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Wat nu. 
Martens? 

De regering heeft van de sociale partners het ant
woord gekregen dat voor de hand lag. Het is «neen» 
geworden, weliswaar in verschillende toonaarden, 
maar over gans de lijn. Men moest echt geen feniks 
zijn om te voorspellen dat de Nationale Arbeidskon-
ferentie een flop zou worden. Martens had van meet 
af aan moeten weten, dat de sociale partners er fees
telijk zouden voor bedanken om de kastanjes uit het 
vuur te halen die de regering niet durfde aanraken. 
De hele opzet van deze konferentie is in de grond 
niets anders geweest dan een goedkope poging om de 
verdeeldheid van de regering te verdoezelen en om 
de verantwoordelijkheid af te wentelen op anderen. 
Er is opnieuw kostbare tijd verloren gegaan met een 
onvruchtbare en overbodige praatmaraton. De op
lossingen zijn thans moeilijker dan voordien. Het 
voornaamste resultaat van de paraatmaraton met de 
sociale partners is immers, dat de tegenstellingen 
nog aangescherpt zijn. 

Martens heeft vóór de Nationale Arbeidskonferentie 
toegezegd dat hij, bij ontstentenis van een akkoord, 
zélf voor het parlement zou komen met zijn mati
gingspakket. Dat is grootspraak geweest: indien hij 
geen water in zijn wijn doet en indien hij zijn versobe-
ringsmaatregelen niet verder afzwakt, zal hij over 
geen meerderheid meer beschikken. Want het njet 
van de sociale partners is goeddeels een njet vanuit 
zijn eigen achterban. 

Men mag immers niet vergeten dat het gesprek van 
de meerheidspartijen op de Nationale Arbeidskonfe-
rentie grotendeels een gesprek is geweest met zich
zelf. De vakbonden, wier njet het duidelijkst en kate-
goriekst was, zijn geen vage sociale drukkingsgroe-
pen die in het politiek luchtledige opereren. Zij beho
ren tot het establishment van de meerderheidspar
tijen, zij beschikken in de parlementsfrakties van de 
meerderheid en in de regering over zetbazen, wier 
politieke loopbaan door hen gemaakt of vernietigd 
wordt. Het is ondenkbaar dat deze stromannen, voor
al in de gegeven omstandigheden en na het katego-
rieke neen van hun broodheren, morgen de politieke 
moed zouden opbrengen die ze veertien dagen gele
den niet bleken te bezitten. 

De cirkel is thans volkomen rond en gesloten: de on
macht van de meerderheidspartijen is op de meest 
flagrante wijze gebleken. Indien Mariens zijn krach
teloos bewind nog verder wil rekken zal hij, gewoon
tegetrouw, zijn voorstellen en maatregelen moeten 
afzwakken. Het land zal daarbij nog dieper in de put 
geraken. Mocht hij onverwacht en overhoopt het 
been toch stijf houden, dan is het onwaarschijnlijk 
dat hij nog over een parlementaire meerderheid be
schikt. 

De Nationale Arbeidskonferentie heeft alleen ge
diend om het sluitend bewijs te leveren, dat het aan 
de belangengroepen en standen vastgekluisterde be
wind niet meer in staat is om politiek te opereren en 
dat het volkomen klem zit. 

Er zal méér nodig zijn dan een regeringswisseling en 
dan verkiezingen, om het land uit de modder te ha
len. 

tvo 

Foto van de week 
De dag voordat Rik Borginon naar aanleiding van zijn negen
tigste verjaardag te Brussel werd gevierd, overleed in het 
Waasland die andere onvergetelijke oud-strijder Amedee Ver
bruggen. Onze foto hierboven (v.l.n.r. Rik Borginon, Amedee 
Verbruggen en gewezen senator dr. Gerard De Paepe) moge 
een blijk zijn van de diepe erkentelijkheid van de huidige gene
ratie Vlaams-nationalisten voor de generatie die zichzelf en 
haar opdracht vond in de moddergrachten van de IJzer. 

Chips 
in opmars 

Biz. 10-11 

Een onverbloemde afdreiging 
'Niet ja, niet neen. Akkoord, maar 
met voorbehoud. Goede voor
stellen maar betere tegenvoor
stellen. Er zijn te veel lacunes. 
Het plan is eenzijdig. Het is soci
aal lapwerk"-

De onderscheiden belangen
groepen die een poos mochten 
aanzitten aan wat 'de Nationale 
Arbeidskonferentie» werd gehe
ten, hebben vorige dinsdag alle 
het zogenoemde «regeringsont
werp voor een sociaal akkoord» 
afgeschoten. Ze herhaalden hun 
gekende standpunten, en om 
voor de hand liggende opportu
nistische redenen (geen teleur
stelling wekken bij de achterban) 
heeft niemand van de deelne
mers aan de Arbeidskonferentie 
ook maar één stap toenadering 
tot de tegenspeler gezet 
Het opbod van de belangengroe
pen is op de spits gedreven. Het 

was niet weinig naïef van premier 
Martens om wat anders te ver
wachten. 
Naar verluidt zou het regerings
ontwerp voor versobering en her
stel nu eindelijk voorgelegd wor
den aan de instantie die als enige 
het mandaat van het volk heeft om 
het in goede vorm te gieten: het 
Parlement Er is het grotesk feit 
dat pariementsleden deze week 
wél uitgenodigd worden om de 
rijksmiddelenkïegroting te bespre
ken en aangemaand worden ze 
goed te keuren zonder dat ze één 
minuut inspraak kregen in het ver-
soberingsplan van de regering dat 
uiteraard ingrijpende budgettaire 
konsekwenties met zich mee
draagt 

Via de Nationale Arbeidskonfe
rentie werd kostbare tijd ver
speeld om tot de vooraf gekende 
vaststelling te komen dat werk

gevers en werknemers nogal wat 
tegengestelde belangen blijven 
verdedigen, dat ook de grote vak
bonden het zelf niet onderling 
eens zijn, én dat in de schoot van 
de ACV-vakbond zélf de eensge
zindheid tussen de vakcentrales 
ver zoek is... 
Terwijl premier Martens al deze 
sociale gesprekspartners de nodi
ge diskussietijd en ook wat amen-
denngsrecht toeliet heeft hij laten 
uitschijnen dat het mammoet-re
geringsontwerp aan de p>arle-
mentsleden zal aangeboden wor
den «als te nemen„. of te laten». 
Het is een onverdekte afdreiging, 
want de neen-stemmers worden 
nu reeds aangewezen als schuldi
gen voor een mogelijk nieuwe kri-
sis. 
Op deze wijze wordt de jjariemen-
taire demokratie nog maar eens 
een ezelsstamp gegeven. 
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TIJDELIJKSE AMBTENAREN 
Martens IV heeft, nadat zijn vlieger 
voor 2 % pensioenbijdrage voor alle 
ambtenaren niet opging in augustus 
'80, nu op 17 nov. '80 als een duiveltje 
uit een doosje de —1 tot —3 % voor 
alle ambtenaren getoverd (zijn ge
meente- en provincieambtenaren e.a. 
daar ook bij?) die meer dan 35.000 fr. 
bruto verdienen. Op het eerste gezicht 
zeer demokratisch. Maar... op de meer 
dan 812.000 personen in overheids
dienst (laatste telling: juni 79) zijn er 
meer dan 50.000 tijdelijke ambtenaren, 
plus kontraktuelen, tewerkgestelde 
werklozen (TW) en een aantal BTK'ers 
(Spitaels-jongens en -meisjes) in minis
teries en andere overheidsdiensten 
(b.v. enkele duizenden bij de regie van 
Post Telegraaf en Telefoon enzJ, die 
bij wijze van spreken er van vandaag 
op morgen kunnen uitgegooid worden. 
Bij Vadertje Staat bestaan meer dan 
5 statuten. Ikzelf ben tijdelijk ambte
naar, 40 jaar, universitair, nettowedde 
35.406 f r. Dus bruto een stuk boven de 
35.000. 
Mijn Leuvense studiegenoot Wilfried 
Martens, zei in augustus dat de ambte
naren iets moeten inleveren omdat ze 
vastheid var^ betrekking hebben. Met 
deze wetenschap gewapend, toog ik 
naar de personeelsdienst van mijn mi
nisterie (Ariaeid en Tewerkstelling). 
Daar werd mij verzekerd: «Dat is niets, 
van toepassing op de tijdelijken». Toen 
ging die 2 % de mist in door het verzet 
van het gemeenschappelijk front Nu 
duikt die maatregel opnieuw op in een 
andere vorm. Zou de regering Mar
tens IV eerst niet al die tijdelijken, kon
traktuelen, BTK'ers enz. in vast ver
band benoemen? Bij die gelegenheid 
kan men hen verzoeken te tekenen 
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dat ze volgens hun wedde 1 tot 3 % 
zullen inleveren. Wedden dat velen het 
graag hebben om... eindelijk wat be
staanszekerheid te krijgen? Verder 
kan men alle nieuw aangeworven amb
tenaren hetzelfde laten tekenen. «Ver
worven rechten» zijn verworven on
rechten. Dus daarna of gelijktijdig kan 
het pariement een wetsontwerp in die 
zin goedkeuren. 
Trouwens, een kamerlid had in maart 
78 1,3 milj. als pariementaire vergoe
ding, plus gratis openbaar vervoer, 
portvrijdom enz. Als hij minister wordt 
treedt niet zijn plaatsvervanger aan, 
zoals in Nederland moet maar hij mag 
lekker kumuleren met de «vergoeding» 
van minister, in maart 78 1,5 milj. «Het 
Paleis der Natie» vergeet niet te inde
xeren. 

R.d.N., Nijlen 

SCHILTZ EN IBEL 

Proficiat voor Hugo Schiltz met zijn be
noeming bij lt)el. Ingewijden en met-in
gewijden in de politiek kunnen Schiltz 
beoordelen en/of veroordelen. Het is 
in ieder geval een feit dat de VU in de 
nabije toekomst waarschijnlijk niet 
meer zo'n «all-round- bekwaam man 
als voorzitter zal krijgen. En dat bewe
ren zelfs vele niet VU-gezinden. Trou
wens, ook de andere partijen kunnen 
niet prat gaan op een voorzitter zoals 
Schiltz. 
In de huidige omstandigheden kunnen 
we ons evenwel afvragen of Schiltz in
dertijd met — en ondanks? — Egmont 
geen betere resultaten zou geboekt 
hebben als er nu zijn zonder Egmont 
en zonder VU! Op het ogenblik zelf 
leek dat misschien niet zo en lag daarin 
voor de CVP een unieke kans om door 
haar intriges en met een advies van de 
Raad van State — daarmee werd toen 
wél rekening gehouden — de Volks
unie in de ogen van de Vlamingen 
eens en voorgoed in diskrediet te 
brengen. 
Als we de toestand nu beschouwen en 
als we daarbij bedenken dat een fer
vent unitarist de skepter zwaait in de 
Vlaamse Gewestraad, dan ziet het er 
volgens ons toch niet erg rooskleurig 
uit 

M.-J. S, Maasmechelen 

«UNITAIR VLAANDEREN» 

Gelezen in «Wij» van 27 november II. 
Daar prijkt op de voorpagina in koeien 
van letters «J.H. tjevreesd voor unitair 
Vlaanderen». Mijn eerste reaktie was 
een gevoel van verbijstering. 
Bij het eerste zicht zullen vriend en te
genstander er uit besluiten dat de VU 
een Belgische unitaire partij aan het 
worden is met al de gevolgen vandien. 
Bij het lezen van bewust artikel had het 
niets met unitarisme te maken. Het 
was een pleidooi om het Heuvelland uit 
zijn achterstand te helpen op gebied 
van biblioteken enz. De man in de 
straat reageert daar echter anders op. 
Voor hem telt alleen hetgeen op de 
voorpagina prijkt en hij zal niet de min
ste moeite doen om de bedoeling te 
begnjpen. Degenen die er niet bij be
trokken zijn interesseert de achterstel
ling van een streek in het algemeen 
niet en bijgevolg wordt het artikel wei

nig gelezen. Het sticht echter alleen 
ontmoediging en verwarring bij leden 
en sympatizanten. De tegenstanders, 
weinig kieskeurig zoals zij zijn, hebben 
er wel een vette kluif aan. Moet men 
daar uit besluiten dat het kwaadwillig 
opzet is ofwel een ontstellend gebrek 
aan kennis van de reaktie van de mas
sa? Van onbegrip van een gedeelte 
van de verantwoordelijken van ons 
werk gesproken. Zij gooien herhaalde
lijk hun eigen ruiten in. 

A.W., Mutsaard-Laken 

HEUVELLAND 
Wij ontvingen uw blad van 17 novem
ber II., dank voor de aandacht voor ons 
werk. 
We weten dat in één uur gesprek on
mogelijk een allesomvattend en 100 % 
precies artikel kan opleveren. Maar 
toch... 
We zijn pijnlijk getroffen door de 
agressieve toon, door het omschrijven 
van tegenstellingen door het aangeven 
van uitersten als «kultuurpaleizen-, 
«dure mastodonten» (woorden die 
nooit werden gebruikt wel te groot 
voor ons). 
Verder is het ganse gesprek «sterk ge
kleurd» door eigen bedenkingen en 
omschrijvingen (zo bij voorbeeld over 
mevr R. De Backer) en door het ge
bruik van wat verteld werd volgens ei
gen goeddunken. 

Zo hebben we verteld dat mevr. de mi
nister naar het volksspel «Nooit brengt 
een ooriog vrede- kwam kijken en dat 
ze werd meegetroond naar het 
Streekhuis waar ze kort met spelers 
en speelsters sp>rak. En yi/aar ze ook 
verrast was door het keurige uitzicht 
van zaaltje, werkruimten en binnentuin-
tje. Uw medewerker gebruikt zo'n in
breng voor eigen winkel. 

Zo hebben we gesproken over de 
planwinter 1971-72 (met 700 betrok
kenen). We vertelden hoe we bij wijze 
van journalistieke voorstelling aan 
onze eigen mensen in ons blad de kern 
van het eindverslag brachten in de 
vorm van «open brief aan de regering» 
(geplaatst onder een brede foto van 
wel 36 regeringsleden). 

Maar ook dat de eerste minister ant
woordde met een uitnodiging aan ons 
bestuur, dat we te Steenokkerzeel ont
vangen werden door een regeringsde
legatie onder leiding van de h. D'Hoore, 
toen verantwoordelijk voor Streekeko-
nomie, hoe toen een werkkommissie 
rond ons plan opgericht werd met le
den van een 8-tal kabinetten. Daarover 
niets in het artikel, maar uw medewer
ker doet me zeggen over ons blad 
«waarin wij ook tot het adres van mi
nisters geregeld vrij agressief konden 
prikken». 

Hier draagt uw medewerker wellicht 
onbewust eigen bedenkingen over op 
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anderen. Wie ons kent weet dat we 
niet nalaten onze mening ook over het 
beleid waar nodig in te brengen, maar 
er wordt niet «geprikt- en nog minder 
«vrij agressief». 
In dat verband stoort het ons rond de 
kern van het beleid dingen te lezen die 
we tjeslist niet gezegd hebben. We 
vrezen écht dat het naar zelfstandig
heid groeiend Vlaanderen te zeer een 
stadsstaat wordt met onvoldoende 
aandacht voor het platteland. Uw me
dewerker ziet ook in die staat het soci
aal kultureel en volksleven afgebroken 
worden... 
Het artikel heeft ons beiden echt pijn
lijk geraakt We voelden ons gebruikt 
(^raag voegen wij er ook aan toe dat 
het scenario van het volksspel «Nooit 
brengt een ooriog vrede» groepswerk 
is, dat samen met ons, Stefaan Dehol-
lander en Wannes Vandevelde de tek
sten hebtsen uitgeschreven. Graag 
pluimen op de juiste hoeden. 

Jan en Marieke 
Hardeman-Demeester 

Kemmel 

HETZE? 

Wat hebben sommige katolieken te
gen de Vlaams-nationalisten? Vroeger 
werd met de katolieke dogmatische 
waarden het flamigantisme bestreden, 
zoals bij priester Daens of in 1928 door 
de Blauwvoeterie (AKVS) te verbie
den en de KSA op te richten. Vandaag 
is enkel de taktiek veranderd, niet het 
doel. Door kristelijke progressieve 
ideeën op de massa te spuiten zal de 
Vlaamse zaak wel worden vergeten. 
Zuid-Afrika en Nicaragua zijn veel be
langrijker dan wat er in je eigen huis 
gekseurt 
Zo ook in het Brugse Sint-Lodewijks-
kollege. Affiches over Nicaragua, te
gen kerncentrales en voor stemrecht 
voor gastartjeiders kunnen welig de 
schoolmuren sieren. Op hetzelfde 
ogenblik worden, omwille van «geen 
politiek op school», affiches over een 
Vlaamse meeting en zelfs van een 
Baskenavond verwijderd. (Een klein-
kunstavond ten voordele van de niet 
gesubsidieerde scholen in Frans Bas
kenland). 
Maar ja, wij Vlaams-nationalisten zijn 
gevaarlijke extremisten. Wij lopen niet 
mee in de pas van de kristenen voor 
het socialisme en zijn dus ultra-rechts. 
Let op want de na-ooriogse hetze is 
opnieuw gestart 

R.V., Brugge 

SOLIDARITEIT? 

Is het u ook niet opgevallen dat bij de 
t)espreking over de inkomensvermin-
dering en de solidariteitsbelasting ge
zinnen met kinderen gewoon gelijkge
schakeld zijn met personen zonder ge-
zinslasten. Hoe kan je anders verkla
ren dat bv. de solidariteitsbelasting in 
de overheidsdiensten voor een alleen
staande die 48.000 fr. bruto verdient of 
voor een gezinshoofd met drie kinde
ren die 48.(X)0 fr. bruto verdiend, de
zelfde is. 
Is het u ook niet opgevallen dat er 
geen rekening gehouden wordt met 
het feit of er in een gezin één of twee 
inkomens zijn? Vb. 48.000 fr. bruto 
door één kostwinnaar wordt belast 
maar 40.000 fr en 35.000 fr. door man 
en vrouw afzonderiijk verdiend wor
den niet belast met een solidariteitsbe
lasting. 
Voor gezinnen met één inkomen 
wordt de toestand in veel gevallen heel 
moeilijk. De thuisblijvende echtgenote 
wordt gewoon verplicht buitenshuis 
werk te zoeken. Stempelen mogen ze 
niet want ze hebben nooit gewerkt zie 
je! 

R.R, Diest 

AANBEVELING 
Aan briefschrijver H.V. uit Brugge 
(«Wij- van 20 nov. I.IJ die vindt dat de 
VMÓ de VU zo goed helpt beveel ik 
aan de buitenlandse pers over de 
IJzerbedevaart eens te lezen. 
Is het niet om te huilen als men ziet hoe 
de VMO de bedevaart en Vlaanderen 
in het buitenland aan het kapot maken 
is zonder enige gewetenswroeging? 

A.C., Aalst 

Wi | 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 j , 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

^ (deze week in Wk 
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Cambodja, 
het spookverhaal 
Knack-recJakteur Sus van Elzen was in 
Cambodja. 
Deze week beschrijft hij de fenixstad 
Phnom Penh, een stad die na jaren 
schrikbewind net niet verdwenen is. 

en verder: 

Twee processen: 
Kurt Assche in Kiel - de twee 
van Sint-Amandsberg voor de rechter 

intop: 
het proces van de Belgische reisindustrie 

1000 jaar Hoegaarden 
Dossier Vlaanderen: 
een balans van het Vlaams 
kunst- en kultuurleven. 

knack 
nu te koop 40 fr. 
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Mensen 

Wat nu met Martens? 
Het mislukken van de Nationale 
Arbeidskonferentie en het uitbli j
ven van een akkoord tussen de 
regering en de sociale partners 
zal een behoorlijke politieke 
staart krijgen. Volgens de belofte 
van eerste minister Martens 
moet de regering nu zelf de 
knoop doorhakken. Ze zal daar
tegen echter niet opgewassen 
blijken. Hoe kan men immers van 
een aantal minister verwachten 
dat zij tegen de vakbonden op 
zullen tornen, daar waar zij hun 
politieke loopbaan uitsluitend 
danken aan syndikale steun? In
dien de bom al niet vroeger barst, 
zou januari wel eens een heel 
sombere maand voor Martens 
kunnen worden. 

De eerste minister staat meer en 
meer geïsoleerd, ook in eigen 
partij. 
De enige verwezenlijking van 
deze man met zijn federalistisch 
verleden is het doordrukken, met 

de zegen van de unitaire esta
blishment, van een halve staats
hervorming die berekend is op 
het afremmen van het federalis
tisch élan. Zi jn mislukkingen op 
het sociaal-ekonomische terrein 
dreigen hem thans fataal te wor
den. Van een Martens-V zal er 
wel nooit sprake z i j n . 

De nieuwe ster 
Eyskens 
De afgang van Martens als eerste 
minister is krachtig in de hand 
gev^^erkt door zijn voorganger Leo 
Tindemans. De CVP-voorzltter zal 
echter hoogstwaarschijnlijk per
soonlijk geen garen spinnen bij het 
eventuele kapseizen van de rege
ring Martens-IV. De verscheurd
heid van de CVP, gesimbolizeerd 
door de tegenstelling Martens-Tin-
demans, is zo algemeen bekend 
geworden dat de partij niet meer 
opnieuw kan uitpakken met haar 
verkiezingsstunt anno 1978: de 
twee «grote voormannen» op één 
affiche. 

De CVP is de jongste maanden 
erg doende geweest een nieuw 
boegbeeld te zoeken om bij ver
kiezingen zowel Martens als Tin
demans naar het tweede plan te 
verwijzen. Een moderne en partij
politieke illustratie van het oude 
verhaal over twee honden die 
vechten voor een been, terwijl de 
derde er mee wegholt 

Alles wijst erop, dat de derde 
hond in het kegelspel Mark Eys
kens zal zijn. Een nieuwe «grote 
voorman»... 

Deze week dit... 
De KVS in Brussel was vorige 
zaterdag vol gelopen, tot in de 
nok. 

Ze kwamen uit alle hoeken van 
Vlaanderen, de vrienden, de 
lotgenoten, de hechte familie van 
de Vlaams-nationalisten. Slechts 
één verwittiging en ze waren op 
het appèl. De viering waarop ze 
niet konden afwezig blijven, was 
ook geen alledaags feit De 
gevierde is trouwens geen 
alledaagse figuur. Rik Borginon 
werd negentig jaar! 

Hij kon mijn grootvader zijn. En 
mijn eigen kinderen dringen al 
volop aan als een nieuwe 
zelfstandige generatie. Voor mij 
reeds ten dele, voor hen zeker 
is Rik Borginon een stuk 
geschiedenis. En welk stuk! 

Onloochenbaar zijn het 
historisch verloop van de 
Vlaamse beweging en de 
opgang van ons volk in zeer 
grote mate bepaald door de 
schranderheid en de bezielende 
overtuiging van een hele schaar 
Vlaams-nationalisten, waaronder 
Rik Borginon een leidinggevende 
rol heeft gespeeld. Zijn 
negentigste verjaardag was 
ongetwijfeld een uitstekende 

gelegenheid om het verleden te 
binden aan de toekomst Ik wil 
Ernest Vanden Berghe en Karel 

Lambrechts danken en 
feliciteren voor hun gelukkig 
initiatief. 

Het Vlaamse volk heeft in de 
voorbije eeuw een geweldige 
evolutie doorgemaakt Het is 
op)gestaan uit de koloniale 
verdrukking, de ongeletterdheid, 
de slaafsheid van het arm 
Vlaanderen van Stracke en 
Louis-Paul Boon. In de 
vernedering van de eerste 
wereldoorlog is de opstand 
geboren. Wat heeft het niet 
gekost aan geestelijke 
spankracht menselijke energie, 
psychisch en fysisch lijden, zelfs 
offers van het leven. 

Ik dacht hieraan vorige zaterdag 
en eveneens aan het zuchten en 
klagen van heel wat jonge 
mensen, voor wie het allemaal 
veel te traag gaat Sommigen 
zien het zelfs niet meer zitten en 
dreigen het strijdbeginsel op te 
geven. 

Met de verantwoordelijkheid die 
ik heden draag, voel ik sterk de 
ruggesteun van het verleden, 
maar ook de noodzaak de 

m 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Een proces 
Grosjean? 
Voor de Luikse raadkamer werd 
deze week de zaak-Grosjean op
geroepen. René Grosjean, gewe-

jongeren hierover voor te 
lichten. Hun motivatie, geduldige 
vastberadenheid en 
beginselvastheid kunnen een 
voedingsbodem vinden in het 
besef van de waarde van het 
offer. 

Want we zijn er nog niet 

Vorige zaterdag ontbrak alvast 
één man op het appèl. Een 
arbeider, kasseilegger, klein van 
gestalte, krom gewerkt maar 
groot en rechtop in zijn 
edelmoedigheid, eerlijkheid en 
trouw! Amedee Verbruggen, 
vriend en mede-fronter van Rik 
Borginon. Volgende zaterdag 
gaan we naar hem. Voor de 
laatste maal. 

zen beroepsmilitair en uitbater van 
het café des Sports te 's-Graven-
voeren, schoot in de nacht van 
23 september 1979 met scherp op 
Vlaamse Voerenaars. Hij kwetste 
verschillende mensen, waarvan er 
twee — de 21-jarige Kaspar Heu-
schen en de 16-jarige André Gil-
lard, beide uit de Voerstreek — 
een blijvende invaliditeit zullen 
hebben. 

Grosjean zat destijds amper een 
paar uur in de gevangenis, waar hij 
het bezoek kreeg van Happart Na 
zijn vrijlating werd hij door zijn 
geestesgenoten in de Voerstreek 
onthaald op champagne en bloe
men. 
Voor de Luikse raadskamer lieten 
zijn verdedigers «wettige zelfver
dediging» gelden. Uitspraak van 
de raadkamer en eventuele ver
wijzing naar de rechtbank of klas
sering zonder gevolg op 8 of 15 
december. 

Vic ANCIAUX 

De centen 
van Désir 
FDF-burgemeester Désir van S t -
Lambrechts-Woluwe heeft mee
gedeeld, waar hij de centen zal 
halen voor de organizatie van het 
anti-Vlaams referendum in zijn 
gemeente: hij zal ze vrijmaken op 
de post «informatie» van zijn ge
meentebegroting. 
Zodat de Vlaamse inwoners en 
belastingbetalers van St-Lam-
brechts-Woluwe financieel mee 
mogen opdraaien voor de propa
ganda machine van het FDF en 
de overige francofone part i jen! 

Bascour 
en de raad 
In een lang interview met de her
nieuwde «De Nieuwe» zegt P W -
senator Jan Bascour enkele be-
hartenswaardige dingen over de 
Vlaamse Raad. Bascour, burge
meester van St-Kwintens-Lennik 
en gewezen eerste voorzitter van 
de Kultuurraad, geldt als een 
Vlaams uithangbord van de P W . 
Als dusdanig stelt hij zich ook op 
in het interview met «De Nieu
we». Hij klaagt aan dat de Vlaam
se Raad nauwelijks een karrika-
tuur is van het Vlaams parlement 
dat hij zou moeten zijn. Hij stelt 
vast dat deze Raad niet eens de 
bevoegdheid heeft om te stem
men over de regeringsverklaring 
van de Vlaamse executieve en 
dat hij dus niet meer is dan «een 
koffiekransje». Hij beklemtoont 
dat die «Raad geen volwaardig 
autonoom parlement is, waar 
men steeds benadrukt heeft dat 
hij dit wel zou zijn». 
De kritiek van Bascour is juist en 
volkomen terecht Hel -koff ie
kransje» is echter de letterli jke 
uitvoering van de staatshervor
ming zoals ze in juli-augustus 
werd goedgekeurd door de 
meerderheid. 

Tot die meerderheid behoorden 
de P W en_ Bascour. 
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Vlaams en 
fascist 

moeten ophou-
Vlaamsgezinde 

De Franstaligen 
den met iedere 
en Vlaamsagerende als een «fas
cist» te bestempelen. Aldus vér-
klaart het Masereelfonds in een 
persmededeling over de stri jd te
gen opkomend fascisme en ra
cisme. 
En het fonds vervolgt: «Hef klu
wen waarin in 1945 het Vlaams 
aktiviswe werd gelijkgesteld met 
kollaboratie moet worden ont
ward. Unitaristen en franstaligen 
(die zelf met meer incivieken zit
ten opgescheept dan wij) probe
ren nog altijd de hele Vlaamse 
strijd te diskrediteren: 
Algemene amnestie vindt het 
Masereelfonds onaanvaardbaar, 
maar voor diegenen «d/e door de 
repressie ten onrechte of te 
zwaar werden aangepakt is am
nestie onvoldoende en moeten 
dringend alle sociale gevolgen 
van de veroordeling worden op
geheven: 

Oorlogs
misdadigers? 
Men nnoet in Landen, het uiterste 
hoekje van Vlaams-Brabant wo
nen om te bakkeleien over een 
motie die nergens op slaat 
SP-schepen L'Homme legde tij
dens de gemeenteraad een motie 
ter stemming, zelfs een ordemotie, 
v«̂ aarin -elke vorm van amnestie 
voor gewezen oorlogsmisdadi
gers» veroordeeld word t Tot op 
heden heeft niet één Vlaming een 
amnestie-eis geformuleerd voor 
oorlogsmisdadigers, misdadigers 
voor gemeen recht 
De SP en PVV keurden de motie 
dan ook goed. De CVP-gemeente-
raadsleden onthielden zich, waar
voor zij dan toch enige uitleg ver
schuldigd zijn. Of doelde schepen 
L'Homme met oorlogsmisdadigers 
op de slachtoffers van de repres
sie? Maar ook dan is de houding 
van de Landense CVP onbegrijpe
lijk. 

