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Volkeren zonder staat in konventie BIZ e 

De „s torm in 

een glas w a t e r 
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De brief die de Europese Kommissie gericht heeft 
aan de regering Martens, is een lading dinamiet. 
Niet alleen verwijt de Kommissie de Belgische rege
ring dat deze zich, tegen alle EEG-af spraken en -ak
koorden in, zopas nog voor anderhalf miljard bij de 
siderurgie in de driehoek van Charleroi borg heeft 

^gesteld. De kritiek en de twijfels van de Europese 
Kommissie gaan veel dieper dan een betwisting over 
anderhalf miljard. De Europese Kommissie is ervan 
overtuigd dat de Belgische miljarden voor de Waalse 
siderurgie uiteindelijk heimelijk zullen leiden tot een 
produktieverhoging, precies op het ogenblik dat 
gevraagd wordt om vermindering van produktie. 
Daarenboven spreekt de Kommissie haa r nauwelijks 
verholen wantrouwen uit over het zogenaamde plan-
Claes zelve: ze betwijfelt ten sterkste, dat dit plan kan 
leiden tot gezondmaking van de Waalse siderurgie 
en tot een toestand waarbij deze de miljardensteun 
kan ontberen. 

Daarmee wordt van hoogst deskundige en gezagvolle 
zijde gezegd en bevestigd, wat in Vlaanderen reeds 
lang voorop gesteld werd. De tientallen miljarden — 
de rekening beloopt thans reeds 110 duizend miljoen 
— voor de Waalse siderurgie worden verloren ge
gooid in een bodemloze put. Voor Wallonië zijn deze 
astronomische bedragen nauwelijks een pleister op 
het houten been. Voor Vlaanderen betekenen ze de 
fatale aderlating: de Vlaamse ekonomie wordt in 
volle krisisperiode meegesleurd door de Belgische 
chaos. 

Minister van Ekonomische Zaken Willy Claes doet de 
hele beroering rond de brief van de Europese Kom
missie af met de dooddoener, dat het slechts „een 
storm in een glas water" zou zijn. Hij probeert de 
zaak te herleiden tot een loutere procedurekwestie. 

Dat is dan meteen het duurste glas water dat Vlaan
deren ooit aan zijn lippen heeft gekregen! 
De onbetrouwbaarheid van de huidige regering 
blijkt uit de kalender van de feiten. De brief van de 
Europese Kommissie bereikte de regering op 19 
december. Reeds dagen voordien echter was de 
regering in kennis gesteld van de inhoud ervan. Op 
17 december, met name op een ogenblik dat hij de 
inhoud van de brief reeds kende, beloofde minister 
van Ekonomische Zaken Willy Claes aan een afvaar
diging van de Luikse staalsindikalisten, dat de rege
ring de bouw en de financiering van een tweede gie
terij te Chertal waarborgt. Precies ook echter tegen 
deze maatregel had de Kommissie bezwaren geop
perd! Het feit overigens dat Willy Claes en de 
regering de brief achter de hand hebben gehouden 
en de inhoud ervan verheimelijkt totdat een en ander 
aan het licht kwam via een lek, spreekt op zichzelf 
reeds boekdelen. 

Het is Wilf ried Martens en Willy Claes er vooral om 
te doen, het schreeuwhongerig Waals sindikalisme 
zoveel in de muil te gooien dat het de regering zelve 
niet naa r de strot vliegt. De rekening daarvoor 
betalen wijl 

tvo 

Voor de mensen van Ruisbroek is er geen geld, maar voor de betonnen avonturen van Openbare Werken van 
het allooi zoals het voorbeeld in dit artikel wel... 

De waakzaamheid van VU-volks-
vertegenwoordiger Jaak Ga
briels heeft minister van Open
bare Werken Chabert gedwon
gen tot de bekentenis, dat de 
jongste jaren honderden miljoe
nen over de balk werden gegooid 
aan zinloze projekten en waan
zinnige bouwwerken. Dè ministe
riële bekentenis maakt wel een 
biezonder wrange indruk, pre
cies op het ogenblik dat Chabert 
behoort tot de regeringsploeg 
die zich voorgenomen heeft de 
burgers in te schatten, hen af te 
toppen en hen te doen inleveren! 

Jaak Gabriels had, via de parle
mentaire Vragen en Antwoorden, 
aan de minister een lijstje voorge
legd van overtollige aannemingen 
die de jongste jaren door Openba
re Werken werden uitgevoerd. Mi
nister Chabert heeft ieder punt 
van dat lijstje moeten bevestigen 
en kon er niet onderuit nog een 
paar andere in het oog springende 
flaters vanzelf op te biechten. 
Te Genk werd een brug onder een 
spoorweg doorgetrokken. In 
Godsheide prijkt er een splinter-

Wie wil 
er 

een brug 
kopen? 

nieuwe en nog nooit gebruikte 
brug over het Albertkanaal. Deze 
bruggen leiden naar mets en ver
binden niets. Ze hebben wel res-
pektievelijk 21 miljoen en 297 mil
joen gekost Maar toen ze er 
lagen, had Openbare Werken zijn 
plannen gewijzigd. Een kommissie 
ad hoc onderzoekt thans, of er 
wellicht toch nog een bestemming 

of een liefhebber zou kunnen ge
vonden worden... 
Aan de afnt van de autosnelweg 
Brussel-Luik werd de helft van de 
grond te veel onteigend. De thans 
braakliggende terreinen — waar
van de minister de kostprijs niet 
heeft willen opbiechten — waren 
oorspronkelijk bestemd voor de 
oprit van de zgn., frankofone pro
fessorensnelweg Leuven—Wa
ver. 
Te Lummen werden twee jaar 
geleden anderhalve kilometer A2-
autoweg ojjgebroken en herlegd. 
De kostprijs van de ofjeratie be
liep 28 miljoen, een peulschilletje-. 
Te Drogenbos ligt er een brug te 
veel. Voor dit kunstwerk is er zelfs 
niet eens een kommissie ad hoc 
die een nieuwe bestemming of 
een liefhebber zoekt De brug zal 
hoogstwaarschijnlijk nooit dienst 
doen... 
Deze en andere „vergissingen", 
waarvan de totale som éénderde 
miljard overtreft zijn goeddeels 
het gevolg van megalomanie en 
van door de feiten achterhaalde 
communautaire manipulaties. 
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m Brieven 

VAN BROECKHOVEN 

Ik las met enige verbazing in „Wij„ van 
30 december de aanval die u publi
ceerde op de leiding van de Geweste
lijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen, namelijk de heer Van 
Outryve en de heer Van Acker. U 
neemt klakkeloos de beweringen van 
professor Van Broeckhoven over. 
Ik stel mij de vraag of het noodzakelijk 
is dat mensen met andere politieke of 
maatschappelijke opvattingen persé 
voor onbiekwaam moeten gehouden 
worden. 

Professor Van Broeckhoven tracht 
duidelijk het diskrediet te werpen op 
elk overheidsinitiatief in de privé«ek-
tor. De vraag stelt zich waarom hij zich 
dan wel liet verkiezen in de Raad van 
Beheer van de GIMV waarvan hij toch 
zeer duk:lelijk de doelstellingen bij 
voorbaat kende. 
Ik heb beroepshalve zowel de heer 
Van Outryve als de heer Van Acker le
ren kennen als bekwame beheerders 
die met veel ervaring en kennis van za
ken met overheidsgeklen omspringen. 
Hoewel ik behoor tot een andere 
politieke strekking dan zij heeft dit 
nooit medegespeeld in het nemen van 
beslissingen. Ik heb steeds bewonde
ring gehad voor de objektiviteit waar
mee zij de zaken behartigen. 
Graag zou ik van de gelegenheid ge
bruik maken om het verschil dat be
staat tussen de bekwaamheid van een 
aantal hogere Vlaamse ambtenaren en 
het F>ersoneel waarmee een aantal 
Waalse organizaties het moest stellen 
eens extra in de verf te zetten. Be
roepshalve heb ik af en toe ook met 
hen kontakt Het verschil is merkwaar
dig en de resultaten ook. 

P.D^ Antwerpen 
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GEWOON „BEDEVAARr 

Wat nut heeft het dat enkele TAK-le-
den naar Hilversum trekken om te 
gaan protesteren tegen de berichtge
ving over de IJzerbedevaart als elke 
onbevooroordeelde toeschouwer die 
naar Diksmuide gaat de VMO ziet 
opmarcheren met Engelse, Duitse en 
noem-maar-op-fascisten? Er is zelfs 
een jaar geweest dat er Duitsers wa
ren in rubberen laarzen (wat een zichO 
en hakenkruisen als kentekena 
De Vlamingen verzorgen hun reputatie 
slecht Niet alleen in België waar zij de 
meerderheid zijn krijgen zij de kous op 
de kop, ook in de wereld laten zij zich 
verkeerd aanmelden. Als er nu eens 
onder de Vlamingen afgesproken 
werd dit jaar op de IJzerbedevaart 
gewoon bedevaarder te zijn zonder 
opzichtige kentekens of armbanden of 
partijspeldjes maar gewoon als alle
man. Zouden wij dan de eeriijken die 
het goed menen niet kunnen scheiden 
van diegenen die alleen maar komen 
om zich zelf te vertegenwoordigen? 
Dit geldt ook voor de geldophalers, 
waarvan er zich zelfs beroepen op de 
duistere eer „nog nooit op het veld te 
zijn geweest" maar die wel klaar staan 
met emmertjes en bussen om de 
mensen het geld uit de zak te ronselen. 
Het is meer dan hoog tijd dat er iets 
gedaan wordt of de IJzerljedevaarten 
behoren tot het verieden. 

AC^ Aalst 

FLAUWE KUL. 

Als Vlaamse toestanden in de Neder
landse pers (op „Vrij Nederiand" na) al 
enige aandacht krijgen, dan selektief 
en fragmentair. 
R.S. in „WU" van 30.12.80 beb-eurt het 
zeer terecht 
Maar is het omgekeerd zoveel beter? 
Zo kon de Nederiand-medewerker 
van „WU" wel eens berichten over 
belangrijker gebeurtenissen dan de 
rellen rond Lenie Schenks. „Juliana, 
vorstin naast de rode loper". En als hij 
de „WIJ"-lezer toch met onbenullighe
den onderhoudt dan liefst tijdig (de 
rellen zijn alweer enkele maanden oud) 
en met ernst Hij slaagt er zowaar in 
een ingewikkeki konstitutioneel en po
litiek probleem (de blijvende beti-ok-
kenheid van de ex-kor\ingin bij het 
landsbeleid) in een zin af te doen: „Gun 
Juliana toch het maandelijkse kopje 
tee met een koekje in gezelschap van 
Van Agt". Koffie-met-koekjes-bericht-
geving... 
Kan men beter verwachten van wie de 
woningnood wegstopt achter „een le
ger van rellenschoppers" en meteen 
betreurt dat die meer aandacht kreeg 
dan de troonsbestijging? De minste 
aandacht die middeleeuwse toestan
den als troonsbestijgingen en konings
huizen krijgen is nog teveel. Om niet te 
zeggen dat koningshuizen zelf er te
veel zijn. 

F.S. Brakel 

EDDY MERCKX 

Tijdens de laatste „Stomme van Porti-
ci"-uitzending van de BRT kondigde 
Regine Clauwaert de komst aan van 
een beroemde Belg en even later 
verscheen Eddy Merckx op het 
scherm. 

Was Regine bij deze aankondiging 
ironisch of sarkastisch, want zelfs het 
applaus in het Amerikaans teater be
vestigde niet dat deze inderdaad uit-
zonderiijke wielrenner de beroemdste 
loot van de laatste 150 jaar was. 
Was het bescheiden applaus mis
schien de bevestiging van een teleur
stelling, die zelfs hen, die even groot 
Belg als Vlaming worden genoemd, 
moet getroffen hebben toen ze verno
men hadden dat Eddy, in aanwezigheid 
van een journalist van de Figaro, een 
aanval deed op de Belgische wetten. 
Eddy, de zoon van een vrouw, die in 
1968 klaagde omdat haar jongen in 
Brussel niet de kans kreeg naar een 
Vlaamse school te gaan, deze Vlaming 
uit Meensel-Klezegem verklaarde aan 
een journalist dat hij met tegenzin onze 
taalwetten toepaste. Hij had nog niet 
begrepen waarom vele van zijn vurig
ste supporters niet begrepen waarom 
hij In het Frans moest trouwen met een 
Vlaams meisje. 

Nog één stapje verder en Eddy 
Merckx slikt al de anti-Vlaamse propa
ganda van de FDF, die met haar 
dubbelzinnigheid inspeelt op een sim
pel gemoed van vele Vlamingen in en 
rond Brussel en op de primaire gevoe
lens van de lagere franssprekende 
bevolking in Brussel. 

Waarom heeft Eddy Merckx aan die 
vreemde journalist het recht gegeven 
om zaken te drukken, die kant noch 
wal raken en die beledigend zijn voor 
ons land en dit zowel voor Vlamingen 
als voor Walen? Ik zou zelfs moeten 
zeggen: meer voor Walen want in 
1932 wilden onze zoetwaterflamingan
ten zelfs geen eentaligheid voor Vlaan

deren. Met tweetaligheid waren we al 
blij geweest maar_ De Walen wiklen 
die niet 
Dus: Eddy die in Vlaanderen fietsen 
maakt moet voor bepaalde officiële 
zaken Nederlands gebruiken, dank zij 
de Walen. Maar voor de rest spreekt 
hij met zijn Vlaamse vrouw en met zijn 
kinderen de taal die hij verkiest Bel
gisch bestaat niet d is moet hij, zo hij 
één van onze landstalen verkiest 
Frans of Nederlands kiezen. 
Is die keuze dan zo moeilijk voor een 
Vlaamse jongen, die als hij verstandig 
kiest veel verloren bewonderaars kan 
terugwinnen. 

LG, Bnjssel 

RECHTZETTING 

In plaats van „Waar leeft een volk van 
J>ipen-(OaalT moet staan: „Waar leeft 
een volk van .Apert-OdaaT, doelende 
op de jnedia" die hun taal zo dikwi^ 
verioochenen door aan de k>pende 
band ,3ngelsaksische" liedjes te draai
en of soms hun Engels beter uitspre
ken dan hun eigen Vlaamse taal. Luis
ter maar eens aandachtig_ naar som
mige nieuwsbe(pichtea 

H„ Hasselt 

STEMPLICHT 
In (üalteië werd het autonomiestatuut 
goedgekeurd met 73 % van de stem
men. Onze grote kranten weten erl)ij 
te voegen dat slechts 28 % van de kie
zers zijn opgekomen. Bijgevolg: de 
autonomie is niet de wil van de meer-
derfieid. Tot daar komt men, als men 
spekuleert op de stemluiheid van de 
kiezer. 
Beter iedereen verpfichten in een kies-
hoekje standpunt te kiezen, dan aan 
een aktieve mirKJertieKl de kans te 
laten. 
Wie geen uur over heeft om door zijn 
stem mede het beleki van de gemeerv 
schap te bepalen, gaat mJ. beter buiten 
de gemeenschap staan. (}f wil hij dit 
juist bewijzen? 

J.D.T, DiesL 

Wij ontvangen graag brieven varf 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt ih een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk j ie onze. 

De redaktie 

NIEUWE 
OPENINGSUREN 

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 

Deze week in 

knack 
MAGAZINE 

jgmes Ensor 
Leven en werken van de 
Oostendse meester. 
Een portret naar aanleiding 
van het Mercatorboek dat 
Robert Delevoy over Ensor 
samenstelde. 

knack 
MAQAZINE 

Hetvaderfand 
Een balans van 
150 jaar België 
en een konklusie: 
150 jaar België 
moet nog beginnen. 

knack 
MAGAZINE 

Norman Malller 
Een interview 
met de auteur van 
„Het lied van de Beul". 

MAGAZIBIE 

Art NcMiveau 
Hektor Waterschoot 
situeert de Art Nouveau 
in zijn tijdskader, 
een .renaissance' 
bij de eeuwwisseling. 

knack 
MAGAZINE 

vreemde 

Wat wordt er aan ons 
dagelijks voedsel 
toegevoegd en beschermt 
de wet ons voldoende? 

knack 
MAGAZINE 

De auteur van 
„Mythes révolutionaires 
du Tiers Mondes" over 
de Armeense genocide 
in de eerste wereldoorlog. 

knack 
MAGAZINE 

nu te koop: 40 fr. 

D Vervoerder nr>et gestoten 
vrachtwagen (5 ton) zoekt een 
kontrakt voor vervoer. Inlichtingen 
te bekomen op tel. 053/66.9150. 

D Dringend uitbater gezocht voor 
Vlaams tokaal (met woning). Kand. 
aan G. Carpentier, PoMerstraat 67, 
Zwijndrecht (031/52.70.70). 
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Mensen m 
Een veeg uit de „Pan" 
Naar aanleiding van zijn honger
staking te Parijs kreeg VU-volks-
vertegenwoordiger Willy Kuij-
pers in het satirisch weekblad 
„Pan" een uitvoerig journalistiek 
portret, waarmee hij waarschijn
lijk wel blij zal zijn. 

„Pan" waarschuwt zijn voorna
melijk (Franstalige) lezers, dat 
Willy Kuijpers nog wat anders is 
dan de volksvertegenwoordiger 
zonder das en met rolkraag. 
„Willy Kuijpers beantwoordt niet 
aan de konforme kopij van een 
Volksunie-militant Hij beant
woordt ten andere aan geen en
kele konforme kopij. Deze „fana
ticus" heeft om te beginnen veel 
humor en spo t Hij is veel minder 
gek dan hij er uit ziet en hij is 
slechts schijnbaar verward". 

„Zijn jansenisme wordt gekom-
penseerd door zijn gevatheid, 
zijn grote lach, zijn dagelijkse 
welgezindheid". 

„Van beroep is hij logopedist en 
heeft hij alti jd les aan gehandi
capten gegeven. Sociaal, popu
lair, populist, gelooft hij echter 
niet in de klassestrijd maar wel in 
de sociale rechtvaardigheid". 

Het slotoordeel van „Pan": „In 
deze t i jd van parlementsleden
ambtenaren en van parlements
leden-knopjesdrukkers verbaast 
de stij l Kuijpers méér dan dat hij 
irriteert". 

Het kasteel 
van Payf a 
Onder het bewind van FDF-burge-
meester mevrouw Payfa kocht de 
gemeente Watermaal-Bosvoorde 
in 1975 voor 13 miljoen frank een 
oud kasteel In de buurt van Mar-
che dat onmiddellijk moest dienen 
om — zowel tijdens het voorjaar 
als tijdens de vakantie — een 
aantal kinderen uit de gemeente 
van een openlucht-kuur te laten 
genieten. 

Er zijn inmiddels een half dozijn ja
ren voortNjgegaan. En nog altijd 
heeft geen enkel kind uit Water
maat-Bosvoorde een voet in het 
Ardens kasteel gezet 
Bij de 13 miljoen voor de aankoop 
zijn er inmiddels 65 miljoen geko
men voor aanp)assing en ombouw. 
De jaarlijkse last voor de gemeen
te bedraagt zoveel als de hele 
aankoopsom, nl. 13 miljoen. 
En het onderwijzend personeel 
van Watermaal-Bosvoorde heeft 
een mevrouw Payfa laten weten 
dat het er niet aan denkt, de 
kinderen te begeleKlen naar de 
buurt van Marche. Het Is van 
mening dat Watermaal-Bosvoor
de, met vooral eengezinswonin
gen in een tuin en met In de 
onmkJdellIjke buurt van het Zo-
niënwoud. vanzelf al genoeg ge
zonde lucht heeft-

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

„Le Monde", 
Brussel en 
Vlaanderen 
In de wekelijkse Belgische editie 
van de Franse krant „Le Monde" 
behandelde de journalist Jean 
Choteau, onder de titel „De span
ningen tussen Noord en Zuid", 
zopas de communautaire proble
men In België. Choteau kijkt met 
spanning uit naar sociale konfllk-
ten en stakingen in Wallonië en 
stelt zich de vraag, of Vlaanderen 

Deze week dit... 
Vorige week schreef ik reeds 
wat ik je en heel ons volk 
toewens in het komende jaar. 
Intussen zit er al een week op. 
W e draaien weer op volle 
toeren. Het zal zoals alle jaren 
razend snel gaan. Elke dag met 
zijn zorgen. Elke week hetzelfde 
en toch zo verschillend. 
Dat het een moeilijk jaar wordt, 
is nu stilaan tot iedereen 
doorgedrongen. Ik hoop van 
harte dat je gespaard mag 
blijven van al het onheil dat je 
en je gezin kan treffen en dat, 
waarom het verzwijgen, boven 
het hoofd van velen hangt: 
werkloosheid, ziekte, financiële 
niKjeilIjkheden, faling, 
eenzaamheid-
Zo vaak reeds herfiaakJe ik 
hoezeer we met de Volksunie 
een hechte politieke familie 
vormen. Dat dit geen Ijdele 
woorden zijn, wil ik dit jaar 
graag bewijzen. Als je het niet 
meer ziet zitten, schrijf me of 
bel me op. Indien mogelijk zal ik 
nnet plezier helpen. 
Maar genoeg nu met die 
sombere vooruitzichten. W e 
blijven niet bij de pakken zitten. 
De messen worden gewet de 
plannen gesmeed. De dynamiek 

van onze partij nrKiet dit jaar 
vonken schieten. 
De Volksunie is een politieke 
partij. Een Vlaamsnatk>nale partij. 
Hoezeer de politiek ook wordt 
verguisd, terecht omwille van de 
knoeiboel die zij politiek vaak is, 
toch geloof ik sterk in de edele 
taak van de politieke 
bedrijvigheid. 

„Pditela" is zorg voor de 
gemeenschap. Wat een 
verantwoordielijkheid! Bovendien 
is de politieke opdracht van ons. 
Vlaamsnationalisten, nog veel 
belangrijker. 

Ik ken de onbetaalbare inzet van 
vele kaderieden en militanten. 
Hun engagement hun 
onbaatzuchtigheid, hun trouw. 
Gelukkig maar, want onze 
opdracht is groot onze 
verantwoordelijkheid Is zwaar. 
Wie dit tenvolle beseft moet de 
motivatie vinden om de handen 
uit de nnouwen te steken en 
aktief te bouwen aan de groei 
van de Volksunie. Niet om de 
parü\ zelf maar om de 
doeleinden die we nastreven: 
een eigen Vlaamse natie, 
samenhorigheid, 
verdraagzaamheid, vrijheid. 

gelijke kansen, sociale 
rechtvaardigheid, kultureie 
rijkdom. Internationale 
erkenning... 

Ik heet alle bestuursleden, vooral 
de kersverse, welkom in ons 
kader. Ik begroet met vreugde 
alle WIJ-lezers, vooral de bijna 
2.000 nieuwe. Ik druk met 

' genegenheid de hand van de 
honderden militanten, de plotten 
van de frontlinie. 

Ik dank al de steenkappers, de 
morteldragers, de metsers, de 
ploegbazen, de archltekten, de 
bouwers van het eigen Vlaamse 
huis. 

Geen krisis, geen stormen of 
geweld, kunnen ons deren, als 
we hand In hand samen blijven. 
Gelukkig, lachend, vurig, strijdvol, 
bikkelhard Nieuwjaarl 

Vic ANCIAUX 

zou meedoen. Een herhaling van 
het Waals-Vlaams gedragspa
troon van de grote staking 1960-
1961 zou thans fataal kunnen zijn, 
zegt Choteau, omdat Vlaanderen 
zich toespitst op zijn ekonomische 
zelfstandigheid. 

„Voor Brussel", konkludeert Cho
teau, „zou een dergelijke ontwik
keling uiterst dellkaat zijn. Het zou 
er niet meer om gaan om, met be
hulp van referendums, uit te ma
ken welk statuut voor de hoofd
stad moet afgedwongen worden. 
Het zou er om gaan, een ekonomi
sche partner te kiezen, de keuze 
te maken tussen Geens of De-
housse. Wat ons betreft", zegt 
Choteau, „kennen we al heel wat 
Brusselse francophonissimes die 
hun geld beleggen in Vlaamse 
ondernemingen". 

Saluut aan 
JMB 
Voor Wetstraatjournalisten is 
het alles behalve een gemakkelij
ke karwei om klaar te zien door
heen het mistgordijn dat gere
geld door regeringsleden én par
t i jwoordvoerders in en rond het 
parlement wordt opgetrokken 
om de ultieme betekenis van be
leidsbeslissingen en van aan 
gang zijnde onderhandelingen te 
verdoezelen. Het gebeurt gere
geld dat zelfs oude ratten in het 
vak van de binnenlandse politie
ke verslaggeving zich in het 
nieuwsnet van polit ici laten van
gen, en pas achteraf beseffen dat 
zij misleidende informatie voor 
objektief hebben laten doorgaan. 
Er is ook een kleine schare jour
nalisten die zich sterk polit iek 
geëngageerd opstelt en niet wak
ker ligt van polit iek-opportunisti-
sche berichtgeving. 

Een man die voorheen met in
dringende reportages en kortge
leden met politieke berichtge
ving de Wetstraatwereld op ge
degen objektieve wijze door
lichtte was — de in tragische 
omstandigheden overleden — 
Jan Boedts, gewezen redakteur 
van de Standaard, en sinds kort 
persattaché van CVP-staatsse-

kretaris Coens van ontwikke
lingssamenwerking. 
Jan Boedts was vooral een gede
gen Wetstraatjournalist omdat 
hij zich niet liet misleiden door 
demagogische nummertjes van 
polit ici, en herhaaldelijk de be
windvoerders op hun woord nam. 
Bij berichtgeving kon hij zijn po
litieke overtuiging opzij schuiven 
om zijn journalistieke objektivi-
teit ten volle aan bod te laten ko
men. 

Hansenne en 
Zaventem 
In het jongste bulletin van parle
mentaire vragen en antwoorden 
bekent minister Hansenne van 
de Franse Gemeenschap, in ant
woord op een vraag van FDFer 
Risopoulos, openlijk en cynisch 
dat hij niets onverlet laat om de 
Vlaamse gemeente Zaventem bij 
Brussel te annexeren. 
Hij zegt richtlijnen te hebben 
verstrekt aan de journalisten van 
de Franstalige radio en tv, opdat 
deze nimmer gewag zouden ma
ken van de luchthaven van Za
ventem, maar onveranderiijk zou
den spreken van de luchthaven 
Brussel-Nationaal. 
Hansenne betreurt in zijn ant
woord dat de naam „luchthaven 
van Zaventem" gebruikelijk is in 
de omgangstaal. Precies daarom 
heeft hij zijn richtli jnen bij de 
RTBF-journalisten nog eens in 
herinnering gebracht 
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mi Kommentaar 

Vlaamse 
diefstal? 

te de burger van dit land met een baksteen in de buik geboren (maar die ligt momenteel hypotekair zeer zwaar 
op de maag) dan zijn de opeenvolgende (meestal CVP-) ministers behept met een betonmolenkompleks. Ons 
land telt ettelijke bruggen die nimmer ergens zullen voor dienen. Zoals hier in Drogenbos; een bruggenschan-
daal dat \»e belichten op de voorpagina en dat kamerlid Jaak Gabriels aan de kaak stelde. En maar ministeriële 
bezuinigingspreken houden. 

Slechts 
een uur 
Sedert de „prettige" ontvangst 
die de Franse president in Frans-
Vlaanderen mocht genieten, gaat 
het de Vrije Radiozender Uilen
spiegel niet voor de wind. 
Kort na de jaarwisseling werd de 
zender van de kulturele vereni
ging „Menschen lyck wiedere' 
een vierde maal door de Franse 
gerechtelijke overheden in be
slag genomen. 

De initiatiefnemers zijn wel niet 
zinnens zich te laten kortwieken 
door al deze ontmoedigingen. 
Onverdroten wensen zij verder 
te strijden om in Frans-Vlaande-
ren een eigen radio-zender te 
krijgen met minstens één uur 
officiële zendti jd per week. 

I 171 per dag 
1980 is om. De eerste jaarover
zichten en statistieken rollen van 
de pers. Allemaal hebben ze één 
ding gemeen: onthutsend nega
tief. 
De ri jksschuld is tijdens het 
voorbi je jaar met liefst 300 mil
jard toegenomen. Tot zijn spijt 
stelde de fiskus tegelijk vast dat 
39 miljard frank minder belastin
gen geïnd werden. Nog negatie
ver zijn de cijfers van Eurinform, 
waaruit bli jkt dat niet minder dan 

3.519 bedrijven overkop gingen. 
Het meest onthutsende cijfer 
vloeit voort uit een vergelijking 
van de werkloosheidsstatistiek 
van einde 1979 met die van einde 
1980. Het aantal werklozen nam 
in die periode toe met 62.514 
eenheden. Een eenvoudige de
ling leert ons dan dat er vorig 
jaar per dag 171 werklozen bij
kwamen! 
1981 biedt al even weinig hoop
volle vooruitzichten. Als nieuw
jaarsgeschenk ontvingen we van 
de regering slechts termen als 
„inleveren" en „aftoppen", wat in 
de praktijk erop neerkomt dat we 
het voorlopig zonder loonopslag 
moeten stellen. 

Nauwelijks 
0,5 t.h. 
Afgevaardigden van de organiza-
ties voor ontwikkelingssamen
werking, waaronder kamerlid Jan 
Caudron en gewezen kamerlid 
Nelly Maes, hebben minister 
Coens van Ontwikkelingssamen
werking gewezen op de steeds 
verdergaande inkrimping van 
zijn begroting. 
In de regeerverklaring van april 

1979 stond duidelijk bepaald dat 
de kredieten voor ontwikkelings
samenwerking uitgebreid zou
den worden. In werkeli jkheid 
evenwel werd de begroting van 
1980 met meer dan 10 t.h. be

snoeid. Gevreesd wordt dat in 
het huidige jaar nog eens 15 t.h. 
zal weggeknipt worden. 
Konkreet betekent dit dat ons 
land reeds lang onder de zo 
geroemde „intentie" zit dat 0,7 t.h. 
van het bruto nationaal produkt 
aan ontwikkelingssamenwerking 
zou besteed worden. Zelfs de 0,5 
t.h. wordt nauwelijks gehaald. 
Daarbij dient dan nog vermeld 
dat bij de uitgavenposten van 
ontwikkelingssamenwerking 
heel wat commerciële en militai
re hulpverlening ingeschreven 
staat 

Het FDP toont zich geenszins ver
baasd over het stilzwijgen van de 
regering over het verzoek om 
Inlichtingen betreffende het staal-
plan vanwege de EG-kommIssle. 
Die stilte Is wel onrustwekkend. 
Immers, aldus het FDF, sinds jaren 
wentelt de Belgische regering alle 
regionale hulp van de EG naar 
Vlaanderen. Een ware diefstal ten 
nadele van Wallonië, dat het eko-
nomlsch heel wat moeilijker heeft 
dan het bevoorrechte Vlaanderen. 
De naakte cijfers dulden evenwel 
In een andere richting. Sinds de 
oprichting van het Europees regio
naal fonds In 1975 kreeg het Wa-
lenland 920 miljoen frank en 
Vlaanderen 640 miljoen frank. De 
bijstand die het Europees regio
naal fonds in 1979 aan België 
toekende ging Integraal naar ont-
wlkkellngsprojekten In Wallonië. 
Even klaar spreken de cijfers van 
de Europese Investeringsbank. 
Deze kende tussen 1958 en 1979 
voor 2,5 miljard kredieten toe aan 
Wallonië. Vlaanderen moest het 
met 880 miljoen stellen. 

