e Pillecijn (1891 -
1962) een por t re t w o r d t gesche ts t van d e auteur zelf 

D I N S D A G ( 6 j a n . ) — Su ikerz iek te is e e n 
z iek te d ie nogal w a t onhei l s t icht In het populair-
med isch magaz ine Zal ik eens wat vragen, dokter, 
w o r d e n d o o r k i jkers in de s tud io rond deze z iek te v ra
g e n gs te ld aan een panel van deskund igen (BRT 1) — 

W O E N S D A G (7 jan.) — O P B R T I wordt 
gestar t me t enke le n ieuwe p rog ramma 's V o o r de j eugd 
IS er Op het Schildpadplein, een n ieuwe reeks magazi
nes voo r de j eugd rond allerlei ak tue le o n d e r w e r p e n die 
d e j e u g d in te resseren — D i rek t na he t n ieuws k o m t d e 
eers te af lever ing van d e A m e n k a a n s e reeks Arnold 
(D i f fe ren t s t rokes) ove r e e n schat r i j ke w e d u w n a a r d ie 
d e t w e e zoon t jes van zi jn ove r l eden z w a r t e hu ishoud
ster in huis neemt — Hierna k o m t De man die met van 
gedichten hield, een tv-spel van Paul J a c o b s me t in de 
hoofdro l len Frank A e n d e n b o o m , M a n l o u Me rmans , 
Leslie de G ruy te r en Ingnd D e v o s Peter H o f m a n is een 
bekende tv - in terv iewer d ie o p zi jn re tour is Z i j n vr iendin 
Rita laat hem in de s teek v o o r de suksesvo l le d ichter en 
tv-cr i t icus Kar io Bel Mikk i , d e v r o u w van deze Kar io Bel, 
zit haar man nogal d w a r s d o o r te verk la ren dat haar 
man w e r k van een ove r leden d ichter zou hebben 
ges to len — Het kan met o p er is o o k de 1 s te a f levenng 
van De Kelten, een 4-del ige we tenschappe l i j ke reeks 
van A r m a n d Boudnngh ien , w a a n n hij de gesch ieden is 
sche ts t van deze vo lkss tam uit onze „vader landse ' 
gesch ieden is (BRT 1) — In d e reeks po r t re t ten van be
kende f iguren Wat een leven is de popula i re ex-
wie l renner Poeske Sche rens aan de beur t Spor t journa
list S y m o n s p robeer t een por t re t te m a k e n van deze 
V laamse w ie le rc rack Hij kr i jg t h ierbi j de hulp van Ar ie 
van Vliet, Patr ick Se rcu , Paul V a n d e n Boeynants , e a 

D O N D E R D A G (8 jan.) — OPBRTzitten 
de weke l i j ks t e rugke rende p rog ramma 's zoals Micro-
Macro, Panorama, Dallas, Sporttribune O p BRT 2 w o r d t 
d e fi lm De wind in de zeilen ( W a y of the w inds) ge
draaid Deze f i lm gaat ove r een 36-jarige o n d e r n e m e n d e 
j ongeman die een zei lschip koch t en samen met een 
kleine bemann ing me t dit sch ip een were ld re is maak te 

V R I J D A G ( 9 j a n . ) — Het p rog ramma dat 
vanavond de mees te k i jkers zal t r ek k en is we l de f i lm 
Singin' in the ram een A m e n k a a n s e muzikale fi lm van 
G e n e Kel ly en Stan ley D o n e n (1952) me t G e n e Kelly, 
Debb ie Reyno lds e a D e f i lm gaat ove r t w e e vaudevi l le-
ar t iesten in het H o l l y w o o d van de ja ren tw in t ig 

Hong Kong Chinas achterpoort 
(dok) - 020 Nieuws 

Donderdag 
8 JANUARI 

BRT 1 

1700 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de Boskabouter (stnp) — 
1805 Boomer (f) - 1830 Een 
vinger in de pap — 1900 De 
bestel Sporthelden uit de hele we
reld — 19 22 Gastprogramma (So
cialistische standpunten) — 1945 
Nieuws — 2010 Micro-Macro 
(kwis) — 2045 Panorama — 
21 35 Dallas (f) - 22 25 Sportnbu-
ne — 2255 Nieuws 

BRT 2 

2010 De wind in de zeilen (natuur
film) — 21 55 Premiere 

NED. 1 

1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 19 00 Avro s teletips 
- 1925 Heidi (f) - 1950 30 x 
sportman van het jaar — 21 37 
Nieuws — 21 55 NOS-tnbune (de-
baO - 2250 Nieuws 

NED. 2 

1859 Don Quichotte (strip) — 
1925 Het mystene van Danedyke 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 Hoe 
bestaat het (satire) — 2045 Malu 
een vrouw ( f ) — 21 35 Koning 
klant (Info) - 22 00 Zeg ns A A A 
(humor) — 2225 Achter het 
nieuws — 2320 Nieuws 

RTB 1 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 1955 
SOS opgravingen Reportage — 
20 20 Tendre Poulet (film) - 22 00 
La carrousel aux images — 2300 
Nieuws 

RTB 2 

1830 John llntrepide (f) - 2000 
Concert (Chopin miskend) — 
20 40 Des moines et des hommes 
(dok) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 lm Brenn-
punkt — 21 00 Alles oder nichts 
(kwis) — 21 45 In concert Rod 
Stewart - 2300 Der Bauer und 
der Millionar (TV-film) - 0035 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Muziek uit 
de Alpen — 21 00 Heute journal 
- 2120 Nieuws - 2205 Der 
grosse Alexander (tv-film) — 23 40 
Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Kid Gala
had - Harte Fauste heisse Liebe 
(musical) - 21 50 Hobbythek -
2235 Hinter den Schlagzeilen — 
2320 Nieuws 

LUX 
1945 Magazine over dieren — 
1955 RTL-flash (spel) - 2000 
Romance (liefdesverhalen) — 
21 00 Juliette et Juliette (film) — 
2235 Teaternieuws 

F1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Politieke partijen (De opposi
tie) - 20 00 Nieuws - 20 30 Bleu 
blanc rouge (f) - 21 25 Aktualitei-
tenmagazine — 2225 Nationaal 
patnmonium (dok) — 2325 
Nieuws 

A2 

2000 Nieuws - 2040 Prends 

loseille et t i retoi (film) - 2230 
Jeudi cinema (Magazine) — 23 30 
Nieuws 

F3 

20 00 Les jeux de 20 heures (Spel) 
- 2030 Les felins (film) - 2200 
Nieuws 

Vrijdag 
9 JANUARI 

NED1 
1830 Jeugdjournaal - 1836 Se
samstraat — 1900 Kortjakje is 
weer beter — 1905 De Willem 
Ruis show - 2030 Shoestnng (fJ 
- 21 37 Nieuws - 21 55 Praten 
met de minister-president — 22 05 
De Benny Hill show - 22 40 Het 
leven is sterker dan de leer (dok 
over Indonesië) — 2320 Nieuws 

NED 2 
1857 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 1905 Avros 
toppop — 2000 Nieuws — 2027 
Telebingo II - 21 30 How the west 
was won ( f ) - 2240 Aktueel 
informatief — 2330 Nieuws 

RTB1 

BRT 2 

19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 19 55 A 
suivre (info) — 21 15 La villegiatu 
ra (film) - 2300 Nieuws 

RTB 2 
1830 John lintrepide ( f ) - 1955 
Le mythomane ( f ) — 2050 Ven-
dredi sports 

BRT1 
1700 Schooltelevisie - 1800 
Gum de witte dolfijn (stnp) — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Loon naar w e r k e n ' (Open 
School) - 1900 Popeye (stnp) 
— 1910 Op zoek naar het monster 
Ogopogo (dok) — 1945 Nieuws 
— 2015 Singing m the ram (musi 
caO — 21 55 Puur kuituur over 
derden (Nicolas-Claude Fabn de 
Peiresc) — 2225 Nieuws 

2015 De herberg ,ln t Misver
stand' (TV spel) - 21 15 Het ge
woel (satire) — 21 40 Dag aan dag 
(tot 2210) 

LUX. 
19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) — 1955 RTL-flash 
(spel) - 2000 Marcus Welby (fJ 
— 21 00 Quanö passent les cicog-
nes (film) - 2235 Martini-world 
(spel) 

F1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2030 S A R L ou 
la societe amoureuse a responsa-
bihte limitee CTV-film) - 215 
Pleins feux (magazine) — 2300 
Nieuws 

A2 
2000 Nieuws - 2030 Les finan-
cees de Iempire ( f ) — 21 40 Boe-
kenmagazine — 2300 Nieuws — 
2310 Qu elle etait verte ma vallee 
(film) 

F3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 De knsis m de Amenkaan
se auto-mdustne (reportage) — 
21 30 Histoire de la pelote basque 
(dok) - 2225 Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Der weite 
Weg zu zweit — 21 50 Plusminus 
- 22 30 Tagesthemen - 2300 
Die Sportschau — 23 25 Eurogang 
( f j - 020 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands 
journal - 2015 Der Alte ( f ) -
21 15 Plezierige filmfragmenten — 
2200 Heute-Journal - 2220 Kul-
tureel magazine — 2305 Die rote 
Lola (politiefilm) — 050 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Vorsen 
naar het ontstaan aan het leven 
(dok) — 21 00 Nieuws uit Duits
land - 21 30 Gott und die We l t -
2200 Tagebuch eines Hirtenhun-
des ( f ) - 2255 Wer sind Sie Mr 
J o y c e ' — 010 Nieuws 

DANK U... 
voor het vertrouwen 

dat U ons ook het afgelopen jaar schonk 

Vergeet met dat U 
een getrouwheidspremie van 1% krijgt 
op het geld dat U vóór 16 januari inlegt 

op een ES-Rekening of op een spaarboekje 
En dat de interesten tot 30 000 F 

vrij zijn van belasting 

...en 
ONZE BESTE 

WENSEN 
voor 1981. 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR EN LIJFRENTEKAS 
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Van Eyckboek 
pijnlijke zaak 

Ensorboek: 
enig kijkstuk 

Het Mercatorfonds, de Vlaamse 
uitgever van prestigieuze kunst
boeken, is in de wereld, én In de 
wereld van het boek, een naam, 
een fenomeen. Dit voorbije jaar 
bracht het fonds opnieuw acht 
titels op de markt. Twee titels 
hebben wij met grote spanning 
opgewacht. Het Van Eyckboek, én 
het Ensorboek. Beide zijn onlangs 
verschenen. Hoeft het gezegd dat 
wij Van Eyck een volstrekt aparte 
verering toedragen I Wie vereert 
dit summum van schilderkunst im
mers niet op een aparte manier? 
Dat wij Ensor beslist de grootste 
schilder vinden dn Vlaanderen) 
sedert Rubens, zal sommigen ver
wonderen. Verwondering die be
grijpelijk wordt wanneer men 
weet dat Ensor nog volstrekt on
voldoende gekend is. 
Daaruit voortvloeiend: onderge
waardeerd Het Ensorboek komt 
dus net op tijd! Vooraleer wij 
proberen onze persoonlijke erva
ring met beide boeken mee te 
delen, trachten wij eerst te zeggen 
wat wij verwachten van een groot 
boek, over een groot schilder. 
Drie dingen: 

• Een goede tekst. Dit is een 
syntese met visie, van de bestaan
de wetenschappelijke literatuur 
terzake. 

• Een goed „kijk" boek. Dit is een 
visie op het boek als verlengstuk 
van het oeuvre van de schilder! 
Met andere woorden, goede keu
ze van reprodukties, én détails uit 
werken. Goede schikking en plaat
sing in het „kijk-opus" Dit plastisch 
oproepen van de schilder is zeer 
belangrijk. 

• Vanzelfsprekend mag men ver
wachten dat de reprodukties be
hoorlijk afgedrukt worden! 

Met andere woorden: men ver
wacht van een muzikaal platen
album, dat de opname én de per
sing zo perfekt mogelijk zijn! Een 
vals-klinkende plaat kan men on
mogelijk op de markt brengen! 
Wat voor de muzikale reproduktie 
niet kan, kan blijkbaar wél voor de 
plastische reproduktie' 
Met deze vaststelling leggen wij 
dadelijk de vinger op de wonde 
van het Van Eyckboek. Dit Van 
Eyckboek is een verwezenlijking 
van drie namen die klinken ais 
klokken: het Mercatorfonds, foto
gravure De Schutter, drukkerij 
Lannoo 

Wij voegen er meteen aan toe, dat 
géén van hen, zich een tweede 
maal aan dergelijk reproduktieni-
veau kan of mag begeven. 
Het is pijnlijk, maar men moet aan 
zijn vrienden de waarheid zeggen. 

het is dubbel-pijnlijk dat dit precies 
het zo lang verwachte Van Eyck
boek moet overkomen. 
Om kort te zijn; men vergelijke 
twee Mercatorboeken, dit jaar op 
de markt gebracht. Het prachtige 
boek De Apocalypse (tekst Frits 
Van Der Meer) en het Van Eyck
boek (tekst Elisabeth Dhaenens). 
In de beide (dus zeer recente) 
Mercatorboeken, staan enkele re
produkties van Van Eycks Lam 
Gods Precies net dezelfde van 
grootte én temas, misschien wel 
dezelfde clichés. Het vergelijk ter
zake is dus eerlijk. 
Eerste vaststelling: in het boek De 
Apocalypse zijn de reprodukties 
verregaand zuiver, helder, en vol
doende sprankelend. Ze brengen 
Van Eycks zo helder en schitte
rend koloriet in herinnering. 
In het boek Van Eyck is Van Eycks 
licht uitgedoofd! is de papierkeuze 
verkeerd geweest? Het is alsof de 
kleur in een soort vloeipapier-acht-
ige grauwheid is ondergedompeld. 
Sommige reprodukties zijn niet 
dof, maar zondermeer vuil. 
Het gehele Lam-Godsretabel is 
niet alleen vuil, het is alsof deze re

produktie in het water van de 
Dender is gevallen!. 
Wanneer wij een reproduktie ont
leden gaan wij altijd op zoek naar 
het „grijs". Een voorbeeld is de 
prachtige grijs-achtergrond van 
het ongeëvenaarde „Arnolfini En 
Zijn Vrouw" (National Gallery, 
Londen). 
In het Van Eyckboek is dit „grijs" 
onbestaande! Het gehele Arnolfi-
nischilderij baadt er in een bedroe
vend doffe bruin-geel-groene brij... 
Wanneer men bedenkt dat dit 
boek meerdere reprodukties be
vat over de gehele bladspiegel 
(33/25 cm!), dan is het resultaat 
van dit zo dure cliché- en druk
werk inderdaad pijnlijk. 
Tot overmaat van ramp worden 
de werken volledig omringd door 
een zwarte inkadering... 
Deze zwarte inkadering komt het 
geheel nog in grotere rouw onder
dompelen! 

'hl 

Het weze ons toegelaten, hier in 
naam van de schilderkunst op het 
belang van de goede reproduktie 
te wijzen, wanneer het gaat over 
schilderkunst! Een monumentaal 
boek over schilderkunst, is eerst 
en vooral een kijkboek, pas nadien 
een leesboek. 
Tijdens de voorstelling van het 
boek, heeft Henri Pauwels, de 
Vlaamse konservator van het ko
ninklijk museum voor schone kun
sten te Brussel de lof van het 
monumentale werk van Dhaenens 
gezongen. De heer Pauwels is een 
eerlijk en zeer bekwaam man. Ik 
neem zeer graag zijn waardeoor
deel over het werk van de auteur 
mevr. Elisabeth Dhaenens over. 

Het Ensorboek 
Na het Van Eyckboek hebben wij 
met kritische blik het Ensorboek 
onderste boven gebladerd. Op 
één leemte na is het resultaat 
schitterend. Onbegrijpelijk is dat in 
een dergelijk omvangrijk en be
langrijk Ensorboek, enkele van zijn 
meesterwerken niet werden op
genomen. Zo De Vrouw Met De 
Maskers (uit het museum te 
GenO... 
Lof echter voor het geheel. Het is 
een nieuw boek, een nieuwe aan
pak en een bijzonder kreatief 
boek, dat qua tekst en beeld, én 
qua kijkstuk volledig naar Ensor 
toe werd geschreven, samenge
steld en gedrukt. 
Het is alsof de spitse, speelse, 
ironische, onblusbare en kreatieve 
energie van Ensor zelf, dwars-
doorheen dit kijkboek blijft stro
men. 
Dit boek is als boek reeds een 
kunstwerk. Een opus Ensor ter 
ere. Tekst en lay-out reiken er 
mekaar de hand. In tal van (op vol
ledige bladspiegel afgedrukte) re
produkties én detailopnamen voe-

Uit het Ensorboek. 

len wij Ensors pikturale zenuwen 
trillen. 
De keuze van zwart-wit van teke
ning en detail, van kleur en schilde
rij, is zo divers, zo buitelend, dat wij 
bijna lichamelijk deze schilder
kunst ondergaan. 
Kortom Ensors brede en universe
le genialiteit gulpt in dit boek zo 
naar boven. Ensors genie wordt in 
de breedte, de hoogte en diepte 
opengetrokken. Het resultaat is 
een Ensor die — tijdloos modern 
— nu eens verbroedert met Rem
brandt en Breugel, dan Rubens 
begroet nadien Turner indrinkt, 
Goya ervaart, Toulouse Lautrec 
op de schouder klopt, of Francis 
Bacon aankondigt.,, en toch tel
kens Ensor blijft 
Ensor de geniale ras-schilder en 
even geniale ras-tekenaar, met Pi
casso hét plastisch genie van de 
eerste helft van de twintigste 
eeuw. 
Ook de „drukkunst" van dit boek is 
behoorlijk: de balans is in even
wicht alle kleurfilmen en kleur
waarden komen in harmonie aan 
hun trekken. Rekening houdende 
dat de tijd van de haast perfekte 
reproduktie (hopelijk voorlopig) 
voorbij is (wie zal de manuele 
werkuren nog kunnen betalen?) is 
dit Ensorboek ook wat de kwaliteit 
van de weergave betreft een suk-
ses. 

De prachtige tekst is van de hand 
van Robert L Delevoy. De vorm
geving van het boek is van de 
plastische kunstenaar Mare Ver
steekt. Schrijver, vormgever en 
drukker halen met dit Ensorboek 
eer van hun werk. Wij vermoeden 
dat Ensor tevreden is over het 
resultaat... 
Zoekt U lezer, een schitterend en 
waardevol eindejaarsgeschenk, 
aarzel niet! 

Harold Van de Perre 
MERCATORFONDS, Terbekehofdreef 75, 
2610 Wilrijk (031/28,55.11). 

Uit het Van Eyckboek. 

Een Vlaamse fonoplaat of muzlekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego
riaans - klassiek — folklore — grote orkesten — 
operette — opera — en dat alles aan soms STERK 
VERLAAGDE prijzen. U moet maar eens binnen lo
pen bij Poketino-fonoplaten (in Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel. 
N.b.: Er zijn nog Kunstreproduktles van Guido Ge-
zelle beschikbaar. 
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Wandkalender Frans-Vlaanderen 
De wandkalender voor 1981 
van de Vlaamse Toeristen
bond en de Vlaamse Auto-
moblllstenbond Is van de 
pers en is volledig aan 
Frans-Vlaanderen gewijd. 
De kalender bevat dertien 
foto's van Filips de Spriet uit 
Kortrijk. Deze man is zeer 
bedrijvig op kultureel ge
bied zowel wat West-Vlaan-
deren als Frans-Vlaanderen 
betreft en is een medewer
ker aan de uitgaven van de 
Vlaamse Toeristenbond. 

Zo bewonderen we unieke 
foto's van Sint-Joris-aan-de-
A, Kassei, Grevelingen, Mil-
lam, Merkegem, Broekburg, 
Sint-Winoksbergen, Hond-
schote, Waten, Wemaarska-
pel en Westkapel. 
Bij elke illustratie werd een 
passende verklaring ge
voegd. 
Van de vroegere, traditione
le prezentatie der VTB-VAB-
kalenders werd ditmaal af
geweken. De kalender, nog 
steeds in twee kleuren, heeft 

nl. een groter formaat (24 cm 
breed bij 35 cm hoog) en zal, 
evenals zijn voorgangers, 
weer de wand van huiska
mer, winkel, werkplaats, of 
klaslokaal sieren. Een 
prachtig geschenk voor wie 
van Frans-Vlaanderen 
houdt, maar vooral voor wie 
het wil leren kennen. 

Te koop in al de VTB-boekhandels 
tegen 75 fr. per eksemplaar, 65 fr. 
voor leden van de VTB-VAB Prijs te 
verhogen met 15 fr. als over de post 
moet worden toegezonden. 

Pleidooi voor 
een Europese Taalpolitiel< 
Onder deze titel organizeerde de 
Europa Klubo (ook Internationale 
vereniging ter bevordering van de 
betrekkingen tussen de Europese 
taalgemeenschappen) op zondag 
14 decennber te Brugge een hoog
staand colloquium. 
De zitting werd geopend door de 
voorzitter van de Vlaamse afde
ling dr. W. de Smet, die de aanlei
ding tot deze manifestatie preci
seerde: „Op dit ogenblik zijn er in 
de Europese gemeenschap niet 
minder dan zes w/erktalen, op 1 ja
nuari komt er het Grieks bij, later 
volgen misschien Portugees, Cas-
tilliaans en Catalaans. Het is duide
lijk dat dit de reeds zeer grote ver
taal- en vertolkingsmoeilijkheden 
nog sterk zal vergroten. Meerdere 
voorstellen bestaan om hieraan te 
verhelpen: keuze van een of meer 
der huidige talen, van het Latijn, 
van Esperanto, enz... 

