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Frans Van der Eist: 

herinneringen uit sombere repressietijd lees bfz. ? 

Naar een ontknoping 
Het staaldossier verpest nu al een half decennium het 
politieke, sociale en ekonomische klimaat in ons land. Thans 
ziet het er echter naar uit, dat 1983 het jaar van de ontknoping 
zal worden. Gedurende gans 1982 is Martens V erin geslaagd 

. het uur van de waarheid te ontlopen. Met kunst- en vUegwerk, 
zogezegd binnen de enveloppe van mei 1981 maar in feite 
maar allerlei slinkse maneuvers flink daarbuiten, heeft de 
eerste minister de Waalse geldhonger bevredigd zonder 
fataal gerommel in zijn eigen politieke achterban. Met enige 
moeite is hij er zo in geslaagd, over de eindejaarsfeesten te 
geraken. Na eindeloze palavers kon hij er vlak voor nieuw
jaar toe komen, zijn regering een beslissing te laten nemen 
die in feite een niet-besUssing is. Hij wint zodoende nog enke
le weken uitstel. Maar van afstel is er geen sprake: het staal
dossier is nu wel degelijk in een definitieve stroomversnel
ling gekomen. 
Met de enveloppe is het onherroepelijk voorbij: het mirakel 
van de vermenigvuldiging der broden is niet voor herhaling 
vatbaar. Het geld is opgesoupeerd. De regering hoopt dat Co-
ckerilI-Sambre het met de vlak voor nieuwjaar vrijgemaakte 
laatste schijf enkele maanden zal rooien. Maar zoveel uitstel 
wordt haar niet gegund: om die rekening te doen kloppen, 
heeft Martens de anderhalf miljard inlevering van de arbei
ders en bedienden van Cockerill-Sambre nodig. In Wallonië 
dreigen de poppen te gaan dansen. In tegenstelling tot de 
Vlaamse arbeiders en bedienden zijn de Walen de recht
streekse inleveringen voor redding van het eigen bedrijf niet 
gewoon. De best betaalde siderurgisten van Europa - die 
van Cockerill-Sambre — hebben zich altijd torenhoog verhe
ven gevoeld boven de inleveringseis, die in Vlaanderen 
schering en inslag is alvorens er ook maar één frank 
staatssteun over de tafel komt 

Ook in Vlaanderen is de speelruimte nu uiterst nauw gewor
den. De Vlaamse publieke opinie besefti dat de recente nlet-
beslissing van de regertng-Martens in feite de aanloop is 
naar een nieuw staalplan (het plan-Gandois of hoe het ook 
zal heten) dat opnieuw miljarden vers geld zal eisen. De 
Waalse ministers spreken reeds van een nieuwe enveloppe 
van tien é, twaalf miljard... 
Om de situatie nog eventjes meester te blijven, is de regering 
moeten overgaan tot het uiterst precair maneuver om de twee 
publieke opinies in dit land - de Vlaamse en de Waalse -
gelijktijdig te paaien. De stoere verklaringen over inleveren 
en afdanken aan Samber en Maas moeten de Vlamingen 
murw maken voor nieuwe offers. Inmiddels rekent ministers 
Eyskens aan de Waalse lezers van J A Cité" voor, dat alleen 
reeds de jongste achttien maanden 51 miljard aan Cockerill-
Sambre werd toegeschoven, hetzij méér dan twee miljoen per 
werknemer. En om zowel de Vlamingen als de Walen gelijk
tijdig te paaien belooft Martens dat, als er nieuw geld voor 
Cockerill-Sambre nodig mocht zijn, de gewestexecutieven 
betrokken zullen worden bij de operatie. 
Eens dat het zover zal zijn zitten we helemaal op het schip van 
zeven weeën. Wat Martens V voor ogen zweeft is niet de echte 
regionalizering van de nationale sektoren maar het voortzet
ten - op een nieuwe basis - van de oude kompensatiepoli-
tiek: voor ieder frank naar Wallonië zou Vlaanderen (en 
BrusseU, volgens de gebruikelijke en op zichzelf reeds nefas
te verdeelsleutels, Jtompensatie" krijgen. De triomf van het 
konsumptie-regionalisme en de geldsmijterijl 
Vlaanderen moet zich klaar maken om in dit beslissend jaar 
en in deze beslissende faze precies te zeggen waar het op 
staat: klare rekeningen, gescheiden boeMioudingen, eigen 
verantwoordelijkheid, eigen middelen voor de eigen noden. 
Dat van de regering-Martens weinig goeds valt te verwach
ten, wordt inmiddels bewezen in Voeren: Happart, dienst
doende burgemeester in feite, heeft er zich reeds met de drie
kleurige sjerp omgord, opent illegale scholen, en neemt zich 
voor de Waalse orde te handhaven. tvo 

Foto van de week 

In een onverstaanbaar taaltje, dat van zeer ver leek op het Nederlands, legde bendeleider en blaaskaak 
José Happart vorige week zaterdag de eed af als eerste schepen van Voeren. De terreur en intimidatie kan 
beginnen, tenzij de regering een Vlaming van buiten de raad tot burgemeester aanduidt Indien Happart, op 
voordracht van minister Nothomb, toch door de koning tot burgervader van Voeren zou benoemd worden, 
dan moet de Vlaamse Gemeenschap massaal protesteren en het ontslag van deze regering eisen! Nog 
meer over de situatie in de Voerstreek leest u op biz. 8-
Ondertussen wensen wij veel volharding en sukses aan de vijf Vlaamse gemeenteraadsleden aldaar! Wij 

blijven hen steunen, (foto „Het Belang van Limburg! 

Het Bruxelies van madame Goor 
„Entre l'état beige, représenté par Ie secrétaire d'état a la region 
bruxelloise- et la Société Beige d'Economie et de Mathématiques 
Appliquées SOBEMAP S A /'/ est convenu des dispositions ci-
aprés-' 
Staatssekretaris mevrouw Goor heeft op 15 september, jl. een 
kostelijke studie-opdracht gegeven aan vermeld studiebureau om
trent „de Stedelijke Dynamica van het Brussels Gewest", (vrije 
vertaling). 
Kostprijs, „in een eerste faze": 10 miljoen frank voor de studieop
dracht van 10 maanden. 
Bedoeling: een doorlichting van 49 gemeenten in en rond Brussel „a 
identifier les acteurs urbains moteurs du changement, certaines de 
leurs exigences spatieles-' 
Men gaat dus, in opdracht van l'Etat Beige, dat Bruxelies van de 49 
(negenenveertig) gemeenten eens doorlichten. 
We gaven reeds op 23 december 
echo aan deze miljoenenopdracht 
van madame Goor. 
Tot op vandaag bleef het op alle 
fronten evenwel krampachtig stil 
In verband met deze opdracht en 
vooral wat betreft de uiteindelijke 
bedoeling ervan. 
Afgezien van politieke beschou
wingen blijkt na lektuur van het 79 
bladzijden tellende technisch 
werkboek dat deze opdracht van 
Goor een schoolvoorbeeld van 
miljoenenverkwisting is. 
Dat de opdrachtgever zelf zich 
daarvan bewust is moge blijken uit 
het feit dat in een eerste niet 
vrijgegeven ontv/erpkontrakt z^s 
melding werd gemaakt van een 
opdracht ten belope van niet min
der dan 62,034 miljoen franc beige. 

De inspektie van financiën is gaan 
dwarsliggen en uiteindelijk hebben 
mevrouw Goor en SOBEMAP het 
op een akkoordje gegooid om het 
„programme d'études sur la révita-
lisation de Bruxelies" \n een eerste 
faze aan te vangen met een kon-
traktueel vastgelegde vergoeding 
van 10 miljoen frank. 
Na tien minuten kan dan rustig 
blijken dat de studie nog grondiger 
dient doorgevoerd te worden._ 
Zacht uitgedrukt wekt het ver
wondering dat de Brusselse 
staatssekretaris PW-er mevrouw 
Annemie Neyts-Uyttebroeck hier
omtrent niet de minste oprisping 
uit 

Omtrent „stadsdynamica" in het 
algemeen en de verloederde urt»-
nizatie van Brussel in het bijzonder 

' zijn onderhand toch al vokJoende 
studies gemaakt Onder andere 
door de NCC-kommissie en 
ARAU. 
Dat een staatssekretaris vandaag 
miljoenen staatsgeld ter beschik
king kan stellen voor een studie 
over de Brusselse dynamica in 
niet minder dan 49 gemeenten tart 
elke veriaeelding en is een politie
ke uitdaging van jewelste. Vijf on
derzoekers (4 Franstaligen en één 
VUB-Vlaming) mogen nu op hun 
beurt sociografisch, socrologisch 
en dies meer t)evestgen dat bij-
voort)eeld de Vlamingen uit de 
hoofdstad blijven uitwijken, dat 
door het neerploffen van room-
taart-villa's rond Brussel de grond
prijzen schandalig peperduur zijn 
gemaakt en dat de witlooftelers al 
lang Evere ontvlucht zijn_ 
Madame Boon en ingenieur Ro-
chez van de Franstalige ULB en 
W. De Lannoy van de VUB mogen 
nu tegen een zacht prijsje een 
analyse maken van de „variatkjns 
des structures spatiales" over 
gans Brabant en nog ver erbuiten. 
Het groot-Brussel is duidelijk hoe
genaamd nog niet uit de geesten 
van fFankofone Brusselse politka 
verdwenen. Vlaams-Brusselse po-
Ktka van de traditionele partijen, die 
dromen van onderfiandelingen 
„onder Brusselaars", zijn hiert)ij 
gewaarschuwd, (hds) 
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M] Brieven 

BRT-HERVORMEN 

VU VERGETEN? 

In het politieke jaaroverzicht in woord 
en beeld speelt „Knack" het klaar om 
nergens iets of iemand van de VU te 
vermelden. Dit is werkelijk onbegrijpe
lijk. In het afgelopen jaar heeft de VU 
zich spektakulair herpakt en heeft bij 
de jongste gemeenteraadsverkiezin
gen haar gemeentelijke politieke 
macht haast verdrievoudigd. 

Het is zo dat de VU ook In 1982 een 
belangrijke politieke rol heeft ge
speeld, al was het maar door de in
vloed die de VU uitgeoefend heeft op 
de verbale politieke stellingnamen van 
de andere partijen. Maar nee hoor, 
geen sprake van Schiltz, Anciaux, e.a 
in het „Knack"-jaaroverzicht Wel van 
Poma, De Croo, Vreven en andere 
politieke kletsmajoors en tweede Was
sers. 

Het beste stukje vond ik nochtans de 
regels gewijd aan Geens. Dit was 
werkelijk kolder van de bovenste 
plank. Want de kwaliteiten die Geens 
toebedeeld worden kunnen niet an
ders dan humoristisch bedoeld zijn, zo 
hoop ik toch. 

Alle gekheid op een stokje: blijkbaar 
heeft de redakteur van „Knack" nog 
nooit gehoord over Hugo Schiltz die 
door vriend en vijand erkend wordt als 
de grote drijvende kracht van de 
Vlaamse regering. 

Eigenaardig dit alles, want nog niet zo 
lang geleden lag Hugo Schiltz nog in 
de bovenste la van de o zo progressie
ve „Knack" dat toch zo graag de 
linkseling uithangt en alleen door be-
houdsgezinde rechtsen gelezen 
wordt Van waar deze plotse koerswij
ziging? 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 
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Hugo Schiltz zal wel niet „links" ge
noeg zijn. Want moest hij behoren tot 
Eia, PvdA of andere „anti-fascistische" 
schertspartijen dan zou „Knack" hem 
we opgemerkt hebben. 
„Knack", het magazine waar Vlamin
gen trots op zijn? 

J.U Wilrijk 

GEEN VS-INTERVENTIE! 

De oorspronkelijke indiaanse bevol
king van Guatemala wordt uitgemoord. 
Wij wachten op nieuws over Serge 
Berten. Het leger van El Salvador 
wordt getraind door VS-adviseurs, die 
nog in Vietnam gevochten hebben. In 
Nicaragua zijn produkten die het land 
niet zelf vervaardigt schrijfpapier bv., 
ofwel onvindbaar ofwel bijna onbetaal
baar geworden door de ekonomische 
boycot Steeds meer kerken, die de 
mensen leren dat gehoorzaamheid en 
het aanvaarden van de beproevingen 
hoogst belangrijk zijn, groeien in Mid-
den-Amerika dank zij steun uit de VS 
en van de regimes. Bij zijn bezoek aan 
Honduras en Costa Rica zei Reagan 
aan de leiders van Guatemala en El 
Salvador dat in die landen er reeds een 
(lichte) verbetering van de rechten van 
de mens zichtbaar was. Dit alles zijn te
kenen dat een Amerikaanse interven
tie in Midden-Amerika en de Caraïben 
nakend is. 
Daarom organizeert het Anti-interven
tiefront een nationale betoging op za
terdag 22 januari '83 te Edegem (de 
gemeente van de minister van Buiten
landse Betrekkingen). Samenkomst 
om 14 u. 30 aan Hove-station. Het 
tema van de betoging is „(^ntraal 
Amerika, geen 2de Vietnam". 
Als Vlaams-nationalisten is het onze 
plicht daar massaal aanwezig te zijn. 
De platformeisen van het anti-interven
tiefront zijn ook voor ons fundamen
teel: „Zelfbeschikking voor alle volke
ren, omdat elk volk moet kunnen be
slissen over zijn eigen toekomst en de 
middelen daartoe" en de daaruit vol
gende eisen tot stopzetting van de 
ooriogsvoorbereiding, de wajaenleve-
ranties en de volkerenmoord. 

J.B„ Veldegem 

SNEEUWVAKANTIES 

Zaterdag 18 dec. '82 tussen i O en 12 u. 
zond het Kraaiennest op BRT 1 een in
teressant programma uit o.a. over 
sneeuwvakanties. Het wordt tegen
woordig voorgesteld dat sneeuwva
kanties normaal zijn voor alle leeriin-
gen van het 6de studiejaar en 1 ste en 
2de middelbaar. Die kosten 9.200 fr. en 
meer... voor 10 dagen, per kind. Hier 
enkele bedenkingen: 
1) Het schept onnodige behoeften in 
de ekonomische krisistijd. 
2) Op dit ogenblik zijn er 476.000 
werklozen in dit land. Dit is 11,5 % van 
de aktieve bevolking. Dit wil konkreet 
zeggen dat er in iedere klas op 10 leer
lingen gemiddeld 1 is wiens vader 
werkloos is. Terwijl de andere ouders 
moeten inleveren. Die kinderen wor
den dan uitgestuurd om dagenlang 
hun ouders de oren af te zagen en te 
zeuren om mee te mogen naar waar 
„alle kindjes mogen". 
3) Volgens mij is het beter dergelijke 
reizen niet in te richten. Een goede 

vriend mocht nooit mee op schoolreis 
(wat nog iets anders is) door overdre
ven zuinigheid van zijn ouders. Daarbij 
werd hij door zijn medeleeriingen erom 
uitgelachen. Maar die (dure) sneeuw
vakanties zijn overbodig en scheppen 
sociale verschillen in de klas. Er zijn al
tijd wel enkele leeriingen die niet mee 
mogen of kunnen. 
4) Heeft iemand al eens berekend 
hoeveel procent van die leeriingen 
terugkomen met een gebroken b)een 
of voet? 
5) Bos-, heide- of zeeklassen zijn even 
leerzaam, en even goed opdat de 
leeriingen mekaar beter zouden leren 
kennen. 

R.d.N„ Nijlen 

Het politiek selekt BRT-klubje staat 
niet voor iedereen open. Wie er, on
danks aHe gepraat over pluralisme, het 
meest mandaten heeft zwaait er de 
plak. Onnodig te zeggen hoe deze, 
door partijpolitiek gemanipuleerde om
roep, haar taak van Vlaamse uitstraling 
vervult Niemand van de kijkers die 
zich hierover nog illusies maakt tenzij 
deze Augiasstal grondig uitgemest 
wordt Enkele eenvoudige ingrepen 
volstaan: 
1. De BRT moet het volledig kijkgeld 
van de Vlaamse kijkers uit het Neder
landstalig landsgedeelte krijgen, Brus
sel inbegrepen. 
2. De BRT krijgt één zendnet toegewe
zen dat ze onbeperkt kan gebruiken. 
3. Op dit net zoals het nu nog altijd is, 
geen reklame. 
4. De BRT houdt zich uitsluitend aan 
programma's die de Vlaamse bevol
king aangaan. Vb: dokumentairen, edu-
katieve- en sportprogramma's, nieuws
mededeling (zonder indoktrinatie), ver
volgverhalen, weerbericht Vlaamse en 
internationale produkties, toneel, mi
lieuprogramma's, debatten over en/of 
tema's van algemeen belang enz. 
5. Een tweede en eén derde net voor 
de politieke gegadigden. Twee netten 
van elk 6 uur per dag of 4300 te 
verdelen zenduren. 
6. De zendtijd voor deze gegadigden, 
wordt bepaald volgens het stemmen
percentage dat ze bij de nationale 
verkiezingen behaalden in Vlaanderen, 
telkens er nieuwe verkiezingen zijn 
wordt heraangepast 
7. Reklame, volgens vooraf vastgeleg
de normen, mag niet meer dan een be-
paakl percentage van de globale zend
tijd bedragen bvb. 1/10. 

8. De BRT stelt het materieel ter 
beschikking. Voor de rest bedruipen 
de gegadigden zichzelf met de inkom
sten uit reklame, enz. 
9. Partijen die een eigen zendinstallatie 
wensen te gebruiken, mogen dit doen 
op voorwaarde dat de zendkracht die 
van BRT net één, niet overtreft 
10. Alle huidige BRT-medewerkers met 
partijkaart vloeien af naar de politieke 
zendgemachtigden van hun voorkeur 
en worden door hen betaald. 
11. De pers richt zich, volgens politieke 
opinie, eveneens naar bovenvermelde 
verenigingen en tracht met deze een 
overeenkomst te bereiken. Alle inbreu
ken terzake worden bestraft met in
korting van de zendduur. 
12. De kabelmaatschappijen kunnen 
nooit zendverenigingen worden, daar 
zij geen politieke of ideologische opinie 
vertegenwoordigen en hun taak er 
enkel in bestaat met het doorsturen 
van binnen- of buitenlandse program
ma's, het kijkkomfort te verhogen. 

M.L, Brugge, St-Andries 

WIJ» ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargeiang-er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een le'zersbrief. 
IS met noodzakeli|k de onze 

De redaktie 

Deze week in 

De Eyskens-controverse 
Mark Eyskens is de laatste weken 
nadrukkelijk naar voor getreden als het 
Vlaamse boegbeeld van de regering, en 
van de CVP. Dat heeft al tot gekibbel in 
Martens V geleid. Is er sprake van een 
controverse ? Kan de houding van de 
Leuvense professor tot een breuk in de 
koalitie leiden ? 

President Moebarak 
Hosni Moebarak is nu bijna anderhalf 
jaar president van Egypte. Veel 
verklaringen heeft hij sindsdien niet 
afgelegd. Toch blijft zijn land natuurlijk 
belangrijk in het Midden-Oosten. 
Moebarak begint zich dan ook stilaan 
toch in het debat te mengen. Een gesprek. 

Ohio depressiestaat 
Ohio is een staat in het Midden-Westen 
van de Verenigde Staten met veel auto- en 
staalindustrie. Ohio heeft bijna het 
hoogste werkloosheidspercentage van de 
V.S. De krisis is er een heuse depressie 
geworden en slaat zware wonden. 

Tien jaar Abba 
Het is deze maand tien jaar geleden dat 

het Zweedse popgroepje Abba aan een 
onstuitbare opgang begon. Dat moet 
passend worden gevierd, want het viertal 
heeft op zijn liedjes een imperium 
gebouwd dat in de show-wereld zijns 
gelijke niet heeft. 

Wannes schrijft 
Iedereen kent Wannes Van de Velde wel 
van zijn liedjes. Maar wist u dat Wannes 
ook schrijft ? Hij publiceert sinds enige 
tijd stukjes in Knack's Antwerpse city 
magazine. Die verschijnen van nu af elke 
week in ons gewone nummer, zodat heel 
Vlaanderen ze kan lezen. 
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Mensen Ml 
Frontstrijder Borginon... 

De thans hoogbejaarde, maar 
nog altijd pientere Frontstrijder 

Hendrik Borginon is reeds de
cennia een gezaghebbende tenor 
voor en in de rijke Vlaamse Be
weging. Zijn wijze bedenkingen, 
gerijpt door jarenlange ervaring, 
blijven nooit zonder weerklank. 
Ook het feit dat hij „open" blijft 
voor nieuwe standpunten is bie-
zonder positief. 
In het nummer „VOS-Visies-ll" 
dat eind deze maand verschijnt 
is een belangrijke bijdrage te 
lezen van de hand van Hendrik 
Borginon. Daar waar hij vroeger 
opteerde voor een eerder gema
tigde houding ten overstaan van 
een mogelijke plaatsing van 
ato.omraketten, heeft hij nu dui
delijk een radikaler standpunt 
Ingenomen. 

Radikaal voor 
vrede 
„Ik ben nooit een pacifist uit vrees-
aclitigheid geweest, maar nooit 
gelijk nu heb ik begrepen, heb ik 
mij aangesloten bij diegenen, die 
wijzen op het onmenselijk gevaar 
dat de hele mensheid bedreigt, als 
wij voortgaan op de weg van 
stomme bewapening, zinloze be
wapening. Rusland en Amerika be
schikken ieder over het nodige 
materiaal om heel de wereldbevol
king te vernietigen en diegenen 
die nog zouden overleven en de 
generaties die volgen in de akelig
ste toestanden van ontaarding, 
ziekte, enz... brengen LJ Ik ben er 
fier over mijne vrienden, dat onze 
Vlaamse Oudstrijdersbond 60 jaar 
lang altijd aan de spits heeft ge
staan van hen die streven voor 
binnenlandse rechtvaardigheid, 
voor gelijkwaardigheid van het 

Vlaamse volk en op wereldvlak, 
voor wereldvrede en ontwape
ning". 
Voonwaar een opmerkelijk feit De 
„ouderdomsdeken" van de Vlaam
se ontvoogdingsstrijd die zich 
schaart aan de zijde van de vre
desbeweging! 

Harde Paulus 
VUB-professor Camille Paulus, 
tevens voorzitter van het Libe
raal VLaams Verbond, heeft in 
een vraaggesprek met „Specta
tor" vorige week bevestigd wat 
wij reeds lang verkondigen: de 
liberale kiesbeloftes zijn een mo
nument van onwaarachtigheid 
geworden. In dit Interview zegt 
hij ronduit dat de sociale betrok
kenheid van zijn partij, de PW, 
heel ver te zoeken Is. „Het pro
bleem is dat er zo'n sterke band 
bestaat tussen Guy Verhofstadt 

en Willy De Clercq', zegt Paulus. 
Verhofstadt kon immers slechts 
voorzitter worden dankzij de ak-
tieve hulp van „papa" De Clercq-
en dus moet Guy nu braaf blijven 
tegenover de minister van flnan-
cies. 
Ook de „wazige" houding van de 
liberalen ten overstaan van het 

Deze week dit... 
Sommigen zeggen mij dat ik niet 
gesneden ben op de maat van 
de „echte" politiek. Je weet wel: 
het taktisch spel waarin 
gepoogd wordt de tegenstander 
in de val te lokken; de sterk 
doordachte woordkramerij 
waardoor men niet in de eigen 
kaarten laat kijken; de handige 
truukjes die de kiezers 
ongemerkt behagen, ook al 
worden ze schaamteloos 
bedrogen; de meesterlijke 
komedie die vooral gericht is op 
het verstevigen van de eigen 
machtspositie. Inderdaad, ik wil 
het ruiterlijk toegeven: van die 
kaas heb ik niet gegeten. Dat 
soort politiek ligt me niet 
Neem nu Mark Eyskens. Ik ken 
hem vanuit mijn studententijd. 

Zoon van een merkwaardige 
vader. Uitermate begaafd. Als 
student leefde hij verheven 
boven de massa. Hij vergaarde 
allerlei diploma's. Nadien snelle 
en opgemerkte professorale 
carrière. Plots gekatapulteerd in 
een ministerzetel. Blijft ook in 
deze funktie hoge toppen 
scheren. Haalt voortdurend de 
schijnwerpers. Slaagt er immers 
in zijn verstandige verklaringen 
te hullen in een kleed vol humor. 

In één woord: een knaap met 
vele kwaliteiten. 
Ja, hij is „er" geraakt Hij heeft 
het ver gebracht Maar wat 
betekent eigenlijk „er geraakt 
zijn?" Waar is „er"? Het plezier 
dat ik beleef aan zijn woorden 
en daden, is vermengd met een 

knagende wrevel. Wat heeft ons 
volk eraan? Zou hij al zijn 
verstand en hoedanigheden niet 
beter inzetten voor het welzijn 
van zijn volk dan voor het heil 
van zijn eigen klein persoontje? 
Waar hebben hij en al die grote 
politieke leiders ons volk 
gebracht? 
Als Vlaanderen in lengte van 
jaren is opgestaan uit de zwarte 
miserie en zich heeft 
losgetrokken uit de 
tweederangs-rol in dit land, dan 
is het uit eigen onblusbare 
kracht en niet dank zij Van 
Cauwelaert of Eyskens, veeleer 
„ondanks" hun politieke 
kronkelingen. 
De geschiedenis zet zich 
vandaag voort De met volle licht 
beschenen Eyskens noemt mij 
en de Volksunie demagogen. 
Omdat wij een Vlaamse 
staatsvorming bepleiten. Omdat 
wij niet kunnen aanvaarden dat 
Vlaanderen volop zijn wezenlijke 
bestanddelen verliest en zijn 
toekomst verspeelt Ons volk is 
niet gebaat met een illustere 
voorman, die aan de top van de 
macht staat en alle spelregels 
van de „echte" politiek kent, 
maar zijn eigen mensen in de 
armoede laat versukkelen. 
Vorige week schreef ik over de 
arbeiders van VTR. Elke dag zou 
ik over andere gevallen mijn pen 
kunnen breken. Vandaag ligt 
vóór mij één van de vele 
brieven, waarin een huismoeder 
me schrijft dat ze het financieel 
niet meer ziet zitten, omdat haar 

man werkloos is. intussen 
moffelt Eyskens, uiterlijk 
protesterend, het ene miljard na 
het andere weg uit Vlaanderen 
naar het Waalse staal. Om de 
Waalse arbeiders te helpen? 
Bijlange niet Deze zijn hiermee 
niet gered. Dit is nu toch 
voldoende bewezen. Uit sociale 
bewogenheid? Waar blijft deze 
dan als het om Vlaamse 
arbeiders gaat? 
De Vlamingen kunnen roemen 
op hun kreativiteit en 
dynamisme. Ons volk bezit de 
kracht om te presteren, te 
werken en te ondernemen. Veel 
meer dan de Walen. Maar 
Vlaanderen ontbeert in grote 
mate zelftjewustzijn. We zijn nog 
geen zelfstandige natie. De 
Vlamingen hebben sociaal-
ekonomisch een gevoel voor 
samenhorigheid, maar ze missen 
als volksgemeenschap de 
hechte solidariteit Op dit vlak 
kunnen we veel leren van de 
Walen. 

Dit jaar moeten wij, Vlaams
nationalisten, het Belgisch 
geknoei doorbreken. Een groot 
deel van ons volk hunkert naar 
een „andere" politiek, waaruit de 
echte zorg voor de 
gemeenschap blijkt 

onderwijs wordt gehekeld door 
Paulus: „_ de liberale leiders in 
Vlaanderen hebben het onder
wijs gelaten voor wat het was. Ze 
hebben er geen kijk meer op-
Welke visie hebben de liberalen 
bijvoorbeeld op de communauta
risering van het onderwijs?" 
Hebben de PW-verantwoordelij-
ken eigenlijk wel „visies"? Behal
ve de innige wens om de sociale 
voorzieningen terug te schroe
ven tot het 19de eeuwse bij
standsstelsel, wordt er alleen 
maar gefantazeerd en geïmprovi-
zeerd door die PW. Deze indruk 
hadden wij reeds lang! 

Dewael vertelt 
prietpraat 
Behalve Camille Paulus, L W -
voorzitter, heeft nu ook een 
andere blauwe baas een oordeel 
geveld over deze regering. PW-
partijsekretaris Patrick Dewael, 
vriendje van voorzitter Verhof
stadt zegt dat „de liberale signa
tuur in het kabinet vertroebeld 
raakt". In een interview met „Het 
Belang van Limburg" zegt Dewael 
dat de begroting voor 1983 rond
uit ontgoochelend is. Dat geloven 
wij vrij, al is het om andere rede
nen dan deze die de PVV-sekreta-
ris opgeeft Waar is de tijd geble
ven dat Willy Declercq in alle 
toonaarden zong dat „de staat 
boven zijn stand leeft" en dat de 
belastingen veel te hoog waren? 
Sinds hij, met zijn partij aan het be
wind kwam, schoten de belastin
gen inmiddels de hoogte in, be
loopt het begrotingstekort enkele 
honderden miljarden... en kwamen 
er duizenden en duizenden werk
zoekenden bij... 

Is dat „de liberale signatuur" waar-
over Dewael het heeft? Bedankt.. 

„Boomdokter" 

rondissement Verviers, ontslag: 
„Ik trek opnieuw de bossen in om 
bomen te gaan verzorgen" gaf 
deze 45-jarige als toelichting. Na 
14 maanden lidmaatschap van de 
Hoge Vergadering stopt hij er dus 
mee. In een vraaggesprek met „De 
Standaard" verXeW. Royen een aan
tal interessante zaken: „Wij, Eco-
lo's trachten wel anders te zijn, 
maar wij zijn niet beter dan de an
deren". Een uitspraak die de Aga-
lev-knaapjes hem niet in dank zul
len afnemen. Ook noemt hij een 
aantal namen van „toffe en bekwa
me mensen" in andere partijen. 
Wie? Behalve Marjet Van Puym-
broeck (Agaiev), vermeldt hij er 
slechts drie. Alle drie VU-ers. „Er 
zitten zeer goede senatoren in de 
Volksunie. Walter Luyten, Nelly 
l^aes en Michel Capoen". 
Zo hoort men het ook eens van 
een ander, van een Waal dan nog 
wel. Om dan nog niet te spreken 
over de 14 resterende steengoe-
de Vlaamsnationalistische senato
ren... 

Vic ANCIAUX 
Royen 
Vorige week nam Ecolo-senator 
Alfons Royen, uit het Waalse ar-
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mi Kommentaar 

Geschiedenis herhaalt zich 
„Er is niets nieuws onder de zon", 
zegt een goedkoop spreekwoord. 
Nochtans wordt dit soms bewaar
heid. Vóór enige weken stemde 
een meerderheid van de Ameri
kaanse volksvertegenwoordigers 
tegen de plannen van president 
Reagan om MX-raketten te plaat
sen. Nochtans is hiermee het sno
de plan niet opgeborgen... Integen
deel. De druk van allerhande 
lobby-groepen om vooralsnog 
deze beslissing om te buigen is 
zeer groot Immers, een „ya" tegen 
de MX betekent dat dertien grote 
bedrijven, die bij de militaire pro-
duktie betrokken zijn, werk krijgen 
voor 135.000 mensen! Ook ontvin

gen bepaalde kongresleden liefst 
1,2 miljoen dollar „steun" van deze 
industriële groepen... 
In de dertiger jaren kampte het 
vrije Westen ook met een zeer 
groot werkloosheidsprobleem. 
Een onooglijk Duits kereltje vond 
daar de oplossing voor: meer wa
penindustrie... En iedereen weet 
tot wat dit geleid heeft! 
Ook het Oostblok, onder loodzwa
re druk en dwingelandij van de 
Sovjetunie, ziet hierin een oplos
sing voor het drama van de werk
loosheid. 
En dit op een ogenblik dat 2 op 3 
mensen dagelijks bedreigd zijn 
door honger en ellende... 

Beperking van dienstverlening 

De 900 personeelsleden van de Galeries 4nspach "vernamen via de radio dat zij „bedankt" werden. 900 werk
lozen eroij. Nocnians was er vonge weeK nog een ondernemingsraad geweest Ook het feit dat het personeel, 
sinds vorig jaar, reeds 100 miljoen inleverde kon het bedrijf niet overeind houden. De „Galeries Anspach", eens 
de trots van de Anspachlaan in Brussel en gesticht in 1898, sluiten dus hun deuren. Iets wat door vele perso
neelsleden niet wordt gepikt. Voorwaar een triest begin van het nieuwe jaar. Een schoolvoortjeeld van „neo-li-

beraal beleid"? (foto Peustjens) 

Vlaamse administratie start... het korrupte, versmachtende en 
geldverslindende systeem van de 
„partijkaartendans"? 

. f f 

Na een jaar werken 'kan de 
Vlaamse regering eindelijk be
schikken over een eigen Vlaam
se administratieve. Vanaf 1 ja
nuari is de overheveling van 
ambtenaren uit de centrale admi
nistratie naar een autonome 
Vlaamse dienst immers operatio
neel. In het totaal moeten er 
ongeveer 4200 ambtenaren over
geheveld worden. Dit kan ver
heugend klinken, en eigenlijk is 
het ook goed nieuws te weten 
dat de Vlaamse Gemeenschap 
nu over een eigen ambtenarij 

9000 
„wijzen' 
Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag blijkt dat de cen
trale regering over ongeveer 
9.000 (negenduizendD adviseurs 
beschikt, verspreid over meer 
dan zeshonderd advieskommis
sies. Sommige van die kommis
sies hebben al in jaren niet meer 
vergaderd- maar toch worden zij 
niet afgeschaft! Om dan nog te 
zwijgen van dat aantal organize-
ties waarvan de samenstelling 
onbekend is, of niet wordt mee
gedeeld. Elke minister en staats-
sekretaris heeft geantwoord 
(met uitzondering van Coens-!?); 
rekordhouder is de Franstalige 
minister van onderwijs met meer 
dan 1.100 „wijzen" om zich heen 
(elk met zitpenningen begiftigd)! 
Hiermee is nog maar eens bewe
zen dat deze Belgische staat 
ronduit slecht bestuurd en be
heerd wordt: voor het meest piet
luttige probleem wordt een ad
vieskommissie geïnstalleerd, die 
met een eeuwige bestemming 
wordt bedacht Voor wanneer 
een opkuisen van deze waanzin
nige adviseurs-woede- en een 
beter organizeren van de werk
zaamheden? Kan men hiervoor 
geen kommissie oprichten? Een 
hakbijl-komitee! 

beschikt, onafhankelijk van het 
centrale, Belgische gezag. Noch
tans zijn er een aantal kantteke
ningen te maken bij deze feiten. 
De CVP (en in het biezonder haar 
CEPESS-studiedienst) neemt 
graag de woorden „depolitize-
ring van het openbaar ambt' in 
de mond. Mooie woorden en be
loftes. Maar wat merken wij nu? 
Dat van de 26 ambtenaren-gene
raal liefst 18 onder hen een dikke 
CVP-partijkaart op zak hebben, 
er 3 PWers on 5 SP'ers be
noemd werden, maar geen 
Vlaamsnationalist! 