Verdeel 
en heers 
Het lijkt erop dat aan de touw
trekkerij rond de benoemingen 
van de ambtenaren-generaal 
voor de gewesten en gemeen
schappen stilaan een einde komt. 
Vooral het gewest Brussel zou 
voor heel wat kopbrekens ge
zorgd hebben. De administra
teur-generaal zou bij de PSC 
gerekruteerd worden. Daarnaast 
zou hij twee adjunkten toegewe
zen krijgen, een PS-er en een 
CVP-er. Tot eenieders tevreden
heid. 
In Vlaanderen waren heel wat 
minder moeilijkheden. CVP en 
SP hebben de postjes netjes 
onder mekaar verdeeld. De na

men die hiervoor het meest geci
teerd worden zijn deze van Etien-
ne De Ryck, kabinetschef bij mi
nister Geens, en deze van De 
Batselier, kabinetschef bij minis
ter Galle. 

Giftige 
walmen... 
De serene aktie „Waar Vlamin
gen thuis zijn" is bij de frankofo-
nen blijkbaar in het verkeerde 
keelgat geschoten. Reeds eerder 
reageerde het FDF op de brochu
re die het aktiekomitee ver
spreidde in de faciliteitenge
meenten. 
De kommentaar van deze partij 
is een stukje wansmakelijk pro
za, gebundeld in een pamflet on
der de titel „Wuif die breinbe
smetting maar weg. Het gaat hier 
om giftige walmen". De brochure 
van de Vlamingen wordt erin ge
doodverfd als „een racistisch ge
ïnspireerde tekst waar je even 
stil van wordt - Achter die tekst 
zit een mentaliteit die we niet 
meer mogelijk achtten in België, 
een zogeheten beschaafd land 
dat zogezegd in het kristelijk 
erfgoed worte l t Denkt u dat Hit
ler werkelijk dood is?" 
Al even giftig is de reaktie van de 
PSC, die evenmin de toespelin
gen op Hitler en het nazisme 
onder stoelen of banken weg
moffelt Het PSC-pamflet draagt 
de welsprekende t i tel : „Ant
woord op een Vlaams trakt, bruin 
en anoniem". 

.^M 

De laatste dag van 1980 is voor Enrico Calvaligi 
meteen de laatste dag van zijn leven geworden. De 
generaal der carabinieri is verleden week woens
dagmiddag neergeschoten op de drempel van zijn 
huis, toen hem door onbekenden een zogezegd 
nieuwjaarsgeschenk werd overhandigd. De ver
antwoordelijkheid voor de moord werd opgeëist 
door een groep, die zich de „kommunistische 
strijdende eenheden" noemt 

Heel wat gegevens wijzen er op dat deze moord in 
verband kan gebracht worden met de ontvoering 
van de Romeinse magistraat d'Urso, op 12 decem
ber. Voor deze ontvoering tekenden de „Rode 
Brigades' verantwoordelijk. De foto van d'Urso, in
middels „schuldig bevonden en ter dood veroor
deeld door het volksgerecht", heeft dezer dagen 
de ronde van de wereldpers gedaan. Het klassiek 
geworden beeld: een ontluisterde prominent, stop
pelbaard en holle ogen, gezeten voor de rode vlag 
met vijfpuntige ster, in de hand de krant van de 
dag. Ten bewijze van het feit dat hij toen nog leef
de, dat hij naar het vogeltje kon kijken, dat hij nog 
niet „terechtgesteld" was. 
Enrico Calvaligi en Giovanni d'Urso zijn de voorlo
pig zoveelsten in een rij, waartoe een paar jaar 
geleden de gewezen kristen-demokratische pre

mier Aldo Moro behoorde. De ontvoering van 
„klassevijanden", hun opsluiting in „volksgevange
nissen", hun wekenlang „verhoor" en de uiteindelij
ke „terechtstelling" behoren in Italië sinds jaren tot 
het nieuws van alledag. Het moet begin 1972 
geweest zijn dat de „Rode Brigades" met een eer
ste terreurdaad de kranten en de elektronische 
media haalden. Sindsdien is het een lange en bloe
dige reeks geworden: journalisten, professoren, 
zakenlui, politici. Niet allemaal vermoord. Voor 
minder erge gevallen van „klassevijandschap" 
houden de „Rode Brigadiers" of de „strijders voor 
de eenheid der arbeiders" of de „aktivisten van de 
kommunistische organizatie van de eerste lijn" of 
hoe ze ook allemaal heten mogen, een lichtere be
handeling in petto: een schot door de benen. Liefst 
ter hoogte van de knieschijf Om er zeker van te 
zijn dat de klassevijand voor de rest van zijn da
gen kreupel blijft 
Vermoord, afgemaakt als „klassevijand" werd in 
1977 de stafhouder van de balie van Turijn, die een 
pro deo-advokaat had aangeduid voor de verdedi
ging van aangehouden „Rode Brigadiers", die 
echter weigerden zich te laten bijstaan voor een 
„klassegerechtshoF. 
In de verwrongen dialektiek van hun daders heb
ben deze ontvoeringen, deze moorden en vermin
kingen een uiteindelijke rechtvaardiging: ze zijn 
„de direkte aanval op het hart van de burgerlijke 
staat". 
Het kan niet direkter-voor-de-raap gezegd wor
den: uiteindelijk wordt door de benen of het hoofd 
van de slachtoffers heen, gemikt op de demokra-
tie. 
En mogen we dan vragen waar ze blijven ? De pro
testen ? De grote betogingen de la République a la 
Nation? De vlammende moties? De verontwaar
digde speeches in overvolle aula's van de univer
siteiten ? 
Of geldt dat allemaal niet van zodra een moorde
naar zich omdoopt tot stadsguerrillero! 
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Sociaal-ekonomisch 

MoW^ 

m 
Zieke industriële politiek 

Claes'geschenken voor Waalsestaalbarons 
Terwijl ekonomist Jaak Stokx uit
rekende dat de totale overheids
schuld ten aanzien van buiten
landse geldleners momenteel 
400 miljard frank bedraagt (of 
een stapel briefjes van 1.000 
frank 400 kilometer hoog), blijft 
de regering in deze tijd van ge
preekte drastische matiging zon
der blikken of blozen geld over 
de balk gooien. 
Veruit het grootste bodemloos 
Vat waarin almaar miljarden wor
den gegooid is de staalsektor. 
Vóór een paar dagen ontstond er 
in Wallonië, en dan op de eerste 
plaats bij de staalbarons, veel 
herrie om de kritiek die de EG-
kommissie formuleerde op de 
staalpolitiek van de Belgische 
regering. 
Aanleiding tot dit nieuwjaarsinci
dent was de plotse uitkering van 
een spoedhulp van 1,5 miljard 
frank aan de Staaldriehoek van 
Charleroi. Minister Claes veront
schuldigde zich dat hij bij de EG-
kommissie hiervan vooraf geen 
melding had gemaakt, en daar
mee wil hij zich voor de rest van 
zijn staalpolitiek witwassen. 
Maar zijn doorslaand argument 
(de spoedhulp was nodig om de 
kastekorten van de Charleroi-
staalbedrijven ^f te zwakken en 
de uitbetaling van de lonen in 
december te waarborgen) werd 
prompt ontzenuwd door vak
bondsleider Camarata. Deze uit
te de grootste twijfel over het 
dringend karakter van deze mil
jardenoperatie; op het ogenblik 
dat de Waalse staalindustriëlen 
de omstreden 1,5 miljard toege-
reikt kregen waren de lonen 
reeds ultbetaald-

Dit zoveelste incident In de staal
sektor w^ljst op de kleine dagjes-
politiek van de Belgische regering 
die langs geen kanten de staalk)e-
drljvlgheid In dit land aan een 
nieuwe levensadem helpt 
Want de EG-kommIssIe had behal
ve op die driekoningen-aalmoes 
nog fundamenteler kritiek. 
Er Is behalve de uitzichtloze miljar
denhulp aan de Waalse staalbek-
kens ook de grote tvi^ljfels over de 
zin van de Belgische investerings
plannen In het staal. 
De EG-kommissIe stelt haar ver
dikt zeer duidelijk aldus: „Als men 
de financiële toestand van de Bel
gische staalnijverheid op korte en 
middellange termijn bekijkt, dan 
moet gevreesd worden dat het 
herstruktureringsplan van minister 
Claes niet bij machte is om de Bel-

. :• •>•• •¥>. 

gische staalindustrie kompetitief 
te maken en in staat te stellen 
zonder hulp te funktioneren." 

Over deze fundamentele kritiek 
rept Claes In zijn reakties nauwe
lijks één woord. 

Ovengens is het lachwekkend dat 
In Wallonië de poppen weer zo op
gewonden aan het dansen gingen, 
want de EG-kommissie heeft langs 
geen kanten bezwaren geuit te
gen de sociale hulp met betrek
king tot de werknemers In de 
staaksektor. 

„Fonds Beige" 
Reeds jaren vraagt de Vlaamse 
gemeenschap dat nu eens einde
lijk klare taal over het staal zou ge
sproken worden. 
Maar de beleidsbeslissingen, en 
dus de transakties van miljarden 
gemeenschapsgeld, blijven klaar
blijkelijk doelbewust in een dichte 
mist hangen. 

Bij een rondetafelkonferentie In 
december 78, waarop van Vlaam
se zijde heel wat kritiek te uiten 
valt gaf de EG-kommIssIe instem
ming om in een eerste faze 9 mil
jard overheidshulp te besteden 
aan de herstrukturering van de 
staalindustrie waarvan 4,8 miljard 
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of meer dan de helft naar Wallonië 
ging, terwijl nog eens 7,5 miljard 
bijkomend voor Industriële en so
ciale rekonversie uitsluitend aan 
de Waalse staalgewesten werd 
toegekend. 

Sindsdien — en de omstreden 1,5 
miljard van Claes bewijst het ten 
overvloede — werden eenzijdig 
de Waalse staalbarons met nog 
veel meer overheidshulp bedacht 
Trouwens de Belgische staalpoli
tiek Is een overwegend Franstali
ge aangelegenheid. 

Zo bijvoorbeeld wordt na de mis
lukking van de staalfinanciers SFS 
de oprichting In het vooruitzicht 
gesteld van een nieuw fonds ge
naamd: „Fonds Beige pour Ie Fi-
nancement de l'lndustrie", met tus
sen haakjes een vertaalde Vlaam
se benaming. 

Op enkele jaren tijds werden 
globaal zowat 110 miljard aan de 
Waalse staalbarons toegerelkt, en 
aan die wanbesteding blijkt geen 
einde te komen aangezien nog 
eens 30 miljard staalhulp in het 
vooruitzicht werd gesteld. 
Behoudens de onverantwoorde 
disknminatie ten aanzien van de 
staalbedrijven in Vlaanderen die 
hierdoor afgeremd worden in hun 
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konkurrentiekracht met het bui
tenland, is het ook intriest te moe
ten vaststellen dat de miljarden

besteding (die de overheidsschuld 
op drastische wijze doet toene
men) hoegenaamd de Waalse ge
meenschap niet ten goede komt 
Want er gebeurt nauwelijks meer 
dan het telkens ter beschikking 
stellen van verse miljarden op het 
moment dat een of andere Waalse 
staalbaron alarm slaakt omdat hij 
de bodem van zijn kas ziet De mll-
jardensteun wordt niet afdoende 
gebruikt om (ook de Waalse) 
staalindustrie opnieuw gezonde 
slagkracht te geven. Als Claes 
stelt dat die omstreden 1,5 miljard 
steun aan de driehoek van Charle
roi broodnodig was om de lonen 
uit te betalen, dan zal hij op het ein
de van deze maand met opnieuw 
zoveel geld ter hulp moeten snel
len, en volgende maand weer, en 
dan opnieuw_. 
Een ander b>edrijf gaat In zulke 
omstandigheden gewoonweg in 
faling. De Waalse staalnijverheid 
is, globaal bekeken, virtueel failliet 
en sleurt de nog gezonde Vlaam
se bedrijven mee in de krislsaf-
gang. 

In plaats van te redden wat er nog 
te redden valt blijkt de staats
steun aan de staalnijverheid 
slechts neer te komen op het keer 
op keer plezieren van Waalse 
staalbarons die, telkens zij verse 
miljarden nodig hebben, de Waal
se arbeiders opjutten en laten 
dreigen met straatgeweld Telkens 
is de regering er als de kippen bij 
om de gemoederen te bedaren 
door de gevraagde miljarden ter 
beschikking te stellen. 

De staalsektor blijft hierdoor even
wel verzieken en de staatsschuld 
schiet drastisch de hoogte in. Dit 
blijkt de „vernieuwde industnële 
politiek"van minister Claes en van 
de regenng-Martens te zijn... 

Zuinige ministers 
Een poos geleden beweerden de 
regeringsleden een meer dan 
symbolische bezuinigingsdaad te R r i | C C P | 
stellen In het kader van de mati- " ' U O O ö l 
gingsplannen door hun wedden 
met 5 procent te verminderen, 
evenals die van andere politieke 
mandatarissen trouwens. 

ties telt (Een staatssekretaris ver
dient wel een Ietsje minder dan 
een minister). 

Dit betekent wel niet meteen dat 
ministers of staatssekretarissen 
na verloop van tijd bij een Ofjen-
baar Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn zullen moeten aanklop-
fjen om op het eind van de maand 
de eindjes aan mekaar te kunnen 
knopen. 

Een gewoon minister verdient 
vandaag 1,6 miljoen frank; is hij 
daarbij parlementslid dan komt 
daar nog eens ongeveer 1,4 mil
joen frank bij waarvan de helft niet 
belastbaar. Maar een ministrabele 
wordt ook met nog een aantal 
andere kleine vergoedingen be
dacht De kosten voor verplaatsin
gen met auto (ook het voertuig 
zelf) neemt de staat voor zich. 

De belastingbetaler moet ook in
springen voor de kosten van huis
vesting, verwarming, elektncrteit 
telefoon en onderhoud. Wanneer 
de excellentie er een tweede ver
blijf op nahoudt mag hij nog eens 
elke maand 5.000 frank huishoud-
vergoeding verwachten. Ook heb
ben de regeringsleden voor hun 
„ambtshalve verplichtingen" recht 
op een vergoeding van represen
tatiekosten: nog eens 8.333 frank 
per maand, en het dubbele voor 
eersteminister, de vicepremiers en 
de minister van buitenlandse za
ken. 

Wie nog zin heeft kan per mi
nister het optelsommetje maken 
van de maandelijkse verdienste, 
en er ook nog bij bedenken dat de 
regerIng-Martens IV 36 excellen-

Als gevolg van hun jarenlange 
verkwistende politiek zitten, op 
twee uitzonderingen na, alle 
Brusselse gemeentebesturen 
momenteel met een zware schul
denlast en een lege kas. Af en toe 
loeiden de sirenes al toen bleek 
dat er voor de uitbetaling van de 
wedden van het gemeenteperso
neel onvoldoende geld voorradig 
was. 

In antwoord op een vraag van 
VU-senator Van Eisen gaf de 
minister van het Brusselse ge
west te kennen dat slechts Brus
sel-stad en Oudergem vorig jaar 
een begroting met een bonus 
konden voorleggen. Opvallend is 
dat de gemeenten waar een FDF-
bestuur aan de macht is de 
grootste verkwisters blijken. 

in 't rood 
Koploper blijft — ver vóór de 
andere gemeentebesturen — het 
Schaarbeek van Roger Nols (met 
niet minder dan 1,6 miljard frank). 
Etterbeek gaf vorig jaar 755 mi l ; 
joen frank meer uit dan het aan 
inkomsten in de begroting kon 
boeken. Ook het Anderlecht van 
SImonet schroomt zich niet om 
te werken met een mal! van 805 
miljoen frank. 
Als de frankofone polit ici aan
dringen op een soort van konso-
lidatielening — en dus de gehele 
gemeenschap doen opdraaien 
voor hun rodecijferspolit iek — 
dan stellen de traditionele parti j
en wel enkele minieme Vlaamse 
voorwaarden, die achteraf tel
kens zonder verpinken gene
geerd worden door de Brusselse 
keizertjes. 
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hun financiële draagkracht weg-
brokkelen, de overheidssektor 
werkt met haast niets dan rode cij
fers (die honderden miljard frank 
bedragen), en met een al even
zeer aanzwellend tekort op de 
lofDende rekening... 
Jaak Stokx stelt: zelfs de regering 
is eerder een emanatie geworden 
van de belangengroepen, en 
wordt nog nauwelijks door een 
gemeenschappelijk streven voort
gedreven. 

Met Vlaams 
spaargeld 

Drie Volksuniejongeren van het arrondissement Halle-Vilvoorde wensten als driekoningen aan de eerste mi
nister een bezoek te brengen. Deze driekoningen dachten een nieuwjaarsbrief met hun „korte termijnoplos
sing" voor de ekonomische krisis voor te lezen. Zij stelden elk een werkende klasse voor; een 
kapitaalverschaffer, een arbeider en een landbouwer. Elk van hen bracht als geschenk zijn inbreng mee... De 
driekoningen werden echter — volledig in tegenstrijd met het protokol — voortijdig tegengehouden door een 
indrukwekkend aantal rijkswachters (200) waarvan de luitenant hen meldde dat de eerste minister niet het in
zicht had hen te ontvangen en dat ze hen zouden inrekenen bij het betreden van de verboden zone in de Wet
straat De driekoningen -.„Dat de eerste minister het noodzakelijk achtte een dergelijke politiemacht op de been 
te brengen bevestigt de stelling dat het handschudden met Happart geen toeval kan zijn". In ieder geval zijn de 
Volksuniejongeren van het arrondissement Halle-Vilvoorde er vast van overtuigd de nieuwjaarsbrief te zullen 
overhandigen. Misschien kan kollega Boudewijn een handje toesteken en een autostrade-afspraak maken? 

Eerste les 
Met een ludieke aKtie hebben een 
zestigtal TAK-leden de Vlamingen 
van Kraainem een hart onder de 
riem gestoken. 
Terwijl in de franstalige wijken 
nieuwjaarsbrieven bezorgd wer
den, belden zij aan bij burgemees
ter Maricq om hem een pakket 

Nederiandse taalboeken te over
handigen voor de negen franstali
ge leden van zijn gemeenteraad. 
Over het doel van dit prachtig 
geschenk lieten zij niet de minste 
twijfel bestaan. Op het voetpad 
richtten zij een klasje in, waarna 
een eerste les gegeven werd in 
elementair Nederiands. De negen 
nederlandsonkundige franstalige 
gemeenteraadsleden waren aan
wezig, ware het dan onder het 
mom van TAK-lid. 
Na een twintigtal minuten kwam 
de rijkswacht de pret verstoren. 

Belangen
groepen... 
Eén van de hardste krislscljfers 
is zeker dat van de werkloosheid. 
Het aantal uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen lag in decem
ber '80 zo maar eventjes 9,3 pro
cent hoger dan in 79. Weinig 
hoopgevend is dat andere eko
nomische Indikatoren voor de 
werkloosheid en voor de ekono
mische bedrijvigheid in het alge
meen evenmin het beste laten 
verhopen voor de dag van mor
gen. 
Ekonomist Jaak Stokx (kollega 
van CVP-jongerenvoorzitter Van 
Rompuy op de studiedienst van 
de Kredietbank) is van oordeel 
dat de krisis '81 haast onoplos
baar is, gezien de diepe put waar 

we in weggezakt zijn, maar voor
al door de greep die de machtige 
belangengroepen op de regering 
en het beleid gekregen hebben. 
Een en ander leidde tot het uit
blijven van beleidsingrepen (wat 
we bij de Nationale Arbeidskon-
ferentie scherp aangevoeld heb
ben), en ook is het touwtrekken 
van vandaag van die aard dat die 
groepen die het zwaarst en het 
eerst getroffen worden door de 
krisis bij politieke beslissingen 
helemaal in de kou gelaten wor
den, omdat de grote syndikaten 
en werkgeversorganizaties hen 
geen plaats aan de onderhande
lingstafel gunnen. 

... in de regering 
Jaak Stokx vreest dat '81 hoogst 
waarschijnlijk het dieptepunt van 
de recessie zal betekenen, aange
zien we momenteel gekonfron-
teerd worden met een nulgroei 
van het bruto nationaal produkt, 
de werkloosheid boven de 
400.000 mensen is gestegen, en 
de industriële produktie een pak 
minder dan vorig jaar zal bedra
gen. 

Drie strukturele kankerplekken 
blijven de pas afsnijden om een 
nieuwe uitweg te bereiken: tot 
voor kort gezonde bedrijven zien 

Eind vorig jaar mochten we ver
nemen dat de regering op de 
laatste kabinetsraad vóór haar 
kerstvakantie de ASLK definitief 
heeft omgevormd tot staatsbank. 
De Vlaamse ministers kwamen 
hierbij helemaal tegemoet aan de 
eis van de Franstalige socialis
ten. 
Maar hoe die staatsbank nu zal 
uitgebouwd worden blijft nog 
een zaak die in het ongewisse 
gelaten wordt Zo wordt 's lands 
beleid vandaag nu eenmaal ge
voerd op dit moment De draag
wijdte van belangrijke beslissin
gen — als er dan al eens een ge
nomen wordt — mag de burger 
niet kennen. 

Naar verluidt zouden naast de 
gewesten (de Vlaamse, Brussel
se en Waalse) nu toch ook de ge
meenschappen in de raden van 
beheer — want er zal er meer 
dan één geïnstalleerd worden — 
vertegenwoordigd worden. 
Wordt deze staatsbank uiteinde
lijk overwegend tweeledig dan 
wel drieledig uitgebouwd? We 
kunnen het slechts gissen, maar 
de vrees blijft meer dan gegrond 
dat de Vlaamse gemeenschap 
tegenover Brussel en Wallonië in 
een minderheidspositie op de 
beheersniveaus zal gebracht 
worden, terwijl de staatsbank 
toch overwegend met Vlaams 
geld zal werken. 

Eerst bezinnen 
Het is een publiek geheim dat het 
rommelt in het FDF-huishouden. 
Slechts sporadisch sijpelt hiervan 
wat door in de media. Pas verie-
den week vond een „note de 
reflexions" van Pierre Havelange 
de weg naar de redaktietafels. 
Pierre Havelange is een van de 
medesttehters van het PDF, te
vens volksvertegenwoordiger en 
lid van het partijbestuur. In zijn 
nota maakt hij een balans op van 
de voorbije vijftien jaar FDF-aktivi-
teit 

Die balans is volgens de auteur 
geenszins positief te noemen. 
Noch in Brussel, noch in de rand
gemeenten slaagt de partij er nog 
in de eigen kiezers te sensibilize-
ren. Zijn konklusie luidt onverbid-
dellijk dat het FDF iets spectacu
lairs moet ondernemen om „aldus 
een breed kiezerspubliek opnieuw 
te mobilizeren want de huidige 
politieke aarzelingen staan gelijk 
met (politieke) dood." 
De nota van Havelange dateert 
van vóór het referendum. We kun
nen evenwel moeilijk geloven dat 
het referendum het spectaculaire 
is waarmede het FDF, na bezin
ning, opnieuw de kiezers wil sensi-
bilizeren en mobilizeren. 

Volkeren zonder staat in konventie 
Naar aanleiding van de verkiezingen van het 
Europees Parlement in juni 1979 besloten 
een aantal politieke autonomistische en 
federalistische partijen om de persoonlijke 
onderiinge kontakten te verstevigen. Dit 
initiatief mondde uit in een gemeenschappe
lijke verklaring, „Het Europees Charter van 
de Volkeren zonder staat'. 
Dit charter werd ondertekend door de 
Volksunie, de Partei Deutschsprachigen 
Belgier, de Fryske Nasjionale Party, de 
Union Valdotaine, de Plaid Cymru, de Con-
vergencia Democratica de Catalunya, de 
Elsass-Lothringischer Volksbund en de Uni-
one di Populo Corsu. 
Op 19 augustus 1979 werd het Charter 
herbevestigd in de zogenaamde Declaratie 
van Bastia. Deze Declaratie werd medeon-
dertekend door de Partido Nacional Vasco 
uit het Baskenland. Tevens werd beslist om 
in de nabije toekomst een permanent sekre-
tariaat op te richten voor koördinatie van de 
werking en voor onderlinge informatie, dat 
breed open zou staan voor alle bewegingen 
en partijen die het koncept van het Europa 
der Volkeren onderschrijven. 
Deze onderlinge afspraken van Brussel en 
Bastia werden gebundeld onder de bena
ming „Europese Vrije Alliantie'. Dit ge
schiedde voornamelijk met het oog op de 
Europese werkzaamheden en als een uit
drukking van de onderlinge solidariteit, 
waarbij evenwel elk van de ondertekenaars 
een strikte autonomie in werking en optre
den behoudt De EVA heeft bijgevolg geen 

eigen statuten, noch eigen werking. Wel zou 
het de benaming kunnen zijn van het perma
nent sekretariaat, wanneer het zoals over
eengekomen te Bastia operationeel wordt 
Zover zijn we nu. Tijdens het volgende 
weekeinde, van 8 tot 10 januari, grijpt te 
Brussel een Konventie plaats van de par
tijen-leden en ondertekenaars van de E.VA. 
Initiatiefnemer van deze Konventie Is Mau-
rits Coppleters. 

Naast de Volksunie zullen ook de Partei 
Deutschsprachiger Belglen, Plaid Cymru, 
Partido Nacional, Convergencia Democrati
ca de Catalunya, Unione di Populu Corsu, 
Strollad ar Vro en Fryske Nasjionale Party 
deelnemen aan de werkzaamheden. Vanuit 
Ierland, Occltanië en Elzas-Lotharingen zal 
een afvaardiging aanwezig zijn. 

Het ligt voornamelijk In de bedoeling van 
deze bijeenkomst om te onderzoeken In 
hoeverre de afspraken van Bastia praktisch 
kunnen gerealizeerd worden en de charters 
van Brussel en Bastia uitgediept tot een rui
mere tekst Konkreet wordt dus gestreefd 
naar de oprichting van een permanent Inter
nationaal sekretariaat en een gemeenschap
pelijk programma. Voor beide opties Is er 
een afzonderlijk werkdokument opgesteld, 
om de Konventie een zinvol en efficiënt 
verloop te laten kennen. 

Het programmatisch werkdokument om
schrijft de Vrije Europese Alliantie als „een 
groepering van politieke vernieuwingspar
tijen die, In tegenstelling tot de traditioneel 
gevestigde politieke denkschema's, een 
nieuw humanisme vooropstellen.'Dit huma
nisme Is gegrondvest op de zinvolle weder
kerige wisselwerking van de invididuele en 
de volksidentiteit en krijgt struktureel ge
stalte In een harmonische demokratische 
besluitvorming volgens een federaal model, 
dat In de hoogste mate de verscheidenheid 
waardeert Daarnaast komen ook de kuiture-
Ie, de sociale, de ekonomische en de univer
sele opstelling van de EVA aan bod. 

De federale opbouw van Europa wordt 
aanzien als een wezenlijke bijdrage tot het 
probleem van een wereldomvattende orde
ning. Tijdens het komende weekeinde kan 
daartoe een eerste stap gezet worden. 

laak Vandemeulebroucke 
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Wetstraat 
^ 

NIETS NIEUWS IN 1981 
Het parlementaire jaar 1981 is 
vri j vlug uit de startblokken ge
schoten. Niet minder dan acht 
wetsontwerpen liggen in de be
voegde kommissies ter studie. 
Samen vormen zij de grote mati-
gings- of herstelwet 

Vóór 15 februari moeten de ont
werpen al de geledingen van de 
wetgevende procedure achter de 
rug hebben: kommissies en 
openbaar, kamer en senaat De 
mini-matigingswet neemt dan 
een einde. Een nipte timing dus, 
met een snel opdoemende dead
line. 

Het komt ons voor dat er voor de 
regering en meerderheid geen 
jaarwisseling heeft plaatsgevon
den. Dat er geen vrome nieuw
jaarsbeloften zijn geuit Naast 
een eindeloze reeks kabinetsfor
maties, biedt het voorbije jaar 
twee „realizaties": een mini
staatshervorming die nadien on
der het stof verdween en een 
mini-matigingswet zonder uit
zicht op een herstel.' 

Het politieke panorama blijft iden
tiek: de staatshervorming onder 
het stof en een ontwerp van grote 
matiging waarvan niemand het 
waarom kent Niets nieuws in 
1981! 
Waarom weigert de regering bij 
het opzetten van een herstelbeleid 
rekening te houden met de eigen 
noden en behoeften van Vlaande
ren en Wallonië? Met het verschil
lend sociaal klimaat en de verschil
lende ekonomische en financiële 
struktuur? Het beetje staatsher
vorming dat tijdens de voorbije 
maand augustus het licht zag, kon 
toch een aanloop zijn om meer en 
meer in te spelen op de eigen 
identiteit van de twee gemeen

schappen. Het lijkt evenwel dat 
met dat beetje staatshervorming 
de terugkeer naar het unitaire en 
het centralisme meer dan ooit 
werkelijkheid is en dat de pas naar 
een écht federalisme definitief af
gesneden is. 
Het nationale herstelplan dreigt 
niet alleen daarom een slag in het 
water te worden. Iedereen wordt 
verzocht te matigen zonder weet 
over het lot van de „inlevering". 
Elke Vlaming voelt aan, zelfs met 
de ellebogen, dat er „iets" moet ge
beuren. Maar dat iets mag niet 
dienen om verder de bodemloze 
Waalse staalputten op te vullen. 

doch integendeel om het Vlaamse 
industriële potentieel op te krikken 
en een tweede adem te bezorgen. 
Deze regering en haar meerder
heid is ziek aan het gekend Bel
gisch bed gekluisterd: kortzichtig

heid, geen kijk op de samenleving 
van morgen. Zij zijn gedoemd om 
achterna te hinken, te doemden
ken. 
Zonder enig besef van de groeien
de drang naar een eigen aanpak 

en een eigen politiek beleid bij de 
Vlaamse bevolking. Zonder enige 
kijk op de dingen van morgen. 
Slechts her en der wat alledaagse 
potten lijmen en met de neus in de 
lucht lopen. 

PERSpektief 
1980 zit er dus op. En maar goed 
ook, want het afgelopen jaar is 
voor Vlaanderen allesbehalve 
gunstig geweest Wij zitten 
voortaan opgezadeld met een 
CVP-SP-PW-staatshervorming, 
die aan Vlaanderen geen echte 
autonomie geeft, terwijl de miljar-
denstroom van Vlaanderen naar 
Wallonië is geïnstitutionalizeerd. 
Voor de Vlaamsgezinden van de 
traditionele partijen kan dat re
sultaat tel len! 