Onlangs werd ingevolge een reso
lutie van Maurits Coppieters, in 
het Europees Parlement beslist 
een speciale werkgroep met de 
studie van dit probleem te belas
ten. Het is dan ook gewenst dat 
iedereen die zich betrokken voelt, 
over de taalpolitieke problemen op 
Europees vlak even grondig door
denkt. Vandaar dit colloquium. 

Vier sprekers hielden een referaat 
in de morgenzitting. Eerst kwam 
e.p. Verleye, direkteur van het 
Europacentrum Ryckevelde, aan 
het woord, die in krachtige en 
meeslepende bewoordingen de 
vele uitdagingen schetste die 
Europa en de wereld te wachten 
staan tegen het jaar 2000. Daarna 
kregen de deelnemers een gedo-
kumenteerde uiteenzetting van 
dhr. Swalef, hoofdvertaler bij de 
Kommissie, over de taalproblemen 
zoals ze zich op dit ogenblik 
stellen. Vervolgens sprak dhr 
G. Maertens, direkteur van het 
Esperantocentrum, meer in het 
biezonder over de rol die deze 
plantaal in deze problematiek zou 
kunnen spelen. Als vierde spreker 
beklemtoonde Yvo Peelers, ad-
junkt-sekretaris-generaal van de 
Internationale Vereniging ter Ver
dediging van Bedreigde Talen en 
Kuituren (AIDLCM) het parallellis
me tussen de volksnationale en 
Europese Beweging, waaruit blijkt 
dat de mensen die zich inzetten 
voor de ontplooiing van hun eigen 
volk en kuituur ook in een Euro
pees perspektief hieraan kunnen 
werken. 

Later werd in vier werkgroepen 
(Taalminderheden en Taalimperia-
lisme, onder leiding van Yvo Pee
lers; Het Nederlands in de EEG, 

onder leiding van H. Rau; Het Ta
lenonderwijs, onder leiding van se
nator Piot; Esperanto, onder lei
ding van G. Maertens) verder 
gewerkt. 
Het colloquium werd besloten met 
het opstellen van een resolutie aan 
de Europese Instanties gericht 
waaruit wij de belangrijkste pun
ten lichten. 
Bij de Europese Instellingen wordt 
aangedrongen dat de zopas inge
stelde speciale werkgroep van het 
Europees Parlement voor de be
studering van de taalproblemen in 
de Gemeenschap, een grondige 
studie zou uitvoeren van alle finan
ciële en praktische implikaties van 
het aktuele gebruik van zes offi
ciële en werktalen in het licht van 
de uitbreiding van de Gemeen

schap tot Griekenland en later tot 
Spanje, Portugal en Turkije: dat 
men zou onderzoeken in welke 
mate het gebruik van een neutrale 
taal, bijvoorbeeld Esperanto, een 
kostenbesparend en rationalise
rend effekt zou hebben op de 
werking van de Europese Instellin
gen; dat men aanbevelingen zou 
formuleren om het talenonderwijs 
op alle niveaus te verbeteren en 
te bevorderen en speciale aan
dacht zou besteden aan de moge
lijkheden van de neutrale taal 
Esperanto in dit perspektief 
Tot slot verwacht men van de 
Europese Instellingen de strikte 
toepassing van het taaireglement 
binnen de Europese Gemeen
schap, zolang geen nieuwe beslis
singen ter zake zijn genomen. 

Roland Devolder te Mol 
Nog tot 4 januari 1981 stelt de Oostendse kunstenaar Roland Devolder 
tentoon in gemeentelijk Jakob Smitsmuseum te Mol. De meesterlijke 
etsen (hierbij „De grote ogen") zijn elke dag te bekijken van 14 tot 18 u., 
gesloten op nieuwjaarsdag. Het Jakob Smitsmuseum is gelegen Sluis 

155 A te Mol. 

John Lennon postuum 
Nooit vergeten wij hem nog, 
die negen december, 's Mor
gens. Een paar minuten voor 
halfacht Swingende popklan
ken — op vrije zender radio 
Contact — om de dag zo 
opgewekt mogelijk te begin
nen. Plaat af. En dan plots de 
koele melding dat ex-Beatle 
John Lennon doodgescho
ten is aan de inkom van zijn 
flatgebouw m Manhattan, 
New York. Door een gees
teszieke uit Hawaii, van Ja
panse oorsprong. 
Een van die momenten in het 
leven waarbij de koude rilling 
door je ruggemerg loopt en 
tussen de schouderbladen 
klieft Er schieten je enkele 
beelden voor de ogen- John 
als jonge „Beatle" op de plan
ken in „A hard days night" en 
rennend door de straten ach
ternagezeten door een gillen
de meisjestroep in „Help". En 
dan nog even in het njtje 
lopen op de hoes van „Abbey 
Road", de verkleedpartij op 
de prent van het meester
werk „Sargent Peppers Lo
nely Hearts Club Band". En 
dan John als voortrekker in 
de kontestatie omstreeks ze
ventig, met de groene kaki 
legervest en de witte arm
band „People for peace", vre
de en liefde predikend. Dit 
laatste daadwerkelijk omzet
tend met sluikharen en brille
tje met zijn Japanse Yoko 

Ono tijdens de bed-in in het 
Amsterdamse Hilton. Een 
man vol dinamisme, een man 
die iets te vertellen had, en 
die zich doorheen de ver
scheidene stromingen en op 
zeer verscheidene wijzen als 
een bewust iemand manifes
teerde. Die zich met vurig 
entoesiasme inzette en er 
ook konsekwent naar leefde. 
Die er ook de centen voor 
had. Volgt dan nog even voor 
het nieuws de „Ballad of John 
and Yoko", een der markant
ste nummers die hij ooit zong, 
en waann hij uitschreeuwt-
„They gonna crucify me". Hij 

heeft wellicht niet beseft hoe 
snel deze figuurlijke voorstel
ling ooit realiteit zou worden, 
zij het met moderne midde
len De reaktie van Bob Gel
dof (van Boomtown Rats) en 
velen sedert jaren met hem 
omtrent de vrije wapenver-
koop is dus weer eens te
recht. En het is pas als er on
gelukken gebeuren dat de 
overheid en de logge admi
nistratie te overtuigen zijn dat 
er moet ingegrepen worden. 
En deze gebeurtenis is met
een ook weer een aanklacht 
en symbool van onze zieke 
maatschappij. Het is met aan 

ons te oordelen en veroorde
len, maar het betert er duide
lijk niet op. Yoko heeft als een 
verstandige vrouw alle hyste-
ne de mond willen snoeren. 
Het is gelukkig bij „een paar" 
zelfmoorden gebleven. Waar 
gaan we naartoe? Weinigen 
zijn John in zijn denkwijze 
gevolgd, en de „peace and 
love"-generatie heeft plaats 
gemaakt voor onzekerheid 
en wantoestanden, verdruk
king en aggressie Het lied 
„Starting over", dat het boeg
beeld wou zijn van de nieuwe 
en laatste elpee van John 
Lennon (op Geffen nr 99131, 
uit bij WEA) verwoordde 
overduidelijk wat hij van het 
leven verlangde Na vijf jaar 
rustig gezinsleven met Yoko 
en zoontje Sean gaf hij toe 
aan zijn oude liefde, de mu
ziek. Zonder Beatle-mania, 
zonder veel franjes, gewoon 
muziek maken om de lol. Met
een ook zoals in het nummer 
„Watching the wheels" afre
kenend met de heftige kntiek 
van sommigen die het met 
namen dat hun idool ook zelf 
„gewoon" wou leven. Voor 
de rest — zoals Yoko zelf 
zingt — bewust zijn dat de 
harde tijden voorbij zijn en 
het geluk m de eenvoud der 
dingen ligt. Lees Johns tek
sten en poézie, luister naar 
zijn muziek. 

Sergius 
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1980: politieke en sportieve krisis 
van de internationale topkompetities 

I 

^ f 

I 

1980 moest normaliter een groot sport
jaar worden, tn Moskou en Lake Placid 
zouden 's werelds beste atleten strijden 
om hel Olympisch goud. In Italiè zouden 
de beste voetballers van Europa pogen 
de schaduwen van een onterend voet
balschandaal te verdrijven. 
H«t sportprogramma 1980 wekte inder
daad steile verwachtingen. Het verliep 
anders. De Olympische winterspelen 
gingen gebukt onder monumentale or-
ganlzatortscbe tekortkomingen. De 
Olympische zomerspelen leden onder 
de boycol van toonaangende «portlan
den als de Verenlgdfe Staten, Wést-
Duitsfand, Canada, Japan en Kenia. 
De Euröp««e voetbalkampioenschap
pen verliepen in half volle< of half lege, 
stadions. De oover«cWlllgheid was 
groot. Het spektakel bedroevend. 
Toch gingen deze ontwikkelingen aan 
België gedeelt«ïf|k voorbij, 
Oe Olympische winterspelen kwamen 
niet op de vaderlandse beeldbuis. Het 

gebeuren drong eerder fragmentarisch 
tot onze sportliefhebbers door. Oe 
Olympische zomerspelen werden voor 
ons tand gered door het goud van 
judoka Robert Van de Walle, door de 
vijfde plaats van Fons Breydenbach 
over de 40Ö meter en door het onver
hoopt knap presteren van de Belgische 
zwemdeiegatie. 
België bleef ook grotendeels blind voor 
de doffe sportieve ellende van het 
Europese voetbalkampioenschap. De 
Rode Duivels wonnen Immer» rifver en 
ze hielden er zowaar ook aog do natio
nale trofee voor »portvar<JI#ft«te aan 
over. E«n Isoge oa<iersoh«Wiflg die mon 

torcrossers wonnen 
m a a n d e « | | ^ ^ ^ H « s w a t ' i , 
viel. Ze Wértïen* driemaal wei^elèkam-
pioen j n zegevierden ook nog in het 
lande^ereidkampioenschapL Beter 
kon nie' 

De Belgische nationale voetbal
ploeg heeft in 1980 internationale 
roem verworven. Tweede op het 
Europees landenkampioenschap. 
Achter West-Duitsland, dat in de 
finale lange tijd in moeilijkheden 
werd gebracht Vóór Italië, Enge
land, Nederland, Tsjechoslovakije, 
Spanje en Griekenland. Voetbal
landen die, op Griekenland na, 
doorgaans hoger worden geschat. 
Het Belgische sukses kon op vele 
wijzen worden verklaard. Maar 
één vaststelling stond buiten dis-
kussie: nooit werd er in een inter
nationaal kampioenschap zwakker 
gevoetbald. Nooit werden de toe
schouwers méér gedupeerd. De al 
eerder herkenbare ontwikkelin
gen in het internationale voetbal 
werden in de zomermaanden na
drukkelijk bevestigd: alsmaar har
der spel — en geen land kan 
België op dit vlak nog iets leren — 
alsmaar minder ruimte voor impro-
vizatie en technisch brio, alsmaar 
strakkere taktische richtlijnen en... 
alsmaar minder toeschouwers. 
Deze trend was al erg duidelijk 
tijdens de finales van de Europese 
bekerkompetities voor klubelftal-
len. Nottingham werd de triestig-
ste — een ploeg met zes verdedi
gers en vier libero's — Europese 
bekerhouder voor landskampioe
nen uit de geschiedenis. Op de 
Heizel voetbalden Valencia en Ar
senal honderdtwintig minuten lang 
om de Europacup II zonder één 
enkele doelkans af te dwingen. De 
Spanjaarden wonnen met de 
strafschoppen. De dubljele kon-
frontatie tussen Eintracht Frank
furt en Borussia Monchenglad-
bach om de Uefacup was de 
Duitse Bundesliga onwaardig. 
Ironische naklank; de drie beker
houders werden inmiddels al uit
geschakeld in de momenteel lo
pende bekerkompetities. Geen 
mens die er zich kon over verwon
deren. 

In België werd Club Brugge voor 
de zesde maal landskampioen. 
Met veel routine kon het in de t>e-
slissende faze van de kompetitie 
enige afstand nemen van het in de 
terugronde minstens even sterk 
presterende Standard. Opmerke
lijk verschijnsel: voor het eerst 
sinds ettelijke jaren werd de 
herfstkampioen geen eindlau-
reaat. Lokeren, dat in de heenron-
de boven allen troonde, stortte in 
de terugronde gewoon in elkaar. 
De rijkelijk getalenteerde ploeg uit 
het Waasland ondervond uiteinde
lijk nog moeite om zich te plaatsen 
voor de Uefacup, waarin zij inmid
dels furore maakte 
1980 was ook niet het beste jaar 
uit de geschiedenis van Sporting 
Anderlecht In het voorjaar trok de 
Brusselse klub een streep onder 
één der belachelijkste transfers uit 
de geschiedenis van het Belgisch 
voetbal: de Paraguyaan Villalba 
werd naar huis teruggestuurd. En-

Jan Ceulemans. 
wellicht de voetballer van het jaar 

kele weken later verhuisde Swoit 
Vanderelst voor een Belgisch re-
kordbedrag van 29.000.000 naar 
New York Cosmos. Swoitje werd 
in zijn Amenkaans avontuur voor
afgegaan door Juan Lozano, de 
grillige maar briljante spelmaker 
van Beerschot en nagevolgd door 
Rob Rensenbrink, de aantrekke
lijkste voetballer uit de jaren ze
ventig. 
In de aan gang zijnde kompetitie 
presteert Anderlecht onverwacht 
goed. Onder leiding van de Joego
slaaf Ivic, een kontroversiële maar 
sterke persoonlijkheid, schakelde 
de klub over naar „werkvoetbal". 
Dit wordt zo niet overal in dank af
genomen. Maar een klub heeft nu 
eenmaal het recht zijn eigen toe
komst te kiezen. Anderlecht werd 
herfstkampioen met een spelers-
potentieel dat voor de kompetitie-
aanhef niet bekwaam werd geacht 
zich te kwalificeren voor de Uefa
cup. De begrenzingen van de spe
lerskern werpen voor Anderlecht 
dan ook schaduwen vooruit op de 
terugronde. Maar inmiddels loopt 
men in het Astridpark hoog op 
met trainer Ivic. En dat is niet 
onbegrijpelijk voor een klub die 
zonder uitslagen niet kan overle
ven. 

Leverden de gebeurtenissen op 
het voetbalveld aardig wat dis-
kussiestof op, ook naat de groe
ne rechthoek laaiden de harts
tochten op. 
In Italië kregen de Belgische 
bondsleiders het aan de stok met 
de spelers én een gedeelte van 
de pers. De spelers eisten te
recht medezeggenschap bij het 
bepalen van het premiestelsel. 
Mits enkele kleine toegevingen 
en dank zij de afzijdigheid van 
boegbeeld Wilfried Van Moer 

kon de bond het laatste woord 
aan zich houden. 
De bondsleiders bleken daartoe 
niet bekwaam in het geschil met 
een aantal, hoofdzakelijk jonge, 
persmensen die de organizatori-
sche willekeur van de bond ein
delijk eens aan de kaak stelden. 
Die willekeur, maar dan op een 
ander vlak, leidde tot het voor 
het prestige van de bond biezon-
der kwalijke „geval Verheecke". 
Omwille van een administratieve 
vergetelheid werd een door alle 
betrokken partijen goedgekeur
de overgang geannuleerd. De 
heibel en scheldpartijen die 
daardoor ontstonden waren ge
woonweg „ordinair". Zij leidden 
tot de uiteindelijke — zij het 
vooralsnog tijdelijke — over
gang van de gedupeerde speler 
naar Servette Geneve. Vandaar 
gaf hij het Belgisch voetbal een 
„morele" genadeslag: hij onthul
de hoe hij bij zijn overgang van 
Club Brugge naar RWDM door 
de bestuurders van Club Brugge 
voor 1.250.000 fr werd afgezet Je 
reinste afperserij. En een bewijs 
te meer dat de wetgevende in
stanties van dit land alle reden 
hebben verder naar middelen te 
zoeken om de voetbalbond een 
„wettelijke bestuurslijn" op te 
dringen. Want voor deze potenta
ten bestaan blijkbaar wetten 
noch morele principes. 
De bond stoort zich aan niets. 
Tenzij aan de teruglopende be
langstelling en de daaruit voort
vloeiende vermindering van de 
inkomsten. Het opnieuw invoe
ren van de voetbalpronostiek — 
de toto — en de ontvangsten op 
de Heizel bij de veldslag tussen 
België en Nederland houden de 
balans voorlopig in evenwicht 
De Uefa — de Europese voetbal
unie — slaakte inmiddels een 
noodkreet: overal daalt de be
langstelling, er wordt te hard ge
speeld, er valt niets meer te 
beleven, de toegangsprijzen en 
de- salarissen zijn waanzinnig 
hoog, de televisie brengt te veel 
voetbal- Allemaal waar. Maar 
hoe veranderen? Door de bud
getten VOLLEDIG afhankelijk te 
maken van het aantal publici-
teitspanelen rond het veld? Of 
door opwekkend spel te brengen 
zoals bij België—Nederland of 
Cyprus —België? Maar de éne 
keer belette de tegenstander 
elke behoorlijke aktie en de an
dere keer lag het veld zo slecht 
dat de zwakste ploeg van Europa 
zowaar nog tot een behoorlijke 
tegenstander werd gepromo
veerd. Wie dit niet begrijpt wordt 
voor kwaadwillig versleten. Wij 
zijn bijgevolg kwaadwillig. 

In de wielerpelotons regeerde ook 
dit jaar Bernard Hinault. Zij het niet 
zo nadrukkelkijk als destijds Eddy 
Merckx. De Bretoen zegevierde in 
Luik-Bastenaken-Luik, de Giro en 
het wereldkampioenschap. Hij 
faalde in de Tour. Na een sterke 
aanhef, die hem de gele trui en een 
moreel overwicht in het peloton 
opleverde, werd hij verplicht de 
strijd te staken: de knie, tendinitis. 
De rennersplaag van deze tijd. 
Een plaag die zou voortvloeien uit 
het gebruik van spierversterkende 
middelen waardoor de aanhech

tingsspieren onder te grote druk 
zouden worden geplaatst. De 
plaag is kwalijk en kan in extreme 
gevallen carrières afbreken. Daar
om kijkt iedereen benieuwd uit 
naar het gedrag van Hinault in 
1981. 
De Belgische wielersport beleefde 
een moeilijk voorjaar en een pijnlij
ke zomer. In de voorjaarsklassie
kers zegevierden twee ouderen: 
Bruyère in Gent-Gent en Pollentier 
in de Ronde van Vlaanderen. Ro
ger De Vlaeminck bleef voor het 
eerst sinds jaren afwezig op de 
erelijsten. Hij zou ook later in het 
seizoen niet meer aan bod kunnen 
kommen. In de grote Ronden wa
ren de Belgen net goed genoeg 
voor een figurantenrol. In de Tour 
behoedde Joop Zoetemelk de 
ploeg Post voor een rampzalig 
seizoen. Want Jan Raas en Gerry 
Kneteman bleven in de voorbije 
jaren Ijeneden de verwachtingen. 
In een schitterend najaar verguld
den Daniël Willems, Jean-Luc Van-
denbroucke en Fons De Wolf het 
Belgische wielerjaar. Zij wonnen 
respektievelijk de Grote Herfst-
prijs, de Landenprijs en de Ronde 
van Lombardije. De Wolf was on
getwijfeld 's lands iDeste wegren
ner. In vrijwel alle ééndagsritten 
trad hij op de voorgrond. Enkel in 
wereldkampioensclïap bleef hij in 
gebreke. Zijn tweede plaats in de 
Superprestige, achter Hinault, was 
een terechte beloning voor zijn 
sterk rijden. 

Het triomfantelijke najaar en Fons 
De Wolf kunnen evenwel niet be
letten dat de Belgische wieler
sport in volle krisis verkeert. Spon
sors haken af. Renners dreigen 
dakloos te worden en bijgevolg 
elke vorm van Isestaanszekerheid 
te moeten missen. De wielerbond 
blijft chaotisch reageren. Het ge
zag is totaal zoek in de wielermid-
dens. De strijd tegen de doping is 
een klucht geworden. Er wordt 
gezocht naar „stimulantia" die al in 
het antiquariaat van de pelotons 
thuis horen. 
In het veldrijden slaat België een 
beter figuur. Roland Liboton werd 
eerst nationaal kampioen te Mau-
rage en vervolgens wereldkam
pioen in het Zwitserse Wetzikon. 
Hij versloeg er Zweifel, die gedu
rende vier jaar het veldrijden had 
beheerst bij manier van spreken 
in eigen tuin. Liboton knoopte aan 
met de roemrijke traditie van Erik 
De Vlaeminck en Berten Van 
Dam me. 

Fons De Wolf-
onomstreden 's lands beste. 
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Sport 

Robert \ J ' .V V^J e ^6 ̂ AI' "d 
Sercu en Roelants opnieuw goud. 