...onder slecht 
gesternte 
Want, alhoewel de VU zowat 1 op 
5 Vlamingen vertegenwoordigt is 
deze strekking niet vertegenwoor
digd op het niveau van direkteu-
ren- of ambtenaren-generaal! 
Nochtans heeft de VU hier, op 
basis van het kultuurpakt recht 
op. Nu is de VU sinds jaar en dag 
voorstander van een radikale de-
p)o)itizering van de administratie, 
maar ondertussen zien wij dat de 
overige partijen hun machtspion-
nen toch maar weer eens hebben 
uitgezet., en de VU genegeerd 
werd! Dit is natuuriijk onaanvaard
baar. Voor de toekomst pleit de 
VU, en minister Hugo Schiltz zal in 
die optiek een voorstel indienen bij 
de Vlaamse regering, voor een 
ernstig en geobjektiveerd sys
teem. Waarbij de aanwervingen 
en de bevorderingen zouden ge
beuren op basis van vergelijken
de, en dus eeriijke, eksamens via 
een Vlaams vast wervingssekreta-
riaat 

Wij kijken uit naar de houding van 
de overige Vlaamse partijen: durft 
men resoluut kiezen voor een ob-
jektief, eeriijk en rechtvaardig sys
teem., of draait men verder mee in 

De Westvlaamse vereniging 
voor Toerisme, „Westloerisme", 
heeft in een brief gereageerd op 
de jongste beslissing van CVP-
staatssekretaris Paula Opden-
bosch (verantwoordelijk voor de 
PTT). Deze rondborstige dame 
besliste immers „om bedrijfseko-
nomische redenen' een aantal 
telegraaf- en telefoonkantoren 
langsheen de Vlaamse kust tij
dens het zomerseizoen te sluiten. 

Zowel De Haan, De Panne, Kok-
sijde. Middelkerke en Westende 
zullen het zonder TT-bureaus 
moeten stellen. En dit tijdens de 
piekmaanden. Want, elk Kerste
kind weet dat precies de zomer

tijd de drukste dagen zijn voor 
onze kust „Maar', zo stelt Op-
denbosch, „het huidige aantal te
lefooncellen zal worden uitge
breid'. Op zich is dat een geluk
kig feit, maar door het sluiten van 
de kantoren komt de persoonlij
ke dienstverlening in het ge
drang. Vooral dit is vaak belang
rijk voor de anderstalige toerist 
Om dan nog te zwijgen van de 
handicaps tengevolge van defek-
te telefooncellen. 
Een onwijze beslissing van 
staatssekretaris Opdenbosch, 
die toch moet weten dat het 
kusttoerisme één van dé troeven 
blijft in het Vlaanderen van mor
gen-

Eigenaars en eigenaars 
Burgemeester Anspach^— onze Belgische Haus-
mann-in-pocketformaat — heeft dan een eeuw 
geleden wel de Zenne laten overkoepelen, maar 
dat belet niet dat het te Brussel fameus kan 
stinken. Aan de boulevard, zopas nog, en in de 
Galeries die nota bene zijn naam dragen. 
Zo heb je, pakweg uit de groep van negenhonderd, 
madameke Paemen. Uit Dilbeek. Gehuwd, drie 
kinderen. Toen het jongste — een dochter — zes 
jaar werd en een eigen kamertje nodig had, moest 
uitgekeken worden naar een groter appartement 
Als ik nu eens ging werken, dacht madameke Pae
men, dan kunnen we net zo goed bouwen als huren. 
Het was nog de goede tijd, je moest je hand maar 
uitsteken en je had al werk, de golden sixties lie
pen weliswaar reeds op hun einde maar daar had 
madameke Paemen geen weet van. Gebouwd dus, 
werk gezocht En gevonden. In les Galeries et Ie 
Grand Bazar du boulevard Anspach. Aanvankelijk 
verdiende madameke Paemen net iets minder dan 
de maandelijkse afkorting voor het huis. Maar met 
de jaren werd dat beter, kwam er flink wat 
overschot bovenop. Vooral sinds ze chef de rayon 
geworden was, een netto-inkomen boven de der
tigduizend. 
Van wat in haar rayon gebeurde, is madameke Pae
men altijd perfekt op de hoogte geweest Van wat 
in de hogere regionen van het bedrijf gebeurde, 
had ze nauwelijks weet Niet nodig trouwens, want 
is er uren in de omtrek een steviger en eerbied
waardiger zaak dan de Galeries et Ie Grand Bazar, 
zo oud bijna als de straat waaraan ze liggen? 

Dat de stichtersfamilie de zaak in 1971 overdeed 
aan Sears, Robuck and Co uit de States verander
de nul komma niks aan haar rayon. Het was toen 
trouwens volop mode in betere kringen, de eigen 
zaak aan een Amerikaan te verpatsen en zélf te 
gaan rentenieren in de zuiderse zon. Evenmin was 
het haar een zorg, dat de Galeries et Ie Grand 
Bazar in 1977 eigendom werden van les fréres Wil
let, Fransmannen die in hun eigen land de beden
kelijke bijnaam „les 4 Daltons" hadden gekregen. 
En ja hoor, toen de Daltons verlegen zaten om geld 
in hun Franse affaires, pompten ze een dik miljard 
over uit les Galeries et Ie Grand Bazar. En toen 
ging er, voor het eerst ook voor madameke 
Paemen, een rood lichtje branden. 

Het bleek maar loos alarm te zijn, in dat jaar 1981. 
in de grond bleef de zaak kerngezond, na een korte 
paniek was er voldoende belangstelling en geld 
om het op een konkordaat te gooien. Madameke 
Paemen, hield er zelfs een nieuwe titel aan over: ze 
werd mede-eigenaar van het bedrijf. Het was 
immers krisis, had men haar uitgelegd, degenen 
die nog zo gelukkig waren om werk te hebben 
moesten óók een inspanning doen en het hele per
soneel zou dus inleveren, tot 10 procent toe, om de 
arbeidsplaats mee veilig te stellen. Men rekende 
madameke Paemen voor dat haar aandeel zo'n 
veertigduizend frank per jaar zou bedragen en dat 
ze, in ruil daarvoor, mede-bezitster van de zaak 
werd. 

Nou ja, veertigduizend is niet niks, maar werk heb
ben is óók veel. En met nog meer overtuiging dan 
vroeger tramde madameke Paemen iedere dag 
naar „haar" Galeries, waarvan ze nu immers ook 
een beetje eigenaar was geworden. 

En aangezien Madameke Paemen die tweede 
januari vroeg was gaan slapen en geen radio meer 
gehoord had en aangezien ze op de tram nooit de 
krant leest omdat het er te druk is, stond ze verie-
den maandag ineens („ik dacht dat mijn hart zou 
stilvallen') op de stoep, tussen het gewoel van de 
honderden anderen. 
Eigenaardig genoeg: de ene eigenaar is blijkbaar 
nog altijd minder eigenaar dan de échte. En de 
échte, die kan de boeken overnacht sluiten, zonder 
ze ooit open te hebben gelegd-
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Sociaal-ekonomisch 
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Hun verpletterende verantwoordelijkheid 

Adieu Michel Vandestrick! De man heeft als PDG van Cockerill-
Sambre grote Belgische krisisgeschiedenis geschreven. Hij heeft (na 
onder meer Charlier en Albert Frère, met medespelen van sindikalis-
ten Cammarata en Robert Gillon, van Wilfried Martens, Willy Claes, 
Leo Tindemans, Willy De Clercq en andere VIP's) weinig onverlet 
gelaten om de miljardenverliezen van Cockerill-Sambre nog te laten 
aanzwellen en om de chantage tegenover het Gentse Sidmar te doen 
toenemen. Voor zijn goede niet-onderbetaalde diensten werd de man 
zopas bedankt met een gouden handdruk Niet veel direkteurs van 
failliete bedrijven zullen hem die prestatie nadoen. De man kon zich 
dan ook op zijn laatste perskonferentie permitteren zijn tong uit te 
steken op de gekke belastingbetalers die hem die winstgevende op

dracht gegund hebben., (foto Dann) 

een sobere, passende over
heidshulp. 
Maar dat heeft in de, zeg maar 
„Belgische" staalnijverheld zelf 
geleid tot schabouwelijke kon-
kurrentievervalsing. Vooral het 
steekspel tussen Cockerill en 
Sidmar is ongehoord. Nog immer 
wordt Sidmar op het internatio
nale forum als een toekomst-
krachtig bedrijf beschouwd, 
maar door menig diktaat van de 
Belgische regering worden de 
werkingskansen van dit Gents 
bedrijf pijnlijk irfgekrimpt 
De staalellende, die onze staats-
huishouding in toenemende 
mate verziekt, duurt nu reeds 
ettelijke jaren. Het is zowat zes 
jaar geleden dat vanuit Luik en 
Charleroi met grof geschut werd 
uitgepakt om, ten bate van een 
handvol Waalse bedrijven, miljar
den uit de nationale pot te roven. 
De PDG's heetten Julien Char
lier en Albert Frère. De mensen 
van het staalarbeiderskomitee 
van Sidmar hebben toen goed 
genoteerd dat beide managers 
eensgezind in Luik én in Charle
roi in een toespraak tot hun 
arbeiders overduidelijk stelden: 
„Het is Sidmar in Vlaanderen die 
de oorzaak is van onze moeilijk
heden. Sidmar moet afgeremd 
worden." Sindsdien werden om 
de haverklap pogingen in die zin, 
én bijwijlen met sukses dank zij 
regeringssteun, ondernomen. 
Dankzij een hardnekkige hou
ding van drie VU-ministers kon 
de voorgenomen investerings-
stop voor Sidmar even uit de 
regeringsplannen geschrapt 
worden. 

Het hakmes van PDG-Gandois 
De reakties in Wallonië op de 
mededeling van premier 
Martens In het BRT-magazIne 
Aktueel dat de werknemers 
bij Cockerill-Sambre vanaf 
1 februari van 5 tot 10 
procent extra op hun lonen en 
weddes moeten inleveren — 
wil het bedrijf nog blijven 
rekenen op miljarden 
overheidssteun — zijn 
ongemeen scherp. Een — In 
heviger mate — herhaling van 
de zwarte dinsdag
manifestatie van de Waalse 
metallo's vorig jaar is dan 
ook in het verschiet Tenzij de 
regering alweer zwicht en 
zonder tegenprestaties 
miljarden in de Waalse 
staalputten blijft gooien. Maar 
er komt een eind aan alle 
braspartijen. Het moment is 
dan ook gekomen om even 
's ministers geheugen op te 
frissen en de puntjes op de 
i's te zetten. 

Om te beginnen enkele frappan
te cijfers: Sidmar produceert 
met een goede 6.000 perso
neelsleden 2,8 miljoen ton staal 
(cijfer van '81), tegenover zo'n 
25.000 werknemers bij Cockerill-
Sambre voor een produktie van 
iets meer dan 6 miljoen ton... 

Andere cijfers, onder meer over 
wedde-uitkeringen, wekken dan 
ook geen verwondering meer. 
Op één jaar behoefde Cockerill 
haast 26 miljard frank voor wed
de-uitkeringen tegenover iets 
minder dan 7 miljard bij Sidmar in 
Gent.. 
De Cockerill-arbeiders zijn de 
liest-betaalale van de West-Euro
pese staalindustrie. 
Nog een ander markant feit: per 
man en per jaar noteren we 
daarentegen bij Cockerill een 
omzet van zowat 2,8 miljoen 
frank tegenover 4,3 miljoen frank 
omzet per werknemer in Sid
mar... Moet er nog zand zijn? 

Rovers 
De staalellende is — net zoals 
de algehele ekonomische krisis 
bij ons — een facet van de 
internationale krisis. Maar noch 
de regering, noch de opeenvol
gende PDG's van Cockerill moe
ten zich daarachter verschuilen. 
Sinds jaren werd er ten bate van 
de Waalse staalnijverheld met 
de miljarden gemorst Dat heeft 
niet alleen gezorgd voor honder
den faillissementen in andere 
sektoren (zoals tekstiel) omdat 
die niet tijdig konden rekenen op 

Maar de Waalse staallobby's lie
ten zich niet van de wijs brengen 
door deze enige verloren veld
slag. 
Bij herhaling en met aandrang 

werd zes jaren lang alles op alles 
gezet om de miljarden-stroom 
naar de Cockerill en Sambre-
Hainaut bankrekeningen alles 
behalve in te dijken, maar inte
gendeel nog ferm te laten aan
zwellen. 
En Inmiddels gaf de regering 
maar zoveel studie-opdrachten 
om de staalbedrijvigheid in ons 
land door te lichten. McKinsey 
en andere management deskun
digen werden er bijgesleurd. 
Men zou eens orde op zaken 
gaan stellen en de staalnijver
held saneren. 
Gevolg: in Wallonië werd — na 
de fameuze Brusselse tietoging 
— het supermodeme Carlam 
geïnstalleerd, terwijl tot op van
daag bij Sidmar nog geen zier is 
te bespeuren van de beloofde 
installatie van de galvanisatielijn. 
Deze laatste is nochtans levens
noodzakelijk voor Sidmar, aan
gezien de autokonstrukteurs 
aan het overschakelen zijn op 
het gebruik van gegalvaniseerde 
plaat Kan Sidmar die vraag niet 
beantwoorden dan dreigt het be
drijf bij de autonijverheid als ge
degen leverancier afgeschreven 
te worden!... 

Bedrijfslogika 
Hoewel de EG-top, om de Euro
pese staalkrisis wat af te zwak
ken, een produktievermindering 
tot 35 of 30 miljoen ton afkondig
de sprak het Nationaal Komitee 
voor Planning en Kontrole in de 
Belgische staalnijverheld (een 
frankofoon gezelschap bij uit
stek) zich onverschrokken uit 
midden september vorig jaar, 
voor de bouw van een galvanisa
tielijn in het Luikse. Sidmar werd 
alweer in de kou gezet Van de 
beloofde kompensatie voor het 
toegeven aan de investering in 
Carlam kwam dus hoegenaamd 
niets in huis. 
En zo wordt het miljardenspelle
tje ten bate van de Waalse staal-
barons verder gespeeld. 
Ten bate van de staalbarons. 

inderdaad, want de rekening van 
de miljardenverkwistingen zullen 
hoe dan ook gepresenteerd 
worden aan.-de Waalse staalar-
beiders. En dat blijkt dan wel dit 
jaar te zullen get>euren. 
Inmiddels hebben enkele families 
jarenlang de winsten binnenge
rijfd. Omwille van de hoge lonen 
en de enorme tewerkstelling 
hebben de Waalse vakbonden 
(onder leiding van Gillon vooraD 
de verkwistende politiek zonder 
morren meegespeeld. Vandaag 
is de situatie van Ckx;kerill-Sam-
bre dermate verziekt dat zelfs in 
eigen land geen super-manager 
meer wordt gevonden om die 
miljarden verslindende reus in 
zijn gezondmakende greep te 
nemen. 
Men heeft nu vanuit Frankrijk 
een PDG moeten invoeren. Daar 
is evenwel nog een goede poli
tieke reden voor: de heer Gan-
dois hoeft zich niets aan te trek
ken van het politiek syndikaal 
kluwen en kan ongebreideld met 
het hakmes beginnen zwaaien. 
De Waalse syndikaten hebben 
dan alle redenen om te gaan 
steigeren. En de Waalse politici 
kunnen — tot in de regering — 
het spelletje meespelen en voor
al hun handen in onschukJ was
sen. Niet zij, maar de manager uit 
Frankrijk zou immers verant
woordelijk tekenen voor de mas
sale afdankingen. 
En dan kan weer in kompensatie 
hiervoor ook een afslanking bij 
onder meer Sidmar geëist wor
den... 
Inzake staalproduktie blijkt nu 
wel alle bedrijfslogika volkomen 
zoekgeraakt te zijn. 
Enkele vergelijkende cijfers van 
Sidmar en (ktckerill, die we hier
boven aanstipten, behoeven 
geen geleerde kommentaar. Ze 
spreken voor zichzelf. Maar pre
mier Martens en zijn liberale en 
CVP-regeerpartners willen daar 
geen weet van hebben. Hun ver
antwoordelijkheid voor de na
kende katastrofe is verplette
rend, (hds) 
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m opinie 

Jef en Piet 
DE kONiNG ^oar 

TOCH V£.£L 
KOPzoR&^n 

H£:e>a£n . 
f/u IS T£r/s^orr£ 
srAATs/zoo/"/:) I 

Grootste stad 
Brussel niet te na gesproken, 
waar ruim een kwart miljoen Vla
mingen wonen, is Antwerpen 
sinds 1 januari onmiskenbaar de 
grootste Vlaamse stad gewor
den. Door de fusieoperatie telt 
het nieuwe Antwerpen een half 
miljoen inwoners. Deze haven

stad wordt bestuurd door 55 
raadsleden, waaronder 8 VU-ver-
kozenen. De nieuwe raad treedt 
in de plaats van 294 uittredende 
gemeenteraadsleden. 
Met de installatie van de Ant
werpse raad is de fusieoperatie, 
die gestart was in '70 en 76, 
achter de rug. Omdat de burger 
het kontakt (op menselijke maat) 
met het bestuur zou kunnen blij

ven behouden en omdat wij radi-
kaal voor het integraal-federalis-
me kiezen, pleit de VU voor de 
installatie van „deelgemeentera-
den". Basisdemokratle en in
spraak zijn voor Vlaamsnationa
listen begrippen, die zij willen 
hard maken. Alhoewel het vaak 
een vechten tegen de (machts-
dolle) bierkaai zal worden- Een 
nieuwe stad, een nieuw beleid! 

Eedaflegging 
Overal In het Vlaamse land wer
den tijdens de afgelopen dagen de 
nieuwverkozen gemeenteraadsle
den geïnstalleerd. Behalve In die 
gemeenten waarvan nog een 
klacht bij de Raad van State han
gende is. Her en der lieten VU-ver-
kozenen zich opmerken naar aan
leiding van de eedaflegging. Het is 
immers tot op vandaag een wette
lijke verplichting dat elk gemeente
raadslid trouw moet zweren aan 
de koning, de grondwet en „de 
wetten van het Belgische volk". 
Gezien het feit dat er geen „Bel
gisch volk" bestaat, noch in de 
ogen van de Vlaamsnationalisten, 
noch in de grondwet vinden VU-
raadsleden het onjuist dat men 
hieraan „trouw" moet beloven. 
Deze ludieke akties werden ont
haald op positieve reakties van het 
aanwezige publiek, enkele gefrus
treerde Belgicistische reakties niet 
te na gesproken. 
Wij erkennen slechts één wettelijk 
gezag: het Vlaamse! 

Onver
draagzaam... 
Het is me soms een (pers-Kve-
reldje. Deze indruk kregen wij bij 
het lezen van de kommentaren 
op een kabinetsbesluit Reeds in 
juli '82 besloot de centrale rege
ring de steun aan de pers met 
50 miljoen frank te verminderen, 
dit is een vermindering van liefst 
23,60/0 
De katolieke pers reageerde 
hierop met nauwelijks ingehou
den vreugdekreten. Want het 
slachtoffer van deze beslissing 
wordt de zogeheten „linkse' 
pers. „De Morgen" krijgt straks 
bijna 6 miljoen frank minder 
overheidssteun. En dit zou wel 
eens de doodsteek kunnen bete
kenen voor deze socialistische 
krant Grote vreugde in het kris-
ten-liberale kamp. Want indien 
deze konservatieve regering 
slaagt in haar maneuver, dan 
wordt de hele dagbladpers ge-
kontroleerd door CVP en PW. 
Met alle gevolgen vandien. 

Dringende 

hulpoproep 
Alexandra Gustafsson is 9 
jaar en woont te Schilde. Dit 
meisje lijdt aan leukemie en 
aangezien de klassieke be
handeling met anti-kanker-
geneesmiddelen geen uit
zicht meer biedt op een defi
nitieve genezing, blijft de 
enige kans tot overleving 
voor dit kindje het uitvoeren 
van een beenmergtrans
plantatie. In België is dit vrij 
moeilijk te verwezenlijken. 

Deze ingreep zal gebeuren 
te Stockholm in Zweden en 
kost 4 tot 5 miljoen frank, 
waarvan 1,5 miljoen frank 
moet betaald worden vóór 
opname. Dit kan onmogelijk 
gebeuren als er geen hulp 
van buitenhuis komt Ook de 
dagprijsvergoeding ligt zeer 
hoog (tot 30.000 frank), en 
de Belgische ziekenfondsen 
komen hierin slechts voor 
een klein deel tussen. 

ledere bijdrage, hoe klein 
ook, is welkom en hoe meer 
mensen deze zaak finan
cieel steunen, hoe vlugger 
deze operatie kan worden 
uitgevoerd. 

De medische Ingreep dient 
te gebeuren vóór februari, 
dus-

U kunt uw bijdrage storten 
op nummer 645-1019000-50 
van het „Steunfonds Alexan
dra", met vermelding: „Bij
drage WlJ-lezer". 

PERSpektief 
kunt u deze week lezen op blad
zijde 15. 

Over Brussel spreken van gemeenschap tot gemeenschap 
In de kranten van 4 december 1982 las ik 
dat Philippe Moureaux, voorzitter van de 
Franse Gemeenschapsregering, een op
roep had gericht tot de „redelijke" Vla
mingen om een gesprek over het statuut 
van Brussel te beginnen. Of de uitnodi
ger mij als een „redelijke" Vlaming be
schouwt laat mij koud, de uitnodiging 
kan ik echter onmogelijk naast mij neer
leggen want ik ben een Vlaming, zelfs 
een Brusselse! Sedert 12 jaar gemeente
raadslid van de hoofdstad en op 10 
oktober opnieuw verkozen voor de vol
gende zes jaar. Tevens ben ik de alge
meen voorzitter van de Volksunie, een 
politieke partij die haast 20 o/o van de 
Vlaamse gemeenschap vertegenwoor
digt 
Ik was bereid de oproep als een uitgesto
ken hand op prijs te stellen, maar de 
jongste berichten in verband met een 
pakt van de Franstalige partijen voor 
Brussel, hebben mij echter meer dan 
wantrouwig gemaakt Om de.werkelijke 
waarde van Moureaux' gebaar te schat
ten, vernam ik graag of hij achter dit fa
meuze pakt staat Vandaar dat ik hem op 
29 december II. een brief stuurde. 
Indien de franstalige partijen dit pakt aan 
de Vlamingen willen verkopen als uit
gangspunt voor een eventueel gesprek, 
dan zeg ik met een oud Vlaams spreek

woord: „Van die boer geen eieren". Van 
een dergelijk gesprek komt niets in huis. 
De Volksunie zal daaraan niet deelne
men. 
De volgende vier basisgegevens acht de 
Volskunie fundamenteel voor een even
tueel gesprek over het statuut van Brus
sel. 
• Dit gesprek dient gevoerd te worden 
van gemeenschap tot gemeenschap. Dus 
geen gesprek onder Vlaamse en Fransta
lige Brusselaars. De Volksunie wil niet 
dat de Vlaamse gesprekspartners van bij 
de aanvang starten in een machteloze en 
ondergeschikte positie. Het statuut van 
Brussel gaat overigens de hele Vlaamse 
gemeenschap aan. 

• Het gebied van de hoofdstad-Brussel 
blijft definitief beperkt tot de huidige 19 
gemeenten van de agglomeratie. Dus 
ook het gesprek blijft tot dit gebied 
beperkt Over een bepaalde wederkerig
heid voor inwoners van Vlaams-Brabant 
(cfr. het franstalig pakt) kan zelfs niet ge
sproken worden. 

• Brussel kan geen derde afzonderlijk 
gewest zijn (cfr. het franstalig pakt). 
Brussel is alleen leefbaar als volwaardi
ge hoofdstad van beide gemeenschap
pen. 
Dit betekent dat het statuut alle waarbor

gen moet bieden aan de Vlaamse ge
meenschap voor een volwaardige mede
zeggenschap op alle terreinen als onmis
bare partner en een paritaire machts-
deelname op het hoofdstedelijk of agglo
meratieniveau. 
Dit betekent eveneens dat de grondwet
telijke erkenning van de volksgemeen
schappen verder moet doorgetrokken 
worden tot in de hoofdstad, inbegrepen 
het initiatierecht Dus geen terugdraaien 
van het federalizeringsproces zoals 
voorzien in het franstalig pakt 

• Slechts als volwaardige hoofdstad 
kan de eis gesteld worden dat Brussel, 
boven de eigen begroting, moet beschik
ken over de nodige financiële middelen 
uit de centrale en gemeenschapsbudget
ten om de specifieke problemen aan te 
kunnen. 
Bovendien heb ik in mijn brief minister 
Moureaux eraan herinnerd dat de Vla
mingen sedert jaren niet meer spreken 
over Brussel als Vlaams grondgebied. 
Nochtans blijft ook dit historisch feit zijn 
waarde behouden. De Brusselse agglo
meratie wordt trouwens omgeven door 
Vlaamse gemeenten. Langs franstalige 
kant zou men moeten beseffen dat de 
Vlamingen reeds voorafgaandelijk een 
zware toegeving doen door dit historisch 
argument vooralsnog weg te laten. 
Tevens heb ik hem ervan willen overtui
gen dat de vele sociale en ekonomische 
problemen van Brussel evenzeer de Vla
mingen ter harte gaan. Ik meen trouwens 
dat Brussel nood heeft aan de kreatieve 
visie en het dynamisme van de Vlamin
gen. Slechts binnen het globaal kader 
van een wettelijk statuut kunnen de Vla
mingen volwaardig in permanente dia
loog treden met de franstaligen, ten bate 
van alle Inwoners van onze hoofdstad. 

Vic Anciaux 
algem. VU-voorzitter 
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Dossier m 
Frans Van der Eist: advokaat in sombere tijden 

Regering-Pierlot 
bereiÉte in Londen 

repressie voor 
V*N «• \ \ x > . ^ ' 

Frans Van der Bst pleitte en behartigde in 
de beroerde repressie-jaren honderden 
gevallen. Er is nauwelijks een aspekt van 
de kollaboratie en repressie dat hij niet 
heeft leren kennen. Uit die ongemeen 
bewogen herinneringen vertelt hij vijf we
ken na mekaar in onze reeks „Advokaat in 

sombere tijden". 

In mijn opvatting behoort de repres
sie tot de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging en dit zowel om
wille van de gevolgen die de repres
sie gehad heeft voor de Vlaamse 
Beweging, die er zwaar onder gele
den heeft, als omwille van de wijze 
waarop de repressie in Vlaanderen 
als een wapen tegen de Vlaamse 
Beweging gekeerd werd. 
Om dit te kunnen begrijpen moet 
men zich rekenschap geven van de 
omvang van de vervolging die inge
zet was, na de terugkeer van de 
regering uit Londen. Niemand heeft 
ooit juist geweten hoeveel mensen 
er aangehouden en opgesloten ge
weest zijn in gevangenissen, kazer
nen, kampen. Er was geen aanhou
dingsmandaat nodig! Verzetslieden 
hielden zonder enige formaliteit, vol
komen willekeurig, iedereen aan die 
hen niet beviel. Een naamloos schrij
ven volstond. Eens aangehouden 
was men „verdacht" en kon men 
maanden wachten om voor een kom
missie of een krijgsauditeur te ver
schijnen en dan nog moest men zijn 
onschuld kunnen bewijzen, zich ver
dedigen tegen ongekende of zelfs 
onbestaande beschuldigingen. 
Het aantal dossiers door de krijgsau-
ditoraten geopend bedroeg 405.000! 
Doch tienduizenden personen wer
den aangehouden als „verdachten" 
en geïnterneerd zonder dat er een 
dossier tegen hen geopend werd 
door het krijgsgerecht Er ontstond 

dan ook een algemeen gevoel van 
onveiligheid en rechteloosheid. Ie
dereen kon aangehouden worden. 
Huizen werden geplunderd en in 
brand gestoken. Op sommige plaat
sen werden mensen zonder vorm 
van proces doodgeschoten of dood
gemarteld, o.m. te Hasselt 

De eerste berichten over terechtstel
lingen waren ontstellend: jonge men
sen werden gefusilleerd alleen om
dat zij lid geweest waren van de 
Vlaamse Wachtbrigade (zie bv. „Het 
Handelsblad" van 22 februari 1945) 
of van het Vlaams Legioen. Zo werd 
o.m. de zoon van dr. Laureys te 
Antwerpen terechtgesteld („Het Han
delsblad", 24 februari 1945). 

Nog op 13 juni 1945 schreef „Het 
Handelsblad" (en dat was toen zeer 
moedig!): „Het moet nu gedaan zijn! 
Ja, en werkelijk voor goed gedaan, 
want het loopt meer dan de spuiga
ten uit Zo'n bandeloze benden die 
zogenaamd om rechtspleging te 
doen, overgaan tot de meest baldadi
ge en strafbare daden en dat terwijl 
de wettige politie met de handen in 
de zakken laat begaan. Waar gaat dat 
naartoe?" 

Is het dan te verwonderen dat er een 
ware angstpsychose heerste eigen 
aan een terreur-regime? De jongeren 
geven zich geen rekenschap, kunnen 

zich geen rekenschap geven van de 
toestanden die in ons eigen land 
geheerst hebben in de jaren na de 
oorlog. Albert Westerlinck heeft later 
de situatie gekenschetst door te 
spreken van een „anti-Vlaamse po
grom". Zelfs van enig Vlaams kultu-
reei leven was er geen sprake meer. 
Men stond voor een niets-ontziend 
offensief van de anti-Vlaamse mach
ten, waarbij de haat tegen het 
Vlaams-nationalisme hoog oplaaide 
en ook de gematigden, de Vlaamsge
zinden niet spaarde. Het anti-Vlaams 
karakter van de repressie en de 
epuratie was onmiskenbaar. Het is 
m.i. onmogelijk de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging na de Tweede 
Wereldoorlog te schrijven zonder 
rekening te houden met de repressie. 
Mijn bijdrage daartoe is veeleer een 
persoonlijke getuigenis. 

Ik werd als jonge advokaat onmiddellijk na 
de bevrijding gekonfronteerd met de re
pressie en de epuratie. Mijn patroon, mr. 
Thelen, was toen ziek en zwaar gedepri
meerd. Hij aanvaardde geen zaken en 
weigerde voor de krijgsgerechten te plei
ten, maar hij verzocht mij toch sommige 
gedetineerden die hem schreven te gaan 
bezoeken in de gevangenis. 
Anderzijds werd ik toen ook medewerker 
van mr. Albert Clerens, die overstelpt was 
met repressie- en epuratie-zaken. Weldra 
kreeg ik ook een eigen kliënteel. In die be
roerde jaren heb ik honderden gevallen 
gepleit en behartigd. 

Ik mag zeggen dat ik in de voornaamste 
politieke processen als advokaat opgetre
den ben en aldus een inzicht gekregen heb 
zowel in de kollaboratiepolitiek van tijdens 
de oorlog als in de repressiepolitiek van na 
de oorlog. 
Ik werd de raadsman van mr. Gerard 
Romsée, sekretaris-generaal van Binnen
landse Zaken tijdens de bezetting; van dr. 
Hendrik Elias, opvolger van Staf Deciercq 
als leider van het VNV; van Karel Lam-
brechts, propagandaleider van het VNV; 
van Karel Peeters, direkteur van het dag
blad „Volk en Staat"; van Willem van Hee, 
direkteur van de Textielcentrale e.a. 

Ik heb gepleit in de persprocessen „Het Al
gemeen Nieuws", „Het Laatste Nieuws" en 
„Volk en Staat"; in het proces „Zender 
Brussel"; in het proces „Groot-Brussel"; in 
het proces van de Luitenant De Winde
kring; in het proces van het Veiligheids-
korps van de De Vlag enz„. Er is nauwelijks 
een aspekt van de kollaboratiepolitiek dat 
ik niet heb leren kennen. 
De repressie werd in Londen voorbereid 
door de regenng-Pierlot Achteraf hebben 
sommige ministers uit deze regering, zoals 
Albert De Vleeschauwer en August De 
Schrijver, gepoogd hun handen in on
schuld te wassen. 

Doch zij hebben de repressie niet afge
keurd of bestreden in de jaren toen deze 
uitgevoerd werd. Volgens hun versie zou
den de hoofdverantwoordelijken minister 
Delfosse en auditeur-generaal Ganshof 
van der Meersch zijn. 
Na de kapitulatie van mei 1940 waren 
beiden vrijwillig naar bezet België terugge
keerd vanuit Frankrijk. Tijdens de oorlog 
zijn zij naar Engeland gevlucht In Londen 
hebben zij dan de repressie voorbereid. 
De zgn. besluit-wetten van Londen waren 
niettemin het werk van gans de regering. 
De inzet van de repressiepolitiek was 
dramatisch. Niet alleen omwille van de 
geweldplegingen, brandstichtingen, plun
deringen, willekeurige aanhoudingen. 
Doch in de pers verschenen voortdurend 
berichten over executies van jonge men
sen, waarvan het geval identiek was met 
duizenden gevallen, terwijl er nog duizen
den zwaardere gevallen waren. 
Zo verscheen bv. op 22 februari 1945 in de 
kranten het bericht: „Weer twee terecht
stellingen te Antwerpen". Het eerste geval 
was dat van een eenvoudige Oostfront-
vrijwilliger, het tweede betrof een gewone 
Fabriekswachter. Het was waanzinnig. 
Deze executies grepen plaats onder CVP-
ministers van Justitie: Verbaet tot 12 fe
bruari 1945, daarna du Bus de Wamaffe. 
Men moest zich afvragen waar dit naartoe 
ging en hoeveel bloed er nog zou vloeien 
wanneer zelfs eenvoudige Oostfronters 
en Fabriekswachters terechtgesteld wer
den. 

Volgende week deel 2 : 

„Karel De Feyter is moedig 
gestorven" 
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Overiegcentrum van Vlaamse Verenigingen 

m\ Vlaamse Beweging 

Dringende regionalisering van 
nationale sektoren 
Vorige week publiceerde het 
Overiegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen een ophefmakende 
verklaring. „Het O W vraagt aan 
alle politieke verantwoordelijken 
een beredeneerde en duidelijke 
houding aan te nemen inzake de 
staalproblemen en daarin te vol
harden. Zo snel mogelijk, dat wil 
zeggen In de eerstkomende we
ken en maanden, moet werk ge
maakt worden van de effektieve 
overheveling van de bevoegdhe
den over de vijf tot nu toe natio
naal gehouden ekonomische 
sektoren, naar Vlaanderen res-
pektievelijk Wallonië. Dit moet 
gepaard gaan met het overdra
gen van de volledige financiële 
last en verantwoordelijkheid aan 
Vlaanderen en Wallonië die dan 
uiteraard over eigen fiskale mid
delen moeten beschikken. Het 
houdt in dat de opbrengst van 
een belangrijk gedeelte van tot 
nu toe nationaal gehouden belas
tingen moet toegewezen worden 
respektievelijk aan Vlaanderen 
en Wallonië. Dit alles kan zonder 
nieuwe grondwetsherziening. 
Deze overdracht Is de enige rea
listische uitweg uit de huidige 
geblokkeerde toestand. (_) Het 
moet gedaan zijn met het ge
woon verstoppertje spelen ach
ter de EEG. CJ Er moet een eind 
komen aan een blind beroep op 
Vlaamse solidariteit; dit heeft 
Vlaanderen reeds tientallen mil

jarden gekost ( J Het O W 
vraagt aan alle Vlaamse politieke 
verantwoordelijken dat zij niet 
zouden zwichten voor om het 
even welke chantage. Het Is in ie
ders belang dat zo spoedig mo
gelijk Wallonië en Vlaanderen 
zelf de verantwoordelijkheid — 
ook financieel — kunnen en moe
ten nemen van wat zij voortaan 
zullen beslissen o.m. inzake hun 
staalindustrie." 
Deze verklaring werd verstuurd 
naar de ministers Martens en Eys-
kens, naar de hoofdredakties van 
de kranten en naar alle Vlaamse 
partijen. Tot op vandaag kwamen 
daar nog geen reakties op. Alhoe
wel natuuriijk iedereen het stand
punt van de VU kent: een direkte, 
onvoorwaardelijke regionalizering 
van de vijf nationale sektoren én 
geen cent meer voor het Waalse 
staal. 
In de schoot van het O W werd 
voor enige tijd ook een werkgroep 
„sociaal-ekonomisch komitee", 
onder voorzitterschap van mr. 
Jaak Van Waeg (voorzitter Vlaam
se Volksbeweging) opgericht 
Deze werkgroep had reeds kon
takten met alle partijvoorzitters. 