DE pers heeft duidelijk gewezen 
op de slechte sociaal-ekono-

mische tijden die ons nog te wach
ten staan. In Belgische normen 
vertaald wil dat zeggen dat Vlaan
deren méé de dieperik in zal gaan 
samen met Wallonië, want dat blok 
aan ons been zal ons meesleuren 
in de afgrond. Om dat te beletten 
pleit de V U al lang voor een eigen 
Vlaams krisisoverleg. Ook Gazet 
van Antwerpen lijkt daarvoor ge
wonnen te zijn: „Liever dan het 

verloop der dingen gelaten af te 
wachten en intussen over t>euze-
larijen te praten, zoals nu gebeurt, 
moet het Vlaamse deelpariement 
het initiatief nemen door alle belan
gengroepen in Vlaanderen samen 
te brengen, om samen uit te pra
ten op welke wijze de ekonomie in 
Vlaanderen weer in gang kan 
schieten en vooral hoe men de 
tewerkstelling in Vlaanderen kan 
bevorderen. Vlaams overleg, 
waaraan alle partijen en belangen
groepen deelnemen en dat op 
zakelijk - haalbare doelstellingen 
wordt afgestemd, die via het deel-
parlement aan de nationale over
heid worden doorgespeeld, dat 
zou ten minste van de gewestvor
ming iets nuttigs maken." 
Naarmate de krisis erger word t 
moet de V U meer en meer er de 
nadruk op leggen dat Vlaanderen 
vooral op sociaal-ekonomisch en 
financieel vlak zijn eigen boontjes 
moet doppen. De manier waarop 
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• Aan de minister van Landsverdediging vroeg Willy Kuijpers nadere inlichtingen over een achttal 
scheepsladingen munitie en wapens, die in de loop van oktober vanuit Zeebrugge vertrokken. Hij stuitte op 
een „njet" omwille van het vertrouwelijk karakter 

een echt autonoom Vlaanderen 
de krisis zou aanpakken zal onge
twijfeld erg verschillen van de 
Waalse manier van doen. Daarom 
moet dat een van de hoofdtema's 
zijn van de Vlaamse Beweging in 
de tachtiger jaren: zelfbestuur op 
sociaal-ekonomisch vlak. 

VOLGENS een analyse van De 
Nieuwe is het met de niet-po-

litieke Vlaamse Beweging niet zo 
goed. Het weekblad is negatief 
verrast omdat Paul Daels van de 
VVB en het IJzerbedevaartkomi-
tee de mini-staatshervorming een 
belangrijke stap heeft genoemd? 
Ook De Nieuwe legt het verband 
tussen de gemeenschapsproble
men en de sociaal-ekonomische 
krisis: „Op langere termijn wordt 
vanuit Wallonië-Brussel de werk
loosheid naar Vlaanderen geëx
porteerd, het enige produkt dat 
daar trouwens voor uitvoer nog in 
aanmerking lijkt te komen. De kri
tiek die de Vlaamse Beweging 
treft is dat zij bereid wordt gevon
den om in dat anti-Vlaamse per-
spektief met het politieke esta
blishment mee te gaan in plaats 
van bijvoorbeeld gewoon te zeg
gen: aangezien men genoeg uit de 
ervaringen met het Belgisch esta
blishment en zijn Vlaamse aftak-
kingen heeft geleerd, vindt Vlaan
deren het niet opportuun dat in de 
gegeven omstandigheden aan ge
lijk welk statuut voor Brussel 
wordt gewerkt of dat in het Brus
selse „derde gewest" een institu
tioneel apartheidssysteem wordt 
uitgebroed dat door de Vlaamse 
en Franstalige machtsgeile parti-
kratie volgens de regels van het 
kultuurparkt extra wordt vastge
schroefd. Het zou al iets zijn dit te 
laten verstaan, maar het komt 
maar niet" 

IN 1881 is het dus van het aller
grootste belang dat de Vlaam

se Beweging haar slagkracht te
rugvindt en dat ze duidelijk in
speelt op de overtuiging die in 
brede Vlaamse kringen leeft nl. 
dat een zelfstandig Vlaanderen de 
krisis beter aankan dan het neo-
unitaire België. Daarenboven moet 
de Vlaamse Beweging genade
loos het neo-unitarisme ontmaske
ren, dat vooral bij de CVP (Tinde-
mansD en de liberalen weer op

geld maakt Zij zijn de belangrijk
ste vijanden van een autonoom 
Vlaanderen. 
Vele jongeren stellen zich angsti
ge vragen over de toekomst De 
V U en de Vlaamse Beweging 
moeten daarop antwoorden, alter
natieven kunnen geven. Anders 
zinkt de Vlaamse jeugd weg in 
een politieke apathie of sterker 
nog: keert ze zich naar anti-demo-
kratische krachten van links of 
rechts. Dat is onze nieuwjaars
wens voor '81. 

T OT slot nog dit: het afgelopen 
jaar stond de Voer dikwijls in 

het nieuws. Maar spijtig genoeg 
alleen maar als er incidenten of ge
weld te melden was. Toen de 
Vlaamse Voerenaars hun 15 eisen 
naar voren schoven, om eindelijk 
klare wijn te schenken in de Voer, 
was de pers minder happig om die 
te steunen. En wat blijkt op het ein
de van '80? Vlaanderen dat zoge
zegd over een eigen regering en 
parlement beschikt heeft niets, 
maar dan ook niets gedaan om 
één van die 15 dringende eisen te 
realizeren. Ook dat bewijst dat de 
mini-staatshervorming maar een 
lachertje is. 
Gazet van Antwerpen meent dat 
we best een voort)eeld aan de 
Walen kunnen nemen: „Vlaande
ren noemt zich een volksgemeen
schap, maar is een volksgemeen
schap die duldt dat de rechten van 
de Vlaamse Voer met de voeten 
getreden worden die naam wel 
waardig? Want ten slotte vragen 
de Voerenaren alleen dat de wet 
wordt toegepast, zoals die ook in 
Komen toegepast wordt Wat dit 
t>etreft kan Vlaanderen trouwens 
een voorbeeld nemen aan de 
Waalse gemeenschap. Twintig 
jaar na de overheveling naar Wal
lonië, maakt Komen een integre
rend deel uit van de Waalse ge
meenschap. Twintig jaar na de 
overheveling van de toen integrale 
Vlaamse Voer naar Limburg blij--
ken de Vlaamse Voerenaren een 
minderheid geworden te zijn, die 
— tevergeefs - om bijstand moet 
vragen..." 

Dat we in '80 de Voer nog verder 
hebben laten verkommeren, be
wijst dat we het in '81 beter moe
ten doen. Veel beter_ 
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Richard Allen, 
ant ikommunis t 
of pragmaticus? 

mi Onze wereld 

(RSA) Richard Allen (44) wordt 
met Ingang van 20 januari e.k. 
Reagans topadvlzeur voor de na
tionale veil igheid, het ambt dat 
BrzezInskI onder Carter bekleed
de. Hij kreeg de, uiterst belangrij
ke, job niet zomaar toegeworpen. 
Uitgerekend een week voor de 
denderende triomf van Reagan 
en zijn Great Old Party kwam 
Wall Street Journal, een krant 
van republikeinse strekking (!), 
roet in het eten strooien met 
onthullingen over financiële ma
nipulaties door „Dick" Allen tus
sen 1969 en 1973 gepleegd. Die 
ene week bleef Allen weg van de 
propagandacampagne die hij tot 
dusver met zoveel entoesiasme 
en verbetenheid voor zijn repu
blikeinse kandidaat had gevoerd. 
Maar een paar dagen na de ver
kiezing van de nieuwe president 
stond hij weer paraat achter re
publikeinse doelstellingen. In 
voorbeeldige trouw, zo mag je 
wel zeggen, want op dit moment 
wist „Dick" nog niet hoe presi
dent-elect Ronald Reagan de f i 
nanciële perikelen van zijn toe
komstig advizeur zou evalueren. 
Wel herinnert hij zich dat het 
hem na NIxons verkiezing, waar
voor hij zich totaal had ingezet, 
bedroevend slecht was vergaan. 
De man die hem toen de weg 
naar het Witte Huis had versperd 
heette Dr. Henry Kissinger. 

Doctor o f n ie t? 

Kissinger en Allen. Evenveel ta
lent, parallelle wetenschapp)elijke 
en politieke belangstelling, allebei 
deskundig in internationale p>olitiek 
en strategie. Maar, hoe verschil
lend in temperament en filozofi-
sche instelling. Kissinger, de ah.w. 
met de helm geboren Duitse jood, 
qle extraverte, overrompelende 
Harvard-man met een Dr. voor zijn 
naam, tegen Richard Allen kato-
liek, meer introvert en schuchter 
en zonder die in de States haast 
overgew/aardeerde doctorstitel. 
Die doctorstitel van Henry stak 
„Dick" de ogen uit „What has he 
got that I haven't?" zo vroeg hij 
zich vertwijfeld af... en promoveer
de zichzelf tot dr. in de germanis-
tiek. Wat hem algauw zuur zou 
opbreken want een in zijn akade-
mische gevoeligheid geschokt 
Duits ordinarius wist te melden, 
dat Allen weliswaar een worp naar 
een doctoraat Duits had gedaan, 
maar nooit zijn proefschrift aan 
een eksamenkommissie had voor
gelegd. Wel was Allen toen al als 
historicus aan een universiteit in 
Michigan afgestudeerd. Later ont
moetten Dick en Henry elkaar aan 
de universiteit van Georgetown 
(Washington) waar ze samen kol
leges volgden in het (Dentrum voor 
Strategische en Internationale 
Studies. Tussen hen is het nooit 
tot een modus vivendi gekomen. 
Bovendien werd de ingeboren an-
tipatie die ze voor elkaar koester
den door diverse „begeleidende 
omstandigheden" gevoelig aange
wakkerd. Zo verdrong Kissinger in 
1969 zijn talentrijke mededinger 
uit de National Security Council. 
Motief van Kissinger: .Alien kan 
tegen mijn werktempo niet op. 
Wie niet achttien uren per dag 
naast me kan staan moet eruit!" 
Mensen met een slecht karakter 
beweren dat Kissinger niet 
vreemd is aan de onthullingen van 
Wall Street Journal. 

Bo l s j ev i s t i s che verhaaltjes? 
Omdat men hem in de politiek 
hinderlijk tegenwerkte gooide Al
len zich halsoverkop in het brui
sende zakenleven. Tussen 1969 
en 1973 trad hij naar voor als 
agent van grote buitenlandse 
maatschappijen. Met een vrouw 
en zeven kinderen op zijn trouw
boek moest hij weten waar Abra
ham de mosterd en de... fondsen 
haalt Spijtig voor hem kwam Wall 
Street Journal algauw op het 
spoor van Dick's niet aflatende 
bemoeiingen om het familiebudget 
op te vrolijken. Volgens dit blad, 
dat zijn opzienbarende onthullin
gen op 28 oktober 1980 vrijgeeft 
— d.w.z. zes dagen voor de defini
tieve uitslag van presidentsverkie
zingen die bijna tot het einde toe 
een nek-aan-nek-race te zien had
den gegeven — had Allen op zijn 
bestelboekje orders staan van 
grote Portugese maatschappijen, 
firma's die hengelden naar Ameri
kaanse investeringen in Angola en 
Mozambique. Het blad liet door
schemeren dat „Dick" Allen hierbij, 
en bij andere o.m. Japanse masto
donten, duchtig misbruik zou heb
ben gemaakt van zijn invloedrijke 
relaties aan de top van de Nixon 
administratie. 

Er is voorzeker geen tekeningetje 
nodig bij de hele opzet van Wall 
Street Journal. De bedoeling was 
gewoon dat verkozen president 
Reagan de geplande benoeming 
van Richard Allen op een sleutel
positie in het Witte Huis in beraad 
zou houden en andere kandidaten 
een kans zou gunnen. Maar, dit 
werd een fameuze misrekening 
over de hele lijn. Ed Meese, de 
machtige chef van Reagans elek-
torale staf, ontsloeg Allen publie
kelijk van alle zonden en ook mr. 
president-elect haalde grootmoe-

John Block deelt in Washington de namen van Reagan-medewerkers mee. Links Richard Allen, topadvizeur 
voor de buitenlandse veiligheid, rechts Martin Anderson, biezonder raadgever voor binnenlandse veiligheid. 

dig een streep door de Portugese 
en andere rekeningen van zijn 
trouwe fan. In een humoristische 
bui, klaarblijkelijk het afreageren 
van harde emoties, gelijk aan de 
katarsis in een drama, doet Allen 
het geschrijf van Wall Street Jour
nal af als „bolsjevistische sprook
jes". 

Metamorfose? 
Overmoedig door zijn rehabilitatie 
heeft Allen recentelijk een paar 
verklaringen weggegeven die de 
haviken in zijn partij als door een 
angel gestoken doen rechtveren. 
Als een wijze Salomon richtte hij al 
een waarschuwing aan de direk-
teur van het Centrum voor Strate
gische Studies een zekere Ray 
Cline. De man heeft het nl. bestaan 
bij de Chinese Volksrepubliek (in 
zijn persoonlijke naam) aan te 

dringen op meer „goodwill" ten 
opzichte van Taiwan. Andere kol
lega's kregen van „Dick" al een 
veeg uit de pan omdat ze — met 
Reagan zou het toch anders wor
den! — de Salvadoraanse junta 
nieuwe en omvangrijke wapenle-
veranties hebben beloofd. Allen 
heeft een metamorfose onder
gaan die hem haast onherkenbaar 
maakt Hij die in zijn studentenja
ren met Foster Dulles dweepte en 
in extreem-rechtse jeugdorganiza-
ties onder Pat Fawley (P.-D.-G. van 
de scheermesjes Schick!) militeer-
de, komt nu bemoederend vertel
len dat men Moskou niet te nega
tief mag benaderen en „de militaire 
superioriteit van de VSA als waar
borg voor de internationale vrede" 
(eigen woorden van Allen in 1969) 
niet buitensporig mag beklemto
nen. Op de drempel van het Witte 

Francesco Pinto Balsemao: 
de grote verzoener? 
(RSA). — De herverkozen presi
dent Eanes van Portugal heeft zijn 
nieuwe premier, Francesco Pinto 
Balsemao als formateur aangewe
zen. Binnen tien dagen moet hij 
aan het parlement een regerings
programma overleggen waarover 
die vergadering uiterlijk vijf dagen 
later moet stemmen. Vroeger dan 
voorzien is Balsemao met de vor
ming van zijn regering klaargeko-
men zodat hij nog voor half januari 
van start kan. 

De nieuwe premier, voorheen ad-
vokaat en journalist en in de jaren 
van Gaetano al samen met Sa 
Carneiro in verzet tegen het Sala-
zar-regime, heeft werk voor de 
boeg. Hij zal nl. de kloof moeten 
overbruggen tussen de rechtse 
parlementaire meerderheid die bij 
de verkiezingen van 5 oktober 
1980 uit de stembus kwam en de 
linkse meerderheid die zich bij de 
presidentsverkiezingen van 7 de
cember jL voor de herverkiezing 
van Eanes heeft uitgesproken. 

DG nieuwe premier, tevens eige
naar van het prominente week
blad Expresso, heeft de faam een 
onweerstaanbaar verzoener te 
zijn. Maar. met zijn recente verkla
ring dat hij de door Sa Carneiro in

geslagen weg wil doortrekken 
heeft hij het zijn volgelingen uit de 
sociaal-demokratische partij, 
waarvan hij voorzitter is, niet ge
makkelijk gemaakt Dit geldt tege
lijk voor de monarchisten en de 
kristen-demokraten die samen 
met de partij van de nieuwe presi
dent de Demokratische Alliantie 
uitmaken. De konservatieven uit 
de Alliantie zien in Balsemao's 
verklaring een uitnodiging om de 
harde konfrontatie met Eanes 
voort te zetten, terwijl meer be
weeglijke groepen binnen de D.A., 
al staan ze dan ook achter de 
doelstellingen van de verongeluk

te leider, voorkeur aan de dag 
leggen voor minder harde meto
des. Die doelstellingen zijn: de 
grondwetsherziening met uiter
aard het afschaffen van de fameu
ze Revolutieraad. De kortste weg 
naar dit doel zou er in bestaan met 
de socialisten van Mario Scares 
een soort verstandhouding rond 
de grondwetsherziening tot stand 
te brengen. Voor die grondwets
herziening is immers een meerder
heid van twee derden vereist 
Afgezien van hun marxistische op
rispingen en hun al goeddeels 
afgekoelde nationalizatiekoorts 
staan de socialisten toch positief 
tegenover het toetreden van hun 
land tot de EEG, een van de 
doelstellingen van de meerder
heid. Tegelijk zal de premier van 
nabij het doen en laten van de her
verkozen president moeten vol
gen. Eanes heeft immers zijn her
verkiezing aan socialisten en kom-
munisten te danken. KP-leider 
Cunhal kan nu de prijs voor zijn 
elektorale steun komen opeisen 
en revendikaties op tafel leggen 
die de inzichten van de meerder
heid doorkruisen. Meer dan ooit 
zal Pinto Balsemao moeten bewij
zen dat hij zijn aureool van grote 
verzoener waard is. 

Huis verkondigt hij standpunten 
die aardig gelijken op die van Dr. 
Kissinger en die bovendien de 
belangrijkste elektorale beloften 
van zijn president van tafel vegen. 
Richard Allen pragmaticus, of anti
kommunist zoals weleer? Dat zul
len we gauw ervaren als „straks" 
weer over Salt II wordt gepraat 
Dick is daar al erg op gebrand. 

Wereld -
nieuws 
• Galicië (noordwesten van Span
je) heeft nog voor het einde van '80 
in meerderheid voor een autonoom 
statuut gekozen: 70 % ja tegen 
20 % neen. Relativerend detail: 
slechts 28,2 % van de stemgerech
tigden was komen opdagen. Voor dit 
haast massale wegblijven kunnen 
niet eens slechte weersomstandig
heden worden ingeroepen: het weer 
was die dag zacht en mild. Boven
dien hadden de propagandisten de 
bevolking aangemaand om gebeur-
lijk het slechte weer te trotseren. 
,Anque Chova, Vota" — kom toch 
stemmen, al regent het — zo luidde 
de leuze in het Gallego, de taal van 
Galicië die meer bindingen heeft met 
het Portugees dan met het Castilli-
aans (in het Castiliiaans zou dat 
„Aunque llueva, Vota" geweest zijn). 
Galicië is de enige regio in Spanje 
waar de landelijke bevolking niet in 
dorpen gegroepeerd leeft maar van
ouds in alleenstaande k)oerdenjen 
voor haar, beslist niet paradijselijk 
bestaan vecht Het enige gewest ook 
waar de UCD (Demokratische Unie 
van het Centrum), de centrale rege
ringspartij, over een meerderheid be-
schikt Het was dan ook aangewe
zen dat de centrale regering daar 
verkiezingen voor een autonoom 
statuut zou organizeren. 
In opdracht van de kommissie voor 
autonomie doorkruisten ijverige pro
pagandisten veertien dagen lang het 
hele gewest Als de opkomst van de 
kiezers boven 30 % zou uitstijgen 
zouden ze 1.000 peseta's per dag 
verdienen. Daar dit percentage niet 
werd t)ereikt ging de premie nipt aan 
hun neus voorbij De neen-stemmers 
(20 %) lieten zich bij hun afwijzing 
van het autonoom statuut t>eslist niet 
door principiële t>eweegredenen lei
den. Ook zij zijn autentieke autono-
misten, maar keren zich tegen een 
aktieve kern die binnen de beweging 
voor linksradikaie streefdoelen op
komt In weerwil van het aanzienlijke 
percentage onthoudingen zuilen in 
mei of juni e.k. toch verkiezingen 
voor een streekpariement worden 
georganizeerd. 
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Volgens VS-ingenieur 
hoeft energie 
niets te kosten 
De 55-jarige Amerikaanse inge
nieur Harry Goldschmidt is de 
geestelijke vader van een batte
rijsysteem waardoor schone ener
gie aan krachtcentrales kan wor
den geleverd. Dit patent van 
600 biz. werd door de Amerikaan
se regering ontvankelijk verklaard 
en is in de VSA nog steeds het 
onderwerp van een diskussie, 
waarbij men nog steeds niet de 
durf heeft gehad om het in de 
praktijk te testen. Het zou bepaal
de (kern)plannen en doelstellingen 
wel eens omver kunnen gooien. 
Achttien jaar geleden was deze 
man de uitvinder van een nieuwe 
revolutionaire vaatwasmachine. 

Hij kwam toevallig tot de vaststel
ling dat een kombinatie van het 
onthardingsmiddel en een zinken 
werkelement in de machine voor 
gevolg had, dat zelfs na het uit
schakelen van de elektriciteit het 
apparaat onder stroom bleef 
staan. M.a.w. er werd een soort 
batterij gekreëerd. General Elec
trics heeft hem toen dertigdui
zend dollar voor zijn uitvinding 
aangeboden... om het projekt in de 
doofpot te stoppen, hetgeen ge
zien de kommerciële belangen 
ook gebeurd is. 

Harry Goldschmidt ging het ak-
kufenomeen verder uitwerken. 
Zijn revolutionaire teorie zou voor 
Vlaanderen een hergebruik van 
de bestaande steenkoolmijnen be
tekenen. Niet om steenkool te 

delven, want zo beweert Gold
schmidt (en dit heeft hij proefon
dervindelijk bewezen) het komt er 
gewoon op aan isotopen op de 
juiste plaats in de steenkoolmas
sa's in te planten, waardoor men 
een keten van positieve en nega
tieve polen verkrijgt, wat de es
sentie van een batterij is. 
,;Zelfs vanuit zee kan je energie 
opwekken. Door het gebruik van 
een bepaalde procedure worden 
de mineralen in het zeewater met 
een grote snelheid samenge
bracht waardoor automatisch 
energie vrijkomt (cfr. de ketting-
reaktie in de atomen)". Aldus in
genieur H. Goldschmidt 
Goldschmidts bevindingen wor
den regelmatig in erkende weten
schappelijke tijdschriften gepubli
ceerd, zodat men niet kan zeggen 
dat men hier (eens te meer) met 
een charlatan te maken heeft 
In Vlaanderen wordt Goldschmidt 
geïntroduceerd door de Vereni
ging voor Ekologische Leef- en 
Teeltwijze (VELT). De vereniging 
is vooral geïnteresseerd omdat de 
bevindingen van Goldschmidt ook 
kleinschalig, nl. voor serre-tuinbou
wers, kan gebruikt worden. 
VELT heeft de ingenieur uitgeno
digd voor een lezing en diskussie 
op 16 februari om 20 u. in het 
Museum voor Vlaams Kultuurle-
ven, Minderbroederstraat 22 te 
Antwerpen. 50 fr. voor niet-leden, 
40 fr. voor VELT-leden. (Een zak-
rekenmachientje meebrengenJ 

Op nieuwjaarsdag spoelden langs de Vlaamse kust tientallen met olie besmeurde vogels aan. 
Natuurgroeperingen probeerden hen met alle mogelijke middelen te redden. Niet zo maar een rampje in 
mineur maar de uitlopers van een natuurramp van nog ongekende afmetingen aan de Skandinavische 
kusten. 
Meer dan 150.000 vogels-onder-de-olie spoelden aan op de kusten van Denemarken, Noorwegen en Zwe
den. 
Heeft een olietanker zijn citernes in volle zee gespoeld, verliezen de boortorens in de Noordzee olie? Het 
is wachten op het labo-onderzoek. Feit is dat in het Deense Kattegat zo 'n 100.000 dode vogels geschat 
werden. Daaronder beschermde soorten als de papegaaiduiker, de zeekoet en de drieteenmeeuw. Op
dracht werd gegeven om de stervende vogels uit hun lijden te verlossen. Als de bliksem doken 
amateurgeweerhelden op om ook niet besmeurde vogels neer te knallen. (Wat voor een bloeddorstige 
soort zijn wij, mensen, toch?) 
Bovenstaande foto toont een troosteloze hoop vernietigde natuur. Staat ook dat de mensheid te wachten? 
Als wij verder aan doen met Lekkerkerk, Tessenderio, Laak, Nete en noem maar op? 

De boeiende wereld van de steen 
De redaktie van een weekblad 
ontvangt haast dagelijks uitnodi
gingen van verenigingen van alle 
pluimage en komaf. Heel wat van 
die dingen zijn vaak onbruikbaar, 
een politiek weekblad kent zijn 
grenzen. Sommige dingen bekijkt 
men wat meer aandachtig omdat 
ze echt aanspreken. Zo verging 
het ons met het drukwerk van de 
Geologische Kring uit het 
Vlaamsbrabantse Erps-Kwerps. 
Wij weten helemaal niet wie ach
ter deze Kring staat, of het be
stuur politiek zus of zo denkt 
gaat ons geen barst aan. Een 
zaak weten wij zeker: deze Kring 
doet goed werk en over dat werk 
— het beter leren kennen en 
liefhebben van onze aardkloot — 
willen wij het op deze bladzijde 
toch wekelijks hebben. 
Wij weten dat Vlaanderen tal van 
geologische verenigingen rijk is. 
Volgende bijdrage tot kennisma
king moet dan ook als een eresa-
luut gezien worden aan het adres 
van deze groeperingen die de 
natuur hoog in hun vlag hebben 
staan. En zo'n verenigingen zijn 
in Vlaanderen meer dan nodig! 

De Geologische Kring is een ver
eniging van amateurgeologen. De 
Kring stelt zich ten doel zijn leden 
te helpen bij de studie en het 
verzamelen van mineralen, ge
steenten en fossielen. 

Ledenvergaderingen 
Gewoonlijk de derde vrijdag van 
de maand om 20 u. op de gezellige 
Kultuurzolder van Erps-Kwerps 
(Dorpstraat 7). D^ bedoeling is 
door voordracht dia- of filmvoor
stelling, aanschouwelijke lessen, 
uitwisseling van informatie, enz. de 
leden wat meer kennis bij te bren
gen i.v.m. hun hobby. 

Deze bijeenkomsten vormen ook 
de gelegenheid om het Kring-
nieuws en de Kringaktiviteiten be
kend te maken en te bespreken. 
Ook niet-leden zijn hartelijk wel
kom. 

Informatieblad 
Via een maandelijks informatie
blad worden alle leden op de 
hoogte gehouden van wat reilt en 
zeilt in de „wereld van de stenen". 

Tentoonstellingen 
leder jaar wordt een didaktische 
tentoonstelling georganizeerd 
rond een aantal geologische te-
ma's en dit met „vondsten" van de 
leden. 

Publikaties 
Bij gelegenheid van die tentoon
stelling wordt ook een brochure 
„Geologie als hobby" uitgegeven 
waarin op een verantwoorde en 
verhelderende manier enkele van 
die tema's behandeld worden. 

Tijdschriften 
De Kring is geabonneerd op enke
le tijdstrijften die gratis van de 
leden uitgeleend worden. 

Zoektochten 
De Kring organizeert geregeld 
een- en meerdaagse zoek- en ver
kenningstochten op het terrein en 
dit zowel in binnen- als buitenland. 
Zo kan, wie wil, een eigen kollektie 
mineralen of fossielen opbouwen. 

Groepsuitstappen 
De Kringleden reizen en zwerven 
om te leren. In de loop van het jaar 
worden daarom ook een aantal 
instituten, musea en beurzen be
zocht Maar ook leerrijke natuur
wandeltochten en tK)eiende on

dergrondse mijnbezoeken staan 
op het programma 

Vindplaatsenkartoteek 
Alle geologisch interessante plaat
sen worden in kaart of op fiche ge
bracht Onmisbaar voor wie er 
eens alleen op uit wil trekken. 

Wie in de Geok)gische Kring van 
Erps-Kwerps geïnteresseerd is 
neemt kontakt op met Noël De-
langhe, Damiaanstraat 35 te 3120 
Tremelo (01&«).01.07). 

Een Vlaamse f onoplfiat of mtizlekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmxiziek — 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-
stadboekhandeU, Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel 
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodiiktles van Guido Ge-
zelle beschikbaar. 
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10 m Reportage 

Hongeren 
voor 

„U zijt welkom in het land der vrijheid en der 
mensenrechten", zo verwelkomde de Franse 
president Valéry Giscard d'Estaing de Pool
se paus Johannes Paulus II, bij zijn bezoek 
aan Frankrijk. 

Van Bastia tot Bonifaziu en Ajacciu ging er een scha
terlach op... Indei^daad, te Parijs — in het hart van dat 
Frankrijk — op 335 km van Brussel, hongeren 6 
Korsikaanse politieke gevangenen reeds meer dan 45 
dagen „om gerechtigheid" zonder dat de informatie-
media er ook maar één kik over gaven. In Brussel 
leven nochtans ongeveer 60 ingeschreven journalis
ten, „geakkrediteerd" zoals dat heet, bij de Europese 
gemeenschap. Zij heten de „best ingelichten" te zijn 
van het wereldjournalistenkorps. 

Tijdens het vele werk van iedere dag door, telefoneert 
onze Korsikaanse zusterpartij, de Union diu Populu 
Corsu (Unie van het Korsikaanse Volk) in het raam 
van de Europese Vrije Alliantie (ons Europees samen
werkingsverband) om hulp. 

Kon het zinvoller zijn dan in Europese natonalistische 
verbondenheid de kerst- en nieuwjaarsboodschap in 
Parijs te delen met de Korsikaanse hongerstakers? 
Daarom vertrokken schepen André de Samblanx 
(Aarschot) en kamerlid Willy Kuijpers symbolisch op 
zondag 21 december 1980 naar Parijs, St.-Merry. 

Bastelica: driehonderd vijftig mensen op een eiland... 
Bastelica ligt mooi tegen een hoge 
Korsikaanse helling aangebouwd. 
Onder de leiding van de familie Lo-
renzoni namen enkele nationalis
ten het lot van hun eigen dorp te
rug in handen. De meesten onder 
hen zijn tuinbouwers. Stilaan her-
groeit het vertrouwen in zichzelf. 
Huizen worden gerestaureerd, 
koöfieratieve akties ontstaan. In 
het verre Parijs — meer dan 
1.000 km in vliegvlucht ver — 
houdt Lucien Felli — advokaat — 
zich nauw verbonden met zijn 
herwordende dorpsgemeen
schap. Vóór twee jaar zou hij in 
Bastelica voor Maurits Ctoppieters 
en mezelf een uitstekende gids 
zijn. „Bastelica herleeft!". En hij 
wees na zovele jaren verval, de 
heraanplantingen en de restaura
ties aan. 
Bastelica is één van de 365 dorp
jes van dit eiland dat nog slechts 
225.000 inwoners telt. meer dan 
één miljoen Korsikanen leven op 
dit ogenblik verspreid over de hele 
wereld vooral in Venezuela, Puer-
to-Rico, Haïti, San Domingo, Ga
bon, Senegal, Ivoorkust, Canada, 
enz. De grootste Korsikaanse ko
lonie buiten Korsika is — zoals het 
ook voor de Bretoenen het geval 
is — Parijs! Ook voor Frankrijk blij
ven de Korsikanen immers, naast 
de Vlamingen, Bretoenen, Nor-
mandiërs, Elzassers, Oksitanen, 
Katalanen en Basken een goedko
pe kolonie-. 