De Olympische winterspelen kre
gen hun beslag in de schaduw van 
de diskussies omtrent de boycot 
van de zomerspelen. In Lake Pla
cid bleek dat ook de traditioneel 
„kleinschalige" winterspelen aan 
gigantisme, commercializatie en 
professionalizering dreigen ten 
onder te gaan. Aan de Spelen van 
Lake Racid zal de naam van de 
Amerikaanse snelschaatser Eric 
Heiden onverbrekelijk verbonden 
blijven. Hij won in negen dagen vijf 
gouden plakken. Hij won alle snel-
schaatsproeven: de 500, 1000, 
1500, 5000 en 10.000 meter. Een 
prestatie zonder voorgaande die 
er ons toe aanzet deze unieke 
kombinatie van intelligentie, 
kracht, lenigheid en snelheid tot 
sportman van het jaar uit te verkie
zen. 

Ander hoogtepunt te Lake Placid 
was de Amerikaanse triomf in het 
ijshockeytornooi. De ongenaak
baar gewaande Russen werden in 
de voorlaatste wedstrijd met 4—3 
weggezet De slotmatch tegen de 
Finnen werd met 4—2 gewonnen. 
Opmerkelijke bijkomstigheden: de 
Amerikaanse ploeg bestond uit 
spelers die niet goed genoeg wer
den bevonden voor de prof liga; de 
Amerikaanse ploeg klom in vrijwel 
elke wedstrijd over een vroeg 
opgelopen achterstand; het was 
precies twintig jaar geleden dat de 
Verenigde Staten nog van de Sov
jetunie hadden gewonnen: tijdens 
de winterspelen in Squaw Valley. 
Eén en ander veroorzaakte dan 
ook uitzinnige vreugde. 

Intussen werd er internationaal en 
diplomatiek overleg gepleegd om
trent de door de VSA aangekon
digde boycot van de zomerspelen 
in Moskou. President Carter ver
wachtte dat de Westeuropese lan
den zijn voorbeeld zouden volgen. 
Uiteindelijk bleef alleen West-
Duitsland als Westeuropese natie 
afwezig. De overige nationale 
Olympische Komitees verschuil
den zich achter hun klassiek ge
worden argumentatie: de schei
ding van sport (sport mag geen 
politieke speerpunt worden) en 
politiek, de autonomie van de 
sportbonden en de Olympische 
Komitees. In België werd het onze 
„Olympiërs" niet moeilijk gemaakt. 
De Belgische regering slaagde 
erin als laatste ter wereld desbe
treffend een standpunt te verkon
digen en de met veel omhaêl aan
gekondigde intrekking van subsi
dies werd omzeild via medewer
king van o.a. parastatalen als het 
Gemeentekrediet, sinds geruime 
tijd de officiële sponsor van het 
BIOC. 

Desondanks hebben de zomer
spelen sportief fel onder de boy
cot geleden. Uiteraard werden er 
sportieve topprestaties afgele
verd. Op de sintelbaan schitterde 
de ster van de Etiopiër Miruts 
Yifter. Hij won de 5000 en de 
10.000 meter. Spectaculair waren 
ook de duels in de 800 en 1500 
meter tussen de Britten Ovett en 
Coe. Zij wonnen elk één gouden 

plak. Meeslepend waren ook de 
overwinningen van de Brit Alan 
Wells in de honderd en de Italiaan 
Mennea in de tweehonderd meter. 
De Rus Viktor Markin zegevierde 
eerder verrassend over de 400 
meter. Op die dertigste juli zat 
gans België voor de beeldbuis. 
Fons Brydenbach had in de kwart
en halve finale immers een biezon-
der sterke indruk nagelaten en hij 
scheen de hand te zullen uitsteken 
naar het Olympisch goud. Het 
verliep anders. Fons werd vijfde. 
Fons doorliep de 400 meter in 
45'10". De op één na beste presta
tie uit zijn carrière. Wat toch één 
en ander zegde over de kwaliteit 
van de andere finalisten. 
Op hoog niveau stonden ook de 
nummers. Wereldrekords sneu
velden. Maar de strijd beperkte 
zich tot atleten uit het Oostblok. 
De Russen hebben propagandis
tisch overigens maximaal munt ge
slagen uit de toch wel erg kostba
re organizatie. Het viel hen even
wel moeilijk om „onder de rode 
broeders en zusters" sport en 
politiek uit elkaar te houden. Hoe 
anders de uitzinnige vreugde ver
klaren van Roemenen, Joegosla-
ven en Oostduitsers wanneer de 
Russen of Russinnen in een ploeg-
sport met de nederlaag werden 
gekonfronteerd. En wat te denken 
over de beschamende diskussies 
rond de jurytafel tijdens de turn-
kampioenschappen. De vernede
rende koehandel met Olympische 
titels tussen Roemenen, Russen 
en Oostduitsers. Wat had het alle
maal nog met sport te maken? 
De Belgische delegatie verant
woordde haar aanwezigheid met 
het goud van judoka Robert Van 
de Walle. Hij bereidde zich in de 
voorbije jaren als een... Oostblok-
atleet op de Spelen voor. Het 
resultaat bleef niet achterwege. 
De investering van BIOC en 
Adeps wierp rente af. 
Zeer verdienstelijk waren ook de 
prestaties van de Belgische 
zwemsters. Er waren finaleplaat
sen voor Pascale en Carine Ver
bauwen en voor Yolande van der 
Straeten en daarnaast nog een 
resem Belgische rekords. In het 
Olympisch bad schreef inzonder 
de twintigjarige Rus Vladimir Salni-
kov geschiedenis. In de 1500 me
ter daalde hij als eerste zwemmer 
af onder de vijftien minuten. Vijf
tien maal na elkaar de honderd 
meter in minder dan één minuut 
Een tijd van 14'58"27. 
In Moskou werd uiteraard ook 
over de toekomst van de Spelen 
gesproken. Het IOC werd in zijn 
samenstelling gewijzigd. Lord Kil-
lanin maakte graag plaats voor de 
Spaanse „diplomaat" Szamaranch. 
De ontmenselijking van het ge-

m 
beuren beroerde vele waarne
mers. De mateloze prestatiedrift 
werd niet afgezwakt door de lach
wekkende konklusies van de do-
pingonderzoeken: vrijwel geen 
positieve gevallen... 
De Olympische beweging zit dat 
was wel duidelijk, in een diepe 
krisis. Nieuwe ideeën, nieuwe 
mensen, nieuwe organizatievor-
men: de vraag ernaar klonk luid. In 
België zullen Adrien Van den Eede 
en wellicht ook dokter Rogge de 
fakkel overnemen van majoor 
Mollet Desondanks blijft de vraag 
of de Spelen in hun huidig opzet 
zullen kunnen overleven. 

De grootste internationale suk-
sessen waren evenwel voor onze 
motorcrossers weggelegd. Harry 
Everts werd wereldkampioen In 
de 125 cc, Jobé in de kwartliter-
en Malherbe in de halfliterklasse. 
Een totale triomf bijgevolg. Bo
vendien meldden zich een aantal 
veelbelovende jongeren: Velke-
neers, de jonge Geboers en 
waaghals André Vromans. 

.21 

Everts; 
België motorcrossland nummer één. 

De toekomst van het Belgisch 
motorcross schijnt dus verze
kerd. Dat kan van de atletiek-
sport niet worden gezegd. De 
oogst was in de voorbije twaalf 
maanden erg miniem. Karel Lis-
mont werd Belgisch veldloop-
kampioen voor Leon Schots, die 
nadien vierde werd in het wereld
kampioenschap veldlopen dat 
werd gewonnen door de Ameri
kaan Craig Virgin. Schots beleef
de een rampjaar. Wegens letsel 
aan de achillespees diende hij de 
Olympische Spelen te missen 
waarop hij zich plichtsgetrouw 
had voorbereid. In de voorbije 

Borg. jacht op de „Gran Shiem" blijft open. 

Meeslepend was in 1980 de 
jacht op de „Grand shlem" 
van toptennisster Björn 
Borg. De Zweedse ijsberg 
begon het jaar met een over
winning in het Masters Tour
nament In de halve finale 
rekende hij er af met John 
McEnroe, zijn bekwaamste 
tegenstander. 
Borg won daarna voor de 
vijfde keer Roland Garros. 
Gerulaitis was geen partij in 
de eindstrijd. Ook in Wim
bledon verlengde de Zweed 
zijn titel. Hij verbeterde er 
het laatst overeind gebleven 
rekord van Rod Laver. Borg 

is nu al 35 wedstri jden onge
klopt in het mekka van de 
tennissport Maar in de fina
le van het meest begeerde 
tornooi ter wereld danste hij 
lang op een dunne koord. 
John McEnroe dwongt hem 
tot vijf sets. De vierde set 
werd beslecht met een his
torische tie-break. McEnroe 
zegevierde in deze met . 
18—16! Het staat buiten 
twijfel dat deze tie-break 
ook bij de eeuwwisseling 
nog als „het" tennishoogte-
punt van d e . twintigste 
eeuw zal worden be
schouwd. 

dagen onderging hij een heelkun
dige ingreep aan de geteisterde 
hiel. Hij hoopt in de verre toe
komst aan een „terugkeer" te 
kunnen werken. Dat zal nodig zijn 
want er meldden zich geen „nieu
we toplopers" aan. Vernieuwing 
bleef ook in de ploegsporten 
achterwege. Racing Mechelen 
werd eerder verrassend natio
naal basketbalkampioen. Het 
dankt die triomf in hoofdzaak aan 
de Amerikaan Murphy en diens 
landgenoot Zeno. De inbreng van 
de Amerikanen blijft beslissend 
in de nationale basketbalkompe
titie. 

VC Ruisbroek werd voor het 
eerst in zijn geschiedenis natio
naal volleybalkampioen. Het 
maakte een voorlopig einde aan 
het meesterschap van Ibis Kort
rijk dat inmiddels al weer ijverig 
aan het herstel werkt 

Het Belgisch volleybalverbond 
vierde onlangs ook zijn 35-jarig 
bestaan. Onder impuls van de 
jonge voorzitter Voicke wil deze 
sport de eerste zaalsport van het 
land worden. Een ambitieus op
zet waar veel investeringen in 
geld, t i jd en_ mensen zullen voor 
nodig zijn. 

Het Limburgse Neerpelt werd 
opnieuw Belgisch handbalkam
pioen. De Limburgse klub troont 
al geruime tijd boven de konkur-
rentie, maar internationaal wegen 
de Belgische zaalsporten nog 
altijd „licht". Op dit vlak preste
ren de dames — inzonder VC 
Dilbeek — nog het best Maar in 
dit land bestaat nu eenmaal wei
nig interesse voor damesspor-
ten. De televisie en de in het 
kielzog daarvan opererende 
„sponsors" kunnen in die toe
stand misschien verandering 
brengen. Dat de Belgische vrou
wen van zich af kunnen bijten 
bewees Ingrid Berghmans t i j 
dens de wereldkampioenschap
pen judo voor dames. Zi j brak er 
elke weerstand. Dat deed ook de 
Leuvense Annie Lambrechts. In 
Nieuw-Zeeland bewees zij nog 
steeds de beste rolschaatster ter 
wereld te zijn. 

Een laatste prestatievermelding: 
op de Olympische Spelen voor 
gehandicapten in Arnhem sleep
ten de Belgische minder-validen 
42 medailles weg. Ook in deze 
„Spelen" signaleerde men pijnli j
ke ontwikkelingen als commer
cializatie, prestatiezucht e n . pro
fessionalisme. 

Ene Heiden-
onze sportman van het jaar 

Wij besluiten dit jaaroverzicht met twee bedenkingen: na 
ettelijke jaren kon de suksesrijkste bokser uit de vaderland
se geschiedenis, Karel Sys, eindelijk eens naar zijn volk 
terugkeren. Omdat hij tijdens de oorlog zogezegd „fout" was 
geweest werd hij tientallen jaren lang door dit „land" 
uitgestoten. Het gebeuren rond Sys zette een aantal jonge
ren aan het denken ov6r „gebeurtenissen" die hun totaal 
vreemd waren en zelfs onbegrijpelijk voorkwamen. 
En wij kunnen niet afronden zonder even terug te denken 
aan de jonge Welshmen Johnny Owen die in de Verenigde 
Staten tijdens een bokskamp om de wereldtitel bantamge-
wichten klinisch dood werd geslagen door zijn tegenstan
der, de Mexicaan Lupe Pintor. Dit alles onder het oog van 
een opgezweepte massa en een gewetenloze scheidsrech
ter. Owen stieriP uiteindelijk na nog wekenlang door „de ma
chine" in leven te zijn gehouden. 
Zijn in-triest wedervaren is een afspiegeling van de heden
daagse topsport: de gewetenloze uitbuiting van de tot robot 
gedegradeerde sporter door commerce, hebzucht e n . poli
tiek. Maar dit laatste willen de sportbonden nog altijd niet 
gezegd hebben. 
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in de Volksunie 

Spectaculair VU-voorstel te Izegem 
Het zal straks vier jaar zijn dat de Ize-
gemse Volksunie in de gemeente
raad aanwezig is en als Volsunie op
posit ie voer t Nu al kan men spreken 
van een indrukwekkende lijst van 
tussenkomsten, interpellaties, moties 
en tegenvoorstellen 
Het meest indrukwekkende VU-voor
stel kwam enkele zitt ingen geleden 
van Geert Bourgeois Het gaat om 
een voorstel van reglement voor het 
verlenen van een toelage -voor het 
funktioneel verbeteren van wonin
gen- Deze wat technische benaming 
verdient wel enige toelichting Des te 
meer omdat men het niet gewoon is 
dat vanuit de raad zulke voorstellen 
komen 

Izegems centrum 
gaat achteruit 

VU-woordvoerder Geert Bourgeois is 
uitgegaan van een dnetal vaststellin
gen De aandachtige waarnemer zal 
b V al gezien hebben dat in het Izegem-
se stadscentrum veel zelfs ongewoon 
veel huizen leeg staan 
Geert Bourgeois deed een aantal 
steekproeven, verzamelde een aantal 
gegevens en kwam tot de volgende 
punten die leidden tot zijn voorstel 
1 Izegem telt heel wat oude en met-
aangepaste woningen Dit betekent 
dat voor heel wat mensen het wonen 
met meer is aangepast aan de meest 
noodzakelijke behoeften van onze tijd 
Jonge mensen die tegen hun huwelijk 
een woning zoeken willen een mini
mum aan woonkomfort Dat vinden ze 
doorgaans met in het centrum In Ize
gem staan bijgevolg momenteel veel 
huizen te koop 
2 Die oude en met-aangepaste wonin
gen bevinden zich vooral, maar met uit
sluitend, in het centrum Vandaar de 
trend die nu al enkele tientallen jaren 
duurt iedereen wil naar nieuwe woon
wijken, aan de rand van de stad Het 
centrum verliest meer en meer zijn 
woonfunktie Dit heeft onrechtstreeks 
een negatieve invloed op Izegem als 
handelscentrum 
3 Er heerst op dit ogenblik een ernsti
ge krisis in de bouwsektor 

VU-Wielsbeke 
in 't nieuw 
Het afdelingsbestuur van de afdeling 
Wielsbeke (deelgemeenten Wielsbe-
ke Ooigem en St -Baafs-Vijve) ziet er 
na de statutaire verkiezingen als volgt 
uit 
Voorzitter Werner Flaveau, 1 ste Linie 
Regimentstr 40 8751 Ooigem (tel 
056-667670) sekretans José Verfail-
lie, Leopold lll-laan 50 7651 Ooigem 
(tel 056-667688) schatbewaarder 
Patnek Dewaele Hugo Vernestwijk 
57, 8751 Ooigem organizatie Didier 
Vandemeulebroucke Desselgem-
sestr 14, 8751 Ooigem (tel 056-
668640) propaganda Maunts Van-
dromme Hugo Vernestwijk 50 8751 
Ooigem ondervoorzitter Louis Teer-
linck Schaapdreef 24 8751 Ooigem, 
bestuursleden Roger Devlaeminck, 
Luc Lambrecht, Willy Vandenbroucke 
en Herman Vandromme 
W I J wensen de nieuwe ploeg veel 
sukses 

Een nieuwe impuls 
geven aan Izegem 

Het voorstel van Geert Bourgeois wil 
precies een antwoord zijn op de ge
noemde drie uitdagingen Het betekent 
ook een praktisch voorbeeld van hoe 
in Izegem aan -wooninbreiding» dient 
te worden gedaan i p v aan «woonuit-
breiding» Het is trouwens met toevallig 
dat het de Izegemse VU was die in het 
voorjaar 1980 (n a v de Volksunie-info-
vergadenng over het BPA Emelgem-
Noord) voor het eerst in Izegem de 
term «wooninbreiding» lanceerde 
Door wooninbreiding krijgt de kern 
weer zijn oude woonfunktie, worden 
de winkels en diensten in het centrum 
weer aantrekkelijker en worden grote 
kosten (de traditionele kosten van 
woonuitbreiding) gespaard Het VU-
voorstel IS trouwens een aanpassing 
van een Brugs reglement 

Woonkwaliteit verbeteren 
De premie van het VU-voorstel is be
stemd voor verbetenngswerken die 
de woonkwaliteit gevoelig verhogen 
Volgens pnonteitsvolgorde zijn dat de 
volgende verbetenngswerken 

• het installeren van sanitair elek-
triciteits- gas- en waterleiding, 

• isolatie werken, 

• het weren van vocht uit de mu
ren 

• aansluiting op het openbaar 
rioolnet 

• het funktioneel aanpassen van 
de woning aan de aard van de in
wonende gehandicapte met een 
minimum invaliditeit van 66 % , 

• het installeren van centrale ver
warming 

Omvang premie 
Het IS met mogelijk in dit korte bestek 
het uitvoenge voorstel van reglement 
volledig te citeren We beperken ons 
tot art 3 
a) Het bedrag van de toelage wordt 
vastgesteld op 40 % van de kostpnjs 
der uitgevoerde werken of uitrustin
gen, exclusief BTW De toelage is ech

ter beperkt tot hoogstens 150 000 fr 
per woning 
b) De kosten voor werken en/of uit
rustingen moeten ten minste 40 000 f r 
belopen 
c) De in aanmerking komende kost
prijs voor het installeren van centrale 
verwarming en van badkamer wordt 
bepaald op resp 100 000 f r en 
8 0 0 0 0 f r , 
d) Het funktioneel aanpassen van de 
woning aan de aard van de handicap 
wordt betoelaagd tot 50 % op het tota-

\ ; 

Geert Bourgeois 
Izegemse woningen 

funktioneel verbeteren 

Ie bedrag van deze meerwerken en 
met een minimum van 25000 f r , exclu
sief BTW 
e) Binnen een penode van 10 jaar, in
gaande op de dag van de eerste aan
vraag, kan per woning de toelage maxi
mum 150 000 fr bedragen 
f) De som van de njks-, provincie- en 
stadstoelage mag met meer dan 90 % 
van de totale kostpnjs der werken, ex
clusief BTW bedragen In dergelijk ge
val wordt de stadstoelage aangepast 

goede vrienden... 
Op de drempel van 1981 dankt het komitee van 
redakteurs van "WIJ,, alle plaatselijke mede
werkers die in het voorbije jaar zo regelmatig 
aan onze rubriek „WIJ in de Volksunie" mee
werkten. 
Het komitee hoopt dat deze goede medewerking 
zich ook in 1981 zal doorzetten. 
Nu we toch de flessen ontkurken, graag 
„proost!" aan onze top-„WIJ"-wervers. 
Dank ook aan de adverteerders die ons in het 
voorbije jaar op hun manier steunden. 
Tot volgend jaar, goede vrienden! 