Prof. Verhulst: „Dromen 
van één Vlaams front." 
Wij ondervroegen Professor Adri-
aan Verhulst voorzitter van het 
O W (en tevens voorzitter van 

het liberale Willemsfonds), wat het 
overiegcentrum overweegt te 
gaan doen om hun verklaring 
kracht bij te zetten. Hij was de me
ning toegedaan dat er hoe dan 
ook iets moet gedaan worden om 
zoals in het verleden, alle Vlaamse 
partijen (dus ook de oppositie) 
samen te brengen om over die 
problematiek van gedachten te 

wisselen. Een groot handicap bij 
veel van die verenigingen, die sa
men het O W vormen, blijkt wel te 
bestaan in het weinig „vertrouwd" 
zijn met deze materie. De sociaal-
ekonomisch-financiële situatie is 
zó technisch geworden, dat het 
voor verenigingen die zich in 
hoofdzaak met kulturele aangele
genheden bezighouden, vaak 
moeilijk is hierop in te spelen. Het 
vermoeden bestaat zelfs dat de 
centrale regering precies handig 
(mis-)gebruik maakt van de be
staande verwarring en onzeker
heid bij de Vlaamse strijdvereni-
gingen, om onwaarheden te ver
tellen en haar noodlottige politiek 
door te voeren. Veel van die soci-
aal-kulturele organizaties zijn ove-

Prof. Verhulst: 
„Niet zwichten 
voor chantage-' 

rigens een beetje „ingedommeld" 
na de perikelen rond het Egmont-
pakt Eindelijk schijnt er nu nieuw 
leven te komen in de schoot van 
die talrijke verenigingen. Maar 
men geeft toe dat het dikwijls 
moeilijker Is om over soclaal-eko-
nomische zaken een algemene 
konsensus te bereiken. Het O W 
Is immers de koepelorganizatle 
van tientallen Vlaamse groepen 
van zeer verschillende Ideologisch 
kleur: zowel het kommunistlsche 
Masereelfonds als het liberale Wil
lemsfonds maken er deel van uit 
Deze Ideologische aksenten ko
men, begrijpelijkerwijze, méér aan 
bod in ekonomische aangelegen
heden dan in, bij voorbeeld, stand
punten rond de taalwetgeving. In
teressant Is verder een opmerking 
van professor Verhulst omtrent 
het mislukken van de poging om 
een breed Vlaams front uit.te 
bouwen. Het blijkt vandaag al
thans, onmogelijk te zijn dat de 
kulturele organizaties samen aan 
tafel gaan zitten met de Vlaamse 
vakbonden en patroonsorganlza-
ties. Deze sociale partners schij
nen een zekere „allergie" te verto
nen tegenover de sociaal-kulturele 
strijdverenigingen. Nochtans dro
men veel bewuste Vlamingen van 
zo'n ruim „Vlaamsbewust" over
leg. „Misschien komt dit nog. In 
politiek kent men soms vlugge 
ontwikkelingen-", besloot Ver
hulst 

Wij hopen het met hem. Want het 
is toch zonder meer duidelijk dat 
alle krachten in Vlaanderen moe
ten gebundeld worden om één 
breed front te vormen, ten over
staan van de soclaal-ekonomische 
problemen waar ons volk mee 
worstelt 

(pvdd) 

1 

Vlaamse raadsleden in Voeren 

„Een Vlaming, van buiten de gemeenteraad, moet 

Eén van de vijf Vlaamse gemeenteraadsle
den is Mia Vandepenre, VU-mandataris. 
Samen met alle Vlamingen, en ook met 
een deel van de Franstaligen, hoopt zij in
tens dat Happart nooit tot burgemeester 
benoemd wordt Indien dit wel zou gebeu
ren, en dat is dan de schuldige verantwoor
delijkheid van de centrale regering, dan 
moet Vlaanderen massaal protesteren I Op 
zo'n ogenblik moet de Vlaamse Gemeen
schap een grootse manifestatie opzetten. 
Maar dan liefst in Brussel, en niet in de 
Voerstreek zelf De mensen in de Voer 
waren al te vaak slachtoffer van vandalen-

streken. 

burgemeester worden 
/ / 

Het nieuwe jaar was amper 10 uur oud of 
de pas verkozen gemeenteraadsleden van 
Voeren werden opgeroepen om de eed te 
komen afleggen en aldus de nieuwe ge
meenteraad van start te laten gaan. En zo
als iedereen ook op de beeldbuis heeft 
kunnen zien, heeft ook de bendeleider 
José Happart van de „Action Fouronnai-
se", de eed gezworen. Hij deed dit in iets 
wat van zeer ver op Nederiands leek. 
Nadien werd hij zelfs tot eerste schepen 
verkozen. Als protest hiertegen veriieten 
de vijf Vlaamse gemeenteraadsleden, 
waaronder VU-mandataris Mia Vandeper-
re, de zaal. De terreur, onder „bescher
ming" van eerste schepen José Happart 
kan beginnen-. Nochtans was er tot voor 
enkele dagen nog hoop op een verstandi
ge, voor iedereen „aanvaardbare" oplos
sing, waarbij Happart zou geweerd wor
den. 

Wij hadden hierover een gesprek met 
Huub Broers, CVP-gemeenteraadslid, die 
echter het standpunt van de vijf Vlaamse 
gekozenen vertolkt Een hechte ploeg ove
rigens, die Vlamingen in dat prachtige 
Voeren„. 

WIJ: Wij vernamen dat er kontakten zijn 
geweest tussen de Vlaamse gemeente
raadsleden van Voeren, en enkele van uw 

Franstalige kollega's. Wat was hiervan 
de bedoeling? 

Broers: „Wij wilden een koalitieakkoord 
maken met de gematigde Franstaligen van 
de lijst „Retour a Liège", met de bedoeling 
aldus Happart te weren als schepen, en ui
teraard als burgemeester Aldus wilden wij 
een goed beheer en bestuur van de 
Voergemeenten waarborgen." 

WIJ: Waarop is zo'n mogelijk akkoord 
dan afgesprongen? 

Broers: „Ik moet vooraf nog dit zeggen: 
het waren een aantal Franstaligen die ons 
vroegen een koalitie te vormen. Het initia
tief ging dus van hen uit Zij waren bereid 
hun eis van „de terugkeer van Voeren 
naar de provincie Luik" te laten vallen, en 
eveneens waren zij graag bereid Happart 
aan de kant te schuiven. U moet weten dat 
de nog altijd in funktie zijnde burgemees
ter Dodemont het met de machtsoverna
me door Happart lang niet eens isl Maar 
het gesprek is afgesprongen op hun vraag 
om te ijveren voor een „speciaal statuut 
voor de Voer', afhankelijk van de centrale 
regering. Dit konden wij niet aanvaarden. 
Wij willen dat de Voerstreek onvoorwaar
delijk Vlaams is en blijft, en dus bij Limburg 
hoort Die eis van de Franstaligen deed 
voor ons de deur dicht" 

WIJ: De tien verkozen franstaligen trek
ken dus niet allen aan hetzelfde zeel? 
Broers: „Hoegenaamdniet Zeker vier van 
die tien zijn duidelijk ongelukkig met de 
gang van zaken. Zij vrezen, met ons, dat 
Happart diktatoriaal gaat optreden." 
WIJ: Hoe is de sfeer nu in de Voerense 
dorpen? 
Broers: „Lichtjes gespannen, hé. Vooral 
ook tengevolge van de opening van dat 
Franstalig kleuterklasje in Moelingen. Wij 
zitten als het ware in het ongewisse. En het 
is duidelijk dat Happart zich zal opstellen 
en gedragen als burgemeester, alhoewel 
hij slechts eerste schepen is..." 
WIJ: Wat is uw wens voor de toekomst? 
Broers: ,Ach, ik denk dat ik hier de wens 
van de vijf Vlaamse raadsleden wel vertolk 
wannaar ik hoop dat Happart helemaal 
geen burgervader wordt benoemd. En dat 
de regering in Brussel een burgemeester 
van buiten de gemeenteraad aanduidt Een 
niet-gemeenteraadslid, maar natuurlijk een 
Vlaming!" 

De bal ligt hiermee In het kamp van de 
Belgische regering, en wij kijken vooral uit 
naar de Vlaamse (CVP- en PVV-) minis
ters in die groep... Het lot van de Voer
streek ligt in hun handen. Of zullen zij, 
weeral, bezwijken onder Waalse druk? 

(pvdd) 
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Onze wereld m 
Europarlement in open konflikt 
met de ministerraad 
STRAATSBURG. — Het Europarlement keurde eind 1982 de EG-
begroting voor 1983 goed. Die beloopt nu circa 970 miljard. Twee der
de hiervan gaat naar de landbouwpolitiek. Voor regionale politiek is 
nu 64,5 miljard uitgetrokken, voor sociale politiek bijna 69 miljard, 
voor samenwerking met de ontwikkelingslanden 46 miljard, waarvan 
ongeveer 25,6 miljard alleen al voor voedselhulp. Uiteindelijk komt er 
meer geld vri j dan ooit te voren voor hulp aan de zwakkere regio's, 
voor bestrijding van de werkloosheid en voor de stri jd tegen de 
honger in de wereld. Zo heeft het Europarlement het gewild, zeer 
tegen de zin van de EG-ministerraad in. Maar het Europees Parlement 
ging nog veel verder door prompt de Britse en Duitse eisen de grond 
in te boren: een open konflikt met de ministerraad. 

Iedereen sprak in de wandelgangen 
van Straatsburg over de zwaarste 
krisis in de Gemeenschap, sinds presi
dent De Gaulle in 1965 het voortbe
staan van de Europese samenwerking 
op de helling zette Het Europees 
Parlement had immers met een over
weldigende meerderheid van 258 te
gen 79 stemmen de aanvullende be-
grotng voor 1982 afgekeurd. 
Volkomen terecht overigena Op hun 
topkonferentie te Luxemburg in mei 
1980 hadden de regenngsleiders de 
afspraak gemaakt dat Groot-Brittannië 
niet eeuwig kompensatievergoedin-
gen kon krijgen buiten het algemeen 
Europees beleid om en dat een defini
tieve regeling zou gevonden worden 
om de al te hoge Britse bijdrage te her
schikken in het kader van een betere 
kommunautaire politiek. Groot-Brittan
nië betaalt immers veel meer aan de 
Gemeerrachap, dan het er ooit van 
terugkrijgt, omdat nu eenmaal het 
overgrote deel van de Europese miljar
den naar de landbouwpolitiek gaat 
Ook nu had de Britse premier Tatcher 
het principe van de „juste retour" 
(evenveel ponden terugkrijgen dan bij
dragen aan de EG) opgeëist en verkre
gen. 2fe had trouwens de steun verkre
gen van Duitsland dat voor zijn giganti
sche Kalkarprojekt ook wel enkele 
extra-miljarden wou meepikken. Zo 
was de Ministenraad met het kompro-
mis voor de pinnen gekomen, waarbij 
Londen bijna 40 miljard kompensatie 
kreeg en Bonn zowat 10 miljard. De af
wijzing van het Europese Parlement zit 
evenwel veel dieper dan dit De Euro-
pariementsleden hebben geen wetge
vende bevoegdheid De Ministerraad 
kan ongestraft zijn resoluties in de 
laden opbergen en doen alsof er nooit 
een pariement heeft bestaan. 
Maar dit gaat met op wanneer de 
begroting te berde komt Dan heeft het 
Europariement uiteindelijk het laatste 

woord en het beslist zelfs eigenmach
tig over zo'n 15 % van de Europese 
m|(jdelen. Door de kompensatiemiljar-
den voor Groot-Brittannië en Duitsland 
te verwerpen, huldigde het Europarle
ment de stelling dat deze gelden in de 
kategorie vallen waarover het parle
ment en met de Ministerraad voortaan 
het laatste woord heeft Minder macht 
dus voor de regenngen van de lidsta
ten die van topontmoetingen naar 
Jumboraden laveren en er steeds min
der in slagen een kommunautair ant
woord te vinden voor de weridoos-
held, de landbouwprijzen, verkeersbe
leid, vissenjbeleid en noem maar op. 
Wat meer macht voor de kleine muis 
die het Europariement in de hele Ge-
meenschapskonstruktie slechts s. En 
die daarom aan het brullen ging. 
Het keiharde neen van het Buroparle-
ment op Tatchers ,juste retour'-«is valt 
terioops samen met de tiende verjaar
dag van de Britse toetredffig. De ver
ruiming van de Europese Gemeerv 
schap van zes naar negen lidstaten, 
blijft alsmaar problemen steVea Niet 
alleen de Britten, maar ook de Denen 
kijken met lede ogen aan tegen de poli
tiek van de Eurokraten. Zo blijft Dene
marken zich halsstanrig verzetten te
gen een gemeenschappelijke visserij-
politiek en vraagt het zich niet zonder 
reden af hoe in hemelsnaam een af
doende kontrole kan worden uitgeoe
fend op de vastgelegde visvangs9(wo-
ta in de 10 IkJstaten, met een perso
neelsbestand van dertien kontroleurs. 
Ovengens zit Denemarken nog met 
het probleem van Groenland dat de 
Gemeenschap wil veriaten omdat het 
er steeds meer op lijkt dat hun Arcti
sche Inuïtkultuur weggeveegd dreigt 
te worden door de Europese Energie-
concerns die reeds lang op de ontgin
ning van uranium ogen in Groenland. 
Het IS dan ook begrijpelijk dat het 
Deense voorzitterschap van de minis-

ten-aad niet getuigde van erg veel 
Europese integratievisie. De zes Deen
se maanden zijn nu voorbij; de Duitse 
Regering neemt nu het voorzitter
schap over voor een volgend half jaar 
Want de ministerraad, wetgevend or
gaan in de Gemeenschap, knjgt zes-
maandelijks een nieuwe voorzitter in 
de stoel. En Duitsland gaat juist in die 
penode naar verkiezingen. Veel in er 
dus niet van te verwachten. Votra' de 
liberale FDP die met de dood in het 
hart zit voor de stembusuitslag, dreigt 
zk:h eerder pro-Duits dan pro-Euro-
pees te gaan opstellea De Kalkarmil-
jarden waren daar reeds een voor-
smaakje van. Zodat de besluitekx)s-

hekl stilaan het kenwijsje van de minis
terraad gaat worden. De impasse blijft 
en kx)pt parallel met het groeiend 
ongenoegen van de Europarlementsle
den die reeds de hete adem in de nek 
voelen van de veri<iezingen van 1984. 
En met lege handen staan. 

VU-initiatieven 
In de marge van het begrotingsdebat 
werden enkele nieuwe VU-rröoluties 
ingediend. Voor het eerst werd de taal̂  
en kultuun^erwaariozing tegenover de 
Frans-Vlamingen in het internationale 
forum van Straatsburg aangeklaagd. 
We mogen ons straks weer aan spin-
nijdige Franse reakties verwachten 
Het probleem van de steeds toene
mende wapenhandel werd opnieuw te 
berde gebracht en de VU-resolutie zal 
het voorwerp uitmaken van een rap
port in de Politieke Kommissie. 
Op de zoveelste machtiging van de 
Europese Kommissie van nieuwe Bel
gische steun aan Cockerill-Sambre 
werd de vraag gesteM of 82 andere 

projekten voor finarx:iêle steun in de 
10 lidstaten ten voordele van staalbe
drijven, nu ook zullen worden gede
blokkeerd Gebeurt dit met dan schept 
de kommissie een ernstig precedent 
tegenover het pnncipe van de eeriijke 
konkurrentie onder de bednjven. Het 
is nu wachten op het antwoord van 
kommissans Andnessen. 
Ten sk)tte waren ook de resoluties om 
in de IkJstaten alte kiesdrempels en 
waarborgsommen af te schaffen voor 
de Euroverkiezingen van 1984 en_ de 
resolutie waarbij de Europarlementsle
den uitgenodigd worden af te zien van 
de tweeduizend miljoen rechtstreekse 
financiële steun die zij zichzelf toespe
len om de verkiezingen van 1984 te be
kostigen. Deze laatste resolutie ligt nu 
gedurende dne maanden op de griffie 
ter ondertekening voor We kijken met 
een visademke uit naar de handteke
ning van de Vlaamse kollega's Euro-
pariementsleden. 

Jaak Vandemeulebroucke 
Europees Parlementslid 

Begin '83 in foto's... 

Gerommel in Peru waar het leger 
werd ingezet om de guerrillero's 
van het „LichterKle Pad" de pas af 
te snijden-

Japans minister van Buitenlandse Zaken Abe is in Europa om met de EG 
de (overdreverO invoer van Japanse technokigie te bespreken en- in te 
perken "̂  

Opnieuw visserijoorlog in Europese wateren. Denemarken wil olv. haar 
vissend Europarlementslid Kent Kirk het konflikt op het hoogste vlak uit
vechten. 

Een Recordbon van de ASLK koopt u voor een 
termijn van 7jaan Maar uw geld ligt geen 7jaar vast. 
Na 3jaar snelsparen kan deze kasbon u al terugbe
taald worden. Met de recordinteresten er bovenop. 

Wie 10.000 F belegt, strijkt na 3jaar reeds 
13 990 F op. En de lange afstand-spaarders halen na 
7jaar het onklopbare record van 22.980 F. 

Bruto-waarde van een Recordbon | 

van 

lOOOOF 

25 000F 

50000F 

100000F 

naSjaar 

I3990F 

34 975F 

69 950 F 

139 900F 

na4jaar 

15740F 

39350F 

78 700 F 

157400F 

naSjaar 

17990F 

44 975F 

89950F 

179 900F 

naSjaar 

20320F 

50 800F 

101600F 

203200 F 

na7jaar 

22 980F 

57 450 F 

n 4 9 0 0 F 

229 800F 

De Recordbon van de ASLK biedt echter nog een 
uniek voordeel: stijgen de rentevoeten, dan kunt u uw 
Recordbon na 3,4,5 of 6 jaar inruilen én profiteren van 
een hogere interest. Dalen de rentevoeten, dan houdt 
u uw Recordbon (én uw record-interesten) tot op de 
eindvervaldag van de bon. 

Bovendien brengt uw geld al vanaf de dag dat u 
de Recordbon koopt interest op. En die interest wordt 
elkjaar automatisch bij uw kapitaal gevoegd, zodat 
hl) op zijn beurt een hoge rente opbrengt 

Wenst u meer inlichtingen over de Recordbon? 
Sprint dan naar het ASLK- Qr>\ APROKi 
agentschap in uw buurt. En n j i — / = v ^ jr>r\ 
breek uw eigen spaarrecord. | \ L l C \ J ^ ' \ l J 

C ^ - ^ U vinctt de adressen van de ASLK-agentschappen 
I m de Gouden Gids rubnek bankea B/DN 
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10 Leefmilieu 

Milieu'82: een balans iĝ  
Op 22 december 1981 heeft de Vlaamse Raad de negen leden van de 
Vlaamse Execatieve verkozen. Deze verkozen leden vormen voor een 
periode van vier jaar de Vlaamse regering, die evenredig is samen
gesteld en ernaar streeft met eensgezindheid te beslissen. Zowel uit 
de beleidsverklaring als uit de bevoegdheidsverdeling van de 
milieumateries kon worden afgeleid dat in 1982 heel wat milieukon-
flikten zouden ontstaan. De beperkte milieuvisie van deze beleidsver
klaring en de vergaande versnippering van de milieumateries zijn 
daarvan de fundamentele oorzaken. Een bondig jaaroverzicht toont 
dit aan. 

De strijd van de natuurbeschermers tegen de verdere aftakeling van de duinen langs de Vlaamse kust stond in 
1982 centraal. 

Binnen de Vlaamse, regering kreeg 
minister Poma de Monumenten en 
Landschappen onder zijn bevoegd
heid, minister Lenssens de Milieuhy
giëne en minister Akkermans de Ruim
telijke Ordening, de Landinrichting en 
het Natuurbehoud. Bovendien was er 
ook nog de nationale regering, met een 
aantal bevoegdheden over niet gere-
gionailzeerde milieumateries. 

Europese veroordeling 

Op 3 februari werd België veroordeeld 
door het Europees gerechtshof, we-

1 Elk natuurtijdschrift 
Idie naam waardig 
[publiceert waanne-
I mingen door leden-
I lezers verricht en 
I ter plekke geno-
Iteerd. Het Hobo-
Ikense „De Klapek-
Ister" is daar een 
1 puik vooHieeld van. 

Dergelijke verhalen in een notedop 
voeren de lezer-in-de-luie-zetel mee 
naar bos, hei, ven of pokier. Voor wie 
niet vertrouwd is met dergelijk (h)eer-
lijk proza, een paar staaltjes» 
,Aan een van de favoriete rustplaatsen 
van de velduil in de Nieuwe Graspol
der werd een prachteksemplaar van 
een braakbal gevonden op 31 oktober. 
Zij meet 2,5x8 cm, is viltig grijs, en 
oppervlakkige inspektie toont dat de 
talrijke, uitstekende, niet verteerde bot
jes afkomstig zijn van muizen en vo
gels (Graspieper?). Na raadpleging 
van de Diersporengids (Preben Bang) 
en de kenmericen en de vindplaats in 
overweging nemend, betreft het hier 
kennelijk een braakbal van hogerver-
mekie doortrekkende velduil." 
En_ «Op 17 aug. ontdekte ik tijdens op-
ruimingswerk aan het Rallegat een 
niet-inheemse Noordamerikaanse sier-
schildpad ofte Pseudemys scripta ele-
gans. IHet diertje was warschijnlijk ach
tergelaten door iemand die er geen 
blijf meer mee wist Volgens BC was 
het daa- in de zomer al waargenomen 
zonnend op een dode tak, maar was 
toen schuw. Op 21 aug. werd het hier 
niet thuishorend diertje (faunaverval
sing) afgeleverd aan de voorzitter van 
vzw Terra, die er een kandidaat-ver
zorger voor vond." 
En_ „Op 3 sept zag ik 's morgens om 
8u.45 aan station Apen Zuid 4 lepe
laars in typische omgekeerd V-vormi-
ge formatievlucht breed ciri<elend 
(oriëntatie) eerst van N naar Z, uitein
delijk in ZO-richting wegzeilend. Waar
schijnlijk waren ze afkomstig van Btok-
kersdijk; het was me bekend dat er 
daar eind augustus 4 pleisterden." 
Deze waarneming kreeg het poëtische 
titeltje „Blanke schoonheid boven 
bruinzwarte spoorweg-" mee. Als dat 
niet mooi is? 

gens het niet toepassen van zes mi
lieurichtlijnen (afvalolie, oppervlakte
water voor drinkwaterproduktie, 
zwemwater, polychloorijifenyl en poly-
chloortiifenyD, titaandioxideafval en af
val in 't algemeen). In maart keurde de 
nationale ministen-aad een aantal wet
sontwerpen en uitvoeringsbesluiten 
goed om aan deze toestand ten dele te 
verhelpen. 

Eng energiedebat 
In juni had het langverwachte parle
mentaire energiedet)at plaats. Het 
werd bijna uitsluitend herieW tot een 
keuze hjssen kernenergie en steen
kool en genoot weinig belangstelling 
vanwege de kamerieden. Inhjssen is in 
alle stilte doorgewerkt aan de plannen 
voor nieuwe atoomcentrales, waarte
gen de Verenigde Aktiegroepen voor 
Kemstop een nationale campagne '83 
hebben aangekondigd onder het mot
to „nog meer kemcenti^es- da's geen 
werk". 

Kernafval in zee 
In volle zomer leidde het ti^nsport van 
radioaktief afval via Zeebrugge naar 
de Atlantische oceaan tot felle protes
ten en tot een bevoegdheidskonflikt 
tussen de nationale regering en de 
Vlaamse regering. De contestatie bleef 
niet beperi<t tot akties van Greenpea
ce, het Brugs Aktiekomitee voor Kem
stop en Spaanse vissers. Ook de 
Spaanse regering protesteerde offi
cieel bij de Belgische en het Europees 
parlement keurde een resolutie goed 
tegen het dumpen van atoomafval in 
zee, dat trouwens in stiijd is met de 
geest van het Verdrag van Londen. 

Weekendhuisjes: 
maat voor niets 

Op initiatief van de Koning Boudewijn-
stichting boog de „Wericgroep Open 
Ruimte" zich over het probleem van de 
onwettige weekeindverblijven. Na 
moeizame besprekingen kwam een 
gemeenschappelijke verklaring tot 
stand over de toekomst, onderschre
ven door minister Akkermans, het Na
tionaal Komitee Weekeindverblijven 
en de Bond Beter Leefmilieu. Over het 
verleden werd geen eensgezindhekJ 
bereikt zodat het Nationaal Komitee in 
augustus de onderhandelingstafel ver
liet en de Bond Beter Leefmilieu de af
braak eiste van alle illegale verblijven in 
de geklasseerde landschappen. Minis
ter Akkermans reageerde vaag, zodat 
alles bij het oude bleef: na tien jaar im
mobilisme staan er anno 1983 in Vlaan
deren dus nog steeds 30.000 onwetti
ge „huisjes" en er komen er nog 
steeds nieuwe bij. In Bree gaf het 
gemeentebestuur het voorbeeld door 
onwettige vakantievert)lijven weritelijk 
te doen verwijderen. 

Milieumanifest 

Naar aanleiding van de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober 
werd door de Bond Beter Leefmilieu 
aan alle politieke partijen een milieume
morandum aangeboden, met de eisen 
van de milieuverenigingen op gemeen
telijk vlak. De bedoeling van dit initiatief 
(dat een groot sukses kende) was de 
milieuzorg een c e n t i ^ plaats te ge
ven en te komen tot een samenhan
gend, milieugericht gemeentebeleid. 

Alweer PP-TessenderIo 

Op 19 oktober werden eens te meer 
talrijke mensen ziek, ten gevolge van 
de stank van Phillips Peti-oieum te 
Tessenderio. Het ging om een lek. De 
produktie werd stilgelegd, een onder
zoek werd bevolen, de vulafdeling 
werd tijdelijk gesloten en de Koördine-
rende Wericgroep Tessenderio (die 
sedert 22 maart niet meer vergaderde) 
werd, onder druk van Beter Leefmilieu 
Tessenderio (BELT), op 8 november 
bijeengeroepen. Een definitieve oplos
sing voor de vele Looise milieuproble
men kwam er echter niet 

Geen jachthaven nabij Zwin 

Het plan voor de bouw van een jacht
haven nabij het Zwin \okte in het najaar 
tal van protesten uit Het ging om een 
miljardenprojekt voor een duizendtal 
plezierboten en bijna evenveel wonin
gen met aanlegsteiger in het unieke 
duingebied aan de rand van het Zwin, 
waardoor elk jaar ruim 2 miljoen be
zoekers zouden worden aangetrok
ken. Aaigezien het gewestplan Brug
ge-Oostkust geen jachthaven toelaat 
op die plaats en de definitieve klasse
ring woirdt verwacht ziet het ernaar uit 
dat de natuurt)eschermers het zullen 
halen. Op de provinciale kaderdag van 
de Bond Beter Leefmilieu te (jtetel op 
21 november werd een motie goedge
keurd waarin oin. staat: bij een even
tuele herziening van het gewestplan 
mogen de bedreigde Zwinbosjes geen 
andere bestemming krijgen dan die 
van natuurreservaat 

Jn België is er voor elke weg een omweg" 

•k .Test-Aankoop' heeft zopas 
de resultaten gepubliceerd van 
een test van 29 stalen gekookte 
ham en schouder. Konklusie: 
het waterige produkt dat thans 
voor ham moet doorgaan is 
maar een flauwe afspiegeling 
van wat ooit goede ham ge
weest is. Daar waar er al wette
lijke voorschriften zijn — om 
het betwistbare gebruik van ad
ditieven toe te laten — slagen 
de fabrikanten er in, In 21 op de 
29 (d.wx 70 o/o) van de gevallen 
de normen te overschrijden. Bo
vendien laat de hygiëne vaak te 
wensen over. 

Na het inspuiten met pekel wor
den de hammen ondergedom
peld in een vloeibaar mengsel 
dat meestal bestaat uit water 
met kruiden en aromaten, zout, 
suiker, maar ook nitraten, nitrie-
ten, fosfaten, polyfosfaten, as-
coiiiinezuur en ascorbaten. Ver

volgens worden de hammen ge
kneed om dit mengsel goed in 
het vlees te verspreiden en een 
buitenlaag te vormen die ver
hardt bij het koken om water-
verlies tegen te gaan. Dan 

Hugo Olaerts 

wordt het vlees in een vorm 
geperst voor het koken in water 
— of vaak in waterdamp — en 
afgekoeld. 
Nitraten (E 251) en nitrietzouten 
(E ̂ Si worden aan ham toege
voegd om de kleur van het 
vlees te stabilizeren, om de 
smaak te bemvloeden en het 
vlees kunstmatig te doen rijpen. 
Nitraten, maar vooral nitrietzou
ten, die kankerverwekkende ni-
trosaminen kunnen vormen, zijn 
schadelijk voor de gezondheid. 
Het gebruik ervan zou dus moe
ten verboden worden. Fosfaten 
en polyfosfaten hebben bij ham 
de bedoeling water vast te hou
den en de kwaliteit van minder
waardig vlees te verbeteren. 
Al bij al een zeer somber beeld. 
Jest-Aankoop' is van plan de 
aandacht van de minister van 
Volksgezondheid op deze toe
stand te vestigea 

Moeilijke start voor OVAM 
De Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
naatschappij (OVAM) registi-eerde in 
1982 ruim 400 illegale stortplaatsen en 
liet 1 /3 van dit aantal opruimen. OVAM 
weri<te ook een saneringsplan uit voor 
de stortplaatsen in de Rupiefeti-eek, dat 
door de Aktiegroep Leefmilieu Rupel-
streek (ALR) kritisch werd onthaaW, 
vooral nadat Rupekhemie op 7 de
cember de Boomse kleiputten aan
kocht tegen een spotprijs. 

„Welvaart 
en Welzijn" 
Op 5 en 6 juni '82 ging te Antwerpen 
onder de titel „Welvaart en Welzijn" 
het 20ste VU-kongres door. Een nieuw 
evenwfcht zoeken tussen ekonomie 
en ecdogie was het gegeven waar
rond het VU-kader zich diende te 
beraden. Wat de taak van een politieke 
partij is stond te lezen in een van de 
algemene uitgangspunten. 
j5e ecologische bekommernis is janv 
mer genoeg een laattijdig maar nood
zakelijk korrektief op de eenzijdige 
kultus van de produktie en verbruik en 
op de verwaeulozing van andere, v a ^ 
meer wezenlijke behoeften van de^ 
mens. De vervreemding en de afbraak 
van de nabjur tasten het menselijk 
welzijn aan en bedreigen de harmoni
sche ontwikkeling van enkeling en 
gemeenschap. Het behoort tot de we-
zenS^e opdracht van de politiek, dit te
gen te gaaa" 

Vlaams milieudepartement? 

Bij de oprichting van het Vlaams minis
terie, op het einde van het jaar, heeft 
de Bond Beter Leefmilieu het stand
punt verdedigd dat alle milieumateries 
thuishoren in één departement Milieu
hygiëne, natuurtjehoud, monumenten 
en landschappen horen bovendien 
thuis in één administratieve dienst; 
daarnaast is er een dienst nodig voor 
landbouwmateries (o.a ruilveritave-
ling), terwijl landinrichting een onder
deel is van de ruimtelijke ordening en 
bijgevolg daaraan moet worden ge
koppeld. Het organigram van het 
Vlaams ministerie houdt in zekere 
mate wel rekening met deze stellingna-
me. 

Internationale bekroning 

Op 17 december ten slotte werd de zil
veren medaille van de Verenigde Na
ties voor het leefmilieu toegekend aan 
het Europees Milieubureau (EEB) te 
Brussel, de overkoepelende organiza-
tie van de belangrijkste milieuvereni
gingen in de Europese Gemeenschap. 
Het bureau ontving deze internationale 
erkenning voor zijn baanbrekend 
weric, onder impuls van de Vlaming 
Hubert David, als milieuschakel tussen 
de bevolking en de Europese instellin
gen. 

Wim Wellens 
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^m 
de grootste belgische kledings
zaak, is het zijn naam verplicht 
te beschikken over: 

een uitgebreid gamma 
een betere kwaliteit 
een betere service 
de interessantste 
prijzen 

voor uw sportieve herenmode 
komt u dan ook best naar 
succes kleding meyers 

OOK VOOR SPORTIEVE HERENMODE 
IS ER KEUS TE OVER 

BIJ 
sportief en toch gekleed, 
op en top mode, 
in alle maten beschikbaar 

• auto-coats 
reeds vanaf 
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Milieu '82: een balans 
Op 22 december 1981 heeft de Vlaamse Raad de negen leden van de 
Vlaamse Execatieve verkozen. Deze verkozen leden vormen voor een 
periode van vier jaar de Vlaamse regering, die evenredig is samen
gesteld en ernaar streeft met eensgezindheid te beslissen. Zowel uit 
de beleidsverklaring als uit de bevoegdheidsverdeling van de 
milieumateries kon worden afgeleid dat in 1982 heel wat milieukon-
flikten zouden ontstaan. De beperkte milieuvisie van deze beleidsver
klaring en de vergaande versnippering van de mllieumateries zijn 
daarvan de fundamentele oorzaken. Een bondig jaaroverzicht toont 
dit aan. 

gens het niet toepassen van zes mi
lieurichtlijnen (afvalolie, oppervlakte
water voor drinkwaterproduktie, 
zwemwater, pdychloorbif enyl en poly-
chloortrifenyb, titaandioxideafval en af
val in 't algemeen). In maart keurde de 
nationale ministerraad een aantal wet
sontwerpen en uitvoeringsbesluiten 
goed om aan deze toestand ten dele te 
verhelpen. 

Eng energiedebat 
In juni had het langverwachte parte-
mentaire energiedebat plaats. Het 
werd bijna uitsluitend herleid tot een 
keuze tussen kernenergie en steen
kool en genoot weinig belangstelling 
vanwege de kamerieden. Intussen is in 
alle stite doorgewerkt aan de plannen 
voor nieuwe atoomcentrales, waarte
gen de Verenigde Aktiegroepen voor 
Kemstop een natonale campagne '83 
hebben aangekondigd onder het mot
to „nog meer kerncentrales-, da's geen 
werk". 

Binnen de Vlaamse regering kreeg 
minister Poma de Monumenten en 
Landschappen onder zijn bevoegd-
heW, minister Lenssens de Milieuhy
giëne en minister Akkermans de Ruim
telijke Ordening, de Landinrichting en 
het Natuurtwhoud. Bovendien was er 
ook nog de nationale regering, met een 
aantal bevoegdheden over niet gere-
gionallzeerde milieumateries. 

Europese veroordeling 
Op 3 febmari werd België veroordeeld 
door het Europees gerechtshof, we-

I Elk natuurtijdschrift 
Idle naam waardig 
I publiceert waame-
I mingen door leden-
I lezers verricht en 
iter plekke geno-
Iteerd. Het Hobo-
I kense „De Klapek-
Ister" is daar een 
I puik voort)eekl van. 