De slachtoffers 
bestraft-
Zondagavond 6 januari 1980 rijdt 
vanuit Ajacciu op de kronkelige en 
smalle wegen een auto naar Bas
telica Aan het stuur: Pierre Bertoli-
ni, kommandant van de brand
weerbescherming, naast hem 
Alain Olliel, een wapenhandelaar, 
achterin Yannik Leonelli, een 31-ja
rige technicus — later zal blijken: 
een huuriing! Alle drie zijn ze 
gewapend — hun bedoeling: de 
ontvoering van Christian en l\/lar-
cel Lorenzoni Deze twee van de 
vier broers Lorenzoni zijn tuinbou
wers, geitenkwekers en hebben 
reeds heel wat te verduren gehad 
voor hun nationalistische houding. 
Marcel bezette in 1975 samen met 
dokter Simeoni de wijnkelder De-
peille in Aleria om de Franse kolo
nisatie van de oostvlakte aan te to
nen. Christians jeep ontplofte on

verwachts in 1978. Nu liggen voor 
hen in de Capo di Feno (Neder
lands: Hooikaap) twee bootjes te 
wachten; het ene wil het andere 
naar de open zee slepen om er de 
ontvoerde gebroeders Lorenzoni 
mee in de lucht te laten vliegen. 

Het welomschreven plan van de 
drie „barbouzes" lukt echter niet.. 

De derde — met een Bretoense 
voornaam! — speelt dubbel spel. 
Leden van de UPIC staan klaar en 
vangen het terroristische drietal 
op — Leonelli zal later ontsnap
pen. Zonder veel moeite bekent 
de 56-jarige oud-kapitein van het 
Franse leger, Pierre Bertolini, dat 
hij betrokken was bij 48 aanslagen 
op Korsikaanse nationalisten en 
dat ze op weg waren om de 
morele leiders van het herlevende 
Bastelica te ontvoeren. Later zal 
hij officieel ten aanzien van de 
prokureur van de republiek, Xavier 
Ponteani, hetzelfde herhalen op 
15 januari 1980! De UPIC-mensen 
brengen het drietal over naar een 
„foyer rural" en verwittigen rijks
wacht parket en de prefekt Zij 
vernemen dat Alain Olliel een twij
felachtig mannetje is, dat tijdens 
zijn legerdienst werd veroordeeld 
voor acht jaar hechtenis omwille 
van wapendiefstal maar plots „ge
rehabiliteerd" werd... In de brieven-
tas van Bertolini vinden ze een 
lidkaart nr. 20432 van de Service 
d'Action Civique en eentje van de 
Gaullistische RPR-partij nr. 
542232... Zij besluiten „hun gevan
genen slechts over te leveren na
dat ze deze mensen met hun 
wapens en hun plannen zullen 
getoond hebben aan de wereld
pers. Dat delen ze mee aan de 
CRS-kapitein Prouteau, een oud-
para net zoals Marcel Lorenzoni 
en die de-verbindingsman van het 
eerste uur wordt In Parijs rea
geert men anders: géén schan
daal! Raymond Barre, die Bertolini 
nog op 8 december 1978 in het 
hospitaal opzocht na een aanslag 
op Bertolini's wagen, komt tussen
beide. Met man en macht omsin
gelt de CRS het hele dorp... en de 
vlam slaat in de pan. Ook RPR-par-
lementslid voor Korsika, Bozzi, 
destijds mede-oprichter van de 
Service d'Action Civique, leidt 
mee de aktiviteiten. Meer dan 70 
mensen van het 350-tellende dorp
je Bastelica worden huis na huis 

aangehouden. De angst stijgt en 
met groot geluk en veel moed 
wagen zeven auto's, waarin de 
aangehouden Bertolini en Olliel, in 
razende vaart een doorbraak naar 
Ajacciu. Het lukt! Zo bereikt de 
Bastelica-groep de voornaamste 
stad van Korsika. Zij hopen daar 
hun perskonferentie te houden. In 

het Hotel Fesch, dicht bij het Dia
mantplein van het voorname 
Quartier des Salinnes, laten enke
len met hun „gevangen tweetal" 
zich inschrijven als toeristen. De 
perskonferentie wordt voorbereid. 
Maar de CRS is hen op het spoor 
gekomen. Als ratten zitten ze ook 
hier in de val. 

De slag om het 

Hotel Fesch 

De Franse autoriteiten geven vrij 
vlug een perscommuniqué uit 
waarin ze beweren dat de nationa
listen de zestien overige hotel-
kliënten als gijzelaars gebruiken. 
Niets is minder waar dan dat; wat 
later zal blijken uit de getuigenis
sen. Intussen is echter in de stad 
een enorme sympatie-aktie op 
gang gekomen. De CRS heeft het 
zwaar en is biezonder zenuwach
tig. In de schemeravond beschie
ten ze een R 14, die plots voior een 
CRS-barrikade stopt en terugrijdt 
In de auto zaten twee jockey's die 
helemaal niets met de zaak te 
maken hadden. Pierre Marangoni, 
23 jaar, wordt in zijn rug door twee 
CRS-kogeis getroffen: dood; 
naast hem wordt Noël Gotho, 25 
jaar, erg gekwetst. Wat verder 
gebeurde hetzelfde. Twee meisjes 
in een Renault rijden voor een 
versperring terug en worden van
achter beschoten door de CRS. 
Michéle Lenck, 32 jaar, psycholo
ge en dochter van een bekend 
dokter in Ajacciu is dood. Berthe 
Valy, 31 jaar, lerares, wordt aan 
het hoofd gekwetst En plots ont
staat er een vuurgevecht waarbij 
vier CRS-mannen geraakt wor
den; Hubert Massol zal sterven... 
Intussen is in het Hotel Fesch de 
spanning erg gestegen. De ge
broeders Lorenzoni nemen hun 
verantwoordelijkheid en willen de 
veldslag rond het hotel niet verder 
laten uitbreiden. Zij zullen zich met 
hun „gevangenen" overgeven op 
voorwaarde dat zij — als bewijs 
van hun onschuld en hun niet-
terrorist-zijn — hun jachtwapens 
kunnen neerieggen in het ge
meentehuis van Ajacciu. Diezelfde 

St-Merry, afgeleid van de Latijnse 
naam Medericus, is één van de 
eerste Parijse heiligen uit de vijfde 
eeuw, de bekende vlamgotische 
kerk met haar pastoraal centrum, 
in de kern van het oude Hallen
stadsdeel Beaubourg, vlak naast 
het nieuwmodische „Centre Pom
pidou". 
Aan de ene zijde loopt de drukke 
Lombaardenstraat, duidend op de 
vroeg-middéleeuwse bankiers die 
zich naast de kerk vestigden, nu 
bevolkt door tippelaarsters en ge
pensioneerden; aan de oostzijde 
de hernieuwde Glasblazerijstraat, 
waarlangs destijds een Romeinse 
heirweg de Seine overtrok. 

Op zondag 20 december 1980, 
zou Abbé Pierre Piétri er voor een 
volgelopen kerk Parijse Korsika
nen en familieleden van de gevan
genen, een „Messa Rumana in 
lingua Corsa" opdragen; achter
aan zat een rij „stillen" vredevol 
toe te kijken... Nog een drietal 
keren zouden ze ons een intimide
rend bezoek brengen in het pasto
raal centrum, vlak naast de kerk 
waar pastoor Chalombart de hon
gerstakers en de Vlamingen zon
der vaar noch vrees voor de Fran
se politie, had ontvangen. Georges 
Vandendriessche, een Parijzenaar 
afstammend van Vlamingen, hield 
er als huisbewaarder stipt de 

Kamerlid Willy Kuijpers Clinks) en 
de schepen André de Samblanx in 
gesprek met de UPC-voorzitter, 
dr Simeoni Onze mandatarissen 
brachten een groet van Vlaamse 
solidariteiti 

wacht, telkens verwittigend: „Les 
flics sont la!". 
Met stukken en brokken verna
men we van de ouders der gevan
genen, van zusters en broers het 
hele Bastelica-verhaal, symbolisch 
klinkend voor 'n eilandje dat het 
voor zijn volksrecht opneemt te
gen 'n Jakobijnse, goed-uitgeruste 
Franse staat.. 
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Reportage 

Europese Volks-
hogeschoolreizen 
Voor de 2de maal richt het L 
Dosfelvormingscentrum een̂  
2de Vlaanderen-Corsica-ont-
moeting in tijdens de 2de helft 
van augustus 1981. Elkeen kan 
mee! 
Inleidingen over leven en ge
schiedenis van Corsica, sport 
tochten, gemeenschapsleven-
in-familieverband enz-
ffe/s/e/d/nsr: Willy en Lieve KuiJ-
pers-Oevijver; André en Hed-
wig De Samblanx-Van de Perre. 
Inschrijvingen beperkt tot 50 
personen, bij Europese Volks-
hogeschoolreizen, Omwente
lingsstraat 15, 1000 Brussel. 

nacht stappen doorheen de gezui
verde straten van de stad, een 
veertigtal nationalisten, tussen hen 
in: Bertonini en Olllel! De oude 
strijdzang „O Columbu" en het 
nationaal lied „Dio vi salvi regina" 
weerklinken. Maar dan wordt de 
hele groep aangehouden... door de 
CRS. 

En de wereld zwijgt.» 
De grote persagentschappen ge
ven enkele lijntjes door zonder 
achtergrondgegevens. Sedertdien 
blijven acht Korsikanen aangehou
den, ver van hun land, op meer 
dan 1.200 km treinreis van Korsi-
ka, in de gevangenissen van Fres-
nes, ook bekend bij de Vlamingen! 
In de „Santé"-gevangenis van Pa
rijs en in Fleury-Mérogis. Bertolini 
wordt in juli vrijgelaten, Olliel in 
november 1980... Zij gaan vrijuit: 
geen vervolging meer! Alhoewel 
hun verklaringen en voor de pro-
kureur van de republiek, Xavier 
Pompeani, bindend en voldoende 
beschuldigend waren... De acht 
Korsikaanse nationalisten moeten 
voor de Franse uitzonderings
rechtbank, de beruchte Cour de 
Süreté de l'Etat, komen op 15 ja
nuari 1981. Het wordt het „proces 
van een volk". Tegen deze recht
bank en omdat ze als „politieke ge
vangenen" willen behandeld zijn, 
gingen zes onder hen sedert 
11 november '80 in hongerstaking. 
Meer dan 45 dagen houden ze het 
vol; Michel Polini, een 43-jarige 
tuinbouwer uit Ghisonnaccia, be
geeft op 22 december. Bewuste
loos wordt hij overgebracht en 
gevoed. In de parochiezaal van St-
Merry in het hartje van Parijs, 
leefden de familieleden, waarvan 
de meesten in het zwart gekleed, 
met de hongerstakers mee... Voor 
hen werd het geen Kerstmis. Sa
men met hen hebben Willy 
Kuijpers en André De Samblanx, 
meegeleefd... 

Aanbevolen 
lektuur 
• „Pasquale Paoli - Père de la Patrie 
Corse" door M. Bartoli met voor
woord van Mr. Lucien Felli, uitgave 
Albatros, Parijs 1974. 
• „Une Mémoire pour la Corse" door 
Pascal Marchetti, uitgave Flammari-
on, Parijs 1980. 
• „Histoire, Mutations et Contradicti
ons de la Corse"door Antone Lameta, 
Licentiaatstesis Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Parijs 
1980. 
• „Le Proces d'un Peuple", uitgave A. 
Riscossa, rue Marbeuf, 20220 Bastia. 
• „Portret van Corsica", door J. Do-
minicus, uitgave Gottmer, Haarlem 
1980. 
• Reisbundel „Eerste ontmoeting 
Vlaanderen-Corsica", Europese 
Volkshogeschoolreizen, L Dosfel
vormingscentrum, Gent 1980. 
• „WIJ, Vlaams Nationaal", 26ste jaar
gang nr. 38, 18 sepL 1980. 
• „Nieuw Vlaanderen" 13de jaargang 
nr. 6, december 1980. 
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Corsica: 

waar de franskiljons 
barbouze heten... 

PER BASTELICA 

Barbouze, een scheldnaam voor' 
de Frans-patriottische geheime 
dienstmannen, officieus georgani-
zeerd als een Police Parallèle. Op 
Corsica ageren ze gewelddadig in 
de groep Francia (Front d'action 
nouvelle centre l'indépendance et 
l'autonomie), opgericht in decem
ber 1978 door Pierre Bertolini, een 
Frans „pied noir" geboren te Casa
blanca, Marokko op 6-12-24, oud-
kapitein van het Franse leger met 
26 jaar dienst oud-weerstander 
en kommandant van de brand
weer te Ajacciu. Deze groep om
vat volgens de verklaringen van 
Bertolini, een vijftigtal personen, 
gespreid over heel Corsica Ze 
zijn belast met het volgen van de 
aktiviteiten der oud-autonomisten 
en hebben — naast de andere 
aktiviteiten — 47 plastikages uit
gevoerd tussen december 1978 
en december 1980. Service d'Ac
tion CIvique heropgericht door 
Roger Frey, minister van Binnen
landse Zaken in 1968, na de mei
onlusten. Deze groep rekruteert 
onder meer „zware jongens" om 
de veiligheid van een aantal perso
nen te waarborgen. Deze groep 
had reeds haar grote operationali-
teit bewezen tijdens de OAS-aan-
slagen ten tijden van de oorlog in 

Algerië. De Gaullistische invtoed Is 
in deze groep zeer sterk. 

FNLC = Fronte di Liberazione 
Naziunale di a Corsica = een 
klandestiene groep, hoofdzakelijk 
jongeren, opgericht in 1977. Zij 
voeren met de regelmaat van een 
ktok plastikages uit hoofdzakelijk 
tegen officiële gebouwen van de 
Franse staat Tot op heden viel er 
ten gevolge van deze daden nog 
geen slachtoffer te betreuren. 

UPC = Unione di u Populu Corsu 
= naam voor de Corsicaanse 
nationalistische partij, letterlijk ver
taald: Corsicaanse Volksunie, in 
1977 opgericht door dokter Ed-
mond Simeoni. Het UPC-program^ 
ma stemt bijna helemaal overeen 
met dat van de Volksunie. Het' 
voornaamste doel ervan is de au
tonomie bereiken via de herzie
ning van artikel 72 van de Franse 
grondwet Bij herhaling heeft de 
UPC alle geweld als metode var) 
de hand gewezen en dokter Sime
oni verklaarde ons nog in augus
tus 1980: .De Franse overheid 
zou ons maar al te graag In een 
geweldscirkel willen lokken, 
waardoor zij — dank zij hun 
politioneel-militaire uitrusting — 
ons vlug de baas zouden zi jnT 

Veel meer dan zee, zon en strand. 
Oppervlakte: 8.722 km2 zo
wat de helft van Vlaanderen 
of wie het anders horen wil 
540 maal de oppervlakte van 
Brussel 19! 
Bevolking :tn 1913 telde Cor
sica nog 318.500 inwoners. In 
1946 267.873, nu ongeveer 
215.000. De oorzaken van 
deze afslanking? 
Ekonomie: In 1938 voerde 
Corsica voor 26 miljoen Bel
gische frank in en voor 6 
miljoen uit De jongst bekerv 
de cijfers (1949) vermelden: 
344 miljoen invoer en 84 mil
joen uitvoer! De 
belangrijkste ekonomische 
aktiviteit is nog steeds de 
landbouw, vooral wijndruiven. 
80 % van al de landbouw
gronden zijn in handen van 
niet-(Dorsicanen, vooral 
„pieds-noirs" die dit Corsi
caanse land na de Algerijnse 
krisis, met staatssubsidies 
kochten. Alle energie komt 
van buitenaf, nochtans is het 
eiland zelf goed in staat in al 
zijn energiebehoeften te 
voorzien, dank zij het enorme 
hoogteverschil, dat water
kracht inhoudt Ook het toe
risme is erg belangrijk, maar 
slechts in zeer kleine mate in 
Corsicaanse handen. 
De toekonistmogelijkheden 
van Corsica zijn erg groot: 
1. petroleumbezit langsheen 
de westkust; 2. de Corsicaan
se ondergrond Is zeer rijk 
aan: amiant nikkel, lood, ko
per, zink, fluor, antimonium; 3. 
marmer, graniet porfier, as
best zijn er voorhanden; 4. de 
mogelijkheden van het toeris
me; 5. de gemengde land
bouw. 

Alleen het gecentralizeérde 
Frans-Parijse bestuur verhin
dert een eigen opgang. Corsi
ca roept in heel de wereld en 
in Vlaanderen slechts het 
beeld op van zon, zand
strand, zwemmen, wat legen
de en het maquis...! Maar er is 
meer op dit eiland: er leeft 
een volk, met een eigen taal 
en een eigen beschaving. 
Ook voor ons, Vlamingen, is 
die beschaving een stuk met 
ons verwant Zij behoort tot 
de hele Middellandse zee-
wereld, waar de tweede wieg 
van de Westeuropese be
schaving stond. OjTsica's ge
schiedenis begint inderdaad 
niet met Bonaparte; de men
hirs, Aleria en zelfs de onaf
hankelijke Corsicaanse staat 
die van 1755 tot 1769 „leefde" 
bewijzen wel anders! 
Een paar feiten trierover: 

• F^eeds in 1755 voorzag 
Pascal Padi (de Corsicaanse 
Willem van Oranje) in zijn 
grondwetsontwerp, het recht 
voor ieder volk om over zich
zelf te beschikken. In de 
nieuw Ofjgerichte Corsicaan
se staat werd „alle macht aan 
het volk" toegekend. 
De Universiteit van Corti, ge
sticht in 1765, onderrichtte 
gratis! Maar toen de Franse 
veroveraars in 1768-69 het 
eiland veroverden, sloten ze 
deze unieke instelling en_. tot 
op heden is zij — niettegen
staande alle beloften — nog 
niet heropend. Zo dienen alle 
Corsicanen universitaire vor
ming elders te zoeken. 
• Ook de traditionele Corsi
caanse ekonomie werd door 
de Franse verovering vernie

tigd. Hoofdzakelijk te wijten 
aan twee faktoren: 
1. De doeane-ordormantie 
van 1818: hierdoor werden 
alle Corsicaanse produkten 
bij uitvoer maximaal b e i ^ t en 
werd er geen invoerbelasting 
voor produkten van het vas
teland opgelegd. 
2. De grote ontvolking. 
• In 1957 werd voor het 
eerst in Parijs een ontwikke
lingsplan (onder leiding v»» 
Guy MoleO voor Corsica, 
goedgekeurd. Twee ontwik
kelingsmaatschappijen wer
den opgericht: 
1. SETCO (Société pour l'é-
quipement tourstique de la 
(>>rse} maar dit plan heeft 
enkel de grote Franse hotel
ketens hun overstap doen 
wagen naar het eiland. Z o 
vinden we het grootste deel 
van de kust opgekocht door 

SJïIiMÖic: 

de groep RotschikJ, Devèze 
enz_ Alles, van studie tot 
personeel, alle voorzieningen 
werden ingevoerd. Meer dan 
86 % van aHe winsten vkieten 
terug naar het vasteland-
2. SOfVIIVAC (Société pour 
la mise en valeur agricole de 
la Corse). Uit dit plan ont
stond een typische niet-Ck)r-
sk:aanse agri-kultuur. De en 
genaars w i de lenderijen 
wrtsnen meestal niet zélf op 
het eiland. Nkxxdafrikanen 
doen er het lage kxsnwerk als 
gastarbeiders. En zoals hoger 
vermeld zijn het vooral oud-
kok>nia]en die de 22.000 ont
gonnen hektaren bezetten in 
een mono-kultuur. De traditio
nele Corsicaanse larxJbouw, 
cfie een veelzijdige famifiebe-
drijvighekj was, verarmt ver
der met voorbijgestreefde 
techniekea Het is dikvirijis 
moetlt|( om de zo-aangepre
zen Corsk:aanse prodvdcten, 
zoals kaas en vleeswaren, te 
vinden- In Corsk:a groeit 
echter een bewustzijn tussen 
een groep mensen die het 
aankunnen zowel op het ei
land sis er buiten. Het ^«land 
is vruchtbaar en heeft een 
rijke ondergrorxi. De zee. de 
zon en de energiemogefi|(he-
den zijn waarborgen voor 
een toekomst 

De ligging van het eiland in 
het MkJdeHarKise zeegebied, 
tussen het industriële Europa 
en de Derde WereW van Afri
ka, biedt onverhoopte moge-
lijkhedea Alleen de politieke 
wH nK)et aanwezig zijn om 
^ e s in vorm te gieten. Dit kan 
aUeen maar door zelfbestuur 
dank zij het federafisme. 
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Zaterdag 
JANUARI 

BRT 1 
14.00 Open school. - 1530 Dag 
aan dag (info). — 16.00 De kleine 
ark (film). — 17.35 Biljarten (drie
band). — 18.35 Paulus de boska
bouter. — 18.40 De ongekxjflijke 
detectives (strip). — 19.00 Video 
(wat en hoe). In de reeks 
„Vrijetijdstema's" een reportage 
over het gebruik en de mogelijkhe
den van video in de industrie, het 
onderwijs en het vormingswerk. 
Ook het aktief en passief gebruik 
thuis worden nader belicht — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De kolle
ga's (fJ. — 20.45 Terioops. — 2130 
Gijzeling op zee (fJ. — 23.05 
Nieuws. 

NED. 1 

1020 Open school. - 1530 
Nieuws. — 15.32 Een dagje bij de 
klown Dimitri (film). — 16.17 De 
dieren van het groene woud. — 
16.40 Ren je rot — 17.45 Or & zeg
genschap Onfo). — 19.00 Woody 
Woodpecker (strip). — 19.06 De 
hulk (f J. — 20.00 De show/bizzquiz 
0«wis). — 21.37 Nieuwa — 21.55 
Derrick (f J. — 22.55 Aan ons de 
keus (over ekonomie). — 23.45 
Nieuws. 

NED. 2 

Sinbad de zeeman (strip). — 1925 
Onder een dak (info). — 20.00 
Nieuws. — 2027 Thomas en Sarah 
(fJ. - 2120 Brandpunt - 21.55 
Sport op zaterdag. — 2225 Alle 
zegen komt van boven (fJ. — 
22.50 De tafels van tien 
(gdsdienst). — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Le gendar
me è New York (film). — 22.05 Iné-
dit (1939 tot 1945 in amateurfilms). 
— 23.05 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Hamburger 
bier (teater). — 21.55 Nieuws. — 
2215 Nur computer morden leise 
(film). — 23.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Ein zauber-
haftes Biest (fJ. — 20.15 Allein 
gegen das Gesetz (film). — 21.40 
Nieuwa — 21.45 Das aktuelle 
Sport-Studio. — 23.45 Nieuwa 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktuairteiten. — 
20.00 Nieuws — 20.15 Het symfo
nie-orkest van de Beierse omroep. 
— 21.45 Wie gewonnen, so zerron-
nen (tv-film). — 23.10 Ripper com
petition (korte film). 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 1930 L'homme 
qui valait trois milliards (f J. — 20.30 
Sentimentalement vótre (film). — 
22.15 La mort d'un cycliste (film). 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les Paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuwa — 20.30 Numero un 

(variété). — 21.45 Rebecca (fJ. — 
22.30 Ces rois du rock'n roll (over 
rock). - 23.30 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuwa - 20.35 Les fian-
cées de l'empire (fJ. — 21.35 Celle 
qui danse (variété). — 23.25 
Nieuwa 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 La kJcandiera (film). 

Zondag 
JANUARI 

BRT 

9.15 Ken uw recht (open school). 
— 9.45 Telegym (turnen). — 10.00 
Eucharistievienng vanuit Ruis
broek. — 11.00 Konfi-ontatie (de-
baO. — 12.(X) Nieuws voor gehoor
gestoorden. — 1430 Voor boer en 
tuinder (open schooD. — 15.00 
Sesamstraat — 15.30 Het gebo
cheld paardje (animatiefilm). — 
16.40 Biljarten (drieband). - 17.40 
Sportuitslagen. — 18.30 Paulus de 
boskabouter. — 18.35 Leven_ en 
laten leven (kwis). — 19.45 Nieuws. 
— 20.00 Sportweekend. - 20.30 
Palmerstown, USA (fJ. - 2120 
Ook dit is leven (gefilmd portreO. 
— 22.05 Lied van mijn land (Vlaanv 
se liederen). — 22.30 Nieuwa 

NED. 1 

15.40 Kampioenschappen schaat
sen (reportage). — 17.00 Kies het 
leven (over teologie en gelooO. — 
19.00 Nieuws. — 19.05 De water
spreeuw, de Pyrenese desman en 
de ijsvogel (dok). — 19.55 Het gat 
in de muur (f J. — 2020 Kijk haar 
(vrouwenprogramma). — 21.00 
Late Lien show. — 21.50 De ach
terkant van het gelijk (debaO. — 
2250 Nieuwa 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Sprookjes 
uit verre landen. — 15.45 Strijd der 
planeten (SF-strip). — 16.10 Jonge 
mensen op het koncertpodium. — 
17.05 Studio sport I. - 17.48 150 
jaar België (dok). — 18.30 Sesam
straat — 18.45 Sprekershoek — 
19.00 Studio sport II. - 20.00 
Nieuvi^. — 20.10 Horizon (popu
lair-wetenschappelijk programma). 
— 20.45 Vals plat (reportage). — 
21.30 Ripping yams (tv-ftim). — 
22.00 Een held van onze tijd (ver
halen). — 23.00 Nieuws. 

RTB 
12.00 Faire le point (debaO. -
19.30 Nieuwa - 19.55 Tic-tac-
show (speO. — 21.10 La cible (tv-
film). — 22.50 Nieuwre. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Tatort (fJ. 
— 21.50 Waarschuwingsprogranv 
ma — 21.55 Nieuws. — 22.00 
Tucht en ontucht (dokj. — 22.45 
Over de wet op persvrijheid. — 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 De geschie
denis van een verdeeUe natie. — 
20.15 Waterioo (evocatie). — 2225 
Nieuws. — 22.40 Experimenten, 
improvizaties. Spielereien. — 2325 
Nieuws 

— Verlichting, Pcx)lse film uit 1972 met Stanislaw Latallo en Monika 
Dzienisiewicz-Olbrychska. 

Dinsdag 13 jan. om 20 u. 45 op BRT 2. 

TV-programma's 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Die Welt 
des Femsehens (f J. — 21.00 Aus-
landsstudk). — 21.45 Spatere Hei-
rat nicht ausgeschlossen. — 22.30 
Driezach special. — 23.30 Nieuwa 

LUX. 

20.00 Dróles de dames (fJ. -
21.00 Boom (film). 

F 1 
1925 Les animaux du monde 
(dok). - 20.00 Nieuwa - 20.30 
100.000 dollars au solell (avontu
renfilm). - 22.30 Recital Margalit 
(piano). — 23.10 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuwa — 20.35 Le leader 
(f J. — 22.05 Document de creation 
(dokJ. - 23.00 Petit théêtre d'An-
tenne 2 (monoloog). — 23.30 
Nieuvfö. 

F 3 

20.00 Benny HUI (humor). - 2030 
Marguerite Yourcenar (portret van 
een schrijfster). — 21.35 Une hls-
toire immortelle (tv-filnn). — 22.30 
Tex Avery (strips). 

Maandag 
12 JANUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter. — 18.05 
Maja de bij (strip). — 1830 Bon
jour la France (Open schooO. — 
19.00 Egypte (dok). - 19.45 
Nieuwa - 20.15 De Mallens (fJ. 
— 21.05 Sportshow. - 21.50 Zelf
hulpgroepen voor muco-patiëntea 
— 22.30 Nieuws en weerbericht 

NED. 1 

1830 Nieuws voor de jeugd. — 
18.36 Sesamstraat — 18.50 Klem 
(Info). - 19.00 Heldl (strip). -
1925 Hier Parijs, hier Jan Brusse. 
— 19.35 Abba, daar vraag je me 
wat.. - 20.00 Moordbrigade KI (f J. 
— 21.00 Wie van de drie? (kwis). 
— 21.37 NIeuvire. — 21.55 Driester 
(Info). - 22.55 M.A.S.H. (fJ. -
2325 Nieuws. 

NED. 2 

ia57 Nieuws. - 18.59 De Vijf (fJ. 
— 1925 Angie (fJ. - 20.00 
Nieuwa - 2027 Het Debuut (film). 
— 22.00 Aktua TV. - 22.35 Soap 
(f J. - 23.05 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuwa - 19.55 Attention, 
les enfants regardent (politiefilm). 
— 23.00 Nieuwa 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. — 19.55 
Tati le Perrugui (Waals toneel). 

LUX. 

19.00 Nieuws. — 1926 Le parti 
d'en rire (spel). - 20.00 Chips (f J. 
— 21.00 Le grand frisson (film). 

F 1 

1920 Regionaal nieuwa — 19.40 
Les Paris de TF 1 (speü. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Un gendarme é 
New York (film). - 22.10 De 
USSR 1945-1980 (dokJ. - 23.10 
Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuwa — 20.35 Question 
de temps (Aktuallteitenmagazine). 
— 21.55 Hlstoire de ('Alpinisme 
(dok). - 23.15 Nieuwa 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 20.30 L'Hériter (film). - 2215 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuwa — 20.15 Unter der 
Trikolore (fJ. — 21.15 Diagnose: 
vrijheid geneest — 22.00 Liebe ist 
doof (f J. — 22.30 Tagesthemen. — 

23.00 Die neuen Lehrer (film). -
1.05 Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-joumal. - 2120 Es 
geht seinen Gang oder Mühen in 
unsere Ebene (tv-film). — 23.05 
Zeugen des Jahrhunderts. — 0.05 
NIeuvw. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Wie uns die 
Nachbam sehen. — 21.45 EIne 
Fresse zum verileben (film). — 
23.15 Hübner—Kortschnol (scha
ken). — 23.45 Nieuwa 

Dinsdag 
[ 13 JANUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de Boskabouter. — 18.05 
Sesamstraat — 18.35 Ik lees, jij 
leest zij (nog) niet (Open SchooD. 
— 19.()5 Toets (jongereninfo). — 
19.45 Nieuwa — 20.10 Olivia New
ton-John Hollywood nights (show). 
— 21.00 Verover de aarde (over 

zilver). - 21.50 \.Q. a<wis). - 22.15 
Koncert (Prokofjev en Bartok). — 
23.05 Nieuwa 

BRT 2 

20.10 Het geheime leven der die
ren (dok). — 20.35 Veriichting 
(film). — 22.05 Bonjour la France 
(Open school). 

NED. 1 

18.30 Nieuws voor de jeugd. — 
1836 Sesamstraat - 18.50 Pas
poort (voor gastart>elders). — 
19.00 EO-kindericrant — 19.30 De 
jaren tachtig en daama — 2020 
Terrorist tussen twee vuren (TV-
spel). — 21.00 God wil wonen bij 
de mensen. — 2125 EO-aktief. — 
21.37 Nieuwa - 21.55 Op zicht 
(Kunstmagazine). — 22.30 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuwa — 18.59 Hotel „De 
witte raaf' (f). — 1925 Jack Jersey 
in Sri Lanka (show). — 20.00 
Nieuws. — 20.27 Verscheurde 
stad (f). — 21.20 K/llnIvoetbalshow. 
- 22.10 Hier en nu (Info). - 22.50 
Mijn verre naaste (dok). — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-

m 
teiten. — 19.30 Nieuwa 
Les bons debarras (tv-
21.50 Sylvaln ou l'enfanc 
(portret). - 22.20 Voyi 
O^abareü. - 22.50 Nieu 

RTB 2 
18.30 The Muppet show 
Vidéographie (amateurfil 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 S 
21.00 Aktualiteitenrubnek 
Hagen (O. — 22.30 Tag< 
- 23.00 Duits kabaret ui 
'20. - 23.50 Nieuwa 

ZDF 
19.00 N ieuwa- 19.30 Dl 
CTV-film). - 21.00 Heu 
— 2120 Portret van eer 
capte vrouw. — 22.05 
tenkrieg (film). - 23.4E 

D 3 
19.45 Famlllenrat Ik ben 
jij. - 21.45 ...Linie 12 ( 
22.30 Psychiatrie auf neu 
(Reportage). — 23.15 Ni 

LUX. 