Zelfs 
„Le Monde" 
Inderdaad, zelfs het Franse dag
blad 'Le Monde» heeft ontdekt 
hoe fanatiek de Franstalige Brus
selaars wel zijn. 
In een bijdrage op 2 december 
stelt deze krant vast dat liefde 
voor het spel niet de enige voor

waarde is die de schaakklub van 
Etterbeek aan haar leden oplegt 
De tweede voorwaarde luidt een
voudig dat men de Franse taal 
moet meester zijn. 
Hopelijk zet «Le Monde> de 
zoektocht naar voorbeelden van 
Franstalig fanatisme verder. 

Nog mooier 
De regering heeft het nodig ge
vonden om een beslissing te tref
fen over het voortbestaan van de 
Vlaamse school te Komen: er zijn 
geen nieuwe handtekeningen ver
eist voor het volgend schooljaar. 
Alsof er ooit een ander besluit had 
kunnen uit de bus komen! 
De regering zou er beter aan doen 
zich eens te beraden over de 
maatregelen die zij zal treffen te
gen het Komens gemeentebe
stuur. Of krijgt dit stilzwijgend de 
toelating om zonder enige sanctie 
de wettelijke bepalingen met de 
voeten te treden? 

Kleine idioten 
Prof. dr. Karel van Isacker heeft 
afscheid genomen van zijn stu
denten, zijn kollega's, zijn univer
s i te i t Na meer dan dertig jaar les 
in geschiedenis, na meer dan 
5.000 uren spreken voor de klas. 
Zi jn afscheidsboodschap is een 
allerlaatste les geworden, mis
schien wel zijn belangrijkste: een 
lofrede aan de geschiedenis. 
Geschiedenis betitelde hij als 
•een dankbaar vak; omdat het 
onderwerp de mens is, maar het 
is vooral ook «een levensnood
zakelijk vak'. Van Isacker staart 
dan ook onbegrijpelijk aan tegen 
het feit dat "kleine idioten- het 
vak geschiedenis willen verban
nen: «De vernietiging van de ge
schiedenis betekent de vernieti
ging van de mens». 

Koude 
bevestiging 
Nog diezelfde dag werden de 
waarschuwende woorden van 
Karel van Isacker bevestigd. Het 
is 100 jaar geleden dat Albrecht 
Rodenbach op 24-jarige leeftijd 
overleed. Een gelegenheid voor 
de universiteit van Leuven, de 
universiteitsstad van Roden
bach, om dit passend te herden
ken. 

Tijdens de openingsplechtigheid 
van de tentoonstell ing «Roden
bach te Leuven» waren er welge
teld twee studenten aanwezig. 
Tijdens het colloquium, waarop 
de literaire en flamingantische 
betekenis van de Westvlaming 
werd onderzocht, telde men vijf
tien studenten. Slechts één stu

dententijdschrift achtte het no
dig een bijdrage te wijden aan 
Rodenbach, laat staan dat er één 
studentenklub een herdenking 
zou georganizeerd hebben. 
Initiatiefnemer prof. Roose aar
zelde dan ook niet om te stellen 
dat 'de studenten zich niet meer 
herinneren vanwaar zij komen, 
welke offers er gebracht zijn 
voor de vernederlandsing en wat 
men daarvoor aan idealisten als 
Rodenbach te danken heeft». 
Kortom, een pleidooi voor het 
vak geschiedenis en voor een 
universitaire leerstoel «de ge
schiedenis van de Vlaamse Be
weging» om het geheugen van de 
Vlaamse studenten op te fr issen! 

Na 20 
maanden... 
'Vermits de beklaagden Happart 
en Ghislain de Franse rechtsple
ging hebben aangevraagd, zal 
hun zaak verder afgehandeld 
worden door het gerecht van 
Verviers». 
Een zoveelste uitstel, meer dan 
anderhalf jaar na de feiten, en 
vrouwe Justit ie maakt nog geen 
aanstalten om gerechtigheid te 
laten geschieden in de zaak van 
Fons Madereel. 
Het is inderdaad reeds een twin
tigtal maanden geleden dat Fons 
op het nippertje aan de dood ont
snapte in de Voerstreek. Hij zal 
wel voor de rest van zijn leven in
valide blijven. Maar het gerecht 
zwijgt als verstomd. Niet in alle 
talen evenwel, want hoe hemel
tergend ook, de schutter Snoeck 
werd reeds na een paar dagen 
door datzelfde gerecht vrijgela
ten. Meet het gerecht dan toch 
met twee maten al naargelang 
het om een Vlaming of een Waal 
gaat? Vrouwe Justitie doet er 
best aan snel te handelen, alvo
rens de Vlamingen hun geloof in 
haar opzeggen! 

Al te bar 
Het loopt in dit land werkelijk de 
spuigaten u i t Het jongste voor
stel van de Société Générale tart 
eenvoudig elke verbeelding: 
'Wij willen wel onze verplichtin
gen in de staalsektor nakomen, 
wanneer de regering het licht op 
groen zet voor meer kerncentra
les». 

Na dergelijke uitspraak klinkt het 
beroep op de «morele» verplich
ting van de burger om te matigen 
in deze krisisperiode, meer dan 
belachelijk. 

De nieuwe eis van de Société is 
onaanvaardbaar. Het wordt drin
gend dat deze maatschappij haar 
reeds jaren aanslepende ver
plichtingen nakomt En over een 
eventuele uitbreiding van kern
centrales wordt door het parle
ment beslist en niet door een hol
ding. 

En de 
holdings? 
Het opiniepeilingsbureau lAO 
heeft een interessant onderzoek 
verricht naar de grondwettelijke 
en feitelijke leiders in dit land. 

Grondwettelijk oordeelden de on
dervraagden dat het bestuur in dit 
land waargenomen wordt door de 
regering, gevolgd door de koning 
en de volksvertegenwoordigers. 

Ook het feitelijk leiderschap ken^ 
den zij toe aan de regering, maar 
dan wel op de voet gevolgd door 
het ABVV en het ACV. 

Wij houden er evenwel aan dat 
het lAO-bureau te suggereren om 
bij een volgende gelegenheid aan 
de ondervraagden ook de moge
lijkheid van de holdings en de ban
ken als feitelijke leiders te vermel
den. 

Verleden week vrijdag — de dag voordat zijn 
vriend en strijdmakker Rik Borginon zou gehul
digd worden — stierf in de kliniek van gewezen se
nator dr. Gerard De Paep te Beveren, op de geze
gende leeftijd van 94 jaar, kasseilegger Amedee 
Verbruggen. 
We zullen hem nooit meer zien, de kleine man in de 
afgezakte broek. De arbeidersklak diep over zijn 
sneeuwblanke streuvels, gebarend met de steel 
van zijn pijp naar de toehoorders en sprekend — 
met sonore stem — over Vlaanderen. Op zijn 
doodsbrief staat geen enkele titel. Alleen de vast
stelling «Vlaams oud-strijder 1914-1918» en «lid 
van talrijke Vlaamse verenigingen». 
Amedee Verbruggen kwam uit een arbeidersgezin, 
waar tien kinderen moesten gevoed worden. Hij 
was op de lagere school een slim manneke ge
weest maar verder studeren zat er in die ti jd voor 
een arbeiderszoon niet in. Na de lagere school 
ging Amedee met zijn vader mee. Kasseien leggen. 
Die stiel is hem niet alleen van pas gekomen om er 
zijn brood mee te verdienen. Ook achter het front 
in de Grote Oorlog zorgde hij er voor, tussen twee 
vlagen als kanonnier in, dat de aanvoerwegen van 
de geallieerden proper gekasseid en berijdbaar 
bleven. Na de Tweede Wereldoorlog herlegde hij, 
opgesloten als «inciviek», de binnenkeer van de 
Gentse gevangenis. Tegen betaling van een paar 
pakjes tabak. Want hij had een pijp met grote kop. 
Zoals gebruikelijk bij kasseileggers, die niet om de 
halve meter kunnen stoppen. 
De kapitale belevenis in zijn jeugd is de oorlog ge
weest Als 17-jarige hoorde hij de oproep van ko
ning Alber t «Vlamingen, gedenk de Guldensporen-
slag». De rechtlijnige Amedee heeft de koninklijke 
oproep letterlijk gevolgd: in het Franstalig gekom-
mandeerde Belgisch leger ontdekte hij, dat hij af
stamde van die van 1302. 

Hij is die afstamming trouw gebleven, zijn hele har
de lange leven door. Terug van het front en de 
Frontbeweging gooide hij zich, met de grote harts
tocht die in dat kleine arbeiderslijf school, in de 
Vlaamse stri jd. Te Bazel, waar hij het opnam tegen 
het paternalistisch adellijk bewind van Vilain-XIV. 

In gans Vlaanderen, waar hij — de ongeletterde 
volksjongen — een gevierde spreker was naast 
hooggeleerde professoren en voormannen, de on-
klopbare debatter tegen al wie de zaak van Vlaan
deren verr ledt 

Zi jn omgang met de groten in de Vlaamse Bewe
ging, zijn hechte vriendschap met mensen zoals 
Borms of Staf De Clercq veranderden niets aan 
zijn sociale status en aan zijn grote eenvoud. 
In zijn redevoeringen gaf hij zich bloot zoals hij 
was: altijd sterk bewogen, soms ongemeen gees
tig en dan weer vlijmend scherp, met het gezond 
verstand en de rechtvaardigheidsdrang van een 
totaal onbedorven volksman. Hard, maar niet vul
gair en nooit een slag onder de gordel: steeds op 
het peil van zijn hoge overtuiging en opvattingen. 

Enkele jaren geleden droeg hij op Bedevaartdag 
de oude Vossenvlag naar de IJzertoren. Een on
vergetelijk beeld voor de tienduizenden die het ge
zien hebben: een kleine man op jaren, de handen 
boordevol met de grote vlaggestok en de polder-
wind in het dundoek. Een vechter, die zijn leven 
lang gewoon geweest was om tegen de wind in te 
gaan. Als het moest ook wanneer het stormde. 
Hij is de meest zuivere belichaming geweest van 
de ontvoogdingskracht van het Vlaams-nationalis-
me, ten bate van de kleine man in Vlaanderen. Ons 
allen heeft hij, naast het grote gebod der liefde, 
veel lessen in nederigheid gegeven. 
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Sociaal-ekonomisch m\ 
Nu alle deelnemende 
groepen aan de Nationale 
Arbeidskonferentie elk op 
hun eigen gevleugelde 
manier «Ja, maar nee» 
gezegd hebben in antwoord 
op de voorstellen van 
premier Martens om tot een 
centraal herstelakkoord te 
komen zit dit land alweer 
kompleet in de impasse. 
Vooral vanuit Waalse 
vakbondskringen wordt er 
met dreigende taal 
gesproken. Dat dit zou 
gebeuren hebben we reeds 
geschreven en kon het 
kleinste kind onderhand 
gissen. 
Dat met deze gang van 
zaken niet alleen het land 
nog maar eens zoveel 
weken stuurloos werd 
gelaten bleek de 
regeerploeg niet te deren, 
evenmin trouwens als het 
feit dat met het opzetten 
van het snel uit mekaar 
gespatte mini-parlementje in 
het Egmontpaleis de ware 
mandaathouders van het 
volk, de parlementsleden, er 
voor spek en bonen 
bijzaten. Zi j mochten net als 
elke burger (maar het zijn 
onderhand haast allemaal 
niet-aanwezige 
staatsburgers geworden) in 
kranten lezen en via radio 
en tv vernemen wat er 
tussen de belangengroepen 
bedisseld werd-
Wie luistert naar de man in de 
straat weet, dat het skepticisme 
van het gezond verstand aan het 
omslaan is in totale onverschillig
heid en afkeer voor het politiek ge
beuren. Het gebrek aan geloof
waardigheid van politiek en politici 
is gevaarlijker voor een gezonde 
demokratie dan het optreden van 
vooralsnog marginale groepen 
met totalitaire ideeën. Het herstel 
van tenminste een Ijasis van ver
trouwen in de politieke besluitvor
ming is dan ook een dwingende 
opdracht voor wie het met de par
lementaire demokratie ernstig 
meent Dit vergt méér dan het lou
ter sloganmatige onderstrepen 
van de rol van het parlement of 
het inroepen van abstrakte waar
den, zoals nogal vaak gebeurt in 
de politieke arena. "-̂  

Deze t)ekommemis wordt nog 
dringender in de huidige ekonomi-
sche en financiële krisis, die de 
groeps- en belangentegenstellin
gen binnen de maatschappij dreigt 
aan te scherpen. De tijd dat een 
betere verdeling van goederen en 
levenskansen gemakkelijk kon ge
beuren door een konstante groei 
van de welvaart is voorbij. Het 
krimpen van het ekonomisch 
draagvlak van onze welzijnsvoor
zieningen stelt ons voor scherpye-
re keuzen en nieuwe prioriteiten. 
Vooral de kansen van mindertje-
deelden komen in de verdrukking 
door de verdediging van voor
rechten en door de machtspositie 
van oude en nieuwere privileges. 

Gevaarlijk peil 
Dit alles kan onze parlementaire 
demokratie verder ontwrichten. 
De besluitvorming in regering en 
parlement dreigt uitgehold te wor
den tot de rol van een notarisklerk, 
die akte neemt van wat elders tus
sen machts- en belangengroepen 
wordt overeengekomen. Er zijn 
ontluisterende voorbeelden daar-

„Ja, maar nee..." 

Mandatarissen, nog wat méér 
dan notarisklericen 

van te vinden in onze programma
wetten: in vele problemen arbi-
treert de regering nog ternauwer
nood in het overleg tussen ge-
struktureerde t)elangengroepen 
en legt ze de notulen van dat over
leg voor aan het parlement dat 
goedschiks of kwaadschiks aan
vaardt 
Een aantal biezondere kenmerken 
van ons partijp>olitiek systeem, en 
in eerste orde het verzuild karak
ter ervan, kjeklemtoont nog deze 
tekortkomingen. De organizatori-
sche verzuiling heeft minder met 
ideologie te zien dan wel met 
machtsopb)ouw via service en 

dienstverlening. Ze vermengt de 
funkties van werving en uitdeling 
van publieke goederen en ze ver
toont dus strukturele kenmerken 
van machtskorruptie. 
Wij tjenaderen een stadium waar
in de eenvoudige, rechtvaardige 
toebedeling van publieke goede
ren en diensten voor verschillende 
verzorgingsfunkties niet meer ge-
waariaorgd is. De p)olitizering van 
de overheidsadministratie bereikt 
een peil dat onverdraaglijk wordt; 
ze wordt met een op)enlijk cynis
me bedreven. 
Deze en andere tekenen van het 
uithollen van de demokratie 

vergen een krachtige aktie. De 
Volksunie wil met een geheel van 
wetsvoorstellen en parlementaire 
initiatieven het — naar haar me
ning — wezenlijk debat daarover 
aan de orde stellen. 

De VU-wetsvoorstellen zullen on
derhandelen over de openb>aar-
heid van het l>estuur, beperking 
van verkiezingsuitgaven, de on
verenigbaarheden van mandaten, 
de verljetering van de parlemen
taire kontrole en kontrole op 
werking van vzw's die opgericht 
worden door overheidstjesturen 
of -instellingen. 

Dekreten... 
In 78 diende Maurits Coppieters, 
voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad, een klacht in tegen 
de warenhuisketen GB-Inno-BM-
Uniprix te Ternat 
Dit was het gevolg van vele 
klachten die op de Kultuurraad 
binnenkwamen In verband met 
het niet-naleven van het taaide
kreet in bovenvermeld waren
huis en de opslagplaats ervan. 
De klacht werd door de pers be
kendgemaakt en vormde tevens 
het begin van een groot aantal 
reakties van personeel uit ande
re warenhuizen in Vlaams-Bra-
bant waar dezelfde wanorde 
heersten. 

Maurits Coppieters nam vervol
gens kontakt met verschillende 
syndikale organizaties, met name 
het ACV, LBC, ACOD, ABW, 
ACLBV. 
Deze gesprekken handelden 
over de toepassing van het de
kreet van 17 juli 1973 bij de eerst
volgende verkiezingen voor de 
ondernemingsraden en de komi-
tees voor veiligheid en hygiëne, 
vooral in de Brusselse randge
meenten. Deze onderhandelin
gen verliepen positief. 
In 79 nam Etienne Wieme, voor
zitter van de werkgroep Taalge
bruik (ANV), kontakt op met ver

schillende Vlaamse verenigingen 
waaronder de Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen om 
een aktie te voeren tegen het 
taalmisbruik. 
Zo werden in de loop van '80 en
quêtes gehouden door de leden 
van de FW, W B , het Vlaams Ko-
mitee Brussel en de leden ver
bonden aan «Aktie Bruine Ge
meenten». 

Vlaams-Bral)ant elke dag en ge
ruisloos wordt voorgezet door 
grote warenhuisketens. 
Het ANV wil hiermee een alarm
signaal laten horen naar de over
heid toe. Zij moet niet alleen taal-

Koop 
Vlaams 
In Wallonië is sinds enkele tijd 
een konsumentenvereniging op
gericht die de Walen ertoe aan
zet om uitsluitend Waalse pro-
dukten te kopen. De aktie van 
deze vereniging is vaak negatief 
gericht in die zin dat ze een 
Waalse grootkonsument ertoe 
zal aanzetten liever bij een Luik
se of Henegouwse firma te be
stellen dan bij een Vlaamse. Vaak 
ook is ze positief: de vereniging 
suggereerde met sukses aan de 
minister van het Waalse Gewest 
dat voortaan slechts vestigings
vergunning zou gegeven worden 
aan grootwarenhuizen in Wallo
nië, voor zover ze er zich toe ver
binden om Waalse produkten 
aan te bieden. De vereniging 
neemt zich voor, binnenkort een 
gids van Waalse produkten uit te 
geven onder de naam «Duizend 
manieren om Waals te kopen». 
Deze gids zal zowel in Wallonië 
als in het buitenland verspreid 
worden. 

Wie neemt in Vlaanderen een 
dergelijk initiatief? 

+ 15.000 
Terwijl de regering zich onledig 
houdt met tijdrovende palavers in 
anti-chambres en kleine extra-par
lementaire parlementen en almaar 
talmt met het nemen van adekwa-
te herstelmaatregelen, blijft de 
ekonomische krisis ztoh steeds 
dieper en dieper ingraven. Na de 
nieuwe opmerkelijke stijging van 
het inflatiecijfer zijn er vorige 
maand in één klap zomaar even
tjes 15.000 werklozen bijgekomen, 
en worden er meer dan 365.000 
volledig werklozen geteld. 

Taal-
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

wetten fabriceren maar ook zor
gen dat die wetten worden toege
past 
Voor de toepassing van de taal
wetten worden gepaste akties 
voorzien. 

...en hun 
niet-
toepassing 

Kopen en verkopen is een dage
lijkse routine en grijpt diep in het 
gewone leven van de gewone bur
ger in. Wie elke dag een verfran-
sende invloed ondergaat kan dan 
ont)ewust de situatie als normaal 
gaan ervaren. 
Er werd vastgesteld dat niet alleen 
binnen in de warenhuisvestigingen 
in Vlaams-Brabant Brussel 19, en 
de zes randgemeenten heel wat 
schort aan het taalgebruik en aan 
het dekreet van 19 juli 1973 (het 
zogenaamde Septemk)erdekreet) 
dikwijls dode letter is gebleven, 
maar dat de verfransing van 
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Opinie 

Rik Borginon verleden zaterdag in de Brusselse KVS. Een 90-jarlge aan het woord, niet van op het podium, 
maar middenin de zaal tussen de mensen: een krachtige en bewogen stem die tot in de verste hoeken van de 
bomvolle zaal droeg. Als (officiële, maar late) erkenning van de grote diensten die deze Vlaams-nationalist aan 
zijn volk heeft bewezen: de toezegging van Rik Boel, dat aan Borginon de erepenning van de Vlaamse Raad 

wordt overhandigd. 

Vette jaren... 
Al jaren wordt er met ongeregel
de opstoten van overheidswege 
melding gemaakt van plannen 
om het openbaar vervoer nu 
eens grondig te reorganizeren en 
vooral te verbeteren. 

Minister Chabert heeft zo bij her
haling grootsprakerig gemeld: 
'nu breken echt de vette jaren 
van het openbaar vervoer aan'. 
Van behoorlijke beleidsingrepen 
van de achtbare heer verkeers
minister hebben we nauwelijks 
iets gemerkt 

(Terloops: in een publikatie van 
een autorijschool lazen we on
langs: «Chabert is weg van het 
ministerie van verkeer. Hete tra
nen hebben wij daar niet om ge
schreid. Geen minister van ver
keer heeft zo'n spoor van vernie
ling en wanorde achtergelaten 
als de eeuwig glimlachende Cha
bert . . ) . 

Nu goed, wat het openbaar ver
voer betreft pakt momenteel de 
mandaathouder Spitaels uit met 
een plan om het openbaar ver
voer, dat al jaren in krisistoe-
stand verderhotst, te saneren en 
verbeteren door fusie van de ver
schillende maatschappijen 
(spoor, buurtspoorwegen.). In '26 
werd dat ook nog eens gepro

beerd, met de verschillende 
spoorwegmaatschappijen dan. 
Wat blijkt bij het fusieplan van
daag vooral? Vervoerdeskundi-
gen wijzen erop dat de reiziger 
volkomen in de kou zal blijven 
staan. Tal van dienstlijnen zullen 
»gereorganizeerd worden- waar
bij in menig gebied reizigers 
morgen alleen nog op zichzelf 
zullen aangewezen zijn (te voet 
of met de wagen) voor verplaat
s ingen. 

Oat is nu eens wat men noemt: 
de vette jaren voor het openbaar 
vervoer. 

Populair 
bij jongeren 
Uit een peiling van het Interuniver
sitair Instituut voor Opiniepeilingen 
blijkt dat de jongeren er geen 
doekjes rond winden. Ronduit stel
len ze onverschillig aan te kijken 
tegen de Belgische politiek en die 
politiek zelfs belachelijk te vinden. 
Wat betreft de waardering voor 
politieke leiders halen enkel eerste 
minister Martens en de voorzitters 
Van Miert en Anciaux een positie
ve score bij de Belgische jeugd. 
Tindemans, Cools, De Clercq, Gol, 
Spaak en Vanden Boeynants zak
ken In hun eksamen en halen 
ronduit een negatieve kwotering. 

Scherpe 
alarmklok 
Vorige week werden de vijfjaar
lijkse wetenschappelijke prijzen 
van het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk onderzoek uit
gereikt De feestrede van prof. 
Hoste, voorzitter van het Fonds, 
was een scherpe veroordeling 
van 's lands gezagsdragers. 

Onomwonden luidde hij de 
alarmklok over de achterstelling 
van het fundamenteel onderzoek. 
Bij een nog verdere inkrimping 
van de financiële middelen moet 
men, aldus de voorzitter, 'vrezen 
dat dit zal leiden tot een geleide
lijke afbraak van het bestaande 
potentieel en tot een niet opbou
wen van nieuwe ploegen van be
gaafde jonge vorsers: 

De aanwezige ministers keken 
bij deze scherpe aanklacht nogal 
raar op. Alsof zij helemaal niet 
weten dat ons land enkel op 
«brains» als grondstof kan tellen. 

En dan heeft prof. Hoste nog met 
geen woord gerept over de 
Vlaamse benadeling binnen die 
achterstell ing. 

Juntb^abinet 
Ook binnen de regeringsploeg 
blijkt er een ware junta te bestaan, 
het zogenaamde kernkabinet 

Over de ministerraad of de rege
ringsraad Is reeds lang geen spra
ke meer. Een klubje van negen 
top-ministers bedisselt en beslist 
alles en nog wat ook materies die 
onder de bevoegdheid van een 
kollega niet top-minister vallen. 

Eigenlijk zou Vlaanderen zich 
moeten verfieugen over de sa
menstelling van dit kernkabinet: 
vijf Vlamingen en vier Franstall-
gen. Bij het overlopen van die vijf 
Vlamingen — Martens, Claes, 
Chabert, Swaelen en Wilkxkx — 
verdwijnt die vreugde al snel. Niet 
één Vlaams-gezinde, of men zou 
Martens als dusdanig moeten be
schouwen. 

PERSpe/^t/ef 
U O E W E L deze ti jd van het jaar méér doet denken aan NIK-NAKjes, 
• • staat in de polit iek nog alti jd de NAK centraal. NAK of nationale 
arbeidskonferentie. Inderdaad: nationaal — hoewel de ekonomische 
en politieke opvattingen grondig verschillen in Vlaanderen en Wallo
nië, om nog maar te zwijgen over de super-fraudeurs van Brussel. 
In alle kranten zijn levensgrote vraagtekens geplaatst achter de resul
taten van de NAK. Als u deze regels leest weet u al welk resultaat er 
bereikt is. Maar nu al kan gesteld worden dat het A B W onder Waalse 
druk, niet erg geestdrift ig is. Trouwens, zal het allemaal wel helpen? 

r > I E vraag stelt ook Het Belang 
' ^ van Limburg 
'Zal loonmatiging werkelijk de 
werkgelegenheid bevorderen? 
Zal een algemene inkomstenmati
ging geen verarming, verlies aan 
koopkracht voor een groot ge
deelte van de bevolking beteke
nen, met daaraan verbonden het 
gevaar voor deflatie, die de ekono-
mie wel eens zou kunnen remmen, 
in plaats van aanzwengelen? Zul
len het weer niet de werknemers 
zijn, die het meest zullen moeten 
inleveren, terwijl anderen, wier in
komsten men niet kent of die 
moeilijk te kontroleren zijn, aan 
matiging zullen ontsnappen, of er 
niet veel last van hebben? Zal de 
staat zelf ook wat zuiniger op zijn 
uitgaven toezien? Zullen maatre
gelen, bedoeld om misbruiken in 
de sektor van de werkloosheids
uitkeringen tegen te gaan, ook niet 
een groot aantal mensen treffen, 
die zouden willen werken, maar 
werkelijk geen werk vinden? Zul
len de zwaksten uit de maatschap
pij, de ergste slachtoffers van de 
krisis, niet nog verder achterop ra
ken? Zouden maatregelen tegen 
kumuls, strijd tegen zwart werk en 
belastingontduiking de werkgele
genheid, de staatskas en de socia
le kassen niet véél meer ten goe
de komen dan veel van de maatre
gelen die thans op het getouw 
worden gezet? 

Véél vragenl In feite allemaal te 
herleiden tot die éne hoofdvraag, 
waarop niemand het antwoord 
kan geven: maatregelen zijn nodig, 
jazeker, maar... zal het allemaal 

veel helpen?» 

O OK de VU heeft al bij herha
ling gesteld dat matiging niets 

oplost, zolang de regering geen 
globaal plan heeft opgesteld en 
ook uitvoert inzake de sanering 
van de overheidsuitgaven en echt 
werk nrraakt van een vernieuwd in
dustrieel beleid. 
Het enige wat de regering doet is 
met gulle hand (vooral Vlaams) 
belastinggeld in zieke en ten dode 
opgeschreven (vooral Waalse) 
bedrijven stoppen. Het Vlaams 
Ekonomisch Verbond heeft In een 
Roodboek de vinger op de wonde 
gelegd. 
Ook Gazet van Antwerpen wijst 
op de nefaste gevolgen van die 
verkeerd begrepen sinterklaaspo-
litiek. 
«De gevolgen van zulke politiek 
liegen er inmiddels niet om. Terwijl 
de overheid met gul gebaar geld 
pompt in verlieslatende onderne
mingen, dat achteraf weggegooid 
geld blijkt te zijn, zijn er geen finan
ciële middelen meer voorhanden 
om de krisis echt aan te pakken, 
om een echt tewerkstellingsbeleid 
te voeren. 
Onder het mom dat men de te
werkstelling wil redden worden 
hier ideologische opties genomen 
die niet de onze zijn en waartegen 
er ook niet genoeg kan gewaar
schuwd worden. Het treurige re
sultaat van de staatsinterventie 
spreekt ter zake boekdelen: als de 
regering niet snel het geweer van 
schouder verandert dan is het 
bankroet van de holding NV Bel
gië onafwendbaar geworden» 

IVI IET dat wij rouwig zullen zijn 
' ^ om het failliet van de NV Bel
gië, maar wij kunnen niet aanvaar
den dat Vlaanderen wordt meege
sleurd In de dieperik. Mocht Vlaan
deren over écht zelfbestuur be
schikken, dan zouden wij de krisis 
anders lainnen aanpakken omdat 
de werkkracht en het Initiatief van 
de Vlaamse volksmens torenhoog 
verheven staan bij de neiging tot 
passiviteit en bureaukratizering 
van de Walen. 
Maar intussen ploetert de NAK 
voort als een heus pariement 
want het échte pariement staat 
volledig buiten de krijtlijnen — 
zelfs niet als reserve, maar het zit 
gewoon op de toeschouwersban-
ken en mag straks boe-roepen of 
in de handen klappen als de wed
strijd gedaan is. Ook Hugo Derid-
der in De Standaard protesteert 
tegen deze afglijding van de de-
mokratie. 
'De tekst die uit de nationale ar
beidskonferentie is gekomen ver
toont al te veel gelijkenis met een 
regeerakkoord. Er worden zelfs 
materies in beslecht die nog 
steeds tot de exclusieve bevoegd
heid van de wetgever behoren zo
als het heffen, het vermeerderen 
of verminderen van belastingen. 