Huurder én eigenaar 
W e kunnen hier onmogelijk alle punten 
uit dit VU-voorstel citeren We wijzen 
er nog op dat regelingen zijn inge
bouwd om misbruiken tegen te gaan 
Dat er rekening is gehouden met de 
minder-validen Dat door de keuze van 
de in aanmerking komende werken de 
hele bouwsektor kan profiteren van 
deze stimulans En ten slotte kunnen 
zowel de huurder als de eigenaar van 
dit reglement profiteren 

Reakties 
Toen het VU-voorstel ter tafel kwam, 
helemaal kant en klaar als het ware 
voor gebruik, keek de meerderheid 
verrast en zuur op Men was zuinig in 
zijn reakties en ten slotte haalde de 
burgemeester zijn nu al bekende 
dooddoener boven «Daar heeft het 
kollege van burgemeester en schepe
nen ook al aan gedacht-
Dat laatste bleek niet met de waarheid 
te stroken 
De meerderheid die, in plaats van zich 
te verheugen om zoveel positiefs, 
zichtbaar verveeld zat kwam zeven 
weken later met een premievoorstel 
voor de dag Het was haastig in me
kaar gebokst Want de versie die de 

raadsleden 5 dagen voor de raadszit
ting te zien kregen, werd nog gewij
zigd 
Het meerderheidsvoorstel is in feite 
een aanvulling van de klassieke bouw
en aankooppremie van het Vlaams Ge
west Het IS beslist lofwaardig en de 
VU heeft het dan ook goedgekeurd 
Maar het meerderheidsvoorstel heeft 
mets te maken met het VU-voorstel 
Het heeft ook mets te maken met ver-
t)etenng van de kern Het zal voor een 
stuk ook zijn doel voorbijschieten 
nieuwbouw en aankoop zijn immers 
nagenoeg stilgevallen omwille van de 
hoge rentevoet 
Het VU-voorstel daarentegen is juist 
operatief binnen bedragen die nog tot 
de financiële mogelijkheden behoren 
van de burger 
En nog dit Iemand die al lang ver
trouwd IS met het k)kale politieke le
ven, verklaarde ons dat hij nooit gewe
ten had dat in het verleden zo'n belang-
njk voorstel werd gedaan vanuit de op
positie 
Het IS des te meer vertjazingwekkend 
dat de lokale pers nauwelijks of zelfs 
geen aandacht schonk aan dit zo be-
langnjke VU-voorstel Heeft men 
's burgemeesters «daar heeft het kolle
ge al aan gedacht» nu nog niet door
z i e n ' 

Kadervorming 
Van deze laatste decemberweek 
maakt het VNS graag gebruik om U 
een overzicht te geven van wat het U 
aan dokumentatiemateriaal te bieden 
heeft 
Buiten de administratieve basiswet
ten (300 f r ) en de gemeentebegroting 
dienstjaar 1981 (147 f r ) die verkocht 
worden, zijn alle VNS-nota's gratis 

1 „De VU en de interkommunales" 
met uitvoenge informatie over zowel 
de zuivere als de gemengde interkom-
munale Deze tekst kwam tot stand 
n a v de VVM-studiedag van 31 mei 
•80 
2 „De openbare aanbestedingen of 
het gunnen van overheidsopdrach
ten" De tekst van de VVM-studiedag 
van 13 september 1980 

3 „Openbaar biblioteekbeleid in 
1980" met o a de tekst van het kultuur-
pakt en het te volgen procédé bij het 
indienen van een klacht (VVM-studie
dag van 1/3/1980 te Sint-Niklaas) 
4 „De gemeentelijke verhaalbelas-
ting en urbanizatiebelasting" (VVM-
studiedag van 12/1/1980 te Brussel) 
5 „De gemeentelijke begrot ing" 
Deze tekst zal slechts te verknjgen zijn 
in de loop van januan 1981 U kan ech
ter nu reeds uw aanvraag doen Aan
wezigen op de VVM-studiedag van 
15/11 II krijgen de tekst automatisch 
toegezonden 

6 „ O C M W s - staat m de gemeente" 
Alternatieven voor een beter welzijns
beleid De tekst werd geschreven door 
de heer W Leemans, schepen van 

Sociale Zaken en leefmilieu te Wille-
broek 
7 „De nieuwe premies" (bouwpre-
mies, verwervingspremies bijkomen
de premies, saneringspremies) 

8 „Inzagerecht" Daar de meeste van 
hun problemen met het inzagerecht 
verband houden, vraagt het VNS voor 
deze nota graag de bijzondere aan
dacht van de mandatanssen 
Wordt o a behandeld inzagerecht in 
het archief in het O C M W in de begro
ting, in de gemeentekomptabiliteit 
De tekst geeft U een duidelijk over
zicht van de stukken die U wel en met 
mag inzien Ook omdat deze nota veel 
vragen die dagelijks op het sekreta-
riaat binnenkomen, overbodig maakt 
beveelt het VNS U een lektuur warm 
aani 

9 „Samen zwemmen." Een nieuwe 
aanpak van het beleid voor minder-
validen 
10 „Vol energie bouwen aan de sa
menleving van morgen" Voorstellen 
voor een konkrete aanpak van het 
energieprobleem 
11 „Atoomraketten en wapenhandel 
in België" 

12 „De zelfstandige arbeid in Vlaan
deren" De referaatteksten van de dag 
van de zelfstandige arbeid op 16/11 II 
te Brugge (teksten van J Caudron, M 
Verschelden, H De Bruyne, F Kuij-
pers, M Capoen en V Anciaux) 
INLICHTINGEN VNS-sekretariaat 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel (tel 
02-219 49 30) Lutgart De Beul of Lieve 
Schoofs 
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WEST-VLMNDEREN 
Januari 
17 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest VU-VVR-Roeselare. Raklette + 

aperitief + 1 /2 fles wijn voor 350 fr. Gevolgd door dans. In 
feestzaal 't Damberd, Stationsplein. 

Nieuw bestuur bij VU-Tielt 
Op de algemene ledenvergadering 
van de Volksunie afdeling fielt die 
doorging op vrijdag 21 november in de 
zaal van café d'Hespe werden de kan
didaturen ingediend voor de bestuurs-
verkiezingen. Er waren niet minder dan 
12 kandidaten voor het bestuur, ze 
werden allen rechtstreeks verkozen. 
De overige zes door koóptatie. Vol
gende week worden uit deze be
stuursleden een voorzitter, een sekre-
taris, enz., gekozen. 
De gelegenheidstoespraak werd ge
houden door senator O. Van Oote-
ghem die de afdeling feliciteerde voor 
haar werking en de hoop uitsprak dat 
het nieuwe bestuur even hard zou 
werken. Senator Van Ooteghem 
kwam na een biezonder interessante 
uiteenzetting over de krisis, de werk

loosheid en het staaldossier tot de al
gemene konklusie. 
In Wallonië met zijn enorme regerings
tussenkomsten (o.a. in de staalsektor) 
moeten de bednjven met tientallen mil
jarden gesteund worden, door de on
geveer 60 miljard transfert per jaar 
vanuit Vlaanderen dat zo meegesleurd 
wordt in de krisis. 
Senator O. Van Ooteghem vergeleek 
onze ekonomie met de ondergang van 
de Titanic waarvan het achterste deel 
werd geraakt. Het schip zonk natuurlijk 
helemaal, daarbij het met geraakte deel 
— de gezonde Vlaamse ekonomie — 
in de diepte meesleurend. Om dat te 
vermijden moeten wij een maximale 
Vlaamse zelfstandigheid nastreven. 
Wat thans aan zelfstandigheid bestaat 
is, zoals iedereen weet een lachertje! 

Wel en wee uit Kortrijk 
vu-Kortrijk 
in rouw 
Met verslagenheid vernam het bestuur 
van de VU-Kortrijk het overlijden van 
August Wydoodt voorzitter der 
Vlaamse Oud-Strijders, afd. Kortrijk. 
Gust Vlaams-nationalist in hart en nie
ren, weigerde geen verantwoordelijk
heden. Hij kwam met de eerste Volks
uniegekozenen in de gemeenteraad te 
Kortrijk. 
Als voorzitter van de VOS-Kortrijk 
stapte hij in de traditie van de IJzer-
fronters met de volle inzet van zijn per
soon. In de vertrouwde vlakte rond de 
IJzertoren voelde hij zich thuis door 
een jarenlange medewerking aan de 
bedevaart 
Zijn levenskracht en tomeloze inzet 
strekken tot voorbeeld en troost voor 
zijn geliefden en vrienden. 
In naam van alle VU-leden van Kortrijk 
drukt het VU-bestuur Kortrijk zijn diep

ste medeleven uit met de getroffen 
familie. 

Sinterklaas te gast 
bij vu-Kortrijk 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas, samen 
met Zwarte Piet diverse VU-gezinnen 
bezocht De kinderen kregen van de 
Sint allen een passend geschenk. Voor 
de allerkleinsten een heerlijk momenti 
Verleenden hun medewerking aan 
deze Sinterklaas-rondgang: Walter 
Vandevijvere, Jan Vetters, Wilfried Bo-
gaerts. Lieven Decaluwé, Christine 
Vandevijvere, Jef Allaert, Jef Labaere 
en Piet Lanssens. 
De organizatie berustte bij mevrouw 
Julia Bogaerts, die er dagelijks voor 
zorgde dat Sinterklaas zonder proble
men de kinderen thuis kon vinden. 
Dank aan alle medewerkers en in het 
bijzonder aan mevrouw Julia Bogaerts. 

Sinterklaas kwam op bezoek bij de FVV te Oostende. Nadat hij de kinderen met 
speelgoed en lekkernijen had bedracht riep hij het FVV en Volksuniebestuur met 

de mandatarissen bij zich. 

Nieuwe arr. raad te Roeselare 
Op 11 nov. II. ging in ons lokaal aan de 
Zuidstraat de installatievergadering 
door van de arrondissementele raad 
VU-Roeselare-Tielt 
Uit onze kring werd herkozen in het 
arr. bestuur: Patrick Allewaert 
Uit onze kring werd gekoöpteerd in de 
arr. raad: Stef Dewandel. 
Als „interiudium" tussen het statutair 
gedeelte, sprak Frans Baert volksver
tegenwoordiger en peter van ons ar
rondissement de ongeveer 35 aanwe
zigen toe. 
Op een half uurtje tijds t>ehandelde 
spreker de politieke en ekonomische 
toestand, zéér vakkundig en relevant 

in begrijpelijke en heldere taal. 
De oren werden wel even gespitst en 
er volgde enig geroezemoes toen 
spreker het had over de staatsschuld 
van ons landeke: ongeveer 350.000 fr. 
per inwoner! (u leest goed: 35 en vier 
nulletjes?, inbegrepen kinderen en der
de leeftijd!). 
Tot slot. Jean-Pierre Pillaert, die twee
maal naeen voorzitter was, blijft in het 
arr. tsestuur. Danke Jean-Pierre! De 
vroegere, hardwerkende arr-sekreta-
ris, Jaak Pelgrims, is thans onze nieu
we arr. voorzitter. Proficiat Jaak, en 
vuchtbaar leiderschap! 

VU-RoeMlare 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u. zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar CenttTim voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar-
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.8, V-blok: sanitair. 
Erkenning: klasse 5, onder kate-
gorie Dl6. 
Registratie als aannemer: kate-
gorie 00 of 25. 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij de architekt Lantsoght, Spi-
nolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 u. tot 
12 u.; op vrijdag van 14 tot 17 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij de architekt Lantsoght J., 
nr. 280-0201295-57. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 2.650 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 385 kalen
derdagen. 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u, zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.2, V-blok: houten ramen. 
Erkenning: klasse 4, onder kate-
gorie D5. 
Registratie als aannemer: kate-
gorie 00 of 20. 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij de architekt Lantsoght, Spi-
nolarel 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 u. tot 
12 u.; op vrijdag van 14 tot 17 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij de architekt Lantsoght J., 
nr. 280-0201295-57. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 3.150 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 180 kalen
derdagen. 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u. zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.7, V-blok: elektriciteit. 
Erkenning: klasse A, kategorie P. 
Registratie als aannemer: kat. 00 
of 26. 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij het Studiebureau Vyncke & 
Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2. Alle werkdagen, behal
ve zaterdag. Van 9 tot 12 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij het Studiebureau Vyncke & 
Leye, nr. 000-1175652-12. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 4.094 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 385 kalen
derdagen. 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u. zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.10, V-blok: verwarming en 
verluchting. 
Erkenning: klasse 4, onderkate-
gorie Dl7 of Dl8. 
Registratie als aannemer: kate
gorie 00 of 24 of 25. 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij het studiebureau J. Varen-
donck & Vincent pvba, Coupure 
256, 9000 Gent, alle werkdagen 
van 9 u. tot 12 u. en van 14 tot 17 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij het studiebureau J. Varen-
donck & Vincent pvba per post-
mandaat. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 2.968 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 385 kalen
derdagen. 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u. zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.12, V-blok: deuren met be
kleding. 
Erkenning: klasse 4, onderkate-
gorie D5 of D7. 
Registratie als aannemer: kate
gorie 00 of 20. 
Dossier ter inzage vanaf 9 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping, Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij de architekt Lantsoght Spi-
nolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 u. tot 
12 u.; op vrijdag van 14 tot 17 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij de architekt Lantsoght J, 
nr. 280-0201295-57. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 2.150 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 355 kalen
derdagen. 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 10 u. zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de algemene offerteaanvraag 
der werken in het Nieuw Hospi
taal Sint-Jan te Brugge. 
Lot 35.7, V-blok: lichte binnen
wanden. 
Erkenning: klasse 4, onderkate-
gorie D4 of D5 of D7 of Dll. 
Registratie als aannemer: kate
gorie 00 of 16 of 18 of 20. 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua
ri 1981: 
— Op het Verkoopskantoor voor 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier, 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel; 
— Bij de architekt Lantsoght, Spi-
nolarel 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 u. tot 
12 u.; op vrijdag van 14 tot 17 u. 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge, alle werkdagen, behalve 
's zaterdags, in de voormiddag 
van 8 tot 12 u. 
Dossier te koop: 
— Bij de architekt Lantsoght J, 
n r 280-0201295-57. 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 1.600 
fr. 
Uitvoeringstermijn: 293 kalen
derdagen. 

Veel kultureei nieuws uit Brugge 
De Guido Gezeileprijs 1980 
Op 27 november II. (datum van Gezel-
les overlijden) werd de eerste literaire 
prijs van de stad Brugge, de Guido Ge
zeileprijs 1980 voor lyrische poëzie, 
uitgereikt De prijs voor niet-gepubli-
ceerd werk ten bedrage van 50.000 fr. 
werd toegekend aan Luk Gruwez uit 
Hasselt voor zijn dichtbundel: „Een 
huis om dakloos in te zijn". 
Een bijzondere vermelding ging naar 
„(B) ruggewaarts" van onze stadsge
noot F. Bonneure en „Belladonna" van 
F. Pollet uit St.-Niklaas. 
De prijs voor reeds gepubliceerd werk 
ten Ijedrage van 25.000 fr. werd toege
kend aan Staf De Wilde uit Brugge 
voor zijn dichtbundel „Sjaloom Salo
me". 
De jury bestond uit prof. dr. R.F. Lis-
sens, dr Jan Vercammen, Jan Vander-
hoeven en Walter Haesaert onder het 
voorzitterschap van Omer Dombrecht 
schepen van l<ultuur. 

Nepomucenus hersteld 
Het standbeeld van de heilige Joannes 
Nepomucenus werd op verzoek van 

enkele stadsgenoten hersteld De 
tekst op de sokkel van het beeld was 
vrijwel onleesbaar geworden. Na on
derzoek werd besloten hef beeld volle
dig te restaureren. Het werk werd 
deskundig uitgevoerd door de firma 
Goetinck. De heilige Nepomucenus 
leefde m de 14de eeuw. Hij staat 
bekend als de martelaar van het 
biechtgeheim. Omdat hij weigerde het 
biechtgeheim te schenden werd hij te 
Praag van een brug in de Moldau 
gegooid. Daarom staat Nepomucenus 
te Brugge dus op de brug van de 
Wollestraat Hij staat daar op zijn 
plaats en hij staat er mooier dan ooit 
tevoren. 

„Het Brugge van toen" 
Ik had het genoegen op 24 november 
II. het fotoboek „Het Brugge van toen" 
samengesteld en gekommentaneerd 
door Jaak Rau aan hiet publiek voor te 
stellen. 
Dit fotoboek toont ons hoe Brugge 
leefde tussen 1830 en 1945, maar met 
een duidelijk aksent op wat in die 
„Belgische periode" te Brugge verlo

ren ging Vooral de auto heeft in onze 
stad veel schade aangericht J. Rau 
bewijst met talrijke foto's hoe de aan
leg van steeds bredere wegen het 
stadslandschap onherstelbaar heeft 
geschonden Dit merkwaardig boek, 
samengesteld aan de hand van oude 
foto's, etsen en prentbnefkaarten 
werd uitgegeven door Mare Van de 
Wiele, Brugge. 

Kultureei Centrum 
Sint-Pieters 
In de gemeenteraadszitting van 25 
november II. werd het ontwerp van fiet 
Kultureei Centrum Sint-Pieters goed
gekeurd. Dit kultureei centrum omvat 
een toneelzaal. een tentoonstellings
zaal of feestzaal, muziekklassen, ver-
gaderiokalen en een biblioteek. De 
vrije biblioteek „Leest en leert" beant
woordt voor het ogenblik niet meer 
aan de behoeften van onze tijd. Het ligt 
in mijn bedoeling de biblioteek over te 
nemen en in te planten in het kultureei 
centrum van Sint-Pieters. 

O. DOMBRECHT, 
schepen van kuituur. 
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Wervik blijft taaigrenswandelen 

M} ij in de Volksunie 

Bestuursverkiezingen 
Op 23 november jl gingen de be
stuursverkiezingen door Deze lever
den volgende resultaten op 
Voorzitter Herve Vandamme, onder
voorzitter Maunts Coudyzer, sekreta-
ris Norbert Niemegeers, schatbe-
v\(aarder Mark Rosselle, afg arrond 
best Rosa Martens, propaganda Ed-
gard Castelein, organizatie Jef 
Claeys, ziekenfonds Marnik Rosselle 
Deze mensen worden omringd door 
nog een aantal andere leden, waarvan 
er sommigen reeds vroeger hun inzet 
betuigden Wij wensen het bestuur 
goede vaart en veel zin voor initiatief i 

Taalgrenswandeling 
Op zondag 14 december stapten er 
een honderdtal mensen op voor de 
derde taalgrenswandeling De grens 
tussen Wervik en Komen was eens te 
meer zwaar bezet De Komense han
delaars klagen steen en been dat de 
handel tussen Komen en Wervik voor 
veertig procent ('t zal wel meer zijn) 
verminderd is Dat ze zulks eens diets 
maken aan burgemeester Pieters en 
de fanatieke franskiljons (Walen zijn er 
praktisch met te Komen) Deze laat-
sten hebben sinds een tijdje besloten 
„solidair" te zijn en mets meer te kopen 
bij de Wervikse handelaars Maar de 

reaktie van de Wervikse mensen 
werkt blijkbaar als een goede boeme
rang' Volgende wandeling zondag 11 
januan 1981 

24 december en 31 december 
Op deze twee data is er een aktie 
voorzien in het kader van de aktie 
ingencht door de „Entité Cominoise" 
Deze aktie is bedoeld als eindejaars-
verkooppromotie Gezien de hartelijk
heid waarmee de Wervikse en andere 
Vlamingen uitgenodigd worden daar
aan deel te nemen, voelen wij de 
dwingende neiging op deze uitnodi
ging in te gaan 

Bestuursverkiezingen 
arr. Brugge-Torhout 
Op vrijdag 12 december gingen in het 
„Breydelhof" te Brugge de arr be
stuursverkiezingen door in aanwezig
heid van de peter van het arrondisse
ment de heer Luc Van Steenkiste, lid 
van het partijbestuur Op enkelen na 
waren alle stemgerechtigde raadsle
den aanwezig De nieuwe ploeg ziet er 
als volgt uit voorzitter Erwin Van 
Driessche, Karel van Manderstraat 5, 
8310 St-Kruis, tel 3567 24, sekretaris 
Roger Plancke, Van Bunnenlaan 19, 
8300 Knokke, tel 61 0677, ondervoor
zitter Hugo Debondt, Brugge, tel 
3312 29, adm sekretaris Lieven Pater
noster, St-Michiels, tel 31 3952, pen
ningmeester Henk Desmedt, St-Kruis, 
tel 357712, propaganda Toon Van 
Moerbeke, St-Andnes, organizatie Je
rome Roelof, Blankenberge, jongeren
werking Gilbert Van Overschelde, 
Loppem, tel 82 52 02. vrouwenwerking 
Eliane Demonie, Brugge 
We kunnen aanstippen dat het een 
jonge en dynamische ploeg betreft, die 
zich voor honderd percent wenst in te 
zetten voor het arrondissement Luc 
Grootaerdt uit Assebroek werd op
nieuw verkozen als afgevaardigde van 
de arr raad bij de partijraad 
In zijn toespraak dankte de nieuwe 
voorzitter de uittredende bestuursle

den en in het bijzonder oud-voorzitter 
Jan Fraipont, oud-sekretaris Raymond 
Podevyn en oud-penmngmeester Rik 
Monteyne Deze drie menstn hebben 
jarenlang hard gewerkt en de Volks
unie in ons arrondissement heeft veel 
te danken aan hen Verder wees hij 
erop dat hij een bijzondere aandacht 
zal hebben voor de afdelingen en hun 
werking De afdeling is trouwens de 
basis van de partij Tevens legde hij de 
nadruk op het belang van komende 
verkiezingen, op een goede samen
werking met VÜJO en met die organi-
zaties waaruit een deel van onze kie
zers komen Hij vroeg de arr raadsle
den bijzondere aandacht te besteden 
aan alle problemen in het arrondisse
ment, werkloosheid, milieu, de haven 
van Zeebrugge, landbouwgebieden, 
toerisme, enz Hij pleitte ook voor een 
goede samenwerking tussen be
stuursleden en mandatanssen 
Als iedereen zich inzet moeten onze 
inspanningen leiden naar de vooruit
gang van de Volksunie in ons arrondis
sement, ten bate van onze Vlaamse 
mensen, die in het arr Brugge-Torhout 
in het bijzonder 
Het nieuwe arr bestuur wenst langs 
deze weg een gelukkig nieuwjaar aan 
alle „Wij"-lezers 

VU-Stene kreeg 
nieuw bestuur 
Op 20 novemt)er werd het nieuwe be
stuur van de afdeling Stene verkozen, 
met met minder dan 6 nieuwe be
stuursleden Na reeds een eerste be
perkte vergadenng op de avond van 
de verkiezing en ook uit de bestuurs
vergadering van amper 14 dagen later, 
zou blijken dat deze nieuwe ploeg veel 
belooft voor de toekomst Er wordt ge
streefd naar meer en beter kontakt 
met de leden en via de plaatselijke 
wijkraad, zal getracht worden de ope
ning te vinden naar de massa Samen 
met een woord van de voorzitter en 
met de lijst van de bestuursleden werd 
een vragenlijst aan de leden aangebo
den 
Uit geestdnft van deze nieuwe ploeg 
werd ook een oproep gericht tot het 
politiek kollege en de mandatarissen 
van Groot-Oostende om eensgezind, 
«schouder aan schouder» verder te 
bouwen aan de Vlaamse staat 