Dergelijke verhalen in een notedop 
voeren de lezer-in-de-luie-zetel mee 
naar bos, hei, ven of poWer. Voor wie 
niet vertrouwd is met dergelijk (h)eer-
lijk proza, een paar staaltjes-
„Aan een van de favoriete rustplaatsen 
van de velduil in de Nieuwe Graspol
der werd een prachteksemplaar van 
een braakbal gevonden op 31 oktober. 
Zij meet 2,5x8 cm, is viltig grijs, en 
oppervlakkige inspektie toont dat de 
talrijke, uitstekende, niet verteerde bot
jes afkomstig zijn van muizen en vo
gels (Graspieper?). Na raadpleging 
van de Diersporengids (Preben Bang) 
en de kenmeri<en en de vindplaats in 
overweging nemend, betreft het hier 
kennelijk een braakbal van hogerver-
mekie doortrekkende velduil." 
En_ „Op 17 aug. ontdekte ik tijdens op-
ruimingswerk aan het Rallegat een 
niet-inheemse Noordamerikaanse sier-
schildpad ofte Pseudemys scripta ele-
gana Het diertje was warschijnlijk ach
tergelaten door iemand die er geen 
Wijf meer mee wist Volgens BC was 
het daar in de zomer al waargenomen 
zonnend op een dode tak, maar was 
toen schuw. Op 21 aug. werd het hier 
niet thuishorend diertje (faunaverva^ 
sing) afgeleverd aan de voorzitter van 
vzw Terra, die er een kandidaat-ver
zorger voor vond." 
En_ „Op 3 sept zag ik 's morgens om 
8 u. 45 aan statton A'pen Zuid 4 lepe
laars in typische omgekeerd V-vormi-
ge formatievlucht breed cirkelend 
(oriëntatie) eerst van N naar Z, uitein
delijk in ZO-richting wegzeilend. Waar
schijnlijk waren ze afkomstig van Btok-
kersdijk; het was me bekend dat er 
daar eirid augustus 4 pleisterden." 
Deze waarneming kreeg het poëtische 
titeltje „Blanke schoonheid boven 
bruinzwarte spoorweg-" mee. Als dat 
niet mooi is? 

Kernafval in zee 
In volle zomer leidde het transport van 
radioaktief afval via Zeebrugge naar 
de Atlantische oceaan tot felle protes
ten en tot een bevoegdheidskonflikt 
tussen de nationale regenng en de 
Vlaamse regering. De contestatie bleef 
niet beperkt tot akties van Greenpea
ce, het Brugs Aktiekomitee voor Kem
stop en Spaanse vissers. Ook de 
Spaanse regering protesteerde offi
cieel bij de Belgische en het Europees 
parlement keurde een resolutie goed 
tegen het dumpen van atoomafval in 
zee, dat trouwens in strijd is met de 
geest van het Verdrag van Londen. 

m Leefmilieu 

^̂ ^̂  ys^'i'icljp.'..'^ ^. 

De strijd van de natuurbeschermers tegen de verdere aftakeling van de duinen langs de Vlaamse kust stond in 
1982 centraal. 

Weekendhuisjes: 
maat voor niets 
Op initiatief van de Koning Boudewijn-
stichting boog de „Werkgroep Open 
Ruimte" zteh over het probleem van de 
onwettige weekeindverblijven. Na 
moeizame besprekingen kwam een 
gemeenschappelijke veri<laring tot 
stand over de toekomst onderschre
ven door minister Akkermans, het Na
tionaal Komitee Weekeindverblijven 
en de Bond Beter Leefmilieu. Over het 
verleden werd geen eensgezindhekJ 
bereikt zodat het Nationaal Komitee in 
augustus de onderhandelingstafel ver
liet en de Bond Beter Leefmilieu de af
braak eiste van alle illegale verblijven in 
de geklasseerde landschappen. Minis
ter Akkermans reageerde vaag, zodat 
alles bij het oude Weef: na tien jaar im-
moWlisme staan er anno 1983 in Vlaan
deren dus nog steeds 30.(XX) onwetti
ge „huisjes" en er komen er nog 
steeds nieuwe bij. In Bree gaf het 
gemeentebestuur het vooriaeeld door 
onwettige vakantieverWijven werkelijk 
te doen verwijderen. 

Milieumanifest 
Naar aanleiding van de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober 
werd door de Bond Beter Leefmilieu 
aan alle politieke partjen een milieume
morandum aangeboden, met de eisen 
van de milieuverenigingen op gemeen
telijk vlak De bedoeling van dit initiatief 
(dat een groot sukses kende) was de 
milieuzorg een centrale plaats te ge
ven en te komen tot een samenhan
gend, milieugericht gemeentebeleid. 

Alweer PP-TessenderIo 
Op 19 oktober werden eens te meer 
talrijke mensen ziek ten gevolge van 
de stank van Phillips Petroleum te 
Tessenderio. Het ging om een lek. De 
produktie werd stilgelegd, een onder
zoek werd bevolen, de vulafdeling 
werd tijdelijk gesloten en de Koördine-
rende Werkgroep Tessenderio (die 
sedert 22 maart niet meer vergaderde) 
werd, onder druk van Beter Leefmilieu 
Tessenderio (BELT), op 8 november 
bijeengeroepen. Een definitieve oplos
sing voor de vele Looise milieuproble
men kwam er echter niet 

Geen jachthaven nabij Zwin 
Het plan voor de bouw van een jacht
haven naWj het Zwin k)kte in het najaar 
tal van protesten uit Het ging om een 
miljardenprojekt voor een duizendtal 
pleziertwten en bijna evenveel wonin
gen met aanlegsteiger in het unieke 
duingebied aan de rand van het Zwin, 
waardoor elk jaar ruim 2 miljoen be
zoekers zouden worden aangetrok
ken. Aangezien het gewestplan Brug
ge-Oostkust geen jachthaven toelaat 
op die plaats en de definitieve klasse
ring wordt verwacht ziet het ernaar uit 
dat de natuurtieschermers het zullen 
halen. Op de provinciale kaderdag van 
de Bond Beter Leefmilieu te GHstel op 
21 november werd een motie goedge
keurd waarin om. staat: bij een even
tuele herziening van het gewestplan 
mogen de bedreigde Zwinbosjes geen 
andere bestemming krijgen dan die 
van natuurreservaat 

Jn België is er voor elke weg een omweg" 

-k .Test-Aankoop' heeft zopas 
de resultaten gepubliceerd van 
een test van 29 stalen gekookte 
ham en schouder. Konklusie: 
het waterige produkt dat thans 
voor ham moet doorgaan is 
maar een flauwe afspiegeling 
van wat ooit goede höm ge
weest is. Daar waar er al wette
lijke voorschriften zijn — om 
het betwistbare gebruik van ad
ditieven toe te laten - slagen 
de fabrikanten er in, in 21 op de 
29 (d.wx 70 o/o) van de gevallen 
de normen te overschrijden. Bo
vendien laat de hygiëne vaak te 
wensen over. 
Na het inspuiten met pekel wor
den de hammen ondergedom
peld in een vloeibaar mengsel 
dat meestal bestaat uit water 
met krulden en aromaten, zout, 
suiker, maar ook nitraten, nitrie-
ten, fosfaten, polyfosfaten, as-
corblnezuur en ascorbaten. Ver

volgens worden de hammen ge
kneed om dit mengsel goed in 
het vlees te verspreiden en een 
buitenlaag te vormen die ver
hardt bij het koken om water-
verlies tegen te gaan. Dan 

Hugo Olaerts 

wordt het vlees in een vorm 
geperst voor het koken in water 
— of vaak in waterdamp — en 
afgekoeld. 
Nitraten (E 251) en nitrietzouten 
(E 250) worden aan ham toege
voegd om de kleur van het 
vlees te stabilizeren, om de 
smaak te beïnvloeden en het 
vlees kunstmatig te doen rijpen. 
Nitraten, maar vooral nitrietzou
ten, die kankerverwekkende ni-
trosaminen kunnen vormen, zijn 
schadelijk voor de gezondheid. 
Het gebruik ervan zou dus moe
ten verboden worden. Fosfaten 
en polyfosfaten hebben bij ham 
de bedoeling water vast te hou
den en de kwaliteit van minder
waardig vlees te verbeteren. 
Al bij al een zeer somber beeld. 
Jest-Aankoop' is van plan de 
aandacht van de minister van 
Volksgezondheki op deze toe
stand te vestigea 

Moeilijke start voor OVAM 
De Openbare Vlaamse Afvalstoffen
maatschappij (OVAM) registreerde in 
1982 ruim 400 illegale stor^slaatsen en 
liet 1 /3 van dit aantal opruimea OVAM 
werkte ook een saneringsplan uit voor 
de stortplaatsen in de Rupelstreek, dat 
door de Aktiegroep Leefmilieu Rupel
streek (ALR) kritisch werd onthaaW, 
vooral nadat Rupek^hemie op 7 de
cember de Boomse kleiputten aan
kocht tegen een spotprijs 

„Welvaart 
en Welzijn" 
Op 5 en 6 juni "82 ging te Antwerpen 
onder de titel „Welvaart en Welzijn" 
het 208te VU-kongres door. Een nieuw 
evenwfcht zoeken tussen ekonomie 
en ecologie was het gegeven waar
rond het vu-kader zich diende te 
beraden. Wat de taak van een politieke 
partij is stond te lezen in een van de 
algemene uitgangspunten. 
„De ecotogische bekommernis is jam
mer genoeg een laattijdig maar nood
zakelijk kon-ektief op de eenzijdige 
kultus van de produktie en verbruik en 
op de verwaótozing van andere, vaak 
meer wezenlijke behoeften van de, 
mens. De vervreemding en de afbraak 
van de natuur tasten het menselijk 
welzijn aan en l)edreigen de harmoni
sche ontwikkeling van enkeling en 
gemeenschap. Het behoort tot de we
zenlijke opdracht van de politiek, dit te
gen te gaaa" 

Vlaams milieudepartement? 
Bij de oprichting van het Vlaams minis
terie, op het einde van het jaar, heeft 
de Bond Beter Leefmilieu het stand
punt verdedigd dat alle milieumateries 
Öiuishoren in één departement Milieu
hygiëne, natuurbehoud, monumenten 
en landschappen horen bovendien 
thuis in één administratieve dienst; 
daarnaast is er een dienst nodig voor 
landbouwmateries (o.a ruilveri<ave-
ling), terwijl landinrichting een onder
deel is van de ruimtelijke ordening en 
bijgevolg daaraan moet worden ge
koppeld. Het organigram van het 
Vlaams ministerie houdt in zekere 
mate wel rekening met deze stellingna-
me. 

Internationale bekroning 
Op 17 december ten slotte werd de zil
veren medaille van de Verenigde Na
ties voor het leefmilieu toegekend aan 
het Europees Milieubureau (EEB) te 
Brussel, de overicoepelende organiza-
tie van de belangrijkste milieuvereni
gingen in de Europese Gemeenschap. 
Het bureau ontving deze internationale 
erkenning voor zijn baanbrekend 
werk onder impuls van de Vlaming 
Hubert DavW, als mllieuschakel tussen 
de bevolking en de Europese instellin-
gea 

Wim Wellens 
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IW 
de grootste belgische kledings
zaak, is het zijn naam verplicht 
te beschikken over: 

— een uitgebreid gamma 
— een betere kwaliteit 
— een betere service 
— de interessantste 

prijzen 

voor uw sportieve herenmode 
komt u dan ook best naar 
succes kleding meyers 

OOK VOOR SPORTIEVE HERENMODE 
IS ER KEUS TE OVER 

BIJ 
sportlef en toch gekleed, 
op en top mode, 
in alle maten beschikbaar: 

• auto-coats 
reeds vanaf 
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12 TV-programma's Wi 

BRT 
16 00 De optimisten (film) — 18 00 
Tik tak - 1805 Meriina (O -
1835 De hond van Dartmoor 
(jeugdfilm) — 1930 Aubrey's boot 
- 1945 Nieuws — 2010 Kunst
zaken — 2015 Marva si, Marva la 
- 21 05 Terloops - 21 50 Uit 
elkaar (tv-film) — 2325 Nieuw/s 

NED. 1 
1600 De smurfen - 1625 Roffel 
(magJ — 1810 Open school -
Teleac - 1825 Teleac - 1855 
Minibios — 1915 Babbelonie — 
2000 Nieuws - 2028 Dallas (f) 
— 21 20 World Cup Latin Amen-
can voor amateurs 1983 — 22 20 
Televizier magazine — 2300 
Avro's sportpanorama — 2340 
Nieuws 

NED. 2 
1830 Sesamstraat — 1845 Toe
ristische tips — 1900 Nieuws — 
1911 De Frank Kramer show — 
2025 Lou Grant (tv-reeks) — 
2110 en het IS van ons (dok) — 
21 50 Wordt verwacht (Filmmaga-
zine) - 2230 Nieuws - 2245 
Studio Sport — 2315 Kassnach 
(film) 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (Natuurmag Alas
ka) — 2030 Cent dollars pour un 
shenf — 2235 Nieuws 

TF 1 
1910 D'Accord, pas d'accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait (MagJ - 2000 
Nieuws - 2035 Dallas (f) -
21 35 Droit de reponse — 22 50 
Fragments — 2340 Nieuws 

A2 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 20 35 Champs-Elysees 
— 21 50 La troisieme guerre mon
diale (tv-film) - 2320 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (speD — 20 35 
Grand pnx de la chanson d Outre 
Mer - 2210 Nieuws - 2240 
Prelude a la nuiL 

ARD 
20 00 Nieuws — 2025 Astro-show 
(De steenbok) — 21 45 Nieuws 
— 2205 U-boot m not (film) — 
2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Das tal der 
Puppen (tv-film) — 2015 Men-
schen 82 - 2155 Nieuws -
2200DasaktuelleSport-Studio — 
2315 Der einsame Job — 105 
Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Hobbythek 
- 21 00 Gott und die Welt -
2130 Ruckblende De bezetting 
van het Ruhrgebied op 11 januan 
1923 - 21 45 Kid Galahad - Harte 
Fauste, heisse Liebe (film) — 
2315 Johann Sebastian Bach — 
015 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort - 2000 Chips (f) - 21 00 La 
nouvelle affiche - 2200 Noix de 
Ckxïos (film) 

Zondag 
JANUARI 

BRT 
11 00 Konfrontatie — 1400 Gala-
koncert - 1435 Voor boer en 
tuinder (Open school) - 1 5 0 5 1 0 

(kwis) — 1535 Voel je thuis — 
1540 Het gebochelde paardje — 
1650 Kindsterren in Hollywood 
(dokJ - 1745 Jukebox - 1800 
Tik tak — 1805 Sesamstraat — 
1820 Leven en laten leven — 
19 45 Nieuws — 20 25 Sportweek
end — 20 35 Paradijsvogels (f) — 
21 10 Barok (De mens in beeld) — 
2200 Nieuws 

NED. 1 
1635 Avro's toppop - 1720 Stu-
dio sport - extra — 1800 Spre-
kershoek — 1815 Sesamstraat 
- 1830 Oogst in beeld - 1900 
Studio sport — 2000 Nieuws — 
2010 Panoramiek (magJ — 2045 
Ja, natuurlijk — 2215 Ander 
nieuws — 2255 Nieuws 

NED. 2 

1900 Nieuws - 1905 Happy 
days — 1930 Story of The Cats 
- 2010 Dynasty (f) - 21 00 Not 
the nine o'clock news — 21 15 
Winterspecial De heilige koe — 
21 40 De hoezo' Show - 2230 
Valley of The Dolls (f) - 2320 
Nieuws 

RTB 
12 00 Faire le point debat - 13 00 
Nieuws — 1305 Concertissimo 
- 1400 Arts magazine — 1430 
Palmares (Vanete) — 1500 Visa 
pour le monde — 1650 Histoire 
des inventions (dokJ — 17 45 Les 
Schtroumpfs — 1810 Mobiles -
1840 Sportweekend - 1930 
Nieuws — 2000 A qui le gant' — 
2130 Un duel (tv-film) - 2300 
Nieuws 

NED. 1 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Les choses 
de la vie (film) — 22 00 Pleins feux 
— 2245 Nieuws 

A2 
2000 Nieuw - 2035 Chants dA-
ragon — 21 40 Les grands travaux 
du monde (dok) - 2235 Desir 
des arts — 2305 Nieuws 

FR 3 
2000 Benny Hill - 2035 Cuba 
I art et la revolution — 21 35 Korte 
Franse films — 2200 Nieuws — 
22 30 Reglement de compte (film) 
— 2355 Prelude a la nuit 

ARD 
2015 Europa unterm Hakenkreuz 
(Sene over het fascisme) — 21 00 
Tatort — 22 45 Die Knminalpolizei 
rat - 2250 Nieuws - 2255 
Bekenntnis zum Anderssein — 
2340 Schlagzeilen 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Das war 
der Wilde Westen - 2155 
Nieuws — 2210 Regina L oder 
das Ja zum Leben — 2255 Spiel-
wiese — 2345 Nieuws 

D3 
20 00 Nieuws — 2015 Die ersten 
Menschen (dokJ - 21 00 Aus-
landsstudio — 21 45 Voll ins Le-
t)en — 22 30 Der Tanz geht los — 
2325 Expenmente (Susy & 
Ck?nny) — 2340 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws — 19 30 Flash-back 
— 1955 Le coff re-fort spel — 
2000 Quincy (f) - 21 00 Au seuil 
de la psychose (televisiefilm) 

Maandag 
10 JANUARI 

BRT 1 
18 00 Tik Tak - 18 05 Rondomons 
(De waterweg) — 1830 Veilig & 
zuinig autonjden (Open school) — 
19 00 Jukebox — 19 45 Nieuws — 
2015 Mini Mikro Makro - 2020 
Marco Polo (f) - 21 55 Funda
menten Nobelprijswinnaars 1982 
— 2255 Nieuws 

BRT 2 
1945 Nieuws — 2015 Extra-time 
(sporO - 2200 Elektron 

1900 Maja, de bij - 1925 De 
verborgen vallei — 2000 Nieuws 
- 2028 De weg - 21 30 Brand
punt — 2215 De alles is anders 
show — 2320 Nieuws 

NED. 2 
1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1911 Minibios — 1925 Vinger aan 
de pols — 19 55 Avro's sportspek-
takel prezenteert kampioenschap 
der kampioenen — 2055 Opont
houd in Verdun (dok) - 2145 
Opsporing verzocht — 2230 
Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Deux hom
mes dans la viNe (film) — 2250 
Nieuws 

TF 1 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
S'il vous plait (mag) — 2000 
Nieuws — 20 35 Les poneys sau-
vages (f) - 2205 2002 - Lodys-
see du futur — 2305 Nieuws 

A2 
1910 D Accord, pas d'accord 
(magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Le teatre de Bou
vard (mag) — 2000 Nieuws — 
2035 Folie Amanda (toneel) — 
2255 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures — 20 35 Divine 
(film) - 2200 Nieuws - 2230 
Thalassa — 2315 Musi-club 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Die funfte 
Jahreszeit — 21 15 Mit Traktor 
und Computer (reportage) — 
2200 Talentschuppen special — 
2230Tagesthemen -2300Gibb i 
— WestGermany (tv-film) - 025 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Na sowasi 
Muziek en gasten bij Thomas Gott-
schalk — 2015 Gesundheitsmaga-
zin Praxis — 21 00 Heute-journal 
— 21 20 Selbst-verteidigung (film) 
— 2315 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Gesucht-
gefunden — 21 45 Landesspiegel 
— 2215 Leonce und Lena (blij-
spel) — 025 Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws — 1952 Le coff re-
fort spel — 20 00 Le lundi au soleil 
— 21 00 J'ai epouse un Frangais 
— 2240 La pie de lire 

BRT 1 
1800 Tik tak - 1805 Sesam
straat — 18 20 Er was een keer 
(De droevige bloementuin) — 
1830 Peuters en kleuters (Open 
school) — 19 00 Lieve plantjes — 
1945 Nieuvi^ - 2010 Kunst-za
ken - 2015 10 (kwis) - 2040 
Verover de aarde diamant — 
21 30 Vnjetijdsprofielen Vremde 
— 2210 Nieuws 

BRT 2 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 De nieuwe orde 

NED. 1 
2000 Nieuws - 2028 Schakels 
(toneeO - 22 45 Tros aktua TV -
2325 Nieuws 

NED. 2 
1820 Paspoort — 1830 Sesam
straat — 1845 Jeugdjournaal — 
1900Nieuws - 1911 Drkannog 
meer bij — 1925 De wereld van 
de spin — 1945 Ronduit (jonge-
renmagJ — 2020 Tijdsein — 

2055 Speelkwartier - 21 10 Het 
evangelie naar Johannes (dok) — 
21 40 Omnibus (kunstrubnek) — 
2230 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Flamingo 
road (tv-reeks) — 2050 Au nom 
de la loi — 2150 Grace a la 
musique — 2245 Nieuws 

RTB 2 
19 30 Nieuws — 19 55 Le point de 
la medecine — 2055 Les rois du 
sport (film) 

FT 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Sll vous plait (mag) - 2000 
Nieuws — 2030 D'accord, pas 
d'accord (magJ — 2035 Homma

ge a Elvis Presley (tv-film) — 2205 
Megaherts (rockmagJ 

A2 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1945 
Le theatre de Bouvard - 2000 
Nieuws — 2030 D accord, pas 
d accord (magJ — 2040 L'impre-
cateur (film) — 22 25 Mardi Cine-
ma - 2320 Nieuws 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeus de 20 heures — 2035 Les 
grands moyens — 2200 Memoi
res de France — 22 55 Nieuws — 
2325 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Mon-

tagsmaler (spel) — 2 
- 21 45 Dallas (f) - ; 
themen — 23 00 Der r 
Falken (tv-film) - O 

ZDF 

19 00 Nieuws - 19 3( 
Fall - 2100 Heute 
21 20 De Ehe mit Man 
tage) - 2205 Vor < 
(film) — 23 45 Nieuw 

D3 
2000 Nieuws - 201 
wird wahr - 21 00 
21 45 Kultur im Gespr< 
Thema des Monats 

LUX. 
1915 Nieuws - 195 

Z A T E R D A G (8 januan) — In Merlina, een 
detectivefeuilleton voor kinderen, voorwaar een moeilijk 
genre, zien wij de geliefde Jan Reusens terug als de 
verwarde uitvinder Napoleon In het feuilleton zitten 
nogal wat elementen die de kans groot maken dat deze 
eigen BRT-produktie een topper wordt Mane-Ann, een 
advokate die het met meer ziet zitten in dat beroep, richt 
een detectievebureau op Zij laat zich helpen door de 
dartele An (Mike Bouve), de onhandige Pol (Paul 
Ricour) en de uitvinder Napoleon (Jan Reusens Het 
bureau heet Merlina, meteen de naam van het feuilleton 
Lea Couzin speelt de direktnce die zich naar haar bu
reau Merlina laat noemen, of omgekeerd (BRT) — De 
nu 46-jange Lee Remick speelt een hoofdrol in de TV-
film Uit ekaar (Breaking out) Volgende week zaterdag 
(Ned 2) IS ZIJ te zien in de spannende Bntse TV-film 
„The Letter" naar een verhaal van S Maugham Na vijf
tien jaar huwelijk wordt een nog jonge en aantrekkelijke 
vrouw door haar man verlaten Hij heeft een vaag ge
voel dat hij iets heeft gemist in zijn leven Dat onbeken
de, vage hoopt hij te vinden buiten het huwelijk De 
achtergebleven vrouw probeert hardnekkig haar identi
teit terug te vinden (BRT) — Kassbach is een 
Oostennjkse film van Peter Patzak (1978) naar de ro
man van „Kassbach, or the General Interest in Guinea-
Pigs" van Helmut Zenker en werd bekroond met de 
Unesco-pnjs van het 29ste Internationale Speelfilmfesti
val van Berlijn 1979 Het is het verhaal van een 
groentehandelaar die, teleurgesteld in de Oostennjkse 
samenleving van na de oorlog, toetreedt tot een neo-
fascistische terreurorganizatie en zich nog slechts gaat 
laten leiden door nietsontziende machtsdnft en verdruk
king (KRO, NED 2) 

Z O N D A G (9 januari) — De filmdokumentaire 
Kindersterren in Hollywood, over kinder-filmsterretjes 
als Shirley Temple, Jackie Coogan, Tatum O'Neal, enz 
wordt rijkelijk geïllustreerd met fragmenten, archiefbeel
den en interviews (BRT) — Nadat de BRT een 
tweedelig programma heeft uitgezonden over Barok in 
Vlaanderen, brengt zij nu een reeks over Barok in het al
gemeen Het IS een koproduktie met verscheidene 
zenders In deze eerste aflevenng worden de tijdsgeest 
en de mentaliteit van de barok belicht — Wie de goeie 
ouwe Fats Domino live aan het werk wil zien kijkt in de 
namiddag naar AVRO (Ned 1) waar een opname 
gedraaid wordt over Fats optreden tijdens het North 
Sea Festival 1980 Op tweede kerstdag 1979 trad de 
bekende Nederlandse popgroep met de palingsound 
The Cats voor het laatst op Veronica (Ned 2) brengt 
een uitgebreid portret over deze Volendamse groep, 
die gedurende vijftien jaar met uit de popbelangstelling 
IS geweest 

M A A N D A G (10 januan) — De weg mag een 
merkwaardige realizatie genoemd worden van de 70-ja-
nge Willy van Hemert die het meest bekend is als regis
seur (De Kleine Waarheid, Bartje, Dagboek van een 
Herdershond, enz) maar ook zijn verdiensten heeft als 
auteur „De Weg" schreef hij en regisseert hij De reeks 
speelt in een katoliek milieu in de tweede helft van de ja
ren zestig Het gaat over de vereenzaming van een jon
gen in een wegenbouwersgezin, rijk geworden in de 
jaren van de wilde wegenbouw In de eerste aflevenng 
IS de toestand in het gezin op dat punt gekomen waarop 
de moeder, tengevolge van verwaarlozing door haar 
man die slechts leeft voor zijn werk, het huis verlaat en 
meetrekt met de mooiprater Thijs (Hugo Metsers) Er is 
een zoon die op dat moemnt acht jaar is Tien jaar later 
komt de moeder terug Onder de akteurs komen 
beroemde namen voor Anne-Wil Blankers, Andre van 

den Heuvel, Kitty Janssen De r 
gespeeld door een nog onbeker 
jonge akteur Sjoerd Pleysier 
CSerard Cox, Jan Retel, Ine Ve« 

D I N S D A G (11 januar i ) -
magazine Verover de aarde 
onderwerp aan, waarover veel 
en gehandeld, maar waarovei 
aantal mensen op de hoogte is < 
inleidende uitzending over vrije 
ren in het algemeen komt vanavi 
aan de beurt Het algemeen 
Vnjetijdsprofielen is wonen en ' 
de aandacht uit naar een landeli 
zen werd het dorpje Vremde, m 
ners (BRT 1) - Scha/cete CTRC 
gistratie van het toneelstuk van I 
speeld door leden van toneelc 
kels" IS een ironisch „spel van 
waann Heijermans, zoals in zijn 
hoop van zegen) te keer gaat te 
hypokrisie van godsdienstige ei 
en zelfzucht Pancras Duif een ï 
het van een gewone arbeider i 
bracht, moet het stiller aan ga 
terug uit de zaak en laat de leic 
Nu voelt hij zich eenzaam en nt 
en wil nog profiteren van het le 
trouwen met zijn veel jongere h 
zal de lieve familie wel een st( 

W O E N S D A G (12 janua 
slaat ongenadig toe op BRT Hel 
nieuwe „onginele" speiprogrami 
ger erg leuk kan worden Wij dei 
wachten af Walter Capiau za 
Basketballiefhebbers opgepas 
kou—Maccabi (tweede helft, 
Rheingold" zendt BRT 2 Die Wi 
uit „De Ring des Nibelungen" v 
De eerste en tweede akte altha 
overmorgen Een eigenaardige 
Echte liefhebbers van het genri 
avondje kijken voor over hebbe 
een avond te kunnen genieten 
wordt gezongen door Peter He 
die bekend staat als een typisi 
gelegenheid van het Wagner 
stierf Wagner) staat een grote 
met o a Richard Burton Hierir 
mann zijn aandeel — VPRO s 
nieuw muziekmagazine „Subui 
de zaal met dezelfde naam In d 
wat ook maar met muziek te m 
ste aflevenng is o a de Vlaj 
Arbeid Adelt te gast (Ned 1) 

DONDERDAG (i3ja 
het jongerenmagazine Een vint 
(BRT 2) — In de Zwitserse T 
Stumme) is de spanning te sr 
zoon van Ferro, de man die ver 
operaties met explosieven bij d 
gen, duikt onverwacht op net 
overhangende rots moet word 
een ondefinieerbare dreiging c 
de weg werken (BRT 2) — E 
delijk voor al een hele waslijst l< 
de Duitse TV £s ist angench 
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m\ TV-programma's 13 

(spel) - 21 00 Report 
Dallas (O - 2230Tages-
- 23 00 Der man mit dem 
v-film) — 000 Nieuws 

uws — 19 30 Sein erster 
2100 Heute-journal -
Ehe mit Marianne (repor-
2205 Vor der schlacht 
2345 Nieuws 

uws — 2015 Ein Traum 
ir - 2100 Klimbim -
tur im Gesprach — 2215 
es Monats 

uws — 1952 Le coffre-

fort spel — 2000 Le grand f rere 
(f) - 21 00 LAge de Crista! (film) 
- 2300 La joie de lire - 2305 
Einstein et cie (mag, Medicinale 
planten) 

Woensdag 
12 JANUARI 

BRT 1 
1630 Open school - 1800 Tik 
tak - 1805 Kameleon - 1830 
Waard om weten — 1840 De 
smurfen - 19 05 Aubrey - 1910 
'n HUIS ver van huis — 1945 
Nieuws — 2015 Mini Mikro Makro 
(kort spel) - 2020 Home sweet 
home (f) — 20 50 Hoger- lager — 

2125 Wie schnjft die blijft - 2210 
Nieuws - 2225 Basketball 

BRT 2 
1945 Nieuws - 2015 De Walku-
ren (opera) 

NED. 1 
1600 De merkwaardige dieren-
show — 16 40 Ren je rot (spel) — 
1825 Teleac (Het oude Rome) — 
1855 Zwartkop (televisiefilm) — 
2000 Nieuws - 2028 Van kooten 
en de Bie — 21 15 Japan een 
ontdekkingsreis - 22 25 Hotel Su
burbia (muziek) — 2300 Teleac 
— 2330 Nieuws 

NED. 2 
1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 

nssen D e rol van de j ongen w o r d t 
log onbekende maar we l talentvol le 
r d Pleysier V e r d e r zi jn er nog 
5tel, Ine V e e n , enz ( K R O , N e d 1) 

1 januari) — Het wetenschappe l i j k 
de aarde pak t een interessant 

j rover veel w o r d t gepraat , ge lezen 
ir waarover s lechts een bepe rk t 
' hoogte is diannant (BRT 1) Na een 
g over vr i je t i jdsgebruik in V laande-
komt vanavond de eers te w o o n w i j k 
t algemeen tema van de reeks 
w o n e n en vr i je t i jd V a n a v o n d gaat 
een landeli jke d o r p s k e r n U i tgeko-
Vremde, me t ongevee r 1 700 inwo-
hakels (TROS, N e d 1) is d e TV- re -
ïeistuk van Herman Hei jermans, ge-
van tonee lgroep „Theater" „Scha-
^ „spel van den huisel i jken haard", 
:oals in zijn andere s tukken (o a O p 
keer gaat t egen sociale misstanden, 
dienstige en burger l i jke konven t ies 
s Duif een 57-jar ige w e d u w n a a r d ie 
e arbeider to t „big boss " heef t ge-
iller aan gaan d o e n Hij t rek t z ich 
1 laat de leiding ove r aan een zoon 
izaam en nu t te loos Hij he rpak t z ich 
n van het leven Z i jn ee rs te s tap is 
el jongere hu ishoudster Maa r daar 
we l een s tok je voo r s teken 

j (12 januari) — D e spel let jesrage 
op BRT Het is bes t mogel i jk dat het 
Delprogramma o p BRT 1 Hoger-La-
den W I J d e n k e n er het onze van en 
Capiau zal de zaak p rezen te ren 

s opgepast ! Europabeker M o s -
j ede helft, BRT 1) - Na ,Das 
^T 2 Die Walkure, de t w e e d e opera 
belungen" van Richard W a g n e r u i t 
le akte al thans w a n t d e de rde vo lg t 
eigenaardige manier van w e r k e n 
an het genre zul len er we l een laat-
over hebben o m de hele opera o p 
n genieten D e part i j van S iegmund 
o r Peter Ho f fman , e e n he ldentenor 
s een typ ische W a g n e r z a n g e r Ter 
et Wagner jaar (100 jaar ge leden 
t een grote Wagne rse r i e o p s tapel 
j r t o n Hierin heef t o o k Peter Hoff-
— V P R O star t vanavond met een 
j ine „Suburbia, r ech ts t reeks vanui t 
e naam In d e reeks kan z o w a t alles 
nuziek te m a k e n heef t In deze eer-
l a de V laamse fu tu re - rock-groep 
st (Ned 1) 

\ G (13 januan) — Het tema van 
me Een vinger in de pap is s t ra f fen 
Zwitserse TV-f i lm De Stomme (Der 
inning te sn i jden Loth , de s t o m m e 
man die veran twoorde l i j k is voo r de 
isieven bij de w e g e n b o u w in de ber-
ch t op net o p het m o m e n t dat een 
moet w o r d e n opgeb lazen Er hangt 

e dreiging over de mensen die aan 
JRT 2) — Eddi A r e n t is ve ran twoor -
i\e wasli jst kom isch p rogramma's o p 
st angenchtet is een n ieuwe reeks 

ske tches die is o p g e b o u w d rond Eddi A r e n t die als 
boosaard ig-nonchalante apo teke r d e mensen to t waan
zin dr i j f t (Dui ts land 1) 

V R I J D A G (14 januari) — Gebeur ten is van d e 
dag de V U te gast in Uitzending door Derden (BRT 1) 
— How the west was won is als het w a r e het epos van 
de v e r o v e n n g van het Amer i kaanse Wi lde W e s t e n 
J o h n Fo rd k reeg h iervoor d e besch ikk ing over de 
bekends te s te r ren van dat m o m e n t (1962) Carrol l 
Baker, Lee J C o b b , Henry Fonda, Karl Ma lden , G r e g o r y 

Peck, John W a y n e , e a J o h n Fo rd w e r d in de regie van 
di t epos dat weersp iege ld w o r d t in ve rsche idene 
generat ies van een pioniersfamil ie tussen 1839 en 1889 
bi jgestaan d o o r Henry Ha thaway en G e o r g e Marshal l 
V a n het drietal is J o h n Fo rd we l de bekends te A l s 
reg isseur r i j fde hij zomaar v ier O s c a r s b innen i (BRT 1) 
— In Elektron live, waar in f r agmen ten van l ive-optre
d e n s van popzangers en -g roepen, z i t ten vanavond o a 
D o e Maar , M ink D e Vil le, The M e m b e r s (BRT 2) - In 
de Engelse dokumenta i re Vijf hoeren, vijf vrouwen 
(Prost i tu te I am, c o m m o n I am not ) k o m e n vijf hoeren 
aan het w o o r d die hun we rk te r re i n in versch i l lende mi
l ieus hebben e n / o f gespec ia l izeerd zi jn in bepaalde 
prakt i jken waarnaar de k lanten v ragen Jane is een 
s t raa thoer Liz t ippelt in een a c h t e r b u u r t Shei la w e r k t 
o p een flat met d ienstmeis je, Lindi is gespecia l izeerd in 
gesel - en mar te lprakt i jken Naar zij b e w e e r t w o r d t zij 
het d ruks t bezoch t doo r juns ten, zakenlui en „hogere " 
polit ici Kr ist ina k o m t het laatst aan het w o o r d Z i j is een 
z a k e n v r o u w die failliet is gegaan en nu haar bo te rham 
verd ien t als hoer, naargelang d e noodzaak Z i j v rees t 
ech te r dat zij aan het „vak" vers laa fd zal raken ( N e d 2) 

1911 Politieke partijen (PSP) -
1921 Van gewest tot gewest — 
2010 Het dagboek van Bridget 
Hitler - 2200 Studio Sport -
2230 Nieuws 

RTB 1 
1900 Nieuws — 2000 Risquons-
tout (histonsch spel) — 2055 Vi
deogram — 2140 Ranete des 
hommes — 2235 Nieuws 

TF 1 
1920 Gewestelijk nieuw — 1945 
Si l vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 20 35 Les mercredis de 
I information (reportage over euta-
nasie — 21 35 Wallenstem 

A2 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre du Bouvard (mag) — 
2000 Nieuws — 2035 Les enquê
tes du commissaire Maigret (f) — 
2210 Les jours de notre vie (Borst-
kanker) - 2305 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Lart de la fugue (tv-film) — 2210 
Nieuws — 22 40 Prelude a la nuit 

ARD 1 
2000 Nieuws - 2010 Zausel (tv-
spel) — 22 00 Schatzkamer natur 
Platin (dokJ - 2230 Tagesthe-
men 

ZDF 

2015 ZDF magazin - 21 00 Heu
te-journal — 21 25 Die Strassen 
von San Francisco (f) - 2210 Mit 
dem Stempel des Zensors (repor 
tage) — 2255 The Joyce tnsler 
danscompany — 2345 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Mittwochs 
in — 21 45 Auslandsreporter — 
2215 The Big Beat (film) - 2330 
Nieuws 

LUX. 