Er wordt in dit voorstel van cen
traal akkoord zelfs uitsluitsel gege
ven over de pensioenen en de 
vergoedingen van de parlements
leden. Als men weet dat het parle
ment zelfs aan de regering het 
recht ontzegde zich hiermee in te 
laten, dan weet men meteen welke 
weg werd afgelegd. 
Vanuit parlementair standpunt is 
deze buitenparlementaire consen-
sus-demokratie zeker niet aanbe
velenswaardig. De vraag rijst ove
rigens of deze evolutie voor de so
ciale partners zelf niet ongewenst 
is. 
Een van de onderhandelaars stel
de openlijk de vraag 'ofde sociale 
partners met uit hun jas gegroeid 
zijn: Velen hebben inderdaad de 
indruk dat vakbondsleiders en pa-
tronale vertegenwoordigers ver
antwoordelijkheden op zich laden 
op sociaal, ekonomisch, budgettair 
en zelfs fiskaal terrein, die ze on
mogelijk aankunnen, waarvoor ze 
niet gemandateerd zijn en waêr-
door ze ongetwijfeld in konflikt 
moeten komen met hun basis en 
met de parlementaire instellingen: 
Maar nog in De Standaard is een 
kommentaar verschenen van 
Manu Ruys, die veel aandacht ver
dient Naarmate het duidelijk 
wordt dat de socialistische vak
bond de resultaten van de NAK 
zal afwijzen, begint de Tlndemans-
clan van de CVP al openlijk vra
gen te stellen naar de leefbaarheid 
van Martens IV. 

4 DECEMBER 1980 
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Wetstraat 

Zoals te verwachten viel hebben 
de socialisten bakzeil gehaald. 
Braafjes stemden zij de begrotin
gen van buitenlandse zaken, bui
tenlandse handel en ontwikke
lingssamenwerking. Niet één SP-
kamerlid wees minister Nothomb 
erop dat hij geen enkele netelige 
vraag had beantwoord. Niet over 
de wapenhandel, niet over de 
NAVO, niet over Zaïre, niet over 
de Vlaamse achterstelling, niet 
over de atoomraketten. Niet één 
enkel bezwaar, enkel «ja». VU-
woordvoerder Frans Baert stond 
alleen met zijn protest 
Rustig heeft het parlement vorige 
w/eek verder geboomd over een 
reeks begrotingen, meestal meer
derheid tegen minderheid goedge
keurd. Alle ogen waren gericht op 
de — uiteindelijk negatieve — 
houding van de sociale partners 
tegenover het matigingsplan. Vol
gens de eerste minister is het nu 
de beurt aan de verkozenen om 
zich erover te buigen. Indien het 
ooit tot een samenhangend rege
ringsontwerp komt! In de wandel
gangen overheerst alleszins de 
mening dat het vierde kabinet van 

Rustig en afwachtend 
Martens stilaan mag uitgewuifd 
worden. 
Begrijpelijk dat het in een dergelij
ke sfeer van nakend afsterven 

rustig bleef. De Senaat praatte 
over de wedden van de bedie
naars van de erediensten en over 
de subsidiëring van de niet-kon-

In de Kamer hield Raf Declercq een fel opgemerkte, haast poëtisch gestemde, maar toch bikkelharde tussen
komst over het Belgisch gevangeniswezen: «Ik kan evengoed feiten, statistieken en getuigenissen naar voren 
brengen, maar dat zou zeker niets van het drama weerspiegelen dat schuilgaat achter wat kleinerend het op
sluiten van misdadigers wordt genoemd.» 

„Mundeleer f # 

De goedkeuring van de over
heidssteun aan de pers heeft in 
de Kamer tot enige verbale vin
geroefeningen geleid in verband 
met de verhouding tussen parle
ment en media. De liberaal Mun-
deleer diende daarbij een amen
dement in om de subsidies aan 
de dagbladen afhankelijk te ma
ken van de aandacht die besteed 
wordt aan de parlementaire 
werking, met vermelding van na
men van al diegenen die het 
woord voeren. Oftewel, volgens 
Mundeleer is de pers één van de 
zondebokken voor de ontwrich
ting van de parlementaire demo-
kratie. 

Enige uren later stond de begro
ting van de Kamer zelf op de 
agenda. Slechts de Volksunie 
achtte het nodig hiervoor een 
woordvoerder, André de Beul, af 
te vaardigen. Alsof er aan die 
werking niet kan gesleuteld wor
den, niets kan verbeterd worden. 
Waarmee geenszins gesteld is 
dat het parlement met alle zon
den van Israël moet beladen wor
den. Maar er kan nog heel wat ten 
goede veranderd worden. Lu
kraak citeren we uit de tussen

komst van André de Beul enkele 
aspekten die voor verbetering 
vatbaar zijn: de inrichting van de 
openbare vergadering, de rol van 
een interpellatie, de werking van 
de kommissies, de gelijktijdig
heid van vergaderingen, het hou
den van hoorzittingen, de be
roepsstatus van de parlementair, 
het kontrolerecht, de informatie 
van parlementairen, de informa
tie van het parlement naar de bui
tenwereld toe- Zovele items. Zo
vele leemten, waarvan de opvul
ling aan het halfrond alweer een 
frissere aanblik zou bezorgen. 
Met de vermelding van de naam 
«Mundeleer» in de dagbladen 
neemt de koorts van de parle
mentaire demokratie niet af. Het 
herstel van het vertrouwen in 
's lands instellingen is weliswaar 
een dringende opdracht voor 
elkeen, zowel voor de verkoze
nen zelf als voor de pers. Maar 
dat hoeft nog niet direkt een ge
leide informatie te betekenen. Of 
heeft Mundeleer nog een voor
stel in petto waarbij de wedde 
van de parlementair berekend 
wordt op basis van diens aanwe
zigheid in de Kamer? 

REL 
TJE 

De voorzitter: «De betrokken mi
nisters hebben gevraagd de inter
pellaties van de heren Jorissen, 
Poullet en Bruart, die op de agen
da van vandaag stonden, tot een 
volgende vergadering uit te stel
len. Ik stel voor die interpellaties 
op de agenda van volgende week 
of een latere vergadering in te 
schrijven." 
De heer Jorissen: -Ik heb vorige 
week aanvaard dat mijn interpella
tie werd verdaagd, maar mijn ge
duld is niet eindeloos. Ik begrijp 
niet waarom de minister zoveel tijd 
nodig heeft. Ik protesteer tegen 
het feit dat mijn interpellatie een 
tweede maal verdaagd wordt.» 
De voorzitter: «Ik begrijp uw pro
test, maar ik vraag begrip voor de 
uitdrukkelijke vraag van de minis
ter om meer tijd te krijgen.» 
De heer Jorissen: «Ik stel vast dat 
mijn uitdrukkelijke vraag minder 
zwaar weegt dan de uitdrukkelijke 
vraag van de minister.» 

(Senaat, Beknopt Verslag. Vergadering van 
donderdag 27 november 1980. biz. 116) 

fesslonele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen. Door dit laatste 
ontwerp wordt de vrijzinnigheid 
gelijkgeschakeld met het krlsten-
dom, het jodendom en de Islam. 
Ook de begrotingen van nationale 
opvoeding kwamen aan bod. Voor 
de VU-fraktle kwam Rik Vande-
kerckhove tussenbeide. Opmer
kelijk was vooral de tweede ver
daging van de lnterp)ellatle van 
Wim Jorissen over de niet-toepas-
slng van het advies van de Raad 
van State. Een zoveelste punt, 
waarover binnen de regering geen 
eensgezindheid bestaat? 

Brave socialisten 
Meest opvallend In de Kamer was 
de reeds vermelde plotselinge 
braafheid van de Vlaamse socialis
ten. Moet dan toch geloof gehecht 
worden aan sommige geruchten 
dat zij vanuit CVP-hoek op enige 
steun rekenen voor het dagblad 
«De Morgen»? 
Mundeleer van zijn kant heeft 
reeds bekomen wat hij wenste: de 
vermelding van zijn naam In alle 
kranten, voorwaarde volgens zijn 
amendement op)dat de pers van 
staatssteun zou kunnen genieten. 
Onder geringe belangstelling 
werd een reeks begrotingen af
gewerkt De begroting van de Ka
mer zelf vond nauwelijks één geïn
teresseerde: André de Beul Bij 
deze van justitie bleek gewoonte
getrouw de degelijke dossierken
nis van Frans Baert Nieuw was 
het justitieel optreden van Raf De
clercq: een prachtig menselijke en 
toch vrij harde tussenkomst over 
het Belgisch gevangeniswezen. In 
een kalmere Wetstraat-fjerlode 
komen we hierop zeker uitgebreid 
terug. 

Misschien zullen voor het jaarein
de toch nog alle begrotingen van 
1980 goedgekeurd geraken. Maar 
dan is er wel enige haast vereist 
want deze van Nederlandse Kui
tuur is nog steeds niet ingediend. 
Deze week bespreekt de Kamer 
de rijksmiddelen- en de rljksschul-
denbegroting voor 1981. De zin 
hiervan zal ons evenwel door de 
regering moeten worden bijge
bracht vermits over matigen en 
saneren nog niet één beslissend 
woord op papier staat. 

P-Sprokkels 
• BI] de begroting van de Dien
sten van de eerste minister merk
te Willy Kuijpers op dat de pers 
jaarlijks voor ongeveer 7,5 mil
jard fr. rechtstreekse en onrecht
streekse betoelaging van de staat 
ontvangt of 22,8 miljoen fr. per 
dag. Tevens hekelde hij de Vlaam
se benadeling In het wetenschap)-
pelijk onderzoek en pleitte hij voor 
een snelle uitbreiding van de be
voegdheden van de Raad van de 
Duitse Kultuurgemeenschap. 

• Naar aanleiding van de begro
ting van Gemeenschappelijke Kul-
turele Zaken peilde André De 
Beul naar de toestand van de mo
numentenzorg te Brussel. Deze 
valt immers onder gemeenschap>-
pelljk beheer. Volgens staatsse-
kretarls R. De Backer Is er een ge
brek aan financiële middelen voor 
restauratie. 

• Deskundig als steeds kwam 
Frans Baert tussen bij de begro
ting van Justitie. Daarbij had hij het 
voornamelijk over de achterstand 
in de rechtsbedeling, de onafhan
kelijkheid van de magistratuur, de 
eerstelijn-rechtshulp en het peni-
tehtair beleid. Hij sloot af met de 
vraag naar de invloed van de 
staatshervorming op gerechtelijk 
vlak en het verzoek om eindelijk 
een punt te zetten achter de na
sleep van de repressie. 

. • Raf Declercq van zijn kant 
ging uitvoerig In op het Belgisch 
gevangeniswezen. De opvang van 
gedetineerden, hun hulsvesting, 
verzorging en begeleiding, hun 
voorwaardelijke invrijheldsstelling, 
hun vrijlating... al deze problemen 
benaderde hij op een zeer ge
voelsmatige, menselijke wijze. Zijn 
besluit: «Geef de gevangenissen 
een menselijk gezicht» 

• Enige herrie ontstond in de Ka
mer betreffende de samenstelling 
van de kommissie die de begro

ting van het Brussels gewest moet 
onderzoeken. Het standpunt van 
de VU werd verwoord door Hugo 
Schiltz: betreffende Brussel is er 
nog steeds geen overeenkomst; 
zodoende moet de Brusselse be
groting onderworpen blijven aan 
de bevoegdheid van het nationaal 
parlement 
• In zijn tussenkomst bij de be
grotingen van Nationale Opvoe
ding pleitte Rik Vandekerckhove 
voor de integratie van de Ekono-
mische Hogeschool van Limburg 
en de uitbreiding van het Limburgs 
Universitair Centrum. Tevens be
twistte hij de tesis van minister Ca-
lewaert dat de universitaire expan
sie mislukt zou zijn. 
• Om onbegrijpelijke redenen 
werd In de Senaat een tweede 
maal de interpellatie van Wim Jo
rissen over «de niet-toepassing 
van het advies van de Raad van 
State betreffende de Brusselse 
randgemeenten met faciliteiten» 
verdaagd. De regering zit blijkbaar 
erg verveeld met het advies. 
• Uit een schriftelijke vraag van 
Emiel Vansteenkiste vernemen 
we dat de leden van de Raad van 
Beheer van de NV Fabeita-Ninove 
voor elke vergadering een zitpen-
ning van 3750 fr. opstrijken. 
• Bij de Brusselse G O M zijn 
22 personeelsleden tewerkge
steld, waarvan 10 Nederlandstali-
gen. Het antwoord op een vraag 
van Jef Valkeniers leert tevens 
dat deze Nederlandstaligen vooral 
de lagere funktles bekleden. 
• In de posterijen van Komen, 
Moeskroen en Edingen zijn 
206 personeelsleden tewerkge
steld, waarvan 202 Franstallgen en 
slechts 4 (vier) Nederlandstaligen. 
Daarenboven verneemt Joos So-
mers van minister Wlllockx dat 
67 personeelsleden niet voldoen 
aan de vereiste kennis van de 
tweede landstaal. 
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8 mi Onze wereld 

El Salvador, een land dat God vergat 
RSA — Het valt niet met zekerheid te voorspellen hoe de toekomst er 
morgen In El Salvador zal uitzien. Niet ver van San Salvador werden 
vrijdag van vorige week zes guerrillaleiders doodgeschoten, nadat ze 
eerst waren ontvoerd in een door de jezuïeten geleide hogeschool 
waar zich de kantoren bevinden van «Rechtshulp», een organizatie 
die onder de leiding staat van het aartsbisdom en opkomt voor men
senrechten. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering en de moor
den werd inmiddels al opgeëist door de uiterst-rechtse Maximilian 
Hernandez-brigade, een van de vele para-militaire groeperingen die 
aansprakelijk zouden zijn voor 80 "/o van de 6.000 moorden waarvan 
sinds 1 januari 1980 door de internationale persagentschappen mel
ding is gemaakt Dat de guerrilleros ten huize van de jezuïeten werden 
opgepakt heeft niets met een toeval vandoen, maar met de omstan
digheid dat de klerus zich in naam van de bevrijdingsteologie sinds 
jaar en dag achter ultra-links opstelt Wij gaan ons hier niet verdiepen 
in die bevrijdingsteologie. De Salvadoraanse klerus en zijn speer
punt de jezuïeten, moeten maar zelf hun peultjes doppen. 

Even het rijtje langs van de belang
rijkste gebeurtenissen sinds 15 
oktober 1979. Die dag Immers 
werd het bewind van president 
Carios Humberto Romero, een ge
neraal van de krijgsmacht door 
gematigde elementen van het le
ger in de grond geboord. Als reak-
tie tegen het feit dat die gematigde 
militairen al te gewillig de oekazen 
van ultra-rechtse officieren uit
voerden, dat ze de gewelddaden 
van uiterst-links en uiterst-rechts 
niet konden of wilden intomen, 
kwam dan op 3 januari 1980 een 
burgerlijk-militaire junta tot stand, 
die tot vandaag de teugels van het 
beleid in handen houdt Die junta is 
samengesteld uit twee kolonels 
van de landmacht o.a. Adolfo Ma-
jano, een van de vooruitstrevende 
leden, twee kristen-demokratische 

demokraten. Junta-lid Duarte zegt 
dat die organizatie door de jezuïe
ten ten doop werd gehouden-
Niet eenvoudig 
Men kan de situatie in El Salvador 
niet afdoen met het simplistische 
«four legs good, two legs bad
waarmee Orwell in Animal Farm 
de goede arbeiders van de slechte 
kapitalisten scheidt Voorzeker 
denkt geen zinnig mens eraan het 
op te nemen voor de Eskaders 
van de Dood, voor huurmoorde
naars in dienst van rijke reaktionai-
ren. Maar vandaag cirkelt alles 
rond de vraag, hoe de dulzeling-
wekkend-diepe kloof te vernau
wen, gebeurlijk te overbruggen 
tussen de schatrijke koffiebazen 
en grootgrondbezitters aan de 
ene kant en de grote meerderheid 

Carlos Humberto Romero 

burgers (een van die twee is José 
Napoléon Duarte, voorzitter van 
de kristen-demokraten) en een 
politiek niet-gebonden arts. Dus
ver houdt de burgerlijk-militaire re
gering zich overeind tegen de 
aanvallen zowel van uiterst-links 
als van uiterst-rechts, wat op zich
zelf al goed is voor een certifikaat 
van degelijkheid. Ultra-rechts re
kruteert uit het leger waar nog 
veel fervente volgelingen zitten 
van ex-president en diktator Car
los Romero. Uiterst-links kaetrekt 
zijn guerrilleros uit verzetsorgani-
zaties zoals het Revolutionaire 
Volksblok, de Volksbevrijdingsbe
weging, militante linkse vakbon
den en een tiental andere groepe
ringen. De linksradidalen zijn veel
kleurig in hun rode variëteit welis
waar verdeeld over beleid en per
sonen, maar met leiders die 
onverdeeld en zonder uitzonde
ring achter leninistisch-marxisti-
sche opvattingen en streefdoelen 
staan. Hier bovenop bestaat sinds 
april 1980 het overkoepelende 
Frente Democratico Revoluciona-
rio (F.D.RJ, een politieke alliantie 
van kommunisten, sociaal-demo-
kraten en afgescheurde kristen-

van 4.800.000 Salvadoranen: India
nen, Ladinos (gemengd uit Span
jaarden en Indianen) blanken en 
kreolen die vandaag niet weten 
hoe ze morgen zullen overieven. 
Politiek is vanouds de kunst der 
mogelijkheden. Het is al te gemak
kelijk verontwaardigd los te bar
sten tegen de Amerikanen en te
gen de hele Salvadoraanse oligar
chie, die al meer dan een halve 
eeuw eigenmachtig de lakens uit
deelt Moeilijker is het werk te ma
ken van belangrijke positieve her
vormingen. De grote persagent
schappen hebben melding ge
maakt van de naasting van bijna 
300 der grootste boerderijen, die 
overgedragen werden aan boeren 
zonder land. Ook heeft die rege
ring partikuliere banken genationa-
lizeerd, het minimumloon opge
trokken. Amerikaanse leningen 
werden aangewend om grootse 
op)enbare werken te financieren. 
Dit is voor de verpauperde Salva
doranen alvast beter dan een link
se revolutie, die bovendien tot mis
lukken is gedoemd zolang de mar-
xisten-leninisten niet kunnen reke
nen op de integrale steun van het 
volk, zolang ze militair niet opge

wassen zijn tegen de macht van 
het leger. Zolang is er ook geen al
ternatief voor de tjewindvoerende 
ploeg. 
Wel is het zo dat die regering niet 
langer de kool en de geit kan spa
ren. Wat in dit door God vergeten 
land onrechtvaardig is moet met 
de wortel worden uitgeroeid. 
Lankmoedigheid ten aanzien van 
ultra-links en meer nog van ultra
rechts geweld kan de indruk van 
besluiteloosheid en dubbelzinnig

heid helpen bestendigen waaraan 
het volk van El Salvador vandaag 
beslist geen boodschap heeft Dit 
in lijden en verdrukking geharde 
volk is biezonder gevoelig voor 
wat aan de top gebeurt Eerst 
stond de massa vijandig tegen
over het bewind van kolonels en 
burgers omdat ze vreesde, dat de 
sociale hervormingen zouden 
vastgeschroefd worden, vandaag 
kijkt diezelfde massa afzijdig de 
kat uit de boom. Morgen kan ze 

zich achter de regering scharen 
als die het aandurft de terreur van 
de ultra's uit te schakelen. Slaagt 
ze hierin niet dan staat El Salvador 
voor een escalatie van geweld 
waarvan de arbeiders en boeren, 
de eeuwige verschoppelingen in 
Centraal- en Zuid-Amerika, het 
grootste slachtoffer worden. Dan 
komt uiteraard ook niets terecht 
van een demokratisch regime 
door de burgeriijk-militaire rege
ring voor 1982 beloofd. 

Jiang Qing 
RSA — Al in 1966 heeft Mao de 
hele kommunistische partij van 
China op ideologische kankerge
zwellen doorgelicht De kulturele 
revolutie die hieruit volgde was 
een late reaktie op het intermezzo 
van de «Honderd Bloemen» waar
mee hij in 1957 zijn politiek van 
verdraagzaamheid had aangekon
digd. Maar in '67 was het amen en 
uit met de tolerantie. Het uur van 
de revolutionaire waakzaamheid 
was aangebroken, van zinloos 
moorden, martelen en uitzuiveren. 
Omdat ze die waanzinnige bedoe
ning met volle overgave heeft 
meegemaakt moet Jiang Qing, 
Mao's weduwe duizend doden 
sterven, in tien stukken worden 
gehakt levend worden gevitó en 
opgestookt Zo zingen Chinese 
schoolkinderen vandaag. In Pe-
kings keizerlijke parken wordt hun 
door ijverige opvoeders geleerd 
hie iemand vakkundig te stenigen. 
Ook dat nog. Er is geen rem op de 
stelselmatige verguizing. Van de 
hoogste toppen is Jiang Qing 
neergestort in een vochtige ker
ker en werd ze «gepromoveerd» 
tot chef van de Bende van Vier. 
Haar naam is alleen nog goed als 
symbool van de mislukte politiek 
van een hele generatie, tegelijk 
luidt die naam in de geschiedenis 
van de Chinese Volksrepubliek 
een historisch keerpunt in: de «de-
maoizering». Zo zeggen de nieu
we bewindslieden. 
Jiang Qing werd in 1914 uit een 
burgerlijk konfucianistisch gezin 
geboren. Al vroeg werd ze lid van 
de KP In het begin van de jaren 
dertig treedt ze te Shangai op als 
kommunistische toneelaktrice, 
naar veriuidt met wisselend suk-

ses. Daar liep ze ook te zwieren in 
groene zijde en zwart satijn en 
leefde er allesbehalve proletarisch 
onthecht.. In 1937 trekt ze mee 
met de rode rebellen van Mao. Het 
is de periode van de legendari
sche «Lange Mars» door Mao zelf 
in een dichtbundel geëvoceerd. 
Als ze hem voor het eerst ont-

'Was het een misdaad, beschuldig 
dan de grote dode' 

moet bezwijkt ze voor de «geniale 
leider, krijger en dichter», allicht 
nog het meest voor de dichter. 
Twee jaar later is ze de vierde 
echtgenote van de grote «roer
ganger». Van dit ogenblik af schiet 
haar naam (en carrière) als een 
knetterende fusee de hoogte in. 
Zij wordt hoofd van de afdeling 
Kuituur bij het centraal komitee. In 
die hoedanigheid kan ze naar wil

lekeur beschikken over kunst en... 
propaganda. Van hieruit zal ze, zo
als nu blijkt haar ondergang be
werken. 

Als mens is Jiang nooit duidelijk 
overgekomen. Wat wij van haar uit 
haar glorietijd weten heeft ze des
tijds zelf in de computer gestopt. 
Wat vandaag uit de bus komt is 
vinding en verdichting van haar 
belagers. Wel staat vast dat ze zo
als Evita Peron, miss worid Imelda 
Markos en mevrouw Banderanai-
ka via een mengeling van seks, ne
potisme en een mespuntje ideolo
gische bewogenheid tot de regio
nen van de grote politiek is opge
klommen. In de viriele kracht van 
de «roerganger» lag tegelijk zijn 
gevaariijke zwakheid. Het «eeuwig 
vrouwelijke» trok hem aan. In de 
grotten van Yennan heeft pientere 
Jiang haar heer en meester een 
heel pakket bevoegdheden ontfut
seld. Eens met macht bekleed 
heeft ze geen zwakheid meer ge
kend. Ze werd zoals haar moeder 
was geweest: afstandelijk en on
genaakbaar. 

Als komediante begonnen eindigt 
Jiang Qing in een tragische hel
denrol... als slachtoffer van een 
showproces. In haar laatste rol zal 
ze hard van zich afbijten. De straf
fen die ze als confetti heeft uitge
strooid zijn nu haar deel gewor
den. Maar haar grote uitdaging is, 
dat alles wat haar vandaag wordt 
aangewreven gebeurd is naar 
Mao's wil. «Was het een misdaad, 
beschuldig dan de_ grote dode». 
Raadselachtig, stoïcijns en buiten
gewoon schrander staat ze voor 
haar rechters. Het is haar nu al aan 
te zien, dat het niet tot autokritiek 
zal komen. 

4 DECEMBER 1980 
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Leefmilieu 

Er was een tijd dat het voor een gemeente ongelooflijk sjiek stond te 
kunnen uitpakken met een industrieterrein. Voor heel wat plaatselijke 
politici was de slogan «Werk in eigen streek» ergens op de rand van 
hun gemeente of stad een enorme plak grond te onteigenen, daar stra
ten door te trekken en dan maar zitten wachten tot de «vooruitstre
vende, dynamische en jonge» industrieel kwam opdagen met de sta
pel gedurfde plannen onder de arm. Op sommige plaatsen is het sce
nario zo verlopen en was het industrieterrein werkelijk een zegen 
voor de plaatselijke bevolking. Doorgaans bleek het echter bij een 
zinloze vernietiging van landbouwgrond. Bovendien zijn onze indus
trieterreinen weinig arbeidsintensief, zodat ook het argument van de 
tewerkstelling niet langer speelt! 

Belgische 
industriegrond 
voor de helft braak 
Uit het antwcxjrd door de nninister 
van Ekonomische Zaken op een 
vraag van VU-kanneriid Jaak Ga
briels blijkt dat eind 1979 In ons 
land 25.374 ha uitgeruste indus
triegrond voorhanden was waar

van er slechts 12.388 ha beschik
baar waren. Als vertegenwoordi
ger van Limburg vroeg Gabriels 
bijkomend een gedetailleerd over
zicht van de industriegronden in 
zijn provincie. 

Ontmoetingsdag 
van Bond Beter 
Leefmilieu 
(Vlaanderen) 

jft*i? 

Milieubeweging 
en politiek engagement 
Nu zaterdag 6 december organi-
zeert de Bond Beter Leefmilieu te 
Mechelen een ontmoetingsdag 
rond het aktuele tema «Milieube
weging en Politiek Engagement». 
De zittingen gaan door In het audi
torium van het Kultureel Centrum 
van 9 u. 30 tot 17 u. 30. In de roton
de van het conservatorium wordt 
een tentoonstelling op>gezet rond 
hetzelfde tema. 
Op het programma staat o.m.: 
• De houding van de Bond Be
ter Leefmilieu, wat niet noodzake
lijk de stelllngname hoeft te zijn 
van de aangesloten organizaties; 
• Een hlstorisch-wetenschappe-
lijk overzicht van het politiek op
treden van de milieubeweging, de 
opkomst van de groene lijsten en 
de sociologische aspekten ervan; 
• Een politieke keuze zowel 
voor als tegen een groene partij; 
• De plaats van de milieubewe

ging in het vormingswerk. 
De Bond van Vormings- en Ont-
wikkellngsorganizaties, de Centra
le voor het Socialistisch Kultuur-
beleid, het Instituut voor Politieke 
Vorming, het Koördinatlecentrum 
voor Liberaal Soclo-Kultureel Be
leid, het Frans Masereelfonds en 
het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel verlenen hun medewer
king, evenals Herman Delaunols, 
Roeland Dirks, Mark Dubrulle, Ple-
ter Leroy en Guido Van Steenber
gen. Moderator is professor dr. 
LP. Suetens. 

Inschrijvingen: door vooraf 300 fr. 
per persoon te storten op reke
ning 427-9082201-48 van BBL-
Vlaanderen, met vermelding «ont
moetingsdag» (jongeren beneden 
de 21 jaar betalen halve prijs). Ook 
ter plaatse kan nog worden Inge
schreven. Meer inlichtingen: 02-
230.94.10. 