19.00 Nieuwa - 1926 I 
fort (SpeD. - 19.45 Entre 
chats. — 19.55 RTL-flash 

Z A T E R D A G C10 janJ - The little Ark, de 
zaterdagmiddagfilm op BRT is een verfilming van een 
roman van Jan de Hartog, gemaakt door James B. Clark 
Cl 971). Zoals zijn andere boeken schreef Jan de Hartog 
ook deze oorspronkelijk in het Engels (in 1953).Een jaar 
later kwam de Nederlandstalige versie uit Het verhaal 
speelt zich af in Nederland. Aan de film hebben diverse 
akteurs uit Nederland meegewerkt en er wordt zowel 
Engels als Nederlands gepraat De roman is gesitueerd 
ten tijde van de watersnoodramp van 1953. Jan en 
Adinda, twee weeskinderen, worden door een red
dingsboot opgepikt Zij willen echter terug naar het dorp 
om hun pleegvader te zoeken... BRT besteedt uitgebreid 
aandacht aan het biljarttomooi (kampioenschap drie
banden) in Oostende. Vrijetijdstema's gaat over gebruik 
en mogelijkheden van video in industrie, onderwijs en 
vormingswerk. Na het journaal en De Collega's gaat 
BRT verder met Terloops: altijd toch het bekijken 
waard, en de 2de aflevering van Gijzeling op zee, een 
spannende driedelige Amerikaanse thriller (The French 
Atlantic Affair). Ondertussen zijn aan boord van de 
„Festivale" dertien doden gevallen. Het ziet er niet 
rooskleurig uit voor de kapitein, zijn bemanning en de 
2.000 passagiers. Maar in Parijs wordt het eerste 
sukses geboekt.. Tros (Ned. 1) start vanavond met de 
reeks Aan ons de keus (Pree to choose) over de teorie-
en van de omstreden Nobelprijswinnaar, de ekonoom 
Milton Friedman. De manier waarop Friedman soms te 
keer gaat en de wijze waarop hij monetaire misstanden 
aan wil pakken hebben hem verschillende bijnamen be
zorgd: o.a. de ayatollah van het monetarisme, goeroe 
van het geldwezen. In deze reeks geeft hij een kleurrij
ke, provocerende koele kijk op wat er op ekonomisch 
en financieel vlak in Amerika en In de wereld gaande is. 
— En ook de KRO (Ned. 2) komt met wat nieuws: 
Onder één dak: het eerste van zes wekelijks uit te 
zenden programma's waarin ouders en twee van hun 
inwonende kinderen worden gekonfronteerd met uit
spraken die zij thuis tijdens afzonderlijke interviews 
hebben afgelegd. 

Z O N D A G (11 janJ — In Leven... en laten leven 
worden pogingen behandeld waarmee de verbetering 
van de levenskwaliteit wordt nagestreefd en in Ook dit 
is leven komt een gefilmd portret van een echtpaar en 
het jongste dochtertje, een nakomertje, het enige van 
zes kinderen dat nog thuis woont (BRT). — Nederland 
heeft enkele interessante programma's aan te bieden: 
Kijk haar CVara/Ned. 1) is een magazine van en voor 
vrouwen waarin aktuele onderwerpen hard worden 
aangepakt Het diskussieprogramma De achterkant van 
het gelijk (Vara/Ned. 1) draait om Het bedrijfsleven en 
de vraag „Wat zoudt U doen in die situatie?". Bij de 
gasten horen nogal wat ronkende namen uit de Neder
landse industriële, politieke en syndikale wereld. — 
VPRO (Ned. 2) brengt na het alternatieve politiek/ak-
tuele magazine Vals Plat een aflevering van de Britse 
reeks sketches Ripping Yams, een comedy-reeks ge
maakt door het Monty Python-duo Michael Palin en 
Terry Jones. De VPRO heet die verfilmde sketchen 
„hartverscheurende verhalen bij de warme kachel"... 

MAANDAG (12 janj - ' 
BRT de 2de aflevering van het nie 
gazine Sportshow. En wij vinden 
dat de BRT zo'n magazine brengl 
het ware als afsluiting van het spe 
weekend toch telkens weer is. -
menteeit, de groententeelt en de 
de harde konkurrentie vanwege 
Driester wordt aandacht bestee< 
fruitproducerend en -uitvoerend I 
onze Vlaamse fruittelers om te le 
zijn eigen truuks te vangen (Avro/ 
avond stond op Ned. 2 (Tros) een 
gepland. Het schijnt fout gelopen I 
Tros de uitzendrechten nog niet 
geleden is Avro al eens begonnen 
een vervangprogramma ingeschal 
landse film Het debuut Het is een 
Nouschka van Brakel (1977), naar 
Albach. „Het debuut" vertelt het vi 
heftige periode in de ontwikkeling 
rollen, op een bewonderenswaa 
door de even jonge Marina de ' 
kerstvakantie komen twee oude b« 
ders, de zendelingen Hugo en Riti 
periode naar het geboorteland teru 
vent Rita is beeldschoon, maar 
Hugo en Carolien vinden elkaar 
schieten met elkaar. Het komt tot h 
en de jonge Carolien ontdekt haar 
Hugo betekent deze nieuwe relat 
heropflakkering van zijn wat saai i 
ven... (Met verder nog Gerard Co> 
Courbois e.aJ. 

DINSDAG (13 janJ-BRl 
die werd opgebouwd rond Olivia i 
wel wij geen fans zijn van het mi 
toch verplicht om deze show aan t 
omwille van haar gasten: Cliff Richi 
Gibb, Ted Knight (uit „Het meisj* 
Clark en Gene Kelly en ten twe 
professionele aanpak van de s 
aantreedt In het fxspulair-wetens 
van BRT 1 Verover de aarde wore 
over de industriële aanwending vi 
van edele metalen, enz. — John 
schepper van onvergetelijke figun 
Pommetje Horiepiep, houdt vanav 
dukt boven de doopvont: Hotel „ 
reeks voor de jeugd die zich afspe< 
letje „De Witte Raaf'. Hierin staan 
en zijn vrouw Isabel, die worden u 
oom die hen vraagt of zij hem wilk 
hotel te runnen... 

WOENSDAG (14janJ-f 
die al bijna op alle zenders is gew 
(L'aveu). Het is een Franse politiek-
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TV-programma's 13 

9.30 Nieuws. - 19.55 
tebarras (tv-films). — 
n OU l'enfance de l'art 
• 22.20 Voyons done 
- 22.50 Nieuws. 

luppet show. — 21.55 
e Camateurfjims). 

'S. - 20.15 Susi (O. -
liteitenrubriek. — 21.45 
- 22.30 Tagesthemen. 
its kabaret uit de jaren 
3 Nieuws. 

s. — 19.30 Die Baronni 
• 21.00 Heute-joumal. 
rtret van een gehandi-
V. — 22.05 Nachrich-
m). — 23.45 Nieuws. 

jnrat ll< ben niet zoals 
< ...Unie 12 (dokJ. -
iatrie auf neuen wegen 
. — 23.15 Nieuws. 

fS. — 1926 Le coffre-
- 19.45 Entre chiens et 
55 RTL-flash (Spel). -

20.00 Dallas (f). • 
de la nuit (film). 

21.00 Au miUeu 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.49 Les Paris de TF 1 (SpeD. -
20.00 Nieuws. — 20.30 Le grand 
debat (Politiek debat). - 21.35 lis 
ont 20 ans (debat met jongelui). — 
22.30 Een reeks uitzendingen over 
de geschiedenis van het geteken
de beeld. (dok). — 23.00 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.40 The french 
connection. Politiefilm met debat 
— 23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 Michel Strogoff (Avontu
renfilm). — 2220 Nieuws. 

Woensdag 
14 JANUARI 1 

BRT 1 

15.30 Open school. — 16.30 Robin
son Crusoe (f J — 17.00 Op het 

schildpadplein (jeugdprogramma). 
- 18.00 Klein, klein kleutertje. — 
18.15 Paulus de boskabouter 
(strip). — 1820 Popeye in Holly
wood (strip). — 1827 Alias Smith 
en Jones (fJ — 19.17 Gastpro-
gramma (Krist demokraü — 19.45 
Nieuws. — 2020 AmoW (fJ — 
20.45 Klaaglied om Agnes (tv-speO. 
- 2220 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De bekentenis (pol. film met 
debat). 

NED. 1 

13.00 Nieuws. — 15.55 De man uit 
het niets (film). — 16.55 In de 
dierentuin (dokJ — 17.02 Smeer-
kees (fJ — 17.10 De film van Ome 
Willem. — 18.30 Nieuws voor de 
jeugd. — 18.36 Sesamstraat — 
18.55 Toeristische tips. — 19.00 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Politieke partijen (CDA). - 20.00 
Cinevisie. — 20.30 P.K. (automaga
zine). — 21.37 Nieuws. — 21.55 
Panoramiek. — 2225 Studio sport 
- 22.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.57 Nieuws. - 18.59 De zesde 
klas (f J - 19.25 Kenmerk (Info). -
20.00 Nieuws. - 2027 Socutera 
(Info). - 20.32 Countdown (pop). 

2 janJ — Vanavond brengt de 
van het nieuwe nnaandagse ma-
wlj vinden het geen slecht idee 
izine brengt op de nnaandag, als 
van het sporthoogtepunt dat het 
weer Is. — De Belgische bloe-

teelt en de fruitteelt klagen over 
i vanwege de Nederlanders. In 
:ht besteed aan Nederland als 
litvoerend land. Een kijktip voor 
rs om te leren hoe de dief met 
gen (Avro/Ned. 1). — Voor van-
(Tros) een aflevering van Dallas 

j t gelopen te zijn. Blijkbaar heeft 
n nog niet te pakken (drie jaar 
5 begonnen met de reeks), zodat 
a ingeschakeld werd: de Neder-
: Het is een gevoelige prent van 
1977), naar de roman van Hester 
ertelt het verhaal van een korte, 
ntwikkeling van de 14-jarige Ca-
iderenswaardige wijze vertolkt 
y/larina de Graaf. Vlak voor de 
vee oude bekenden van haar ou-
lugo en RIta, voor een vakantie-
rteland terug. Hugo is een joviale 
oon, maar koel en afstandelijk, 
den elkaar en kunnen best op-
t komt tot heimelijke afspraakjes 
ntdekt haar vrouwelijkheid. Voor 
ieuwe relatie een verjonging en 
n wat saai geworden gevoelsle-
Gerard Cox, Reunie Touw, Kitty 

anJ — BRT 1 brengt een show 
ond Olivia Newton-Jotin. Alhoe-
van fiet meisje, voelen wij ons 
show aan te stippen. Ten eerste 
n: Cliff Richard, Elton John, Andy 
„Het meisje van de TV"), Dick 
en ten tweede omwille van de 
van de shows waarin Olivia 

jiair-wetenschappelijk magazine 
aarde wordt deskundig gepraat 
iwending van zilver, rekuperatie 
i. — John Uit den Bogaard, de 
telijke figuren als Swiebertje en 
oudt vanavond zijn jongste pro-
>nt: Hotel „De Witte Raaf', een 
s zich afspeelt in het gezinshotel-
^ierin staan centraal Felix Sprint 
e worden uitgenodigd door een 
zij hem willen komen helpen zijn 

14 janJ — BRT 2 draait een film 
ters is geweest: De bekentenis 
^se politiek-dramatische film van 

Costa Gavras (1970) met in de hoofdrollen Yves 
Montand en Simone Signoret Arthur London, Tsjecho-
slovaakse vice-minister en trouw kommunist die in 
Spanje en in Frankrijk aan de zijde van de republikeinen 
en de verzetsbeweging had gestreden, wordt op 28 ja
nuari 1951 in Praag aangehouden. Twintig maanden 
lang wordt hij vast gehouden en wordt hij zwaar 
gefolterd. Men wil hem doen bekennen dat hij een spion 
is. Dat alles leidt tot het beruchte proces Slanzky. De 
film wordt gevolgd door een debat m.m.v. Karel van het 
Reve, Oostblokkenner, Bert Aerts, ex-politiek gevange
ne, Willy Laes, voorzitter van Amnesty International 
Vlaanderen e.a. Moderator: Karel Hemmerechts. 

D O N D E R D A G c is janJ - Voor de filmfans 
heeft BRT 2 Stilleven (Stilleben), een Zwitserse tv-film 
van Elisabeth Gujer (1978) op het programma. De film, 
een portret in 18 taferelen van een gewone vrouw, een 
55-jarige weduwe die de monotonie van haar leven wil 
verbreken, werd bekroond op verscheidene filmfesti
vals. — De kinderen scharen zich voor het tv-toestel en 
kijken naar Kortjakje is weer beter (Ned. 1 /KRO), een 
aflevering van een reeks programma's waarin Wieteke 
van Dort en Bill van Dijk oude en bekende kinderiiedjes 
zingen. Na de Berend Boudewijnkwis (eveneens Ned. 
1 /KRO) volgt een programma over jeugdwerkloosheid 
in Nederiand (.Tot onze spijt.1 En de sollicitanten naar 
een baan zullen wel weten wat bedoeld wordt met die ti
tel... 

V R I J D A G (16 janJ — Direkt na het journaal komt 
op BRT 1 de Franse lichtvoetige film Drie slippertjes te 
veel (Confidences pour confidences) van Pascal Tho
mas (1978), met Daniel Ceccaldi, Anne Caudry, Michel 
Galabru e.a. Op een troosteloze dag besluit de lerares 
Brigitte haar levensverhaal te schrijven. Haar herinnerin
gen brengen haar naar de jaren vijftig, midden in de 
voorbereidingen van het kerstfeest — Curriculum 
(BRT 1) is gewijd aan Harry Torczyner, een Antwerpse 
advokaat die in het begin van de Tweede Wereldooriog 
naar de VS uitweek en er zich opwerkte tot een interna
tionaal befaamd jurist — In Herinneringen aan Amster
dam vertelt de Nederiandse auteur Jan de Hartog over 
zijn jeugdjaren die hij doorbracht in Amsterdam 
(NCRV/Ned. 1). - Donna (Ned. 1/lkon) is een Neder
landse film van Yvonne Scholten over emancipatie in 
Italië. Aan de hand van interviews en historisch film- en 
fotomateriaal wil zij het verband laten zien tussen het 
leven van enkele vrouwen en de maatschappelijke 
veranderingen in Italië. — ZDF brengt nog eens een 
ouwetje van Alfred Hitchcock: 777e 39 Steps uit 1935 
(zw/w), met Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie 
Mannheim e.a. De film speelt in Londen en Schotland. 
De Canadees Robert Hannay ontfermt zich tg.v. een 
variétè-avond in Londen over een zekere miss Smith, 
die zegt in konflikt te zijn met een spionagebende die 
haar uit de weg wil ruimen. Die nacht wordt zij in zijn 
huis vermoord. Vermoedend dat hij voor de dader zal 
worden aangezien, vlucht hij naar Schotland... 

— De Bekentenis, politiek drama uit 1970 van Costa Gravas met 
Yves Montand (foto) en Simone Signoret 

Woensdag 14 jan om 20 u. 15 op BRT 2. 

— 21.15 De droomfabrikanten (fJ 
— 22.05 Mooi Nederiand (natuur
film). - 22.30 Info TV. - 23.37 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 De la part 
des copains (film). — 21.30 Dia
mant (dokJ — 22.45 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. - 19.55 
Sports 2. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Quartett 
bei Claudia (tv-speD. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Das erste 
Geld (jeugdfilm). - 20.15 Aktuali-
teitsmagazine. — 21.00 Heute-jour-
nal. - 21.20 Die Füchse (fJ -
22.10 Deutschland - Deutschland 
(Een natie?) — 23.10 Die Münze 
(tv-speD. — 00.45 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Raoul Wallenberg (portret). — 
22.15 Zwei Ritten zusammen 
(western). — 00.00 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.45 Entre 
chiens et chats (dierenmagazine). 
— 19.57 L'argent pratique. — 20.00 
Hit-parade. — 21.00 La part des 
lions (gangsterfilm). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Quatre 
femmes quatre vies (tv-film). — 
22.00 Boekenmagazine. - 23.10 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Palmares 
81 (variété). — 21.50 Sportreporta-
ges. — 22.45 Primitieven in de 
fotografie (dokJ 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
— 20.30 Le crime était presque 
parfait (thriller). — 22.10 Nieuws. 

Donderdag 
15 JANUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de Boskabouter. — 18.05 
Boomer (fJ. — 18.30 Een vinger in 
de pap (jeugdmagazine). — 19.00 
Op zoek naar... (reportage). — 
1922 Gastprogramma (kristende-
mokratie). - 19.45 Dubbel Dobbel 
(kwis). — 20.55 Panorama. — 
21.45 DaUas (fJ. - 22.30 Sporttri-
bune. — 23.00 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De kollega's (fJ. - 20.45 
Stilleven (film). - 21.55 Première. 

NED 1 
18.36 Sesamstraat - 18.50 
poort voor gastart>eiders. — 19.00 
Kortjakje is weer beter Oiedjes). — 
19.05 Speedy Gionzalez (strip). — 
1920 De avonturen van Ivanhoe 
(fJ. - 19.45 De BB-show (speD. -
20.50 Tot onze spijt (dok. over 
werkloosheid). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Denk-Beeld (godsdienstinfo). 
- 22.45 Gelet op Europa - 23.05 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuws. — 18.59 Don (Jui-
chote (strip). — 1925 Het mysterie 
van Danedyke (fJ. — 20.00 
Nieuws. — 2027 Hoe bestaat het 
(satire). — 20.45 Malu, een vrouw 
(fJ. - 21.40 Ombudsman. - 2210 
Zeg eens „aaa" (humor). — 2225 
Achter het nieuws. — 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19,30 Nieuws. - 20.00 
Autant savoir Onfo). — 2025 A 
nous les petites anglaises (film). — 
22.15 Le carrousel aux images. — 
23.00 Nieuws. 

RTB 2 

18.30 The Muppet show. - 20.00 
0)ncert (piano). — 21.00 St-Bene-
diktus onder ons (dokJ. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fem-
seh-Diskussion. — 21.00 Musikla-
den (tv-diskoteek). — 21.45 Unter-
haltung in der DDR (reportage). — 
22.30 Tagesthemen (reportage). — 
23.00 Ruhige Tage in Moncourt 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Een avond 
met jonge kunstenaars. — 21.00 
Heute-Journal. — 2120 Die Bon
ner Runde. — 2220 Baume aus-
reissen (tv-spel). — 23.45 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Lemmy 
Caution gegen Alpha 60 (film). — 
21.45 Filmmagazine. — 22.30 Hin-
ter den Schlagzeilen. — 23.30 
Nieuws 

LUX. 
19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffre-
fort (speO. — 19.45 Entre chiens et 
chats (magazine over dieren). — 
20.00 Romance (liefdesverhalen). 
- 21.00 Macadam (film). - 22.40 
La lanteme magique. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 Blanc, blue. 
rouge (fJ. — 21.25 Aktualiteitenma-
gazine. — 2225 Anatomie d'un 
chef-d'oeuvre (dok). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20 35 La demière 
nuit (tv-film). — 22.05 Ck>ups de 
théêtre. — 23.05 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 La ronde (sketchfilm). -
2220 Nieuws. 

Vrijdag 
16 JANUARI 

BRT1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn (strip). — 
18.15 Klein, klein kleutertje. — 
18.30 Op zoek naar werk (Open 
School). - 19.00 De Sint-Gothard, 
weg der volkeren (dokJ. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Drie slippertjes te 
veel (film). — 22.05 Harry Torc
zyner, internationaal jurist (portret). 
— 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Van tijd tot tijd (over muziek). 
— 21.05 De olijfboom (dok). — 
21.35 Internaten: aktueell (dokJ. — 
22.05 Dag aan dag. - 22.35 Einde 
van de uitzending. 

RTB1 
19.30 Nieuws. — 20.00 A suivre 
Gnfo). — 2120 Jane sera toujours 
Jane (film). — 23.05 Nieuws en 
weert)ericht 

RTB 2 
18.30 The Muppet show. — 1955 
Le mythomane (fJ.— 2030 Ven-
dredi-sports. 

NED1 
19.00 NCRV-stedenspel (speD. -
20.30 Ander nieuws (religieus). — 
21.10 Herinneringen aan Amster
dam. - 21.37 Nieuws. - 21.55 U 
zij de glorie Ocoorzang). — 22.40 
Donna (vrouwen en politiek in Ita
lië). - 23.50 Nieuws. 

NE0 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Doctor 
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's 
toppop. — 20.00 Nieuwa — 2027 
Telebingo II (Lotto). - 21.30 How 
the West was won (f J. — 22.40 Ak-
tueel informatief. — 23.30 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 1926 Le coffre-
fort (speD. — 19.45 Entre chiens et 
chats (magazine over diererO. — 
20.00 Marcus Welby (fJ. - 21.00 
La brigade des cowboys (avontu
renfilm). — 22.40 Automagazine. 

F1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.40 Les paris de TF 1 (speD. -
20.00 Nieuwa — 2030 L'homme 
au parapluie (teater). — 22.30 Spe
cial times (reportage). — 2320 
Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les fian
cees de l'empire (fJ. — 21.40 Boe
kenmagazine. — 23.00 Nieuws. — 
23.00 Hu-man (SF-film). 

F3 
20.30 Le nouveau vendredi (repor
tage). — 21.30 L'homme en rouge 
(tv-film). — 2225 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ich mach 
dich glüklich (film). — 21.40 Zeven 
gevaren voor de vrede (dokJ. — 
22.30 Tagesthemen. Bericht uit 
Bonn. - 23.00 Tatort (f J. - 0.30 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Die Falie des Mr. 
Cabrd (fJ. - 21.37 Komische kri-
mi-filmpjes. — 22.00 Heute-Joumal. 
— 2220 Kultureel magazine. — 
22.50 Sport am Freitag. - 2320 
Die 39 Stufen (thriller). - 0.40 
Nieuws. 

D3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Bauen 
ist nicht das Primare. — 21.00 
Nieuws. - 21.30 Nieuws. - 21.30 
Cïott und die Welt - 22.00 Dag-
t)oek van een herdershond (f J. — 
22.55 Kultur und Wissenschaft -
23.55 Nieuws. 
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Groot 
^isliedboek 

KZAG 

Een groot, 
prachtig 
maar onhandig 
liedboek 
Het Groot Gezinsliedboek wil een helpende hand bieden tot 
meer en beter zingen van het volkslied Het bundelt 150 liede
ren die alle behoren tot de mooiste en meest verspreide uit de 
haast onuitputtelijke liederenschat van het Nederlandse taal
gebied. 

Ruim 100 liederen werden gekozen uit het oud historische 
repertoire van Noord en Zuid: liederen van wel en wee, van 
liefde en afscheid, van luim en errist Een 50-tal liederen zijn 
van jongere datum en behoren in hoofdzaak tot de Vlaamse 
liederenschat Dit liedboek beoogt een dubbel doel: „Meer zin
gen, beter spelen". De keuze van de liederen werd bepaald 
door een redaktie, t>estaande uit Paul Janssen, Ret van 
Waeyenberge, Johan Ducheyne en Johan Fleerackers, die 
ook de verantwoording en de historische noten bij de liederen 
schreef. 

De Vlaamse komponist Lode Van Dessel heeft bij de liederen 
een tweestemmige bewerking en een oorspronkelijke klavier
begeleiding geschreven, waarbij de melodische lijn van elk lied 
in de begdeiding wordt aangehouden. De klavierbegeleiding 
vormt dus een zelfstandig speelbaar muziekstuk. 

Zeven oorspronkelijke lito's van Pol Mara leiden elk van de ze
ven hoofdstukken in en zijn geïnspireerd op het „Leitmotiv" 
van het inleidend lied. De 150 geselekteerde liederen zijn a.v. 
gerangschikt: minneliederen, balladen en verhalende liederen, 
kerstliederen en religieuze liederen, gezelschapsliederen en 
luimige liederen, stemmingsliederen en wiegeliederen, jeugd-
en studentenliederen en liederen van volk en land. 

Dit Groot Gezinsboek is vanuit bibliofiel en kalligrafisch 
oogpunt een unieke uitgave: 416 biz. op een formaat van 23,5 
cm breed op 31 cm hoog, gedrukt op crèmekleurig papier 
Darwin 120 g, gebonden in vollinnen band met bandstempel-
druk en voorzien van een mooie omslag in 5 kleuren. Onider 
transparante wikkel. 

Het strekt de uitgeverij Lannoo tot eer de uitgave van dit 
prachtwerk te hebben verwezenlijkt 

Men kan dit boek bestellen op het ANZ-sekrelarlaat, Vri)heidstraat 30-32, 
bus 14, 2000 Antwerpen, tel. 031-37.93.92 of door overschrijving van 1.680 fr. 
(verzendingskosten inbegrepen) op rekening 410-0116611-40 Ln.v. ANZ-
Antwerpen onder vermelding van „Groot Gezinsliedboek'. Na ontvangst van de 
betaling wordt het boek dadeUjk toegezonden. 

Urbanus schaakmat? 
Nu de storm van verontwaardi
ging even plots is gaan liggen als 
hij opgekomen was en de zure 
oprispingen met de nieuwjaars-
dronk zijn doorgespoeld nemen 
we Urbanus even onder de loep. 

Feit is dat hij op dit ogenblik dé eni
ge artiest is die Vlaanderen op zijn 
hand heeft en naar zijn pijpen laat 
dansen. Hij slaagde er telkens in 
met zijn grollen en grappen net 
niet over de schreef te lopen. 

Niemand zag graten in de TV-
gags-reeks „Urbanus, dood of le
vend" (heruitgezonden zat 20 dec. 
j.D waarmee hij prijs haalde op de 
Gouden Roos van Montreux. 

Waarin hij tussen zijn liefdesperi
kelen en gooi- en smijtwerk om de 
twee minuten iemand neerknalde. 

Voor de grap natuurlijk. Met fles
sen champagne smossen is iets 
waarvan de meesten slechts kun
nen dromen. En om voor de ge
handicapten ook iets te doen laat 
hij de zaal zomaar applaudisseren: 
en iedereen doet maar mee. Dat 
kan en mag allemaal. Zijn agenda 
voor '81 zit aldus barstensvol en 
als je hem belt is het zoeken om 
nog een goeie datum te vinden in 
het jaar erop. Wat erop wijst dat 
de „massa" Urbanus neemt zoals 
hij is: een lolbroek die je met een 
grove korrel zout moet nemen. 

Een artiest die ook eens een fout 
kan maken. En is hij soms wan
smakelijk, plat vulgair of kwet
send: het zijn onze mensen die 
hem na vijf jaar vanuit de studen-
tencafeetjes tot in de „kulturele" 
centra hebben gebracht daarbij 
gretig geholpen door radio Bra
bant De eindejaarsfeesten waren 
de gelegenheid om zijn nieuwste 
elpee „Is er toevallig een Urbanus 
in de zaal" (Philips 6468-052) op de 
draaitafel te leggen. Tot groot jolijt 
van het gezelschap dat het liedje 
„Quand les zosiaux chantent" 
meebrullen en op een rustiger 
moment van de ommekant-lange 
„conférence" genoten. Urbanus 
blijft een volks woordkunstenaar, 
een verbeterde kampvuuruitgave. 

Simpele vondsten die doorgaans 
om hun eenvoud en gesfieelde 
spontaneïteit het best gesmaakt 
worden. De andere liedjes op de 
voorkant — met ditmaal meer 
uitgebreide orkestratie — liggen 
helemaal in de lijn van zijn vorige 
werk maar halen voor ons, behal
ve „De aarde" en „Wat ze nog niet 
weet" net de middelmaat 

Een plaat met verrassende ver
scheidenheid van ritme en iets 
meer „kleinkunstig" van inspiratie 
waaraan de medewerking van Jan 
de Wilde en (groene) Raymond en 
zijn kornuiten niet vreemd zijn. 

Dire Straits 
Dé gebeurtenis van het volgend 
weekeinde is ongetwijfeld de drie
daagse minitoer van de groep Dire 
Straits, geleid door gitarist Mark 
Knopfler, die door Bob Dylan 
werd uitgenodigd om op zijn vori
ge elpee te sp)elen. De groep van 
het prachtige „Sultans of swing" 
uit de gelijknamige elpee die trou
wens goud haalde. Muziek in de 
„talking blues"-stijl zoals bijvoor
beeld J.J. Cale, die na een zwakke
re „(Communiqué" nu met „Making 
movies" (op Phonogram) van een 
derde keer de goeie keer maakte. 

Morgen vrijdag te horen en te zien 
evenals zaterdag in de Aula (zaal 
Q) van de VUB vlakbij de Kazer
nes te Etterbeek en zondag in de 
„Brielpoort" te Deinze. 

Sergius 

Louis Neefs 

De kerstsfeer wero met het ont
nuchterende bericht onderbroken 
dat „onze" Louis er niet meer was. 
De zanger die het bij onze noor
derburen waarmaakte. De man die 
zo ludiek „Oh oh, ik heb zorgen" 
zong dat je je eigen kommer drie 
minuten kon vergeten. En die we 
ons herinneren van het swingende 
„Jennifer Jennings" van het Song
festival. De man die ons in de late 
uurtjes nog eens met meeslepen
de basstem vergastte op zijn „Six
teen tons", en „Anita my love", zijn 
eerste doorbrekers. En van „An-
nelies, uit 't Sas van Gent..". Lied
jes vol romantiek, — Margrietje en 
Martine, b.v. — levensecht en eer
lijk, zoals hij was als mens. Dank je, 
Louis, voor al dat mooie dat je 
voor ons op de plaat bracht 

Getuigenissen uit de 
Gentse textielwereld 
In de loop van 1979 en 1980 
werden in het kader van de 
werking van het Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel 
te Gent een tachtigtal interviews 
afgenomen van vroegere textielar
beiders en -arbeidsters. Op basis 
van deze interviews werd de ten
toonstelling Hun werk, hun leven. 
Getuigenissen uit de Gentse tex
tielwereld 1900-1950 opgebouwd. 
In de rijk gedokumenteerde cata
logus werden alle interviews gepu
bliceerd. Op die wijze leverde het 
Museum voor Industriële Archeo
logie en Textiel een opmerkelijke 
bijdrage aan de „oral history". 
Nu blijkt deze tak van de geschie
deniswetenschap, die elders 
reeds heel wat opgang maakte, in 
Vlaanderen slechts enkele spora
dische beoefenaars te kennen. 