Het bestuur 
Willy Serpieters, Lindenlaan 64 
(5031 98), voorzitter en lid arrondisse-
mentsraad V U 
Paul Decloedt, Molenaarsstraat 59, se-
kretans 
Kris Lambert Battenjstraat 16 
(704142), ondervoorzitter, fraktie-
voorzitter gemeenteraad, lid arrondis-
sementsraad 
Lucien Velter, Duivenstraat 20 
(70 35 54), penningmeester 
Fneda Pincket, Snepstraat 23 
(50 05 68), organizatie, lid wijkraad Ste
ne, lid arr raad 

Mane-Therèse Verhaeghe-Vander-
leen, Zilverstraat 19 (502008), propa
ganda 
Bart Tommelein, Druivenlaan 12 
(800841), verantwoordelijke VUJO, 
lid arrondissementsr 
Wilfried Cafmeyer, Aug Beemaertstr 
22 (802517), bestuurslid 
Giovanni de Ponthieu, Vinkenstr 23 
(80 22 44), bestuurslid, lid wijkraad Ste
ne 
Gerard Francke, Lindenlaan 5 
(50 39 91), bestuurslid, lid wijkraad Ste
ne 
Jozef Tommelein, Druivenlaan 12 
(80 08 41), bestuurslid, raadslid 
O C M W 

Nieuw VU-bestuur 
te Poperinge 

Voorzitter Paul Dhondt, Oude Pro-
venstraat 18 te 8978 Watou, onder
voorzitter Fernand Verheyde, Callican-
nesweg 11 te 8978 Watou, sekretaris 
Joel Goudeseune Westvleterseweg 
25 te 8970 Poperinge, penningmeester 
Robert Vandenberghe O Vrouwe-
dreef 57 te 8970 Poperinge propagan
da Bernard Beugnies Spaltdreef 6 te 
8970 Poperinge organziatie Henri De-
vos, Douvieweg 37 te 8978 Watou 
Vujo Luc Mortier, Kapellestraat 22 te 
8978 Watou bestuurslid Paul Recour 
Pr Rubbrechtstraat 58A te 8990 Roes
brugge 

VU-Ledegem, 
-Rollegem-Kapelle, 
-St.-Eloois-Winkel 
koos nieuw bestuur 
Op 27 november 1980 werd in de zaal 
„'t Kanon", Menenstraat 13, Ledegem, 
onder toezicht van het arrondissemen
teel bestuur, vertegenwoordigd door 
de voorzitter Jean-Pierre Pillaert en de 
sekretaris Jacques Pelgrims, nieuwe 
bestuursverkiezingen gehouden 
Naast gastspreker senator Michel Ca-
poen had onze volksvertegenwoordi
ger Lode Vanbiervliet eraan gehouden 
hierbij aanwezig te zijn Ook danken 
WIJ de afdelingen Izegem en Moorsle
de voor hun aanwezigheid 
Het nieuwe bestuur kwam onmiddellijk 
na de verkiezing bijeen om de taakver
deling vast te leggen 
Voorzitter, Geert Creupelandt, Fa-
briekslaan 44, Ledegem, ondervoorzit
ter Jacques Vermaut, Izegemstr 
130A, Sint-Eloois-Winkel, sekretans 
Georges Raes, Provinciebaan 1, Lede
gem, propaganda Arnold Raes, 
Moorsledestr 26, Ledegem Jacky De-
vos, Rollegemstr 168, Ledegem, pen
ningmeester Frans Acx, Begijnestr 
44, Ledegem, organizatie Lucien Ver
kindere, Papestr 66, Ledegem, andere 
leden Gilbert Dejonghe, Papestr 61, 
Ledegem 

Geboorte 
te Ledegem 
Wij wensen onze nieuwe voorzitter 
Geert Creupelant en zijn vriendelijke 
echtgenote Ria Scharlaeken geluk met 
de geboorte, op Sint-Niklaasdag, van 
hun tweede kindje Stijn 

— Een technisch ingenieur, we
gens sluiting en afvloeiing werk
loos, zoekt tegen uiterlijk maart-
april 1981 een andere betrekking 
in de kring Gent-Antwerpen-
Brussel Voor inlichtingen zich 
wenden senator O Van Oote-
ghem, Oud-Stnjdersstraat 29, 
9219 Gentbrugge (091 /30 72 87) 

• Jonge bediende (21 j ) , met 
opleiding kantoorwerken, zoekt 
een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux 
Tel 2194939 

G 22-jc.rige ergoterapeute 
zoekt een aangepaste betrek
king in de streek van Brussel-
Halle-Vilvoorde of het arrondis
sement Aalst 

D 20-jarig meisje met oipioma 
van technische humaniora, twee
talig met goede noties van En
gels, in bezit van daktylo-diplo-
ma's zoekt een gepaste betrek
king in de dnehoek Halle-Ninove-
Brussel 

D 18-jang meisje met diploma 
A2 hotelbedrijf (COOVI) zoekt 
een gepaste betrekking op de 
driehoek Halle-Ninove-Brussel 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in haj r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v.faarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde-
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

•Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

D 33-jange specialist in koel-
techniek zoekt een nieuwe werk-
knng in het Brusselse 

ü 21-jange regentes wiskunde-
fysika-scheikunde zoekt werk als 
leerkracht omgeving Leuven of 
Brussel 

D 18-jarig meisje met diploma 
lager secundair beroepsonder
wijs, bureelwerken instituut 
Funck en diploma van daktylo 
zoekt een passende betrekking 
in de driehoek Aalst-Brussel-Ni-
nove 

D Licentiate in de psychologie, 
tewerkgesteld in BTK-projekt 
zoekt een vaste betrekking 

D 46-jarige man op RVA wenst 
absoluut te werken Is tevreden 
met alle soort werk, zelfs ploe-
genwerk Liefst op de as Brussel-
Ninove 

G 21-jarige logopediste, A Z 
Gent, richting leerterapie, zoekt 
gepast werk in omgeving Den
derleeuw-Westrand Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, tel 5691604 

De VU in 
De Panne-
Adinkerke 
Op zaterdag 8 november hield onze af
deling een goed geslaagde 
verkiezingsavond Dat gebeurde in 
een gezellige sfeer tussen pot en pint 
Al de leden van het uittredend bestuur 
werden herkozen en drie nieuwe le
den zorgden voor vernieuwing en ver
jonging 
1980 werd voor ons een vruchtbaar 
jaar We maakten 21 nieuwe leden, in 
januan werd gestart met „De Kotteroa-
re", een trimestrieel blaadje voor leden 
en sympatisanten, in juli hadden we de 
Jeroom Leuridan-herdenking te Adin
kerke de deelneming van onze leden 
aan de nationale meeting te Brussel en 
aan het arrondissementeel bal te Mid
delkerke was meer dan bevredigend, 
de aktiviteiten werden besloten met 
een suksesvol vriendenfeestje waar 
we met 64 man aan tafel zaten en de 
tombola een goede cent in 't kastje 
bracht 
Hier dan het nieuw bestuur voorzitter 
Bert Hendryckx, ondervoorzitter Jules 
Haezebaert, sekretaris Jos Moors, 
penningmeester en OCMW-afgevaar-
digde Madeleine Dewicke-Baillieu, pro
paganda Julien Meeus en Lutgarde 
Decroos, organizatie Roland Puys-
tiens, jeugdwerking Peter Moors, ge
meenteraadslid Paula Collard-Velghe, 
raadslid Georges Leplae 

/ 
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lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

Alle feesten 
Speciairteiten 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

RoomijS 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kotiter 47 
UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De P e f o i e i 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

CORT]]ALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Dt nderstroek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

UNDENHOVE 
Bellestrnat 49 

1970 HEKFLGEM 

C ift r< si 11 r ml spil Hum u r is 
Wu< iisd it| o i dond( rd d q< sloti i 
M t niJ (] (.iinsd icj vr iĉ  i() v m if 1b u 
/ tt( rt^ it) ( n /ond K) V m jf s m d 
(i K)S 

Tel 053 66 87 40 

• • • ' 1910.1080 ^ ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
De familiezaak met traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Steeds welkom m 

K R E K E L H O F 

Drankfiuis met sfeer 

BrusseIbmn 11 GOOIK 
Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
•< E D E L W E I S S .. 

Vosseniberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkf ieid tot fiuren van 

bestekken 

Lokaal «T SCHUURKE-

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

[\] f " \ Vtrzorgde keuken 
\ïiwiülü\ Demokntibche piijzcn 

U Iqelozen dieii<;tbeloon 

Kcsse Ktccnweg 38 
2200 Njlen - Tel 031/818841 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

«Den Botaniek» verwacht alle 
volwaardige Vlamingen in zijn 
Vlaams-Brabants restaurant in 
de Koningsstraat te Brussel Bar 
restaurant en tuin Buitengewoon 
kader meesterkeuken matige 
rekening Koningsstraat 328, 
1030 Brussel (St-Mariakerk) 
Open van maandagmorgen tot 
zaterdagavond Tel 2184838 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 

Gesloten vrijdag befiafve in seizoen 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Ehe Vnn L lere Marcclln N.TCssens 

Lok.inl Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091 30 0G53 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 , 

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

Uw tweede thuis ' 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
Maandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Wijnimport HERMAN 
Douane stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijpen 

rechtstreeks uil de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vrijdag van 17 tot 19 u 
elke zaterdag van 10 tot 13 u 

en op afspraak 

a<t -5*' 

M a a k ook eens kennis inet 
de gezell ige sfeer in 

C a f e - R e s t a u r a n t 

SEtiUTTERStiQF 
Dorpsstraat 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 015-71 1549 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A m n i (IK 1 V 1 iil( f( < s l ( n 

O o k V( 1 hu UK) V it t lf( lc)( 1 ( f 

Schikli rsli 1 It 33 
2000 Anlw< ipd i 
T( I 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

C if< v u lok 1 il 

[)o |)S|)I( [ U M I dl n L tnljuri] 

Dniik en eclhuis 

« WALTRA » 
Arduiiikmi 2 (bi| '<VS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vtcr IrüCven v i i i de W i l l r i 

1 W i l m s m Ihirl v lil Brussel 
2 Je k In CT illijd /> irkcrcil 
3 Je knigt er iltifd w II Ie eten 
4 0< iiri/zeii zifii socinl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 41 07 

Fee slzail voo il P 
qefegenlieden 

Café «'t Leeuwke» 
Kru i t t o renwa l 2 

3690 BREE 
Tel 0 1 1 - 4 6 3 4 5 1 

Waar een Vlaming thuis is' 

Maandag gesloten 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052/21 1606 

Algemene voeding liieren wijnen h 
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwalitertskoffie bij u thuis! 

't IS een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespits 
de Beauvoordse pastei 
't IS de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

Voedingswaren 
„ PETRA " 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 
Tel (031) 766064 

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

Tel 015/71 1940 
Feesfbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
«DE RODENBACH» 

Ehe van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten 

V\/i|nhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel 300030 en 308511 

D Gratis verhuur van glazen 

Welkom 

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

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel 0 2 - 5 3 2 5 4 8 1 

Lokaal van de Volksunie 

D Werkloze jonge man (25 j ) 
vnjgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Public Relations met 
een goede talenkennis (Ned Fr 
Eng en Duits) uitkenngsgerech-
tigde RVA zoekt passende be
trekking 

G Ik koop tele-lens(zen) voor 
een Zenith 3M fototoestel dia 
meter 39 mm met schroefdraad 
Kontakt met 02-47817 82 na 
19u 

D Werkloze jonge man 21 j 
vrijgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Handel uitkenngs-
gerechtigde RVA zoekt een pas
sende betrekking 

D Simultaanvertaler Frans-Ned 
Ned-Frans met ruime ervanng 
(ook van leiden colloquia studie-
w e enzj zoekt dnngend aange
past werk Kontakt opnemen met 
red «WIJ» 

n Jonge licentiate vertaler En
gels Frans RVA uitkeringsge
rechtigd zoekt een passende be
trekking 

Bediende (26 j j met bureeloplei-
ding daktylo en met een goede 
kennis van Nederlands en Frans 
zoekt een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux 
Barnkadenplein 12 1000 Brussel 
tel 2194930 
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26. m Wij in de Volksunie 

4 0 0 miljoen extra belastingen 

Breuk in de meerderheid 
ANTWERPEN 

Gemeenteraad 
Antwerpen 
Spektakulair was de zitting van 15 
december l.l. wei. De VU had in de ge
heime (commissies de spanning trou
wens behoorl i jk opgevoerd. En het 
gebeurde dan toch De meerderheid 
viel voor het eerst uiteen, weliswaar 
over een onbelangrijk punt Maar 
waarschijnlijk zal een en ander toch 
scherper worden in de komende be
grotingsdebatten. 

In de kommissie was de fraktieleider 
van de VU scherp van leer getrokken 
tegen de megalomanie en de verspil-
zucht van de 30-jarige SP-CVP-koali-
tie Bergers vond het immers immoreel 
dat de burgers nu mee de put zouden 
ingeduwd worden, die het schepenkoi-
lege na jaren bodemloos heeft weten 
te maken Een begrotingstekort van 6 
miljard dekken door 400 miljoen belas
tingen op te leggen was wel al te gek 
Enkele CVP-gemeenteraadsleden be
gonnen moeilijk te doen, maar werden 
het zwijgen opgelegd En zwegen 
De dag daarop werd in de kommissie 
de aankoop van twee beelden voor 
Middelheim behandeld Weer vroeg 
Bergers of het kollege al eens had 
onderzocht of dat 5 miljoen waard 
was Weer begonnen enkele meerder-
heidsraadsleden moeilijk te doen Dit
maal gaf de schepen expliciet spreek-
verk)od De dissidenten zwegen op

nieuw, en stapten het af De gemeente
raad zelf begon ook al erg verward De 
fraktievergadenngen liepen ongewoon 
lang uit Daarna liet CVP'er Jos Mees 
zijn naam uit de aanweztgheidslijst 
schrappen Hij was nog liever afwezig 
Gerard Bergers opende de raad met 
een biezonder scherpe uitval tegen 
het kollege Hij vond het ongehoord 
dat de schepen belastingverhogingen 
durfde voorstellen zonder begroting 
Nu weet men enkel dat er een begro
tingstekort van 6 miljard zal zijn, en 
voor 11 miljard af te betalen volgend 
jaar Trouwens de wet verplicht de 
begroting reeds in september voor te 
leggen Hier werd hij bijgevallen door 
zijn kollege Willockx (VU) die op het 
slordig karakter van heel het voorstel 
wees HIJ kon immers met ontdekken 
hoeveel elke post zou opbrengen De 
schepen antwoordde hierop dat de 
begroting er in februari zal zijn, en dat 
de raad hem dan wel gelijk zou geven 
Men moest trouwens niet ongerust 
zijn, er zouden nog belastingen komen 
Gekrakeel alom De schepen moest 
dan toegeven dat dat nog met was af
gesproken BIJ de stemming sloot de 
meerderheid zich terug aaneen Meer
derheid tegen minderheid 

Beeldenstorm 
Beducht voor moeilijkheden, pleegde 
de CVP een vlucht naar voren Zij 
vroeg de afvoering van het punt De 
SP begreep dat wel en wou volgen De 
SP-schepen voor kuituur verzette zich 

echter Het zou immers een definitieve 
afvoenng worden Hierop vroeg Ber
gers een schorsing Dat werd gewei
gerd Er werd gestemd CVP en V U 
stemden voor de afvoering SP en PVV 
tegen Geen avoertng dus De nneer-
derheid was wel verdeeld Dan werd 
er gestemd over de aankoop Met 17 
stemde de SP voor, heel de P W (6) 
en een stuk van de CVP (8) stemden 
tegen De V U onthield zich samen met 
de rest van de CVP De beelden 
worden dus gekocht maar de CVP ligt 
(voorlopig) aan brokken 

KNS 
In een zeer eigenardige sfeer (de zaal 
was half leeg gelopen) vatte de V U het 
volgende probleem aan Willockx 
vroeg zich immers af waarom men in 
de 2 maanden oude KNS al aan de af
braak toe IS Een aantal lokalen die te 
klem zijn, trapleuningen die te laag zjn, 
enz Kon men dat nu met op voorhand 
ui t rekenen' Nu moet men muren gaan 
uitbreken En krijgen die architekten nu 
weer een loon"? Waarom zijn de wer
ken al get)eurd voordat ze in de raad 
goedgekeurd worden Een hele resem 
vragen dus De schepen antwoorde 
dat alles op zijn verantwoordelijkheid 
was gebeurd Én voor de rest was het 
spijkers op laag water zoeken, wie 
mag nu een geb>ouw niet aanpassen 
Toch kwam de gemeenteraad met 
meer in beroenng Een aantal interpel
laties werden afgevoerd Men wou tot 

rust komen ™. „ 
Thor Bergers 

Januari 

17 OLEN: Vlaamse fuif in lokaal Blauwvoet om 20 uur Organizatie-
Vlaamse Vriendenkring Olen 

30 GROOT-HEIST 14de nacht der Zuiderkempen in zaal Eden te 
Heist-o d-Berg Orkest The Pink Umbrellas en Joe Hams en 
Knsta Voorverkoop 80 fr Inkom 100 fr 

Joos Somers vraagt gemeentehuis 
Putte niet te verknoeien 
Oorspronkeli jk was het gemeente
huis van Putte het „buitenhuis" van 
de Kommanderi j Pitzemburg te Me-
chelen, die in de omliggende ge
meenten uitgebreide bezittingen be
heerde Pitzemburg was de meest 
westeli jke vestiging van de „Duitse 
Orde' , de religieuze ndderorde, die 
een opmerkeli jk positief aandeel had 
in de socio-kulturele ontwikkel ing 
van het gewest Mechelen en dit 
vanaf de Xllde eeuw. 

Architektonische waarde 
Het huidig gemeentehuis te Putte 
werd gebouwd in de XVIIIde eeuw De 
buitenarchitektuur is een uiterst sobe
re versie van de stijlfendensen, die in 
de Theresiaanse tijd werden aange
houden Ook vandaag maakt het ge
bouw nog onverminderd indruk door 
zijn uiterst evenwichtige volume-kom
positie, ondanks het voor een groot 
gedeelte werd beroofd van zijn bijko
mende architektuur-elementen, zoals 
ondermeer relief-bepleistenng, oor
spronkelijk schrijnwerk en kleurdiffe-
rentiering Dusdanig vertoont deze ar-
chitektuur opvallend veel gelijkenis 
met de opvattingen, die toentertijd in 
Westfalen gangbaar waren Het is ge
weten dat de Orde in die penode wel 
enkele architekten uit deze landstreek 
kontrakteerde, juist omdat ze voor de 
Westfaalse opvattingen voelde Wel
licht geeft hier te Putte de identiteit van 
de betrokken architekt, wanneer deze 
tenminste bekend is of wordt, meer 
inzicht terzake 
Voor de binnen-architektuur gelden 
analoge vaststellingen, in zover deze 
gegevens tenminste met vervaagd zijn 
of vernietigd in hun oorspronkelijke 
vorm 

Rangschikking en 
bescherming noodzakelijk 
De rangschikking en bescherming van 
het gemeentehuis te Putte zijn noodza
kelijk om enkele dnngende redenen 
Zo IS dit „huis" nagenoeg het enige his-
tonsche gebouw met enige omvang, 
dat te Putte is overgebleven Verder is 
het objekt buiten het complex van 
Pitzemburg te Mechelen zelf het enige 
gebouw in het gewest Mechelen, dat 
ons nog rest als gewezen verblijfplaats 

van d e , Duitse Orde" Overigens is het 
gemeentehuis te Putte uitzonderlijk 
interessant op architektonisch gebied 
Op voorstel van de VU-afdeling Putte 
vraagt volksvertegenwoordiger Joos 
Somers dan ook aan de staatssekreta-
ris van de Vlaamse Gemeenschap 
onverwijld de nodige maatregelen te 
treffen om de procedure tot rangschik
king en bescherming van het gemeen
tehuis van Putte in te zetten, teneinde 
zo spoedig mogelijk tot „klassenng" te 
kunnen overgaan 
HIJ verzoekt de staatssekretans te
vens de nodige maatregelen te treffen 
om elke ingreep door braak, vertxju-
wing of aanbouw te verhinderen, wat 
de meerderheid in deze gemeente 
overweegt en waarvoor de plannen 
klaar liggen 

Plaatsgebrek 
anders opvangen 
Kamerlid Somers wijst erop dat men 
de verknoeiing van het gemeentehuis 
te Putte met kan vergoelijken met het 
argument dat de samenvoeging van 
gemeenten meer ruimte voor de admi
nistratieve diensten eist HIJ herinnert 
eraan dat men de publieke opinie bij de 
fusie-operatie trachtte WIJS te maken 
dat de gemeenten heel wat besparin
gen zouden doen door te fusioneren 
De ervaring heeft uitgewezen dat de 
kosten van het gemeentelijk beleid 
sindsdien op velerlei vlak zijn toegeno
men en dat de afstand burger-lokaal 
bestuur zijn vergroot 
De historische ruimten van het ge
meentehuis te Putte moeten in de 
gegeven omstandigheden gereser
veerd worden voor de louter „repre
sentatieve" funkties van het gemeen-
tet>estuur, funkties die deze ruimten 
perfekt kunnen herbergen De „admi
nistratieve" diensten die door de fusie-
operatie aan een uitbreiding toe zijn, 
brengen door hun specifieke eisen 
deze histonsche ruimten nog meer in 
gevaar, dan nu al gedeeltelijk het geval 
is Derhalve moeten deze administra
tieve diensten worden ondergebracht 
in een afzonderlijk gebouwencomplex, 
dat stnkt onafhankelijk moet blijven 
van het historisch gebouw waarvoor 
klassering en bescherming is aange
vraagd Het IS bovendien de hoogste 

tijd dat zowel de buiten- als de binnen-
architektuur wordt veilig gesteld en dat 
men ook meer aandacht gaat beste
den aan de passende heraanleg van 
de voor- en achtertuin 

VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
Sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk. 
Tel. 056-22.56.98. 
Ziekenfondsen aangesloten bij de V. V.Z. 

1. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien 
Fredenk de Merodestraat 30, 2800 Mechelen Tel 015-20 6613 

2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen on Turnhout - Viamat 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031-34 30 02 

3. CEMBEL 
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen Tel 016-81 34 35 

4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Lada 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02 532 01 72 

5. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg 
Centrumlaan 11, 3600 Genk Tel 011-35 67 53 

6. Ziekenfonds Flandria 
Keizer Karelstraat 80, 9000 Gent Tel 091 23 52 27 

7. Vlaams Ziekenfonds Schalde-Dendar-Durma 
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde Tel 052 21 75 45 

8. Ziekenfonds Flandria Meetjesland 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091-77 23 51 

9. Ziekenfonds Flandria Land Van Rhode 
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091-30 79 09. 

10. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen 
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde Tel 055-31 31 15 

11. Ziekenfonds De Wast 
Recolettenstraat 66 8450 Nieuwpoort Tel 058-23 37 15 

12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije 
Suveestraat 2 8000 Brugge Tel 050 33 22 24 

13. Ziekenfonds West Flandria Kortrijk 
Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98 

14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare 
Zuidstraat 18 8800 Roeselare Tel 051 20 83 45 

U, als Vlaming... sluit zeker aan bij het Vlaams Zie
kenfonds van uw streek! 

(ADV. 58) 

VUJO-nationaal kiest 
nieuw bestuur 
Op 17 januan 1981 vindt de verkiezing 
voor de nationale funkties van VUJO 
plaats Volgende funkties zijn te ver
kiezen 
nationale voorzitter, nationale sekre-
taris, vi jf leden van het dageli jks be
stuur; één VUJO-afgevaardigda in 
het VU-parti)bestuur, vijf afgevaar
digden in de VU-parti jraad en twee 
effektieve en éen plaatsvervangende 
VUJO-afgevaardigde in de nationale 
jeugdraad Alle effektieve en plaats
vervangende leden van de nieuwe na
tionale VUJO-raad kunnen hiervoor 
kandideren Ook de leden van de na
tionale VUJO-raad, overeenkomstig 
art 14 van de statuten, -personen die 
een belanqnike b -age leveren tot de 

VUJO-werking koöpteren en dit tot 
maximum 2 0 % van zijn effektieve le
den» 
Kandidaturen voor de hiertx)ven opge
somde funkties en voor kooptatie wor
den ingewacht bij de nationale voor
zitter, Ommegangstraat 34 te 9660 
Brakei, en dit ten laatste op 14 de
cember 1980. Eventuele latere kandn 
daturen worden met in aanmerking ge
nomen 

De einddatum voor indiening van kan
didaturen werd zo dichtbij geplaatst 
om de kandidaten toe te laten van ge
dachten te wisselen over de toekom
stige werking van de VUJO (verslag 
VUJO-raad van 8 november) 

Handelaars, zelfstandigen. 

Een adver ten t ie in «WIJ>> is voo rde l i g 
1. om de gunst ige v o o r w a a r d e n ; 

2. om het rendement . 

In l i ch t ingen : adver ten t iea fde l ing «Wij». 
Tel. 02-219.49.30. 

N.B. Zag u ook al de evo lu t ie van onze rubr ieken 

•Aanbevo len Huizen » en «Lepel en Vork»? 

Kortnieuws 
uit 
Wijnegem 
Nieuw VU-bestuur 
Ingevolge de bestuursvergadering ge
houden op 5 november 1980 werd het 
nieuwe bestuur als volgt samen ge
steld voorzitter Frans de Koning, on
dervoorzitter + afgevaardigde 60-1-
Jan Joosten, sekretaris Andre de 
Cleen, hulpsekretaris Lieve Kelders, 
penningmeester Luc Cornells, propa
ganda Mathieu Mees, organiazatie Leo 
Blom 
Wi\ weten dat dit nieuwe bestuur een 
zware taak is weggelegd, toch reke
nen WIJ op uw volledige steun 

Van oud 
naar nieuw 
Van oud naar nieuw in de lokalen 't 
Zwart Schaap en de Schuur, van v z w 
Vlaamse Kultuurgemeenschap Wijne
gem 

Op het menu staat kaasschotel of 
vleesschotel naar keuze, en veel leute 
en plezier Dit alles voor slechts 150 fr 
per persoon 
De inschnjvingen kunnen gebeuren 
voor 23 december, op volgende adres
sen in 't Zwart Schaap zaterdagavond 
tussen 20 en 1 u , bij Jan van Pelt J 
Nauwelaertsstraat 19, Wijnegem, tel 
539765, bij De Cleen, Oud Gasthuis
straat 19, Wijnegem, tel 539266 

Het lodkaal 't Zwart Schaap is 
steeds geopend 't zaterdags van 20 tot 
1 u Het lokaal De Schuur kan mits be
taling, aan eenieder ter beschikking 
gesteld worden 
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Wij in de Volksunie 

BRABANT 

Het nieuwe 
VU-bestuur Vossem 
Op 10 oktober reeds werd ter gele
genheid van het jaarlijks ledenfeest
maal het nieuwe VU-bestuur te Vos
sem gekozen Herkozen eigenlijk, want 
de ploeg die de afgelopen drie jaar het 
VU-heft in handen had, kwam integraal 
opnieuw uit de verkiezingsbus Ieder
een werd met ruim 90 % der stemmen 
herkozen, de jeugd op kop' Het VU-
bestuur dankt hierbij trouwens alle 
leden (en of ze talrijk waren O voor het 
in hen gestelde vertrouwen Maar 
naast de herverkiezing van de ploeg, 
kwam ook nog (eindelijkO een vrouw 
de rangen versterken We mochten 
immers in ons midden als nieuw be
stuurslid mevr Eva Van Roelen-Van 
Grambeeren begroeten Op het zopas 
gehouden sinterklaasfeest kon men 
haar al duchtig aan het werk zieni Zeer 
hartelijk welkom. Eva' 
Zodoende beschikt de VU-afdeling 
Vossem nu over een bestuursploeg 
van 13 mensen 

Hoewel herkozen, werden de be-
stuursfunkties herschikt, omdat onze 
voorzitter Herman Goossens niet 
meer in die funktie wenste uit te 
komen Met begrip voor die wens 
heeft ons bestuur, zij het node, van 
Herman als voorzitter afscheid geno
men Afscheid is een te groot woord, 
want Herman verlaat de bestuurs
ploeg geenszins Het grootste pro
bleem bestond er dan in een nieuwe 
voorzitter te vinden Onder leiding van 
Alex Vander Hulst zijn we nu al aan 
onze derde bestuursvergadering toe 
Want ja, ook die taak heeft Alex op 
zich genomen We hopen onder zijn 
bezieling en met aflatende werkijver in 
de volgende belangrijke jaren, met o a 
gemeenteraadsverkiezingen, on? 

bloeiende afdeling nog verder uit te 
bouwen Wij twijfelen geen ogenblik 
aan het welslagen van die operatie i 
Samenstelling van het nieuwe bestuur 
voorzitter-gemeenteraadslid Alex 
Vander Hulst, ondervoorzitter Fons 
Van den Abbeele, schepen Frans 
Trappeniers gemeenteraadslid Lode 
Aerts. organizatie Willy De Backer, 
bestuurslid Herman Goossens, sekre-
taris Andre Laes, penningmeester 
Willy Puttemans, propaganda Mark 
Trappeniers bestuurslid Peter Van 
den Abbeele Gilbert Van Loo en mevr 
Eva Van Roelen-Van Grambeeren, af
gevaardigde VUJO Roger Van Loo 

Nieuw 
VU-bestuur te 
St.-Agatha-Berchem 
Hierbij delen wij u de samensteling van 
ons nieuw afdelingsbestuur mee 
Voorzitter Mark Verhasselt, Gentse 
stwg 1117, sekretaresse Linda Roe-
lant, Gis Verselaan 46, penningmees
ter Frans Cordyn, Ch Leemansstr 59, 
propaganda Yvonne De Wever, Sol-
datenstr 130 organizatie Michel De-
leu, Gr-Bijgaardenstr 324, VUJO 
Joelle Hereman, Soldatenstr 130, be
stuursleden Michael Bruyninckx, 
Stichtingsstr 2, Maria De Maere, Koe-
kelberglaan 6, Rumold De Schuyte-
neer, Koekelbergin 6 en Walter Schel-
straeten. Goede Herderstr 55, ge
meenteraadslid Cilia Van der Spurt, 
Braillestr 5, afgevaardigden arrondis-
sementsraad Mark Verhasselt en Mi
chel Deleu (allen 1080 Brussel) 

m .27 

Na Sinterklaas, 

nu de „Zjef" 

in Vossem 
Zaterdag 13 december trad in zaal 
Edelweiss te Vossem de Vlaamse 
kleinkunstzanger Zjef Van Uytsel op 
Dat het zo'n groot sukses zou worden 
hadden de organizatoren (weer eens 
VUJO-Vossem) met durven hopen 

Een juist aantal kan ik er met op 
plakken, maar in elk geval 't waren er 
veel, heel veel (en dat midden de 
eksamens) De Zjef vond het zelf fijn 
dat hij nog eens in „zijn eigen streek" 
mocht optreden, een streek waar hij 
nu al een aantal jaartjes woont en welk 
landschap hem tot enkele van zijn 
mooiste liedjes inspireerde 

't Was knap werk van Zjef en zeker 
met in het minst van zijn orkest De" 
mensen van VUJO-Vossem zijn duide
lijk in hun opzet geslaagd nl de jonge
ren van Vossem en omstreken eens 
samen te brengen voor een prachtig 
optreden van talent van eigen bodem 

Zjef bleef nog een hele tijd bij ons ter
wijl de grote hoop jongeren hun armen 
en benen lieten zwieren op de muziek 
van studio Eackx 

Na dit muzikaal vertier konden ze dan 
terug beginnen denken aan aardrijks
kunde, geschiedenis, fysika 

(hans) 

vu-afdeling 
Groot-Kortenberg 
vernieuwd 
Voorzitter Dirk Goossens, ondervoor
zitter Antoon David, sekretans Jo Van
den Dorpe, penningmeester Lutgarde 
Royemans, propaganda Antoon David, 
O C M W Fons Noppen gemeente
raadslid Paul Vanden Dorpe, gemeen
teraadslid Noel Clauw, afgevaardigde 
Vujo JO Vanden Dorpe, organizatie 
Rik De Greef 

Te bekomen bij het VU-sekretariaat, dienst admi

nistratie, Barrikadenplein 12, 1000 BRUSSEL. 

STICKERS 

VU (sociaal 
en federaal) 

VU met leeuw 
«Ik ben Vlaming» 

Leeuweschildje 

VL (auto) 
VL (fiets) 

Verkoop 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

Totaal 

Totaal bedrag 
Korting voor afdeling 20 % 

Netto te betalen 

Hierbij een gestreepte check (of overschrijving) 

ten bedrage van 

Materiaal te zenden naar: 

DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

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

Het geld van de Walen (van Zutendaal) 
De ZVP-oppositie heeft zich weer 
eens kunnen ergeren aan het verslag 
over de gemeenteraadszitting van 
26 november verschenen in de zoge
zegde kristelijke pers. Wat bloklet-
tert „Het Belang van Limburg"? Be
lastingen voor 1981 ongewijzigd te 
Zutendaal In de loop van het artikel 
laat men dan de burgemeester nog 
verklaren dat Zutendaal de laagste 
opcentiemen van heel Limburg heeft 
en dat de perekwatie van de oude op
centiemen (1200) naar de nieuwe 
(630) wel degelijk een nuloperatie is. 
Onze handige politicus vergeet er 
wel bij te vermelden dat Zutendaal 
ook de hoogste verhogingskoëffi-
cient (verhouding nieuw tot oud ka
dastraal inkomen) heeft van Limburg 
nl. 4,57 waar dit voor Limburg gemid
deld slechts 3,15 is en voor de omlig
gende gemeenten: As (4,37), Bilzen 
(3,39), Diepenbeek (3,67), Genk (2,65), 
Lanaken (3,15), Maasmechelen (3,33) 
en Opglabbeek (3,85). Voor de men
sen van Zutendaal zal de kadastrale 
perekwatie helemaal geen nulopera
tie worden en ik begrijp niet dat onze 
schepen van financiën die zich toch 
"accountant" noemt zo iets durft be
vestigen. In zijn plaats zou ik dan 
maar liever niet meer met de schaal 
in de kerk rondgaan en voordrachten 
geven aan de KWB over de fiskale 
perekwatie. 

Van kampeerterrein tot... 
Ook over de gemeentelijke kampeer
terreinen was er mets te lezen Noch
tans werd het verslag van de vonge 
gemeenteraadszitting met goedge
keurd door de ZVP-opositie omdat dit 
voor de meerderheid pijnlijke punt er 
met in voorkwam 

Simon Janssen had in de vorige ge
meenteraadszitting bij de bespreking 
van de gemeenterekening gevraagd of 
er dan geen inkomsten van de ge
meentelijke kampeerterreinen waren 

Volgens de burgemeester is het kam
peren gratis maar de diensten (water, 
elektriciteit, hout ) met Bij navraag 
bleek nu echter dat de kampeerders 
10 fr per persoon, per overnachting, 
wordt aangerekend onafhankelijk van 
de vraag of er water of elektriciteit ter 
beschikking is 

Simon Janssen schatte de inkomsten 
aldus op éen miljoen (ongeveer 
100000 overnachtigen) Dat de meer
derheid hier met graag over spreekt 
neem ik aan maar dat de pers dit punt 
reeds tweemaal „vergeet" te vermel
den stemt tot nadenken I 

Het zou mij mets verwonderen dat de 
titel van de volgende gemeenteraads
zitting wel eens „Het geld van de 
kampeerders" zou kunnen zijn want 
Simon maakte duidelijk dat hij dit punt 
met zou lossen 

Het voorstel van Pierre Vangronsveld 
(ZVP) om de opcentiemen te verlagen 
zodanig dat er inderdaad geen meer
uitgaven voor de bevolking zouden uit 
volgen werd natuurlijk door de CVP 
verworpen Om de ekonomie en de te
werkstelling te stimuleren stelde hij 
ook voor de belasting op het tewerk
gesteld personeel en op de drijfkracht 
van de motoren te verlagen Volgens 
de burgemeester was deze belasting 
„de moeite" met en als Simon Janssen 
(ZVP) dan onderbrak met de opmer
king dat het toch enkele miljoenen 
waren dan deed burgemeester Re
mans deze historische uitspraak 
„Voor de mensen van de Volksunie 
hier aanwezig (dit was dus blijkbaar 
voor mij bedoeld) wil ik er op wijzen 
dat dit vooral Waals geld is dat alzo 
naar Vlaanderen vloeit" 

Ik weet niet ot de heren professoren in 
hun Leuvense studie met dat miljoen-
tje van de Fabnque Nationale van 
Herstal rekening gehouden hebben of 
dat Maurits van Haegedoren zijn boek 
„Het geld van de Vlamingen" nu moet 
aanpassen Hef spreekt vanzelf dat 
deze uitspraak van onze burgemees
ter met in het „Belangske" voorkomt 

„.Kapelanij 
Ook het opknappen van de kapelamj 
kwam ter sprake Het voorziene be
drag van 500 000 fr werd herleid tot 
50 000 fr wat nauwelijks voldoende zal 
zijn om de ramen te verven en het gras 
te maaien 
De kapelaan had in zijn schnjven aan 
alle gemeenteraadsleden gevraagd de 
herstellingen vlug uit te voeren, hij 
vroeg alleen het allernoodzakelijkste, 
geen luxe Nu spreekt men opeens van 
een bestek van 3 miljoen en de beslis
sing — indien er een kwam — zou pas 
genomen worden bij de volgende be
groting 

Ik weet met of dit op de lange baan 
schuiven een gevolg is van het misluk
ken van de benoeming van een CVP-
gemeenteraadslid als „direktrice" van 
de vrije meisjesschool maar de kape
laan zou nog wel eens lang in zijn huur
huis kunnen blijven 

Over dit kerkelijk nieuws ook mets in 
„Het Belang" 

De mensen zouden eens moeten den
ken dat de CVP van Zutendaal iets te
gen de Kerk in het algemeen en de ka
pelaan in het biezonder zou hebben i 
De gemeenteraad ging akkoord om 
voor 1 miljoen frank aandelen bij in te 
tekenen bij de Nationale Maatschappij 
voor Waterleidingen 

Op de vraag van Jef Schreurs (ZVP) 
moest burgemeester Remans toege
ven dat dit helemaal met betekende 
dat er nu ook iets zou gebeuren aan 

het watertekort in de hoger gelegen 
gedeelten van Zutendaal 
De lang beloofde watertoren komt er 
dus nog met' 
De „huurkoop" van een traktor werd 
andermaal door Simon Janssen gehe
keld omdat dit het schepenkollege 
toeliet zonder pnjsoffertes en zonder 
een beslissing van de gemeenteraad 
tot aankoop over te gaan Na een 
klacht van de oppositie met als gevolg 
een opmerking van het provinciaal 
bestuur werd de aankoop nu toch in 
de gemeenteraad behandeld maar het 
kwaad is natuurlijk al lang geschied 

Papieren... 
Als laatste punt op de agenda was er 
een aanvraag van Simon Janssen aan 
de burgemeester om zijn bevoegdheid 

voor het ondertekenen van bepaalde 
administratieve papieren ten dienste 
van de bevolking te delegeren aan een 
gemeentebediende zoals het in prak
tisch alle gemeenten de gewoonte is 
De burgemeester het zich hier nog 
eens langs zijn kleine kant opmerken 
de gemeenteraad had hem niets te 
bevelen Hij heeft zijn opdracht van de 
koning ontvangen en meer blabla 
Voor een eenvoudig papier zal men in 
Zutendaal dus nog steeds de volgen
de week mogen terug komen Het 
spreekt vanzelf dat men met dat pa
pier ook bij de burgemeester thuis 
mag gaan en deze mensenvnend zal 
het graag voor U tekenen Zelfs deze 
tip stond met in „Het Belang van 
Limburg" 

HVH. 

VU-bestuur van Zutendaal nieuw 
Zoals 3 jaar geleden werd de be-
stuursverkiezing weer gehouden in 
café „Jamaica" dat als supporterslo
kaal van Thor Waterschei dezelfde 
zwart-gele kleuren verdedigt Er waren 
weinig — veel te weinig — kiezers op
gekomen maar toch was de stemming 
zeer goed zodanig dat het meer een 
vriendenbijeenkomst leek dan een 
stemming 
Het parool van het hoofdbestuur 
25 % jongeren en 25 % vrouwen 
werd in Zutendaal zeker opgevolgd 
Tussen de acht bestuursleden bevin
den er zich 3 vrouwen en de gemiddel
de leeftijd van de bestuursleden is 35 
jaar, zodanig dat ouderdomsdeken 
Walter Claessens vond dat het hoofd
bestuur misschien beter een bescher
ming voorzien had voor mannen bo
ven de 35 jaar 
De funkties werden als volgt verdeeld 
ondervoorzitster Nelly Vandereyc-

ken-Janssen sekretans Roosje 
Olaerts-Borsel, organizatie Mia Scha-
ekers-Bnegs propaganda Mattie 
Schaekers jongerenwerking Petr 
Hansen, penningmeester Walter Cla
essens voorzitter Harry Van Herf, 
gewoon bestuurslid gemeenteraads
lid Simon Janssen 

Ondertussen werd reeds eenmaal ver
gaderd ten huize van de ondervoorzit
ter de volgende vergadering gaat 
door bij Walter Claessens op 7 januan 
De ledenhernieuwing is volop bezig 
Alle leden worden hierbij opgeroepen 
deel te nemen aan de stickeraktie 
.Zutendaal groen en Vlaams" Deze 
aktie zal misschien wat verwondenng 
wekken maar als wij zien hoe weinig 
vlaggen er op 11 juli te wapperen 
hangen dan weet u waarom In Zuten
daal zijn er veel Vlamingen maar dan in 
het diepst van hun gedachten 

H.V.H. 