1915 Nieuws - 1952 Le coff re 
fort spel - 2000 La route de la 
hberte (f) - 21 00 Columbo (f) -
22 30 La joie de lire - 22 35 La la-
terne imagique (mag) 

Donderdag 
13 JANUARI 

BRT 1 
1800 Tik tak - 1805 Chips (f) -
18 50 Jukebox — 19 45 Nieuws — 
2010 Kunst-zaken - 2015 Cine-
manie (filmkwis) — 21 00 Panora
ma - 2150 Dallas (O - 2240 
Nieuws 

BRT 2 
1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2010 Kunstza
ken — 2015 De stomme (tv-film) 
- 2205 Basketball 

NED. 1 
1900 Zo moeder zo dochter — 
1925 De familie Knots (O - 2000 
Nieuws - 2028 Armoede (O — 
21 40 Kwistig met muziek (spel 
show) — 2250 Hier en nu — 
2330 Tot besluit - 2340 Nieuws 

NED. 2 
1820 Paspoort - 1830 Sesam 
straat — 1845 Jeugdjournaal — 
19 00 Nieuws — 1911 Daar vraag 
je me wat — 1950 Ice Follies — 
2040 Lou Grant - 21 30 De 
Kroon in de diepte (dok) - 22 00 
Het teater van de Tnangel — 22 30 
Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Autant sa 
voir (Body building) - 2 0 2 0 V i e n s 
chez moi j habite chez une copine 
(film) — 21 50 Le carrousel aux 
images — 2250 Nieuws 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

Sil vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 20 35 Les poneys sau-
vages (tv reeks) — 22 05 Histoire 
des inventions — 2255 Nieuws 

A2 
1910 D accord pas d accord 
(magJ - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
L heure de verite (politieke diskus 
sie) — 21 40 Les enfants du rock 
(popmagazine — 2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal nieuws — 1955 II etait 
une fois I espace — 20 00 Les jeux 
de 20 heures (spel) - 20 35 Nos-
feratu fantome de la nuit — 22 20 
Nieuws — 22 50 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Die ver 
drangte gefahr Het neo-nazisme 
vandaag de dag — 21 00 Es ist an
genchtet {ontspanningsprogram
ma) - 21 30 Ratselflug - 22 30 
Tagesthemen — 23 00 Lonn Maa-
zel dingeert — 015 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws. - 1930 Dalli-Dalli 
(spel) - 21 00 Heute-journal -
21 20 Die Bonner Runde (debaO 
— 010 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Du wirst 
noch an mich denken (film) — 
21 45 Landesspiegel - 2215 Auf 
dem marsch zur Wolga — 2300 
Nieuws 

LUX. 
1945 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort spel - 2000 Dallas (O -
21 00 A vous de choisir Rapt a l'lta-
lienne - La Scoumoune Keuzefilm 
programma — 22 45 La p ie de lire 
- 2250 Essais (magJ - 2305 
Les potins de la comete 

Vrijdag 
14 JANUARI 

TF 1 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1945 

] 
BRT 1 
1800 Tik tak - 1805 Klein klein 
kleutertje — 1820 Er was een 
keer (De stem van de pastoor) 
— 1830 Veiligheid op het werk 
(Open school) — 1900 Jukebox 
- 1945 Nieuws - 2015 Mini 
Mikro Makro — 20 20 De verove
ring van het westen (film) — 22 45 
Premiere — 2335 Nieuws 

BRT 2 
19 45 Nieuws - 2015 De Forsyte 
Saga (O - 21 05 De Walkuren 
(opera) 

NED. 1 
1920 Vijf tegen vijf (spel) - 2000 

Nieuws - 2028 Achter het 
nieuws - 2110 Pisa - 2120 
Fame (O — 2210 De ombudsman 
— 22 40 Sonja op vnjdag — 23 40 
Konsumentenbps — 23 47 
Nieuws 

NED. 2 
1820 Paspoort - 1830 Sesam
straat — 1845 Jeugdjournaal — 
1900 Nieuws - 1912 Ted Show 
— 2040 Maggie Forbes (O — 
2130 Momentopname — 22 30 
Nieuws — 2245 Vijf hoeren vijf 
vrouwen (dokJ — 2315 Praten 
met de minister-president — 2325 
Haagse Beatnacht 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 A suivre. 
— 2100 Le Coiheau (film) -
2215 Nieuws 

TF 1 

1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Sil vous plait (magJ - 2000 
Nieuws - 2035 Vanete Gilbert 
Becaud — 21 40 Merci Sylvestre 
(O — 22 30 Les grandes expositi
ons (dokJ — 2300 Nieuws 

A2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 2000Nieuvi« - 2035 
L Epingle noire (f) — 21 35 Apos
trophes - 2250 Nieuws. — 2300 
Dracula (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 2035 
Le nouveau vendredi — 2135 
Toile de fond (tv-film) - 2230 
Nieuws — 22 00 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Flammen 
uber Femost (film) — 21 55 Plus
minus — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Tatort - 030 Nieuv« 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Auslands-
joumal (magJ — 2015 Aktenzei-
chen XY ungelost — 21 15 Ex-
clusiv — 2200 Heute-journal — 
22 20 Aspekte — 22 50 Sport am 
Freitag — 2320 Aktenzeichen 
XY ungelost - 23 30 Der Verlo
rene (film) — 1 05 Nieuws 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Gut ge-
fragt — 21 45 Landesspiegel — 
2215 Poldark (tv-reeks) - 2305 
Rockpalast — 005 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuws - 1952 Le coffre-
fort (speD - 2000 Le nche et le 
pauvre (f) - 21 00 O e n (kome
die) — 2310 Bourse-hebdo 
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Mi Kritisch bekeken 

Voor zijn jongste toneelstuk ,,Suzanne" 

Eddie Couvreur door Bestendige Deputatie bekroond 

Bij de jongste gemeenteraadsverkie
zingen bekleedde E. Couvreur de 
288te plaats op de VU-lijst-
,^ik heb alleen een plaats achteraan 
de lijst willen aanvaarden omdat niet 
eigenbelang maar dienstbaarheid 
mijn enig objektief is_' 

De Bestendige Deputatie van 
West-Vlaanderen heeft op voor
stel van de jury beslist een eer
ste premie en de bronzen erepla-
ket van de Provincie toe te ken
nen aan Eddie Couvreur uit Rek-
kern voor zijn inzending „Suzan
ne". 
De jury van de Prijs voor Letter
kunde 1982. voorbehouden aan 
de Dramatische Kunst, was sa
mengesteld uit de heren Achilles 
Gautier, Guido Goedemé, Wim H. 
Hofman (Nederland), Oswald 
Maes en Andries Poppe. 

Als leraar Nederlands aan het Don 
Bosco-kollege te Kortrijk vatte 
Eddy Couvreur een viertal jaren 
geleden het plan op met meisjes 
en jongens toneel te spelen. Aan
gepaste teksten bleken niet voor

handen. Toneel Is In Vlaanderen 
blijkbaar een onontgonnen terrein. 
Uit noodzaak ontstond toen een 
eerste script van zijn hand. De 
eerste opvoering vi/erd een suk-
ses. Meer dan 400 mensen woon
den de opvoering bij. Uiteraard 
was niet Iedereen onverdeeld en-
toesiast Sommigen namen aan
stoot aan de teksten die ze te 
strijdend Vlaams vonden. Ande
ren konden niet akkoord gaan met 
bepaalde Vlaams-natlonale visies. 
Maar Couvreur stoorde er zich 
niet aan. De kinderen kwamen 
spontaan aanlopen om volgend 
jaar zeker een plaatsje te resere-
ren op de planken. Wat begonnen 
was als een avontuur groeide uit, 
jaar na jaar, tot een vaste waarde. 

Er was geen weg meer terug. 
Halfweg 1982 nu kwam het script 
klaar voor weer een nieuw stuk: 
„Suzanne", het vijfde In de rij. Op 
aandringen van een paar vrienden 
werd het stuk opgestuurd naar 
Brugge voor de Provinciale Prijs 
voor Letterkunde 1982. Heel on
langs kwam een officiële erken
ning voor zijn werk uit de bus. 
Wie wil kennismaken met „Suzan
ne" kan terecht in het Ontmoe
tingscentrum van Aalbeke op don
derdag 27 januari 1983 om 19 uur 
of op vrijdag 28 januari om 20 uur. 
De zaal biedt plaats aan 550 toe
schouwers. Het kon wel eens ge
beuren dat laatkomers geen zit
plaats meer vinden... 

Lieve Favoreel-Craeynest 

ONTMOETINGSCENTRUM 
. AALBEKE . 

DONDERDAG 27 JANUARI 1983 19 OOUUR 
VRIJDAG 2B JANUARI 1983-20 00 UUR 

SUZAIVIVE 
14-12 -10 
ZIEUGDTON£EL 

door 
EDDIE COUVREUR 

ragi* 
CIS VERHAEGHE 

Notities uit het l(unstleven voor u bij Jpikaar geschreven door Nic van Bruggen 

Objektief 
In hun geëigend dogmatisme zijn begrippen er 
duidelijk om misbruikt te worden. Kommunisme 
en fascisme bij voorbeeld. In de kunst zit er wel
iswaar minder bedoeling achter, maar het onbe
grip Is er niet minder om. Wat sommigen 
abstrakte kunst noemen <niet-figuratief dus), is 
volgens anderen precies heel konkrete kunst 
(de pure beelding los van elke door de figuratie 
op zijn minst gesuggereerde anekdotiek). Voor 
mij mag het allemaèl, als de schilderijen maar 
goied zijn. Daarom graag applaus voor het boek 
iAbstralt/Concret" van Andrei Nokov CTrans-
édltlon), die voor het eerst een even pertinente 
als uitvoerige studie brengt over de avant-
gardekunst tussen 1919 en 1930 In Polen en de 
Sovjetunie. Ach, u kent de namen wel: Male-
vitch, Pevsner, Rodtchenko_. het suprematisme, 
konstruktivisme, enz In die paradijzen van de ar
beid waren het pre-stallnistische dromen, maar 
noort meer weg te denken uit de kunsthistorie. 
En In het Antwerpen van toen droomde men 
mee (De Driehoek. Het Overzicht). Een wat laat 
hoopgevend boek dus, oni te kopen. Al gaat de 
auteur zich ook wel even te bulten, hij noemt die 
kunst „non-objectir... alsof de spraakverwarring 
nog niet groot genoeg is. 

Nooteboom 
Sommige dichters danken hun naam en faam 
aan hun huwelijk Met filmsterren of zangeres
sen. Ook 'n beetje Cees Nooteboom, maar wat 
'n Immens dichter Is hij. Misschien wel de 
grootste In ons taalgebied (al is dat een zuiver 
persoonlijke waarderingsnorm). Zopas ver
scheen van zijn hand bij De Arbeiderspers de 
bundel J\as". En vine dat kan schrijven: Joen 
hoorde hij onhoorbaar het breken van iets dat 
zo zacht was als ogen, een gezicht dat Nj nooit 
meer zou zien"- nu ja, die mag het voor mij nog 
eens overdoen. Ktoos, Van de Woestijne, Van 
Ctetaljen_ och ja .Oneindig was afes Zijn 
schaduw tussen de omgekeerde boten, het 
drijfhout tegen de steiger. De roeiers streken 
hun riemen meerderen, en gingen aan land." 
De bundel van Cees verscheen In een eerste 
druk van 2.150 eksemplaren, en nu al uitver
kocht Het nederlandstalig publiek heeft méér 
dan goede smaak GeW, want de amper 60 heer-
Kjke bladzijden kosten hier 480 fr. Gn de Fnac 
dan nog). 

deSingel 
Aan de E3-ring rond Antwerpen staat een 

enigszins futuristisch aandoend complex dat 
naast deze van het Antwerps conservatorium 
en van BRT 2 ook de gebouwen heriaergt van 
deSingel (ja, dat hebt u goed gelezen, de 
hoofdletter midden In het woord). Tot voor kort 
was deSingel nog een J<oncert- en teaterge-
bouw", nu Is de vzw een heus „kultureel cen
trum", wat meteen een veel ruimere ambitie en 
taak inhoudt De belde grote zalen (respekbeve-
lijk goed voor 900 en 800 aanwezigen) en de 
kleinere (zowat 200 zetels) zijn pareltjes van ei
gentijdse archltektuur, luisterkomfort en akoes
tische kwaliteit 
Minder geluk heeft deSingel met zijn perso
neelsbestand, maar wat dynamische direktrice 
Frie Leysen met haar sterk onderbemande, 
gemotiveerde ploeg vaak voor elkaar krijgt, 
verdient meer dan lof. Een (vooral overdag 
aktieve) bevoorrechte gebruiker van de ruimten 
Is het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. 
Ook de Filharmonie van Antwerpen wil er graag 
repetitie-onderdak en ook over het Ballet van 
Vlaanderen lopen er In die zin geruchten» wat 
wel enige moeilijkheden zal scheppen, omdat de 
vzw als volwaardig kultureel centrum haar 
openheid voor leder en haar programmatie naar 
het grote publiek toe niet door exclusleven mag 
geremd weten (klare, bindende afspraken zijn 
dus noodzakelijk). Die programmatie baart tot 
dusver geen zorgen, al hoopt men eerlang ook 
eigen produktes te kunnen Inschakelen en wil 
men — om de weinig armslag biedende krisis-
begrotlng wat aan te zuiveren — de zalen ook 
aan de openbare en privé-sektor verhuren als 
kongresrulmte (zo hield de VU er al een 
verkiezingskongres). Bij dat alles beseft Frie 
Leysen dat er bij vele sinjoren nogal wat 

deSingel, Vlaanderens grootste kulturele 
centrum, ook een ambitieus zorgenkind. 

drempelvrees bestaat tegenover dit niet in het 
stadscentrum gelegen en met een wat intellek-
tualistisch aureool overtrokken centrum (geheel 
ten onrechte overigens, dat strikte aureool 
bedoelen we). Een wezenlijk budget om via een 
reklamecampagne de sociale funktie van deSirv-
gel Ingang te doen vinden Is er niet voorhanden. 
Wat niet wegneemt dat er niets ondernomen 
wordt Van januari 1983 af zal er tienmaal per 
jaar, op 5.000 eksemplaren, een maandkalender 
verschijnen, die op de rectozijde een overzich
telijke affiche is en aan de versokant toelichten
de en geïllustreerde artikels bevat Een mini-ver
sie van deze kalender zal op liefst 10.0(X) 
eksemplaren verspreid worden. Zo wil deSingel 
via v^nkeb, openbare lokalen, scholen, fabrie
ken, enz. toch zijn terechte plaats In het Ant
werpse stadsbeeld veroveren. Voor het beko
men van deze kalender en voor alle verdere info 
kunt u terecht op telefoonnummer 03/21628.77. 
Ook van buiten de metropool is elke interesse 
welkom. 

Waal 
Het gebeurt niet zo vaak dat wij Waalse kulture
le Initiatieven ten opzichte van het Vlaamse 
publiek mogen toejuichen. De toeristische fede
ratie van de provincie Henegouwen heeft nu 
zo'n initiatief waargemaakt Zoals u weet werd 
Rogier van der Weyden In 1399 te Doornik ge
boren en gedoopt als Roger de la Pasture, als 
zoon van een messenmaker, en overleed hij In 
1464 (die datum is zeker) te Brussel. Naar 
aanleiding van dit toen 500-jarig overlijden werd 
In 1964 te Doornik een grote tentoonstelling ge-
organizeerd van zowel oorspronkelijke schilde
rijen van de meester als van foto's op ware 
grootte van de ontbrekende originele werken 
(uw scribent was nog jong toen, maar het moet 
een hem ontgaan sukses geweest zijn). Vol
gens de hogergenoemde federatie werd de 
expositie-catalogus toen niet in voldoende mate 
verspreid, weshalve nu een geheel bijgewerkte 
Nederlandse uitgave van de pers rolde (gedrukt 
in België, staat er verontschuldigend op de 
laatste pagina), die samengesteld werd door 
medewerkers van het Nationaal Onderzoek-
centrum „De Primitieven". Jammer genoeg zijn 
de illustraties van het boekje niet zo formidabel, 
des te verhelderend zijn de Ikonografische 
beschrijvingen van een aantal schilderijen en de 
benadering van de veeltallige polemieken over 
de ware identiteit van een kwantum panelen en 
de vomiing van de jonge Rogier (Roger of 
Rogelet, naar uw geïnformeerde keus). 

Feit is dat Roger, vooral In Brussel werkte en 
dus zijn naam naar goede eertijdse gewoonte 
(de historische afdeling van het FDF moet er 
wel blind bij worden) vervlaamst heeft Maar 
even pertinent is geweten dat Rogier zijn wer
ken nooit van 'n signatuur voorzag. Vandaar 
veel verwarring. Was hij ooit leerling van Jan 
van Eyck, de wat oudere tijdgenoot die hij qua 
internationale faam (Italië & Boergondië b.vJ 
naar de kroon stak? Hoe zit het met de 
vereenzelviging met de Meester van Flémalle, 
de Meester van Brussel, Brugge, GaM, de 
Mérode-. van de Muizenvallen? Het boek geeft 
geen uitsluitsel, wel kritisch waardevolle bena
deringen en interpretaties. 
„Leven en werk van Roger de la Pasture/Rogier 
van der Weyden", Vlaamsvriendelijk uitgege
ven, telt 112 bladzijden, bevat 91 illustraties in 
zwart/wit en 5 in vierkleurendruk 
U kunt het boek bestellen door 290 frank over 
te schrijven op rekeningnummer 370-0890147-
65 bij de BBL van de „Editions Hainaut-Touris-
me, Mons". Onze specieën hoeven niet uitslui
tend naar het Waalse Staal te gaan (hun 
voetbalploegen doen ten slotte ook nogal veel
vuldig beroep op Le Muscle Flamand). 
Naar een met liefde en nederigheid aanvaarde 
inbreng in de Vlaamse kunst mag ook al 'ns wat 
eeriijke Waals-Vlaamse solidariteit Van • der 
Weyden betekent ten slotte wat meer dan 
Happart. 

Jespers 
Nee, de Vlaamse (Antwerpse) avant-gardisten 
van de eerste decennia van deze eeuw hebben 
het hier niet gemakkelijk gehad. Het doodzwij
gen Is wel niet gelukt, maar toch. Misschien 
daarom ook dat de nogal flinke Oscar Jespers 
retrospektieve niet doorgaat In een museum, 
maar in een galerij, Brabo (Mercator-verzekerin-
gen), aan de Antwerpse Desguinlel 100. En zij is 
(samen met de fraaie oeuvrecatalogus) dan nog 
een realizatie van de Nijmeegse hoogleraar 
José Boyens. De magistrale tentoonstelling van 
deze „sculpteur de haut style" (Jean Cïassou) 
loopt nog tot 23 januari en we komen er nog op 
terug. Gaat u er al maar vast naartoe. 
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Bob, Frank en Zussen 
Even voor de jaarvi/isseling verscheen 
naast de — naar onze smaak — iets 
minder geslaagde nieuwe elpee van 
Wannes van de Velde ook de nieuvi/e 
plaat van het zestal Bob, Frank en 
Zussen. Een Antwerpse groep die 
naast de Leuvenaars 1544 en Pol 
Rans & Lieven Misschaert Renaissan
ce- en aanverwante muziek brengen 
van kwaliteit De titel van de plaat is „E 
pericdoso sporgersi", dat meteen her
innert aan de vakantietrein, en vrij 
vertaald „het is gevaarlijk (naar buiten) 
te leunen"» betekent Een stille wenk 
voor de niet-krisis-bewuste skigan-
gers? Voor ons dus de titel van een 
zeer genietbaar muzikaal en vokaal 
klankbeeld, en de omschrijving „he
dendaagse minestrden van de oude 
Europese volks- en hofmuziek" 
spreekt voor zichzelf. 
Instrumentale pareltjes zoals „Estam-
pie" en het titellied op de voorzijde, af
gewisseld door gezongen liederen uit 
de hoge Middeleeuwen en twee eeu
wen Renaissancetijd. De vokale in
breng wordt verzorgd door de twee 
„Zussen", en mag er zeker zijn. Een 
vijftal soorten blokfluiten en dwarsfluit 
spinet en klokkenspel plus wxA en 
harmonium omlijsten fijn de muzikale 
bewerkingen door Frank Oaessens 
op papier gezet Onze voorkeur gaat 
wel naar het gezongen werk, zoals het 
inleWende „Waer zij dy lief en even la
ter „Schoon Jonckvrouw", maar ook 
en vooral het vrij recente nummer „De 
graaT van Kerkhofs, over het „dienen" 
in het begin van onze eeuw. Een 
uitschieter op deze plaat Op de onv 

mekant vooral liederen van Franse en 
Engelse oorsprong, eveneens met in
strumentaaltjes afgewisseki Welkom 
is het tekstblad in de hoes dat onge-
twijfekJ bijdraagt tot meer luistergerwt 
Hoogvlieger in meerstemmig EK^apella 
is afekjiter „Margot", volksliedje uit de 
tijd van Frans I (en onze Keizer KareO, 
dat de schijf stijlvol afrondt Een aanra
der dus voor de liefhebbers en ken
ners, en de plaat voor de velen die met 
deze prachtige muziek willen kennis
maken en leren smaken, (uit bij Philips, 
nr. 6468-076). Een groep die je ook 
Jevend" best eens meemaakt 
Kontakt kan via de adressen: Tum-
houtsebaan 190, te 2200 Borgerhout 
telefoon 03-235.33.37 of Eeuwfeest
laan 138 te Lier. 

F la i rck rondre is 
De befaamde Nederlandse groep 
Flairck is na zowat twee jaar in stilte 
werken terug op de planken. Het suk-
ses met hun elpee „Gevecht met een 
engel" en de hierop uitgebrachte „live 
in Amsterdam,"-dubbelplaat (uit bij 
Pdydor 2646-103) bracht hen ook 
toen tijdens een uitgebrekie toer ook 
door Vlaanderen. Is voor de eigentijd
se volksmuziek een van de beste 
Europese groepen. Zaterdag eJ<. (8 ja
nuari) zijn ze in première met een 
nieuw programma in de Kortrijkse 
stadschouwburg, en maandagavond 
eveneens om 20 uur in de Schouw
burg te Leuven. Inkom slechts 150 fr. 
Daarna ook in Mechelea G&rH, Ant
werpen, Brugge en Tielt 

Sergiui 

10 jaar „Kofschip" 
met luister gevierd 
Deze feestelijke gebeurtenis werd 
enkele dagen geleden op waardi
ge wijze gevierd. Talrijke leden en 
vrienden van de literaire Kofschip-
kring hebben in het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel een 
prachtig uitgevoerd koncert bijge
woond dat biezonder in de smaak 
viel. Tijdens de pauze heeft de 
voorzitter Raoul Maria de Puydt 
enkele verdienstelijke leden van 
de Kofschipkring gehuldigd. Eerst 
kwam kunstschilder Piet (jilles aan 
de beurt omdat hij reeds het 
lai)\gst een der trouwste leden is 
en voor de gewaardeerde mede
werking aan het tijdschrift Hem 
werd de medaille van Ridder in de 
LeopokJsorde opgespeld. Ook de 

Nederlandse sekretaris van 't Kof
schip Ton Luiting werd gevierd en 
kreeg de medaille van de Belgisch-
Spaanse Vriendschap. Daarna 
werd de dichtbundel j i j bent de 
enige" van de kemredakteuren 
André Polfliet Ton Luiting en 
Raoul Maria de Puydt voorgesteld 
door Frans Comeiis. Na het korv 
eert werd in een gezellig café 
menig glas gedronken op de toe-
konnst van 't Kofschip. 10 jaar Kof
schip - bewijs van de grote inzet 
van allen die er zo lang aan mee
werkten! 

(ap) 
— Jij bent de enige, gediclitenbundel met 
liefdespoizie, te verkrijgen op het sekrela-
riaat t Kofechip, Vinltenlaan 11.1730 Zellik. 
200 fr. 

PERSpektief 
De Waalse chantage en de toegeeflijkheid van de Vlaamse (?) CVP en 
P W kennen geen grenzen. Dat is weer gebleken bij het begin van 
1983, dat zich voor Vlaanderen en de belangen van de Vlaamse 
mensen alleszins erg slecht aankondigt Want als het roer niet dras
tisch wordt omgegooid, worden we meegezogen in de Waalse 
draaikolk Voor ons part mag België mee ten onder gaan, maar Vlaan
deren niet 
De eerste dagen van '83 betekenden voor Vlaanderen een dubbele 
kaakslag: én het nieuwe geld voor het Waalse staal én de verkiezing 
van de terrorist Happart tot eerste schepen van het Vlaamse Voeren. 

DAT zegt Hugo (Damps in Het 
Belang van Limburg: „De 

CVP heeft altijd aangevoerd dat 
ze nog alleen wenste te praten 
over het staalplan van mei '81. De 
regering heeft dit standpunt nu 
verlaten. Ondertussen heeft het 
kabinet nog maar eens ingestemd 
met een nieuwe kredietveriening 
voor CockerillSambre zonder dat 
het dossier ten gronde werd aan
gepakt Met de Vlaamse scheeps
bouw had het kabinet het destijds 
heel wat minder moeilijk om dras
tisch op te treden. Cockerill-Yards 
mocht als het ware in een flits 
failliet gaan. Nieuw heet nu te zijn 
dat Mark Eyskens er eindelijk in 
geslaagd is om zijn franstalige 
collega's een sociaal pact voor de 
Waalse staalarbeiders in de maag 
te splitten. En wat dan nog? Eys
kens wacht nu op de gevraagde 
inleveringen bij CockerillSambre. 
De vakbondsleiders hebben hem 
steeds wandelen gestuurd. Zal dat 
morgen anders zijn? 
De tweede kaakslag werd de 
Vlaamse bevolking zaterdag in 
Voeren toegediend, waar José 
Happart plots met sjerp ver
scheen nadat hij de eed in Zaürees 
Nederlands had afgelezen. Ook 
hier draagt de regering de politie
ke verantwoordelijkheid. Dat de 
bendeleider van de Action Fou-
ronnaise zichzelf kon installeren 
als de feitelijke vertegenwoordi
ger van de koning is een smet op 
de gemeentelijke demokratie. De 
regering is hier gevlucht voor haar 
verantwoordelijkhekl. En ze zal 
straks de handen niet meer in 
onschukj kunnen wassen als het 
in de Voer weer tot gewekJ komt 
Nooit liet een eerste minister zich 
zo door de Walen chanteren als 
we vandaag te zien krijgen. Als 
Martens daardoor niet eens in 
gewetensnood komt, is dat op 
zichzelf reeds tiedenkelijk. Erger is 
evenwel dat deze regering een 
soort permanente Vlaamse uitver
koop houdt En dat alleen maar om 
aan de macht te kunnen blijven. 
De vraag hoelang de CVP als 
grootste partij in Vlaanderen dit 
nog gaat verteren, wordt stilaan 
acuut Ze moeten in de Tweeker-
kenstraat toch ook kennis hebben 
van de ongunstige opiniepeilingen. 
En als de waarden van de chris-
ten<lemocratie niet meer zwaar
der doorwegen dan de machtspo
sitie van een paar ministers is het 
met de CVP nog erger gesteld 
dan gevreesd diende te worden. 
Het ziektet>eeld krijgt dan iets 
troosteloos." 

D IT Gange) citaat van Hugo 
Camps toont duidelijk aan 

dat er ook in CVP-gezinde kranten 
getwijfeld wordt aan de oprecht
heid van Martens en Co. Zou het 
daarom zijn dat er binnen de krab-
benmand, die de CVP heet weer 
een machtsstrijd aan de gang zou 
zijn? Willen sommigen nog redden 
wat er te redden valt? Die vraag 
stelt Vooruit: „In de CVP is op
nieuw een ornieriinge machtsstrijd 
voor het leiderschap aan gang. De 
jarenlange rivaliteit tussen Mar
tens en Tindemans is er geenszins 

opgeheven. Van het charisma dat 
deze laatste in het begin van zijn 
hopbaan kenmerkte is niets meer 
overgebleven. Tindemans is een 
wrokkig man geworden die de 
huidige eerste minister liefst in de 
vergeetboek zou dringen en, waar 
Martens vroeger nog kon rekenen 
op de loyale steun van enkele 
invloedrijke partijgenoten, is dit 
vandaag minder het geval. Jean-
Luc Dehaene leeft, om sociale 
redenen, weer in onmin met zijn 
jeugdvriend Wilfried en Jos Cha-
bert heeft na een jaar stilzwijgen 
plots zijn spraak teruggekregen, 
en dan nog wel om de regering 
Martens aan te manen werk te 
maken van het minimuminkomen 
voor de meest behoeftigen." 

IN elk geval betwijfelt ook Gazet 
van Antwerpen dat na het 

jongste staalplan, de moeilijkhe
den van Ckx;kerill-Sambre van de 
liaan zijn, ondanks de mooie CVP-
woorden en de gelukwensen van 
hardschreeuwer Van Rompuy: „In 
het verieden werd er steeds op-

ding in den lande al veel te lang in 
het gedrang heeft gebracht" 

WAT er ook van zij: de Waalse 
kritiek als zou de regering 

niets doen voor het staal is ge
woonweg absurd. Het zijn integen
deel de Walen zelf, die met de 
medeplichtigheid van de CVP, SP 
en PVV steeds hun slag hebben 
thuisgehaald. Dat zegt ook Het 
Volk: „De Waalse hardroeper De-
housse wordt hiermee voor zijn 
verantwoordelijkheid geplaatst Hij 
zeJ zijn volk niet langer een rad 
voor de ogen kunnen draaien. De 
berg mag dan een Vlaamse muis 
hebben gebaard, zoals hij smalend 
over het recente reddingsplan op
merkte, het wordt de hoogste tijd, 
dat er tenminste ook eens een 
WaeJse muis voor de dag komt 
De gewezen voorzitter van de PS 
André Cools heeft ooit gezegd, 
dat met de nieuwe staatsstruktuur 
Wélonië nu zijn eigen tof in hard
den moet nemen en niet altijd de 
schuld voor wat verkeerd gaat in 
de schoenen van de Vlamingen 
moet blijven schuiven. 
Wanneer er dan persé schuldigen 
moeten gevonden worden voor 
wat zich vandaag bij Cockerill
Sambre afspeelt, dan dienen die 
gezocht in kringen van Luikse 
patroons en vakbond^iders en 
politici, die de omvang van het 
staaldrama zo lang mogelijk voor 
de bevolking verborgen hebben 
gehouden en van de ene dag in de 

Happart — reeds met de trikoloresjerp getooki 
leider gelijk-

- groet de massa, een 
(foto Belang van Limburg) 

nieuw toegegeven aan Waalse ei
sen; minister Eyskens is de eerste 
geweest die daar tieslist maar 
konsekwent een einde aan ge
maakt heeft Behoort de lamlendi
ge staaldiskussie hiermee tot het 
verieden? Dat is helaas te betwij
felen. Het is duidelijk dat Cockerill
Sambre niet binnen de huidige 
envekyppes kan gered worden. 
Dat betekent dus dat het laatste 
woord over dit dossier helaas nog 
niet gezegd is. Tenzij er, en dit in 
alle partijen, de oprechte wil is om 
eindelijk komaf te maken met een 
splijtzwam die de verstandhou-

andere geleefd hebben met de 
medepHditigheki van Waalse soa-
alisten in de regering, die het stil
zwijgen van hun collega's door 
chantage hebben afgekocht De 
Vlaamse socialisten zijn voor een 
deel medeplichtig, omdat zij toen
tertijd niet de moed konden op
brengen hun Waalse kameraden 
op hun verantwoordelijkheid te 
wijzen". 

DE kritiek op de SP is terecht 
beste Volk, maar wie was al 

die tijd eerste-minister? Was dat 
toevallig geen CVP-er?_ 
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Alpinisme: 
een levensgevaarlijke uitdaging... 
Wij hebben in ons jaaroverziclit, dat vorige weelc op deze bladzijde 
werd gepubliceerd, geen aandacht geschonken aan een groep 
Vlaamse sportbeoefenaars die tot half december ongetwijfeld geloof
den met de nationale trofee voor sportverdienste te zullen worden on
derscheiden, nl. de acht alpinisten die begin mei de Dhaulagiri over
wonnen. Zij doorbraken daarmee de voor alpinisten uit ons land 
magische &000 m-grens. De Dhaulagiri, ook wel eens „de berg der 
stormen' geheten, is 8.172 m hoog en werd pas in 1960 voor het eerst 
met sukses beklommen. De Dhaulagiri behoort, net als de Everest, tot 
de Himalaya en eiste in het verleden reeds zesentwintig slachtoffers-

Vijf van de acht Vlamingen bereik
ten de hoogste top: Philip Come-
lissen, Rudy Van Snick, Lut Vivijs, 
Jan Van Hees en Marnix Lefever. 
Expeditieleider Eddy Abts en 
Mark Sebille bleven op honderd 
meter van de kruin hangen", »/at 
de sportieve en menselijke waar
de van hun prestatie zeker niet 
verminderde. Dokter Delaruelle 
moest bij de afdaling zelfs dagen
lang door zijn kollega-alpinisten op 
de rug gedragen worden... 