Met de bedoeling de beoefening 
van de „oral history" te stimuleren 
wordt over dit onderwerp een 
colloquium georganizeerd op za
terdag 17 januari 1981. Dit collo
quium grijpt plaats in de kongres-
zaal van het propagandacentrum 
van de EGW-Bedrijven, Graaf van 
Vlaanderenplein 31 te Gent In de 
voormiddag is het mogelijk een 
geleid bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling Hun werk, hun le
ven. Getuigenissen uit de Gentse 
textielwereld 1900-1950 \n het Mu
seum A. Vander Haeghen, Veld-
straat 82 te Gent De organizatie 
van het colloquium geschiedt door 
het Museum voor Industriële Ar
cheologie en Textiel. Medewer
king wordt verleend door de Gent
se Vereniging voor Industriële Ar
cheologie en Textiel. 
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Staatsprijs voor 
Anton van Wild 
Vlak voor Kerstdag ontving de 
geliefde Vlaamse dichter Anton 
van Wilderode de driejaarlijkse 
staatsprijs voor poëzie. De bundel 
waarmee de 62-jarige priester de 
grote onderscheiding verwierf be
hoort tot de gevoeligste poëzie die 
de laatste decennia in het Neder
lands werd gepubliceerd. Uit deze 
verzameling Dorp zonder Ouders 
drukken wij hieronder het eerste 
gedicht uit de cyclus „Een uur van 
slaap in de nacht" over. 

Cyriel Coupé (Anton van Wilde
rode) werd op 28 juni 1916 te 
Moerbeke-Waas geboren. Na zijn 
priesterwijding in 1944 studeerde 
hij klassieke filologie aan de K.U.
Leuven. In 1946 werd hij leraar aan 
het kollege in Sint-Niklaas. Bij zijn 
leerlingen vindt men de dichters 
Paul Snoek en José de Poortere. 

Zijn leraarswerk leidde o.m. tot het 
veelgebruikte en degelijke school
boek „De dubbelfluit". In 1943 de
buteerde hij met een bundel die 
„Waar de moerbeitoppen ruisch-
ten" naar de eerste regel van een 
gedicht van Nicolaas Beets, ge
noemd werd. Na heelwat essay-
werk (o.a. over de Pillecyn) stelde 
hij verscheidene bloemlezingen 
samen. Het opvallendst waren zijn 
vertalingen van Vergilius, werk 
waardoor hij eredoctor werd van 
de KUL Over en rond dit werk 
werd een prachtige dia-montage 
samengesteld. 

Wie echter niet ingewijd is in het 
werk van Anton van Wilderode zal 
zich ongetwijfeld de ontroerende 
Ijzerbedevaartteksten herinneren 
die haast jaar na jaar over de 
vlakte van Diksmuide weerklinken. 
De bekroonde bundel (bij de uitg. 
Orion te Brugge in 1978 uitgege
ven) bevat negen reeksen van 
gedichten waarin de dichter, na in 
zijn geboortedorp te zijn terugge
keerd, het landschap — waaruit 
zijn ouders zijn verdwenen — 
aftast en bekijkt, door de weemoe
dige bril van de ouder geworden 
man. Teruggekeerd uit de stad 
naar het dorp zonder ouders: „Nu 
sta ik met mijn hoofd in groene 
wolken / van appelaars, de oren 
aan twee zijden / belegerd door 
de beiaard van de bijen." De 
bundel besluit met reisgedichten 
en „Een passie volgens Rubens". 
Zij die Anton van Wilderode be
kroond hebben deden een goede 
keuze. Zij lauwerden niet alleen 
een van de meest gelezen poëten 
uit het Nederlandse taalgebied 
maar ook een eerlijk en konse-
kwent flamingant. Wie herinnert 
zich niet zijn ontroerende versie 
van „In Flanders Fields"? (Was het 

de IJzerbedevaart van 1969 of 
1970?) met als laatste strofe. 
„In Flanders Fields staan de pa
pavers rood / als roest gespat 
over verminkte graven. / De 
blauwvoet met zijn zuivre vleu
gels stoot / tegen de hiëroglie
fen van de namen, / de regen 
leest de zwarte letters b loot / 
Wij zijn de doden thans. Maar 
kortgeleden / nog levenden al
machtig aangetreden / voor dat 
schoon land waarvan wij zonen 
waren. / Nu liggen wij doodsti l in 
Vlaanderens aarde, / in Flanders 
Fieldsr 
Wie de bekroonde dichter beter 
wil leren kennen raadplege de 
monografieën die reeds over hem 
verschenen en die in de maak zijn. 
Zo voorziet de Wase uitgeverij 
Danthe voor dit jaar een van Wil
derode-essay door Lieven Rens 
geschreven. 
Aan de dichter en trouw Vlaams
nationalist onze groet en geluk
wensen! (m.ïJJ 

(foto: Paul Van Den Abeele) 

De relaties België-Nederland tussen 1815 en 1945 

Een Belgisch gesprek over 
Groot-Nederland 
Op initiatief van de kommissie van het Belgisch-Nederlands kultureel 
verdrag en onder de voogdij van het ministerie van Kuituur, werd op 
13 en 14 december 1980 te Brussel een kollokwium georganizeerd 
over de relaties tussen België en Nederland van 1815 tot 1945. Voor 
een selekt publiek van 120 deelnemers uit de „Lage Landen" werden 
niet minder dan 20 ^especializeerde uiteenzettingen gehouden over 
even uiteenlopende aspekten van deze historische periode. Vermits 
de sprekers hoogleraars, assistenten, archivarissen en dies meer wa
ren, werd degelijk studiemateriaal aangeboden: de evolutie van het 
onderwijs, de betrekkingen met de kerk, het bankwezen, de handels
betrekkingen, zelfs de steenkool-uitbating in de 19e eeuw, en talrijke 
politieke gebeurtenissen. 

Vooral drie perioden waren voor 
ons als Vlaamsgezinden, van 
groot belang: het Verenigd Ko
ninkrijk en de revolutie van 1830 
en eveneens de twee perioden 
van de beide wereldoorlogen. 
De oorzaken en toevallige om
standigheden van de scheiding 
der Nederlanden, na het niet als 
negatief te beoordelen beleid van 
Willem I werden veelzijdig beke
ken. Aan hen die menen dat de 
Zuidelijke Nederlanden onder 
voornoemd bewind uitgebuit wer
den, zeggen wij enkel maar dat de 
Belgische staat het in de eerste ja
ren van zijn bestaan het in finan
cieel opzicht uiterst moeilijk had. 

EEN UUR VAN SLAAP IN DE NACHT 

1. 
Het vierkant raampje in de voutekamer 
bezweet door ronde zondagmiddagregen 
vertekent tot onkennelijke vegen 
vlierboom en groentetuin en bruine paarden 
wanhopig roerloos aan het hek gebogen. 
De stallingen met groengeverfde deuren 
leken als een verdriet dat moet gebeuren. 

De tijd hierbinnen vroeger ingetogen 
gestold als suikergoed en konfituren 
van zoete onbewegelijke uren. 

Maar toch kon de subsidiepolitiek 
ook toen reeds voor 50 % naar 
Wallonië gekanalizeerd worden en 
kregen 2 Vlaamse (Oost- en 
West) provincies te zamen 4 % 
van de globale toelagen. 
Zelfs het begrip „natie" in de 19e 
eeuw werd behandeld, door een 
Brusselse woordvoerder; het zou 
te ver voeren hierop in te gaan 
maar nog eens bleek dat in België 
niet het onderscheid kan worden 
gemaakt tussen ons „nationaal be
wustzijn" en een kortstondige, wis
selende „opinie". 

Terloops gezegd: uit de bespre
kingen en de persoonlijke kontak
ten bleek duidelijk dat de eventue
le „meerderwaardigheidsmentali-
teit" van 1830 niet meer te bespeu
ren is, alhoewel veel Nederlanders 
inderdaad nog een stuk van ons af 
staan. Maar „bruggen" kunnen 
snel geslagen worden. 
De Belgische territoriale eisen na 
de W.O.-I kregen ruime belangstel
ling en werden zonder passie be
handeld. Alhoewel België zijn aan
spraken op Zeeland en Limburg 
wou laten kompenseren door 
Duits gebied in het noorden aan 
Nederland te doen afstaan, iets 
waar dit laatste niet erg op uit 
moet geweest zijn. Gelukkig dat 
deze eisen op een kort „neen" van 
de groten uitliepen, maar België 
wou ook eens even annexionis-
tisch doen als de sterkste imperia
listen... 
Door de sterke Nederlandse dele

gatie, waren de Franstaligen dui
delijk „geminorizeerd". Wellicht om 
dit nog iets te kompenseren, was 
ook het groot-hertogdom Luxem
burg ingeschakeld. De spreker 
had moeite om dit kleine land 
historisch te situeren. Hij wist te 
vertellen dat de bevolking van 
Germaanse oorsprong was, maar 
poogde Frans te leren, vooral met 
het oog op het bestuur (wij ken
nen allen de zachte aantrekkings
kracht van de Franse kuituur, het 
moederland voor al de randgebie
den van de Germaanse volkeren). 
Verder wist hij dat het „Letze-
burgs" pas een eeuw oud is en 
dus zeker geen volgroeide taal, 
maar het dialektstadium nog niet 
ontgroeid is... 

De c l imax ! 

Vanzelfsprekend keek uw dienaar 
reikhalzend uit naar de twee refe
raten over Groot-Nederland. L 
Vos, assistent aan de KUL, gaf 
een zakelijk overzicht over de 
houding van de Vlaamse studen
ten tegenover de Groot-Neder
landse Beweging tussen de beide 
wereldoorlogen. 
Hoofdbrok echter was de uiteen
zetting van prof. Wils over de 
Groot-Nederlandse Beweging in 
haar geheel. Laten wij maar duide
lijk zeggen dat de partijdigheid van 
L Wils tegenover het Vlaams-
Nationalisme te bekend is om hem 
te moeten situeren. Wij nemen 
aan dat hij niet akkoord kan gaan, 
maar onder het pseudo-kleed van 
wetenschap tracht hij zijn tegen
standers te bemodderen. 
Ter herinnering zijn optreden te 
Leuven in 1975, toen hij een nieu
we tesis bracht over de aktivisten 
en dit op basis van Duitse doku-
menten. Door gans de Vlaamse 
Beweging werden in de periode 
tussen de beide wereldoorlogen 
de aktivisten als onkreukbare 
idealisten aangezien, met als enig 
doel uitsluitend het tielang van 

Vlaanderen. In zijn toen versche
nen boek „Flamenpolitik" verfde L 
Wils de aktivisten als agenten van 
de Duitse expansiepolitiek d.w.z. 
als verraders. Wat kan men in de 
Duitse archieven al met wat terug 
vinden. 
Op het jongste kollokwium ging L 
Wils nog een stap verder. Ook de 
Groot-Nederlandse Beweging 
was een produkt van de Duitse 
expansiepolitiek. Weerom uit de 
Duitse archieven werd afgeleid 
dat de Duitsers probeerden 
Vlaanderen te gebruiken als lok
middel voor de Nederlanders en 
deze laatsten zo ook te winnen 
voor de Duitse expansie. Of wij 
ooit het officiële Nederland in zul
ke voorstelling zullen zien happ>en, 
is een andere vraag. 
Wij plukken nog verder. W.0 . II 
maakte een eind aan de Groot-Ne
derlandse Beweging omdat zij 
grotendeels in de kollaboratie was 
verzeild. Van Nederlandse zijde 
werd vlug gereageerd, waarop 
Wils moest toegeven dat hij onvol
doende de Nederlandse toestan
den kende. Maar toch had hij 
algemene konklusies geformu
leerd. 
Ons persoonlijk en fundamenteel 
bezwaar is enerzijds dat Wils uit
sluitend steunt op Duitse archie
ven en daaruit definitieve konklu
sies trekt over de Vlaamse Bewe
ging, en anderzijds geen oog heeft 
voor de bedoelingen, strevingen 
en aktiviteiten van de personen en 
hun werk in de organizatie, die zij 
vertegenwoordigden. Wie uitslui
tend aanneemt wat buitenlandse 
politiekers en administraties over 
ons volk schreven, kan niet anders 
dan foutief oordelen. 
Prof. Wils beroept zich op zijn 
wetenschap om de Vlamingen, die 
onkreukbaar hebben gehandeld, 
te bezwadderen. 

Het wordt tijd dat de prof met alle 
middelen van antwoord gediend 
word t Jozef De Troyer 
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16 m Sport 

Zuidamerikanen sterk 
in Mundialito 
Wij hebben al eerder afstand ge
nomen van het achterliggend op
zet van de eerste Mundialito. Het 
voetbaltornooi dat in Montevideo 
de nationale elftallen van Duits
land, Italië, Nederland, Argentinië, 
Brazilië en Uruguay verenigt 
Buiten twijfel staat dat het militair 
bewind van Uruguay met de orga-
nizatie van de „Copa de Oro" 
(voor vijftig jaar won Uruguay het 
eerste voetbalwereldkampioen
schap) in de eerste plaats goodwill 
nastreeft bij de eigen (ontevre
den) bevolking. In tweede instantie 
kan aan „het internationaal beeld" 
van Uruguay geschaafd worden. 
Voor zulke doelen leent de Fifa 
zich sinds het „aan de macht" 
komen van Joao Havelange maar 
al te graag. Kortom, de Mundialito 
gelijkt in alles op de echte Mundial. 
Ware het niet dat de inzet van in-
zonder de Europese deelnemers 
grondig verschilt Waarmee we 
nog niet willen gezegd hebben dat 
een ploeg als West-Duitsland de 
winst zo maar uit handen geeft... 
Ondanks de verwerpelijke bedoe
lingen van de organizatoren moe
ten wij toch enige aandacht schen
ken aan het sportieve aspekt van 
de Mundialito. Het gebeurt immers 
slechts hoogst uitzonderlijk dat de 
toonaangevende voetballanden 
(op Engeland na) zich (met bergen 
geld) naar zo'n prestigieus tornooi 
slepen. 

Twee konklusies dringen zich na 
vier van de zeven wedstrijden op; 
er wordt alsmaar met meer inzet 
en meer overleg (taktische tucht) 
gevoetbald; de Zuidamerikanen 
werken hard om 's werelds besten 
te blijven (de regerende wereld
kampioen Argentinië) of te wor
den (de nog steeds over onuitput
telijke spelersvoorraden beschik
kende Brazilianen). 
Twee wedstrijden waren relevant 
in hun verloop: West-Duitsland— 
Argentinië en Brazilië—Argenti
nië. 

Het is nog even wachten op de be
kroonde sportlui van 1980. Alvast 
hier de onze... 

DIego Maradona 

Eerstgenoemde wedstrijd plaatste 
de onomstreden Europese kam
pioen tegenover de wereldkampi
oen. Tegen onze verwachtingen in 
won Argentinië. In de slotminuten 
klommen de wereldkampioenen 
over de hijgende Westduitsers. 
De Argentijnen beheersten overi
gens het spelgebeuren. Zij waren 
de beteren en bezaten in de jonge 
Diego Maradona (20!) een speler 
met absolute wereldklasse. 
Maradona wordt voorafgegaan 
door een grote reputatie. De blan
ke Pele. Dat is hij niet! Hij mist de 
„presence", het absolute over
wicht, van de zwarte parel. Maar 
hij is wel een uitzonderlijk talent 
Een moderne voetballer. Aange
boren klasse, snelheid, werk
kracht, lef. Tegelijkertijd een aan
valler met een glanzende techniek 
en een spelbepaler met een ver
schroeiend schot Een kleine ge
drongen gestalte. Een man die 
zichzelf overal en altijd wil bevesti
gen. 
Tegen West-Duitsland maakte 
Diego het verschil. De Europese 
kampioenen teerden op een ge
makkelijk verworven voorsprong. 
De enige echte aanvalsaktie uit de 
eerste helft leverde een kopbal-
doelpunt op van... Hrubesch. Daar
voor en daarna speelden de wel
licht door het droge veld en de 
hoge temperatuur „ontregelde" 
Westduitsers erg behoudend. 
Briegel, de machtsmens, lijmde 
zich vast aan Maradona. Hij kon 
hem niet uitschakelen. 
Daarenboven verrasten de Argen
tijnen door hun aanvallende spel-
konceptie. Trainer (Desar Luis Me-
notti moet inderdaad een „bevlo
gene", een „bezetene" zijn. Hoe 
anders uitleggen dat hij de eens zo 
om hun ruwheid en tomeloosheid 
gevreesde Argentijnen ook na de 
Mundial blijvend in zijn greep en 
opvattingen (orde en discipline in 
het uiteraard op technische bedre
venheid gestoelde veldspel) ;<an 
vastklemmen. Menotti regeert het 
Argentijnse voetbal. Dat is wel 
duidelijk. Want in de binnenlandse 
kompetitie is niets veranderd. De 
spelers ondergaan evenwel een 
ware metamorfose wanneer zij 
het nationale shirt aantrekken. Me
notti dikteert de wet En ook Mara
dona luistert! De wereldbeker 
werpt erg lang glans af. Al dient 
men nu wel toe te geven dat de 
Argentijnse wereldkampioenen 
meer inhoud bezitten dan aanvan
kelijk werd vermoed. Het home
voordeel deed in 78 veel maar niet 
alles! 

Tegen aartsvijand Brazilië ver
ging het Argentinië minder goed. 

Het gelijke spel was een aan
vaardbaar resultaat naar de Brazi
lianen kwamen in de slotfase dicht 
bij de overwinning die niemand 
onverdiend zou hebben durven 
noemen. In het samenspjel waren 
de opvolgers van de „onnavolgba-
ren" (Pele, Garrincha, Didi, Vava, 
Tostao, Luis Perreira...) ten minste 
even vaardig en gedegen als hun 
tegenstanders. Zij missen voorals
nog een overheersende figuur die 
een eventueel overwicht in cijfers 
kan uitdrukken. Maar dat Brazilië 
zelfs in de chaos een voetbal
grootmacht blijft staat buiten twij
fel. Het Braziliaans voetbal drijft 
bovendien op schilderachtige figu

ren. Nu weer de lange middenvoor 
Socrates. Een knaap wiens vader 
verliefd was op de Griekse oud
heid en bijgevolg niet aarzelde zijn 
zonen te bedenken met namen als 
Socrates, Aristoteles en Sopho
cles. 

Socrates is niet enkel topvoetbal-
Ier. Hij is ook dokter in de genees
kunde en zanger van... maatschaf> 
pijkritische liedjes. Aan het idool 
van Corinthians Sao Paulo durft 
zelfs geen militair raken... 

Neen. Het Zuidamerikaans voet
bal mag dan zogezegd achter lig
gen bij de evolutie, het staat er 

geenszins slecht voor. Want ook 
Uruguay, het gastland, presteert 
beter dan verwacht Hoewel het 
als organizerend land uiteraard al
lerlei voordelen geniet De reeksin
deling liet al veel doorschemeren. 

Nederland en Italië. Of het Euro
pees voetbal in verval. Nederland 
is momenteel onbekwaam tot enig 
waardevol weerwerk. Het speelt 
beter met de tong (de spelers en 
de coach) en de pen (de betwete
rige pers) dan met de bal. Italië 
vecht tegen de eigen onmacht 

Het verliest zichzelf in brutaliteiten 
(rode en gele kaarten...) en wan
neer de tegenstander ook al niet 
terugdeinst krijg je wedstrijden 
met „lange messen". Uruguay— 
Italië was een blamage voor het 
hedendaags voetbal. Of beter de 
afspiegeling van het voetbal van 
morgen indien de kracht het talent 
kan of... mag verdringen. En het 
zijn heus de scheidsrechters niet 
die de aftakeling kunnen of willen 
voorkomen. Zij dansen naar de 
pijpen van de bestuurders. En die 
willen en krijgen in de Mundialito 
een finale met Uruguay. Dit land 
staat immers borg voor een miljoe-
nenorganizatie waar de Fifa wel bij 
vaart En een geslaagde eerste 
Mundialito is de beste verzekering 
voor... een tweede in 1984. In Italië 
heeft Artemio Franchi dit gezegd. 

Die man heeft niet geleerd uit het 
financieel fiasco van het Europees 
landenkampioenschap. Voor de 
bondskassen kunnen er blijkbaar 
geen tornooien genoeg worden 
„uitgevonden". 

Slechte tijden voor kampioenen 

Een kampioen wordt altijd gevi-
zeerd. Iedereen wil zich tegenover 
hem overtreffen. Daarom kunnen 
alleen de allersterksten een titel 
hernieuwen. 
Club Brugge zal meer dan waar
schijnlijk niet opnieuw kampioen 
worden. Dat was al eerder duide
lijk geworden. Club Brugge zal 
ook de beker niet winnen. Dat 
heeft Thor Waterschei duidelijk 
gemaakt 6—2. Cijfers uit de goe
de oude tijd. Cijfers waar men in 
Brugge wellicht niet mee kan la
chen. En toch voetbalde blauw-
zwart aan de mijn niet onbehoor
lijk. Het had enkel pech. Of beter, 
het had geen geluk. Thor Water
schei daarentegen werd door de 

meeval opgevrijd. Deze tegenstel
ling lag mee aan de basis van de 
ongewone uitslag. 
Maar er was toch meer. De Lim
burgers bezitten namelijk een 
voorhoede die bestaat uit., echte 
anvallers. Grundel, Ohlsson en 
Van Poucke. Knapen die pas ge
makkelijk Ijewegen als ze doel-
hout dichtbij zien. Geen absolute 
topvoetballers, maar spitsen die in 
een goede dag van alle hout pijlen 
kunnen maken. 
Beleefde de landskampioen voet
bal al beter dagen, de titelverdedi
gers volleybal (VC Ruisbroek) zijn 
er niet beter aan toe. 
De Brabanders worstelden maan
denlang met „innerlijke moeilijkhe

den". Deze leidden tot het ontslag 
van de Nederlandse coach. Hij 
werd opgevolgd door Roger 
Maes. Eens topspeler en coach 
van I. Kortrijk. Zaterdag was Ruis
broek gast in Kortrijk. Het maakte 
een 2—O-achterstand goed en 
miste dan zes matchballen in de 
beslissende set Om dood te val
len. Toch werd in Kortrijk bewe
zen dat Ruisbroek nog altijd bij de 
nationale top behoort en intrinsiek 
wellicht het meest talent in huis 
heeft 
Ruisbroek kan geen kampioen 
meer worden. Maar het kan nog 
wel op de beker mikken en 
scherprechter sp>elen in de titel
strijd tussen Kortrijk en Genk. 
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in de Volksunie 

Vlaamse sociale werking te Komen start 
Op woensdag 17 december, ging in 
„Huize Robrecht van Kassei", het so-
cio-kulturele centrum van de Vlamin
gen te Komen, een voorlichtingsverga
dering door. Bedoeling was duidelijk te 
maken welke mogelijkheden er kun
nen geschapen worden om de Komen-
se Vlamingen op sociaal vlak met raad 
en daad bij te staan Als konkreet 
resultaat kunnen we vermelden dat er, 
vanaf januan 1981 elke derde zaterdag 
van de maand een zittijd plaats heeft 
waar de Komenaars raad kunnen vra
gen in verband met sociale problemen. 

Het is onze vriend Jef Piepers uit 
Kuurne CVU-gemeenteraadslid) die 
deze taak, die trouwens zeer belang
rijk is, zal waarnemen. Ook zal het 
Vlaamse Ziekenfonds West-Flandria 
te Komen zijn intrede doen, zodat 
onze mensen aldaar niet meer hoeven 
af te hangen van het ziekenfonds van 
burgemeester Pieters.. 

De eerste leden voor het Vlaamse 
ziekenfonds werden intussen reeds 
aangeworven. Nu komt het er op aan 
met geduld en nooit aflatende werking, 
de Komense Vlamingen een stevige 
sociale struktuur te bezorgen, die zij 
mettertijd zelf volledig in handen kun
nen nemen. De mogelijkheden zijn er 
of kunnen er geschapen worden, laten 
we die dan ook benutten I 

Taalgrenswandeling 
De volgende taalgrenswandeling gaat 
door op zondag 11 januari Verzame
ling om 14 u 30 aan de Wervikse 
Steenakker. Laat niemand de afspraak 
missen met de Waalse rijkswachters, 
ze zouden eens kunnen ontgoocheld 
zijn. Deze wandeling wordt stilaan een 
mooie traditie. Telkens nodigt burge

meester Pieters van Komen dan een 
vierhonderd rijkswachters uit om zijn 
stad te bewonderen en tevens de 
grenzen met Wervik soiled af te slui
ten Wat beweerden de Walen vroe
ger? Eén Waal is twee Vlamingen 
waard De rollen zijn blijkbaar omge
keerd- vierhonderd gewapende Waal
se rijkswachters om telkens een goe
de honderd Vlaamse wandelaars te
gen te houden. Van een inflate ge
sproken! 
Tijdens kerstavond was er een barbe
cue afgesproken tussen de Vlamin
gen Deze tjarbecue zou doorgaan aan 

de nu welbekende „Rankebeek", zijn
de de grens tussen Komen en Wervik. 

Daar het echter geen weer was en 
kerstavond doorgaans vredevol thuis 
gevierd wordt waren de ongeveer 
tweehonderd Waalse njkswachters 
(waarvan een honderdtal uit Charle
roi!) werkloos Toch was er even pa
niek toen een dertigtal nieuwsgienge 
Vlamingen even poolshoogte gingen 
nemen. Nadien deden deze Vlamingen 
een kleine wandeling langs verschillen
de straten vlak bij de Komense grens. 
Menslief, wat was België toen weer in 

gevaari De BOB en de njkswacht 
waren duidelijk nerveus Nog een ver
meldenswaardig feit de avond van de 
vorige taalgrenswandeling werd de 
heer Noel Decramer, duivel doet al, 
van de „Vnendenkring van het Komen
se", geslagen door Franstaligen in zijn 
eigen tuin Wanneer hij klacht wilde 
indienen bij de njkswacht verklaarde 
deze „on n'a nen vul" Dan maar klacht 
ingediend bij de BOB tegen de rijks
wacht en de aanrander. Het zal alle
maal wel weer zonder gevolg geklas
seerd worden We kennen de dader 
echter bij naam... 

Een merkwaardig VU-voorstel 

Aartselaar betoelaagt ouders die 
hun gehandicapt kind zelf verzorgen 
De drie Aartselaarse VU-raadsle-
den zijn doorduwers en als zij zich 
eenmaal wat hebben voorgeno
men, verdedigen zij dat ook tot het 
uiterste. Zodat het CVP-schepen-
kollege niet onverschillig kan blij
ven en wel moet volgen of toege
ven... 
De toekenning van een sociaal 
pedagogische toelage aan ouders, 
die de opvoeding van hun zwaar 
gehandicapt kind zelf ter hand 
nemen, is zo'n VU-aktiepunt 
Reeds in mei 1980 pakte VU-
fraktieleider, R. Thys, uit met een 
eerste voorstel. Het antwoord was 
niet ronduit nee, maar „de begro

ting liet het met toe." Onze raadsle
den dachten er het hunne van en 
besloten af te wachten tot de 
nieuwe begroting ter sprake 
kwam. In oktober werd het voor
stel opnieuw ter tafel gebracht 
Meteen werd het overgenomen 
door een aantal CVP'ers, inzover-
re zelfs dat men de indruk kreeg 
dat de CVP de initiatiefnemer was. 
R. Thys stelde met tevredenheid 
vast dat de meerderheid verder 
wou gaan dan het oorspronkelijk 
voorstel. Tot het erop aankwam 
een cijfer voorop te stellen. De 
CVP — anders van geen financië
le olifant vervaard — baarde een 

rhuis. Er werd 12000fr. subsidie 
voorzien en als maximum loon
grens (voor de ouders) werd 
35.000 fr. per maand vastgesteld. 
Hoe onze fraktie ook aandrong, 
meer geld was er niet beschikbaar 
en... er moesten zo eens te veel 
gegadigden zijn! 
Ook nu werd besloten, het daarbij 
niet te laten. 
VU-Aartselaar vecht door tot een 
bedrag van 24.000 fr. per jaar en 
per gehandicapt kind dat volledig 
thuis wordt verzorgd en opge
voed in de begroting is opgeno
men. 

(wdl 

Top 
Hier terug een top-50 van onze beste „Wij"-wervers. U ziet 
beste lezers, dat ook tijdens de voorbije feestdagen onze mili
tanten op heel wat markten thuis waren. De namen in vetjes 
zijn de nieuwkomers in onze top-20. Nou ja, nieuwkomers... 
Zien wij daar Koen Van Meenen niet terug? Hij die jarenlang 
de top aanvoerde! Welkom Koen, blij dat u er weer bent maar 
een even grote groet aan Jan, Erwin, Lode en de anderen! 

1. Erik Vandewalle, Izegem 492 
2. Jef Vinex, Erps-Kwerps 384 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 378 
4. Jan Caudron, Aalst 372 
5. Maurits Passchijn, Meise 192 

Lieve Favoreel, Lauwe 192 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke 180 

VU-Antwerpen-Stad 180 
9. Roos Lernout Geluwe 168 

10. Renaat Vanstallen, Hoeilaart 144 
11. Willy Serpieters, Oostende • 132 
12. Frans Kuijpers, Schilde 120 

Paul Cresens, Schaffen 120 
14. Jan Van Doeren, Sint-Martens-Latem 114 
15. Guido Callaert Opwijk 102 

VU-Borgerhout 102 
17. Robert Nickmans, Herk-de-Stad 84 

Hilaire Govaert Sint-Niklaas 84 
19. Veerie Thijssens, Ekeren 72 

Erwin van Driessche, Sint-Kruis-Brugge 72 
Koen Van Meenen, Heusden (O.-Vl.) 72 

50 
25. 

29. 
30. 

38 
39 

Jozef Allaert Kortrijk 72 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 72 
Lode Van Put Heverlee 72 

Damien van Haverbeke, Oostkamp 60 
Jan Roux, Genk 60 
Emiel Vanlangendonck, Sint-Katelijne-Waver 60 
Staf Dnessen, Herenthout 60 
Carlo van Eisen, Mol , 57 
VU-Wommelgem 48 
vu-Hoboken 48 
Oswald van Ooteghem, Gentbrugge 48 
Johan Beke, Manakerke 48 
Pol van Gremtjergen, Ertvelde 48 
Willy de Saeger, Alsemberg 48 
Achiel Godens, Oostduinkerke . . . . 48 
Jozef Nagels, Oostende 48 
Jos Trapjjeniers, Huldenberg 42 
Frans Jansegers, Herdersem 36 
VU-Hove . 36 
Mare de Vnese, Assebroek 36 
André Vergeylen, Berlare 36 
Marcel Verschelden, Moerzeke 36 
VU-Gent-Brugsepoort 36 
VU-Gentbrugge 36 
E Laroy, Aalter 36 
Jozef Labaere, Kortnjk 36 
George Vanhove, Huldenberg 36 
VU-Bree 
vu-Peer 
VU-Lommel 
vu-Geel 
Wilfned Draulans, Westerio 

36 
36 
36 
36 
36 

Een groot aantal VU-afdelin-
gen bood „WU" schnftelijk 
zijn nieuwjaarswensen aan. 