WM:^ 
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CVP-meerderheid laat 
Maaseik stikken 
Sinds 14 oktober II. Is de fusiege
meente Maaseik volledig stuurloos. 
De CVP-meerderheid, ondanks haar 
komfortable positie (16 zetels op 25), 
slaagt er niet meer In een volwaardig 
schepenkollege rond de tafel bijeen 
te krijgen. Gemeenteraadszittingen 
worden ook niet meer bijeengeroe
pen. De oppositie, samengesteld uit 
VU, PW, SP en Oeterraadsleden 
neemt deze situatie niet langer. Ze 
riep de gemeenteraad in vergadering 
voor 16 december. Dit was wel een 
maat voor niets. De meerderheid 
bleef weg. Naar aanleiding van ver
klaringen afgelegd tegenover een 
dagblad door vertegenwoordigers 
van de CVP, gaf de oppositie een 
perskonferentie, dadelijk na de korte 
zitting. 
Een woordvoerder van de oppositie 
legde volgende verklaring af: 
„De oorzaak van de moeilijkheden 
binnen de CVP-meerderheid berust 

niet bij de vraag waar het administra
tief centrum moet gebouwd worden, 
maar ze moet gezocht in de grote 
tegenstellingen die reeds langer terug 
te vinden zijn in CVP-middens. De 
oppositie meent dat de manier waarop 
tijdens de laatste 4 jaren de gemeente 
beheerd werd, een ramp betekent op 
financieel gebied ^e neemt akte van 
het feit dat zelfs de schepen van 
Financien dit toegaf. Reeds jaren heeft 
de oppositie de financiële situatie aan
geklaagd. Ze stelt vast dat het kasver-
slag van 30/9/80 sluit met een tekort 
van 5.971.510 fr (inbegrepen in krediet 
op debet rekeningkourant B bij het 
Gemeentekrediet de som van 
40.779.313 fr wat betekent een intres-
tenlast van 31.604 fr./dag ten laste van 
de inwoners van Maaseik. De opposi
tie deelt mede dat de begrotingswijzi
gingen 1 en2 vastgelegd door K.B. van 
21/10/80 een achttal bladzijden kom-
mentaren en pertinente opmerkingen 
vanwege de hoge overheid uitlokten, 
met als belangrijke wijziging het feit 

Hq 
dat de urbanizatiebelasting niet kan 
ingevoerd worden, hetgeen een min
derontvangst van 10 miljoen betekent 
Hierdoor zal de begroting 1980 een 
reëel tekort van 40 miljoen vertonen 
i.p.v. 30 miljoen. 
Indien men ook weet dat de Staat een 
bijkomende toelage van 22 miljoen 
heeft toegekend, bereikt men een to
taal tekort van 62 miljoen I De oppositie 
houdt eraan mede te delen dat ze de 
zitpenningen van de zitting van 16 
december in eer en geweten zal ont
vangen, daar ze moet vaststellen dat 
het schepenkollege en de burgemees
ter reeds 2 maanden werkloos zijn, 
maar toch hun wedde opstrijken. Ze 
stelt de huidige meerderheid verant
woordelijk voor de financiële en more
le gevolgen in een gemeente van 
20.000 inwoners die reeds 2 maanden 
stuurloos is. Hierbij verwijst ze naar de 
erbarmelijke staat van de gemeente
wegen-, naar het feit dat alle werken in 
de gemeente stilliggen, dat de begro
ting 1981 een vraagteken is geworden, 
dat de wedden van het gemeenteper
soneel enkel konden uitbetaald wor
den dank zij de tussenkomst van de 
provinciale overheid. In verband met 
de beweringen van de CVP rond de in
planting van het administratief centrum 
wijst ze er ten slotte op dat de CVP 
hiervoor geen ruimte gevraagd heeft" 

Wij in de Voll<sunie 

LIMBURG 
Januar i 
23 GENK: Volksvergadering VU-Genk met als spreker; Maurits 

Coppieters over „Steenkool en steenkoolvalorisatie In Europees 
perspektief". In het Parkhotel. 

C. Barghman* 

FVV-TessenderIo 
op aktieve toer 
Hier een overzicht van onze eerstvol
gende aktlviteiten: 
• zondag 4 januari: Driekoningen
feest 
• vanaf 12 januari: een reeks van 10 
zwemlessen. 

Het Driekoningenfeest voor heel het 
gezin begint om 14 u. 30. Raats: cafe
taria van de gemeentelijke feestzaal. 
Prijs: 20 fr./kind, 50 fr./volwassene, 
We verwachten de kinderen verkleed. 
Op het programma: Driekoningenver
kiezing, spelen voor de kinderen, ge
zelschapsspelen Ocaarten, biljart..J 
voor de anderen. Taart, koek, cacao-
melk en koffie voor Iedereen. 
De zwemlessen (alleen voor vrouwen) 
beginnen op maandag 12 januari en 
vervolgens elke nnaandag tot en met 

Is de breuk binnen 
Maaseiker CVP-
meerderheid 
definitief? 
De oppositie, die op 8 december de Maaseiker gemeenteraad had 
bijeengeroepen, is op 16 december, voor de tweede keer, na enkele 
minuten naar huis gegaan. De CVP-meerderheid blijft inderdaad 
hardnekkig weigeren haar verantwoordelijkheid op te nemen en laat 
de gemeente verder volledig stuurloos. 

Uit goed ingelk;hte bronnen, konden wij, na de raadszitting, vernemen 
dat de Maaseiker fraktie van de CVP tot een akkoord zou gekomen 
zijn (met 16 stemmen tegen 2) waarin oja. zou staan dat het 
administratief centrum in geen geval in de deelgemeente Neeroeteren 
mag komen. Volgens onze informanten zou hiermee de breuk binnen 
de CVP-meerderheid definitief zijn. Bevestiging hiervan zullen we ver
moedelijk op 23 december krijgen, datum waarop de gemeenteraad 
door de oppositie uitgenodigd wordt om voornamelijk over de punten 
te beraadslagen die tot de huidige breuk hebben geleid, zoals o.a. 
gewestplan en begroting 1980. 

Zeker is dat volledig herstel van de overeenstemming binnen de CVP 
onnnogelijk is. Men kan moeilijk zelfs van herstel praten in een meer
derheid waar het nooit goed ging. 

Onderstaande tabellen verduidelijken de situatie. 

Oktober 1976 

Maaseik 

Neeroeteren 

Opoeteren 

Totaal 

CVP 

4 

7 

2 

13 

VU 

2 

1 

-
3 

PW 

3 

-

1 

4 

SP 

1 

1 

-

2 

Oeter 

— 

2 

1 

3 

Totaal 

10 

11 

4 

25 

December 80 

Maaseik 

Neeroeteren 

Opoeteren 

Totaal 

CVP 

3 { -1 ) 

9 (-1-2) 

3 (-1-1) 

15 (-1-2) 

VU 

1 (-1) 

1 

1 (+1) 

3 

PW 

2( -1 ) 

-

1 

3 ( -1 ) 

SP 

1 

1 

-

2 

Oeter 

-

1(-1) 

- ( - 1 ) 

1 (-2) 

Onafh. 

1 (-1-1) 

-

-

1 (+1) 

Totaal 

8 (-2) 

12 (-1-1) 

5 (-1-1) 

25 

Hieruit blijkt dat Maaseik, ondanks het feit dat het bijna de helft van de 
kiezers heeft, nu nog minder vertegenwoordigd is in de raad dan in ok
tober 1976. Verder stellen we vast dat de verhouding 4 (Msk) tegen 9 
(Neer-Op) in 1976 binnen de CVP, nu een proportie 3 (Msk) tegen 12 
(Neer-Op) vertoont. Wanneer men dan ook weet dat de winst van 3 
zetels in de CVP voor Neeroeteren-Opoeteren een gevolg is van het 
overlopen van 2 Oeter- en 1 PVV-verkozene en dat Opoeteren na 4 
jaar CVP-„beleid" tevens eisende partij geworden is, dan staat men 
voor typisch Belgische toestanden die een bewijs meer leveren van 
het feit dat „mensen belangrijk zijn". c. Berghmans 

VVNA-prijs 
voor jonge auteurs 
toegekend 
De prijs voor jonge auteurs, uitge
schreven door de Vereniging van 
Vlaams-Nationale Auteurs en 
deze maal voorbehouden aan 
dichters beneden de 25 jaar, werd 
voor het jaar 1980 toegekend aan 
Bart Verheyen voor zijn gedicht 
„Ontwaken". Bart Verheyen werd 
te Lier geboren op 10 april 1963. 
Ter aanmoediging werd een eer
volle vermelding toegekend aan 
Herman Leenders (Brugge, 1960) 
voor zijn gedicht „Hero en Lean-
der", aan Peter R.A.M. Verhelst 
(Brugge, 1962) voor zijn gedicht 
„Polderzicht" en aan Pieter Doms 
(Antwerpen, 1958) voor zijn ge
dicht „Nog zal de regen niet val-
len„. 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

P-Sprokkels 
# Emiel Vansteenkiste maakte 
de minister van Justitie erop attent 
dat reeds meer dan een jaar de ar
beidsrechtbank van Vervlers, af
deling Eupen, niet meer zetelt Re
den hiervan is volgens de minister 
het gebrek aan kandidaten die de 
Duitse taal machtig zijn. 

• Aan hetzelfde kamerlid verze
kerde minister Swaelens dat de 
officieren die vorig jaar door de 
Krijgsraad veroordeeld werden in
gevolge geknoei met huisvestings
vergoedingen, niet zullen voorge
steld worden voor een bevorde
ring. 

• Inefficiënt en anti-Vlaams, aldus 
betitelde Joos Somers het beleid 
van de NMBS. Aanleiding hiertoe 
was de bespreking van een wets
ontwerp waardoor de NMBS ge
machtigd wordt opnieuw leningen 
uit te schrijven voor een bedrag 
van 1,5 miljard. 

# Aan Wil ly Kuijpers maakte 
minister Degroeve van het Brus
sels Gewest duidelijk dat de be
slissing om de bevolking van een 
gemeente te raadplegen, niet door 
een wet moet worden genomen. 
Het Brussels referendum moet 

trouwens als een enquête gezien 
worden, niet ais een juridische 
verplichting. Over eventuele sanc
ties voor de gemeenten die on
wettelijk handelen, kon hij noch 
Jef Valkeniers noch Oswald Van 
Ooteghem Iets zinnigs vertellen. 

• Gezien de hoogdringendheid 
van relancemaatregelen voor de 
bouwsektor heeft de VU-kamer-
fraktie het wetsontwerp goedge
keurd om de nieuwbouw en ver
nieuwbouw aan te moedigen. Be
zwarend zijn evenwel, aldus Hugo 
Schiltz, de ingewikkelde procedu
res en het voorbijgaan aan de 
gemeenschappen. 

• De VU-onthouding bij de huur
wet motiveerde Frans Baert door 
te wijzen op de technisch-juridi-
sche onduidelijkheden in de wet, 
terwijl anderzijds de hoogdrin
gendheid een grondige behande
ling onmogelijk maakt. 

• De herziening van artikel 100 
van de grondwet heeft geen twee
derde meerderheid gehaald. Tevo
ren had Frans Baert de VU-steun 
toegezegd daar de onafhankelijk
heid en waardigheid van de magis
tratuur niet aangetast wordt door 
een op-pensioen-stellen. 

• Een groot deel van de over
heidsopdrachten wordt aan Ne
derlandse aannemers toever

trouwd, waarvan de werknemers 
in het zwart arbeiden en in Neder
land werkloosheidsuitkeringen 
ontvangen. Op deze aanklacht 
van Carlo Van Eisen antwoordde 
minister Nothomb dat er te weinig 
klachten zijn om op te treden. 

16 maart van 18 tot 19 u in het ge
meentelijk zwembad. De lessen wor
den door een gediplomeerde instruk-
trice gegeven. De prijs voor de 10 
lessen: 600 fr. Zij die reeds kunnen 
zwemmen zijn ook welkom en betalen 
dan, zonder les, 300 fr. De ksetaling van 
de 10 zwemavonden gebeurt bij het 
begin van de eerste avond. 
De inschrijvingen voor beide aktlvitei
ten moeten binnen zijn voor 1 januari 
bij: Irene Camps, Sparren weg 25 
(33.20.79); Liliane Neujens, Hulsterweg 
119 (66.15.05), Greetje Henkens, Pro
cessieweg 12 (6.24.85); Mia Nijs, Bies-
delle 30 (66.23.38); Üly Pats, Kerkstraat 
13/2 (66.18.45). ^ ^ 

Jef Eibers 
te Voeren 

Zaterdag 3 januari 1981 met aan
vang om 20 u. is er een optreden van 
Jef Eibers. Deze avond wordt ingericht 
ten voordele van de slachtoffers van 
de schietpartij Grosjean en om alle 
proceskosten te betalen. Toegangs
prijs slechts 50 fr. 

Dit is een organizatie van de Harde 
Kem-Voeren — in samenwerking met 
de VTB-VAB afd. Voeren. Aanbevolen 
voor alle VU-sympatisanten. 
Deze avond gaat door in het kultureel 
centrum te St-Martens-Voeren. 

Vreugde bij 
Vujo-Limburg 
Op 13 december jl. zag Marlet het le
venslicht Zij is het dochtertje van Gert 
en Eric Eyckmans, oud-voorzitter van 
Vujo-Limburg en huidig penningmees
ter in het provinciale bestuur. 
Het bestuur van Vujo-Limburg wenst 
hen langs deze weg te felk:iteren. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Öeriüt 
B o u w s p e f i a l i te i len 

M A R L I E R I 1700 ASSF 
Iel. I.ïa.fifj.:)? Thuisb(;st('llin« 
()a/4.'')2.76.67 Toon/.ali-n 

• De VU-senaatsfraktle heeft 
zich onthouden bij de stemming 
over de legersterkte voor 1981. 
Als motivering stipte Bob Maes 
aan dat de Franstaligen inzake de 
vrijstelling van legerdienst bevoor-
deligd worden. 

Een nagekomen beeld van de suksesvoiie strijdavond in de nokvolle 
„Warande"te Turnhout^ De werkgroep „ 150jaar Vlaamse strijd"is van 
zin geenszins bij de pakken te blijven zitten. Diegenen die op de 
strijdavond geen plaatsje konden bemachtigen krijgen weldra de 
kans een video-film van het gebeuren te bekijken. 
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1980 1980 ^'®° 
1980 

1980 

Olympiiche Speten Ijulil geboycot onder meer door Verertigde 
Stste/i Duitse Bondtrepubhek Jêpin en Chm§ 

193 80 

De Pau$ms§ktevter reizen irt 1980 
2 12 mei Zafre, Kongo Keme 
Ghêna. Boven Volt» Ivoorkust 
30m8i 2iuni Frênkrifk 
30/uni 11/uil Brezflte 
15 IBitovember DultsIsndBR 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief • 
stiflmeubelen en modern 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grrmbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel bureau 053-2172 12 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 NIjlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gralif pri|«ott*rte 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18 u 4254642 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Tel 053-623765 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.6133 

Prive 5690318 
Aankoop en verkoop van Hollandse. 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
t7de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

OURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 2193 25 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

LUKOS pv.b.a. 
Ringmappen - dokumenihouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV HIFI - VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraal 204. Antwer
pen Tel 031/2907 87 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schilder-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel 053-667408 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

l us t re r i e 

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

Staf Kiesekoms O p e n i n g s u r e n : Staf K.esekoms 
Keizorstraat 2 

Dinsdag, woensdag en vrijdag I t l ^NAT 
van 13 tol 20 u Donderdag van Ti.l 02 582 22 22 
9 tot 20 u Zaterdag van 9 tot 20 u 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos. LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BROEKCNUfdns tn.-indtrf) PAR 
KAS BLOFSONS ANORAKS 

^"^ Tri 053 66 /3 33 
Stf tnwfg n,),ir Ninovf 76 
9470 DENDERLEEUW 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ru^e t te l . i j n "jGc brugge 
0 M / 3 S /4 04 
baan brugge kortri jk 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 
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Gentse raad 
verdeeld over kunst 

OOST-VLMNDEREN 

Met een zucht van verlichting werd 
de Gentse gemeenteraadszitting van 
15 december jl omstreeks kwart na 
een beëindigd Een maratonzitting 
dus, mede door de talrifke en langdu
rige tussenkomsten vanuit oppositie-
zifde 
Op het appel ontbrak SP-schepen 
Piet Van Eeckhout die meer oog had 
voor de voorbereiding van zijn plei
dooi tijdens een ophefmakend roof
moordproces te Gent 

OPENBARE WERKEN 
VU-raadslid De Spriet vroeg zich af 
waarom de Lindestraat te Wondelgem 
opnieuw moest opengebroken wor
den voor wegenwerken In 1976 werd 
onder het toenmalig gemeentebestuur 
van Wondelgem nog een groot ge
deelte van deze straat herlegd De 
Spnet noemde dit wegenprojekt een 
pure geldverspilling van 1 5 miljoen fr 
Schepen Monsaert beperkte zich tot 
het verdedigen van het huidig projekt 
Uiteindelijk onthielden VÜ en PVV 
zich 

VERSPILLING! 
Tijdens de bespreking van het agenda
punt met betrekking tot de aankoop en 
restauratie van kunstvoorwerpen, do-
kumenten en museumstukken kwam 
het tot hevige diskussies 
Vooral het kunstwerk Wirtschafts-
werke van Joseph Beuys stond in het 
middelpunt van de belangstelling 
PVV-er Pernot bond de kat de bel aan 
HIJ stelde duidelijk dat hij deze aan
koop voor een bedrag van 932 640 fr 
met kon goedkeuren Hierbij werd hij 
gesteund door VU-senator Van Oo-
teghem, die herinnerde aan een vroe
gere tussenkomst over de hoge verze-
kenngspremies voor dit kunstwerk 

Van Ooteghem kon het met eens zijn 
met de aankoop van een ,kunstwerk" 
dat uit metalen rekken bestaat waarop 
onder meer marganne koffie rijst zet
meel en een aantal bederfbare waren 
worden geëtaleerd Van Ooteghem 
noemde dit pure geldverspilling 

Frans Baert (VU) vond dat heden
daagse kunst bij heel wat mensen 
verwarnng schept Bij de aankoop van 
een kunstwerk dienen zowel artificiële 
als financiële nsico s genomen te wor
den Maar geen mens weet wat dit 
kunstwerk met bederfbare waren in 
de toekomst nog waard zal zijn Baert 
vond dat nsicos bij voorkeur tijdens 
betere ekonomische tijden konden ge
nomen worden 

VU-fraktieleider Guido Deroo betreur
de dat deze aankopen met aan bod 
waren gekomen tijdens een vergade
ring van de kultuurkommissie De fi
nanciële aspekten zouden daar dan 
ook beter doorgelicht geweest zijn 

In elk geval werd deze aankoop een 
controversieel onderwerp Vanhove 
(PVV) voerde een aantal argumenten 
aan ten voordele van de aankoop van 
dit kunstwerkt Termont (SP) voelde 
zich met thuis in de sfeer van goedko
pe demagogie verklanng die op de 
oppositiebanken met in dank werd 
afgenomen CVP-fraktieleider Van 
Herreweghe legde zijn partij een tucht-
stemming op Hij vond dat er konse-
kwenties zijn nadat de raad eerder het 
projekt tot uitbouw van het Museum 
voor Hedendaagse Kunst goedkeur
de 

V^^ijnakker (PVV) was ook tegen aan
koop en gaf een ware boekbespreking 
over wat moderne kunst uiteindelijk 
inhoudt HIJ trad Guido Deroo (VU) bij 
dat hij als lid van de kultuurkommissie 
geen zeg had in deze aangelegenheid 

Uiteindelijk verdedigde CVP-schepen 
Vandewege deze aankopen met 
zwakke argumentatie Alles draaide 
hoofdzakelijk rond zijn blind vertrou
wen in de aankoopkommissie 

De stemming over dit agendapunt was 
verdeeld de V U een gedeelte van de 
PVV en SP'er Bogaert onthielden zich 

ANTIEKBEURS 
VU-raadslid Storms stelde een amen
dement voor bij het ter goedkeunng 
voorgelegde reglement voor de orga-
nizatie van een antiekbeurs Storms 
amendement hield in dat de deelne
mende antiquairs zouden verplicht 
worden om de wet op de handelsprak
tijken na te leven Bovendien zouden 
ZIJ een beschrijving van de tentoonge
stelde werken moeten geven ten ein
de elke mogelijke diskussie te vermij
den Met dit amendement werd even
wel geen rekening gehouden Sche
pen Vandewege vond dat het regle
ment juridisch op punt stond 

ZWEMBAD GENTBRUGGE 
Aime Verpaele (VU) ondervroeg het 
schepenkollege over de wantoestan
den in het overdekt zwembad Palm 
Beach te Gentbrugge Verpaele vroeg 
dat het schepenkollege krachtdadig 
zou optreden tegen de beheerder van 
het zwembad en dit op grond van een 
bijna onafgebroken reeks klachten in
cidenten en negatieve rapporten over 
de hygiënische zuiverheid van het wa
ter 
Verpaele vond dat er voor de stad 
twee manieren van optreden mogelijk 
zijn namelijk ofwel het zwembad ver
vroegd overnemen tegen een prijs die 
bepaald wordt door een kollege van 
deskundigen ofwel de huidige formule 
van jaarlijkse betalingen behouden na
dat evenwel een aantal ingrijpende 

verbetenngen en herstellingen zijn uit
gevoerd op kosten van de bouwfirma 
Schepen Ackerman was het eens met 
de door Verpaele geuite klachten Het 
zwembad zal grondig geinspekteerd 
worden vooraleer de tweede schijf 
van de jaarlijkse betaling wordt veref
fend Vooral de gebouwen en de in
stallaties zullen aandachtig bekeken 
worden Een aankoop van het zwem
bad door de stad vond de schepen 
evenwel met opportuun Schepen Van 
de Wynckel wees erop dat uit zeer re
cente waterstudies bleek dat verbete-
nng merkbaar is 
De tussenkomst van Aime Verpaele 
werd geïnspireerd door persartikels 
aangaande gegronde klachten die tij
dens een openbare vergadenng van 
de Gentbrugse Jeugdraad werden ge
formuleerd door een aantal jeugdver
enigingen Blijkbaar is de ruchtbaar
heid die de Gentbrugse Jeugdraad 
aan deze zaak gaf bij de SP-schepen 
voor Jeugdzaken Van de Wynckel in 
het verkeerde keelgat geschoten In 
een brief aan de jeugdraad betreurde 
hij dat een door hem geschreven brief 
aan de jeugdraad politiek werd mis
bruikt HIJ heeft dan ook voor zichzelf 
besloten om met meer te antwoorden 
op bneven van de jeugdraad Voor
waar een bedenkelijke houding van 
een schepen die jeugdzaken onder 
zijn bevoegdheid heeft Elke kommen-
taar daarop is dan ook overbodig 