Hoe moet de waarde van zo'n 
prestatie precies worden inge
schat en waarom hebben wij zo 
lang gewacht om er aandacht aan 
te schenken? De tweede vraag is 
vlugger beantwoord dan de eer
ste. We zijn volkomen leek In deze 
sporttak en bovendien blijkt nage
noeg de hele Belgische sportpers 
zich In een gelijkaardige toestand 
van onwetendheid te bevinden. 
Onze verwondering werd nieuws
gierigheid door de tol aan mensen
levens die het alpinisme in de 
voorbije dagen eiste. Eerst „ver
dwenen" de Japanners Yasuo 
Kato en ToshlakI KobayashI en 
vervolgens werd ook de Belgi
sche Ingenieur Jean Bourgeois als 
vermist en verloren opgegeven... 
Eerstgenoemde Japanner was 
een paar dagen voordien de eer
ste alpinist geworden die de 
Mount Everest tijdens de winter 
had weten te beidwingen. Hij en 
zijn landgenoot moeten bijgevolg 
gestorven zijn tijdens de afdaling. 
Jean Bourgeois, afkonristlg uit Fur-
fooz bij Dinant en deel uitmakend 
van een Franse expeditie, ver
dwaalde toen hij wegens koppijn 
naar een lager gelegen kamp te
rugkeerde. Jean Bourgeois had de 
eerste Belg willen worden op de 
top van de Everest.. 

Om enig inzicht te krijgen In de 
door de acht Vlamingen afgelever
de prestatie moeten we de beklim
ming in zijn kader proberen te 
situeren. Zeven jaar lang was men 
met de voort>erelding bezig. Al In 
1975 werd de vraag gericht aan 
de koning van Nepal. In 1979 
kreeg men de officiële toestem
ming. In 1982 mocht men aan de 
expeditie beginnen. 

Eerst trok men enkele weken lang 
met 201 mensen door het oer
woud. Inheemse begeleiders en 
dragers vergemakkelijkten In de 
inleidende periode het werk van 
de alpinisten, maar eens de 
sneeuwgrens bereikt, moesten 
deze het werk alleen opknappen. 
Van dan af waren ze met zijn 
achten alleen op de wereld... Het 
hoeft geen betoog dat achter zo'n 
groepssukses veel fysieke en psy
chische spanningen en Inspannin
gen schuil gaan. Daarvan getuigen 
nu nog de door expeditieleider 
Abts openlijk beleden frustraties 
en ontgoochelingen. Doorheen de 
oppervlakkige ploeggeest en 
groepsdiscipline ontwaarde hij de 
schimmen van individualisme, am
bitie, eergierigheid en onderlinge 
naijver... Alpinisten leggen, en dit is 
tegelijkertijd fascinerend en 
schrikaanjagend, hun leven In el-
kaars handen. Heel vaak hangt het 
leven van de ene af van... de koord 
van de andere. 

Normaliter wordt een groep In drie 
ingedeeld. De eersten trekken het 
spoor, zij kiezen de weg. De twee
de groep slaat de tenten op en 
bouwt de tentenkampen, de derde 
sjouwt het materiaal naar boven. 
Hoe verschillend de opdrachten 
naar inhoud en moeilijkheidsgraad 
ook lijken, ze zijn allemaal even be

langrijk en noodzakelijk. Boven
dien Is men boven op de top nog 
maar goed half weg. De afdaling 
kost geregeld mensenlevens. Het 
recente wedervaren van de twee 
Japanners getuigt daarvan... 
Onderweg worden de alpinisten 
dooriopend door het geografisch 
en klimatologisch milieu bedreigd. 
Lawines kunnen op elk ogenblik 
naar beneden donderen, ravijnen 
gapen vaak onzichtbaar en ruk
winden van ver boven de honderd 
kilometer zijn geen zeldzaamheid. 
Bevriezingen en de zogeheten 
bergzlekten zijn aan de orde van 
de dag. 
Ondanks het alpinisme al zoveel 
mensenlevens nam, blijven de 
kandidaat-avonturiers zich ver
dringen aan de poorten van de 
Himalaya. Het Is een passie die de 
rede niet verdraagt Voortdurend 
overschrijden alpinisten de gren
zen van hun kunnen. Het is van
zelfsprekend dat dit met ongeluk
ken gepaard gaat Maar de dood 
wordt blijkbaar als vanzelfspre
kend en eervol aanvaard. Het lijkt 
wel een religie... 

Als je met de achteriiggende men
taliteit van de echte bergbeklim
mers rekening houdt is het niet 
verwonderiijk dat grote firma's be
reid zijn de gevaarlijkste onderne
mingen te sfxjnsoren. Een expedi
tie kost miljoenen en daaraan zit 
dan nog de wrange bedenking 
vast dat de grootste publicitaire 
weerklank „volgt" wanneer er 
slachtoffers vallen. Het klinkt (en is 
ook) wreed, maar het werd In de 
voorbije dagen nog maar eens 
bewezen. Het is overigens een 
verschijnsel, eigen aan die sporten 
waarin de hemelen van de waan

zin en de Irrationaliteit bij voortdu
ring worden bestormd. 

Volledigheidshalve willen we nog 
kwijt dat een Vlaamse expeditie 
naar de Everest in voorbereiding 
zou zijn». Een slotbedenklng toch. 
Is het omdat de gevaren van het 
alpinisme zich „beperken" tot een 
meestal ongelijke strijd tussen de 
mens en de natuur dat „sterven" in 
deze sport minder weerstanden 
oproept dan bij voorbeeld In de 
autosport waar de mekaniek een 
door het slachtoffer amper te kon-
troleren faktor vormt? 

Parijs-Dakar: 
de helletocht van de eeuw 
Het Is geen gehelpi dat wij de autosport geen goed 
hart toedragen. De redenen daarvoor liggen voor 
de hand. Maar toch worden ook wij geboeid door 
de uiteraard opgeklopte maar desondanks niet 
helemaal onbegrijpelijke drukte rond Parijs-Dakar. 
Thierry Sabine, de nog jonge organizator van de 
helletocht van de eeuw heeft overigens een sterk 
ontwikkeld gevoel voor publiciteit en commercie. 
Toen hij zijn woestijnrally in 1979 voor het eerst op 
gang schoot werden de deelnemers aangezien als 
een stelletje zonderlingen. Amper vier jaar later 
kijkt nagenoeg gans Europa met de gekende 
sensatiehonger uit naar het veHoop van de vijfde 
Parijs-Dakar waarin niet minder dan vierentwintig 
Belgische formaties van start gaan: 7 motorrijders 
(waaronder Gaston Rahier), twee zijspankoppels, 
14 wagens (aangevoerd door Colsoul-Lopes en 
Ickx-Brasseur), één camion. Twintig dagen zullen 
de heren onderweg zijn. 16 ritten staan op het pro
gramma. Daaronder de 2.200 km lange helletocht 
van Agadez naar Korhogo waarin drie landen 
(Niger, Opper-Volta en Ivoorkust) worden aange
daan. De rijders krijgen in bedoelde rit drie dagen 
tijd om_ hun weg te vinden. 
De opgevijzelde belangstelling vloeit natuuHijk 
voort uit een aantal voorspelbare en_ onvoorspel
bare omstandigheden: in januari verkeren vele 
topsporters in winterslaap. De sportpers zoekt-
kopij. Elke gelegenheid wordt dankbaar aangegre
pen. Het Nieuwsblad-Sportwereld steekt zelfs 
iedereen de kroon af: zij sponsort het duo Jean-
Pierre Brassine-Koen Nootens dat met een Range 
Rover de 10.000 km tussen Parijs en Dakar hoopt 
te overbruggen. 

Daarnaast ving de race onwaarschijnlijk veel 
publiciteit toen de zoon van Margareth Thatcher In 
de vorige editie met zijn niet onaantrekkelijke co-

pllote dagenlang in de woestijn verdween. Enge
land, en dat is dus de helft van de wereld, stond 
toen op zijn kop. Een beter „ongeluk" kon de orga
nizator niet overkomen. 
Maar het belet niet dat Parijs-Dakar zich inder
daad van al de overige rally's onderscheidt De na
tuurlijke omstandigheden zijn zo wreedaardig en 
schrikaanjagend dat een aantal in de autosport in
gebouwde „ongelijkheden" worden afgevlakt De 
kosten van de onderneming blijven natuurlijk 
ontzaglijk maar de fabneksrijders zijn niet per de
finitie gewonnen. Alhoewel zij natuuHijk gelijk 
waar en gelijk wanneer de hulp van hun begelei
ders (materiaal en techniekers worden met de 
helikopters overgevlogen) kunnen inroepen. Dit in 
tegenstelling tot de amateurs die hun laatste 
spaarfrank in het avontuur investeerden en die 
volledig zijn aangewezen op de eigen technische 
bekwaamheid en de officiële materiaalwagens die 
vaak urenlang op zich laten wachten. 
Er zijn dan ook twee soorten deelnemers aan de 
helletocht: zij die willen winnen en zij die de eind
streep willen halen. Eerstgenoemde soort neemt 
voortdurend risiko's en wordt doorgaans volwaar
dig begeleid. De tweede soort schuwt de gevaren, 
ook al biedt dit ze niet de minste waarborg. Toch 
Is, in de gegeven omstandigheden de menselijke 
gelijkschakeling een verheugend verschijnsel. Uit 
het relaas van deelnemers aan vroegere edities 
blijkt dat de „beschavingslagen" na een paar 
dagen woestijn bij iedereen zijn weggeschilferd. 
Wat overblijft is de menselijke kern. En als dusda
nig voelen alle piloten — mannen en vrouwen — 
zich verbonden in dit avontuur van de waanzin. 
Daarom gaan wij In de komende dagen voor het 
eerst proberen rally op de sportbladzijde van de 
krant te volgen. 

Bergbeklimmen: aantrekkelijk maar levensgevaaHijkJ 
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/olksunie 
Kamerlid Kuijpers in Sint-Maitinuskeik te Overijse 

Halt aan opgefokte 
tegenstellingen als wit-zwart. 
Uitgenodigd door de plaatselijke gemeenschap hield kamerlid Willy Kuijpers 
op zondag 26 december 1982, tijdens de eucharistieviering in de St-
Martinushoofdkerk te Overijse een kerstlezing. 
Ze sloot geestelijk aan bij het Voorstel van Resolutie „betreffende het verle
nen van morele amnestie voor politieke misdrijven' waarvoor de Volksunie in 
de Vlaamse Raad op 14 december — mits zeker vergelijk tav. de oorspronke
lijke tekstinhoud! — een meerderheid uit alle partijen wist te verwerven. 
Hieronder brengen wij de belangrijkste fragmenten uit deze lezing. 

„Vergeven is essentieel voor de liefde 
in de band tussen de mensen: maar 
betekent nog veel meer als opbouw*-
element voor de samenleving zelf. 
Vandaar dat spreken over vergeven, 
over verzoenen, over amnestie hier 
terecht is. Zeker in deze kersttijd, 
vi/aann w/e toch mee herboren willen 
w/orden. Knstus' leven wordt ons over
geleverd als een steeds hernemen van 
de amnesbe-daad, tot aan de kruis
dood toe Knstus vergaf iedereen: de 
kollaborerende Romeinse soldaat de 
overspeligen, de zwakken.-
Onze woorden willen getuigen van 
deze vredesgeest en doen ons leven 
aan de overzijde van de opgefokte en 
in stand gehouden tegenstellingen: 
wit-zwart oost-west links-rechts. 

In zijn kerstboodschap van 1949 heeft 
Plus de Xlle dringend aan alle krlstelij-
ke gezagsdragers gevraagd dat in alle 
landen de speciale repressiewetten — 
die na W.0. II werden ingesteld — 
zouden afgeschaft worden. Dit land 
wordt — protokolair — geleid door 
een — en de énige — katolieke koning 
ter wereld, het aantal katolieken en 
kristelijke gezagsdragers is er pro-
centsgewijze zeer hoog en toch zou
den wi] eerder aan een raketlancenng 
naar de maan deelnemen dan amnes-
tièrende maatregelen uit te vaardigen, 
nu haast 40 jaar na de feiten. 
Een staatsman zoals de heer Spaak, 
die tussen 1945 en 1965 ons buiten
lands belad bepaalde, bekende in 
1968 tav. de historici onomwonden, 
dat hij en zovele andere politci — in 
1940 — bereid waren te kollaboreren. 
De wereldberoemde joodse wijsgeer 
en bijbelkenner Martin Buber had de 
moed om volgens zijn religieuze en 
menselijke overtuiging zelfs genade te 

vragen voor een door zijn Volk gehate 
oian, Adolf Eichmann. 
In eigen larvi hebben tientallen men-

« » 

sen, getekend door het leed van de 
nazi-4^mpen hun stem-van-derecht-
vaardigheid verheven voor amnestie; 
ik denk hier aan de Antwerpse ver
pleegster Huberdna Arretz, aan weer-
stander Aksis Verbist aan oud-gede-
porteerde Louis Kiebooms, aan oud-
politiek gevangene Bert Aerts, aan 
Pater L de Coninck, die 3 jaar in 
Dachau doort)racht omdat hij de god
deloosheid en het anti-knstendom van 
de „Mythos des XX Jahrhunderts" aan 
de kaak stelde. 

... en een goede gezondheid! 
Wij mochten van heelwat lezers nieuwjaarswensen 
ontvangen. Onze dank daarvoor. Tussen de vele kaarten 
en kaartjes viel ons de „beste wensen" vanwege het 
echtpaar Frans en Lieve Baert-Vantyghem blezonder op. 
Met hun goeddunken aan al onze lezers evenveel! 

'(Kind glimlacht naar de mensen in de stad. 
Wij kunnen weer, de luiken dicht, zacht zingen. 
Vandaag een lied van weemoed om het vele schone 
dat vervaagde 't klare 't ongewone. 
Een melodie vol zoete dwaze herinneringen 
waar vreugde en verdriet elkaar om beurt bedwingen. 
Een lied van vriendschap ook: het samen 
eender willen — en van liefde die het al omvat 
Het slotakkoord van 't lied ruist vrede, en dat 
wensen wij u nu en altijd. Amen. 

En toen blijkt de tjd stil te staan bij de 
onwettig-getroffen Londense besluit
wetten Daartoe blijven in hun levens
avond duizenden verstoken van hun 
vergoedingspensioen, van de verreke
ning van hun gevangenisarbeid, van 
ooriogsschade-vergoeding, van het 
opheffen van boetevordenngen, van 
frontstrepenrenten enz. 

Honderden blijven vervallen verklaard 
van nationaliteit De morele en psy
chologische oorlogsgevolgen blijven 
verder woekeren" 

En kamerlid Kuijpers besloot „Zo blij
ven WIJ gebonden aan het negatieve 
van het verleden, terwijl de toekomst 
ons zo erg zou moeten binden Dat elk
een zijn verantwoordelijkheid neme, 
't omhulsel van zijn hart schudde, om in 
svangelische geest te getuigen voor 
Ten, voor wie de gerechtigheid nog 
liet geWt" 

Abonnementenslag '82- '83 
De eindejaarstijd Is voor sommigen van onze wervers een 
rustti jd geweest Wel verdiend zouden wij zo zeggen. Voor 
anderen echter waren het de grote dagen. Tussen de 
kerstballen en de maretak, de kerststal «n de feestneus toch 
nog even een abonnementje voor „WIJ" meegepikt Zo Is het 
zeker Jan Caudron vergaan die van de vierde naar de twee
de plaats oprukt, en Lieve Favoreel die van 15 naar 10 wipt 
en Firmin De Blieck die één plaatsje opschuif t Prachtpres-
taties noemen wij dat! 

TOP 20 
1. Erik Vandewalle, Izegem (1) 540 
2. Jan Caudron, Aalst (4) 480 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk C2) 396 
4. Paul Cresens, Diest (3) 348 
5. Willy Kuijpers, Herent (4) 204 
6. Jan Van Doeren, St-Martens-Latem (6) 198 
7. Firmin De Blieck, Brussel (8) 168 

Rik Haeitemnan C7) 168 
9. VU-Wondelgem (9) 156 

10. Lieve Favoreel, Lauwe (15) 144 
VU-Zedelgem (15) 144 

12. Georges Raes, Ledegem (11) 132 
VU-Antwerpen-Stad (11) 132 
VU-Zv>/ijndrecht (10) 132 

15. Freddy Baert De Haan (11) 120 
16. vu-Essen (14) 108 
17. VU-Krulbeke (15) 96 
18. Guido Domez, Ingelmunster (18) 84 

Maurits Passchijn, Meise (18) 84 
Jozef Verhaeghe, Oostende (18) 84 

In een nieuwe TV-reeks 

Wonen, werk en vrije tijd 
in Vremde en Wilrijk 
Dinsdag 4 januari startte op BRT 
Z een reeks televisieprogram
ma's met als tema „Wonen, werk 
en vrije tijd". Daarin wordt tel
kens in een verschillend milieu 
bekeken wat die begrippen te 
betekenen hebben. Als werkter
rein werden een landelijke 
dorpskern (Vremde) en 3 sterk 
van elkaar verschillende Wilri jk-
se wijken uitgekozen. Voor Wil
rijk, dat op 1 januari opgaat in 
Groot-Antwerpen, tevens een ge
legenheid om de (door samen
voeging bedreigde) eigenheid te 
bekijken. 

In deze reeks van vijfmaal 40' durende 
Vnjetijdsprofielen heeft de BRT willen 
nagaan wat het verband is tussen de 
woonsituatie en de vnjetjdsbesteding 
Woonwijken zijn immers sociaal gety
peerd ZIJ verwijzen naar een sociale 
groep en naar de werksituatie van de 
bewoners Door in te gaan op wonen, 
werken en vnje tijd wil men een beter 
inzicht knjgen in het leven van de 
mensen Na de inleidende uitzending 
van 4 januan komen, telkens op dins
dag om 21 u 30 4 woonwijken aan 
bod Als eerste is dat Vremde, een lan
delijke dorpskern, waar een kleine 
bevolking sterk geïntegreerd is en 
hoofdzakelijk gericht op landbouwakt-
viteiten Deze situatie staat in scherpe 
tegenstelling met de leefwijze in de 

stad CWiInjk was een randgemeente ' 
met ei zo na 45000 inwoners) Toch 
verschillen ook daar het leven, werken 
en zich ontspannen Als tweede is de 
„volksvmjk" Valaar aan de Iseurt Het is 
een artjeiders- en bediendenvifljk die in 
1920 ontstaan is en thans zo'n 11 000 
inwoners telt Het is een typische 
woonwijk Werken en ontspannen ge
beuren elders. Na het Valaar neemt de 
kamera een kijkje in het vernieuwd 
gemeentecentrum van Wilnjk. Daar 
komt het wonen pas op de 2de plaats, 
na de animahefunkbe Tijdens deze 
uitzending ligt de nadruk op het winkel
en dienstencentrum Men maakt er 
kennis met verschillende handelaars, 
de kommissans en de (afzwaaiende) 
burgemeester leder van hen vertelt 
ook wat vnje bjd voor hem of haar te 
betekenen heeft Tenslotte wordt in 
een laatste uitzending, aandacht be
steed aan het Nachtegalenpark, een 
mooie, groene villawijk ten noorden 
van Wilnjk Het spreekt vanzelf dat 
daar begoede mensen (zakenlui en 
vnje beroepen) wonen. Het werk 
neemt er een overheersende plaats in 
in de vrije tijdsbesteding Bij het ter 
perse gaan was nog niet helemaal 
duidelijk of deze Vnjetijdsprofielen we
kelijks, dan wel veertiendaags zullen 
worden uitgestraald Men raadplege 
derhalve de programmabladen op 
dinsdag 

(wd) 
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Net voor het fusiespook toesloeg... 

Een nieuwe 
Geschiedenis van Wilrijk 

ANTWERPEN 

Over het 1215 jaar oude Wilri jk, dat op 1 januari 1.1, mat 6 andere 
randgemeenten in groot-Antwerpen is opgegaan, werd reeds eerder 
een geschiedkundig werk uitgegeven. In 1952 verscheen namelijk van 
de hand van wijlen prof. Floris Prims een werk met een gelijknamige 
titel. Qua inhoud een gans ander boek echter. Toen in 1967 de laatste 
exemplaren van Prims' werk waren uitgeput, gaf ere-burgemeester 
Louis Kiebooms de Kontichse prof. R. Van Passen opdracht een 
volledig nieuwe geschiedenis van Wilr i jk te schrijven. 

Het is niet toevallig dat deze opdracht 
naar een streekgenoot ging. Prof Ro
bert Van Passen, eminent germanist-
volkskundige en docent aan zowel de 
KUL als het RUCA. had reeds eerder 
gelijkaardige werken gepleegd over 
Kontk:h en Edegem. Hij was dus niet 
aan zijn proefstuk. Bij deze nieuwe 
opdracht kon de schrijver steunen op 
een in 1967 verschenen Toponymie 
van Wilrijk, die in samenwerking met 
prof. K. Roelandts tot stand was geko
men. Met alle respekt voor zijn ver
dienstelijk voorganger wou prof. Van 
Passen toch een volledig nieuw boek 
en geen herwerkte versie schrijven. 
Dat is dan een werk van jaren gewor
den Inzoverre zelfs, dat de voorziene 
streefdatum (1980) tweemaal diende 
verschoven. Tot 1983 (en de fusie) als 
een spook kwam opdoemen en er 
noodgedwongen een punt moest wor
den geplaatst 

Uitvoerig 
Nadat in deze „Geschiedenis van Wil
rijk" in een aardnjkskundige schets de 
verschillende geografische en geologi
sche aspekten van de Zuidantwerpse 
randgemeente onderzocht zijn, wordt 
gepoogd tot de prehistone, de Gallo-
Romeinse en de Merovingisch-Karolin-
gische tijd door te dringen. Daarna 
volgt een studie van de bekerings
periode, waarop, aan de hand van de 
schaarse gegevens, de wereldlijke en 
parochiale geschiedenis van het mid
deleeuwse Wilnjk tot ca 1500 wordt 
geschetst Verder worden, zowel op 
burgeriijk-militair als op parochiaal vlak. 

de 16de, 17de en 18de eeuw belicht 
gevolgd door een kapittel dat gewijd is 
aan de organizatie en werking van het 
dorjjsbestuur, alsook van de financiële 
en gerechtelijke instanties in het Oude 
Regime. 
Meteen ligt de oudste periode achter 
ons en kan in een tweede deel overge
gaan worden tot de behandeling van 
de hederKlaagse geschiedenis, waarin 
opnieuw zowel de burgerlijk-militaire 
als de parochiale geschiedenis van de 
Overgangspenode (1794-1830) en van 
het Onafhankelijke België behandetó 
zijn. 

Huizen van Plaisantie 
In het 3de deel worden vervolgens de 
aspekten „milieu en samenleving" van
af de eerste eeuwen van de tijdreke
ning tot heden onder de ksep geno
men, met speciale aandacht voor de 
ontwikkeling van het Wilnjkse wegen
net het dorps- en landschapsbeeld, 
alsook voor de demografie. Aandacht 
gaat urt naar het overzicht van de 
verschillende beroepen die er op het 
grondgebied uitgeoefend werden, 
evenals naar de geschiedenis van de 
burgerwacht openbare macht brand
weer enz-. Ook de aspekten armen
zorg en volksgezondheid, onderwijs 
en volksontwikkeling uit Oud en Nieuw 
Regime komen aan de beurt 
Zijn al deze punten uiteindelijk in hon
derden bladzijden leestekst behandeld 
en visueel toegelicht dan neemt de 
auteur zijn lezers nog mee op een 
kastelentocht langs de talrijke huizen 

ZO«K€feCT 
• Gehuwde vrouw zoekt na vijf 
jaar ervanng als bediende-offer
te-opstelster, betrekking in Bra
bantse wegens reorganizatie hui
dige werkgever. Voor inl. de heer 
J. Valkeniers, volksvert, 02-
569.16.04. 

VUJO-arr. 
Antwerpen kiest 
nieuwe voorzitter 
Na een jaar van hard werken heeft 
Stefan Bombey op onze komiteever-
gadering van dinsdag 23. november 
ontslag genomen als arrondissemente-
le VUJO-voorzitter wegens zijn druk
ke beroepsbezigheden 
Op donderdag 23 december hebben 
wij unaniem Fred Van Raemdonck tot 
nieuwe voorzitter verkozen. 
WIJ danken Stefan voor zijn inzet en 
wensen Fred veel sukses en werklust 
toe. 

Vaerie Lanaerts 

Nieuwjaarsreceptie 
bij VU-Edegem 
Op de drempel van de jaarwisseling 
wil het bestuur van de VU-Edegem al 
diegenen danken die het haar finan
cieel mogelijk hebben gemaakt een 
kiescampagne te voeren voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober jU waardig voor de tweede 
grootste partij van de gemeente Ede
gem. 
Aan diegenen warvan de adressen in 
ons bezit waren, werd een persoonlij
ke bedankingsbrief gezonden. 
Nochtans ontvingen wij talrijke 
naamloze stortingen, zodat wij niet in 
de mogelijkheid waren deze symati-
zantan persoonlijk onze dank over te 
maken. 
Daarom zouden wij het dan ook ten 
zeerste op prijs stellen deze milde 
schenkers als onze eregasten te mo
gen begroeten op de nieuwjaarsre
ceptie, ingericht door de VNSE, die 
doorgaat op zaterdag 8 januari 1983 
vanaf 20 u. 30 in het lokaal J3 Eiken' 
te Edegem. 
Hartelijk welkom! 

VU-Edegem 

Europese Volkshogeschool naar Zuid-Tirol 
6de Europese Volkshogeschoolreis, 
Vlaanderen, Zuid-Tirool, 15 tot en met 
29 augustus 1983. 

Gedurende 6 jaren reeds vormt de 
Europese Volkshogeschool tientallen 
Vlamingen in Volksnationale Europese 
geest 
Ook dit jaar beogen we een stuk 
Europese geest te vormen, verbroede
rend in Zuid-Tirod. 
We verblijven, hoog in de bergen in het 
kleine Martelldorp. Vandaar maken 
we bergtochten, grotere informatieve 
uitstapjsen, een tweedaagse borg
tocht enz_ 
Iedereen kan mee_oud en jong_ 

Reisleiding: wily Kuijpers en Walter 
Luyten. 
Aantal deelnemers beperkt tot 65 
personen (er zijn reeds 30 inschrijvin-

Richtprijs: 9.000 fr. (volwassenen, 
6.750 fr (kinderen tot 10 jJ Reis, over
nachtingen en gemeenschapskeuken 
inbegrepen. 
Inlichtingen: L Vanden Winckel, 
Swertmolenstraat 23, Herent tel. 016/ 
22.96.42. 
Inschrijvingen door storting van 
1.000 fr. per persoon op rekening num
mer 979-3407966-70 van Willy Kuij
pers, Herent met vermekiing JZuki-
Tirool 83" 

van plaisantie waaraan Willerike zo rijk 
was. 
En dat de boog niet altijd gespannen 
stond, bewijst het kapittel over het 
ontspanningsleven, al werd daar de 
boog vral vaak gespannen in de akxxJe 
schuttersgiklen. Maar er werd ook 
gezongen, toneel gespeeM, er waren 
harmonies enz_ 
De allerjongste geschiedenis leren we 
tenskstte kennen in de kroniek der 
gebeurtenissen 1940-1980. 
Deze „Geschiedenis van Wilrijk" telt 
een 900-tai tekstbladzijden, veriucht 
met meer dan 300, in hoofdzaak nog 
ongepublk:eerde illustraties. Het boek 
kost nu 1.4(X)fr. (of 1.500 fr. verzen
dingskosten inbegrej3en). Het kan wor
den afgehaald ten gemeentehuize. Bist 
1, iedere werkdag tussen 9 en 12 u. 
(wd) 

JANUARI 

8 WOMMELGEM: Om 14 uur prijsuitreiking Nieuwjaarkezoete 
zingen en voor iedereen pannekoeken. 

8 EDEGEM: Nieuwjaarsreceptie in Drie Eiken om 20 u. 30 ingericht 
door VNSE. 

10 LEEST: „Verioren Maandag-viering" in huize „'t Zeel" bij Tony 
Baarendse. Junk)rslaan 114 te Leest Om 20 uur. Inr. VU 
Hombeek en Leest 

11 EDEGEM: Sociaal dienstbetoon van 19 u. tot 20 u. in Drie Bken. 
20 EDEGEM: Gespreksavond met Dries Bogaert over „De waarhekJ 

over 1830". Om 20 u. 30. Ingericht door Kulturele Kring. 
22 EDEGEM: Kaartavond (uitz. op de 4de zaterdag) om 20 u. 15 in 

Drie Eiken. Op voorhand inschrijven. 
28 HOMBEEK: Bieravond in zaal „De Leeuw van Vlaanderen", Fr. 

Reyniersstraat 1. Om 20 u. Aangeboden door herkozen gemeen
teraadsleden: dr. Walter Jaspers en Firmain Veriindea Inr. VU-
afdeling Hombeek-Leest 

28 WOMMELGEM: Topbiljartavond om 20 u. in Den Klauwaert 
Inschrijven vanaf 19 u. 30. Prijzen in geW en natura Inleg 50 fr. 

29 GEEL: Groto Voorjaarsbal om 20 u. in zaal De Hoef, Winketom-
hekte. Orkest The Annemoons. Inkom: 50 fr. 

29 SCHILDE - s'-GRAVENWEZEL: VU-dansavond in het Diensten
centrum om 20 u. 30. Schoolstraat te Schikte. 

29 EDEGEM: (Sezellig samenzijn met Fotokwis om 20u. 30 in 
benedenzaal Drie Bkea Inr. FW. 

Jaarmarkt in Wilrijk 

CD en PNA/ halen 2.500 fr. extra uit Meerhoutse zakken 

Scherpe VU-analyse van de meerhoutse begroting 
Nu de verkiezingen voorbij zijn wor
den blijkbaar de echte rekeningen aan 
de mensen geprezenteerd. 
Deze konklusie trekt de Volksunie-
Meerhout uit de vaststelling dat de 
uittredende CD-meerderheid 1982 af
sluit met een vermoedelijk tekort van 
17 miljoen. Bovendien meent de VU 
dat de nieuwe CD-PW-koalitie blijk
baar de bevolking wil laten opdraaien 
voor het dempen van deze put 
Immers, zelfs als het zo is dat Esso-
chem instaat voor ruim de helft van de 
29 miljoen belastingverhoging die de 
nieuwe CD-PVV-meerderheid voor '83 
oplegt dan nog zullen de Meerhoutse 
mensen zo'n 15 miljoen extra moeten 
inleveren. 
Drt betekent gemiddel 2.500 fr. per 
volwassen inwoner of 5.000 fr. per 
gezin. De VU vraagt zich ter zake af 
wat de mensen moeten denken van 

het feit dat zij verplicht worden tot 
deze bijkomende financiële aderiating, 
terwijl de kristen-demokratische-libera-
le meerderheid, blijkens de begroting 
'83, dit geld gaat gebruiken om in '83 in 
totaal nog eens 15 miljoen meer te 
gaan uitgeven dan in '82. 
De Volksunie meent dan ook dat er 
van de tering naar de nenng zetten en 
van een bespanngsgencht belekJ in 
Meerfiout spijtig genoeg geen sprake 

is. Zij vindt dit des te ergerlijker omdat 
er volgens haar door het iselekJ in de 
voorgaande jaren reeds een zware 
hy|30teek op de toekomst gelegd is. 
Dit laatste tekJt de VU af uit het feit dat 
nu reeds meer dan een derde van al de 
gemeentelijke inkomsten moeten die
nen voor de betaling van interesten op 
en aflossingen van de in de vorige 
ambtspenode aangegane tenings-
schulden. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 031-8a64.6a 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Gemeente MORTSEL 
Aanwerving van drie geschoolde werk
lieden (m/v) gewoon beroep (richting 
elektro-mechanica). 
Voornaamste voorwaarden: 
— Belg zijn 
— CJetuigschrift A 3 of B6/B2 of getuigschrift A4 -(- 2 jaar 
praktijk in het vak of gelijkwaardige; 
— min. 18 jaar en max. 45 jaar; 
— examen. 
Bruto-aanvangsweddei 
33.050 f r /maand (incL index) bruto -f- vergoedingen 
Inlichtingen: 
03-499.38.50 toestel 222 of 219. 
Kandidaturen: 
— op inlichtingsblad (te verkrijgen bij de personeelsdienst) 
met eensluitend verklaarde afschriften van de getuigschrif
ten; 
— aangetekend of tegen afgifte van ontvangstbewijs bij de 
personeelsdienst; 
— 150 fr. inschrijvingsgeld op rekening 001-0001068-30; 
— afsluiting der kandidaturen: 14 januari 1983. 

Adv. 03 
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Na 12 jaar gemeentemandaat 

VU-raadslid Dirk Van de Weyer wordt 
opgevolgd door Frans Seurs 

BRABANT 

Op 7 december liet Dirk Van de Weyer weten dat hij zich zou terugtrekken uit 
de aktieve politiek, als gemeenteraadslid en ook als bestuurslid In het plaatse
lijk VU-bestuur. Wel blijft Dirk volledig achter het ideeëngoed van de 
Volksunie staan en wil hij bij bepaalde aktiviteiten nog een handje helpen. 
Eerlijk gezegd het bericht van het ontslag is voor ons en voor de meesten toch 
verrassend aangekomen. 
Het is inderdaad zo dat we er bij Dirk heel sterk hadden op aangedrongen om 
bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker te zijn van onze VU-
lijst Ook Dirk vond dat hl] als enig VU-gemeenteraadslid op dat ogenblik geen 
andere keuze had. De gemeenteraadsverkiezingen hebben ons een tweede 
VU-gemeenteraadslid bezorgd. 

Veel avondwerk In zijn beroep als 
Inspekteur bij jeugdwerking, familiale 
verplichtingen en het politiek vermoeid 
zijn hebben de beslissing versneld. 
Een aantal VU-klezers, zeker uit Mo-
lenstede voelen zich op het ogenblik 
een beetje bekocht Voor hen zouden 
wl] graag DIrks antwoord daarop for
muleren: „De VU heeft In DIest een 
verkiezingscampagne gevoerd met 
een programma als inzet Er werd niet 
aan vedettenkultus gedaan. Wie onze 
partij vertegenwoordigt heeft dan ook 
minder belang." 
Dirk heeft de VU twaalf jaar vertegen-

Dirk Van de 
Frans Seurs 

Weyer en opvolger 

VVM werkt in het 
arrondissement Leuven 
Joris Depré CTervuren), Wllly Kuijpers 
(Herent) en Luk Vanhorenbeek (Bier
beek) leiden de WM-werkIng in het 
arrondissement Leuven. 
Voor 45 aanwezigen ging op 11 de
cember 1982 de 1ste vormingsnamid
dag door over: Rechten en plichten 
van een VU-mandataris; De mandata
ris en de per& 
Op 29 januari 1983 In zaal Aroma, 
Mechelse Steenweg 471 te 3020 He
rent gaat van 14 tot 18 u. de 2de 
vonvingsnamiddag door. Dit keer wor
den volgende punten besproken; De 
gemeentelijke begroting en het ge
meentelijk financieel beleid. 
Alle verkozenen en opvolgers en be
langstellenden zijn hartelijk welkom. 
In de loop van de februarlmaand ko
men OCMW-problemen en het sociaal 
beleid van de gemeente aan bod. 