H^ 

Verloren 
landbouwgrond 
Sinds 1974 Is de bezettingsgraad 
van de industrieterreinen nooit ho
ger geweest dan 51 %, toch wer
den er sinds 1974 nog bijna 
4.000 ha aangewend om industrie
terreinen aan te leggen. 
Jaak Gabriels: 'Ongetwijfeld is 
nu het ogenblik van bezinning aan
gebroken. Nu in gans België nog 
12.388 ha braak liggen moet bij 
voorkeur een aktieve stimulerings-
politiek voor deze terreinen ge
voerd worden. Daartoe kan onder
meer een deel van het kapitaal dat 
tot nog toe voor infrastruktuur-
werken werd uitgetrokken, aange
wend worden. Want hier gaat het 
over ettelijke miljarden. 
Ook dient dringend de mogelijk
heid onderzocht om via jaarlijkse 
kontrakten grote delen van de 
braakliggende gronden ter be
schikking te stellen van de land
bouw want het overgrote deel van 
de nog braakliggende 12.388 ha 
zijn meestal vruchtbare landbouw
gronden geweest die nu voor 
niets meer gebruikt worden en en
kel werkloosheid in de hand heb
ben gewerkt Hoeveel landbou
wers moesten immers hierdoor 
met hun bedrijf stoppen? 
Daarenboven wordt de bruto-op-
brengst van iedere ha landbouw
grond door de fiskus geschat op 
ongeveer 25.000 fr per ha zodat 
men kan beweren dat in 1979 al
leen al 309.700.000 fr minder bru-
to-bedrijfsinkomsten kon aange
geven worden. Laat dat netto de 
helft zijn, het is toch de moeite 
waard om te overwegen!» 

Niet arbeidsintensief! 
Voor de provincie Limburg, waar 
de industrializatie het laatst op 
gang kwam zijn de cijfers nog tref
fender. Eind 1979 waren er In deze 
provincie 5.502 ha aangelegde In
dustriegronden waarvan thans 
nog 3.302 ha beschikbaar zijn, het
zij 55 % of 6 % meer dan het rijks-
gemlddelde. Alleen de industrie
terreinen van Tessenderlo-Paal en 
Sint-Truiden-Schuurhoven heb
ben een goede bezetting, 81 en 
75 %. 
Een minder goed voorbeeld Is 
echter het industneterrein van 
Tongeren-Oost Hier werden In 
1975 80 ha grond beschikbaar ge

steld voor het aanleggen van een 
industrieterrein van nationaal be
lang, daarvan zijn er vandaag nog_. 
80 ha t^eschikbaarl 
Erger nog is dat in 1970 reeds 
75 ha industriegrond ter beschik
king werden gesteld in Tongeren-
Overhaem en waarvan thans nog 
steeds 41 ha braak liggen. Waar
om moest er dan zonodig nog een 
tweede industriegebied van 80 ha 
in Tongeren-Oost bij? vraagt ka-
meriid Gabriels zich af. 
Uit hetzelfde antwoord blijkt dat 
op 31 december 1979 In België 
slechts 183.479 personen tewerk
gesteld waren op deze industrie
terreinen — ook in Limburg — dus 
een gemiddelde van 7 werkne
mers per hektare. 
Jaak Gabriels: 'Wat Limburg be
treft, hier moest inderdaad een 
achterstand opgehaald worden. 
Spijtig dat dit nu pas op grote 
schaal gebeurt daar de ekonomi
sche konjunktuur nu op een bie-
zonder laag pitje brandt Vooral de 
vroegere ministers van Ekonomi
sche Zaken zijn terzake duidelijk 
in hun plicht tekort geschoten om 

Limburg bij de uitbouw van de in
dustriële infrastruktuur te betrek
ken. Anders zouden hier de cijfers 
van bezetting heel wat gunstiger 
gelegen hebben. 
Wij waarderen ten zeerste de in-
planning van de huidige minister 
van Ekonomische Zaken, maar 
zouden toch ook willen aandrin
gen dat nu de balans zou opge
maakt worden, de middelen eer
der gebruikt zouden worden voor 
aantrekking van t^edrijven. 
Dit zou én de industrie én de land
bouw ten goede komen!' 
Deze blote cijfers en de kommen-
taar van ons kameriid zijn biezon-
der treffend wanneer men weet 
hoeveel miljoen (of zijn het miljar
den?) gemeenten, interkommuna-
les, GOM's, enz. in deze niet-ren-
derende industriegronden hebben 
(verloren) gestoken. Ook dit finan
cieel facet zou het onderwerp van 
een pariementaire vraag kunnen 
uitmaken. Wie meer wil weten 
over Gabriels vraag en het gege
ven antwoord met cijfers: Jaak 
Gabriels, 011-4622.90 te 3690 
Bree. 

Op een paar weken tijd heeft de aarde driemaal de mens uitgedaagd: Al-
gene, Zuid-ltalië, Iran... Meedogenloos schudt zij de mens, zijn bouwsels 
en zijn kuituur door mekaar, strooit ellende en dood en dompelt gezinnen 
in diepe rouw. Maar ook wij houden niet op onze aarde te tarten. Het ene 
milieuschandaal is nog maar pas weggeëbd of het andere dnjft als smeri
ge olievlek aan. Deze week werden we door mekaar geschud bij tiet ho
ren hoe onze Kempen bezoedeld, vernietigd en gekleineerd wordt Is het 
U ook opgevallen, lezer, hoe milieuverkrachting en grof geld steeds hand 
in hand gaan ? Hoe lang nog duldt de goede moeder aarde haar ondank
bare kinderen? 

4 DECEMBER 1980 
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100.000 funkties 
op 25 vierkante millimeter 
Bovenop de ekonomische miserie 
dreigen we in de komende tien jaren 
nog maar eens zware klappen te 
krijgen, als gevolg van de opgang van 
de mikro-elektronika. Om de maat
schappelijke gevolgen van de invoe
ring van de chips blijkt de Belgische 
overheid zich vooralsnog weinig te 
bekommeren gezien de afwezigheid 
van wetenschappelijke studies ter 
zake. Het is dan ook via een Neder
lands rapport en op basis van een 
studie van de Internationale Arbeids-
organizatie dat we mochten vernemen 
dat de invoering van de «chips» in 
ons land bijkomend nog eens nage
noeg 100.000 mensen in de jaren '80 
werkloos dreigen te maken. 
De Leuvense prof. Roger Van Over-
straeten waarschuwde overigens op 
een Politica-colloquium vorige vri j
dag in Leuven, dat behoudens de 
rechtstreekse invloed op de werkge
legenheid de chips voor nog heel wat 
andere maatschappelijke verrassin
gen zullen zorgen: «De toepassingen 
van de chip-technologie zijn zo talrijk 
dat men zich moeilijk kan indenken 
welke aspekten van onze samenle
ving er niet zullen door beïnvloed 
worden.' 

^ 

De opmars van de chips 

Reportage 

De eerste chip-voorspellingen da
teren reeds van '64 (dat is zestien 
jaar geleden) toen een zekere 
Gordon More stelde dat tegen '85 
de mikro-elektronika zo enorm 
zouden geëvolueerd zijn dat er 
250.000 chip-funkties per inwoner 
op aarde zouden ontwikkeld zijn; 
aangezien de chips alleszins in de 
jaren '80 door nog slechts een be
perkt gedeelte (industriële landen) 
van de wereldljevolking zullen 
aangewend worden, kan men zich 
een vaag maar alleszins duizeling
wekkend beeld vormen van de 
duizenden chip-funkties waarover 
ook wij in ons land zullen beschik
ken. Óf anders gezegd, hoeveel 
menselijke funkties sneller en be
ter zullen vervangen en vervuld 
worden door chips. Zulks kan ons 
in een waar technologisch paradijs 
binnenleiden (zoals Herman Kahn 
voorspelde), maar tegelijkertijd 
dreigen door de chip ook enorm 
veel menselijke funkties uitge
schakeld te worden, zoals duizen
den jobs in de industrie, kantoren, 
dienstencentra... 

Rolls Royce, 6.0Ó0 frank 
De oorsprong van de chips ligt bij 
het militair-industrieel complex dat 
er als het ware maniakaal op uit 
was om de werking en de kom-
mandotaken van interkontinentale 
raketwapens zo intens en zo snel 
mogelijk volkomen te automatize-
ren. 
De niet-militaire aanwending van 
de mikro-computer is sinds '70 aan 
een onstuitbare opmars begon
nen; de mikro-processoren wer
den almaar goedkoper door de 
stijgende massa-produktie ervan. 
Ondertussen ook werd de wer-

kingskapaciteit van de chip fel op
gedreven. Dat kleine fameuze 
chip-plaatje van 5 op 5 millimeter 
kan vandaag reeds met meer dan 
100.000 geheugenplaatsen (of mo
gelijk te gebruiken funkties) be-
perst worden... 
Voor de produktie ervan is er een 

' hevige strijd aan gang tussen de 
Verenigde Staten en Japan, maar 
verwacht mag worden dat spoe
dig ook de olierijke Arabische lan
den als geduchterkonkurrenten op 
de markt van de mikro-elektronika 
zullen verschijnen. Dat zou onze 
onderworpenheid aan de grillen 
van de oliesjeiks nog maar eens 
vergroten... 
Dat de computeringenieurs in een 
fantaisistische wereld leven ge
tuigt onder meer deze uitspraak: 
'Indien de luchtvaarttechnologie 
dezelfde trend als de comp-jter-
industrie zou gevolgd hebben. 

dan zou het vandaag mogelijk 
zijn in veertig minuten rond de 
wereld te vliegen tegen een kost
prijs van 40 dollar. In de autonij-
verheid zou dan een Rolls Royce, 
met kostprijs 150 dollar een ma
ximumsnelheid van 160.000 kilo
meter kunnen bereiken met een 
verbruik van 1 liter benzine per 
360.000 kilometer.' Ook specta
culaire cijfers blijven nog beklijven. 
Het chip-wonder zit hem onder 
meer in het feit dat de meest-geso-
fistikeerde computers (we zijn 
aan de zesde generatie op 
25 jaar tijd toe) hun werkritme al 
niet meer in sekonden laten me
ten, maar in pico-sekonden. Naar 
verluidt zijn er zoveel pico-sekon
den in één sekonde als er sekon
den zijn in 30.000 jaar.. 

Robotten 
De aangename gevolgen van de 

chifj-revolutie pikken we nu reeds 
in ons dagelijks leven mee. 
Er zijn de nieuwe produkten: tv-
spelen, schaak- en damcomputers, 
de zakrekenmachines, woordpro-
cessoren voor kantoorwerk, de 
huiscomputer... 
Andere toestellen werden vervan
gen of verfijnd: vaatwasmachines 
met computerprogramma, tele
fooncentrales, wasmachines... 
Volgens prof. Van Overstraeten 
ligt de grens op de ontwikkeling 
van nieuwe apparatuur in feite 
slechts bij onze beperkte fantazie 
om technische wonderdoosjes te 
ontwerpen. Het gebruik van de 
chips heeft nog deze voordelen: 
vermindering van het aantal on
derdelen en zeker verlaging van 
het aantal bewegende onderdelen 
(minder slijtage en pannes), groter 
gebruikssoepelheid, eenvoudiger 
en sneller testen, en ook de in de
zer dagen niet te versmaden ener
giebesparing. 
Een derde belangrijk impakt van 
de chip betreft natuurlijk de auto-
matizatie en robotizatie. Om kon-
kurrentieel te blijven, zo wordt ge
steld, kan het Westen (en dus ook 
ons land) deze ingrijpende evolu
tie niet ontlopen. 
Robotten hebben immers de 
kracht om sneller, preciezer en 
ook veel langer (duizenden uren 
ononderbroken) te werken; bij 
voorbeeld bij het laden, lossen, 
sorteren, stapelen, assembleren... 
Nu al bestaan er fabrieken waar al
leen robotten werken en de mens 
nog slechts een kontrolefunktie 
op deze robotten en op de kwali
teit van het gepresteerde werk 
heeft overgehouden 
Deze automatizatie en robotizatie 

heeft natuurlijk het niet te versma
den voordeel dat saai en ook ge
vaarlijk werk voortaan geen kwel
ling meer hoeven te zijn, dat de ar
beid kan vermenselijkt worden. 
Maar anderzijds zal deze vermen
selijkte arbeid slechts kunnen ge
waardeerd worden door degenen 
die niet door de chip werkloos ge
maakt zijn.„ 
Zo bij voorbeeld werd reeds her
haaldelijk de geringe stijging van 
produktiviteit in de kantoren met 
de vinger gewezen, en vandaag 
moeten we kennis nemen van 
sommige prognoses waarin ge
waagd wordt van de vermindering 
van de tewerkstelling met 30 pro
cent in de bank- en verzekering-
ssektor in de komende tien-twintig 
jaren. Sommige chip-deskundigen 
durven ditzelfde percentage zelfs 
vooropstellen voor de gehele 
dienstensektor, aangezien de al
gemene verwachting is dat tot 
40 procent van alle kantoorwerk 
kan geformalizeerd worden, en 
dus ook geautomatizeerd... 
Elektronika-specialist Roger Van 
Overstraeten stelt botweg dat het 
aantal toepassingen van micropro
cessoren (chips) nagenoeg onbe
perkt is. Alleen zijn er momenteel 
nog enkele remmingen op het ge
bied van de censoren; dat onder
deel van computers dat de waar
nemingen doet: zien, horen, me
ten... 

Adviesgroep 
De chips vormen behalve een so
ciale dreiging, tegelijkertijd het on
misbare middel om te overleven in 
de konkurrentiestrijd die wereld
omvattend is toegenomen. En de 
technologische verwenningen in 
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Reportage 

ons dagelijks leven nemen we er 
dan maar overgraag bij, evenals 
de mogelijkheid om drastisch 
energie te besparen. Volgens de 
Duitse fabrikant Siemens kan bij 
het gebruik van wasmachines 
20 procent bespaard worden, tot 
15 procent op de verwarmings
toestellen, tot 20 procent bij au
to's, tot gemiddeld 10 procent in 
de industrie. Dat is dus allemaal 
lekker meegenomen, evenals trou
wens de ontwikkeling van merk
waardige apparatuur In de ge
neeskunde voor bij voorbeeld ver
snelde genezing van beender-
breuken of ook nog deze waar
door het mogelijk wordt 
sensoriële doven opnieuw te laten 
horen... 

Het kan dus wel degelijk zo evo
lueren dat we in een chip-paradijs 
terechtkomen. 
Maar of de negatieve invloeden 
van de chip behoorlijk zullen on
dervangen worden, is zeker voor 
ons land een beklemmende vraag; 
allereerst voor wat de tewerkstel
ling betreft, maar ook wat de waar
borgen betreft dat de kwaliteit van 
het leven wel degelijk zal verbe
terd worden, dat de privacy van 
de mens niet wordt verbrijzeld, dat 
de centralizatietendens als gevolg 
van computergebruik het sociaal 
leven niet ontwricht.. 
Om maar iets te noemen: welke 
minister durft nog te beweren dat 
bij voorbeeld het rijksregister 
(zonder wettelijke regeling) en 
ook de rijkswachtcomputer niet 
geregeld misbruikt worden?... 
Kabinetschef De Ryck van minis
ter Geens (als voorzitter van de 
Vlaamse deelregering) stond vori
ge week op het chip-colloquium in 
Leuven met rode kaken: Inder
daad, zo gaf hij toe op de vrij 
agressieve aanval die professor 
Roger Van Overstraeten in zijn 
uiteenzetting had gedaan, inder
daad wat de chips betreft staat 
de beleidvoering achterop. 
Inderdaad, de overheid zou elk 
industrieel initiatief in de mikro-
elektronika behoeven te stimule
ren. 

De woordvoerder van minister 
Geens zei: 'We gaan daar iets 
aan doen. We zijn nu toe aan een 
ruime bezinning over de gehele 
problematiek' 
Er werd alvast een inter-discipllnai-
re adviesgroep geïnstalleerd. Bin
nen enkele jaren zien we dan wel 
op welke wijze de chip-revolutie 
over onze gewesten is gewaaid. 

(hds) 

M ĵ 
Opnieuw vooruitgangskontrakten? 

Het chaotisch computerpark 

11 

Wat de overheid doet om de ge
volgen op te vangen van de mas
sale invoering van mikro-elektro-
nika met het oog op mogelijk ver-
nieuwe industriële expansie, 
werkgelegenheid (of werkloos
heid), opleiding en herscholing, 
kulturele ontplooiing (of ver
vreemding) is onderhand al gere
geld door een handvol weten
schapslui aangestipt als een be
denkelijke retorische vraag. 

Professor Depré (van het Leu
vens Vervolmakingscentrum 
voor het Bestuur en het Over
heidsbeleid) heeft zopas ook een 
boekje opengedaan over de wij
ze en de intensiteit waarop de 
overheid zich door computerfir-
ma's als begerige klant heeft 
laten opvrijen «zonder onder 
meer een wettelijke regeling van 
het rijksregister; zonder een dui
delijk Investeringsplan-» 

De rijksoverheid en bijhorende 
besturen hebben een duidelijk 
overtrokken belangstelling ver
toond voor de zogenaamde 
'hardware' (de computermachi-
nes) maar hebben verzuimd in 
deskundig personeel voor gede
gen gebruik van deze apparatuur 
te voorzien. 

Wildgroei 

PROF. DEPRÉ: «De Belgische 
overheid is op het vlak van de 
hardware zeer goed uitgerust in 
vergelijking met andere landen. In 
1975 bezat de Belgische overheid 
ongeveer 15 th. van het totale Bel
gische computerpark. Tussen 
1968 en 1975 is het aantal compu
ters 5-maal toegenomen en de ka-
paclteit ervan is 25-maal gestegen. 
Men schat dat vorig jaar er iets 
meer dan 250 computerinstallatles 
waren, waarvan de kost (machine 
en software) ongeveer 4 miljard 
bedraagt en waarvan de perso
neelskosten mogen geschat wor
den tussen de 8 a 9 miljard. 
In de jaren '60 werd reeds tussen 
Bell Telephone en de Postcheck 

een overeenkomst afgesloten 
voor de automatizering. Dit korv 
trakt werd In 1972 vernieuwd. On
dertussen was langs de kranten 
bekend geraakt dat een aantal 
computers niet bezet of niet uitge
pakt waren. 
In 1968 werd een interministeriële 
kommissie voor Informatie opge
richt (advies uitbrengen, een 5-ja-
renplan uitwerken, voorstellen 
doen nopens Rijksregister). 
In 1968 werd het Rijksregister op
gericht 
In 1970 werden de «vooruitgangs
kontrakten afgesloten voor bestel
lingen met een minimum huur
waarde van 65 miljoen per jaar 
over 5 jaar. 25 % nieuwe kontrak-
ten moesten daarenboven bij bel
de firma's geplaatst worden. De 
tegenprestatie was o.a. zorgen 
voor 12.000 arbeidsplaatsen... 

De kontrakten hebben ertoe bijge
dragen dat informaticamateriaal 
werd aangeschaft zonder de nodi
ge voorstudie, analyse en pro
grammalle (bv. aankoop compu
ters en geen plaats om ze te Instal
leren, geen deskundig personeel). 
Tussen de jaren 1969 en 1975 
werden een tiental (de regionale 
en sub-regionale) informaticacen-
tra opgericht praktisch uitsluitend 
onder vorm van vzw. (Ze werkten 
voor de gemeenten, voor bepaal
de departementen, en deden on
derzoek over de organizatie van 
de Informatiek). 

Ondertussen groeiden In vele de
partementen de bestaande meca-
nografische centra uit tot informa-
ticacentra en dit In het blezonder 
In volgende ministeries en parasta-
talen: Financiën, Verkeerswezen, 
Ekonomische Zaken, Landsverde
diging, universiteiten. 

Het werd dus In wezen een min of 
meer chaotische groei zonder 
veel koördinatie en planning, zon
der een globaal beleidsplan, zon
der veel p>olitieke belangstelling en 
vaak zonder wettelijke grondslag. 
... Ondertussen werd o.a. onder 
druk van publieke opinie en pers, 
het probleem van de privacy ge
steld, alsook van het Rijksregis
ter» 

VU-aanklacht 
De schandalige verkwistingen 
met computers die in hun ver
pakking ongebruikt bleven staan 
werden reeds jaren terug aan het 
licht gebracht door toenmalig 
VU-kamerlid Luk Van Steenkiste. 
Naderhand lekten in de pers nog 
meer bedenkelijke computer
practica van de overheid uit 

PROF. DEPRÉ: «De kans Is nu 
groot dat men terug op de over
heid een beroep zal doen om een 
nieuw soort vooruitgangskon
trakten te realizeren, waardoor 
de overheid opnieuw overspoeld 
wordt door nieuwe mini- of 
mikro-computers.» 

Een beleid? / / 
Professor Roger Van Overstraeten, gedegen chips-
kenner en dienstverantwoordelijke van het Leuvense 
ESAT-labo waar mikro-elektronische prototypes ont
wikkeld worden, heeft zich vorige vrijdag op een col
loquium (georganizeerd door de oud-studentenver-
eniging Politica van KUL) vrij pessimistisch uitgelaten 
omtrent de gevolgen van de chips-revolutie op de te
werkstelling in ons land. 

Prof. Van Overstraeten: 'Ik 
verwacht, als gevolg van de 
opgang van de mikro-elektro-
nika, in de komende jaren en 
zeer zeker in ons land een bij
komende rechtstreekse ver
mindering van de tewerkstel
ling. De inzichten die de rege-
ring(en) te kennen gaf betref
fende een mogelijk nieuw in
dustrieel t>eleid zijn tot op 
heden bij woorden gebleven. 
De vraag moet gesteld wor
den of België de gepaste ini
tiatieven neemt om niet alleen 
de nadelige gevolgen van de 
mikro-elektronika te onder
gaan. België heeft enkele 
sterke traditionele sektoren. 

Deze bieden de mogelijkheid 
voor de ontwikkeling van mi
kro-elektronische hulpmidde
len die deze sektoren ver
sterken of terug gezond kun
nen maken en tevens aanlei
ding kunnen geven tot een 
nieuwe elektronische indus
trie. 
Gezien het specifieke van 
deze toepassingen is België 
goed geplaatst Ik vind hier 
echter niets van terug in de 
overheidsplannen op gebied 
van industrieel t)eleid. De 
overheid zou ook stimule
rend moeten werken op ini
tiatieven in verband met de 
chip-industrie. 

Gekdoende 

computers 

hebben 

zonneslag... 

Luidens dertien voorspellin
gen in één dozijn vertrou
wen we voor onze wel-
vaarts- en welzijnstoekomst 
in elektronisch-versnelde 
toenemende mate op de 
goede diensten van de «on
feilbare computers»-
Een Brits chip-expert, Wil
liam French, meldt nu even
wel verontrustend dat 'hoe 
meer geperfektioneerd de 
computers worden, des te 
vatbaarder ze worden voor 
invasie uit de ruimte-. 
Hiermee geeft hij eenvou
digweg een mogelijke ver
klaring voor het feit dat 
computers de jongste tijd 
'ZO gek kunnen doen: 
Inderdaad, er is een vloed
golf van computerfouten: 
een RAF-soldaat die ontsla
gen werd omdat de compu
ter hem zwanger bevond, 
het versturen van duizenden 
rekeningen voor de afgeron
de som van 0,0 frank, de ver
keersgeleiding van alle Lon-
dens verkeer naar één (de 
Ml) snelweg, de uitkering 
van 240 miljoen frank socia
le hulp aan duizenden men
sen die al overleden waren, 
de onmogelijkheid van een 
Hilton-computer om de ho-
telkosten van een echtpaar 
op een paar uur tijd uit te re
kenen, en een dagelijkse 
computeraanmaning om de 
rekening voor nooit bestel
de en nimmer geleverde 
goederen terstond te beta
len- Het zijn zo van die com-
putergrappen. 

Maar, er blijkt ook een we
tenschappelijke verklaring 
voorhanden te zijn die met
een allesbehalve het beste 
voor onze toenemende com-
puteraanhankelijkheid laat 
verhopen. 
Met computerexpert French 
wijzen nog andere chip-des-
kundlgen de gekke compu-
tergrillen toe aan kosmische 
stralingen, als gevolg van de 
periodieke cyclus van zon
nevlekken. Ook in nog me
nig ander verband werd al 
gewezen op merkwaardige 
verschijnselen als gevolg 
van de werking van zonne
vlekken. 
Als computers ons grillige 
boodschappen bezorgen 
dan weten we alvast dat ze 
danig last hebben van een 
zonnesteek-
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12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

DECEMBER 

BRT 
14.00 Open school. - 16.00 De 
vrijwillige gevangene (film). — 
18.00 Paulus de boskabouter 
Cstrip). — 18.05 De nood van sin
terklaas CSt-Niklaas tv-spel). — 
18.50 Lachertjes Ckortfilm). -
18.55 Dit leuke land (reportagema
gazine). — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Urbanus-strip. — 20J20 taverne en 
Shirley (fJ. — 20.45 Zo maar een 
keertje een andere show (variété). 
- 21.35 Palmerstown, USA (D. -
23.05 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. - 15.32 De Afri
kaanse olifant Opgenomen in Ke
nia. — 16 40 Ren je rot (jeugdpro
gramma). — 17.25 Tros penalty bo
kaal. — 17.35 Langlaufen kan ie
dereen (ski-les). — 18.25 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. — 18.30 
Sesamstraat — 18.45 Paspoort — 
1859 Wollies wereld (fJ. - 1905 
Ted show. — 2040 Schrikdraad 
(Info). - 21.37 Nieuws - 21.55 
Herinneringen aan Amsterdam 
(door J De Hartog). — 22.10 The 
streets of San Francisco (f J. — 
23.00 Tot t)esluit (vrome beëindi
ging). — 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Muppet 
show (met Andy Williams). — 
19.25 De veriaten eilanden (fj. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Thomas en 
Sarah (fJ. - 21.20 Brandpunt -
21.55 Korte adventsgedachte. — 
22.00 Sport op zaterdag. — 22.30 
De alles Is anders show. — 23.35 
Nieuws. — 23.40 Paardesport 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (De laatste lynx). — 
20.25 Le gendarme è Saint-Tropez 
(film). — 21.55 Risquona-tout 
(kwis). 

ARD 
14.40 Herrscher der Meere (avon
turenfilm). — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Drei Kölsche Jungen (volks-
teater). - 2210 Nieuws. - 22.30 
Der Mann in der Todeszelle (tv-
film). — 00.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Roek-pop. 
— 20.15 Der Mann, der sich in Luft 
auflöste (misdaadfilm) - 22.00 
Nieuws - 2205 Das aktuelle 
Sport-Studio — 23.20 Der Magier 
(fJ. - 00.05 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Arthur Ru
binstein in Polen. — 21.00 Das 
Saltz der Erde (film). - 22.30 Nieu
we kreatieve bezigheden (dok). 

LUX. 
19.00 L̂ KMTime qui valait trois mil
liards (f J. — 20.30 Du mou dans la 
gachette (film). - 22.15 J.A. Mar
tin, photographe (liefdesfilm). 

F 1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Paris de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 2030 11 était une 
fois.. le gala de l'Union (vanété). — 
21.30 Les mystères de Paris (f J — 
22.30 Télè-foot 1 (voetbalreporta
ges). — 23.30 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 La traque 
(fJ. — 21.35 Variété: bravo. — 
22.35 Antarctica per zeilboot (dok). 
— 23.25 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Les folies du samedi soir 
(teater) — 22.00 Nieuws 

Zondag 
DECEMBER 

BRT 1 
9.00 Voor boer en tuinder (Open 
School). - 9.30 Doe mee. — 9.55 
Er zit muziek in (vrije tijd). — 10.30 
Allemaal beestjes. Het rijk van de 
«Aquananen» — 11.00 Konfronta-
tie (debat). — 12.00 Nieuwsover
zicht voor gehoorgestoorden. — 
14.30 Handel en wandel (Open 
School). — 15.00 Sesamstraat — 
15.30 De Afrikaanse olifant (na
tuurfilm). — 17.00 Veldlopen Den-
derhoutem (reportage). — 18.30 
Paulus de Boskabouter (strip). — 
18.35 Van pool tot evenaar O^wis). 
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend (eerste editie). — 20.30 
Urt)anus-strip. — 20.35 Palmer
stown, USA (f). — 21.25 Van stra
ten en pleinen (over straatliedjes in 
de wereld). — 22.15 Een gift van 
de Nijl (dokJ. — 23.05 Nieuws. 

NED 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Jonge men
sen op het koncertpodium. — 
20.00 Drie-ster (info). - 20.45 
Toon Hermans One-Man-Show 
1980. — 23.00 Nieuws. 

NED 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 Sprookjes 
uit verre landen. — 15.50 Strijd der 
planeten (O. — 16.15 De tango's 
van Hans Manen (ballet). — 17 05 
Studio Sport 1. — 17.35 Op zicht 
(kunstmagazine). — 18.05 Kunst 
op het spoor (over foto's). — 18.30 
Sesamstraat — 18.45 Sprekers-

Edmond O'Brien, James Cag-
ney en Virginia Mayo In een 
uitstekende misdaadfilm White 
Heat van Raoul Walsh (zw./w. -
1949, BRT-2, v»/oensdag 10 de

cember om 20 u. 15) 

hoek. - 19.00 Studio Sport 2. — 
20.00 Nieuws. - 20.05 Artsenij 
(medische rubriek) — 20.35 Hu
manistisch verbond. — 20.40 Ne-
deriand nu (info). — 22.10 Beriin 
Alexanderplatz (f). — 23.10 
Nieuws. — 23.15 Nieuws voor ge-
hoorgestoorden. 