Het IS voor de redaktie onmo
gelijk al deze lieve wensen 
schriftelijk te beantwoorden, 
daarom doet het komitee van 
redakteurs het langs deze 
weg Tevens deelden heel
wat „plaatselijke korrespon-
denten " mee dat ze er ook dit 
jaar weer zullen bijzijn, ande
ren dat ze de ietwat moede 
pen opnieuw ter hand zullen 
nemen en weer anderen dat 
hun afdeling-waarover-nooit-
iets-verschijnt dit jaar mee
speelt 

Toch de 
groeten... 
Goede vrienden, onze dank 
voor deze medewerking! 
Op dit ogenblik wordt de 
redaktie overstelpt met be
richten van vernieuwde afde
lingsbesturen, verslagen van 
kerstfeesten, nieuwjaarsre
cepties en amnestieakties. 

Kopij waar „WIJ" weken zoet 
mee blijft. Daarom: een wei
nig geduld wanneer uw afde
ling nog niet aan bod kwam. 

Toch de groeten van de vol
tallige redaktie 

B R O U W E R I J 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen: Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tal. 031-36.10.11 

Deheegher Jan 
^ Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 
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18 m Wij in de Volksunie 

ANTWERPEN 
JANUARI 

8 HOVE: Voordracht door Jef Maton over „Ekonomisch federalis
me, ecologie en gastarbeiders", om 20 u, in de Markgraaf. 

16 WILRIJK: Feestelijke receptie om 20 jaar V U te Wilrijk te vieren. 
Om 20 u. 30 in het kultureel centrum De Kern, winkelcentrum, 
Bist-Wilrijk. Eregast Vic Anciaux. 

17 

23 
23 

30 

OLEN: Vlaamse fuif in lokaal Blauwvoet om 20 uur. Organizatie: 
Vlaamse Vriendenkring Olen. 
BORGERHOUT: Jaarlijkse worstenbroodavond. 
MORTSEL: Toneelgroep Streven speelt voor VU-Mortsel de „Pa
rochie van Miserie" van Jan Christiaans. Om 20 u. in het pas 
ingehuldigde Mark Liebrechtcentrum. Kaarten bij bestuursleden 
en mandatarissen. 

GROOT-HEIST: 14de nacht der Zuiderkempen in zaal Eden te 
Heist-o.d.-Berg. Orkest: The Pink Umbrellas en Joe Harris en 
Knsta. Voorverkoop: 80 fr. Inkom: lOOfr 

FEBRUARI 

7 WILRIJK: Jubileumbal van 20 jaar V U te Wilrijk. In het kultureel 
centrum „De Kern", Kern 18. Toegang langs Bist of Heistraat Om 
20 u. 30, inkom 100 fr. 

Veeweide werd 
kultureel centrum 
Onlangs werd de benaming „Cattelberg" door de Borgerhoutenaren in de 
mond genomen, weliswaar met veel vraagtekens. 
Vraagtekens, ten onrechte eigenlijk. „Cattelberghe" wordt genoemd In een 
akte van 23 maart 1277, waarbij een aantal inwoners van Antwerpen deze 
weidegrond wel mochten beweiden maar niet ontginnen. 
In 1545 begon de eigenaar er reeds een straat over te trekken en zijn 
erfgenaam bouwde er een kasteel „Kattenberghor. 
De ganse geschiedenis en evolutie hier ten berde brengen is niet de 
bedoeling. Wél nog het vermelden waard Is het feit dat Kallenberg nooit 
feodaal is geweest en in de moderne ti jden het gebouw als bioskoop werd uit
gebaat, eerst onder de naam Botha, later als Victory. 

Op 1 juli 1978 w/erd de gemeente 
Borgerhout eigenaar en na grondige 
wijzigingen werd de nieuwe zaal „Cat-
telberg" geboren. Een zeer doeltref
fend geheel met ongeveer 250 zitplaat
sen, bijzonder geschikt voor ontspan
ningsfeesten en bals. Het groot aantal 
aanvragen tot gebruik van deze zaal 
onderstreept alleen maar de nood aan 
dergelijke infrastruktuur. 
De feestelijke opening vond plaats op 
20 december jl. in aanwezigheid van 
minister van State Fr. Grootjans. 
In de gebruikelijke toespraken door 
burgemeester Dirk Stappaerts, sche
pen Geeraerts, schepen Janssens en 
minister van State Grootjans, werd 
meermaals de vinger op de wonde 
gelegd: de kleinschaligheid van de 
gemeente dient behouden, het plaatse
lijk verenigingsleven gestimuleerd mits 
de mogelijkheden hiertoe worden ver
schaft het kulturele leven moet in 
eigen midden kunnen ontwikkelen. 
Het drieluik „Gietschotel" - „Cattel-
berg" - „Hof ter Lo" is hiervoor een 

voorbeeld. Borgerhout zet geen presti-
geprojekten op, bouwt geen beton-
mastodonten, lost wél de problemen 
van de bevolking en de verenigingen 
op. 
Het is verheugend te kunnen ondervirv 
den dat het moderne bestuur van 
Borgerhout zeer dicht bij de bevolking 
staat, dat het genoemde drieluik niet 
haar enige bekommernis is maar dat 
talloze andere projekten reeds zijn 
verwezenlijkt of hun voltooiing af
wachten en dit steeds ten dienste van 
de gemeenschap. 
Kortom, een beistuur dat zijn verant
woordelijkheid, als gekozen door het 
volk, konsekwent op zich neemt. 
Is het niet eigenaardig dat de Kristelij-
ke(?) Volks(?) Partij niets voelt voor 
kulturele centra in Borgerhout? Wel 
nee, het zijn immers rechtstreekse 
konkurrenten voor de bestaande paro
chiezalen, waaraan ieder was overge
leverd — zoals nu nog in zovele 
Vlaamse gemeenten — zelfs voor VU-
vergaderingen en -festiviteiten. 

Nieuw bij VU-Aartseiaar 
Enige tijd na de bestuursverkiezingen 
is men te Aartselaar overgegaan tot de 
verdeling van de verantwoordelijkhe
den binnen het nieuwe bestuur. In de 

Amnestie-aktie in 
Antwerpen 
Dat er in ons nieuw bestuur vele 
aktieve elementen zitten hebben we 
reeds bewezen met onze „ezelaktie". 
Zo ook op Kerstavond. Onze afdeling 
heeft op 24 decemkser van 22 u. 30 tot 
23 u. 50 zo maar eventjes meer dan 
500 kersttakjes uitgedeeld aan de in
gang van de katedraal. De korte slogan 
,Zalig Kerstfeest — Amnestie nu — 
Volksunie" die aan elk takje bevestigd 
was kende veel bijval. Aan de initiatief
nemers en deelnemers aan deze aktie 
een daverend proficiat! 

Kerstfeest 
te Herentals 
Op kerstdag hield de Vlaamse Vrou
wenkring en Sportkring Kempenland 
in samenwerking met het VU-bestuur 
van Herentals een geslaagd familiaal 
kerstfeestje in de Boskantien. Jos 
Gepts bespeelde zeer kunstig de 
dwarsfluit en begeleidde Simonne Lie-
vens, die enkele stemmige kerst- en 
heimatliederen vertolkte. Isi Bogaerts 
gaf een aangepaste voordracht ten 
beste. Ongeveer 30 kinderen haalden 
een pakje onder de kerstboom. Heel 
de namiddag was een groot sukses. 

persoon van de stille Oostvlaming, Eric 
Corijn, kreeg aftredend voorzitter, 
René De Ranter, een waardig opvol
ger. John De Vos blijft sekretaris, 
terwijl Frans De Hert zich verder over 
„de kas" gaat ontfermen. Propaganda 
wordt gedeeld door Hugo Knuysen en 
Julien Hauchecorne. Voor organizatie 
en PKI tekende Geert Heremans en 
Walter Decoene nam opnieuw pers en 
publiek voor zijn rekening. 
Bij het aantreden van dit nieuw be
stuur past een woordje van dank aan 
degenen die er niet meer bij zijn, maar 
die we als gewoon of als bestuurslid 
(zonder portefeuille!) af en toe nog wel 
eens willen aanspreken. 

(wd) 

D Simultaanvertaler Frans-Ned., 
Ned.-Frans met ruime ervaring 
(öbk van leiden colloquia studie-
w.e. enzJ zoekt dringend aange
past werk. Kontakt opnemen met 
red. «Wij» 

D Ik koop teie-lensCzen) voor 
een Zenith 3M fototoestel, dia
meter 39 mm, met schroefdraad. 
Kontakt met 02-478.17.82 na 
19u 

BRABANT 

VU-Willebroek 
naar begrafenis 
Amedee Verbruggen 
Een opmerkelijke delegatie van de VU-
Willebroek heeft op zaterdag 6 decem
ber de begrafenisplechtigheid van 
Amedee Verbruggen te Bazel bijge
woond. 

Amedee, beter gekend als „de kassei-
legger" van de Vlaamse Beweging, 
was een gevierd spreker en nam een 
belangrijke plaats in bij de groten in de 
Vlaamse Beweging. Hij is de meest 
zuivere belichaming geweest van de 
ontvoogdingskracht van het Vlaams-
nationalisme ten bate van de kleine 
man in Vlaanderen. 

VU-Willebroek vond dat deze man een 
hulde verdiende en betreurt het dat de 
schijnflaminganten van CVP, BSP en 
PVV hier wéér eens hun „Vlaming-zijn" 
verloochenden. Maar ja, Amedee Ver
bruggen had ook geen 20 doctoraatsti-
tels en géén 50 beheersmandaten, en 
dan is hij ook niet zo belangrijk. 

Ook de BRT vond het niet de moeite 
waard om deze laatste hulde door 
méér dan 1.000 Vlamingen te verslaan, 
maar ja, de Vlaams-nationalisten mo
gen ook niet beslissen over budgetten 
voor de BRT. Zij mogen alleen kijk- en 
luistergeld betalen... 

JANUARI 
16 HALLE-VILVOORDE: Arrondissementele VUJO-raad Halle-Vil-

voorde, om 20 u. in 't Schuurke. Partijraadslid Daan Vervaet licht 
de politieke toestand toe. 

De 3e van deze louwmaand 1981 stierf te Leuven, 
omringd door zijn icinderen, zéér bewust, met open 
ogen naar de dood: 

Albert Van De Meulebroecke 
(Geboren te Tiegem 24.7.1898) 

Dank U Bert voor je héél leven inzet, 
wi lskrachtig — nuchter en dapper — 
in de letterli jke zin van het woord. 
Wie van onze generatie kan het vol 
doende beseffen wat het betekent 
een zoon te weten sneuvelen aan het 
Oostfront, je huis te zien verwoesten, 
je familie verstrooid te weten?- Le
venslang - Zeven jaar Belgische 
staatsgevangenis _ oorlogsschade _ 
plundering en nadien _ je eigen 
streek, dat ruime West-Vlaanderen 
moeten ruilen voor 'n ver en anders 
levend Brabant- Waar je drie andere 
kinderen wel wortel zouden schieten 
in dienstbare verbondenheid met 
onze Leuvense streek maar waar je 

ook je vrouw, die hoge, steunende 
levensgezellin, zou ver l iezen- Het — 
dat — leven heeft je niet klein gekre
gen! 

Integendeel: j i j beheerste, met uw wil 
dat leven! Steeds konstruktief, 
steeds relativerend — verzoenend 
was je meelevend in onze Volksunie, 
met al ons pogen- We zullen je 
missen met je bijzondere humor, je 
typisch kijken, je Westvlaamse klan
ken- en woordenri jkdom. Maar weet 
dit: doorheen al die jaren sti jgende 
kameraadschap ben ji j — die ons 
vader kon zijn — naast uw kinderen, 
ook in ons reeds verrezen. 

Kamerlid Willy Kuijpers 

Arr. Leuven nodigt 
alle kaderleden uit 

VU-Burgemeester Diii< Stappaerts, Fr. Grootjans en VU-freMeleider Frans Dirks 
bij een toespraak. 

In de loop van deze maand organizeert 
het arr. Leuven een aantal arrondisse
mentsraden waarop alle VU-kaderle-
den welkom zijn. 

DINSDAG 13 januari om 20 u. voor het 
kiesdistrikt Diest (kantons Aarschot 
Diest en Haacht). In lokaal „'t Wit 
1 oreke''. Ter Heldelaan 97 te Aarschot 
DONDERDAG 15 januari om 20 u. 
voor het kiesdistrikt Leuven (kantons 
Leuven-Noord, Leuven-Zuid en Leu
vense agglomeratie). 

In lokaal „Goudbloem", Goudbloem-
straat 50 te Leuven. 

VRIJDAG 16 januari om 20 u. voor het 
kiesdistrikt Tienen (kantons Glabbeek, 
Landen, Tienen en Zoutleeuw). In het 
„Centrum Mensen met vragen". Groot 
Begijnhof 59 (afgebrande kerk) te Tie-

AGENDA: funktieverdeling, sekektie-
ve propaganda, gemeenteraadsverkie
zingen, varia. 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 9 JANUARI 
TOT 15 JANUARI 1981 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag, zondag, woensdag; 14 u. K.T. 

„Peter en Elliott de draak' 
Zaterdag, zondag, woensdag: 18 u. K.T. 

„Bronco Billy" 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
donderdag; 20 u. K.T. 

„Life of Brian' 
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag: 22 u. 
Donderdag: 20 u. 30. K.N.T. 

„Mad Max" 
Zaterdag, zondag, woensdag: 16 u. 

„Het duivels komplot van 
Dr. Fu Manchu" 

NIVWF 
Woensdag: 20 u. 30 K.T. 

J< star is born" 

TERVUREN 
Zondag; 15u. K.T. 

„Bambi' 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30. 
Zondag: 18 u. 
Dinsdag, woensdag: 20 u. 30. K.T. 

„Flying High" 
Zondag, maandag: 20 u. 30. K.T. 

„Une semaine de vacances' 
NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30. K.T. 

J^ star is born' 
van Frank Pierson 

LEUVEN 1 
13u.45 K.T 

4de week 
Dolby stereo 
„Superman 2' 

18 u. 15 K.N.T 
„Mourir è tue-tète' 

met Julie Vincent, Germain Houde 
20 u. K.T 

4de week 
„Stardust memories" 

met en van Woody Allen 
16 u, 21 u. 30 K.T 

4de week 
„Blues brothers' 

23 u. 45 K.T 
„Dernier métro' 

met Gerard Depardieu, 
Catherine Deneuve 

LEUVEN 2 
14 u. K.T 

3de week 
„Xanadu' 

met Olivia Nevi/ton.John 
20 u. K.T 

Negende en laatste week 
„De blokbeesten van de laatste r i j ' 

18u.. 22u. K.N.T 
5de week 
„Vrijdag' 

een film van Hugo Claus 
16 u, 24 u. 

„Heart Beat' 
met Nick Nolte, Sissy Spacek, 

John Heard 

TJENEN 
Zondag: K.T 

K.N.T 

15 u. 
„Bambi" 

van Walt Disney 
Zondag; 17u.30. 

Jaws 2" 
Vrijdag, zaterdag, zondag; 20 u. 
Maandag: 20 u. 30. K.T. 

„Fame' 
Vrijdag, zaterdag, zondag: 22 u. 30. 
Dinsdag, woensdag: 20 u. 30. K.N.T. 

„Internationale prostitutie' 
NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30. K.T. 

„Mon oncle d'Amérique' 
van Alain Resnais 

FUNKIS HERENTALS 
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 
Zondag: 14 u. en 17 u. 
K.T. 2de week 

„Xanadu' 
met Olivia Newrton-John 

The Electric Light Orchestra 
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag: 20 u. 

„The Shining' 
van Stanley Kut>rick 

LUX HERENTALS 
Zondag; 15 u. K.T. 

„Mickey Jubileum' 
Film van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag; 20 u. 30. 
Zondag: 17 u. 30 en 20 u. 30. 
Maandag, dinsdag: 2(Xu. 30. 

„Gloria" 
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lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(VoortkapeO 

tel 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

UNDENHOVE 
Bellesirnat 49 

1970 HEKFLGEM 

C<)f( rest lurjinl spi cHuiii In tas 

M,ti)n(l,j(] tfinsfhic^ vri)(i)<) v in.if 1b u 

daqs 
Tel 053-6687 40 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

Üet f almslwî  
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« familiazaak met tradtti*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052^23246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-21 35 33 Tel 031 36 56 54 

CORlliIALS 
UW kOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di-ndorstrock 

Kattestraat 20. AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Hcirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-3006 53 

Restaurant 

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

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 
v^aandag gesloten 

sfeer 
Rustieke 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Brusselboon 11 GOOIK 
Tel 054/3348 57 

Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S >. 

Vosseinberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feestelijkheden 
IVIogelijkheid tot fiuren van 

bestekken 

• Den Botaniek» verwacfit 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 

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! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

(V/lenenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wiinen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop 

elke vrijdag van 17 tol 19 u 
elke zaterdag van 10 lot 13 u 

en op afspraak 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

A t . / ^ x Verzorgde keuken 
[NlwHUI] Demokratibclv pi ijzen 
\ A _ x / Uitgelezen dienstbetoon 

Kc'̂ SfHst<'enwe<3 38 
?2G0 Ni)lcn - Tel 031/818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoekcn ön wafels 

M e v r o u w 

Pauwelyn- Duquesne 

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

Gestoten vrijdag behalve in seizoen 

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

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

SE-HÜTTERS«QF 
Dorpsstraat 10 

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

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A iMiH ni( I v.jn otlf f( ( sten 
Ook v( iluiiKK! v.m t lf< tC)( M( f 

Schilde isir.i.it 33 
2000 Antwi i|i( n 
T< I 031 3745 7? 

DE OUDE KRING 

C.ilc v u lok 

Oorpspli It 111 u'.di n Linilniri) 

Dr.ink en eethuis 

" WALTRA » 
Arduiiiknni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tol 02/219 52 12 

D L vier Iruoven v.lii de W.l l l r i 
I W.i tins ut I It.trI v.ttt Bnisstyl 
? J, k Ml c'( .tlltid it.trktrcit 
J Je krijgt er tltifd wit te eten 
4 Dl iirit^eii zt/it soci i.tl 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplem 5 Brakel 

Tel 055/42 4107 

Fcrst^cio! voof alk 
qptrgr-Tii-ieden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thulsl 

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

Algemene voeding, bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

't ia een specialist 
zoek hem op 
voor vlees of toespijs 
de Beauvoordse pastei 
't is de meest verteerbare 
de meest klassieke, 
de beste 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 
Tel 011-46.3451 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gesloten. 

Voedingswaren 
„ PETRA" 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

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

- gespecializeerd m fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

Wijnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel 30 0030 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. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

D R A N K H U I S - F E E S T Z A A L 
«DE R O D E N B A C H » 

CAFE-FRITUUR 

DE S N O E C K 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige \/laamse sfeer 
Maandag gesloten 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.0653. 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 

Schoolstraat 52 
Kapelle-op-den-Bos 

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

ZOëKëfeC]€ 
D Werkloze jonge man (25 jJ. 
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 Werkloze jonge man 21 j , 
vnjgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Handel, uitkenngs-
gerechtigde RVA zoekt een pas
sende betrekking 

Bediende (26 jJ met bureeloplei-
ding, daktylo en met een goede 
kennis van Nederlands en Frans, 
zoekt een passende betrekking 
Zich wenden tot Vic Anciaux, 
Bamkadenplein 12,1 (X)0 Brussel, 
tel 2194930 

D 28-jange jongeman met diplo
ma A2 en 7 j ervanng in verzeke-
nngen zoekt een betrekking in 
het Brusselse Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, (tel 
5691604) 

D 23-jange pngeman zoekt een 
kietrekking als bode-kamerbe
waarder of klasseerder op de 
dnehoek Brussel-Ninove-Aalst 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger Dr 
J Valkeniers, (tel 02/5691604) 

n 22-jange jongeman met dipk> 
ma A6 Handel-Boekhouden. milit 
dienstplicht vervuld, kennis Ne-
derlands-Frans-Duits-Engels, 
zoekt een gepaste betrekking in 
Brussel of Halle-Vilvoorde Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, te 02/5691604 
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VU-groot-Hasselt riep leden samen 
Een jaar VU-werking, de irv en urtga-
ven, Oe polibeke toestand, de verkie
zing van een bestuur en daarbij nog 
een levensvertiaal Dat waren de ingre
diënten voor de algemene vergadenng 
van de afdeling Groot-Hasselt 
Na de inleiding, gegeven door voorzit
ter Theo Hoeven, wist volksvertegen
woordiger Willy Desaeyere, de zo wis-

jieltunge politieke toestand op een 
begeesterende wijze uit te pluizen De 
bestuursverkiezing kende onder lei
ding van Edgard Ballet provinaeraads-
lid, een vlot verloop Het hoogtepunt 
van de avond werd gebracht door de 
heer Jef Olaerts. oud-senator uit Genk 
HIJ wist de aanwezigen te boeien met 
zijn levensverhaal .Wie en wat is Jef 

Van I naar r Wilfned Remy CVUJO-voorzitter). Theo Hoeven (VU-voorzitter), 
Ftor Haesevoets (ere-voorzitter), Jef Olaerts (gastspreker), Willy Desaeyere (ka
merlid) 

Olaerts" Plezante doch ook harde 
momenten uit het leven van een echt 
Vlaams-Nationalist Heel zijn vertelling, 
want dat was het toch, is voor elk van 
de aanwezigen een „riem onder het 
hart" geworden Het leven van Jef 
heeft ons voldoende stof en redenen 
gegeven om verder de Vlaamse strijd 
te stnjden 
Het nieuwe bestuur voorzitter Theo 
Hoeven, Stevoort ondervoorzitter 
Willy Smets, Hasselt, sekretanaat Lut 
Lambnchts, Hasselt, penningmeester 
Mia Vandeschoor, Hasselt VUJO Wil-
fned Remi, Hasselt en Luc Luwel, 
Hasselt 
Leden Edgard Colson (Hasselü, Mar-
cella Droogmans (Stevoort), Ann Hae
sevoets (StevoorO, Christa Haese
voets (StevoorO, Flor Haesevoets 
(Hassel), Nico Hindnks (HasselO, Theo 
Hoedemakers (Hasselü, Eduard Kna
pen (HasselO, Tony Martens (St-Lam-
brechts-Herk), Jef Meurs (Kunngen), 
Jan Missoul (Hasselt) Marleen Oger 
(Hasselt), Huib Pira (Kunngen), Ivonne 
Vandenneste (Kunngen) 
Mandatanssen Willy Desaeyere, 
volksvertegenwoordiger (Hassel), Ed
gard Ballet provincieraadslid (Has
selO gemeenteraadsleden Jean-Paul 
Claes (HasselO en Edgard Foner (Ste
voorO, O C M W Louis Raymakers (Ku
nngen) 

Nieuw bestuur met open deuren 
te Destelbergen-Heusden 
Het nieuw gekozen VU-bestuur van Destelbergen-Heusden heeft enkele 
nieuwe intiatieven genomen, die ondermeer een meer open en demokratisch 
VU-beleid bevorderen 
Naast de algemene jaarli jkse ledenvergadering heeft de maandelijkse be-
stuursvergadenng plaats op een vaste dag (de laatste donderdag) en in een 
vast lokaal Deze bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor alle VU-leden 
Op het einde van de vergadenng kunnen de aanwezige VU-leden ook gebruik 
maken van het vragenhalfuurtje Ook bij bepaalde punten van algemeen en ge
meentelijk belang hebben zij mede inspraak 

Om het kontakt „Top en basis" dichter 
en regelmatiger bij elkaar te brengen, 
zal tijdens de meeste bestuursverga-
denngen de politieke toestand en ook 
aktuele zaken van algemeen belang, 
behandeld worden door een VU-parle-
mentslid of door een vooraanstaand 
kaderiid van de partij, waarna ook 
vragen en suggesties door de aanwe
zige VU-leden naar voor kunnen ge
bracht worden 

Indien de laatste donderdag van de 
maand op een feestdag valt wordt 
automatisch de bf ituursvergadenng 
naar volgende dor, Jerdag verplaatst 
Z o heeft de e k bestuursvergadenng 
van december plaats op donderdag 8 
januan 1981 om 20 u sbpt in cafe „De 
Toekomst", Magerstraat te Heusden 
Volksvertegenwoordiger en kamer-

fraktieleider Paul Van Grembergen zal 
er de nieuwe VU-initiatieven i v m „De 
V U en een echte demokratie" behan
delen leder VU-lid is hartelijk welkom 
Het nieuwe bestuur is als volgt samen
gesteld 
Voorzitter Koen Van Meenen, Neder-
broekstraat 1, Heusden (091 -52 22 33) 
Ondervoorzitter en ledenverantwoor-
delijke Rene Clompen, Haenhout-
straat 150, Destelbergen (091-
556791) 
Sekretans Jaklien Fack, Blauwesteen-
straat 39b, Heusden (309839) 
Penningmeester Mane-Josee Lataer-
Delnoy, Hooistraat 1, Heusden 
Propaganda Destelbergen Andre 
Moens, Groenstraat 47 (558548) 
Propaganda Heusden Yvan Verstuyf t 
Vossenstraat 40 (309870) 

Organizatie Destelbergen Roland 
Kerckaert Europalaan 16 (283546) 
Organizatie Heusden Hilda Janssens, 
Nederbroekstraat 1 
Diensbetoon Lode De Lange, Melk-
wegel 16, Heusden (306591) 
Bestuursleden Joris Lataer (VUJO), 
Arthur De Smet, Jan Andnes, Frans 
Van Laeken, Andre Clienek, Edgard 
Cappaert 

Lede tegen 
anti-Vlaamse 
referendum 
De gemeenteraad van het Oostvlaam-
se Lede, waarin de VU in de meerder
heid vertegenwoordigd is door sche
pen P Jules Hendenckx, heeft eenpa
rig volgende motie goedgekeurd De 
gemeenteraad van Lede verwerpt in 
zijn zitting van 16 december 1980 het 
principe, dat Brusselse gemeenten te
gen de wil van de voogdijoverheid 
hun bevoegdheid te buiten gaan door 
een referendum te organizeren met 
klaarblijkelijke anti-Vlaamse bedoelin
gen 

Jaarlijkse evaluatiedag bij VU-Ninove 

VU-Groot-Ninove bjdens de jaarlijkse gemeentelijke evaluatiedag, met 
van links naar rechts Renaat Raes, Agnes Geerts, Diane Herremans, 
Leen Maus, Jan De Troyer, Dirk Van den Hove, Rik Haelterman, Urbain 
Daumerie, Fnts Van Ongeval, André Baro, Luk Vekeman (achter G De 
Kegel), Georgette De Kegel en gespreksleider Mark De Jaegher (L 
DosfeO. 

VOORDE — Bestuursleden van de 
zes afdelingen van VU-Groot-Ninove 
waren op 20 december j l . op post in 
hotel-restaurant „De Kalvaar' te 
Voorde voor een grondige bespre
king van de werking ti jdens het voor
bije jaar. 

Na een eerste lezing van het verslag 
van vorig jaar gaven onze gemeente
raadsleden André Baro en Georgette 
De Kegel een overzicht van de ge
meenteraadswerking met uiteraard 
ruime aandacht voor de bespreking 
van de begroting die op dat ogenblik 
aan de orde was 

Fraktieleider Baro kon de werking van 
de VU-fraköe met beter samenvatten 
dan door te zeggen „de oppositie is dit 
jaar losgebarsten", hiermee ookb 
edoelend op het ruime aandeel van de 
V U in het openbaar maken van de 
schandalen betreffende BPA Burcht-
dam, Abdi jpoort benzine-zaak, enz. 

Daarna bracht Jan De Troyer een 
knappe situatieschets over leefmilieu 
en de werking van de leefmilieugroe-
penngen 

LIMBURG 
JANUAf l l 
12 TESSENDERLO: Zwemles in het gemeentelijk zwembad om 

18 u Org F W 
GENK: Volksvergadenng in het Parkhotel M Coppieters spreekt 
over steenkool en steenkooivalorizatie in Europees perspektief 
BORGLOON Het komitee 150 jaar Vlaamse Beweging brengt 
„Sinds 1831", muziek en voordracht rond „Der Oudren f ierheid '" 
en „Gezellig met Gezelle" Om 20 u tn de Gasthuiskapel 
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Raadslid Cuppens (VU) 
verlaat woedend raad 
Herhaaldelijk hebben wij in dit blad het 
gebrek aan ernst en aan verantwoor
delijkheidszin van sommige Maaseiker 
raadsleden aangeklaagd Na een volle
dige staking van de aktiviteiten gedu
rende een tiental weken, had de bevol
king terecht kunnen verwachten dat 
gezien de ernst van de situatie waarin 
de fusiegemeente verkeert, alle raads
leden hun mandaat nu met toewijding 
en burgerzin zouden uitoefenen Het 
verloop van de zitting van de gemeen
teraad van 30 december '80 bracht 
echter zeer snel een einde aan deze 
stille hoop Het schouwspel aangebo
den door de mandatanssen tart alle 
vertieelding, behalve het klassiek mop
pen-tappen en snoepjes-gooien, moes
ten we een ordeloos geschreeuw en 
geroep beleven met als hoogtepunt de 
aanwezigheid van een weliswaar rus
tig maar duidelijk beneveld raadslid Dit 
alles onder de ogen van een door zijn 
stilzwijgen goedkeurend burgemees
ter Ondanks verschillende pogingen 
om de debatten weer zinvol te laten 
verlopen, slaagde VU-raadslid Jaak 
Cuppens er met in de vergadenng 
opnieuw tot redelijkheid te brengen 
Twee uren van dergelijke onterende 
vertoning waren voor hem genoeg 
woedend verliet hij de „zitting" 
De dagorde bood nochtans de moge
lijkheid ernstig werk te leveren Niet 
minder dan 59 stemtonden moesten 
plaatsvinden om over belastingen, le
ningen en dringende werken te beslis
sen Op eerste zicht zou men hieruit 
kunnen afleiden dat de breuk binnen 
de CVP-srieerderheid definitief tot het 
verleden hoort Indien men de dagorde 
uitpluist moet men echter tot andere 
konklusies komen Hieruit blijkt duide

lijk dat verschillende groepen binnen 
de meerderheid, die de laatste maan
den heel wat kntiek moesten inkasse-
ren omdat verschillende dnngende ta
ken met aan bod kwamen, als voor
waarde voor hun verdere deelname 
eisen gesteld hebben die hun moeten 
toelaten zich tegenover de bevolking 
enigszins te verdedigen Zo kon men, 
bij voorbeeld, op eenzelfde agenda 
punten terugvinden in verband met 
Dorne, waarbij ineens wel de mogelijk
heid gevonden werd om de voornaam
ste verlangens van de bevolking te 
verwezenlijken, terwijl dit tijdens de 
vier afgelopen jaren helemaal met mo
gelijk was De bedoeling van deze 
werkwijze is maar al te duidelijk Ge
volg hiervan is dat van verwezenlijking 
nog lang geen sprake is, dat geen 
aandacht besteed wordt aan echte 
planning noch aan ruggespraak met de 
belangstellenden Het bedrog gaat dus 
door We zullen in elk geval tot 1982 
moeten wachten om te vernemen of 
de bevolking hiermede akkoord gaat 

VU-Genk rouwt 
Men meldt ons het overli jden van de 
heer Nico Schepers, licentiaat in de 
germaanse fi lologie, leraar aan het 
Hoger Handels- en Taleninstituut in 
Genk 

De heer Schepers werd geboren in 
Stokkem (Limb.) op 9 maart 1922. Op 
21 december 1980 is hij plots overle
den in Genk 
Aan de beproefde familie betuigen 
wij onze innige gevoelens van deel
neming. 

OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 

9 SINT-NIKLAAS: Euro-parlementslid M Ckippieters beantwoordt 
een aantal prangende vragen over Europa „Het Europa der vol
keren een k a n s ' Een uitdaging'" Om 20 u in Het Centrum, Grote 
Markt te Sint-Niklaas 

16 GENTBRUGGE: Nieuwjaarsreceptie en opening hobbytentoon
stelling om 20 u in het Dienstencentrum, Kasteelstraat Org 
FVV-Gentbrugge Ook op 17 januan van 10 tot 12 u en van 14 tot 
17 u 

16 SINT-AMANDSBERG. Nieuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl, 
Klinkkouterstraat 70 

16 SINT-NIKLAAS: „Separatisme of federalisme'" debatavond in-
gencht door de Wase Jonge Leeuwen om 20 u in lokaal Ste^n-
strate. Nieuwstraat 86 Welkom door WJL-voorzitter J -M V in 
Gavere, inleider L Dehandschutter, moderator Wim Knap n 

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

Vervolgens werd aan de hand van het 
verslag van vong jaar nagegaan wat er 
van de voorstellen die toen gedaan 
werden in de praktijk terecht kwam. 
om enkele belangnjke punten uit te 
diepen werden dne werkgroepen op-
gencht Middenstandsbeleid o l v Ur
bain Daumerie, leefmilieu en ruimtelijke 
ordening o I v Jan De Troyer en gehan
dicaptenbeleid o l v Rik Haelterman 

Na het middagmaal werd ons streek-
blad „De Roelanders" besproken naar 
opmaak en redaktie Alle afdelingen 
verklaarden zich bereid mee te wer
ken aan het blad zodat het beste mag 
verhoopt worden voor de toekomst 

Daarna kwamen nog de werking van 
politieke raad en politiek kollege, de 
voorbereiding van de gemeenteraden, 
de relatie met de jsers en het zoeken 
naar verruiming van de afdelingsbestu
ren ter sprake in het licht van de 
voorbije bestuursverkiezingen 

Tot slot mag er gerust gesteld worden 
dat de samenwerking tussen de afde
lingen steeds beter gaat zodat de 
gemeenteraadsverkiezingen van vol
gend jaar met vertrouwen tegemoet 
mogen gezien worden Net als vong 
jaar hadden wij in de persoon van 
Mark De Jaegher, stafmedewerker bij 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel, een ideale gespreksleider 

Rik Haelterman 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep-
vnezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. TeL 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage priizen 

(Adv.871 

8 JANUARI 1981 

•Éi 



Wij in de Volksunie m 21 

Suksesvol kerstfeest 
voor 
Komense Vlamingen 
Op zaterdag 20 december II., ging In de 
zaal „Mater Amabilis" van de Zusters 
van Liefde te Wervik, het kerstfeest 
door van de Komense Vlamingen. Het 
werd meteen een voltreffer. Honder
den aanwezigen (drie a vierhonderd!), 
waarvan vier vijfden Komenaars, wa
ren toegestroomd om eens als Vlamin
gen onder elkaar een gezellige namid
dag (én een deel van de avond) te be
leven. Het korte welkomstwoord werd 
gesproken door de heer Noël Decra-
mer, sekretaris van de „Vriendenkring 
van het Komense". Daarna waren de 
drie koningen van de partij. Het was 
natuurlijk wel een beetje vroeg voor 
de tijd van het jaar, maar hun aanwe
zigheid werd daarom niet minder geap
precieerd. Ondertussen werd er duch
tig gezongen teneinde de „Strangers" 
uit Antwerpen te kunnen begeleiden 
met hun liedje over „het scholeke van 
Komen". Bij hun binnentreden werden 
ze uitbundig verwelkomd en de atmo
sfeer steeg werkelijk ten top, toen ze 
verklaarden dat Antwerpen Komen 
niet loslaat! Eerst zongen ze verschil
lende suksessen om als laatste lied te 

zingen over het „scholeke". Dit liedje 
zongen ze samen met de zestien kin
deren die het schooltje bezoeken. En 
ze konden er niet vanuit; het werd een 
bis-nummer. Nadien moesten ze nog 
een massa handtekeningen plaatsen 
op de kaft van hun jongste LP. Deze 
LP is nu reeds een groot sukses bij 
ons. Stippen we aan dat het optreden 
van de „Strangers" voor niks was! Ook 
geen verplaatsingsonkosten! Werke
lijk een voorbeeld voor vele politiekers. 

Voor de Komense ouders die over de 
leeuwenmoed beschikken om hun kin
deren naar de Vlaamse school te 
sturen, is het zeker een hart onder de 
riem geweest. W e zagen niets dan 
glunderende gezichten. Ook rest nog 
de plicht het Algemeen Komitee Vlaan-
deren-Komen geluk te wensen met dit 
prachtig initiatief. Wij wensen onze 
Vlaamse buren uit Komen veel moed, 
volharding en vooruitgang toe in 1981. 
Mogen de twee charmante leraressen 
van de Vlaamse school te Komen nog 
veel vruchtbaar werk leveren onder 
onze jeugd aldaar! 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt meti 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir 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 acl)ttal jaar gefeden, 
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/aarachtig 
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, 
Tie'nsesteenweg 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
tr ium 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 bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur 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) 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie. 

• Uitvoering in aluminium 
met kitloze beglazing. 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet tiet mmste onder
houd. 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend in lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vn}blijvend folder en 
priislijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 
8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

WEST-VU\ANDEREN 
Januari 
17 ROESELARE: Nieuwjaarsfeest VU-VVR-Roeselare. Raklette + 

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

Nieuwe VU-besturen 
Bredene 
Voorzitter: Willy Levecke. 
Sekretaris: Jan Defurne. 
Penningmeester: Georges Vandaele. 
Organizatie: Rudie Joseph. 
Propaganda: Richard Knockaert. 
Vujo: Dirk Metsu. 
Leden: Peter Metsu en Leon Claeys. 

Kortemark-Handzame 
Voorzitter: Alberiek Staelens. 
Sekretaris: Albert Bondewei. 
Penningmeester: Daniël de Beuckelae-

VUJO-Menen: waakzaam blijven 
in zaak Pecq-Armentières! 

Door de plaatselijke kern van de 
Volksuniejongeren werd aan het bel
fort te Menen een 15-meter lang span
doek bevestigd met als opschrift 
„Pecq-Armentieres nooit". 
Volgens de voorzitter van de VUJO 
wil, zijn groepering met deze aktie 
• enerzijds een oproep doen tot 
verdere waakzaamheid: de CVP met 
als woordvoerder volksvertegenwoor
diger Paul Breyne heeft wel verklaard 
dat het projekt Pecq-Armentières in de 
doofpot zal gestopt worden, maar in 
het verleden is gebleken hoe vlug een 
gegeven CVP-woord soms vergeten 
wordt in onderhandelingen zoals bij de 
koehandel rond het schooltje te Ko
men. 
• anderzijds wil de VUJO met deze 
aktie in de plaats treden van het 
schepenkollege waarvan de CVP-ver-
tegenwoordigers de moed niet hadden 
om in deze zaak een duidelijk stand
punt in te nemen. 
Door de VU werd inderdaad in het 
schepenkollege voorgesteld om net 
zoals te Wervik aan het stadhuis een 
spandoek te bevestigen waardoor de 
bevolking kon gesensibiliseerd wor
den voor het probleem der aanleg van 
de overbodige autosnelweg. 

Dit VU-voorstel stuitte op het veto van 
de CVP-burgemeester. 
De VU-jongeren voelen zich dan ook 
geroepen om deze taak over te ne
men. Zij zijn er namelijk van overtuigd 
dat net zoals met de A24 in Limburg, 
enkel een massaal volksverzet de aan
leg van deze luxe-weg kan tegenhou
den. 
De VUJO zal dan ook waakzaam 
blijven en alle (desnoods harde) akties 
ondernemen die noodzakelijk zullen 
blijken om de aanleg van deze spook-
weg tegen te houden. 

Koekelare 
in de rouw 
Op Kerstdag overleed mevrouw Lucie 
Vandaele op de ouderdom van 86 jaar. 
Zij was de echtgenote van ons VU-lid 
Floran Hendryckx en moeder van ons 
VU-gemeenteraadslid Jef Hendryckx. 
Het Volksunie-bestuur Koekelare 
biedt aan de familie Vandaele-Hend-
ryckx en aan mevrouw Mariette Pet
tier, de echtgenote van Jef, zijn innige 
deelneming aan. 

Organizatie: Johan Vandamme. 
Propaganda: Jozef de Gres. 
F W : Gilberte Spaans. 

De Haan 
Voorzitter: Hans Haeck. 
Sekretaris en Vujo: Wilfried Vandaele. 
Penningmeester: Maria Vanhoucke. 
Propaganda en organizatie: Willy Ger-
ris. 
Leden: Karin Magerman, Michel van 
Opstal. 

De Panne 
Voorzitter: Bert Hendryckx. 
Sekretaris: Jos Moors. 
Ondervoorzitter: Juul Haezebaert 
Penningmeester: Madeleine Dewicke. 
Propaganda: Julien Meeüs. 
Organizatie: Roland Puytsiens. 
Vujo: Peter Moors. 
Leden: Lutgarde Decroos, Georges 
Leplae en Paul Colaert-Velghe. 

Oostende-Stene 
Voorzitter: Willy Serpieters. 
Sekretaris: Paul Decloedt. 
Ondervoorzitter: Kris. Lambert (ge
meenteraadslid). 
Penningmeester: Lucien Velter. 
Organizatie: Frieda Pinckert 
Propaganda: Mane-Thèrèse Verhae-
ghe. 
Vujo: Bart Tommelein. 
Leden: Wilfried Cafmeijer, Jozef Tom
melein (OCMW-lid). 

Koekelare 
Voorzitter: Antoon Landuyt 
Sekretaris: Maurits Sabbe. 
Penningmeester: Nort)ert Vandecas-
teele. 
Organizatie: Erik de Jonghe. 
Propaganda: Daniël Depreitere. 
Vujo: Louis Dereeper. 
Hulpsekretaris: Odette Staelens. 
Leden: Greta Hendryckx, Johan Laga-
cie, Bernard Lootens, Rika Musseeuw, 
Andrè Zwaenepoel. 

Nieuw VU-bestuur 
te Moorslede 
Onlangs werd de vernieuwde be-
stuurskern van de Volksunie-afdeling 
Moorslede-Slijps-Dadizelc samenge
steld. 

Deze kern bestaat uit de volgende 
mensen: voorzitter: Jozef Terryn; on
dervoorzitter: Filip Bart)e; sekretaris: 
Mare Vanryckeghem; schatbewaar
der: Mare Vanryckeghem; organizatie-
leider: Rik Lievens: politiek kader infor-
mator: Luc Dutry; propaganda en 
pers: Guy Bevemaege en Jean-Luc 
Deprez: VUJO: Gino Vanhove; be
stuursleden: Willy Vanderhaeghe, 
Marcel Deboutte, Cyriel Carrein, Luc 
Bekaert Freddy Vanacker, Vanden-
berghe Dirk en Lode Van Biervliet 
Voor de arrondissementsraad werden 
volgende personen aangeduid Marcel 
Deboutte met plaatsvervanger Cyriel 
Carrein, Rik Lievens met plaatsvervan
ger Luc Dutry, Jozef Terryn met 
plaatsvervanger Mare Vanryckeghem. 
Hierop aansluitend zetelt Willy Vander
haeghe als arrondissementsbestuurs-
lid en Lode Van Biervliet als volksver
tegenwoordiger. 

Op 28 februari heeft in het „Gasthof 
D'Hoeve" te Dadizele het jaariijkse 
„Volksunie-Bal, volksvertegenwoordi
ger Lode Van Biervliet" plaats. 

Gasthof D'Hoeve is gelegen in de 
Kleppestraat 110 (provincieweg Roe-
selare-Menen, ter hoogte van „De 
Kleppe"). 

Het VU-Bal vangt aan omstreeks 20 
uur, de voorverkoop bedraagt 60 fr., 
terwijl DJ Molly de beste muzikale 
tonen uit zijn Disco Bar Kiekeboe zal 
laten zweven. 

Het Volksuniebestuur van Moorslede-
Slijps-Dadizele nodigt iedereen van 
harte uit tot dit bal. 
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OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februari 1981 
om 11 u zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Kar 
thuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge 
Lot 358, 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 
— Bi) 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 
Karthuizennnenstraat 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) 2650 
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
thuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de openbare aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
Sint-Jan te Brugge 
Lot 352, V-blok houten ramen. 
Erkenning klasse 4, onder kate-
gone D5 
Registratie als aannemer kate-
gone 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-

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, 
Karthuizennnenstraat 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 mbegrepen) 3150 
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
thuizennnenstraat 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, kategone 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, 
Karthuizennnenstraat 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
thuizennnenstraat 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 D17 of Dl8 
Registratie als aannemer kate
gone 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, 
Karthuizennnenstraat 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 pnjs van 
(BTW en port inbegrepen) 2968 
fr 
Uitvoeringstermijn 385 kalen
derdagen 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februan 1981 
om 11 u zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Kar
thuizennnenstraat 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
gone 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, 
Karthuizennnenstraat 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 pnjs van 
(BTW en port mbegrepen) 2150 
fr 
Uitvoeringstermijn 355 kalen
derdagen 

OCMW Brugge 
Op dmsdag 10-2-1981 om 11 uur 
zal er ten zetel van het OCMW, 
Karthuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, ten overstaan van de 
heer F Bourdon, voorzitter of 
zijn afgevaardigde, overgegaan 
worden tot het openen van de 
inschnjvingen van de openbare 
aanbesteding voor het aanleg
gen van een TV-signaalverde-
ling in de kamers van vier m-
stellingen 
Erkenning kategone P klas 1 
Termijn 60 werkdagen 
Dossier ter inzage in het kan
toor voor Inzage en Verkoop der 
bestekken. Residence Palace, 
Jordaenskwartier, Wetstraat 155 
te 1040 Brussel, in de burelen 
van het OCMW, Karthuizenn
nenstraat 4, te Brugge, iedere 
werkdag van 9 tot 12 uur, bij de 
pvba Vyncke en Leye, Dophei-
destraat 6 te Brugge 2 tel 050-
316476 
Het bestek en de plannen zijn te 
koop mits voorafgaandelijke 
storting van 2183 fr inclusief 
BTW op de rekenmg nr 000-
1175652-12 van de pvba Vyncke 
en Leye, Dopheidestraat 6 te 
8200 Brugge 2 
De mschnjvingen, in gesloten 
omslag, mogen ter openbare zit
ting vóór de opening afgegeven 
worden of in een dubbele en 
gesloten omslag gestuurd wor
den aan het OCMW Brugge en 
dienen toe te komen binnen de 
termijn voorzien in art 26 van 
het K.B van 22-04-1977 

(Adv. 01) 

OCMW-Brugge 
Op donderdag 5 februan 1981 
om 10 u zal er in de vergaderzaal 
van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappehjk Welzijn, Kar
thuizennnenstraat 4 te 8000 
Brugge, overgegaan worden tot 
de algemene offerteaanvraag 

der werken m het Nieuw Hospi
taal Sint-Jan te Brugge 
Lot 357, V-blok lichte binnen
wanden. 
Erkenning klasse 4, onderkate-
gone D4 of D5 of D7 of Dl 1 
Registratie als aannemer kate
gone 00 of 16 of 18 of 20 
Dossier ter inzage vanaf 5 janua-
n 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 vnjdag van 14 tot 17 u 
— Op de burelen van het OCMW, 
Karthuizennnenstraat 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 pnjs van 
(BTW en port inbegrepen) 1 600 
fr 
Uitvoenngsterrmjn 293 kalen
derdagen 

Ets „150 jaar 
Vlaamse Beweging" 
heeft sukses 
In „WIJ, Vlaams-Nationaar van 30 de
cember '80 kon u een vraaggesprek 
met kunstschilder Jan Keustermans 
lezen, verschillende personen vroegen 
ons hoe ze de kunstets „150 jaar 
Vlaamse Beweging' konden bestellen 
Deze ets wordt verkocht ten voordele 
van het Gewestelijk Vlaams Nationaal 
Studiecentrum, waarvan de uitbouw 
aangeboden wordt in het arrondisse
ment Leuven ter gelegenheid van het 
10-jang parlementair mandaat van Se
nator Rob Vandezande (LeuverO en 
Kamerlid Willy Kuijpers (HerenO 
U kan deze ets bestellen bij mevr 
Gisleen De Deken-Keppens O-L-
Vrouwplein 91 te 3020 Herent of bij 
voorkeur door 3500 fr te storten op 
rekening „Vlaams Steunfonds" - 431-
3647281-51 met vermeWing „Ets 150 
jaar Vlaamse Beweging" 
De enige oplage van deze ets is 
beperkt tot 150 genummerde en ge-
handtekende eksemplaren, gedrukt op 
handgeschept Durerpapier, slechts 
een 50-tal exemplaren zijn nog ter 
beschikking 

Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Speciahst primitief 
stij lmeubelen en modern 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

PVBA D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-6237 65 

LUKOS p v b a 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten snelhechters offerte 
mappen 

r - ' iJT»** Fortsiraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 35 07 

VERVOER VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g T E R N 

v a n 13 t o t 20 u. D o n d e r d a g v a n Tel O 
9 to t 20 u. Z a t e r d a g v a n 9 t o t 20 u. 
Z o n d a g v a n 14 to t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
l i l tOEKrEN (J< i n s i n incli rr ) PAR 
K A S BLOFSONS ANOFIAKS 

Tri 05J 6 6 / 3 33 
Stf I nwi (j n 1 ir Ninovr 
94 70 D E N Ü E B L t E U W 

76 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Wilty 

Tel bureau 053 21 72 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Oeurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geytersiraat 204 Antwer 
pen Tel 031/290787 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelaan 56c fjrugge 
050/35 74 04 
baan brugge kortrijk 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81 77.06 

Gratis pri|Soffert« 

OURASON KEUKENS 
FIRMA SONCK GEBR. 

Anderenbroek 24 
9480 Dendert ioutem 
Tel 053 219325 

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

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoo'werpen 
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Wij in de Volksunie m 23 

Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 

Tel 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

(V, 

Schoolgerief • Tekengerief • 
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel. 016-569334 

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

Platteau-Lievens. 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. 

Korting van 10 % voor alle VUIeden 
en andere Vlaams-nationale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga!erij de G.ipnert-, 
Molenstraal 45, 9300 Aalsl 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Slij lmeubelen -f kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031 8813 16 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

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

Valerius Oe Saedeleersiraat 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.36 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

011-53 43 49 

boone • Zuifkle 
ci iket le' i Hoiiteti 
me-kalenders. 

vel.|k - Ge 
.ikb.itid oil 
:rs • Rekl.i. 

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 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGW^ERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054 33.37.56 

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

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel. 031 88.11.19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel. 014/21.1207 

KLEDING LENDERS 

Sint-Doniiaanstraat 41 * 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

10% vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031313583 

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 t l 

8984 KROf^BEKE-POPEmNGE 
Badkamers • Keukens • CerXrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw | 

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

Diepvriezers. 
Frigo's 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouene 
Marwitz 
Rodenstock 

Herenlalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

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 grat is ka ta loog met 
fo to ' s 

WEST-LITTORAL 
Leopo ld II laan 212, 
8458 Oos tdu inkerke . 
Te le foon 068 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) . 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Reinlgingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 
Tel 031-53 95 30 en 53 7575 

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. 015-23.31.66 

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 , , , . ,-, . • u .u • 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -F M 
Bouwpromotoren en 
daktimmerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel. 053-6689 73 

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

Marcel VAN den BULCKE 

V/iirmstraat 7 
SLEIDINGE 
lel. 091/57 31.46 

V 

STEENKAPPERIJ 
Juchtnnans-Dox. 

Vervoortpl. 21 
3290 DIEST 

Telefoon 013-33.1523 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = beste prijs 

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

Maandag gesloten 

Uurwerken - juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederij, 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 alunninium) 

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 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

Boekhandel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal - huishoudtoe
stellen - draad en kabel-akkumu-
latie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel. 031-88.25.31 

' ^ 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23.38.87. 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42.34.00 Galgenberg 52, Berlare 
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24 M^ Mensen van bij ons 

OPITTER (Bree) — Ria Geraerts 
hoopt dat haar droom dit jaar 
werkeli jkheid zal worden. Ze 
hoopt het niet alleen, ze is ervan 
overtuigd. 
Op de kostschool, „bij de nonne-
kens', tokkelde ze desti jds we
kenlang in kelderruimten op een 
gitaar; zodanig dat ze dokters-
hulp moest zoeken om een kro-
nisch gebrek aan zuurstof te ver
helpen. 
Sindsdien heeft ze, met haar be
geleidingsgroep „Stemming" 
waarvan ze het charmante ge
zicht én het bezielend hart is, 
enige bekendheid gekregen. 
Sinds een drietal jaren was er uit
bundig applaus in nagenoeg alle 
parochie- en andere feestzalen 
van Limburg, en momenteel wor
den alle uithoeken van Vlaande
ren met „Stemming" bedacht 
Ria uit Opitter ziet zichzelf en de 
begeleidingsgroep aan de top 
van de amateur-zangers staan, 
terwijl het haar vaste wil is om 
professioneel door te breken. 
En dat zal dit jaar gebeuren, zegt 
ze: „Ik heb een steengoed num
mer dat door de BRT weerhou
den is voor de selektie voor de 
Eurosong-kompetitie in Dublin. 
Het duurt klaarblijkelijk een lan
ge tijd voor professionele ama
teurs ontdekt worden, maar het 
zal een stunt zijn van mij om het 
Eurovisiesongfestival te winnen. 
Het tegendeel zal me niet ont
goochelen, maar ik werk momen
teel met de jongens van „Stem
ming' zeer hard om deze door
braak waar te maken." 

Ria Geraerts is (nog) geen vedet
te; bezwaren om het ooit te wor
den heeft ze duidelijk niet. Inte
gendeel, in een gesprek geeft ze 
blijk van de hardnekkige wil om 
in de song-wereld „iemand" te 
worden, zonder dat zijzelf kom-
merciële toegevingen zou moe
ten doen. 
Ria Geraerts: „Al rnijn liedjes heb
ben ergens een realistische trek. 
Mijn lied „Droom bouwen" waar
mee ik hoop naar Dublin te mogen 
gaan, is misschien een kleine afre
kening met het verwijt dat ik in 
mijn jeugdjaren om de haverklap 
te horen kreeg op school: het 
dagdromen werd Ria Geraerts 
kwalijk genomen. Ik droomde er
van artieste te worden, en ik werk 
nog immer hard om deze droom 
professioneel waar te maken. 
Van de „kommunie-centen" kocht 
ik mijn eerste gitaar Verschillende 
jaren heb ik dan maar wat aange-
broddeld. Ik trok dan naar de 
muziekakademie in Genk. In die 
periode studeerde ik voor maat
schappelijk assistente, en ik oefen
de het beroep ook drie jaren uit in 
Maastricht Maar, ik wou en zou 
artieste worden... 
Op een dag hoorde ik bij een 
vriendin op de radio (ikzelf luister
de nauwelijks naar radiozenders) 
liedjes van Boudewijn de Groot 
Zo'n prachtige dingen moet ik ook 
kunnen... 

Ria Geraerts: 

„Stemming in Eurosong brengen 
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Na een zenuwachtige beurt op 
een „vrij podium" van een jeugd-
klub zag de groep „Stemming" een 
week later het levenslicht met vijf 
muzikanten. 
Een eerste LP „De wereld gaat 
aan vlijt ten onder" hebben we in 
eigen beheer opgenomen; er wer
den een vijfhonderdtal exempla
ren van verkocht Onze liedjes 
werden vrij goed ontvangen door 
het publiek. Maar het heeft wel 
geruime tijd geduurd vooraleer 
bijvoorbeeld radio- en tv-mensen 
onze produkties ontdekten. Nu is 
het zover, en we zullen zien wat 
de professionele muziekwereld 
ons waard vindt" 

Bij de afwas 
— Zoals ze het zelf zeggen en 
schri jven: „wie de muziek van 
„Stemming" nog niet kent moet 
beslist een optreden meemaken. 
Stemming roeit lijnrecht tegen 

de stroom in van de disco, de 
pop, reggae, brengt geen doorde
weeks gitaargetokkel met een 3-
akkoorden-gedoe, maar maakt 
werk van een degelijk arrange
ment volgens een enigszins klas
siek stramien, eenvoudig, maar 
op hoog artistiek niveau. 

De teksten van Ria Geraerts vor
men het stramien waarop de 
groep „Stemming" musiceert 

Ria Geraerts: „In een persnota 
hebben we onze muziek aldus 
omschreven: ongekompliceerde, 
poëtisch geïnspireerde teksten, 
geënt op een sober arrangement 
van klassieke gitaar, piano en bas 
waarbij veel aandacht uitgaat naar 
de ritmisch-melodische verhoudin
gen. Wij zingen overigens voor 
mensen die graag leven en van 
muziek houden. Optimisme is 
troef; onze nummers drijven op 
eigentijdse tema's. zijn eenvoudig. 
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niet vrijblijvend maar toch ook 
weer niet streng maatschappelijk 
geëngageerd..." 

— De groep „Stemming" heeft 
onvermijdelijk, zoals andere mu
ziekgroepen, inmiddels enige 
mutatie ondergaan. De inbreng 
van Noël Schobben, Gisèle Siko-
ra en Roger Nickmans die mede 
het sukses van de eerste elpee 
mogelijk maakten is verdwenen. 

Eind 7 9 was er een impasse in de 
„Stemming". Jan Luyten bleef als 
swingende pianist aan de zijde 
van Ria Geraerts, terwijl basgita-
rist Jan Cox en de volgens Ria 
ongemeen talentrijke gitarist Ro
land Broux voortaan mede de 
professionele opgang van 
„Stemming" ondersteunen. 

De Limburgse groep wacht nog 
immer op een forse doorbraak, 
maar inmiddels kreeg de tweede 
elpee „Picnick" nauwelijks ande
re dan lovende kritieken. Wat 
niet wegneemt dat de droom van 
Ria Geraerts nog immer niet ge-
realizeerd is. 
Ria Geraerts: „Ik wil met mijn 
droom naar Dublin gaan; dat mag 
geweten zijn. Voor mezelf stel ik 
alvast hoge kwalitatieve eisen: 
voor opnamen heb ik een degelij
ke studio en muzikale begeleiding 
gevraagd; anders begin ik er niet 
aan. Mocht een en ander tegen-
slaan dan houd ik zeker niet op 
met musiceren. Momenteel heb ik 
voor wel twee LP's liedjes in petto. 
Mijn Eurosongliedje is een lied 
over de krisis, terwijl ik hoop dat 
het refrein zeer open en optimis
tisch zal weerklinken." 
— Hoe worden uw songs gebo
ren? 
Ria Geraerts: „Het lied van Tobias 

is zoals nog veel andere geba-
zeerd op de gekste dingen. Op 
een zondagmiddag had ik het uit
gemaakt met mijn lief Ik liep er zelf 
ook niet gelukkig bij Ik heb een 
straathond aangetrokken en er 
wat mee geflieflodderd. Deze 
amoureuze belevenis zette er mij 
toe aan datjied te schrijven en te-
komponeren. De fameuze „piknik" 
berust al evenzeer op een stukje 
realiteit en wat fantasie; ik heb het 
dromend in Engeland geschreven. 
Een lied groeit, vrij plots, of zeer 
langzaam. Ik loop een tijdlang 
rond, zeer onrustig, met een tema. 
En opeens staat het lied er op pa
pier in ruwe vorm. Die geboorte is 
voor mij telkens een prettig mo
ment Maar terwijl de inspiratie 
aanzwelt voel je wel pijn; ben je 
soms met om aan te spreken. 
Je kan dagenlang zitten piekeren 
op een tema. Maar als plots een 
goede liedjes-zin mij te binnenvalt 
dan is meteen een nieuw lied 
geboren. Ik voelde mij zo urenlang 
ellendig toen ik een zware afwas
beurt langs geen kanten klaar 
kreeg. Ik zette me aan de piano om 
de ellende weg te werken. En er 
groeide onverwacht alweer een 
nieuwe kompositie uit..." 

Een uitdaging 
— U heeft geen schrik voor het 
sukses in de bikkelharde show-
wereld? 
Ria Geraerts: „Ik zal mezelf zeker 
niet tegenhouden om professione
le paden te bewandelen. Ik heb 
geen angst voor de hokjes-politiek 
van kriticL Trouwens, ook in dit vak 
moetje eerst wat verliezen vooral
eer je iets behoorlijks kan winnen. 
Ik ben samen met de groep „Stem
ming" muzikaal gegroeid. Ik durf 
beweren dat ik op onze groep mijn 
stempel heb gedrukt, maar ik vind 
het vooral fijn dat wij in feite een 
samenbundeling zijn van vier 
enorm zelfstandige musici Wij 
streven naar harmonieuze produk
ties, terwijl we toch uiteindelijk elk 
apart onze kapaciteiten op de so-
lotoec de vrije teugel laten. 
Al te vaak spatten muziekgroepen 
uit mekaar als de een te lang in de 
schaduw van de andere moet 
meewerken. Zo zou het mij geens
zins verbazen als morgen Roland 
Broux zijn zelfstandige weg baant 
als solo-gitarist Die man heeft 
nogal wat kapaciteiten, zeg! Inmid
dels meen ik dat „Stemming" een 
nieuw en ook behoorlijk geluid 
brengt in de Vlaamse muziekwe
reld 

De Eurovisie-kompetitie is voor mij 
een grote uitdaging. Ik laat mij niet 
duwen in het kringetje van klein
kunstenaars; ik zal ook nooit in 
sukses als schlager-zangeres op
gaan. Ik ga mijn eigen weg; mis
schien blijft het een dromerige 
weg in de wolken. Wat ik binnen 
vijf jaren zal zingen en kompone-
ren weet ik niet Maar ook na de 
Eurosong zal ik, geïnspireerd door 
de gekste dingen, blijven kompo-
neren en zingen, zingen voor men
sen die graag leven en van muziek 
houden." 

(hds) 
„Stemming", Opstraat 50, Opitter 
(011-86.4139). 
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