De werking van het 1ste semester 
wordt afgesloten met een ontspannen
de studleultstap Brussel-Luxemburg-
Straatsburg met een verkenning van 
de instellingen, de taalgrens en het 
Elzasgebled. 
Prijs: 3.500 fr. (autobusreis -I- over
nachtingen en ontbijt 2 middagmalen 
en alle avondmalen Inbegrepen). 
Aantal deelnemers beperkt tot 45 (vol
gens orde van Inschrijving, reeds 15 
deelnemers Ingeschreven). 
Datum: van 7 tot en met 10 juni 1983. 
Inlichtingen: L Vanden WInckel, 
Swertmolenstraat 23 te Herent tel. 
016/22.96.42. 
Inschrijvingen: door storting van voor
schot van 500 fr. op rekening nummer 
979-3407966-70 van Willy Kuijpers, 
Herent met vermelding „Straatsburg 
83". 

DE KEIZER 
V A N H E T GOEDE 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Klcinmcubelcn - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

openingsuren : Dï.. woc., vrij. van I3 tot 16u. 30 
Do., zat, van lO tol I9u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechti 15 km van Brussel-centrum) 

Arr. kaderdag bij VU-Brussel 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft het arrondissementeel tiestuur 
met tevredenheid kunnen vaststellen 
dat de werking in de afdelingen zeker 
niet Is stilgevallen. Zo werden er nieu
we volledige besturen opricht te An-
deriecht Brussel-Stad, Etterbeek, Eise
ne, Oudergem en Sint-Lambrechts-
Woluwe. In verscheidene gemeenten 
hebben ernstige medewerkers zich 
spontaan aangegeven en gaan er 
strukturen opgebouwd worden. Ook 
de VUJO roert zich in de meeste 
gemeenten. 

Op 7 januari e.k. gnjpt er in het Tref-
centrum van Schaarbeek, Gallaltstraat 
78, een arrondissementele kaderdag 
plaats waarop tevens alle medewer
kers worden uitgenodigd. 

Dagorde: verwelkoming en politieke 
toestand door nationaal voorzitter Vic 
Anciaux; huidige stand, bespreking, 
ledenhernieuwing, abonnenten en af
delingsbesturen; financiële toestand; 
arrondissementeel bal; toespraak door 
arrondissementsvoorzitter Gaby Van 
Dromme „Richtlijnen VU - Brussel 
waarheen?"; nieuwjaarsdrink. 

woordigd In de gemeenteraad, eerst In 
Molenstede en daarna in Diest In 
Molenstede was hij van 1971 tot 1976 
schepen van Onderwnjs en Kuituur. Ik 
kan heel goed begnjpen dat die zes ja
ren In Molenstede heel wat toffer en 
gemoedelijker geweest zijn dan de zes 
jaren daarna in Diest 

In 1977 werd Dirk als enig VU-ge-
meenteraadslld verkozen In Groot-
Diest Zes jaar lang heeft hij het daar 
heel alleen moeten doen In de ge
meenteraad. We hebben als VU-ploeg 
wel geprobeerd hem informatie te be
zorgen, van soms een Interpellatie 
voor te bereiden maar eens in het 
stadhuis stond hij er weer alleen voor. 
Wij hebben het zelf meerdere keren 
ondervonden en overdrijven niet als 
we zeggen dat Dirk één van de aktief-
ste gemeenteraadsleden Is geweest 
Wel Dirk, een gemeende proficiat voor 
je degelijk werk als gemeenteraadslid. 
In naam van velen dank voor je inzet 
voor de VU In Diest en In Molenstede. 
Aan het feit dat de VU In Diest wordt 
gerespekteerd als een partij met een 
positieve inbreng heb jij volop meege
werkt! 

Wij kunnen alleen maar hopen dat het 
afscheid van het politieke leven niet 
definitief Is. Wij begrijpen heel goed 
dat je gekozen hebt voor een periode 
van van afstandelijkheid en beschou
wing. Maar de mikrobe van de politieke 
bewogenheid geraakt je toch moeilijk 
echt kwijt denken we. Mogen we 
Frans Seurs als opvolger van Dirk van 
de Weyer het beste toewensen. Sa
men met Renaat Rijnders zal hij de VU 
vertegenwoordigen in de gemeente
raad van Diest 

R. Rijnders, 
voorzitter VU-Diest 

Inltehtingen over de VU-werking In 
Brussel 19 bij sekretaris Luk Vande-
zande, tel. 217.81.10. 

VU-Gooik koos 
nieuw bestuur 
Volksunie-afdeling Gooik koos op 
10 december 1982 een nieuw bestuur. 
De stemming gebeurde onder leiding 
van de arrondissementele voorzitter 
Rom De Craen van Halle-Vilvoorde. Er 
kwamen tussen 19 u. en 21 u. heel wat 
kiezers opdagen. 

Volgende uitslag kwam uit de bus: 
Edward Borginon, Patrick De Loecker, 
Isidoor De Vos, Roos Schets, Jan 
Taelemans, Lieve Weverbergh en Her
man Neukermans werden herkozen. 
Tijdens een korte vergadering werd 
Jan Taelemans als voorzitter verko
zen, Patrick De Loecker als sekretaris 
en Herman Neukermans als arrondis
sementeel afgevaardigde. Ovenge 
funkties worden op de eerstvolgende 
vergadering verdeeld. 

JANUARI 
7 KEERBERGEN: VU-bestuursverkiezingen in Vlaams Huis „Den 

Doolaert" om 20 u. 
13 LEUVEN: Spreekbeurt door pater Arthur Verthé over „Vlamin

gen In de Wereld". Om 20 u. in zaal Ons Huis, Goudbtoemstraat 
28. 

14 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Dansavond in feestzaal Palmhof, 
Schoolstraat 52. Ori<est: „The Spoetniks". Om 21 uur. Inkom: 
100 fr. Gratis tombola 

14 HEVERLEE: VU-bestuursverkiezingen met ledenfeest om 20 u. in 
Campus Irena, Ijzermolenstraat 

14 HERENT: VU-bestuursverkiezingen met natuurfilmvertoning en 
gezellig samenzijn in zaal Aroma, Mechelsesteenweg 471, om 20 
u. 

14 ETTERBEEK: VUJO's Drie Koningenfuif om 20 u. in de Moriaan, 
Oudergemselaan 90, met disco-bar „Don't care". Eregast: Koning 
Boudewijn. 

18 LEUVEN: Nieuwjaarsontmoeting voor alle Vlamingen in café 
Lynque, Grote Markt 12, om 20 u. Ingericht door Sekretariaat 
Vlaamse Verenigingen. 

21 KORTENBERG: Nieuwjaarsreceptie en bestuursverkiezingen in 
de Parochiezaal om 20 u„ Kkx>sterstraat 

21 BRUSSEL: Hutsepotfeest vanaf 12 u. ten voordele van de soc 
dienst van het St-Maartenfonds. Bij Guido Dossogne, herberg 
Viking, Arduinkaai 5. Ook op zat 22 en zondag 23 januari. 

22 KEERBERGEN: Jaariijks VU-bal om 20u.30 in zaal „Berk en 
Brem". Orkest: The Rrots. Inkom: lOOfr. Voorverkoop: 80 fr. 

22 SCHAARBEEK: Grote filmavond „DhaulagIn - de grote uitdaging 
gevolgd door kaas- en wijnavond. Om 18 u. in de Kriekelaar, 
Gallaltstraat 178. Inkom 220 fr. Voorverkoop 200 fr. 

22 LONDERZEEL: VU-bal in het Egmontcomplex om 20u. 30. 
Orkest: The Hitcreakers. 

22 DILBEEK: Bedankingsbal van Volksbelangen om 21 a in het Re-
kreatiecentrumn, Keperenberg, Itterbeek. Orkest „The Friends 
Collectton" Inkom gratia 

28 HULDENBERG: VLMedenvergadering met bestuursverkiezin
gen en stand van het Vlaams Natk>naal Boekenforxjs om 20 u. in 
zaal „Mariakring", gemeenteplein. 

28 DIEST: Viering Dirk Vande Weyer en bestuursverkiezing om 
20 u. in zaal „De Stille Kempen". 

29 HERENT: 2de WM-Vormingsdag van 14 tot 18 u. in zaal Aroma, 
Mechelsesteenweg 471. „De gemeentelijke begroting" en „Ge
meentelijk financieel beleid". Alle verkozenen, opvolgers en 
belangstellenden zijn welkom. 

29 ZAVENTEM: 1 ste VUJO-Fuif van de afdeling Groot-Zaventem in 
zaal Sint-Mtehiel, Stationstraat 103, 1930 Zaventem. Aanvang: 
20 u. 

Schepen Vanhorenbeek: 

Wij maken van Bierbeeks 
gemeentehuis een glazen liuis.,. 
De nieuw gekozen gemeenteraad van 
Bierbeek werd geïnstalleerd op zon
dag 2 januari. De traditionele punten 
die bij zo een installatievergadering 
horen werden in een drafje afgehan
deld. Na de eedaflegging kregen de 
pas geïnstalleerde raadsleden bloe
men aangeboden door de burge
meester, mevr. J. Denonville (CVP). 
Ook de verkiezing van de schepenen 
verliep zonder problemen. In volgor
de werden verkozen: Luk Vanhorerv 
beek (VU), Jos Janssens (CVP), Her
man Van Autgaerden (VU) en Ward 
Abts (CVPX 
Na de verkiezing kwamen de fraktie-
ieiders aan het woord. Karel Heir-
wegh (VU) beet de spits af met een 
degelijke intentieverklaring die er 
niet om loog. 
Eerst en vooral werkte hij duklelijk te 
stellen dat de wetgeving Inzake de 
eedaflegging van de raadsleden en 
schepenen niet aangepast is aan de 
huidige situatie van staatsopbouw. Na
mens de voltallige VU-fraktie zwoor hij 
trouw aan de dekreten van de Vlaam
se Giemeenschap. 
De vierkoppige VU-fraktie zal zk:h 
ir\zetten voor het behoud van de klein
schaligheid en de bevordering van het 
dorpseigen karakter van de deelge
meenten. 
Verder zal de fraktie ervoor ijveren 
opdat de burgers de noodzakelijke-
informatie over en de inspraak in het 
beleid krijgen. Ook de dienstveriening 
zal optimaal uitgebouwd worden. 
Namens de CVP-fraktie (zeven raads
leden) werd door frakbeleider H. Boo-
gaerts, vooral stil gestaan bij de moeilij
ke ekonomische toestand en de gevol
gen ervan voor het gemeentelijk be
leid. Oud-burgemeester F. Cockx 
(FGP) sprak zijn vertrouwen uit in het 
nieuwe schepenkollege en bood zijn 
medewerking aan. Voor de P W (5 

raadsleden) en de SP (2 raadsleden) 
konden er zeHs niet een paar woorden 
vanaf als intentieverklaring. 
Hopelijk zal hun toekomstige Inbreng 
in het gemeentelijk belekJ ate oppositie 
meer om het lijf hebben. Bij het einde 
van de installatievergadering werd 
mededeling gedaan van de bëvoegd-
hekJsverdeting in het nieuwe schepen
kollege. Luk Vanhorenbeek (VU) zal 
instaan voor Kuituur, Sport, Informatie 
en Inspraak. 
Jos Janssens (CVP) zal Openbare 
Werken en Sociale Zaken voor zijn 
rekening nemen. 
Herman Van Autgaerden (VU)krijgt 
Rnancièn, Ruimtelijke Ordening, Milieu 
en Verkeersveiligheid. 
Ward Abts (CVP) heeft ate opdracht 
meegekregen: Onderwijs, Jeugd, 

l_andtx)uw en MkJdenstand. 
Door het nieuwe scfiepenkollege werd 
aan de raadsleden en de aanwezigen 
een exemplaar van de beleidsverkla
ring overhandigd. Deze beleidsverkla
ringen (20 bladzJ zullen later deze 
maand integraal verschijnen in het 
gemeentelijk infoblad. 
Na de raad werd een drink aangebo
den aan al de aanwezigen. Ondertus
sen was er mogelijkheid een kijkje te 
nemen in de nieuw ingerichte lokalen 
van het gemeentehuis. 
Namens gans het VU-bestuur wensen 
wij onze fraktie in de gemeenteraad 
(Luk Vanhorenbeek, Herman Van Aut
gaerden, Karel Heirwegh en Lisette 
Pijpen) veel werkkracht toe voor de 
volgende zes jaren op het gemeente
huis, py 

„Proeve tot 
Kijken en Waarnemen i t 

Maurice Nijs, geboren en getogen aan de Bijlokestraat en Karel Jans
sens, bewoner van 't KeierveW, ontmoetten mekaar al filmerxl in de na
tuur. 
Tussen Rotselaar, Wijgnnaal, Herent en Veltem observeerden ze 
geduldig onderstaande „werkelijke sprookjes", die iedereen bezielen 
kan. Liesbeth Walckiers, BRT-joemaliste, sprak ze „aan mekaar'. 
„Romances van een Gouden Stad' (22 minj. 
Leven te Rotselaar en Wijgmaal tussen bijen, bk>emen, imkers en 
fioning! 
„Fascinerende Natuur' (20 minJ 
Vlinders, vogels en planten uit het Herentse-
Op vnjdag de 14de in de buwmaand (januari) 1983 om 20 u. in de Aro
ma-bovenzaal, Mechelsesteenweg 471, 3020 Herent te iedereen mot 
vrienden en familieleden welkom. 
Tussendoor verkiezen wij ons nieuw bestuur, drinken we 'n nieuw
jaarsglaasje en bepraten we ons toekomstig beleid. 
Met Vlaams-Nationale groet 
Roger Castelein, voorzitter; Willy Kuijpers, kamerlid: Guido Sijs, takretarii. 
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OOST-VLAANDEREN 
JANUARI 

13 

19 

29 

MERELBEKE: Jaarlijks Driekoningenfeest om 15 u. Poppenspel 
Dany stelt voor „De Wonderkruik" met Pierke. Inkom: 40 fr Einde 
voorzien rond 17 u. Tijdens de pauze kroning van de Dne Konin
gen urt de zaal Gratis tombola, chocolademelk en koeken 
Politiebewaking aan de uitgang 

SINT-NIKLAAS: Gespreks- en informatieavond „Vrouvi/en slik
ken meer". Dr. Katrien Verstraete, huisarts, zal deze problemen 
en hun oorzaken uitvoerig bespreken. Om 20 u in de Stadsbiblio-
teek, Hendrik Heymanplein. 

NINOVE: Informatie- en debatavond over midden-Amerika en 
Polen. Gastspreker: kamertid Willy Kuijpers. In „De Denderhoe-
ve", Burchtstraat Ninove. Aanvang: 20 u. Organizatie: FW-
Ninove. 
GROOT-HEVERLEE: Groot hutsepotfestijn vanaf 17 u in café 
Oud Gemeentehuis, bij Walter De Rouck te Hillegem. Ook op 
zondag 30 januari van 11 u. 30 tot 15 u. 

Sociaal dienstbetoon 
Nelly Maes 
Eerste maandag — Om 18 u te Belse-
le bij Arnold Vandermeulen, Belsele-
dorp 90, 9180 Belsele; tel. 77240.60. 
Eerste zaterdag (8 janj — Te Schel-
dekant-Temse om 14 u. in café Cam-
brinus, Mari<t 2690 Temse: tel. 
771.0525. - Om 15 u. te Bazel bij 
raadslid Antoine Denert Rupelmon-
destraat 90,2768 Bazel, tel 774.2017. -
Om 16 u. te Kruibeke bij raadslid Ka-
miel Van Mieghem, Bazelstraat 89 te 
2760 Kruibeke; tel. 774.16.47. 
Tweede dinsdag (11 janj — Om 11 u. 
te Beveren: Vlaamse Mutualiteit 
Waasland, Oude Zandstraat 14 te Be-
veren. 
Tweede zaterdag (15 janJ — Om 10 u. 
te Kieldrecht-Verrebroek-Doel bij 
raadslid Boudevi/ijn Vlegels, Tragel 53 
te 2790 Kieldrecht; teL 773.51.29. - Om 
11 u. te Melsele-Beveren bij raadslid 
Ghisleen Van Vossel, Gaveriandstraat 

16 te 2740 Melsele; tel. 775.95.07. 
Derde zaterdag (22 jan.{ — Om 11 u. 
te Tielrode bij Herman Kegels, Ant-
werpsestwg 105 A; tel. De WikJe 
771.34.97. - Om 14u. te Stekene, 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oost
einde 8 bis te Stekene. - Om 15 u. te 
Kemzeke-De Klinge bij Walter Dru-
mont raadslid. Voorhout 5 te Kemze-
ke; tel 79.77 07 - Om 16 u. te Sint-Gillis 
bij Albert Van Wiele, Stationsstraat 
159 te Sint-Gillis; tel. 70.65.78. 
4de zaterdag (29 janJ — Om 15 te Lo-
keren. De Groene Poorte, Markt 72 te 
Lokeren;tel.091-46.17.78.-Om 16 u.te 
Sinaai bij Georges Maes, Vleeshou
werstraat 24 te Sinaai, tel. 772.31.79. 
Op afspraak — Elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen, bjdens 
de kantooruren- Nelly Maes, Gentse 
baan 50 te 2700 Sint-Niklaas; tel. 03-
776.4974). 

damiaanaktie 

28-30 JANUARI 

In de tijd van Pater Damiaan was melaatsheid een groot 
probleem. Lepra genas niet. 

Nu geneest lepra wel I 
Maar niet vanzelf. 
Personeel, geneesmiddelen en voertuigen zijn nodig om 
de dienst te verzekeren. 

Wilt gl) ons daarbij helpen ? 
Stort uw bijdrage op rekening 000-0046250-78 DAMIAAN
AKTIE. Elke gift van 1 000 fr. of meer is fiskaal aftrekbaar. 
Tel. (02) 230 66 05. 

Dank U. 

m Wij in de Volksunie 

Verklede 
Driekoningenf uif te 
Erpe-Mere 
Naar jaariijkse gewoonte organizeert 
VUJC>-Erpe-Mere opnieuw een ver
klede driekoningenfuif. De maskers, 
de feestneuzen en de hele karnavales-
ke sfeer worden terug bovengehaald, 
ten minste door diegenen die niet 
dagelijks hun masker dragen 
Om ter zotst dus op zaterdagavond 
8 januari om 20 u naar het Hof ten 
Dale te Mere 

Lede: 

Voorzitterschap 
OCMW: verrassing! 
BIJ de koalitievorming tg.v. de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen werden 
aan de VU o.a 3 jaar voorzitterschap 
en 6 jaar gewoon lidmaatschap van het 
OCMW toegekend. Voor beide taken 
waren nogal wat kandidaten De voor
zitter had een plan uitgewerkt waarbij 
door toewijzing enkele „ouderen" als 
een vorm van „dank voor bewezen 
dienst" die funkbes onder elkaar zou
den opsplitsen. De vergadering dacht 
er echter anders over. Ten eerste 
mocht er niet opgesplitst worden en 
ten tweede moest er gestemd worden. 
Na een urenlange diskussie en beraad
slaging volgde de stemming, die als 
uitslag gaf. voorzitter OCMW Lede 
voor 3 jaar: Ghislain Henderickx 
(plaatsvervanger: Henri Galle) en ge
woon Ikimaatschap. Hubert Matthijs. 

• Juffrouw, 20 jaar, wonende te 
Lier zoekt werk. Diploma: regen
taat lichamelijke opvoeding, red
der BLOSO. Ref. nr.: 353. 

• Jongeman, 25 jaar, diploma 
burgeriijk bouwkundig ingenieur, 
kennis van Ned., Frans en Engels 
en noties van Duits. Legerdienst 
vervuld bij Dienst Militaire Bouw
werken: berekening van kon-
strukties, zoekt een passende 
betrekking. Voor inlichtingen zich 
wenden: O. Van Ooteghem, se
nator, A Lonquestraat 31, Gient-
brugge (tel. 091-30.27.87). 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Karthuizerinnenstraat, 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking geneesheer-spe
cialist-klinisch bioloog in het departe
ment laboratorium - Dienst haematolo-
gie van het algemeen ziekenhuis St.-Jan 
van het OCMW-BRUGGE 

Vereiste voorwaarden: 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
f) houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de kUnische biologie met bijzonde
re opleiding in de haematologie 2 jaar, en bewijzen van bij
komende bekwaamheid in de celmorfologie en cellulaire 
kweektechnieken; 
i) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
j)verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 
Inschrijvlngsgeldi 400 fr. te storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St.-Jan van het OCMW, Ruddershove, 10, 8000 
BRUGGE I vóór 28 februari 1983 met vermelding „genees
heer-specialist-klinisch bioloog". 
De aanvragen samen met de bevrijsstukken en curriculum 
vitae moeten Ingediend worden uiterlijk op 28 februari 1983 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat, 4, 8000 
BRUGGE I. 

Adv. 04 

Ensor zien te Oostende 
De brochure „Ensor zien te Oostende" 
wil een gids zijn voor alle toeristen en 
kunstlieftiebbers, die met de beroem
de impressionist-symbolist James En
sor (1860-1949) willen kennismaken in 
zijn eigen leefwereld. Oostende. Na 
een beknopte biografie van de kunst
schilder, neemt auteur Nortsert Hostyn 
(stadsarchivaris en konservator van 
de stedelijke musea van Oostende) de 
lezer mee op een rondgang door het 
gerestaureerde Ensorhuis, dat thans 
een museum is, met heel wat herinne
ringen aan het leven en het werk van 
de kunstenaar. Bovendien worden de 
schilderijen van Ensor, die bestendig in 
het Museum voor Schone Kunsten in 
Oostende te zien zijn, in het kort 
toegelicht zodat men aan de hand van 
die gegevens een vrij goed beeld krijgt 
van Ensors verbondenheid met zijn 
geboortestad. Ten slotte wordt nog 
verwezen naar enkele monumenten, 
die aan de grote meester herinneren, 
zoals het standbeeld in het Leopold-
park en het graf van Ensor bij het kerk
je van O-L-Vrouw ter (Xiinen te Ma
riakerke. Ten gerieve van de belang
stellende lezer, die zich verder in de 
kunst van de beroemde schilder en 
graficus wil verdiepen, wordt een bi
bliografisch overzicht aangeboden. De 
brochure is aantrekkelijk uitgegeven. 
Ongetwijfeld zal ze goede diensten 

'bewijzen aan allen, die met een minder 
bekend aspekt van de stad Oostende, 
die doorgaans alleen als badplaats 
wordt geprezen, vertrouwd willen ge
raken. 

— Ensor zien Ie Oostende, VTB-brochure 
40 fr. Men kan ook inschrijven voor een 
jaargang van 12 achtereenvolgende num
mers tegen 400 fr, verzendingskosten Inbe
grepen (KB 410^28771-61, Vlaamse Toe
ristenbond, 2000 AnIwerpenX 
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C a f é H e t V l a a m s H u i s 

bi| Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

buithmip 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belglélel 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03-23007 72 

m 21 

lepel & vork... 
D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a ü - h o v e n 
Tervuursevest 60. LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astridlaan 85, KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Brugse Baan 1. HULSTE. 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 lot 13 u 
en op afspraak 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Het ^alittgftutó 
• • U 1910-1980 ^ ^ -^ 

K o f f i e b r a n d e r i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36 
Scfiaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

I N D E G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 31. 1686 Goolk 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie. 

H o l e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
(iest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef -(- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

C a f é - r e s t a u r a n t 

M U T S A E R T 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
O* familiazaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

L o k a a l 

„ T S C H U U R K E " 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken i- y - y i 
Demokratische prijzen V i , . , . , . ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen • Tel 03/4818841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

E e t h u i s 't V o s k e 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten. 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Ger jardsbergsest raat 38 Dr Van De Per'elei 51 
9300 AALST GORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l . 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Special i teit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Mar ina en Kamiel D e Roover-Van W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

(Medegedeeld) ^ _ _ « _ — — — ^ — — 

Zoek je een geschenk voor vrienden? 
We kunnen een pracht-suggestie doen. 
De nieuwe LP... 

In 't midden 
van het Gewoel... 

van Jef Eibers 
Deze Brusselse militante 
f lamingante zanger pakt 
weer uit met een trits 
pakkende liedjes. 
Zijn teksten zijn verre 
van vrijblijvend. Stuk 
voor stuk begeesterend. 

Te verkrijgen op het al
gemeen VU-sekreta-
riaat. 
350 frank plus 50 frank 
verzendingskosten, (of af 
te halen op een van de 
arrondissementele se-
kretariaten). 
Bestelling mogelijk door 
overschrijving van 
350 fr. plus 50 fr. op reke
ning van vzw VPRTl 
435-0259701-15, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brus
sel. 

Z Ö € K € I M : ] € • LIMBURG 
• Echtpaar, waarvan de vrouw 
13 jaar kableerster en de man 
evenveel ervaring in verv»farming 
en loodgieterij, in hetzelfde be
drijf, zoeken viregens overkop 
gaan ervan, nieuwe Ijetrekking. 
De man heeft ook ervaring ate 
chauffeur. Voor inl. Volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, 
569.16.04. 

• Jonge ongehuwde juffrouw 
met AWiploma kantoorwerken 
en een jaar ervanng op ministe
rie, plus half jaar ervanng als 
postbode, zoekt betrekking in 
Brabantse. Tel. voor inl. Volks-
vert dr. J. Valkeniers, 
02-569.16.04. 

• Jongeman, 20 jaar en wonen
de omgeving Mechelen, zoekt 
werk Diploma A3 Elektriciteit 
Betrokkene heeft reeds gewerkt 
in metaalafdeling van bednjf. Ref. 
nr. 381. Geïnteresseerden kun
nen kontakt opnemen met volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers, via het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen ftelefoonn.: 
015-20.95.14). Gelieve steeds het 
ref.nr. te vermelden. 

• 22-jarige ongehuwde maat
schappelijk assistent (BrusseD, 
zoekt betrekking in West-Bra-
bant of oostelijk Oost-Vlaande-
ren. Voor ml Volksvert dr. J. 
Valkeniers, 02-569.16.04. 

JANUARI 

7 HERK-DE-STAD: Dia^vond Zuid-Afrika om 19 a 30 in zaal 
Area 

14 EIGENBILZEN-HOELBEEK-MOPERTINGEN: Vemieuwingsbal 
om 20 u. in de gemeentelijke feestzaal, Hartenberg te Eigent)ilzea 
Ter gelegenfieid van dit bal zijn er twee tonnen gratis van onze 
twee verkozen gemeenteraacteleden: Frieda Brepoels en GukJo 
Jans. 

• 22-jarige ongehuwde regen
tes wet-aardr.-fysica, zoekt be
trekking in BratKint of Oost-
Vlaanderen. Voor inL Volksvert 
dr. J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

• Man, ± 28 jaar, gehuwd en 
wonende in het Mechelse zoekt 
werk. Diploma: technisch teke
naar A l . Ervaring: 6 jaar in meu-
belsektor. Ref. nr: 382 
Geïnteresseerden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers via 
tiet Vlaanre-Nationeial Centrum, 
Ontvoeringsplaats 1 te 2800 Me
chelen. (015-20.95.14) Gelieve 
steeds het ref. nr. te vermelden. 

TE KOOP: 
• Offset A M . MuWIIth 1250 (in 
goede staat) tegen elk aanneme
lijk bod. 
Tel. 03-779.78.68. 

Mosselfeest te 
Herk-de-Stad: 
grote toeloop 
Ons eerste fesbjn na de gemeente
raadsverkiezingen vî erd een waar suk-
ses. 
Er waren 248 deelnemers die zk:h te 
barsten konden eten aan de lekkere 
mosselen en fiaantjes. Onze kok, Er-
win Vertessen, slaagde erin de fx>nge-
rige magen te vuHen op nagenoeg 
2 uur tijd. 
Nadien zorgden de disc-jockeys van 
een plaatselijke radkDzender .Victoria" 
voor de nodige sfeer, een sfeer die pas 
uitdoofde tegen 5 uur 's nrK>rgens. 
We weten zeker dat zulke toekxjp 
dieen te danken is aan de vereende 
krachten van bestuur, kandidaten en 
sympatisanten. Daarom dank aan ie
dereen want: Samenwerking — suk-
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VU-Zedelgem na de gemeenteraadsverkiezingen 

Elke deelgemeente een eigen afdeling 
In de voorbije 2 jaar werd door de Volksunie Zedelgem een enorme 
stap voorwaarts gezet Onder impuls en de kundige leiding van ex-
voorzitter Eric Vandenbussche en met de medewerking van een tien
tal bestuursleden werd de afdeling nieuw leven ingeblazen. 
Op 10 oktober werd voor het eerst met een autonome lijst aan de 
gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Het resultaat mag bijzon
der positief genoemd worden. Eric Vandenbussche en Eddy De Wis-
pelaere werden verkozen en zullen in de komende zes jaar een sche-
penmandaat uitoefenen binnen een nieuwe meerderheid. 
Wie onze samengevoegde gemeenten 
kent er\ tevens rekening houdend met 
de nieuwe toestand geschapen na 10 
oktober zal begrijpen dat voor de 
verdere uitbouw van de afdeling meer 
mankracht nodig ia Vandaar dat bin
nen het bestuur wijzigingen op til zijn. 
In de toekomst zal de struktuur er als 
volgt uitzien. Elke deelgemeente vormt 
een eigen afdeling en krijgt een eigen 
bestuur. De 4 afdelingen vormen sa
men de Groot-Zedelgemse raad en 
het geheel wordt overkoepeU door 
een politiek kollege. 
Zedelgem en Loppem kwamen reeds 
aan de beurt met volgend resultaat 

# Zedelgem 
Bart Kerckhof: voorzitter; Lionel Wil
lem: ondervoorzitter; Theo Vanstee-
lant; sekretaris; Yvonne Nouwen: pen

ningmeester; Erik Beusellnck: propa
ganda; Paul Ramon: propaganda; Ro
land Aneca: propaganda; Valere Ver-
straete: organizatle; Roger Casteleyn: 
„WIJ In Zedelgem"; André Everaert 
Gery CapF>on en Hendrik Verhaeghe: 
Public Relations. 

# Loppem 
Bemardine Verhaeghe: voorzitter; Be-
nolt Schelje: ondervoorzitter; Robert 
Van Lancker: sekretaris; Werner Van 
Houtte, Hans Cllcteur en Hubert Van 
Driessche: propaganda; Gllt)ert Vano-
verschelde: „Wij in Zedelgem"; Rita De 
Jaeger: Public Relations; Kns Bour
geois, Eddy De Wispelaere en Erik 
Vandenbussche: bestuursleden. 
De beide andere deelgemeenten: Vel-
degem en Aartrijke komen weldra aan 
de beurt 

Ondertussen nodigen alle bestuursle
den de leden, sympatisanten en kje-
stuursleden van andere afdelingen 
reeds uit op hun jaariijks ledenfeest 
Dit vindt plaats op vrijdag 4 februari 
om 19 u. 30 in zaal Jester" te Aartrijke. 
Gastsprekers zijn deze avond nie
mand minder dan algemeen voorzitter 
VIc Anciaux en Europees pariements-
lid Jaak Vandemeulebroucke. Voor de 
prijs van 370 frank wordt een aperitief 
en een etentje aangeboden. 
Daarnaast wordt ook een tombola 
georganizeerd met zeer waardevolle 
pnjzen, waaronder een mini-trip voor 2 
personen naar Parijs (geschonken 
door onze 2 schepenen), een stofzui
ger enz_ Daar zelfs onze algemene 
voorzitter zich de moeite getroost naar 
het verre Zedelgem te komen, hopen 
wij dat onze zaal stampvol zal zitten. 
Het wordt na ons verklezingssukses 
en ons prachtig geslaagd bal een 
derde topper op korte tijd en een 
goede start voor 1983. 
Gelieve echter wel vooraf in te schrij
ven bij een van de bestuursleden. De 
entoesiaste en ondertussen sterk uit
gebreide bestuursploeg verwacht u 
allen! 

„Ook dit was leven," 
de ervaringen van een ooriogsburgemeester 

Een lid van de VU-afdeling Kuurne 
heeft onder de titel „Ook dit was 
leven" zijn herinneringen en ervarin
gen als oorlogsburgemeester neer
geschreven. Mark Stashar beschrijft 
oorlog, bezetting, repressie, de dood
straf met de kogel en de 3.420 dagen 
gevangenschap van Pieter Wolven-
hoek, oorlogsburgemeester-
Het IS een spannend en vlot lezend 
boek van 3QP biz, in dertien hoofdstuk
ken opgedeeld Het bevat om vijftig 

TE KOOP 
Volautomatische, elektri
sche adresseermachine met 
opbergkastje voor adres-
seerplaatjes. In zeer goede 
staat 5 jaar oud. Nieuw-
waardei 95.000 fr. Merkt 
Stielow S300 Hamburg. 
Nu wegens omschakeling 
naar computer te verkrij
gen voor slechts 15.000 fr. 
Zeer geschikt voor afde-
llngs- of arrondissements
administratie. 
Te bevragen: Vlako nv, Ber-
larij 26 te 2500 Uer; tel. 03-
480.06.97 ter attentie van 
Bruyns. (Adv. 02) 

gedichten, waarvan alleen het laatste 
met in de gevangenis werd geschre
ven Deze poëtische stukjes, in een
voudige woorden, zijn uitingen van 
diepe gevoelens en roerselen van de 
ziel Het enige wat men in de Belgische 
gevangenissen met aan banden kon 
leggen. 

Zonder haat of bitterheid vertelt de 
oorlogsburgemeester over zijn leger
dienst, de Militaire Organizatie (MO) 
van Staf Declercq, de achttiendaagse 
veldtocht, de krijgsgevangenschap in 
Oostenrijk, de honger, de uitbesteding 
als knecht bij een Oostenrijkse land
bouwer, de thuiskomst uit krijgsgevan
genschap op 5 oktober 1940, de kolla-
boratie die reeds begonnen was en 
zijn oorsprong vond in een Vlaamse 
politiek, de reden waarom hij in 1942 
het ambt van burgemeester aanvaard
de, en zijn ervaringen op deze post de 
moord op zijn broer en diens werkge
ver, de moord op een kollega van een 
nabung dorp, de bevrijding en het 
onderduiken, zijn aanhouding door ge
wapende mannen (waarvan één die hij 
van arbeidsverplichting had kunnen 
vnjstellen), zijn beschuldigingsdossier 
(108 bIz. lang), de onmacht en de twij
fel 
De auteur verhaalt ook hoe Pieter 

Wolvenhoek de uitspraak „doodstraf 
met de kogeM' ervaart, de hoop op ge
nade en de voorbereiding om voor 
het vuurpeloton te sterven 

Ten slotte de vreugde van de strafom-
zetting in levenslang, de tijd die bijt in 
vlees en geest en de twijfel voedt; de 
invrijheidstelling, de zoektocht naar 
een veilige haven, de moeilijkheden 
om het overiijden van een zeventienja-
nge dochter te aanvaarden. Sluitstuk in 
de pensioengerechtige leeftijd 

Pieter Wolvenhoek vindt het zielig dat 
de vraag naar amnestie zoveel passies 
doet oplaaien, alleen maar omdat de 
mensen gewild onwetend en haatdra
gend werden gehouden 

Aan alle mensen van goede wil geeft 
hij de volgende zin in overweging 
„Boven ieder zijn waarheid prijkt de 
broederband in verscheidenheid" 
Mark Stashar en Pieter Wolvenhoek 
hopen dat deze gedachte moge blijken 
na de lezing van het boek „Ook dit was 
leven 

- „Ook dit was leven", 300 bIz., 495 fr -y 
25 fr. verzendingskosten. Te verkrijgen bij 
Jef Piepers, VU-gemeenteraadslid, Beu
kenlaan 39 te 8720 Kuurne. P.R. 
000-0581883-77 of door storting op bank-
rek. 465-3153971-48 met vermelding .Ook 
dit was leven'. 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 

7 DIKKEBUS (lEPER): Voordracht „Biologisch tuinieren" door 
Frans Verschoot (VELT). Om 20 uur in café „Hof van Commer
ce", DIkkebusseweg 500. Org. VUJO. 