RTB 1 

18.25 De molens van Henegouwen 
en West-Vlaanderen (reportage). 
- 18.45 Sportweekend. - 19.20 
Nieuwa — 19.55 A la belle époque 
(variété). — 21.00 Le courrier du 
ciel (f). - 22.30 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Adventslie-
deren. — 20.20 De W.-Duitse am
bassade in Polen (dokj. — 21.05 
Misdaadpreventie. — 21.10 Grab-
bes letzter Sommer (tv-spel). — 
0.10 Nieuws. 

ZDF 
10.00 Programma-overzicht — 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Todliches 
Geheimnis (tv-film). - 21.10 
Nieuws. — 21 25 Ein hauch von 
Herz (film). 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. —l i Götter, gra-
ber und experten (ontwikkelings
politiek). — 21 00 Auslandsstudio. 
— 21.45 Kontaktmagazine. — 
22.30 Musikzene. 

LUX. 
18.00 Exploratieserie. — 18.30 
Flash-back (spel). - 19.30 Cinére-
mo (filmnieuws). — 20.00 Voyage 
dans l'inconnu (tv-film). — 21 .(X) Le 
train (film). 

F 1 

1955 Een dinosaurus onder ons 
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
La colline des potences (westem). 
— 22.15 Les grands mystères de la 
musique (Offenbach). — 23.30 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Marcel Car-
né (dokJ. - 21.25 Van virus tot 
kanker (info). - 22.20 Artistieke 
schoonheW in Alsace (dok). — 
22.55 Nieuws. 

F 3 
20.00 Benny Hill (humor). — 20.30 
Sene over de romantiek. — 21.30 
Nieuws. — 21.40 L'invité de F 3. — 
22.30 Le Magteien d'Oz (musical). 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter (stnp). — 
18.05 Maja de bij (stnp). - 18.30 
Bonjour la France (Open School). 
- 19.00 Doe mee (info). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Urbanus-strip. — 
20.20 Micro-macro (kwis). — 2055 
De Mallens (f J. — 21.45 Wikken en 
wegen (konsumentenrubriek). — 
22.25 Nieuws. — 22.40 Handel en 
wandel (Open School). 

NED 1 
1825 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 18.30 Sesamstraat — 
18.45 Klem (info). - 18.5 Nieuws. 
- 18.59 Wollies wereld (fJ. -
19.05 Minivoetbalshow (Duits
land—België). — 19.55 De hofnar 
(humonstische film) — 21.37 
Nieuws. — 21.55 De swingende 
kerk van San Francisco — 22.45 
Tot besluit 22.55 Socutera. — 
23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 De vijf (fJ. 
- 19.25 Angie (f J - 20.00 Nieuws. 
- 20.27 Dubbelspel (kwis). -
21.25 De verhalen van John Chee-
ver (tv-film). - 2255 Aktua tv. -
23.00 Soqp (fJ. — 23.30 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 La raison 
d'état (film). 

RTB 2 
18.30 Les amours de la belle épo
que (fJ. — 19.55 Les roses di se-
timbre (Waals toneel). 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats. — 19.55 RTL-flash (spel). -
2000 Chips (fJ. - 21.00 Ruy Bias 
(film). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Guten 
Abend Hollywood (show). - 21.00 
De Franse adel (dokJ. — 21.30 
Berlin Alexanderplatz (f J. - 23.00 
Der Spiegel (film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Erkennen 
sie die Melodie? (kwis). — 20.15 
Mens en computer (dokJ. — 21.00 
Heute-Journal. — 21.20 Ein Guru 
kommt (tv-film). — 23.00 Nieuws. 

D 3 
19.00 De Indian Pacific (reportage). 
— 19.45 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Bur-
scheid, een muzikale stad (reporta

ge). — 21.45 Soleil O. (maatschap
pijkritische film). — 2325 Nieuws. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
1940 Les pans de TF 1 (spel). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Quand la 
ville s'éveille (gangsterfilm). — 
21.55 Questionnaire. — 23.55 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21.55 René Du-
bos, ondanks alles optimist (por
tret). — 22.40 Rosalyn Tureck (pia-
niste-klaveciniste brengt Bach). — 
23.30 Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
— 2 30 Les tueurs de San Francis
co (film). — 22.35 Nieuws. 

fonds). — 19.45 Nieuws 
Urbanus-strip. — 20.1 
(show). — 21.20Verove 
Wetenschappelijk progi 
22.00 I.Q. (kwis). - 22.-

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes 
plas in Texas). — 20.40 ( 
stuk voor Pianola (film] 
Bonjour la France (Of)e 

NED 1 
18.30 Sesamstraat — 
poort (voor gastarbei 
18.55 Nieuws - 19.1 
(Aktualiteitenrubnek). — 
domein van de brandgai 
dokJ. — 2020 Land inz 
— 21 00 God wil wonen 
sen. — 21.37 Nieuws. — 
Haag vandaag. — 22 
spraak - Mondriaan in 
(dok.). - 23.00 Nieuws 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus De Boskabouter (strips). — 
18.05 Sesamstraat - 18.35 Ken 
uw recht (Open School). — 19.05 
Het vrije woord (Het Vermeylen-

NED 2 
1855Nieuws. - 18591 
van de Vuurberg (f) — 
Laude (kwis) - 2000 I 
20.27 De kleine waarh 
21.20 Showroom (satire 
Hier en nu (aktualiteiO. • 
turgie (over knstelijke 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Le septiéme sees 
19.00 Waalse gewesteli 

Z A T E R D A G — De zaterdagnamlddagfilm op 
BRT is van Italiaanse oorsprong: De vrijwillige gevange
ne (i soliti Ignoti - zw./wJ van Mario Monicelli. Met: Vitto-
rio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale 
e.a. (1959). Een groepje misdadigers, klein grut in de 
gangsterwereld van Rome, besluit een «geniale» slag te 
slaan... Laat op de avond begint op BRT een nieuwe 
reeks naar de negerauteur Alex Haley naar wiens best
seller Roots de gelijknamige Amerikaanse suksesreeks 
werd gemaakt. De nieuwe reeks heet Palmerstown 
USA en werd geschreven naar jeugdherinneringen van 
Haley. De kinderen van een zwarte smid en een blanke 
winkelier zijn beste maatjes met elkaar. Maar wanneer 
hun ouders ruzie krijgen, moet het eveneens gedaan 
zijn met de vriendschap tussen de kinderen... Op Ned. 1 
(Tros) komt in de namiddagprogramma's een merk
waardige dokumentaire over de olifanten in oostelijk 
Afrika en hun relatie tot de natuur en de andere dieren. 
Deze dokumentaire kan ook bekeken worden, morgen 
zondag op BRT (De Afrikaanse OlifanO. In de Muppet-
show van vanavond is één der grootste entertainers en 
zangers van deze tijd te gast: Andy Williams. Uiteraard 
zet Miss Piggy haar beste pootje voor om in de gratie te 
komen bij de grote Andyl (KRO-Ned. 2). — Formule 2, 
het jongerenmagazine op RTBF zit opnieuw eivol met 
onderwerpen waarmee de jeugd begaan is. De lachers 
— en dus de fans van Louis de Funès komen aan hun 
trekken op RTBF. Daar wordt Le gendarme de Saint-
Tropez gedraaid, met naast Louis de Funès uiteraard 
Michel Galabru en Jean Lefèbvre. 

Z O N D A G — Rond deze tijd komen de reisgid
sen voor het komende vakantieseizoen uit. Wat zijn de 
meest opvallende verschuivingen op de vakantiemarkt 
en waar moet u op letten bij het bepalen van uw vakan
tie-oord? In het informatieve magazine Driester wordt 
hier dieper op ingegaan (Avro-Ned. 1). Na dit magazine 
volgt een selektie van hoogtepunten uit een optreden 
van Toon Hermans in het teater Carré in Amsterdam, 
waarmee hij uitzonderlijk sukses heeft geboekt Nu 
werkt Toon aan een show die hij speciaal opbouwt voor 
de Duitse TV en die in de loop van het volgende jaar uit
gezonden zal worden. — In Nederland nu (Ned. 2 -
VPRO) zit een serie portretten van bejaarde mensen in 
Nederland. — RTL (21 uJ brengt de gevoelige film Le 
Train van Pierre Granier-Deferre Cl 972) naar een roman 
van George Simenon. Met Romy Schneider, Jean-Louis 
Trintignant e.a. Mei 1940. De Duitsers vallen Europa bin
nen. Julien, een radiokmechanicien in Noord-Frankrijk 
vindt dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren in zijn saaie 
leven. Zoals vele anderen gaat hij op de vlucht met zijn 
gezin. 

M A A N D A G — Op B R T begint vanavond de 
tweede reeks van de Britse reeks De Mallens naar het 
boek van Catherine Cookson. De tweede reeks begint 

waar de eerste eindigde: Thoma 
vrouwenloper heeft zelfmoord 
krachting van zijn nichtje Barbai 
stierf. Haar dochtertje, ook een E 
ofjgegroeid tot een knappe jong^ 
over haar ware afkomst Aanvan 
ber op NCRV de viersterrenfilm 
Jester) op het programma. Hij n 
de voetbalmatch Nederland—\ 
heeft eraan gehouden om die 
beste van Danny Kaye, toch uit 
het dan zover. De film dateert ui 
gisseursduo Norman Panama et 
met Danny Kaye slagen zij erin 
aktie en sentimentaliteit te komb 
de satire. — In Een cocktail te vei 
halen van de Amerikaanse auteu 
de auteur, net als in de meeste va 
bestaan van de «betere» klasse. 

DINSDAG — Inhetpoi 
magazine Verover de aarde w( 
aan de studie van de diepzeebi 
Zee, in de buurt van Cuba (BRT 
voor pianola is een Russische f ili 
Tsjechov: Op een lentedag ver 
generaalsvrouw de intelligentsia 
geving op een open plek in het 
van de landheer. Langzamerhar 
sympatieke en aangename geze 
terogeen groepje van onmens 
Ned. 2 (NCRV) worden mensen 
ties en in ongewone toestande 
(Showroom). 

WOENSDAG - vo, 
Dynamo Dresden—Standard gi 
Real Sociedad—Lokeren aan di 
«Films voor alle tijden/Amerikaai 
1960» draait BRT II Bloeddorstit 
van Raoul Walsh (1949). Met j 
Mayo, Edmond O'Brien e.a. Ja 
deze film één van zijn beste en 
gangster: die van de aan epilepsi 
schurk Cody die in de gevangen 
artsen en een medegevangene i 
om zich te kunnen wreken op i 
vriendin vandoor is en die verai 
dood van zijn moeder. 

DONDERDAG - D. 
een reeks portretten van beroep 
van de tenen» en gaat over bal 
en het leven van professionele ( 
zoals bij ons laat ook in Nederlai 
Het diskussie-programma NC 
«Gaat Nederland failliet of kuni 
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n TV-programma's 13 

1945 Nieuws — 2010 
rip - 2015 Hitnng 
21 20 Verover de aarde 
ippelijk programma — 
<wis) — 2230 Nieuws 

naai beestjes (Pleister-
ss) - 2040 Onvoltooid 
Pianola (film) - 2220 
France (Open School) 

imstraat — 1845 Pas-
Dr gastarbeiders) — 
iws — 1910 Tijdsein 
snrubriek) - 1955 Het 
1 de brandgans (natuur-
) 20 Land inzicht (kwis) 
iö wil wonen bij de men-
(7 Nieuws - 21 55 Den 
Jaag - 2210 Beeld-
londnaan in New York 
?300 Nieuws 

NS — 18 59 Het geheim 
irbergCf) - 19 25 Cum 
is) — 2000 Nieuws — 
<leine waarheid ( f ) — 
vroom (satire) - 2220 
(aktuahteit) - 23 00 Li-
jr knstelijke kunst) — 
ws 

eptieme sceau (film) — 
Ise gewestelijke aktuali-

teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Les fiancees de l'empire (fJ — 
2050 Minute Papillon (verbruikers-
info) — 2150 Rubinstein, son 
ceuvre sa vie (dokJ — 2240 
Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la belle epo
que (f J — 19 55 Visa pour Ie mon
de (kwis) — 21 55 Histoires insoli-
t e s ( f ) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Susi (f J -
2100 Monitor (aktualiteiten) — 
2145 Captain Paris (fJ - 2230 
Tagesthemen — 2300 Heart & 
Soul (show) — 2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Todliches 
Geheimnis (tv-film) - 21 00 Heu-
te-journal — 21 20 Beroepsziekten 
(reportage) — 22 00 Nieuws uit de 
filmwereld — 22 45 Opern kompo-
nieren heute - Lohnt das Wagn is ' 
(dok) — 2345 Nieuws 

D 3 
1900 Motorradhexen (reportage) 
— 19 45 Gewestelijke aktualiteiten 
— 20 00 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Fragestunde — 
21 45 Monitor im Kreuzfeuer — 
2230 Kursus'over partnerschap 

LUX. 

1900 Nieuws — 1926 Le coffre-
fort (speO — 1945 Entre chiens et 
chats - 1955RTL-flash(spel) -
2000 Mannix (fJ - 21 00 L'Age 
Béte (tv-film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Le grand 
debat (politiek magazine) — 21 35 
Wetenschap in dienst van de 
kunst (dok) — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2040 Le parti 
communiste frangais (dossier met 
debaO - 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le convoi sauvage 
(western) — 2215 Nieuws 

Woensdag 
10 DECEMBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top (jeugdprogramma) — 1815 
Paulus de boskabouter (stnp) — 

gde- Thomas Mal len, d r o n k a a r d en 
ze l fmoord gep leegd na de ver-

;ht je Barbara d ie in het k r a a m b e d 
3, ook een Barbara, is onde r tussen 
nappe j o n g e v r o u w , d ie niets w e e t 
ns t Aanvankel i jk s t o n d o p 11 ok to -
rsterrenf i lm De Hofnar CThe C o u r t 
amma Hij m o e s t ve ld ru imen v o o r 
3der land—West -Du i ts land N C R V 
sn om die f i lm, missch ien w e l de 
ye , toch uit t e z e n d e n Vandaag is 
n dateert uit 1956 e n is van het re-
I Panama e n Me lv in Frank S a m e n 
gen zij e n n o m in d e z e f i lm kolder, 
eit te komb ine ren to t een geslaag-
x:ktail te veel, een TV- f ilm naar ver-
aanse auteur J o h n Cheever , hekel t 
e meeste van zi jn verha len het lege 
>re» klasse 

• In het popu la i r -wetenschappe l i j k 
te aarde w o r d t aandach t bes teed 
e d iepzeebodem in d e Car ib ische 
Cuba (BRT 1) — Onvoltooid stuk 
ussische f i lm naar een verhaal van 
•ntedag vergaar t e e n geru ïneerde 
itell igentsia en d e ede len uit d e o m -
plek in het park van de res ident ie 
ngzamerhand o n t p o p t het uiterl i jk 
;name geze lschap z ich to t e e n he-
an onmensen (BRT 2) — O p 
en mensen in met-al ledaagse si tua-
s toes tanden ten tone le g e v o e r d 

I — Voetbal! O m 17 u w o r d t 
Standard gespee ld en o m 20 u is 
e ren aan d e beur t — In d e reeks 
i / A m e n k a a n s e misdaadf i lms 1940-
Sloeddorstig ( W h i t e heat - z w / w ) 
349) M e t J a m e s Cagney , Virginia 
' len e a J a m e s C a g n e y speel t in 
jn beste en b e r o e m d s t e rol len als 
aan epi lepsie l i jdende onmense l i j ke 
e gevangenis t e r e c h t k o m t en t w e e 
jevangene gi jzelt o m vr i j te k o m e n 
vreken o p d e m a n die er me t zi jn 
; n die ve ran twoorde l i j k is v o o r d e 
r 

i G — D e af lever ing van Profiel, 
van be roepen , hee t «Op de t o p p e n 
aat over bal le tdansen, d e ople id ing 
fessionele dansers (BRT 2) — Ne t 
in Neder land de kns is z ien voe len 

'amma NOS-Tribune gaat ove r 
lliet of k u n n e n w e gezamenl i jk d e 

Neder landse e k o n o m i e redden?» In d e z e reeks infor
mat ieve d iskuss ie -programma's k o m e n deskund igen , 
cr i t ic i , k i jkers, be t r okkenen e n be le idsbepa lende men
sen aan he t w o o r d Aangez ien ve le s i tuat ies in Neder 
land deze l fde zi jn als in Belg ië kan di t p r o g r a m m a inte
ressant z i jn o m te h o r e n h o e m e n daar ove r d e kns is 
d e n k t en hoe m e n meen t e raan te k u n n e n w e r k e n 
( N O S - N e d 1) — L ie fhebbers van d e f i lm kr i jgen o p d e 
Franstal ige zende rs een m a n d vo l Franse f i lms (enig 
chauv in isme is h ieraan w e l met v r e e m d ) RTBF 1 draai t 
d e komische gangster f i lm L'incorrigible \/ar\ Phi l ippe d e 
B r o c a (1975), me t Jean-Paul B e l m o n d o in e e n h e m o p 
he t lijf g e s c h r e v e n rol van gangster-met- le f en l ieveling 
van de v r o u w t j e s — O p RTL k o m t Traitement de choc 
( o m 21 u ) , een f i lm me t A la in De lon en Ann ie G i ra rdo t 
— D e laatavondf i lm o p TF 1 is de komische f i lm Les 
murs ont des oreilles van J e a n Giraul t (1974), me t Louis 
Vei le, Mar t ine Sa rcey e n Chanta l Nobe l He t is een ty
p isch Franse l ie fdeskomedie , lucht ig, niet o m er zwaar 
aan te ti l len, maar t och leuk m e e g e n o m e n — D e f i lm o p 
A 2 IS van een totaal andere aard La fiancee du pirate 
van Nel ly Kap lan (1969) me t Be rnade t te Lafont , Geor
ges G e r e t e a gaat ove r he t d ramat ische lot van een 
j onge v r o u w e n haar m o e d e r in een achter l i jk do rp j e 

V R I J D A G — De f\\m Police Pytfion 357werd a\ 
eens eerder u i tgezonden o p BRT, eveneens o p e e n vn j -
d a g V a n planning h e b b e n zi j dus o p BRT n o g s teeds 
mets ge lee rd Het is een Franse poli t ief i lm van Ala in Cor -
neau (1976), me t Y v e s M o n t a n d , S imone Signoret , Fran-
gois Pener e a , een s te rk ak teu rsve ld dus Y v e s M o n 
tand lever t een pracht ige pres ta t ie als d e harde en «zui
vere» pol i t ieagent Ferrot , d ie t i jdens e e n nachte l i jke ron 
de kennis maak t me t d e ge legenhe ids fo togra fe Sylv ia 
He t k o m t to t een idylle t ussen be iden Fer ro t wi l dan ook 
meer w e t e n ove r he t ve r leden en het huid ige leven van 
d e j onge v r o u w En da t is niet onbenspe l i j k en zeker niet 
onbe langn jk v o o r een pol i t ie-agent (BRT 1) — In het li
tera i re magaz ine De vijfde windstreek (BRT 1) zit een 
por t re t van de Neder landse d ich ter Ger r i t A c h t e r b e r g 
(1915-1962) dat d o o r de Neder landse zuil N C R V w e r d 
gemaak t — O p BRT II k o m t de '2de af lever ing van Het 
gewoel, de reeks i ron ische ske t ches o p het 150-jarig 
bes taan van Belg ië W i j v o n d e n d e ee rs te a f levenng in 
z'n gehee l een a fgang a lhoewe l a l leenstaande scenes er 
bes t m o c h t e n zi jn He t is duidel i jk dat sat i re en ironie 
n o g alt i jd moei l i jk te v e r w e r k e n en te b rengen zi jn o p 
onze nat ionale zender — A v r o ( N e d II) b reng t een 
spannende thri l ler Wie vermoordde de kerstman (Eine 
se l fsame Bescherung) , een Du i tse b e w e r k i n g van de 
Engelse thnl ler « W h o kil led Santa Claus» D e g a s t v r o u w 
o p een kers tpar ty kr i jg t e e n dre igbr ie f waar in staat dat 
ZIJ t i jdens he t feest je v e r m o o r d zal w o r d e n Z i j laat alles 
in ge reedhe id b rengen zoals gep land en haalt er in 't ge
he im een pol i t ie-detekt ive bi j A l leen haar sek re ta resse 
Conn ie is h iervan o p de h o o g t e 

1820 Alias Smith en Jones (fJ — 
1917 Standpunten (VU) - 1945 
Nieuws — 2015 Urbanus-Strip — 
2025 De moeder en de drie solda
ten (tv-spel) — 21 20 150 jaar Bel
gen (dok J — 22 05 Persona (Milan 
Kundera) - 2235 Nieuws 

BRT 2 
2015 Bloeddorstig (film) - 2215 
Het normale voorbij (informatiever
werking) 

NED 1 
1530 Vara's filmklub Jeugdpro
gramma — 17 00 De Film van Ome 
Willem — 18 25 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1830 Sesam
straat — 1850 Toenstische t p s 
- 1855 Nieuws - 1859 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (PvdA) - 2000 Bejaar
den in opstand (tv-film) — 21 15 
Satiemania Animatiefilm — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Panoramiek — 
2240 Studio Sport - 2330 
Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 Dubbel-le
ven — 1925 Kenmerk Onfo) — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
(Info) - 2032 Taxi (fJ - 21 00 
Remmers ontmoet Joop den Uyl 
(portreO - 21 30 Veronica Van
daag — 22 35 Infospecial (portret 
van een ingenieur) — 2302 Te-
leac — 2327 Nieuws 

RTB 1 
1500 Schooltelevisie - 2000 
L'Enfant aux yeux verts (TV-film) 
— 21 40 Point de mire (over de 
jachö 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle epo
que (fJ — 1955 Sportmagazine 
— 2200 Clap la fête aux images 
(8 mm-film) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Tranende 
Herzen (TV-spel) — 22 30 Tages
themen 

ZDF 
2015 Uit het ekonomische leven 
- 21 00 Heute-Joumal - 21 20 
Vegas (f J — 22 05 Tips voor ge
bruikers — 2210 Psychische sto-
nngen op het werk (reportage) — 
2255 Held Henry (teater) - 055 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Woning
nood in de Bondsrepubliek (dok) 
— 2215 Auslandsreporter — 
2245 Der Foltergarden des Dr 
Diabolo Gnezelfilm — 010 
Nieuws 

LUX. 

19 45 Entre chiens et chats Maga
zine over dieren — 1955 RTL-
Flash — 2000 Hit-parade (Muzi
kaal programma) — 2100 Aux 
Postes de Combat (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws (Achteraf worden 
Eurovoetbalwedstrijden uitgezon
dene 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Palmares 
80 (vanete) - 2150 Magazine 
medical (hartaanval) — 22 45 Ter-
res d'inventaire (dokJ — 2330 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Les heros de Telemark 
(Oorlogsfilm) 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Paulus de boskatxjuter (stnp) — 
1805 Agenda (kinderprogramma) 
- 18 35 Boomer - 1900 Lacher
tjes — 1905 Sporttnbune — 
1945 Nieuws — 2010 Urbanus-
strip — 2015 Wie betaalt de veer
man ( f ) — 2105 Panorama — 
21 55 Dallas ( f ) - 2245 Nieuws 

BRT 2 
2010 Premiere - 2100 Profiel 
(over balletdansen) — 21 40 Kon-
cert (Mendelssohn) 

NED. 1 
1830 Sesamstraat — 1845 Pas
poort (voor gastart>eiders) —-
18 55 Nieuws - 18 59 Avro s tele-
tips (vnjetijdsmagazine) — 1925 
Heidi (strip) — 19 50 Avro s sport-
panorama — 2025 Piet Veerman 
uit Volendam (portreO — 2045 
Het koninknjk der Nederlanden in 
de wereldoorlog (dokJ — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 NOS-tribune (de 
Nederlandse ekonomie) — 2305 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Pinokkio 
(strip) - 1925 J J De Bom v / h 
de kindervriend — 2000 Nieuws 
- 2027 Hoe bestaat h e t ' (satire) 
- 2045 Theodor Chindler (fJ -
21 45 De onvoorstelbare wereld 
van Roald Dahl (vertelling) — 
2210 Achter het nieuws - 2305 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Autant-savoir (konsumentenru-
bnek) — 2015 L incomgible (film) 
— 21 50 Le carrousel aux images 

RTB 2 
1830 Les amours de la belle-epo-
que (fJ — 2000 Allegro con ste
reo (koncerO 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Diskussie-
programma — 21 00 Musikladen 
— 21 45 Alles oder nichts (kwis) 
- 2230 Tagesthemen — 2300 
Endstation Paradies (tv-spel) — 
030 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
(spel) - 21 00 Heute-Joumal -
2120 Kennzeichen D - 22 05 
Spielraum (tv-speO — 030 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Mr Klem 
(film) — 2210 Filmmagazine — 
2255 Hinter den Schlagzeilen — 
2340 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1926 Le coff re-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (dierenmagazine) — 1955 
RTL-flash (speO - 2 0 00 Romance 
(romantische verhalen) — 21 00 
Traitement de choc (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Het parlement De senaat — 
2000 Nieuws — 2030 Koncert 
(Offenbach en Strauss) - 21 50 
Dernere le rideau (reportage over 
de USSR) - 2250 Nieuws -
23 00 Les murs ont des oreilles (tv-
film) 

A 2 
20 00 Nieuws - 20 35 La fiancee 
du pirate (zedensatire) — 2220 
Teaternieuws — 2320 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Moi y'en a vouloir des 
sous (satire) — 2215 Nieuws 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 
Oum de witte dolfijn (stnp) — 
1815 Klem klem kleutertje — 
1830 Peuters en kleuters (Open 
SchooD — 1900 Protestants-
godsdienstige uitzending — 1945 
Nieuws — 2015 Urbanus-stnp — 
2020 Police Python 357 (film) -
2225 De vijfde windstreek — 

BRT 2 
2015 De komst van Joachim Stiller 
(tv-spel) — 21 15 Het gewoel (sati
re) - 21 40 Dag aan dag - 2210 
KTRC-Mensbee ld 

NED. 1 
1855 Nieuws — 1859 Kortjakje is 
weer beter — 1905 De Willem 
Ruis Show - 20 30 Shoestnng (f J 
- 21 37 Nieuws - 21 55 De Ben
ny Hill show — 22 45 Scapino bal
let danst Hollandse dagen — 23 00 
Humanistisch vertwnd — 2335 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 1905 Avro's 
Toppop - 2000 Nieuws - 2027 
Telebmgo II — 21 30 Aktueel en in
formatief — 22 20 Wie vermoord
de de kers tman ' (tv-film) - 2355 
Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktual^ 
teiten - 1930 Nieuws — 21 15 
Ana pour un athlete (film) — 22 40 
Nieuws 

RTB 2 
18 30 Les amours de la beWe epo
que (fJ — 1955 Le mythomane 
(fJ - 2055 Vendredi-sports 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Anuschka 
(film) — 21 50 Ekonomisch maga
zine — 22 30 Een bencht uit Bonn 
- 2300 Die Sportschau - 2325 
Eurogang (fJ — 025 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal - 2015 Derrick (fJ — 
2115 Locker vom Hoeker oder es 
bleibt Schwieng - 2200 Heute-
Journal — 22 20 Kultureel magazi
ne — 23 05 Bis zur bTtteren Neige 

ARD 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Adolph-
passage Hamburg Altona (rejxir-
tage) — 21 00 Reporter Reporta
ges uit Duitsland — 21 30 Gott und 
die Wel t - 2200 Maja von Storm-
skar (f J — 23 00 Adolph-passage, 
Hamburg Altona (2de deel) — 

LUX. 

1900 Nieuws - 1929 Nieuws — 
19 29 Le coff re-fort spel - 1945 
Entre chiens et chats Dierenmaga
zine - 1955 RTL-flash (spel) — 
2000 Marcus Welby (fO - 21 00 
Droles de dames (f J — 22 33 Mar-
tini-world (vanete) — 2303 Weer-
bencht en horoskoop 

TF 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Decibel 
(teater) — 2230 Pleins feux over 
toneel en muziek — 23 20 Nieuws. 
— 2335 Cinq jours en bourse 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Arsene Lu
pin joue et perd 813 (f J - 21 35 Li
terair magazine — 2255 Nieuws. 
— 2305 Lola Montes (film) 

FR. 3 
2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 La douceur et le silence (tv-
film) - 2235 Nieuws. 
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Een initiatief van 
de „Vrienden van de 
Kapellekerk" 

Op initiatief van de 
Vrienden van de Kapelle-
kerk heeft momenteel in 
de Brusselse tentoon
stellingszaal «3B» (een 
zaal van de toeristische 
federatie van de provin
cie Brabant) een reeks 
middagen van de poëzie 
en een expositie plaats. 