MS 

VU - Gent - Brugsepoort 
koos nieuw bestuur 
De opkomst bij deze verkiezing was 
zeer bevredigend en hier volgt de 
samenstelling van het nieuwe bestuur 
voorzitter Noel De Smet ondervoorzit 
ter Achiel Van Vlem sekretaris Adri-
aan Van Praet penningmeester Noella 
De Smet orgamzatie Luc Verguit pro 
paganda Peter Renshofer FVV Lisette 
Mouton leden Adhemar Lienart Leon 
Lippens en Omer Verbrugghen 

Sinterklaasfeest 
Hieronder de winnende nummers van 
onze steunkaarten-aktie 

325 032 236 626 116 785 155 451 479 
316 372 361 090 415 779 550 506 642 
522 634 692 347 112 424 127 119 208 
348 376 652 443 114 245 762 525 753 
294 137 313 685 613 207 105 358 487 
143 653 433 777 049 429 141 786 482 
197 173 216 301 046 644 174 319 553 
038 080 109 094 467 684 063 434 410 
019 517 078 375 546 188 377 627 754 
437 230 454 343 357 133 192 326 219 
Pnjzen af te halen bij Luc Verguit 
Maisstraat 46, Gent, na 18 u en dit tot 
31 januan 1981 

Aalsters bal: reuzeopkomst! 
Het bal van Jan Caudron en de manda
tarissen van het arr Aalst kende een 
groot sukses Spijts de lelijke en moei
lijk te verwarmen zaal der Keizershal-
len kwamen ruim duizend personen 
hun blijk van vertrouwen in de VU 
betonen 
Na de voorstelling der mandatarissen 
door Staf Scheerlinck en een korte 
toespraak van kamerlid Jan Caudron 
werd er lustig op doorgedanst tot in de 
vroege uren Vooreerst hadden wij 
een prachtig optreden van tenor Kurt 

Fleming, die de zaal op zijn hand kreeg 
Ook het optreden van zanger Paul 
Roelandt was meer dan geslaagd 
Alles bij elkaar mogen wij van een 
groot sukses spreken, en dat de op
gang van de VU in Aalst verzekerd is 
De grote opkomst staat in schnlle 
tegenstelling met deze voor het feest 
van 150 jaar België waar juist geteld 
150 mensen waren Er waren er 3 000 
verwacht I Wij gaan er op vooruit met 
de wind in de zeilen 

Willy Alloo 

17 WETIEREN 2de VU-bal om 20 o 30 in zaal VHW op de Markt 
Met Benny Neyman en orkest Contrabass Voorverkoop 100 fr 
kassa 150 Fr Schepen Et Van Laeken nodigt uit 

"^AASlf^ S*̂  
De Amedee Verbruggenkring-Rupelmonde brengt ter kennis van alle VU-
afdelingen van het Waasland en daarbuiten die de nagedachtenis van onze Wase 
en Vlaamse voorman Amedee Verbruggen in hennnenng willen houden dat bij 
hen zelfklevers te verkrijgen zijn met de afbeelding van Amedee Verbruggen 
Pnjs per stuk 10 fr met een minimumafname van 25 stuks Te bestellen bij mevr 
Anny Koppen-Cortebeeck Temsestraat 51 te 2628 Repelmonde (031-741719) 
Rekeningnummer 393-050183-18 Betaling door storting of overschrijving 

Aalst achter 
amnestiemotie (VU) 
Op 12 december II diende Jan Cau
dron namens de VU-fraktie in de 
Aalsterse gemeenteraad een amnes
tiemotie in Met eenparigheid werd 
de tekst door de raad goedgekeurd 
Hieronder de motie — die zo door 
andere gemeenteraden kan worden 
overgenomen 

Motie 
De gemeenteraad van Aalst, hennnert 
eraan dat hij, traditiegetrouw rond 
Kerstmis een oproep doet tot verzoe
ning onder alle burgers 
Betreurt dat bij de recente staatsher
vorming de gelegenheid niet werd 
benut om aan de gemeenschappen de 
bevoegdheid te geven de problema
tiek inzake amnestieverlening zelf te 
regelen 
Sluit zich aan bi/ de 11 juli-verklaring 
van de voorzitter van de Vlaamse 
Raad die stelt dat dienaangaande 

^3f l8^ 

Reeds eerder brachten wij verslag uit van het geslaagde herfstweekeinde van het VU-arrondissement 
Dendermonde in Daverdisse in de Ardennen Hier enkele nagekomen foto's waaruit duidelijk blijkt hoe 
„gezond" het er aan toeging Een groepsaktiviteit die gerust navolging kan knjgen in andere arrondissementen 

Vlaanderen zelf zijn boontjes kan dop
pen 
Is van oordeel dat de centrale regering 
zonder uitstel algemene maatregelen 
zou nemen om de sociale en humane 
gevolgen van de repressie op te rui
men 
Stelt vast dat op 6 december 1979 in 
de Kamer een reeks wetsvoorstellen 
in die zin in overweging werden geno
men en wel door een overgrote meer
derheid van de aanwezige Vlaamse 
verkozenen 
Is van oordeel dat 36 jaar na de oorlog 
de tijd meer dan rijp is om in een geest 
van kristelijke en humanistische groot-
menselijkheid de verzoening tussen 
alle burgers te verwezenlijken 

Nieuw Vujobestuur 
te Aalst 

Woensdag 17 december 11 werd in 
aanwezigheid van arrondissementeel 
sekretans Erwin Vermeire het bestuur 
van Vujokern-Aalst herschikt Bij hand
geklap werden verkozen voorzitter 
Andre Segers Roeveld 6 te 9440 
Erembodegem (tel 053-776016), voor 
het sekretanaat Ingnd Bonnaerens, 
ondervoorzitter & propaganda Bert 
van Dnessche, voor het beheer van de 
fondsen Wim van Cauter hoofdredak-
tie t Pikuurke Rem d Haese Bart Coo-
man en Erwin Moortgat (afgevaardgde 
Politiek Kollege VU) 
Het bestuur doet een oproep tot al de 
verantwoordelijken voor jongerenwer
king in de VÜ-besturen van Groot-
Aalst om op zijn minst als kontaktper-
soon aanwezig te zijn op de samen
komsten van de Vujo-kern 
Eerste gelegenheid is de vergadering 
van woensdag 7 januan 1981 in het 
Gulden Vlies vanaf 20 u Het Arrondis
sementeel Komitee zal op dezelfde 
plaats en uur de verkiezingen van 23 
januari 1981 voorbereiden 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri j 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-2122 48 ^ 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65, TERNAT 

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

oeüiandel 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-56 93 34 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-altergische matrassen. 

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

BLOEMEN «ERIKA. 

Kerkstraat 23, 
2650 B O O M 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

Kort ing van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gnieri) .de Gapaert-., 
Molenstraat 45, 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19. 

Meubelinagazijnen 
DE KLEINE WINST 
Ie Niel, 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + kletnmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031 88 1316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi lek luur 
— Huweli jksreportages. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 jaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius Oe Saedeleerstraal 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk, 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14,24 
H, Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66,41,40 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel, 091-25,64,05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77,13,12 
Nieuw! De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft 

Oames 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-Strijtem 

Tel 054-33,37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62,51,42, 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel, 015-71,12.40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstell ingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

IO%vr.V.U.Ieden! 
KOSTUUMS - VESTONS • 
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031-3135 83 

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 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers # Keukens # Cervtrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw ] 

ODenhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

l ü f c L - Tel 011 534349 

Gelegeiiheidsgri i f iek Huweli)k - Ge 
boorte - Zelfklevende p l . ikb j i id ei 
etiketten Houten drukletters - Rekl.i 
ine-k<ilenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 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 
L e t t e r k u n d e 244, 2610 W I L R I J K 
Tel 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 

BOOMKWEKERIJEN 
TUINAANLEG 

De Witte Berk p.v.b.a. 
De mooiste planten voor uw tuin 

aan de voordeligste prijzen 
10 % voor VU-leden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T 015-2331.66 

Om te sparen, te lenen of voor een verzekering, 
wendt U zich in vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de groep ARGENTA 

Bettendrieslaan 22 - 1711 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
Kantooruren: alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17 

B -f M 
Bouwpromotoren en 
dafctimmerwerken. 

Th, WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21,83.90 
I/Vaar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

V 

STEENKAPPERIJ 
Juchtmans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.15.23 

Marcel VAN den BULCKE 

V/urmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel, 091/57,31,46 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.3333 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = t>este prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

Boekhande l S tud i co 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58,60,85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgenef 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur 

Op aanvraag 
fo to ' s . 

gra t is ka ta loog met 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld U-laan 212, 
8458 Oos tdu inkerke , 
Te le foon 058-51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) . 

U u r w e r k e n - juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76J7.08 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmedenj, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden. Bevrij
dingslaan 87, MEERHOUT, 

Tel. 014-30.90.74 

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

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
ins ta l la t iemater iaa l - h u i s h o u d t o e 
s te l len - d r a a d en k a b e l - a k k u m u -
latie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel 031-88.2531 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwtxjuw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23J8.87. 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42.34.00 Ga lgenberg 52, Ber la re 
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Kunstschilder Jan Keustermans: 

/ / Tal van fnuikpartijen overleefd... 
HALLE (Zoersel) — De laatste 
van de eerste (katoiieke) dienst
weigeraars) zit er in deze kerst
dagen alweer wat ongelukkig bij. 
Hij laat het in een vraaggesprek 
niet merken. Hij heeft er met-de-
jaren zelf voor gezorgd dat hij 
pensioengerechtigd, maar mis
deeld, toch door zijn kunstwer
ken in eigen onderhoud kan 
voorzien. 
Jan Keustermans is als kunste
naar en ook politiek in feite een 
marginaal figuur. Hij zal dit wel 
niet tegenspreken. En al diege
nen die jarenlang met hem in de 
clinch zaten en nu nog danig 
bekvechten met hem, erkennen 
vooral dat Keustermans een 
recht-voor-de-vuist man is. 
Hij steekt voor niets of niemand 
zijn mening weg. Zo bij voor
beeld zijn onwrikbaar betoog dat 
hij vandaag nog immer zonder 
politieke rechten, van niets of 
niemand amnestie hoeft te krij
gen. „Ze willen ons een schuldge
voel geven," zegt Jan Keuster
mans. „Niemand hoeft zich in te 
spannen om mij wit te wassen. 
Wat mij vandaag het meest pijn 
doet is dat, terwijl vroeger zoveel 
Vlaamsnationalisten voor hun 
overtuiging sneuvelden en ge
kraakt werden, er nu bij te weini
gen dezelfde moed bl'ji-t aanwe
zig te zijn om in de I nsis'ijd van 
vandaag ervoor te ijveren dat het 
werken en overleven én samen
leven in de Vlaamse gemeen
schap mogelijk blijft; getrouw 
aan het streven van onze politie
ke voorvechters-" 

Jan Keustermans is destijds in zijn 
persoon en in zijn gezin getroffen 
door de repressie Niet omwille 
van agressieve politieke daden Bij 
de mobilisatie in '40 weigerde hij 
zich aan te melden Hij kreeg een 
hechtenisstraf van 2 mai nd, maar 
bleef op vnje voeten Een tweede 
straf, dit keer van 8 maand gevan
genis, liep hij op juist vóór de 
IJzerbedevaart Om politieke mi
serie te vermijden werd hij alweer 
niet vastgehouden Maar bij het 
uitbarsten van het oorlogsgeweld 
werd de vrijheidsberoving wel een 
striemend feit Die eerste week 
van mei '40 verliep voor Keuster
mans overigens biezonder bewo
gen De zesde mei werd zijn twee
de kind geboren (deze zoon is nu 
beeldhouwer), terwijl vader Keus
termans achter de tralies zat De 
8ste mei werd hij even voorlopig 
op vrije voeten gelaten, maar de 
tiende barstte dan het militair kon-
flikt in alle hevigheid los 
Na de oorlog stond achter zijn 
naam een repressiestraf van 15 
jaar, Jan Keustermans is aan een 
fusillenng ontsnapt Na 4, 5 jaar 
hechtenis werd hij vrijgelaten 
En, zoals het nog gebeurt, werden 
deze hechtenisjaren uiteindelijk 
met weinig belangrijk voor de 
kreatieve schildersvlucht die 
Keustermans achteraf zou nemen 
Maar erkenning of commerciële 
opgang, zaten er met in Wel het 
stevig geloof in eigen artistiek kun
nen en, ondanks veel tegenwind, 
het volharden in de boosheid om 
tot op vandaag als schilder bedrij
vig te blijven En om in al die jaren 
voor zijn politieke overtuiging te 
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De ets „150 jaar Vlaamse Beweging" van Jan Keustermans een detailbeeld 

blijven uitkomen, ook al haalde hij 
zich hierbij menige vijand op de 
hals 
Jan Keustermans „Het grieft mij 
elk jaar in de kerstperiode dat er 
weer politieke herrie moet ge
maakt worden over amnestie. 
Ik behoor tot een groepje van 
vier zwaar-gezochte katoiieke 
dienstweigeraars. Samen met 
Rik en Stan Spiessens. En ook 
August Van Humbeeck werd 
door het Belgisch gerecht in zijn 
persoon en zijn gezin getroffen. 
De enige reden was dat wij om
wille van onze geloofsovertui
ging en bijkomend om aanleu
nende politieke motieven (er is 
vandaag zoveel te doen omtrent 
pacifistische bewegingen!) hard
nekkig weigerden het geweer te 
schouderen. Het Belgisch epis-
kopaat, in samenwerking met au
diteur De Bie, die een neef was 
van kardinaal Van Roey, veroor
deelde ons destijds als kristelij-
ke Vlaamsnationalisten zwaar en 
streng. Rik Spiessens mocht 
aanvankelijk geen priester wor
den. Terwijl hij destijds getroffen 
werd met twee maand gevange
nis, is hij nu Franciskaan in Par-
ma en kreeg hij verleden jaar van 
de provincie Parma de „prijs van 
de goedheid" Bij gelegenheid 
van een soort Belgisch concilie 
werden wij kerkelijk veroordeeld 
en kregen vrienden van mi) ban
bliksems van exkommunikatie 
over het hoofd. In mijn memoires, 
die zopas uitgeschreven zijn en 
allicht spoedig gepubliceerd 
worden, zal dit alles en nog veel 

meer in detail belicht worden-" 
Iemand die samen met Jan Keus
termans om zijn dienstweigering 
zwaar gestraft werd is August 
Van Humbeeck die een tweetal 
jaren geleden in hongerstaking 
ging om amnestie af te dwingen 
en door valse CVP-beloften mis
leid werd Onlangs dreigde hij 
weer met een hongerstaking van
af tweede kerstdag Maar in CVP-
en SP-kringen blijkt men er voor
alsnog mets voor te voelen om 
de„ Waamse Raad", al was het nog 
maar symbolisch, amnestiemaat-
regelen te laten nemen 
Jan Keustermans „Is het niet 
bedroevend dat een moreel en 
sociaal hoogstaand man als 
Gust Van Humbeeck nog op van
daag een eenzame strijd moet 
voeren om recht te laten ge
schieden 7 Die man heeft geheel 
zijn leven, en nog immer vandaag 
op zijn 75 jaar, enorme diensten 

bewezen aan onze maatschappij 
door zich ten volle in te zetten 
voor het lot van honderden ge
rechtskinderen. Maar de politici 
van de traditionele partijen blij
ven hem zwartverven en dood
zwijgen. 
Het is een schande. 
Ikzelf vraag geen amnestie meer. 
Ik aanvaard niet dat men ons op 
die wijze schuldgevoelens op
dringt Ik hoef zeker niet aan de 
Belgische staat mijn veront
schuldigingen aan te bieden voor 
mijn houding tijdens de mobiliza-
tiejaren. 
Behalve de politieke moorden 
tegen ons, dienstweigeraars, zijn 
er trouwens ook de jarenlange 
kulturele fnuikpartijen geweest. 
Kunstschilder Hendrik Luyten 
maakte destijds, na rijkswacht-
geweld tegen onze Vlaamse ar
beiders (van hetzelfde allooi als 
een paar jaren geleden in Zwart
berg) een drieluik: een tafereel 
over de staking, één over de 
rijkswachtcharges én het pak
kend beeld van een moeder bij 
een neergeschoten slachtoffer. 
Ik weet dat de regering verbood 
dit werk te exposeren; nu zit dit 
drieluik in Nederland-
Zo zijn veel van onze kunste
naars politiek tegengewerkt en 
artistiek monddood gemaakt" 

Anus praeternalis 
Jan Keustermans heeft op de zol
derverdieping van zijn hoevetje 
een toch wel imponerende schat 
van schilderwerken staan Ook 
onbetaalbare etsen, vooral etsen 
Niet in elk werk zit er een politieke 
penseeltrek Maar toch in zeer 
vele 
Jan Keustermans „Meer dan 
eens heb ik om sociale redenen 
een ets gemaakt en in veelvoud 
laten verspreiden om „een goed 
werk" te steunen. Zo bij voor
beeld voor de AA-groep van prof 
Paesmans in Hasselt, voor het 
Europaseminarie van Mgr. Delle-
poort in Maastricht, voor de aan
koop van het kerkorgel van E.H. 
Van Dessel in Duffel, voor de 
huideviering in de gemeentelijke 
jongensschool in Ekeren-Donk-
Nu heb ik een ets gemaakt met 
als tema „honderdvijftig jaar 
Vlaamse Beweging", om de poli
tieke en sociale werking van 
volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers in het Leuvense te on
dersteunen. 
Mijn prestaties vind ik miniem in 
vergelijking met het goed werk 
dat deze man nu al verscheidene 
jaren levert, en waarin hij heel 

zijn gezin betrekt Het heeft me 
gegrepen dat Kuijpers zelfs tijd 
vrijmaakt om Vlaamse missiona
rissen tot in Zuid-Amerika be
hulpzaam te zijn. Wij, artiesten, 
kunnen ons de luxe veroorloven 
de hoogste normen uit te beel
den. In deze ets staat het kruis 
van mijn kristelijke levensbe
schouwing centraal. Ik weet het 
maar al te goed: voor de katolie-
ken ben ik immer té volksnatio-
nalistisch geweest en voor veel 
nationalisten ook té katoliek 
Maar mijn artistieke vrijheid zal 
niemand me ontnemen. Uit het 
lijden in de gevangenis, waarbij 
ik tientallen kameraden naar de 
executiepaal heb zien afvoeren, 
is mijn penseelwerk door verne
dering en miskenning vaste vorm 
gaan krijgen." 

Jan Keustermans heeft met alleen 
politieke grieven Hij vind het echt 
verschrikkelijk dat jarenlang waar
devolle kunstenaars door de 
staatsoverheid (onder meer door 
de aankoopdienst van het ministe-
ne van Nederlandse Kuituur) in de 
goot gehouden werden, terwijl 
vandaag wat hij noemt kultuurbar-
baren, onze jonge generaties 
overspoelen 
Jan Keustermans „Toen ik om 
den brode in de na-oorlogse ja
ren een tijdlang medisch verte
genwoordiger was, verkochten 
wij ten gerieve van het medisch 
korps „Anus praeternalis", de 
kunstige zakjes voor patiënten 
die van hun stoelgang niet meer 
op normale manier verlost gera
ken. Wij noemden dat „anuszak-
jes". Ik zou nooit meer aan die 
„Anus praeternalis"gedacht heb
ben, ware het niet dat de BRT er 
nu in deze kerstperiode (alweer) 
plezier in vindt om telkens zo'n 
gebruikt zakje in onze huiska
mers uit te schudden-" 
Het IS duidelijk Jan Keustermans 
IS misselijk van strobakjes en de 
Laatste Avondmaal-taferelen van 
Urbanus en anderen In feite is 
Keustermans niet zozeer kwaad 
op Urbanus, „die als een ongebo
ren sul" gebruikt wordt, maar op 
de algemene artistieke trend die, 
zo zegt hij biezonder geërgerd, 
„de opvoedende kulturele weer
baarheid van onze Westerse sa
menleving afbreekt" 
Jan Keustermans „Al lachend 
worden vaste waarden in de prul-
lemand gegooid. Hetzelfde vol
trekt zich op politiek gebied met 
als triest gevolg de reaktie van 
de mensen: 't is allemaal rotzooi. 
We zullen nog enorm veel werk 
moeten verzetten vooraleer wij 
als kristelijke Vlaamsnationalis
ten op een progressieve missio
narismanier voor ons volk al zijn 
rechten kunnen helpen (her)win-
nen. 

En dan denk ik nog niet aan de 
kracht die we bovendien zullen 
moeten blijven opbrengen om de 
rechten van andere volksge
meenschappen — zoals leren, 
Basken en Indianen — bovenop 
te verdedigen. 
Het zijn vandaag zeer donkere 
dagen; ik hoop dat we het li
chaam van ons volk spoedig op
nieuw gezond kunnen maken." 
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