7 KORTRIJK: VUJO-Cantus In café Littoral, Oudenaardsesteen-
weg 110, om 20 u Inkom: 120fr. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Karthuizerinnenstraat, 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment psychiatrie van het algemeen zie
kenhuis St.-Jan van het OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
f) houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie; 
i) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeld: 400 fr. te storten op PR nr. 000-0099581-59 
van het AZ St.-Jan van het OCMW, Ruddershove, 10, 8000 
BRUGGE 1 vóór 31 maart 1983 met vermelding: „geneesheer
specialist-psychiater". 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 1083, 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat, 4, 8(XX) 
BRUGGE I. 

Adv. 05 

VUJO te Ledegem opgericht 
Ook Ledegem heeft nu zijn VLUO-
kem. Op initiatief van enkele jongeren 
werd in de maand november gestart 
met een ledenwerving. Na amper 4 
weken telde men reeds 35 leden, het 
werd dus dringend tijd dat VUJO-
Ledegem in een vaste vorm werd 
gegoten. Op 28 december werden de 
koppen bij elkaar gestoken en een 
bestuur gekozen dat er als volgt uit
ziet: 
Voorzitter: Hans Vandenberghe, on
dervoorzitter; Hendrik Vanneste, se
kretaris; Geert Dessein, penningmees
teres: Chantal Debusseré, redakteur: 
Hans Jacques, propaganda: Patrick 
Schouteten en Bart Clique. 
Patrick Schouteten, Hendrik Vanneste 
en Geert Dessein zijn lid van het 

arrondissementeel komltee. Geert 
Dessein maakt deel uit van de nationa
le VUJO-raad. 
Dat de Ledegemse VUJO niet zomaar 
een vereniging Is, maar een groep 
aktieve mensen bewijzen volgende fei
ten: deelname aan de betoging te 
Menen voor de vrijheid van Serge 
Berten en het volk van Guatemala, de 
pamfletten van VUJO-nationaal l.v.m. 
amnestie werden van bus tot bus 
gebracht Er werd op 25 februari e.k. 'n 
gespreksavond gepland met Paul Van 
Grembergen over „jeugd en politiek". 
Hopelijk zorgt deze avond voor een 
nog groeiende belangstelling en een 
bloeiende vereniging die van zich laat 
horen. 
Kontaktadres: Geert Dessein, Provirv ^ 
ciebaan 5 te 8650 Ledegem. 

'>^V|» Lang leve UW 
linnen! 
Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
• interval-centnfugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvrij staal 
• en een drievoudige besparing op energie, wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektle 

• Jongeman, 20 jaar, uit Meche-
len (Walem). Behaalde diploma, 
A3-elektricltelt (volgt op dit ogen
blik BE-EM In de TSM) zoekt 
werk. Geïnteresseerden kunnen 
kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum, Ontvoenngsplaats 1 te 
2800 Mechelen (tel. nr 015-
20.95.14). (ref. nr 381) 

• Ongeschoolde kracht met 
echter grote ervaring In drukkerij 
zoekt betrekking In Brabantse of 
Oost-Vlaanderen. Voor Inl. tel. dr. 
volksvert dr J. Valkeniers, 02-
569.16.04. 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouweri) 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45 1000 Brussel 

Tel 5116133 Pnve 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOl l 
Littoral 

^ ullgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle pnisklassen alles tnbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD l l - L M N . 205 
S4S( OOSTDUINKERKE 
TEL O M / I I 2e 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 12-07 
FRAIKINSTRAAT 20 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02 5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vin 10 lol 19 u 30 Zondig en ni i intl ig gcslolcn 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen 

Platteau-Lievens 

Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in een van de beste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

W I J bouwen voor Ü_ 
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052 478809 

Gratis voorstudie en pri jsofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/2356575 

PVBA SIMILLON 
Tu i t enbe rgs t raa t 130 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.3725 - 016-
23.69.79 
EJektnsche installatie o o k in
dustr ieel - ver l icht ing - e lektr i 
sche ve rwa rm ing 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

m VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 03-21634.16 

Loodgieter i j sanitair zink gas 
roof ing w a t e r v e r w a r m e r s 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 428 19J9 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie oms lagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde' 

tel 052 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B fr 
Inl Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 148) 

EN MOEKEN 
moeilijke maten,/ 

rakkundige retouche ' 

D 
tnENHOUWEIWVl»T »2 ANTWCdPCN T»l. 31,MA3 

PVBA ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsslichtingen 

Over het ganse land 

lustrerj* 

mare 
de vriesè 
bar ruzfct le la jn 56c brugye 
ObO/35 / 4 04 . 
baan brugge kor l r i jk 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bil 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-33 37 56 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

qZT) STUDIO 
•^ -^ DAMN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreporlages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel ' 

. ^ > 

^g§Si. 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
01431 1376 • 

ZCXI^^K]^ 
• 19 jarige jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carosserie 
hersteller pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij 
verheid Heeft diploma sinds juni 
1982 Is volledig vnjgesteld van 
militaire dienst Hij vraagt een 
aangepast werk of zoniet ook 
een ander werk omdat hij het 
beu IS werkloos te zijn Schrijven 
naar Senator Vandezande 
Naamsestraat 167 te 3000 Leu 
ven (016/22 84 20) 

• Afgestudeerde architect vrij 
vén legerdienst zoekt een stage
meester minimaal een termijn 
van 6 maanden 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor 
diger Joos Somers via het 
Vlaams Nationaal Centrum Ont 
voenngsplein 1 te 2800 Meche-
len tel 015-209514 ref 366 

• Jonge vrouwelijke gediplo 
meerde gegradueerde vertaler 
en gegradueerde vertaler tolk 
Duits uit Schoonaarde zoekt 
aangepast werk Zich wenden 
red WIJ 

• Jonge man 27 jaar student 
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan schappelijke prijs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 

• Jonge dame 22 jaar gehuwd 
diploma A6/A3 steno daktylo 
N en F zoekt een betrekking als 
klerk typiste 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 

• 23-jarige jongeman, licentiaat 
pers- en kommunikatieweten-
schappen zoekt een betrekking 
HIJ IS bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge Tel 091-
307287 

• 26 jarige gehuwde licentiate 
Oudheidkunde specializatie 
Griekse numismatiek geaggreg 
hoger sec onderwijs zoekt be
trekking in Brabantse Voor ml 
tel 02/5691604 Volksvert Dr J 
Valkeniers 

• 18-iarige A6-A2 handels en 
steno-daktylogediplomeerde 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers Volksvertegen
woordiger 02 5691604 

• Diëtiste en knmmoloog zoe
ken werk in het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop 
pensstraat 72 1990 Hoeilaart 
(02 657 37 29) 
• Man 38 jaar ongehuwd en 
wonende te Mechelen zoekt 
werk Diploma letterzetter A3 
Ervanng 13 jaar in drukkenj 4 
jaar als klerk Ref nr 348 
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VU-Zedelgem na de gemeenteraadsverkiezingen 

Elke deelgemeente een eigen afdeling 
In de voorbi je 2 jaar werd door de Volksunie Zede lgem een enorme 
stap voorwaarts g e z e t Onder impuls en de kund ige l e id ing van ex-
voorzitter Eric Vandenbussche en met de medewerking van een tien
tal bestuursleden werd de afdeling nieuw leven ingeblazen. 
O p 10 oktober werd voor het eerst met een autonome lijst aan de 
gemeenteraadsverkiez ingen deelgenomen. Het resultaat mag bijzon
der positief genoemd worden. Eric Vandenbussche en Eddy D e W i s -
pelaere werden verkozen en zullen in de komende zes jaar een sche-
penmandaat uitoefenen binnen een nieuwe meerderheid. 
Wie onze samengevoegde gemeenten 
kent er\ tevens rekening houdend met 
de nieuwe toestand geschapen na 10 
oktober zal begrijpen dat voor de 
verdere uitbouw van de afdeling meer 
mankracht nodig is. Vandaar dat bin
nen het bestuur wijzigingen op til zijn. 
In de toekomst zal de struktuur er als 
volgt uitzien. Elke deelgemeente vormt 
een eigen afdeling en knjgt een eigen 
bestuur De 4 afdelingen vormen sa
men de Groot-Zedelgemse raad en 
het geheel wordt overkoepeld door 
een politiek kollege. 
Zedelgem en Lopp>em kwamen reeds 
aan de beurt met volgend resultaat 

• Zedelgem 
Bart Kerckhof: voorzitter; Lionel Wil
lem: ondervoorzitter; Theo Vanstee-
lant; sekretaris; Yvonne Nouwen; pen

ningmeester; Enk Beuselinck: propa
ganda; Paul Ramon: propaganda; Ro
land Aneca- propaganda. Valere Ver-
straete. organizatie, Roger Casteleyn: 
„Wij in Zedelgem"; André Everaert 
Gery Cappon en Hendnk Verhaeghe: 
Public Relations 

# Loppem 
Bemardine Verhaeghe- voorzitter; Be-
noit Schelje- ondervoorzitter; Robert 
Van Lancker: sekretaris; Wemer Van 
Houtte, Hans Cllcteur en Hubert Van 
Dnessche propaganda. Gilbert Vano-
verschelde „Wij in Zedelgem"; Rita De 
Jaeger. Public Relations; Kris Bour
geois, Eddy De Wispelaere en Enk 
Vandenbussche. bestuursleden. 
De beide andere deelgemeenten: Vel-
degem en Aartnjke komen weldra aan 
de beurt 

Ondertussen nodigen alle bestuursle
den de leden, sympabsanten en be
stuursleden van andere afdelingen 
reeds uit op hun jaariijks ledenfeest 
Dit vindt plaats op vnjdag 4 februan 
om 19 u. 30 in zaal JVster" te Aartnjke. 
Gastsprekers zijn deze avond nie
mand minder dan algemeen voorzitter 
Vic Anciaux en Europees parlements
lid Jaak Vandemeulebroucke. Voor de 
pnjs van 370 frank wordt een apentief 
en een etentje aangeboden. 
Daarnaast wordt ook een tombola 
georganizeerd met zeer waardevolle 
prijzen, waaronder een mini-tnp voor 2 
personen naar Parijs (geschonken 
door onze 2 schepenen), een stofzui
ger enz„ Daar zelfs onze algemene 
voorzitter zich de moeite getroost naar 
het verre Zedelgem te komen, hopen 
wij dat onze zaal stampvol zal zitten. 
Het wordt na ons verkiezingssukses 
en ons prachtig geslaagd bal een 
derde topper op korte tijd en een 
goede start voor 1983. 
Gelieve echter wel vooraf in te schrij
ven bij een van de bestuursleden. De 
entoesiaste en ondertussen sterk uit
gebreide bestuursploeg verwacht u 
allen! 

„Ook dit was leven," 
de ervaringen van een oorlogsburgemeester 

Een lid van de VU-afdeling Kuurne 
heeft onder de titel „Ook dit was 
leven" zijn herinneringen on ervarin
gen als oorlogsburgemeester neer
geschreven. Mark Stashar beschri jft 
oor log, bezetting, repressie, de dood
straf met de kogel en de 3.420 dagen 
gevangenschap van Pieter Wolven-
hoek, oorlogsburgemeester-
Het ps een spannend en vlot lezend 
boek van 3QP biz. in dertien hoofdstuk
ken opgedeeld Het bevat o m vijftig 

TE KOOP 
Volautomatische, elektri
sche adresseermachine met 
opbergkastje voor adres-
seerplaatjes. In zeer goede 
staat 5 jaar oud. Nieuw-
waardei 95.000 fr. Merkt 
Stielow S300 Hamburg. 
Nu wegens omschakeling 
naar computer te verkrij
gen voor slechts 15.000 fr. 
Zeer geschikt voor afde-
lings- of arrondissements
administratie. 
Te bevragen I Vlako nv, Ber-
larij 26 te 2500 Lier; tel. 03-
480.00.97 ter attentie van 
Bruyns. (Adv. 02) 

gedichten, waarvan alleen het laatste 
met in de gevangenis werd geschre
ven Deze poëtische stukjes, in een
voudige woorden, zijn uitingen van 
diepe gevoelens en roerselen van de 
ziel Het enige wat men in de Belgische 
gevangenissen met aan banden kon 
leggen 

Zonder haat of bitterheid vertelt de 
oorlogsburgemeester over zijn leger
dienst, de Militaire Organizatie CMO) 
van Staf Declercq. de achttiendaagse 
veldtocht de krijgsgevangenschap in 
Oostenrijk, de honger, de uitbesteding 
als knecht bij een Oostenrijkse land
bouwer, de thuiskomst uit krijgsgevan
genschap op 5 oktober 1940, de kolla-
boratie die reeds begonnen was en 
zijn oorsprong vond in een Vlaamse 
politiek, de reden waarom hij in 1942 
het ambt van burgemeester aanvaard
de, en zijn ervaringen op deze post, de 
moord op zijn broer en diens werkge
ver, de moord op een kollege van een 
nabung dorp, de bevrijding en het 
onderduiken, zijn aanhouding door ge
wapende mannen (waarvan één die hij 
van arbeidsverplichting had kunnen 
vrijstellen), zijn t)eschuldigingsdossier 
(108 bIz lang), de onmacht en de twij
fel 
De auteur verhaalt ook hoe Pieter 

Wolvenhoek de uitspraak „doodstraf 
met de kogel i" ervaart, de hoop op ge
nade en de voorbereiding om voor 
het vuurpeloton te sterven 

Ten slotte de vreugde van de strafom-
zetting in levenslang, de tijd die bijt in 
vlees en geest en de twijfel voedt, de 
invrijheidstelling, de zoektocht naar 
een veilige haven, de moeilijkheden 
om het overlijden van een zeventienja-
nge dochter te aanvaarden Sluitstuk in 
de pensioengerechtige leeftijd 

Pieter Wolvenhoek vindt het zielig dat 
de vraag naar amnestie zoveel passies 
doet oplaaien, alleen maar omdat de 
mensen gewild onwetend en haatdra
gend werden gehouden 

Aan alle mensen van goede wil geeft 
hij de volgende zin in overweging 
„Boven ieder zijn waarheid pnjkt de 
broederband in verscheidenheid" 
Mark Stashar en Pieter Wolvenhoek 
hopen dat deze gedachte moge blijken 
na de lezing van het boek „Ook dit was 
leven 

— „Ook dit was leven', 300 blz„ 495 fr. -)-
25 f r verzendingskosten. Te verkrijgen bi| 
Jef Piepers. VU-gemeenteraadslid, Beu
kenlaan 39 te 8720 Kuurne. P.R. 
000-0581883-77 of door storting op bank-
rek. 465-3153971-48 met vermelding „Ook 
dit was leven". 

WEST-VUIANDEREN 
JANUARI 

7 DIKKEBUS (lEPER): Voordracht „Biologisch tuinieren" door 
Frans Verschoot (VELT). Om 20 uur in café „Hof van Commer
ce", Dikkebusseweg 500. Org. VUJO. 

7 KORTRIJK: VUJO-Cantus in café Littoral, Oudenaardsesteen-
weg 110, om 20 u. Inkom: 120fr 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Karthuizerinnenstraat, 4, 
8000 BRUGGE I 

Voltijdse betrekking van geneesheer
specialist te begeven in het departe
ment psychiatrie van het algemeen zie
kenhuis St.-Jan van het OCMW-Brugge 
Vereiste voorwaarden 
a) Belg zijn; 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c) voldoen aan de militiewetten; 
d) van onberispelijk gedrag zijn; 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
fi houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn; 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de npuropsychiatrie; 
1) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bi) indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 

Inschrijvingsgeldt 400 fr te storten op PR nr. 000-0099581-59 
van het AZ St.-Jan van het OCMW, Ruddershove, 10, 8000 
BRUGGE 1 vóór 31 maart 1983 met vermelding: „geneesheer
specialist-psychiater". 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten Ingediend worden uiterlijk op 31 maart 1983, 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat, 4, 8(X)0 
BRUCSGE I. 

Adv. 05 

VUJO te Ledegem opgericht 
Ook Ledegem heeft nu zijn VUJO-
kem. Op initiatief van enkele jongeren 
werd in de maand november gestart 
met een ledenwerving. Na amper 4 
weken telde men reeds 35 leden, het 
werd dus dringend tijd dat VUJO-
Ledegem in een vaste vorm werd 
gegoten. Op 28 december werden de 
koppen bij elkaar gestoken en een 
bestuur gekozen dat er als volgt uit
ziet-
Voorzitter- Hans Vandenberghe, on
dervoorzitter Hendnk Vanneste, se-
kretans. Geert Dessein, penningmees
teres: Chantal Debusseré, redakteur-
Hans Jacques, propaganda. Patrick 
Schouteten en Bart Clique. 
Patrick Schouteten. Hendrik Vanneste 
en Geert Dessein zijn lid van het 

arrondissementeel komitee. Geert 
Dessein maakt deel uit van de nationa
le VUJO-raad. 
Dat de Ledegemse VUJO met zomaar 
een vereniging is, maar een groep 
aktieve mensen bewijzen volgende fei
ten- deelname aan de betoging te 
Menen voor de vrijheid van Serge 
Berten en het volk van Guatemala, de 
pamfletten van VUJO-nationaal i.v.m. 
amnestie werden van bus tot bus 
gebracht Er werd op 25 februan e.k. 'n 
gespreksavond gepland met Paul Van 
Grembergen over „jeugd en politiek". 
Hopelijk zorgt deze avond voor een 
nog groeiende belangstelling en een 
bloeiende vereniging die van zich laat 
horen. 
Kontaktadres: Geert Dessein, Provin- ^ 
ciebaan 5 te 8650 Ledegem. 

SIEMENS 
Lang leve UW 
linnen! 
Uw moo ie l innen - een heel kapitaal eigenlijk -
ver t rouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmach ine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo ' n machine biedt Siemens u 
• interval-centr i fugeren om de natte vezels met uit te 

rekken 
• p rogramma's en aangepast centr i fugeren voor alle 

soor ten tekstiel 
• t rommel en kuip in roestvri j staal 
• en een dr ievoudige besparing op energie wateren 

waspoeder 

Siemens, gevoel voorperfektie 

OCKIftC] 
• Jongeman, 20 jaar, uit Meche-
len (Walem). Behaalde diploma, 
A3-elektriciteit (volgt op dit ogen
blik BE-EM in de TSM) zoekt 
we rk Geïnteresseerden kunnen 
kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers, 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum, Ontvoenngsplaats 1 te 
2800 Mechelen (tel. n r 015-
20.95.14). (ref. n r 381) 

• Ongeschoolde kracht met 
echter grote ervaring in drukkerij 
zoekt betrekking In Brabantse of 
Oost-Vlaanderen. Voor inl. tel. dr. 
volksvert dr. J Valkeniers, 02-
569.16.04. 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouweni 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken in marmer en natuur
steen 
Open haarden Grafzerken 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemmgen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45 1000 Brussel 

Tel 5116133 Pnve 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

^n ... ^ . ^. LEOPOLD II-IAAN< 205 
"V̂  uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studios s*SI OOSTOUINKERKE 

in alle prijsklassen alles inbegrepen j^^ 051/11 26 29 
vraag gratis kalalogus met toto s WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65 T E R N A T 

Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

TEL 014-21 12-07 
FRAIKINSTRAAT 20 

H E R E N T A L S 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vin 10 tot 19 u 30 Zondag en miandlg gcblotcn 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorteri, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen 

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

M e r c h t e m s e s t w g 36 
1810 W E M M E L 
Tel 4600410 

Over te nemen 
• Tandartspraktijk over te ne
men in een van de beste streken 
rond Brussel 
Ernstige kandidaten kunnen 
schrijven onder ref nr 160 Wij 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

W i | bouwen voor u -
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en pn|sofferte 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

PVBA SIMILLON 
Tultenbergstraat 130 
1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
EJektnsche installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektn-
sche verwarming 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

Looidgietenj sanitair zink gas, 
roof ing w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabnkat ie oms lagen - zakomslagen 

imigrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde-

tel 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 1 6 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21 3636 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B f r 
Inl Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652-7866 (na 19 u 
7867) (Adv. 1481 

iiti,i..,i,',j. . ' , j , i« iv ' j . ' j j ' t / -mii 

PVBA ORGANI-COMP 

Boekhouding — 

Over het ganse 

Fisk: 

and 

ihteit en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02 251 11 36 

vennootschapsstichtingen 

lustrerl* 

mare 
de vriesè 
bar. ruzetteldain 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 , 
baan brugge kortr i jk 

GELD 

onmiddell i |k te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 ERPE 

Tel 053 212911 en 053-2127 57 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-33 37 56 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

<E^^ STUDIO 
•^-^ DANN 
02 4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel ' 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
01431 1376 • 

ZO€K€RC1€ 
• 19-|arige jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carossene 
hersteller pistoolschilder of ar 
beider assemblage in de autonij 
verheid Heeft diploma sinds juni 
1982 Is volledig vnjgesteld van 
militaire dienst Hij vraagt een 
aangepast werk of zoniet ook 
een ander werk omdat hij het 
beu IS werkloos te zijn Schrijven 
naar Senator Vandezande 
Naamsestraat 167 te 3000 Leu
ven (016/228420) 

• Afgestudeerde architect vrij 
vèn legerdienst zoekt een stage
meester minimaal een termijn 
van 6 maanden 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers via het 
Vlaams-Nationaal Centrum Ont 
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len tel 015 209514 ref 366 

• Jonge vrouwelijke gediplo 
meerde gegradueerde vertaler 
en gegradueerde vertaler tolk 
Duits uit Schoonaarde zoekt 
aangepast werk Zich wenden 
red WIJ 

• Jonge man 27 jaar student 
kunstgeschiedenis zoekt een ka
mer aan schappelijke prijs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091 307287 

• Jonge dame 22 jaar gehuwd 
diploma A6/A3 steno-daktylo 
N en F zoekt een betrekking als 
klerk typiste 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge tel 091-307287 

• 23-jange jongeman, licentiaat 
pers- en kommunikatieweten-
schappen zoekt een betrekking 
HIJ IS bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem, 
senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge Tel 091-
307287 

• 26 jarige gehuwde licentiate 
Oudheidkunde specializatie 
Griekse numismatiek geaggreg 
hoger sec onderwijs zoekt be
trekking in Brabantse Voor ml 
tel 02/5691604 Volksvert Dr J 
Valkeniers 

• 18-jarige A6-A2 handels- en 
steno-daktylogediplomeerde 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan Voor ml tel Dr 
J Valkeniers, Volksvertegen
woordiger 02-5691604 

• Diëtiste en knmmoloog zoe
ken werk in het Brusselse 
Inl Renaat Van Stallen K Cop 
pensstraat 72 1990 Hoeilaart 
(02 657 37 29) 
• Man 38 jaar ongehuwd en 
wonende te Mechelen zoekt 
werk Diploma letterzetter A3 
Ervanng 13 jaar m drukkenj 4 
jaar als klerk Ref nr 348 
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24 Mensen van bij ons 

AALST. — „Na een moeiza
me zoektocht hebben we 
onlangs toch een minister 
bereid gevonden om te ant
woorden op onze suggestie 
om als artsen, mee te wer
ken aan de gedegen uitbouw 
van een rampenplan met het 
oog op de desastreuse ge
volgen van een nucleaire 
oorlog die In onze streken 
zou plaatsvinden. Het was 
uiteindelijk staatssekretaris 
Aerts die „de Vlaamse Medi
sche Werkgroep tegen de 

I Atoomwapens' van ant-
I woord diende. 

De bewindsman meldde ons 
t dat het rampenplan ter zake 
i bestendig in evolutie is. 

Huisarts Jef De Loof uit Aalst is 
sinds een aantal jaren begaan 
met het tegengaan van de eska-
latie die met kernwapens op 
gang werd gebracht en uiteinde
lijk in het geval van atoomkon-
flikt tussen de grootmachten Eu
ropa kompleet van de humane 
kaart dreigt te vegen. 

De voorzitter van de Vlaamse 
Medische Werkgroep tegen de 
Atoomwapens, heeft intussen in 
medische en paramedische knn-
gen enorme bijval gekregen. En 
in brede kringen een goed ge
hoor. Maar doof voor de opris
pingen van de medici blijven zeer 
veel politici, en vooral de be
windvoerders- Inmiddels dreigt 
"83 een mijlpaal te worden bij de 
voorbereiding van de Holocaust; 
dit jaar zouden immers die fa
meuze Pershing II raketten ook 
in ons land geïnstalleerd worden. 
Mocht zulks dé prestatie van het 
politiek jaar '83 worden, dan is 
voortaan ook het Vlaamse ge
west een knapbelicht mikpunt in 
het „nucleair teater'^ 

Grote nonsens 

Dokter De Loof en zijn mede
standers uit de medische wereld 
preken nu al een poos in de 
Belgische politieke woestijn. Hij 
begrijpt niet waarom de ogen van 
zelfs niet-deakundige politici in
zake nucleaire bewapening nog 
niet opengegaan zijn. 

Dr. J. De Loof: Jk begrijp dat niet 
elke t^ewindsman zoveel weten
schappelijke literatuur ter zake 
kan doornemen ais ikzelf en ande
re medici onderhand wél hebben 
gedaan. 

Maar ik t}egrijp niet dat men in gro
te mate doof blijft voor onze 6e-
vindingen en vragen, en vooral dat 
tal van ministers die uiteindelijk het 
voor het zeggen hebben in ver
band met atoombewapening en 
-installaties in ons land zelfs het 
gezond verstand niet laten wer
ken... 

Alleen reeds de militaire terminolo
gie, moet toch ook ministers van 
ons land tot nadenken stemmen. 
De strategische wapens die van
daag reeds opgesteki zijn, her en 
der, maar vooral gericht op de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Sta
ten, zijn bedoeUl als afschrikkings-
wapens ten aanzien van het 
„Sanctuarium", of heiligdom. Zo 
worden de VS en SU militair om
schreven. 

En wat betreft de taktische wa
pens dan, die de Britten nog tref
fender „Battlefield weapons' he
ten, die dan de „rest van de 
wereld' dienen te treffen (en Eu
ropa bij uitstek) die zijn in het 

maar dat het zeker niet pu
bliekelijk kan bekendge
maakt worden omdat het 
elementen van militaire ge
heimen bevat 
Het tekent toch wel op frap
pante wijze de trieste men
taliteit, de struisvogelpoli
tiek, van onze bewindvoer
ders inzake de nucleaire 
rampspoed die boven onze 
hoofden hangt Het is net 
alsof men bij de brandramp 
pas op het katastrofale mo
ment zelf de pompiers, am
bulanciers, enzomeer- zou 
tonen welke spuiten en 
brandwagens ze ter be
schikking hebben en hoe ze 
er moeten mee leren wer-
ken-

militaire jargon gericht op het „nu
cleair teater'-

Precies bij ons, in Europa, liggen 
de grootste voorraden taktische 
wapens opgeslagen. En dat moet 
ons toch (zonder kennis van tien
tallen geheime militaire rapporten) 
leren dat als er ooit een kernoor
log komt Europa het slagveld bij 
uitstek zal zijn..." 

In april vorig jaar hield de inter
nationale vereniging van de art
sen tegen atoomwapens een 
tweede kongres in Cambridge 
(VS). (In maart dit jaar wordt de 
derde kongreszitting in Rome ge-
houdenJ 

Vorig jaar gaf de'voorzitter van 
het Russisch instituut voor Bio
fysica, professor llyin, op het 
internationale kongres rucht
baarheid aan een studie van zijn 
diensten omtrent de gevolgen 
van een nucleaire oorlog die in 
Europa zou uitgevochten wor
den. 

Niet in het wilde weg, maar aan 
de hand van sociologische, mili
taire, geografische en andere be
cijferingen raamde de Rus llyin 
het aantal slachtoffers na een 
„gematigde Russische aanval 
op Europa' (met gebruik van 
„slechts 1.000 Megaton") op 
meer dan 313 miljoen, waarvan 
nagenoeg 117 miljoen onmiddel
lijk dodelijk getroffenen-
Dokter De Loof: „Men ziet niet in, 
of wil niet inzien, dat de atoom-be
wapeningswedloop zelfs militair-
strategisch besctK)uwd voor onze 
verdediging een grote nonsens /& 
Kijk, momenteel tellen we zo'n 
10.000 taktische tuigen die everh 
wel niet genoeg rijkwijdte hebben 
om Rusland hetzij te vernietigen of 
zelfs in defensieve positie te du
wen. 

Met de Pershing II (het vandaag 
omstreden taktische wapen dat 
tx)vendien ook nog zijn deugdelij
ke werking dient te bewijzenO 

^mi 
„Na het nucleair teater, 

hoort niemand je nog huilen! ff 
worden de zaken evenwel volko
men anders: als die raketten van
uit Europa op Rusland worden 
gericht (en dus ook nog op het 
cruciale moment perfekt werken) 
dan kan de NAVO, vanuit de 
lanceerttases bij ons g&'nstalleerd, 
meteen alle steden in Rusland van 
meer dan 150.000 inwoners in een 
minutenstrijd vernietigen. 
En of de Sovjet-leiders dan van
daag geen redenen zouden heb
ben om krikkel te worden...? 
Bovendien bedreigen die nieuwe 
atoomraketten niet alleen Rusland 
maar ook onszelf 
Het zijn wij die tot allereerste 
schietschijf worden gemaakt Tot 
nog toe kon rekening gehouden 
worden met ongeveer een kwart
uur alarm-kontrole op het moment 
atoom-alarm wordt gegeven. En 
zulks (telkens valse alarms) is 
inmiddels op anderhalf jaar niet 
minder dan 150 keer gebeurd! 
(Eén uitschieter bij de valse alarms 
duurde zelfs in de Verenigde Sta
ten zes minuten — alle voorberei
dingen voor tegenaanval werden 
genomen — en het zou nog min
der dan een minuut geduurd het> 
ben of de VS-president zelf werd 
er bij geroepen om de fatale oor-
logstyeslissingen te leiden..J 

Welnu, de Pershing-raketten — 
indien zij geïnstalleerd worden 
— kunnen vanuit Duitsland Mos
kou bereiken op 5 minuten tijd. 
Of dit nieuw militair element de 
leiders in het Kremlin niet in een 
nerveuze spanning zou brengen? 
Ook als die Pershings er staan, 
dan zullen valse alarms niet uit 
de lucht zijn- Met die nieuwe 
taktische wapens wordt zonder 
meer een strategische blunder t)e-
gaan. Hoe dan ook wordt de eska-
latie van atoomtiewapening, én de 
dreiging van nucleaire ooriog in 
Europa, met een forse ruk opge
dreven. 

Uiteindelijk is het ook zo dat de 
Verenigde Staten zelf onderhand 
70 <Vo van hun nucleaire wapens 
hebben geïnstalleerd op boten, 
vooral duikboten. 
Precies om de kwetsbaarheid van 
de bevolking tot een minimum te 
beperken!" 

Brain-washing 

„Bij ons worden alle strategische 
doelen in trosjes op het vasteland 
geïnstalleerd. En dan bovendien, 
afgezien van die fameuze nucleai
re tialans tussen Oost en West 
waarvan beweerd dordt dat men 
ze tracht in evenwicht te houden: 
momenteel varen in de oceanen 
minstens twee NAVO-duikboten 
(elk goed voor een kostprijs van 
100 miljard frank) die afzonder
lijk met hun 17 raketten, waarvan 
elk uitgerust is met 14 kernkop
pen, in staat zijn om Rusland 
kompleet te vernietigen. 

Terwijl al dat atoomtuig voorhan
denis, terwijl de VS atoomwapens 
strategisch te water op boten uit
rust zou men nu in Europa zoveel 
extra-raketten installeren die én 
Rusland nerveus maken én ook 
een kemkonflikt dtehterbij bren
gen door het feit dat de alarmpe
riode tot nauwelijks twee-drie mi
nuten wordt teruggebracht.. Het is 
voor mij gewoonweg krankzinnig." 

Dokter Jef De Loof 

— Over de omvang van de 
atoombewapening wordt nog on
verminderd zeer geheimzinnig 
gedaan. Waarom toch? 
Dokter De Loof: „Ik druk mij zacht 
uit als ik stel dat we te maken heb-
ben met een internationaal ge
orkestreerde desinformatie-cam-
pagne. 
Ook in de landen onder Sovjet-in-
vloed is er een brain-ws^ing. 
Maar na veel lektuur, diskussies 
met militairen, politici, én aktieve 
deelneming aan internationale 
symposia ben ik ervan overtuigd 
dat die brain-washing in hel Wes
ten op een subtieler wijze ge
schiedt dan in de Oostbloklan
den.' 
— U pleit tegelijkertijd voor een 
niet-installatie van nieuwe kern-
rakatten bij ons, én voor een 
betere voorlichting van onze be
volking. 
Dokter De Loof: ,Als die raketten 
er komen, dit jaar of later, dan zijn 
wij nog slechts ongelukkige figu
ranten in het nucleair teater dat de 
grootmachten opbouwen. Maar, 
als arts hebtien ik en mijn kollega's 
ook nog een andere preventieve 
opdracht 
Door het verspreiden van objek-
tieve informatie dienen wij de 
mensen, voor wiens gezondheid 
en heil wij werken, op de hoogte te 
brengen van onder meer het werk 
van valse profeten. 
Zo bij voorbeeki wat betreft de 
tmuw en verkoop van schuilkel
ders. Die bieden in ons land niet de 
minste veiligheid voor menswaar
dig overleven. 
Door een kumulatie van explosies, 
branden, nucleaire stralingen en
zomeer zullen de niet-dodelijk ge
troffen slachtoffers in ons land 
hetzij stikken, koken... of andere 
gruwelijke kwellingen beleven in 
de schuilkelders en zelfs geen 
overievingskansen vinden als ze 
het geluk hebt>en leverKl uit een 
schuilkelder te sukkelen. 

Men verwijst wel eens naar Zwit-
seriand en Zweden, maar daar 
dienen schuilkelders alleen voor 
bescherming tegen de „fallout": 
nucleaire stralingen na explosies -
verweg, en bovendien is een berg-
landschap méér beschermdend 
dan ons vlakke land met onge
remd waaiende winden." 
— Hoe dan ook geeft het te 
denken dat een wetenschappe-
lijk-ernstige, politiek-onafhanke-
lijke en militant-serene organi-
zatie als de „Vlaamse Medi
sche Werkgroep tegen Atoom
wapens' bij kontakten met de 
Belgische overheid van het kast
je naar de muur gezonden wordt 
Pertinente vragen worden hetzij 
niet hetzij weer ontwijkend be
antwoord. Vandaar dat dokter De 
Loof en zijnhonderden kollega's 
medici zich op eigen kracht in
spannen om inzake de atoomwa
penwedloop in Vlaanderen kor-
rekte informatie te verspreiden, 

(hugo de schuyteneer) 

vMENSEN 
1»ONS 

Dokter De Loof publiceerde zopas 
bij de uitgeverij Kritak (Leuven) een 
verhelderend boekje: „En niemand 
hoort je huilen." Inmiddels is de eer
ste oplage van ZOOO exemplaren al 
uitverkocht 

Een herdruk is in uitvoering. Voor 
informatiebijeenkomsten kan men 
kontakt nemen met o.a. Dr De Loof, 
Van de Woestijnestraat 18, Aalst Tel: 
053-2133.0a 
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