Het geheel kreeg als titel 
«Ontmoeting met Vlaam
se kunstenaars te Brus

sel», en is gegroeid uit de 
bekommernis van de ho-
gergenoemde «Vrien
den», om tijdens de vie
ringen rondom 150 jaar 
België, de Vlaamse aan
wezigheid in de hoofd
stad in een omvangrijker 
daglicht te stellen dan 
door de officiële instan
ties voorzien werd. Voor 
•Wij» een goede reden 
om even met het initiatief 
kennis te maken. 

mi Kritisch bekeken 

Vijfentwintig eeuwen 
Europese Icunst 

Met woord en beeld van Griekse tot 
hedendaagse kunst. 
480 pag. (waarvan 200 pag. illustra
ties in kleur en zwart-wit) op groot 
formaat. 
Een feestelijk boek om te bezitten 
en cadeau te doen ! 

van 4 december '80 
t/m 4 januari '81 
Voordeelprijs "Boelc van de maand,, 

795 f r. 
(zolang de voorraad strekt) 

Vereniging ter Bevordering van het 
Vlaamse Boekw/ezen, v z w( Antwerpen 
Alleen verkrijgbaar in erkende boekhandels. 

Ontmoeting met 
Vlaamse kunstenaars te Brussel 

De Kap>ellekerk aan de Keizers
laan geldt als een van de oudste 
Brusselse gebouwen, waarvoor 
Godfried I nnet de baard, hertog 
van Brabant in 1134 de eerste 
steen legde. Zij werd het centrum 
van een wijk buiten de stadspoort, 
waar zich vooral kleine handelaars 
en ambachtslieden kwamen vesti
gen, en die later de naam «De Ma-
rollen» kreeg. De kerk zelf werd 
herhaaldelijk verbouwd, waardoor 
ze uitgroeide tot een bevreem
dend en toch harnrronieus mengsel 
van stijlen: Romaans-gotisch, 
hooggotisch, barok. De kerk, die 
tot een waar museum uitgroeide, 
bevat een unieke kollektie waar
devolle kunstwerken: tjeelden, 
schilderijen, kroonjuwelen, praal
graven... te veel en te belangrijk 
om er hier in kort b)estek op in te 
gaan. 

De «Vrienden van de Kapelle-
kerk» willen dit omvangrijke patri
monium vrijwaren van verwaarlo
zing en onverschilligheid, temeer 
omdat het hier gaat om een 
Vlaams patnmonium en omdat de 
Vlamingen het te Brussel, in een 
vaak ronduit vijandige sfeer, al 
moeilijk genoeg hebben om hun 
kulturele identiteit te bewaren. De 
Vnendenkring, die ruim driehon
derd leden telt, tracht zijn doelstel
lingen te realizeren door een veel
heid van Vlaamse kulturele mani
festaties, waarin vooral de muziek 
en de poézie aan bod komen. 

De ontmoeting met 
Vlaamse kunstenaars 

Dat de Vriendenkring voor zijn 
ontmoetingsinitiatief van de toeris
tische federatie een mooie zaal 
aan de drukke Grasmarkt ter be
schikking kreeg, mag op zich al 
een prestatie genoemd worden. 

Het programma dat van 27 no
vember tot 13 december gespreid 
wordt bestaat uit drie onderdelen: 
twee middagen van de muziek 
(1 en 8 december), drie middagen 
van de poëzie (28 novemb>er, 5 en 
12 december) en een tentoonstel
ling waarop we zo dadelijk terug
komen. Jammer genoeg waren de 
organizatoren met hun F>ersmap 
wat laattijdig, zodat Wij van de eer
ste middagen (fluitiste Leentje 
Lootens en harpiste Karolien 

D'Haeze, en de dichters Jo Giskin 
en Jan Vercammen) slechts bij 
wijze van te late informatie mel
ding kan maken. Hier dan het pro
gramma van de andere middagen. 
Wat de muziek betreft speelt op 
maandag 8 december het spinet
duo Jan Van Mol en Paule van Pa
rijs muziek van Bach, Pachelbel, 
Scarlatti, Beethoven (waarom 
eigenlijk geen muziek van de 
Vlaamse kapelmeesters van de 
St-Michiels-katedraal'). De dich
ters komen op vrijdagen aan de 
beurt, op 5 december Hut)ert van 
Herreweghen en Stefaan van den 
Brempt, op 12 december Amedee 
Suenaert en Maunts Marichael. Zij 
worden telkens ingeleid door pro
fessor Joost De Geest Deze mid
dagprogramma's gaan door van 
12u. 30 tot 13 u. 15. 

Tentoonstelling met 
vraagtekens 

De opzet van de tentoonstelling 
IS alleszins origineel. Uit elke 
Vlaamse provincie werden telkens 
twee grafici met dne werken en 
twee dichters met een gedicht in 
handschrift geselekteerd. Daar
naast worden in toonkasten foto's, 
persknipsels, publikaties en ander 
biografisch matenaal van de aan
wezige kunstenaars getoond 
(jammer genoeg was dit materiaal 
met altijd even aktueel) Tot dus
ver alles o.k. En ook de inleidingen 
van de heren Willekens (direkteur 
van de Antwerpse biblioteken) en 
Van Looy (direkteur van de Ant
werpse akademie) mochten er 
zijn. ZIJ situeerden respektievelijk 
de poëzie en de grafische kunsten 
in Vlaanderen en in het heden
daagse maatschappijbeeld. 

Met de gemaakte selektie van 
de kunstenaars liep het echter in
grijpend mis Het maken van een 
noodzakelijk t}ep>erkte keuze is 
steeds een hachelijke taak., met 
zowel subjektieve normen om 
haar te maken als om haar te be
oordelen. 

Van de gekozen dichters is het 
niveau vaak van middelmatig tot 
minimaal. Slechts vier van de tien 
(kiesheid belet mij het citeren van 
namen) zijn kwalitatief op peil én 
representatief voor de stand van 
onze huidige poëzie Met het gra

fisch gedeelte is het nog pijnlijker 
gesteld Want hier maakt de Vrien-
denknng in zijn «verantwoording» 
duidelijk gebruik van een objektie-
ve norm, en dewelke: «Op het ge
bied van estetische maatstaven 
werd, voor wat de grafici betreft 
geopteerd voor wat men als vor
men van realisme (van de traditio
nele interpretatie tot het hyperrea-
lisme) kan beschouwen.» Wat krij
gen we nu, en dat in 1980. Het 
technische peil van de getoonde 
etsen en lito's is, op enkele jam
merlijke uitzonderingen na, vrij be

hoorlijk (maar dat is toch het mini
mum dat men van een kunstenaar 
kan verlangen). Wat tematiek en 
Inspiratie betreft is het allemaal 
wat oufc)ollig, wars van eigentijdse 
visies... en waar die dan toch 'ns 
opduiken, gebeurt dit in hun aller-
braafste vorm. In Vlaanderen be
staat er blijkbaar geen ai}strakte 
of konceptuele kunst geen op- of 
pop-art zelfs geen eigentijdse fi
guratieve kunst waarin wat echte 
moderniteit doorklinkt Voor de 
Franstalige toeschouwer die op 
die manier gekonfronteerd wordt 

met een «ontmoeting met Vlaam
se kunstenaars», moet dit een 
meewarige en teleurstellende 
vaststelling zijn. Het initiatief van 
de Vnendenkring is wilskrachtig, 
waarschijnlijk ook noodzakelijk en 
dus lofwaardig., maar een betere 
zaak waard dan de grote meerder
heid van wat nu de muren van 
«3B» siert 

Nic van Bruggen 

Ontmoeting met Vlaamse Kunstenaars 
Kunstambachten van Brabant, zaal <3B> 
Grasmarkt 61 Brussel, tot 13 december. 

Lichte plaatjes voor de feesten 
December betekent sinterklaas en 
de eindejaarsfeesten: tijd om ca
deautjes te kopen, zou Van het 
Groenewoud zeggen. Om aan 
deze (verplichte) gewoonten te 
voldoen zijn de platenbazen er na
tuurlijk als de kippen bij, en de ver-
zamelelpees gaan reeds als war
me broodjes de deur uit Vooral 
om de nostalgie, het jeugdsenti-
ment en omdat dikwijls toch het 
beste of bekendste van de artiest 
erop prijkt 
Hitjes heeft bij voorbeeld Ray
mond nu sedert een paar jaar aan 
de lopende band de hitladder op-
gezongen. Voor hen die het nog 
met aandurfden een LP van hem 
te kopen is er een geslaagde ver
zameling van zijn «best of». De 
nieuwe «Leven en liefdes» moet je 
kopen. De titel spreekt voor zich
zelf, en de liedjes gaan over de 
meisjes en romantische momen
ten uit zijn leven. Op een rijtje: 
«Maria, Maria», «Een vergeten mo
nument», «Het lied over Zjoske», 

«Meisjes» natuurlijk, en ook 
«Vlaanderen boven», «Brussels by 
night» en zelfs zijn laatste kraker 
«Je veux de l'amour» en «Troons
afstand». 
Een koopje (EMI-IA-062-23991) 
voor de feesten dus. Raymond 
zelf toert de maand decemt)er in 
Nederland rond waar hij een 
graaggehoorde gast is geworden. 
Maar hij is terug op 31 december 
in de Brusselse «Ancienne» aan 
de Steenstraat voor oudejaars
avond. 
Jlmmy Frey die ook zowat vijftien 
jaar op de planken staat en met 
zijn «Rozen voor Sandra» en nog 
veel andere hits goud haalde is te
rug, maar dan op de Las Vegas-
toer. Na nog «Saragossa» vorig 
jaar in het Nederiands was de En
gels-gezongen «Yet I know» (van 
Aznavour) een geslaagde gooi 
naar internationaal sukses, en met 
de single «I don't know why...» lijkt 
het hem voor de tweede maal te 
lukken. Meteen is ook een elpee 

Een Vlaamse f onoplaat of muzlekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego
riaans — klassiek — folklore — grote orkesten — 
operette — opera — en dat alles aan soms STERK 
VERLAAGDE prijzen. U moet maar eens binnen lo
pen bij Poketino-fonoplaten (in Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel 
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido Ge-
zelle beschikbaar. 

uit die deze drie titels samen
brengt en voor liefhebbers van de 
stijl wel de moeite lijkt 
Afsluiter «Stay with me» lijkt ons 
een volgende kanshebber, maar 
Jimmy's zelfgeschreven muziek 
(of tekst?) en de titel lijken wat 
veel op een ander nummer in die 
stijl van zowat tien jaar terug. Bij 
MFP verscheen de «Vlaamse ster
renparade» deel twee, met erop 
het bijna antiek «Arrivederci Ma
ria» van Tura, het nog steeds 
prachtig «Windekind» van Ann 
Christy, Louis Neefs met het wat 
onbekende «Amsterdamse grach
ten», het «Zalige gevoel» van Salim 
Segers en «Wight is Wight» van 
John Terra en een nog steeds 
graaggehoorde Jean Walter met 
zijn versie van «Op de purpr'en 
hei». 

Spijtig voor die twee miskleumen 
«Hello Dolly» en Vergauwes «Ode 
aan Eddy Wally» waarvoor slechts 
een woord is: smakeloos! Voor zij 
die het houden bij «Liedjes van 
toen» kan je ook bij MFP terecht 
deel drie brengt ze bij elkaar, en de 
«Grijze haren» en «De lichtjes van 
de Schelde» van Bobbejaan uit 
Lichtaart zullen menigeen blijven 
bekoren, terwijl «Geef mij maar 
Amsterdam» en Johnny Hoes' 
«Boerinnekens» er dan weer de 
luchtige toon in brengen. Voor de 
rest nog een paar uitschieters 
maar ook tussendoor miskleunen 
om de plaat helemaal te vullen. 

Sergius 
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Wielerbanen kwijnen 

pioenen. Het volstaat in augustus 
(of begin september) de pistewe-
reldkampioenschappen te bekij
ken. Geen mens die er zich nog 
voor interesseert Voor het organi-
zerend land zijn de baankam-
pioenschappen het noodzakelijk 
aanhangsel geworden van de 
wegkampioenschappen 
In de voorbije jaren heeft men 
vaak getracht in die toestand ver-
andenng te brengen Zonder suk-
ses. Omdat vrijwel overal nog en
kel zesdaagsen worden ingencht. 
Sport en show, ernst en komedie 

Patrick Sercu en de Westduitser 
Fritz hebben de veertigste Gentse 
Zesdaagse gewonnen. Het was 
de tiende keer dat Sercu, de laat
ste grote baanrenner, in het Kuip-
ke de zesdaagse zegevierend af
sloot. In totaal heeft hij nu vijfenze
ventig «six days» gewonnen. 
Het jongste sukses van Sercu 
heeft eigenlijk amfjer de sportak-
tualiteit gehaald. Het wielrennen 
op de baan zit immers al jaren in 
een dal. Geen mens die er zich 
nog druk over maakt 
In de voorbije weken hebben en
kele wielerdeskundigen nog maar 
eens getracht naar de oorzaken 
van verval te speuren. De eens zo 
geliefde wielerdiscipline beroert 
de massa niet langer. Ooit was het 
anders: uit onze jeugd herinneren 
wij ons nog de volle zalen in Gerrt, 
Antwerpen en Brussel. De Brus
selse wielerbaan werd inmiddels 
afgebroken. Antwerpen organi-
zeert dit winterseizoen nog enkel 
een zesdaagse. De overige mee
tings werden geschrapt Gent 
houdt vooralsnog stand. Dank zij 
een gedegen beleid. Daar bestaat 
geen twijfel over. Gent is het 
centrum geworden van het Belgi
sche baanbedrijf. Direkteur André 
D'Hondt leidt er zijn jongeren-
school. Hij springt ook erg zuinig 
om met de centjes wanneer «een 
affiche» moet worden samenge
steld. Hij vermijdt angstvallig elk fi
nancieel risico. Het heet nu dat 
men dit vroeger veel te weinig 
heeft gedaan. Zelfs in de beste na
oorlogse jaren — toen wegkam
pioenen als Van Steenbergen en 
Van Looy de strijd aanbonden met 
bekwame, meestal Nederlandse, 
pistecracks als een Schulte, een 
Derksen en een Post — was het 
bednjf voor de organizatoren am
per winstgevend. Omdat de toprij-
ders erg veeleisend waren en nie
mand het aandurfde hen op een 
prijs vast te binden. Op de piste — 
en uiteraard ook in het wegpelo
ton — begon «de grote inflatie» 
lang voor de eerste olieknsis. 
Het gemakkelijke geldgewin had 
bovendien voor gevolg dat steeds 
minder wegrenners bereid wer
den gevonden supplementaire in
spanningen te leveren op een wie
lerbaan Merckx was de laatste 
grote wegrenner die ook nog op 
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worden dan zodanig vermengd 
dat vniwel niemand nog het een 
van het ander kan onderscheiden. 
Het baanwielrennen kwam daar
door in een kwalijk licht te staan. 
Omkoperij behoorde erbij Het 
werd bijna stilzwijgend aanvaard. 
In Gent heeft men zteh afgezet te
gen deze gang van zaken De ren
ners worden er zeker niet overbe-
taald. De wegrenners worden er 
met langer met een pak bankbiljet
ten toe aangezet toch maar aan te 
treden. Gent «speelt» met de wei
nige pistiers die nog overblijven en 
met enkele onmisbare plaatselijke 
idolen. Er wordt bovendien hard 
geijverd om de jongeren voor het 
vak te interesseren. Wie de eind
stand van de Gentse zesdaagse 
aandachtig bekijkt zal wel met wil
len geloven dat de massa nog en-
toesiast kan reageren. Koppels als 
Burton-Wiggin, De Geest-De Roo, 
Clerc-Michaud, Hoste-Colijn en 
Renier-Baert kunnen op het eer
ste gezicht geen begeestenng 
wekken Maar Gent draaide alvast 
zonder verlies. Er kwamen zelfs 
een paar avonden zevenduizend 
toeschouwers op>dagen. Zodat 
hieruit misschien mag worden af
geleid dat het allemaal toch nog 
kan Op voorwaarde dat de be-
roepsernst en het sportief Sfjekta-
kel kunnen geherwaardeerd wor
den In Gent «probeert» men al
vast 

Zoals op onze onderstaande foto 
te zien zal het natuurlijk geen vaart 
lopen Van alle tijden zijn de kijk-
lustigen om de sportstadia te be
volken Edoch, meer en meer is 
men het zinloze geveeld van de op
gefokte sportlui beu en ruilt men 
graag in voor een vredelievender 
bezigheid Zelf sporten, bij voor
beeld. 

de ovalen band wilde schitteren. 
Alhoewel zijn aktiviteiten al veel 
meer gelimiteerd waren dan deze 
van de twee Rikken, zijn roemrijke 
voorgangers. 
Het gebrek aan nieuwe pistekam-
pioenen deed de rest De jeugd 
voelde zich immers niet langer 
aangetrokken tot het «winter-
werk». Ze kon in de zomer moeite
loos genoeg verdienen. De gevol
gen bleven dan ook niet uit Want 
geen sport kan leven zonder kam-

ALLES OVER HET SPORT-
PARACHUTISME IN VLAAN
DEREN EN DE WERELD ... IN 

PEGASUS 
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

KUNT U NIET MISSEN 

Voetbalvelden zonder volk 

PEGASUS 
Inschrijving door storting op 
rekening BBL. 310.0460707.43 

België 1 |aar 250 bfr 
2 laar 400 bfr 

Buitenland 1 jaar 350 bfr 
2 laar 600 bfr 

Luchtpost + 200 bfr 
PEGASUS 
Reinaertstraat 6 - 8 1720 Dilbeek 

De Belgische voetbalklubs heb
ben vorige week kleur bekend. 
Gewild of ongewild. Stel je even 
voor: de wedstri jden tussen Lo-
keren en Real Sociedad San Se
bastian en tussen Standard en 
Dynamo Dresden kwamen recht
streeks op het scherm ondanks 
de stadions van Daknam en 
Sclessin amper voor de helft ge
vuld waren. Voor enkele jaren 
zou dit onmogelijk zijn geweest 
inzonder Roger Petit, de baas 
van Standard, heeft de televisie 
jarenlang zover mogelijk van 
zich afgehouden. Het alziend oog 
verwierf slechts uitzendrecht op 
Standard als de laatste staan
plaatsen waren verkocht 
De redenering was eenvoudig en 
logisch: als je de televisie bin
nenlaat vóór de laatste tickets 
verkocht zijn, blijven er bij een 
volgende wedstri jd duizenden 
potentiële kijkers thuis. Omdat 
zij vermoeden dat ze de match 
van in de zetel zullen kunnen vol
gen. Daarin is nu verandering ge
komen. De reden ligt voor de 
hand. 

Het is uitgesloten dat de televi
sie de onverkochte tickets ver
goedt Zo «royaal» zullen de bud
getten van de BRT en de RTB wel 
niet zijn. Wat niet belet dat de 
«uitkoopsommen» niet niets zijn. 
Een klubleider vertelde ons dat 
momenteel ruim een half miljoen 
wordt neergeteld voor een recht
streekse uitzending. Voeg daar 
de mogelijke Eurovisieinkom
sten bij en de klubs zullen wel 
even nadenken alvorens de ca
mera's uit hun stadion te bannen. 
Maar er is ongetwijfeld meer. De 
publiciteitspanelen rond de groe

ne rechthoek zijn met de jaren al
maar meer gaan opbrengen voor 
de toonaangevende klubs. Wi j 
hebben ons laten vertellen dat 
Standard bij voorbeeld afzonder
lijke kontrakten afsluit met de 
«adverteerders» voor Europa-
cupmatchen. De interesse van de 
televisie staat dan immers bij 
voorbaat vast en de prijs van an
derhalf uur televisiereklame is 
gewoon niet te berekenen. De 
betere voetbalklubs bevinden 
zich bijgevolg in een ideale situa
tie om «sluikrekiame» naar de 
huiskamer te versassen. De tele
visie, die toch ook verplichtingen 
heeft tegenover de kijker, staat 
zo goed als machteloos zolang 
zij er niet in slaagt internationaal 
één standpunt hard te maken. En 
zover is men zeker nog niet Het 
volstaat op zaterdag de sport
programma's van de diverse sta
tions te bekijken om daarvan 

hoogte te krijgen. 
Toch zouden de klubs, de finan
ciële baten ten sp i j t er goed aan 
doen zich tweemaal te beraden 
alvorens de televisie vast uit
zendrecht te verlenen bij Europa-
cupmatchen. De belangstelling is 
immers overal — Duitsland uit
gezonderd — dalende. Eens de 
toeschouwer de weg naar het 
stadion is kwijt geraakt vindt hij 
deze maar moeilijk terug. De toe
schouwersaantallen op de jong
ste speeldag illustreren dit over
duidelijk. Minimaal drieduizend. 

Maximaal elfduizend. Erg weinig 
voor het eersteklassevoetbal. 

Maar vooralsnog schijnt geen 
enkele klub zich daarover echt 
zorgen te maken. De televisie — 
die ook al meer voetbal brengt 
dan een mens kan slikken — 
evenmin. We zien wel waar het 
eindigt 
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Aanbevolen huixen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Sleen- en marmerhouweri j 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel. 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief • Tijdschriften -
Dagbladen 
Verantwoord speelgoed! 

SCHALUIN 74. AARSCHOT 
Tel 016-569334 

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

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

BLOEMEN .ERIKA» 

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

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Molenstraat 45. 9300 Aalst. 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031-881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

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

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

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, Eekio 
Tel. 091-77.13.12 
Nieuw! De eerste elektronische 
naaimachines ter wereld met ge-
heugen dat naait en schrijft 

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-Slrijtem 

Tel 054-33 37 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

TeL 091-62.51.42. 

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

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alte herstell ingen. 

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

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Relnigingswerken 

PEETERMANS 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12 07 

KLEDING LENDERS 

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

Dames-, heren- en kinderkleding. 

10% vrV.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52. Antwerpen 
Tel 031-313583 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraat 28 
2220 Wommelgem 

Tel. 031-539530 en 53 75 75 

B O O M K W E K E R I J E N 
T U I N A A N L E G 

De Wi t t e Berk p.v.b.a 

De mooiste planten voor uw tuin 
aan de voordeligste prijzen 

10 % voor VU-leden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T 015-23.31.66 

Wij t)Ouwen voor u... 
— sleutel op de deur 
— en... zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL>BANKEUNDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Cer>trale 
verwarming • Houtkachete • Jnböuw | 

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

Diepvrie.zers. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

Gelugenheidsgrufiek, Huweli)k - Ge
boorte • Zelfklevende p l . ikb j i id en 
etiketten Houten drukletters - Rekia-
Mie-knlenders. 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z. - Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

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

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP: 

A P P A R T E M E N T E N 
S T U D I O ' S 

Villastijl - Alle komfort 
Garages. 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 
8458 Oostduinkerke 

Tel. 058-51.26.29 

Uurwerken • juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

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

Fons Prinsen 
Kan too rhoude r van de g roep ARGENTA 

Be t tendr ies laan 22 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
Kantooruren: alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17 .. . , , „ . - ,, . . ,. 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

B -I- M 
Bouwpromotoren en 
dakl immerwerken. 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-6689 73 

V 

STEENKAPPERIJ 

Juchtmans-Dox. 
Vervoortpl. 21 

3290 DIEST 
Telefoon 013-33.15.23 

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

Marcel VAN den BULCKE 

V/urmstraat 7 
SLEIDINGE 
teL 091/5731.46 

Firma EBO-LYBAERT 

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

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

Tegels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-51.35.71 
Zelfimport = t>este prijs 

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

Maandag gesloten 

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

Gentsestr 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

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

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

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

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel. 031-88.25.31 

VAKANTIE 
Samen met Uw gezin gezellig 
Kerstmis vieren bij Vlaamse 
boeren in Zuid-Frankrijk. Zon en 
sneeuw, op 45 min. rijden van 
een bekend ski-oord. Ook zeer 
geschikt voor zomervakantie. 
Inl. tel. 011-43.68.02 

< 
-4. 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23,38.87. 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42.34.00 Ga lgenberg 52, Ber lare 
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Met het vormingscentrum Ld. Dosfel 

Duits Oost-België 
van nabij leren kennen 
In Montenau (gemeente Amel) bij 
Sankt Vith leren wij Duits-België ter 
plaatse kennen. Maak er een ver
lengd weekeinde van in een prachti
ge streek. Met inleidingen in de poli
tieke, historische, socio-ekonomi-
sche situatie van deze -Derde Bel
gen». Uitstappen en kontakt met de 
bevolking. 
Duitstalig België, de zg. Oostkan
tons, werd na 1918 bij België aange
hecht Dit prachtig gebied met zijn 
bevolking, die als speelbal van de ge
schiedenis heel wat te verduren 
kreeg in de jongste halve eeuw, is 
deze interesse overwaard op een 
ogenblik dat men zoveel spreekt 
over regionale strukturen van een 
vernieuwde staat 
Deze kennrsmaking begint op zater
dagnamiddag 20 december tot dins
dagnamiddag 23 december. 

VERBLIJFPLAATS 
Missionshaus, Montenau 21, Ge
meente Amel. Dit centrum is gelegen 
in een buitengewoon natuurkader 
waar de rust en stilte nog absolute 
begrippen zijn. Montenau is een ge
hucht van de gemeente Amel (tussen 
Malmedy en St-Vith). Maak er een 
rustgevend verlengd weekeinde van. 

INSCHRIJVINGEN 
Kunnen gebeuren door storting van 
een voorschot van 850 fr. (voor vol
wassenen) en 600 fr. (voor jongeren 
en werklozen) op rekening nr. 068-
0638900-85 met vermelding -Duitsta
lig België - Montenau». 

BEGELEIDING 
Walter Luyten, stafmedewerker en le
raars uit de streek. 

BIJDRAGE 
1950 en 1700 (voor jongeren en werk
lozen). Hierin zijn begrepen: volledig 
verblijf en maaltijden, dokumentatie-
dossier en kursusgeld. 

TE BEREIKEN 
Voor wie niet per wagen komt is er 
een treinverbinding tot Verviers. Dan 
per autobus naar Ligneuville (6 km 
van Montenau) Daar zal gezorgd 
worden voor ophaaldienst per auto. 
Wie tijdig inschrijft kan de lijst beko
men van de mgeschrevenen uit zijn 
streek (gezamenlijke verplaatsing). 

VUJO-natJonaal kiest 
nieuw bestuur 
Op 17 januan 1981 vindt de verkiezing 
voor de nationale funkties van VUJO 
plaats Volgende funkties zijn te ver
kiezen 
nationale voorzitter; nationale sekre-
taris; vijf leden van het dagelijks be
stuur; één VUJO-afgevaardigde in 
het VU-partijbestuur; vijf afgevaar
digden in de VU-partijraad en tvi/ee 
effektieve en éen plaatsvervangende 
VUJO-afgevaardigde in de nationale 
jeugdraad Alle effektieve en plaats
vervangende leden van de nieuwe na
tionale VUJO-raad kunnen hiervoor 
kandideren Ook de leden van de na
tionale VUJO-raad, overeenkomstig 
ar t 14 van de statuten, «personen die 
een belangnjke bijdrage leveren tot de 

VUJO-werking koopteren en dit tot 
maximum 2 0 % van zijn effektieve le
den» * 

Kandidaturen voor de hierboven opge
somde funkties en voor kooptatie wor
den ingewacht bij de nationale voor
zitter, Ommegangstraat 34 te 9660 
Brakel, en dit ten laatste op 14 de
cember 1980. Eventuele latere kandi
daturen worden niet in aanmerking ge
nomen 

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

Vlaanderen 
neemt 
afscheid 
van 
Amedee 
Verbruggen 

A 
W K 

V 
Het Amedee Verbruggen Koinitee meldt het overlijden op vrijdagochtend 
28 november 1980 in de Sinte-Anna Kliniek te Beveren Waas van de trouwe 

Vlaamse Voorman. -De Kasseier» 

Amedee VERBRUGGEN 
Hi| werd geboren te Bazel Waas op 18 november 1886 
De uitvaartliturgie gevolgd door de teraardebestelling op het plaatselijk kerk 
hof heeft plaats op zaterdag 6 december 1980 om 11 uur in de parochiekerk te 
Bazel 
Na de uitvaartmis houdt Rik Borginon een toespraak in het portaal van de kerk 

Rouwkapel in -De Eenhoorn- Kerkplein te Bazel 
Gelegenheid tot groeten van 10 tot 10 u 50 
Rouwbeklag Nieuwe Baan 56 te 2768 Bazel-Waas 

KADERVORMING 

Sukses voor Maite Idirin en... Komen 
De vonge week aangekondigde Baskenavonden in Antwerpen en Brugge wer
den een reusachtig sukses Honderden Vlamingen en Baskische vluchtelingen 
vierden deze onvergetelijke avond voor de Baskische scholen mee Walter Luy
ten, medeopnchter van het Vlaams-Baskisch komitee deed een speciale oproep 
voor «een denderend Sint-Niklaasfeest voor onze dapperste Vlamingen van dit 
jaar de schoolkinderen van Komen» Het resultaat was verbluffend Bijna 
35 000 f r kon door de Komense delegatie meegenomen naar hun stnjdpost op de 
taalgrens 

Kalender voor 
december '80 
• Donderdag 11 -150 jaar Vlaamse 
Beweging». Spreker W Luyten Lo
kaal «De klauwaert», Dasstraat 13, 
Wommelgem Organizatie VU-afde-
ling Wommelgem i s m VCLD 

• Zaterdag 13 -Zo doen wij het in 
Mol» Een konfrontatiedag over ge
meentebeleid Deze dag wil een forum 
zijn waarop allerhande initiatieven op 
gemeentelijk vlak worden voorgesteld 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
met meer zo ver af, ga dus eens kijken 
hoe uw kollega's in andere gemeenten 
te werk gaan Samenkomst om 9 u 30 
aan de brandweerkazerne Kursus
geld 400 fr Vooraf inschnjven is 
noodzakelijk, er wordt immers een ma-
ximumgroep van vijftig personen voor
zien 
Telefonisch of schnftelijk mschnjven is 
mogelijk op de volgende adressen 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent tel 091-
257527, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel, tel 02-2194930 

• Woensdag 17 -Vrouwen in de 
Vlaamse Beweging». Lokaal «de wa
termolen» in Meerhout Organizatie 

FVV i s m het VCLD 

• Donderdag 18 -Ruimtelijke orde
ning en leefmilieu». Een kursus in de 
reeks -de gemeente als politiek werk
veld» Kursusgeld 360 fr Adres Kul-
tuurhuis Koldam, Koldamstraat te 
Hoeilaart Organizatie VU-afdeling 
Hoeilaart i s m het VCLD 

Beschikbaar 
op het VNS-
sekretariaat 
• De ADMINISTRATIEVE BASIS
WETTEN (drukkenj UGA, Heule) 
Deze basiswetten zijn gewoon onont
beerlijk voor de gemeentemandatans 
die zijn werk grondig wil doen De ad
ministratieve basiswetten bevatten de 
grondwet (biezondere wet tot hervor
ming van de instellingen), de voorlopi
ge gemeenschaps- en gewestinstellin-
gen, de provinciewet de gemeente
wet de wet op de Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn, de 
Raad van State, de kontrole op sommi
ge instellingen voor openbaar nut 
Het VNS geeft de naam van de koper 
bovendien door aan drukkenj UGA Zij 
stellen zich met hem in verbinding wat 

betreft de aanvullingen De administra
tieve basiswetten die U op het VNS-
sekretanaat kan bekomen, bevatten 
de aanvulling van 15-9-'80 (o a de bie
zondere wet op de hervorming van de 
instellingen) De administratieve basis
wetten plus aanvulling kosten 300 f r , 
te storten op de VNS-rekening 430-
0220881-03 

• VNS-NOTA OVER HET INZAGE
RECHT. Het VNS stelde vast dat de 
meeste problemen van onze mandata-
nssen met het inzagerecht vertsand 
houden Daarom deze nota Hienn 
wordt het inzagerecht van de gemeen
teraadsleden uit de doeken gedaan 
Wordt o a behandeld inzagerecht in 
het archief, in het OCMW, begroting, 
gemeentekomptabiliteit 

Deze tekst geeft U een duidelijk over
zicht van de stukken die U wel en niet 
mag inzien Sterk aanbevolen' 

# De gemeentelijke begroting, de 
tekst van de heer J -P Wullaert, behan
deld op de VVM-studiedag van 15 no
vember jl Deze tekst wordt automa
tisch naar de aanwezigen op onze stu
diedag verzonden Andere belangstel
lenden dienen de nota aan te vragen 
op het VNS-sekretanaat 

Inlichtingen: 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Bar-
nkadenplein 12 te 1000 Bnjssel, tel 02-
219 49 30, vragen naar Lutgart De Beul 
of Lieve Schoofs 
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m Wij in de Volksunie 

De arrogantie van de CVP-macht te Edegem 

VU-raadslid krijgt spreekverbod 
ANTWERPEN 

In de Antwerpse randgemeente Edegem weet men zo onderhand wat het bete
kent in een CVP-staat te leven Dank zi | de elektorale steun van Leo Tmde-
mans beschikt de plaatseli jke CVP er over een ruime meerderheid m de ge
meenteraad Machtsmisbruik, discriminatie en zelfs intimidatie van anders
denkende burgers en minderheidsgroepen, een socio-kulturele polit iek die 
vri jwel uitsluitend de CVP-zuil ten goede komt, zijn er dan ook reeds jaren 
schering en inslag 
De enige, echte opposit ie tegen deze arrogante CVP-machthebbers komt van 
de VU, die met haar 5 leden trouwens de sterkste opposit iefraktie in de Ede-
gemse gemeenteraad is Bikkelhard maar waardig, steunend op feiten en dos
siers 

De Edegemse VU-fraktie heeft overi
gens reeds enkele merkwaardige re
sultaten op haar aktief staan Mede 
omdat ZIJ voortdurend in de voorhoe
de staat van akties van basis- en aktie-
groepen Zo kon de VU voor twee jaar 
bv het ontwerp-gewestplan ingrijpend 
doen wijzigen Opfhefmakender mis
schien was de onthulling door de VU 
van het zogenaamd enquéteschandaal 
voorbije zomer 

Dit beruchte sociologisch onderzoek 
naar de gezinstoestand van 428 leerlin
gen uit alle lagere scholen heeft te Ede 
gem en ver daarbuiten heel wat stof 
doen opwaaien Het vonnis van de 
Antwerpse rechtbank waardoor het 
gemeentebestuur verbod werd opga 
legd om de resultaten van bewuste en
quête te gebruiken is voor het Ede
gems CVP kollege een opdonder van 
jewelste geweest 
Niet te verwonderen dat sindsdien 
geen enkel middel te vuil of te laag is 

om de lastige VU-oppositie het leven 
zuur te maken Het begon in septem
ber met een politie-inval in het VU-lo-
kaal Het ging verder met roddelcam
pagnes waarvoor zelfs de term 
«dorpspolitiek» een te fraai woord is 
Klap op de vuurpijl is de incidentrijke 
gemeenteraadszitting van 27 novem
ber II geweest 

Op de agenda van deze gemeente
raad stonden naast de punten van de 
CVP-meerderheid ook 1 PVV-interpel-
latie en 8 interpellaties van VU-raadslid 
K Van Reeth 

Dit VU-raadslid wilde o m vragen stel
len over een petitie van bewoners van 
de K Albertlei en andere straten om 
hun buurt verkeersvrij te maken over 
de kostpnjs en het nut van de einde-
jaarsfeestverlichting over het verzoek 
van baron de Roest d Alkemade om de 
overheid werken te laten uitvoeren op 
zijn prive-domein over de elitaire kul-
tuurpolitiek van Edegem over het on-

demokratische karakter van het ou-
derkomitee in de gemeenteschool 
over de werking van de sportraad en 
over het plan om het strafregister te 
computerizeren 
Na de tussenkomst van de PVV'er 
over de discriminatie van een Edegem
se voetbalploeg (FC Buizegem) die 
geen gebruik mag maken van het ge
meentelijk sportstadion gingen de 
poppetjes aan het dansen 

„Zwijgen r 
Vooraleer K. Van Reeth het woord 
kreeg, hield de CVP-fraktievoorzitter 
een pleidooi om de agendapunten van 
het VU-raadslid slechts na de geheime 
zitting te behandelen Het moest nu 
maar eens en voor goed gedaan zijn 
de meerderheid publiek belachelijk te 
maken aldus de CVP'er 
Ondanks heftig protest van K Van 
Reeth die zich afvroeg of dit een voor
afbeelding was van wat ons te wach
ten staat in een CVP-staat legde de 
burgemeester het voorstel ter stem
ming Met de instemming van de socia
listische oppositiefraktieC) werd het 
VU-raadslid het zwijgen opgelegd en 
werd de openbare zitting geheven 
Hierop verliet K Van Reeth veront
waardigd de zaal 
Het spreekt vanzelf dat noch K Van 
Reeth noch de VU-fraktie zich bij deze 
arrogantie van de CVP-macht zullen 
neerleggen Het belooft een hete jsoli-
tieke winter te worden te Edegem 
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6 BORGERHOUT pannekoekenavond VUJO-Borgerhout in ons 
lokaal Engelse Lei 34 Iedereen van hartr welkom' 
EDEGEM St-Niklaasfeest in lokaal DPÓ Eiken om 14 u 30 In-
schnjvinqen in lokaal Innchters VNSb en alle afdelingen 
EDEGEM tentoonstelling van tin en koper met mogelijkheid tot 
aankopen in bovenzaal Dne Eiken Ook op 7 december 
KONINGSHOOIKT Jaarlijks Hooikts Vlaams Volksbal in de Pa
rochiezaal (Mechelbaan) met het orkest «Andre Romano en zijn 
Sioux» Bodega is voorzien 
KONTICH Jaarlijks dansfeest «Bal van de Vlaamse Knng» met 
medewerking van Disco-Sound G F in de Magdalenazaal, Mag-
dalenastraat Om 21 u Inkom 80 fr 
HOBOKEN Jaarlijks bal in zaal «Nieuwe Spiegel», aan het Kiosk-
plein vanaf 20 u 30 Orkest Jo Vally 

GROOT-HEIST Sinterklaasfeest om 14 u in de parochiezaal van 
Booischot-Centrum 
HERENTALS. Sinterklaasfeest om 15 u in de cafetaria van het 
Schepersinstituut Bijdrage 120 f r voor leden en 140 f r voor niet-
leden Organizatie Vlaamse Vrouwenknng Herentals 
OVERPELT jaarlijks feest V V V G in zaal Dutmale, Dorpsstraat 
68 260 fr voor koude schotel en zalm -I- broodjes, koffie en ge
bak Optreden van zanggroep De Heideroosjes 
WOMMELGEM. tweede kursus Vlaamse Beweging in lokaal 
Den Klauwaert om 20 u 
WOMMELGEM dia-avond door Rene Herman in lokaal Den 
Klauwaert Dasstraat 23 1ste deel bloemenstoet 1980 2de deel 
Vlaamse voorvechters begraven op Schoonseihof Inkom gratis 
ANTWERPEN colkx)uium «Herman Van Den Reeck en de Clar-
te-beweging hun historische betekenis en hun betekenis NU» 
Om 10 u in Centrum Den Welsack, Oude Beurs 27 M m v Pro-
V ü , Masereelfonds, Fonds L Lesoil, Vermeylenfonds, KWB Or
ganizatie Arbeid - Vlaannse Soaalistische Beweging Einde voor
zien omstreeks 16 u 30 
NIJLEN St-Maartensfonds - Joelfeest om 19 u in zaal Nilania 
M m V muziekvereniging Kemp>enland, het SMF Scheldekoor en 
aan het orgel Stonne Wauters. Inkom 150 fr Rijke koffietafel in
begrepen 
EDEGEM kookavond «Feestelijk kerstmenu» om 20 u in lokaal 
Drie Eiken Innchting F W 
EDEGEM avond voor wijnproevers in lokaal Dne Eiken om 20 u 
EDEGEM kaartavond in Dne Eiken om 2 0 u 15 Innchters 

10 

11 

12 

13 

13 

15 

18 
20 

VU-Merksem opende 
zijn Vlaams-nationaal centrum 
Tijdens de bestuursvergadering op 5 november II werd het nieuwe afdelings
bestuur verder vervolledigd en samengesteld als volgt voorzitter Staf Lau-
reys, sekretaris Alfons Brat, penningmeester Jozef Haeseldonckx, organizatie 
Sabine Kalingart-Boury, propaganda Guido Calewaert Verder als bestuursle
den Nieke Brat-Delrue (gekoopt), Lizy Bricteux-Van Dijck (afg arrond), Wal
ter De Bruyn (gekoopt) . Enk Kalingart, Bruno Vandenbroucke (gekoopt) en 
Gilbert Van Tendeloo (afg arrond) We wensen deze nieuwe ploeg veel werk
lust en een vruchtbare bestuursperiode toe 

Vlaamse Mutualiteit 
Antwerpen-Turnhout 

(VLAMAT) viert! 
De raad van beheer van de Vlaamse Mutualiteit Antwer
pen-Turnhout (Vlamat) nodigt u en uw familie uit op haar 
plechtige feestzitting onder voorzitterschap van mr Hugo 
Coveliers, zaterdag 6 december 1980 in Crest Hotel, G Le-
grellelei 10, Antwerpen aanvang 10 u 

Programma 
«Vlaamse Mutualiteit is Vlaams-nationale solidariteit», door 

Fr Kuijpers 
Feestrede door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz 
Volksvertegenwoordiger A De Beul zet ons duizendste lid in 

de bloempjes 
Nadien receptie 
Tevens nodigt de raad van beheer u en uw familie uit op een 
feestdis, onder voorzitterschap van mevrouw Rosa Goelen 
zelfde dag om 14 u 30 in zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 Mol Tijdens de feestlunch zal het woord woiden gevoerd 
door 
— Hugo Draulans, 
— senator Carlo Van Eisen, 
— volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen voorzit

ter VU 
Teneinde ons toe te laten de nodige schikkingen te treffen, 
gelieve u — enkel voor de feestdis — in te schrijven door 
storting van 400 fr (dranken inbegrepen) op rekening 
404-3060891-11 van Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turn 
hout. Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Adv. 250) 

„VLANAC 
officieel geropend 

Op zaterdag 8 november II werd te 
Merksem het Vlaams-Nationaal Cen
trum gelegen aan de Bredabaan 360 
plechtig geopend Dat de Vlaams-na-
tionalistische gemeenschap te Merk
sem eindelijk de waardenng geniet 
waarop ze recht heeft wordt bewezen 
door de aanwezigheid bij deze ope
ning van een hele reeks prominenten 
zoals de burgemeester en gemeente-
sekretans de voorzitter en sekretaris 
van het O C M W schepenen, gemeen
te- en OCMW-raadsleden de politie-
kommissaris en enkele partijvoorzit
ters 

Staf Laureys voorzitter van de vzw 
«VLANAC» stelde in zijn openings
woord dat dit centrum tot doel heeft 
de kulturele sportieve en sociale groe
peringen te stimuleren, te motiveren 
en te steunen Daarbij hoopt hij op de 
morele en financiële steun van de aan
wezigen te mogen rekenen 

Nadat de eigenaars van het gebouw 
waarin het centrum kon worden ge
vestigd in de bloemetjes werden ge
zet omdat ZIJ het mogelijk maakten dit 
Vlaams-Nationaal Centrum in het mid
den van de gemeente te openen, 
verklaarde de voorzitter het centrum 
voor geopend 

Hierna schetste gemeenteraadslid Luk 
Droogmans nog even de historiek van 
het steeds maar weer opnieuw moe
ten zoeken naar een geschikt lokaal 
wat door de jaren heen steeds met 
meer of minder moeilijkheden gepaard 
ging Nu men dan eindelijk zo ver is ge
raakt deed hij rechtstreeks beroep op 
de aanwezige politieke vertegenwoor
digers om de Vlaams-nationale ge
meenschap voortaan te steunen zoals 
dat eerder reeds met andere ideologi
sche strekkingen te Merksem gebeur
de 

De receptie die de opening volgde 
werd druk bijgewoond en gaf de aan
wezigen meteen de gelegenheid nader 
kennis te maken, met alleen met de 
stemmige gelagzaal op de eerste, maar 

ook met de vergaderlokalen waarover 
het centrum beschikt op de tweede 
verdieping 
Tot slot kunnen we nog vermelden dat 
het Vlaams-Nationaal Centrum elke 
woensdag en vnjdag geojjend is vanaf 
20 u en dat op die dagen de VU-man-
datanssen, zowel uit gemeenteraad als 
het O C M W om beurten het dienstbe
toon zullen verzorgen 

Bestuurs-
verkiezingen 
te Ekeren 
Het huidige VU-bestuur is als volgt sa
mengesteld 
Voorzitter Walter De Boeck 
Ondervoorzitter Roger Launjssen 
Sekretaresse Veerie Thyssens 
Penningmeesteres Julia Franken 
Propagandist en organizator Jons Re
ding 
Raadsleden Paul Bortels Antoon De 
Groof Corry Dierickx en Gerda Van 
Langendonck 
Gemeenteraadsleden Hendnk Bellens 
en Mana Helena Spur 
VUJO-afgevaardigde Leo Van Des-
sel 

Nieuw VU-bestuur te Berchem 
Hier de samenstelling van ons nieuw 
tiestuur te Berchem voorzitter Renaat 
Van Beek sekretans Tea Van Gelder, 
organizatie Ene Deleu, penningmees
ter Dirk Van Gelder, ondervoorzitter 
Vital Peeters propaganda Karel Lie-
bens Vujo Kns Campo raadsleden M 
Moyson, J Van Thillo en F Anthonnis-
sen 
Leden voor de arrondissementsraad J 
Brentjens, E Deleu, H Goemans, V 
Peeters R Van Beek, D Van Gelder 
en J Van Thillo 
Deze verkiezing had plaats op 20 no-
vembier in de zaal KOV te Berchem 
Op 18 november werd er bij de be-
stuursvergadenng hulde gebracht aan 

Rouw te Hove 
Onze VU-afdeling biedt aan de familie 
Roskams haar zeer oprechte deelne
ming bij het pijnlijke heengaan van va
der Roskams Onze overleden vnend 
heeft een rijk en bewogen leven ge
kend HIJ was — destijds en bleef — 
een pnma leraar steeds een overtuigd 
Vlaams-nationalist Vooral was vader 
Roskams bekommerd om zijn schoon 
gezin, zijn lieve vrouw, kinderen en 
kleinkinderen, die door hem een warm 
gezinsleven hebben genoten Mocht 
de vnendschap die van hem uitging 
het grote verdnet om zijn heengaan 
enigszins milderen 

oud-senator en fraktieteider Hektor 
Goemans en dit voor zijn 65ste ver
jaardag In zijn bedankingsspeech 
pleitte Hektor voor eenheid onder alle 
Vlaams-nationalisten Hem en zijn 
echtgenote werd een passend ge
schenk aangeboden 

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

D Ik koop tele-lens(zen) voor 
een Zenith 3M fototoestel dia
meter 39 mm met schroefdraad 
Kontakt met 02-4781782 na 
19u 

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

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

M i 
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lepel & vork... 
Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Per-'f lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 031 36 56 54 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel 014/213696 

Alle feesten 
Specialiteiten 

UNDENHOVE 
Bellestr.inl 49 

1970 HEKFLGEM 

C )f( n 1 lurdMt spt (f luin krr^ is 
Wtu ris<j If) <, n <Jf)tKi(''r(i.io t)( slott n 
M i ind K] (.fins(i<uj vri)d KJ V in.if 15 u 
/ , i t ( rei K) < n zamfiX) v in if s mui 
(l<i<)S 

Tel 053 6687 40 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomi|S 

Wiifned BLANCQUAERT 

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

Tel 091 67 57 12 

COR'JTIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Hel Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

liet ^aling^uijö 
• • W 1910-1980 ^ ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familiezaak met tradiUa. 

9326 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcelln Naesseiis 

Lokiial Volksti i i ie 

GontroHe Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091 3006 53 

Res tau ran t 

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

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54 4007 

Maandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis m e t s f ee r 

Briisselbann 11 GOOIK 

Tel 054/33 48 57 

Uw tweede thuis' 

FEESTZAAL 
« E D E L W E I S S » 

Vossemberg 13 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i jkheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bes tekken 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verborgde keuken 
[^lUnW] Demokratibche pilden 

Uitgelezen dienstbetoon 

Kosselsteenw(?9 38 
2?G0 Niilcn - Tel 031/8188 41 

• Den Botaniek» verwacht alle 
volwaardige Vlamingen in zijn 
Vlaams-Brabants restaurant in 
de Koningsstraat te Brussel Bar, 
restaurant en tuin Buitengewoon 
kader, meesterkeuken, matige 
rekening Koningsstraat 328, 
1030 Brussel (St-Mariakerk). 
Open van maandagmorgen tot 
zaterdagavond. Tel. 21&48.38. 

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

K R E K E L H O F 

Drankhu is me t s feer 

Dr ie Egypten laan 1 1 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ! 

WIJNIMPORT HERMAN 
M, ni n^-ii I II 376 WEVELGEM 
Tl I 056/41 29 22 

Bordeaux en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

Toegankelijk 
vrijdag van 17 lot 20 u 
zaterdag vazit 10 lot 13 uur 

Beauvoordse speciatiiett 
Panne koeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwe tyn - D u q u e s n e 

W u l v e n n g e m s l r a a t 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994 91 * 

Gesloten vrijdag behalve in seizoen 

M a a k o o k eens kenn is me t 
de geze l l i ge s fee r in 

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

iEtiUTTERSHHF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
Tel 0 1 5 - 7 1 1 5 4 9 

Europ Supermarkt 
Windenckxp le i n 

A l s e m b e r g 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A iniK in( r v in ilk f( t sl( n 
Ook v( I hui iiKj V in t if( !()( 11( f 

Sthiidr is l i 1 II 33 
2000 Antwt ipcn 
T( I 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

C if< v u lok 1 il 

( l o ipsp l i i i H( u (Il 11 LimhiiK) 

Drank en eethuis 

•• WALTRA .. 
Ardumkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven vnii de Wlllr ) 
t WiNiis ,n thirl vm Brussel 
2 Je k III er iltiid l> irktiteii 
3 Je hriigt er illi/d wit Ie tteii 
4 Dl fuiizcn ziiii süci I il 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/424107 

Ff f <»t^rf l̂ vooi ille 
q^feqenheden 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwa) 2 

3690 BREE 
Tet 011-463451 

Waar een Vlaming thuis is ! 

Maandag gesloten 

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

Algemene voeding bieren wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwalKeitskoffie bij u thuis! 

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

Voedingswaren 
„ PETRA " 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

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

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

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

DE S N O E C K 

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

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

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 rvlelle 
TeL 091-300653. 

Zu ids t raa t 16 
8800 Roeselare 
Tel 051-200907 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
TeL 015/71 19.40 

Feestbespreking op maandag dins 
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

W i j n h a n d e l 
& l i keu ren 
J o h a n Van de C r a e n 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel 300030 en 308511 

ü Gratis verhuur van glazen 

Welkom 

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

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

ZO€K€RCT 

— Dame uit Mechelen, erva-
nng als verkoopster, lagere be
diende en bejaardenzorg, zoekt 
dnngend een betrekking in Me
chelen en omgeving Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver. of te
lefonisch op het nummer 015/ 
21 7900, referentienummer 2171 

a Vertaler-tolk Ned -Frans-Ned 
en grote ervanng in organizatie 
van kongressen en studiedagen 
zoekt werk (firma opgedoekt) 
Zich wenden red «WU» 

G 40-jange man met ervanng in 
de boekhouding bednjfsekono-
mie marketing en verkoop met 
grondige kennis van het Neder
lands Frans Engels en Duits en 
met elementaire kennis van het 

• Spaans zoekt een passende kje-
trekking 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux tel 02-2194930 

— 46-jarige man (op R V / 0 
wenst absoluut te werken Is te
vreden met alle soort werk, zelfs 
ploegenwerk Liefst op de as 
Brussel-Ninove Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

4 DECEMBER 1960 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 5 TOT 

11 DECEMBER 1980 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag 20 u. 

• Zaterdag, zondag 15 u. - 20 u. 
2de week 

Maandag, dinsdag 20 u. 
Woensdag 15 u. K.T. 

Flying High 
(te er een piloot aan boord?) 

Vrijdag 22 u. 
Zaterdag, zondag 17 u. 30 - 22 u. 
Maandag, dinsdag 22 u. K.N.T. 
Woensdag 17 u. 30. 
Donderdag 20 u. 30. 

The Shining 
Film van Stanley Kubrick. 

Met Jack Nicholson -
Shelley Duvall. 

NIVWF-Woensdag 20 u. 30. KNT 
De bezetting in 26 beelden 

Film van Lordan Zafranovic. 
Met Franco Lasic, Boris Kralj. 

TERVUREN 
Vrijdag 20 u. 30. Zondag 15 u. KT. 

the Empire strikes back 
Film v in Irvin Keshner. 

Zaterdag 20 u. 30. 
Zondag 18 u. - 20 u. 30. KT. 
MaarKl., dinsd., woensd. 20 u. 30. 

Life of Brian 
Film van Monty Python. 

NIVWF - Donderdag 20 u. 30. KNT 
Last tango in Paris 

Film van Bernardo Bertolucci. 
Met Marion Brando, Maria Schnei

der. 

TIENEN 
Vrijdag, zaterd. 20 u. KT. 
Zondag 14 u. -16 u. - 20 u. 15. 
Maand., dinsd., woensd. 20u. 30. 

Xanadu 
Film met Olivia Newton-John. 

Gene Kelly, Electric Ught 
Orchestra 

Vrijdag, zaterd. 22 u. 2de week 
zondag 18u.-22u. K.N.T. 

The Shining 
Film van Stanley Kubrick. 

Met Jack Nicholson, 
Shelley Duvall. 

NIVWF-Donderd.20u.30. K.N.T. 
Roodbaard 

Van Akira Kurosawa 

LEUVEN 1 
20 u. KT. 

La Banquière 
Met Romy Schneider. 

Een film van Francis Girod. 
14 u., 18u. 15, 22u. 15. KT. 

The Final Countdown 
Dolby Stereo, met Martin Sheen 

en Kirk Douglas. 
16u., 24u. KN.T. 

Gloria 
Een film van John Cassavetes. 

Met Gena Rowlands. 

LEUVEN 2 
13 u. 30,17 u. 45 - 5de week K.N.T. 

Caligula 
Malcolm Mc Donell 
en Peter OToole 

Een film van Franco RossellinI 
20 u. 15 - 4de week 

De blokbeesten 
van de laatste rij 
Met Michel Galabru. 

Een film van Claude Zidi. 

KT. 

22 u. K.N.T, 6de week 
The Shining 

Met Jack Nicholson 
en Shelley Duvall. 

Een film van Stanley Kubrick. 
16u., Ou. 15 KNT. 

The Long Riders 
Première België 

David & Keith & Robert Carradine, 
James & Stacy Keach. 

Een film van Walter Hell. 

m Wij in de Volksunie 

Een schoolbus faciliteiten 
tot staan gebracht 
te Grimbergen 

Leden van de Volksuniejongeren en 
van de Vlaams-Radikale Jongeren 
hebben donderdagmorgen 27 novem
ber 1980 een korte aktie gevoerd te
gen een vorm van feitelijke faciliteiten. 
Een schoolbus met Franstalige kinde
ren uit Vlaams-Brabantse gemeenten, 
werd op weg naar Franstalige Brussel
se scholen gedurende één minuut te
gengehouden. 
Eén symbolische minuut omdat VRJ 
en VÜJO van oordeel zijn dat kinderen 
niet het slachtoffer mogen zijn van poli
tieke akties, zeker niet wanneer de 
verantwoordelijkheid vooral bij hun ou
ders ligt 
Aan de kinderen werd een brief mee
gegeven waarmee zij een mogelijk 
laattijdig toekomen op school kunnen 
verrechtvaardigen. 
VUJO en VRJ zeggen dat het ophalen 
van Franstalige krnderen voor Fransta
lige scholen te Brussel een vorm van 
feitelijke faciliteiten is, omdat het de 
mogelijkhekj biedt te ontsnappen aan 

liet eentalig Nederiands en Vlaams ka
rakter van Vlaams-Brabant en aan het 
princiep dat de streektaal ook de on
derwijstaal moet zijn. 
Het Is niet alleen een vorm van facilitei
ten, het is een duidelijk Wijk geven van 
zich niet te willen aanpassen aan het 
Nederiands en Vlaams karakter van 
Vlaams-Brabant Hierdoor wordt de 
verfransing van Vlaams-Brabant be
stendigd en uitgebreid. De aktievoer-
ders menen dat er een nieuwe genera
tie franstaligen groeit die zich op hun 
beurt niet zullen (willen) aanpassen. 
VUJO en VRJ menen dat de Franstali
gen die zk;h manifest niet willen aan
passen moeten verhuizen naar Brus
sel of, beter nog, naar Wallonië. 

Onze foto: De aktie greep plaats om
streeks 8u. 10, langs de Vilvoordse 
steenweg te Grimbergen, op de grens 
met Vilvoorde en veriiep zonder inci
denten. Politie noch rijkswacht kwa
men tussenbeide. 

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

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

Oudergem-Watermaal-
Bosvoorde: één VU-afdeling 
Na twee jaar inaktiviteit werd verleden 
maandag nieuw leven geblazen in de 
VU-afdeling Oudergem-Watermaal-
Bosvoorde. De talrijke verhuizen van 
leden en bestuursleden hadden deze 
afdeling ernstig aangetast Op initiatief 
van de 78-jarige Jozef Van de Plas, 
VU-bestuurslid van het eerste uur, 
werd opnieuw gestart 

Er werden 7 oestuursleden gekozen, 
en een jaarplanning opgesteld. Deze 
voorziet het met een vaste regelmaat 
naar buiten treden van de VU rond 
een tiepaald tema. Als eerste zullen 
alle Vlaamse inwoners van de ge
meenten een nieuwjaarsbrief ontvan
gen. Dat er in een FDF-gemeente nog 
veel te wensen valt hoeft geen be
toog. 

Veel werken alleszins ook, maar dat 
lijkt de nieuw gestarte ploeg zinnens te 
zijn. 

Samenstelling van het bestuur: 

Voorzitter: Gilbert De Becker. Sekre-
taris: Herman Vanheirstraeten. Pen
ningmeester: Kkxlin Vangrunderbeek. 
Leden: Josée Sergers, mevrouw Pee-
ters. Jozef Vande Ras en Jules Van-

derwegen. 
De voorzitter en sekretariaat worden 
afgevaardigd in het arrondissement 
Brussel. 

St.-Niklaas 
valt uit 
Schepdaalse lucht 
Sint-Niklaasfeest voor alle kinderen 
van Schepdaal tot 12 j . om 14 u. in de 
zaal Caerenbergveld. Landing van 
Sint-Niklaas en Zwarte Piet om 
14 u. 45 op het voetbalveld van FC 
Schepdaal. Frisdranken en gebak voor 
alle aanwezigen. Een Sint-Niklaaspak-
ket voor alle kinderen tot 12 j . Gooche
laar en klown zorgen voor attrakties. 

8 december 
Jaariijks kippenfeest aangeboden aan 
de bejaardenbond om 14 u. in de zaal 
Caerenbergveld. 

Eind december 
Bezoek aan de bejaarden in de 
8 OCMW-huisjes met overhandiging 
van eindejaarsgeschenk. 

BRABANT 
DECEMBER 
6 DIEST (kanton): bal in de Hallezaal te Diest Orkest: De Speelvo-

gels. Aanvang om 21 u. Inkom: 50 fr. 
6 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: 1ste Mossel- en stofvleesfestijn 

tv.v. de Jeugdvoetbalploegen van Sparta Den Bos, vanaf 12 u. In 
het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan. Ook 7 december 
HALLE-VILVOORDE: installatie nieuwe arrondissementsraad en 
verkiezingen. 
BUIZINGEN: VU-pensenkersmis vanaf 17 u. en op 14.12 vanaf 
11 u. 30 in de Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg. 
LANDEN: Debatavond «De toekomst van onze generatie In de 
nieuwe staat België» om 20 u. In zaal «Sinola». Met Eric Van Rom-
puy (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Harry Dierickx (SP) en 
Freddy Seghers (VU). Moderator: de heer Panneels, politiek re-
dakteur bij «Het Laatste Nieuws». Organizatie: CVP, PVV en VU-
Jongeren. 

12 

13 

27 

VU-Halle-Vilvoorde 
wil „Brucargo" weg 
De arrondissementsraad van de 
Volksunie Halle-Vilvoorde was op vrij
dag 28 november 1980 te Buizingen 
(Halle) bijeen. Achteraf werd volgende 
persmededeling vrijgegeven: 
De raad stelt vast dat de regering bij 
monde van minister Spltaels en op 
vroeger initiatief van minister Chabert 
de benaming van «Brucargo» weer
houden heeft voor de nieuwe installa
ties van de luchtvrachtdiensten te Ma-
chelen. De raad stelt tevens vast dat 
deze installaties, gebouwen en alle ne-

• veninfrastruktuur uitsluitend ingeplant 
zijn in het Vlaamse landsgedeelte en 
vindt het onaanvaardbaar dat eens te 
meer de naam Brussel bij de benaming 
betrokken wordt De raad vindt dit des 
te meer omdat Brussel op dit ogenblik 
niet alleen als hoofdstad, maar ook als 
afzonderiijk gewest wil fungeren en 
dat hierdoor met de luchthaven, gele
gen in het Vlaamse gewest best geen 
enkel verband meer dient gelegd. Het 
is daarom dat de arrondissementsraad 
van VU-Halle-Vilvoorde oordeelt dat 

Vujo kern 
Groot-Halle 
opgericht 
Dat het Vujo Halle-Vilvoorde goed 
gaat is al lang geen geheim meer. Toch 
ontbrak tot nu toe een belangrijke 
schakel: in Halle was van enige Vujo-
werking al lang geen sprake meer. Dat 
betekent natuuriijk niet dat er in Halle 
geen jongeren te vinden zijn die zich 
willen inzetten voor het Vlaams karak
ter van de Mariastad, en die willen 
meebouwen aan de weg naar een on
afhankelijk Vlaanderen. Op initiatief 
van enkele jongeren werd dan ook 
een Vujo-kern Groot-Halle opgericht 
Na een eerste geslaagdse 11 novem-
ber-aktie. waarbij tijdens de officiële 
plechtigheden twee kransen met de 
opschriften «Amnestie» en «Hier ons 
bloed, wanneer ons recht?» werden 
neergelegd, had op 24 november jl. 
een stichtingsvergadering plaats. Een 
zeer bevredigende opkomst en vooral 
het entoesiasme om eindelijk iets te 
kunnen doen, waren het sprekend be
wijs dat ook in Halle een Vlaamse-na-
tionale politieke jongerenwerking mo
gelijk is. Een werkschema werd opge
steld en de taken werden verdeeld. 
Eén zaak kan de kersverse Vujo-kern 
u ondertussen wel vertellen: men zal 
rK)g van ze horen! 

dit een zoveelste poging betekent van
wege de hoofdstad om zijn olievlek op 
één of andere manier uit te breiden. 
Het voorvoegsel «Bru» moet zeker 
weggelaten worden. Het zou boven
dien gepaster zijn dat er naar een Ne-
deriandse benaming wordt gezocht 
die de eigenheid van dit gebied zou 
eert>iedigen. Stelt daarom de bena
ming «Luchtvracht» voor. 

§of Un ffcitlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandae eesloten 

Arrondissement 
Halle-Vilvoorde 
kiest nieuw 
Vrijdag 12 december 1980 wor
den bij VU-Halle-Vilvoorde ver
kiezingen gehouden. 
Op het programma: koöptatie ar
rondissementsraadsleden, voor
zitter, sekretaris, 7 bestuursleden 
en 4 jsartijraadafgevaardigden. 
Kandidaturen voor één of meer
dere van deze funkties dienen 
maandag 8 december 1980, 
vóór 20 u. 30 op het arrondisse
menteel sekretariaat Moutstraat 
7 te 1000 Brussel, aanwezig te 
zijn. 
Deze verkiezingen hebben 
plaats te Dilbeek in het Roeland-
veldscentrum. 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

fternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

LIMBURG 
DECEMBER 

12 TESSENDERLO: Griekse avond om 20 u. in zaaltje van de Har
monie, Diesterstraat Prijs: 250 fr. Organizatie: FVV. 

13 LAAKDAL: Voeravond met film en een afvaardiging uit de Voer
streek. 

20 HECHTEL-EKSEL: Groot winterbal met als eregasten provincie
raadslid Wilfried Wijsmans; senator Rik Vandekerkhove en volks
vertegenwoordiger Jaak Gabriels. 

21 GENK: Provinciale VUJO-vergadering in de Slagmolen te Genk 
om 10 u. 
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Wij in de Voll(Sunie W^\ 
VU-Groot-Assenede 
in de buik van „André Dumont 

21 

Op 11 oktober vertrokken wij met 
28 Vlaamse vrienden naar de duister
nis van moeder aarde de kolenmijn 
«Andre Dumont» te Waterschei Maar 
er was geen kat te bespeuren onze 
chauffeur had ons aan de verkeerde 
mijn afgezet Na herhaaldelijk vragen 
zijn WIJ dan toch terecht gekomen 
Met 27 moedigen zijn wij de mijn inge
stapt Van dan af ging het allemaal snel 
vooruit want die mannen daar kennen 
wat van aanpakken Wij kregen daar 
een hemd, broek, neusdoek en kousen 
en dit alles op maat en in de ploot (O 
Dan gingen wij iets zoeken dat op 
schoenen leek, want zo'n hoop «afge
dankte- hadden wij nog met gezien en 
dan nog maar zoeken naar een linkse 
en rechtse van dezelfde maat' Dan 
nog een helm en een lamp en wij za
gen eruit als echte kolengravers 
Onze gids leidde ons naar iets dat op 
een lift leek en stak ons met 20 men
sen in een smalle donkere en vettige 
kooi Met een snelheid van 300 meter 
per minuut daalden wij af tot op een 
diepte van 920 meter Vandaar moes
ten WIJ nog een paar honderd meter 
verder, waar een treintje ons opwacht
te Twee kilometer verder begon onze 
echte mijnwandeling Wij moesten ver
der afdalen naar 1 020 meter, te voet 
door stoffige, donkere gangen die nu 
eens broeierig heet dan weer fns aan
voelden Eindelijk waren wij gekomen 
op de plaats waar de kolengravers hun 
werk verrichten Gezien de hoogte van 
deze galerij, maar amper 1 tot 1 m 20 
IS, moest er gekropen worden En dit 

tussen al die stutten met die miljoenen 
tonnen steen boven onze hoofden 
Werkelijk aangrijpend, hoe deze mijn
werkers gehurkt zes uren per dag 
moeten werken om al die stutten te 
monteren en terug weg te nemen, in al 
dat stof en mijngas Als in een slalom 
kropen wij zo een paar honderd meter 
verder, waarbij sommigen de rmjn de
den daveren, door dat ze met hun 
hoofd steeds maar de stutten wilden 
verzetten en anderen verloren hun 
schoenen tussen al de brokstukken 
Eindelijk kwamen wij terug in een grote 
schacht maar daar wachtte ons een 
nieuwe verrassing, nl een zeer steile 
klim om terug op het niveau van 
920 meter te komen Wat ons daar op>-

tt 

viel was, dat Yolande (alias mevr De 
KeseD beter haar man stond, met twee 
rechterschoenen dan sommige van 
onze dikbuikige bestuursleden 
Ten slotte bracht een treintje de groep 
terug naar de lift en met deze weer 
naar boven 
Een goede beurt onder de douche en 
een lekker pintje in de kantine van de 
mijn deden ons al het stof en het 
zweet vergeten 
Het was een inspannende, maar toch 
voor allen een interessante ervanng 
Als besluit nog een woord van dank 
aan ons bestuurslid Ivan Acke, die 
deze reis voor ons had georganizeerd 

Frans Verbeke 

Gentse raad verdeeld 
over gastarbeidersprobleem 
GENT — Tijdens de raadszitting van 
17 november j l . werd uitvoerig aan
dacht besteed aan het voorstel van 
SP-raadslid Termont aangaande een 
voorstel tot gemeenteraadsbesluit 
om elke discriminatie op basis van 
nationaliteit en huidskleur weg te 
werken. Opmerkeli jk was ook een 
voorstel tot motie vanwege VU-frak-
tieleider Guido Demo aangaande de 
financiële achteruitstell ing van de 
Vlaamse universiteiten. 
GASTARBEIDERS 
Door SP-raadslid Termont werd een 
voorstel tot gemeenteraadsbesluit 
neergelegd waann een aantal maatre
gelen worden voorgesteld ter bestnj-
ding van discnminatie uit hoofde van 
huidskleur of nationaliteit 
Konkreet hield dit voorstel in dat het 
aan eigenaars en uitbaters van voor 
het publiek toegankelijke lokalen ver
boden IS de normale toegang te verhin
deren of te verbieden aan gastart)ei-
ders, en dit via het aanbrengen van eni

ge zichtt^are vertxxJsaanduiding In de 
motivatie werd gesteld dat er tijdens 
de jongste maanden m Vlaanderen 
een sterke opflakkering van fascisme 
en racisme waar te nemen val t Vooral 
de gastariDeiders worden volgens het 
SP-raadslid door fascistische groepen 
getroffen 
VU-raadslid Frans Baert verklaarde 
zich grotendeels akkoord met de filo-
zofie van het voorstel Hij vond dat de 
gastari}eidersgroep menselijk dient 
benaderd te worden De discnmine-
rende verbodsbordjes, meestal in het 
Frans gestekj, moeten verdwijnen 
Wat betreft het voorstel zelf en de mo
tivatie daartoe vond Baert dat t>eide 
weinig met elkaar te maken hebtjen 
De bordjes bestaan reeds meerdere 
jaren, zodat men met kan spreken van 
een felle heropflakkenng van het fas
cisme en racisme Baert vroeg zich af 
of de Vlamingen nu echt masochisten 
zijn en zichzelf voor de ogen van de 
buitenwereld verkeerd willen voorstel
len Naar de inhoud van het voorstel 
toe formuleerde Baert een aantal op-

VU klaagt universitaire 
achteruitstelling aan 

Uoor VU-raadslid Gutdo Deroo 
werd een motie voorgesteld naar 
aanleiding van de financiële ach-
teruitstelling van de Vlaamse uni
versiteiten en het universitair on
derzoek in Vlaanderen 

Uit een recente studie van de 
Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) blijkt dat hierdoor voor 
Vlaanderen een verlies ontstaat 
van meer dan tweeduizend ar
beidsplaatsen voor hoogge
schoolden 

De Rijksuniversiteit van Gent 
met haar 14000 studenten en 
een personeelsbezetting van 
meer dan 8000 eenheden, is 
ongetwijfeld een der grootste 

slachtoffers van deze met ge
rechtvaardigde verdeling van de 
wetenschapsbegroting 
De gemeenteraad van Gent 
dnngt dan ook aan bij de rege-
nng op>dat zij bij de verdeling van 
de kredieten de door de VLIR 
voorgestelde verdeling zou toe
passen Voor 1980 IS dit een ver
deling 54,4 t h N/456 t h F, wat 
voor Vlaanderen 2,3 miljard meer 
betekent en voor het Gentse 
een aanzienlijk aantal bijkomen
de arbeidsplaatsen, zo recht
streeks als onrechtstreeks 
Deze door het schepenkollege 
lichtjes gewijzigde motie werd 
door de Gentse gemeenteraad 
eenpang aangenomen 

merkingen Hij vroeg zich af of de ge
meenteraad in deze aangelegenheid 
bevoegd is of de gennge politiestraf-
fen geen averechts effekt kunnen heb
ben, welke huidskleur of nationaliteit 
de «nord-afncains» hebben en of een 
hertjergier in overtreding kan geno
men worden wanneer hij dronken En
gelse supporters de toegang tot zijn 
drankgelegenheid weigert 
Bovendien worden er op nationaal ni
veau voorstellen uitgewerkt in de kom
missie van Justitie van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers Baert vond 
dat het gemeenteraadsbesluit daar
door zou kunnen geïnspireerd worden 
Van P W - en CVP-zijde was men het 
ook eens met de doelstellingen van dit 
voorstel Toch werd er nadrukkelijk op 
gewezen dat met alles mag gedood
verfd worden als fascisme en racisme 
SP'er Plasschaert zag evenwel het fas-
cisme-spook in onze contreien rond
zwerven Hij kreeg het aan de stok met 
Frans Baert, toen hij verklaarde dat 
Saerf een vakkundige behendigheid 
aan de dag legde om het hele pro
bleem met b)etrekking tot fascistische 
groepen op een zijspoor te zetten Hij 
vond dat de demokratie moest be
schermd worden, en zeker tegen groe
pen als V M O en TAK Rasschaert ver
wees ook naar een «fuhrer-bijeen-
komst» in het Westvlaamse Poelkapel-
le 
Rasschaert veroorzaakte daardoor tu
mult Saerf stak zijn afkeer voor de 
V M O met onder stoelen of banken 
Wel vond hij het al te gortig dat het 
TAK op eenzelfde niveau met de V M O 
werd geplaatst 
Burgemeester De Paepe stelde voor 
om dit ontwerp van gemeenteraads
besluit in een bevoegde kommissie te 
gronde te bespreken Bovendien be
loofde hij een bnef te richten aan het 
mimstene van Binnenlandse Zaken om 
de huidige jundische stand van zaken 
te kennen 
Daarop kwam Baert opnieuw aan het 
woord Herhaalde malen werd hij 
evenwel grof onderbroken door Ras
schaert die Baert yertieeX truukjes te 
gebruiken Baert drukte erop dat de 
demokratie met kan verdedigd worden 

OOST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

5 DESTELBERGEN-HEUSDEN Gespreks- en dia-avond over 
Voerstreek m m v mensen uit de Voer Inr Goossenaertsknng 
Om 20 u in raadszaal gemeentehuis, Dendermondsesteenweg 

6 WONDELGEM Sinterklaasfeest met poppenkastvoorstelling 
voor alle kinderen Aanvang om 14 u 30 Toegang 20 fr Om 21 u 
jaarlijks Sinterklaasbal met het orkest The Sunny Stars Inkom 
80 fr Beide aktiviteiten in zaal «De Nachtegaal», Gentsesteenweg 
119 

6 HAMME Bezoek aan het Jeugdteater en sinterklaasgeschenk 
voor de jongste telgen Organizatie en inlichtingen VU-Vrouwen 

6 KIELDRECHT-VERREBROEK VU-bal in zaal Gouden Ruim om 
20 u 30 Orkest Combo The Spiders Inkom lOOfr 

7 KRUIBEKE bezoek met Sinterklaas aan de mensen van de der
de leeftijd Voormiddag aan rusthuis OCMW-Altena Namiddag 
aan rusthuis Het Kasteel 

10 BEVEREN Kerstfeest met tombola om 19 u 30 in Motel te Beve-
ren 360 fr voor leden en 425 fr voor met-leden 

13 HAMME operette-avond in de Koninklijke Opera te Gent B i j d ^ 
ge 400 fr Org VU-vrouwen 

14 KRUIBEKE uitgebreid Sinterklaasfeest in De Hen Bijeenkomst 
om 14 u 

14 LOCHRISTI apentief met kamerlid Hugo Schiltz die spreekt over 
«Vlaanderen Morgen» Om 10 u in zaal Cambnnus, Dorp Oost 
(inr Goossenaertsknng) 

15 ST-DENIJS-WESTREM Feestavond in zaal Gildenhuis om 20 u 
onder het tema «Vlaanderen ons vaderland» Optreden van 
Brusselse troubadour Jef Eibers en zijn groepen Toespraken 
door o m Guido Sweron (Voeren) en kamerlid Van Grembergen 

18 KALKEN-LAARNE Toespraak door prof J Keaton over Ekono-
mie in Vlaanderen - Het staal- & textieldossier Om 20 u m de 
Ruim Koffiestraat 

LEREN SKIËN IN HET 
LECHTAL-TIROL 
Tiendaagse sneeuwvakantie met luxe-autocar. 
Vertrek: 23-12 om 18 u.; terug 2-l-'81 rond 21 u. 
Prijs per persoon: 
LANGLAUF; geen enkele kennis vereist, huren ski's, schoe
nen en stokken inbegrepen: 9.600 fr. 
LEREN SKIËN: huren ski's, schoenen, stokken, lift en ski-le
raa r inbegrepen: 12.700 fr. (kinderen tot 16 jaar 12.150 fr.) 
VOOR DE SKIERS: huren ski's, schoenen, stokken, lift inbe
grepen: 11.600 fr. (kinderen tot 16 jaar ll.lSOfr.). 

Inlichtingen en inschrijvingen: VZW MEDISCHE EN SO
CIALE WERKEN VAN HET WNZ, Hopmarkt 36, Bus 3, 9300 
AALST - TeL 053-77.22.24. 

(Adv. 251) 

met ondemokratiscfie middelen, onder 
meer door het verbieden van bietogin-
gen en manifestaties 
Nadien kwamen nog enkele sprekers 
aan het woord, waaruit wij vooral een 
zinsnede van Daniel Termont (SP) ont
houden namelijk dat men moet intole
rant zijn ten aanzien van de intderan-
ten 

VERSPILZUCHT 
VU-raadslid De Spnet wenste toelich
ting met betrekking tot de aankoop 
van een nieuwe wagen voor de Ver
voerdienst van de schepenen De 
oude wagen heeft reeds 80 000 km ge
reden en IS 6 jaar oud De Spnet vond 
dat deze wagen nog best een öjdje 
meekan en leverde dan ook zware kn-
tiek op de verspilzucht van het stads

bestuur Ook Rogiest (CVP) durfde 
het aan om enkele kntische bemerkirv 
gen aan het adres van de vervoer
dienst te formuleren 
Waeterloos (VU) hennnerde aan zijn 
vroegere tussenkomsten dienaan
gaande, en vond een nieuwe wagen 
overbodige luxe 

Burgemeester De Paepe zei dat fiet 
kollege nooit nutteloze uitgaven voor
stelt De reservewagen is onbruikbaar 
en tot op de draad versleten Daarmee 
kan bij voortseeld geen personaliteit af-
gehaaki worden op de luchthaven van 
Zaventem 

De Volksunie stemde uiteindelijk te
gen de aankoop van deze nieuwe wa
gen M S 

Spoedig herstel, 
senator De Rouck! 
Een paar weken terug werd onze se
nator voor de arrondissementen Ou

denaarde en Aalst toen hij in zijn kan
toor aan het werk was door een hart-
aandoening getroffen Gedurende 
een aantal weken is vriend Germain 
onder ernstige behandeling geweest, 
thans IS hij duideli jk aan de beter
hand 

Het rusteloze werk voor de VU en da 
bloeiende socio-kulturele vereniging 
• De Zuidvlaamse» is niet vreemd aan 
dit voorval 

Namens de redaktie wensen wij Ger
main De Rouck van harte een volle
dig herstel toe 

Germain zal het beslist wat kalmer 
moeten aandoen in de toekomst en 
toch - de Vlaamse Ardennen heeft 
hem zo broodnodig ' 
Vlug beterschap Germain! 
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Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na 18u 4254642 

L E O N KESTELOOT-
V E R M E Y L E N 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE MERE 

Vloeren -

Open haarden 

Iel 053-62 37 65 

LUKOS pvb.a. 
Ringmappen dokumenthouder 
pochetten 
mappen 

snelhechters offerte-

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel 5116133 

Privé 56903 18 

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

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

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

s c h i l d e r i j e n 
l us t re r i e 

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

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

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

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel. 02-582 22 22 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BnOEKEN Urans en andere) PAR 
KAS BLOESONS ANORAKS 

'^"^ Tol 053 66 73 33 
St( ( nwcg n lar Nmove 76 
9470 DENDERLEEUW 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwassen) 

Gebr A L L O O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053-2172 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO - ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geyterstraat 204, Antwer
pen Tel 031/2907 87 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruzettelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-kortr i jk 

Uw VAKANTIEWONING in 
SPANJE of PORTUGAL, ik on
derhoud en herstel, eveneens al 
uw huishoudelijke toestellen, 
elektriek en sanitair Tel na 18 u. 
015-71.1021 

Boekhandel Studico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeker} 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

D e Vos Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nlj len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pri|8offerte 

d 
[ K E U K E N S I 

DURASON-KEUKENS 

F I R M A S O N C K GEBR. 
Anderenbroek 24, 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

Jeroom E V E N E P O E L 
D E C O R E T T E 
Alle schikJer-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Jullen S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

Handelaars, zelfstandigen-
Een advertentie in «WIJ» is voordelig: 
1. om de gunstige voorwaarden; 
2. om het rendement 
Inlichtingen: advertentieafdeling «Wij». 
Tel. 02-219.49.30. 

N.B. Zag u ook al de evolutie van onze rubrieken «Aanbevolen Huizen» en «Lepel en Vork»? 

VU-Gentbrugge koos nieuw 
Op vrijdag 7 november 1980 had de 
verkiezing van het afdelingst)estuur 
van Gentbrugge plaats Dit gebeurde 
ter gelegenheid van een waterzooi, die 
zodanig veel sukses kende, dat zelfs 
de biljarttafel moest gedekt worden 
om late lekkerisekken te kunnen laten 
meegenieten Bijna honderd waren er 
om te eten, maar een nog groter aantal 
meldde zich tussen 19 u en 22 u om 
hun stem te geven aan hun kandi-
da(a)t(en) Een optreden van twee jon
ge mensen met een warm Vlaams hart 
liet iedereen eventjes stil zijn Hun kun
dige manier van voordragen en de 
schoonheid van de gekozen teksten, 
liet bij menig toeschouwer een aange
name herinnenng na Doch, een paar 
ernstige ogenblikken zijn vlug vervan
gen door een paar hartverwekkende 
uren tussen pot en pint en de stem
ming steeg naarmate de avond vorder
de Tets wat daar ten slotte aan mee
hielp was een kwis georganizeerd 
door gemeenteraadslid Aime Verpae-
le, die werd bijgestaan door een paar 
jonge mensen die de jury vormden 
De ganse zaal werd er bij betrokken, 
wa t door de vele spontane reakties tot 
menig lachertje voerde Senator Os
wald Van Ooteghem hield een toe
spraak over de nationale politieke toe
stand, waarbij hij geen moeite hoefde 
te doen om aan te tonen dat het met 
de mannen met wie het anders zou 
worden wel veranderd is, maar naar de 
slechtste kant die we ooit gekend hct>-
ben Ook gemeenteraadslid Aime Ver-
paele nam het woord — en het hoeft 
geen betoog — dat de VU nog steeds 
zijn mannetje staat als het over ge-
meenteb)eleid gaat Ondertussen was 
men klaar gekomen met de uitslag van 
de afdelingsverkiezing en het resultaat 
was, dat alle kandidaten — zonder uit-
zondenng — in het t)estuur van het ko
mende jaar zetelen Dat er nog enige 
gezellige uurtjes werden doorgebracht 

hoeft wel met gezegd Het voornaam
ste was wel dat we nog eens samen 
waren Samen' Alleen dat telti 

Roland ROHAN 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter Gilbert VERHOEVEN 
Sekretaris üeve ROBERT-BOGAERT 
Penningmeester Martine DE CUY-
PER—LONGUE 
Onder-voorzitter Roland ROHAN 
Propaganda en organizatie Wijk Arse
naal - Libert ROBERT en Andre ELIA-
NO - Wijk Center Adnen SERVAES 
en Walter TACK 
Kontakt tiejaardenverenigingen Ge
rard V A N DE VELDE 
Jongerenwerking Geert TAELMAN 
en Roland ROHAN 
Afgevaardigde politiek kollege Paul 
RETERS 
Ambtshalve O V A N OOTEGHEM, se
nator en gemeenteraadslid, A VER-
PAELE, gemeenteraadslid 

vu-Bal 
Arr. Aalst 
Zaterdag 13 december 1980 om 
21 u rn de Keizershallen te 
AALST 

Bal volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron en alle VU-manda-
tarlssen van het an Aals t 

Orkest The Hitmasters 
Zang Paul Roelandt en Kurt Fle
ming 

Deelneming 100 f r 

VU-voorzitter 
Dendermonde huwt 
Inderdaad, op 19 december a s verlaat 
Ferdy Willems het vnjgezellenleven 
HIJ huwt dan met Ons De Pauw De 
kerkelijke vienng gaat door in de paro
chiale kerk van Kristus Koning te La-
ken-Mutsaard om 11 uur Dom Gre-
goor De Clercq, monnik van de Sint-
Pieter en Paulus-abdij te Dendermon
de zal het huwelijk inzegenen 
Het nieuwe adres van het echtpaar 
Ferdy en Cris Willems-De Pauw 
Noordlaan 93-12 te 9330 Dendermon
de 
Het ganse arrondissement Dender
monde wenst Ons en Ferdy alle geluk 
VU-Dendermonde heeft aan u veel te 
danken en verwacht nog veel meer 

Kortnieuws 
uit St.-Gillis-Waas 
Uitslag tombola op de toegangskaar-
ten van het Volksuniebal te Meerdonk 
van 15 november '80 van de afdelin
gen St-Gillis-Waas en De Klinge 

hoofdprijs fiets, nr 325 Andere pnjzen 
nrs 
96 104 153 253 262 325 352 384 394 
461 463 492 
Pnjzen af te halen Herenstraat 86, St -
Gillis-Waas 
Ons sociaal dienstt)etoon gaat nog al
tijd door op volgend adres Albert Van 
Wiele, Stationstraat 159, St-Gillis-

VU-Erpe-Mere in ' t n ieuw 
Op vrijdag 21 november 1980 werden 
de Volksunieleden van de afdeling 
Erpe-Mere opgeroepen om hun 
nieuw afdelingsbestuur te kiezen 
Deze verkiezing vond onder een rui
me belangstelling plaats in het Hof 
ten Dale, Kerkveldstraat te Mere en 
werd voorafgegaan door een film
voorstelling ( ± 4 0 minuten) over 
twintig jaar VU te Erpe en te Mere, 
gedraaid op 28 september 1980. 
Na de kiesverrichtingen, onder voor
zitterschap Bert De Caemer, arron
dissementeel voorzitter, kwamen vol
gende resultaten uit de bus 

Voorzitter Carlos De Brouwer, onder
voorzitter Andre Van Impe, sekreta-
ns Wilfned Van Overwaelle, penning
meester Désire Uyttendaele, propa
ganda Paul Capelleman en Willy Van 
der Eist organizatie Marcel Van den 
Brulle en Frans Van Moorter kontak

ten met VUJO Mia De Brouwer, 
diensttjetoon Louis Van Durme, ande
re leden Firmin Boterberg, Paulette 
Looze, Lutgarde Masschoo en Paul 
Pauwels, afgevaardigden in de arron-
dissementsraad Carlos De Brouwer 
en Willy Vander Eist 
Kontaktadres Hof ten Daele, Kerk
veldstraat te 9420 Erpe-Mere Afde
lingsblad «WIJ-berichten», Erpe-Mere 

Huwelijk 
te Grembergen 

In het groot gezin van arrondisse
menteel biestuurslid Hubert Baert-Van 
Cauwenberghe heeft de eerste vogel 
het nest verlaten Dirk Baert huwde op 
vnjdag 28 november met mej Marleen 
De Waele Hartelijke gelukwensen aan 
de pas gehuwden en hun ouders 

Waas, tel 031 -70 65 78 elke woensdag 
van 18 tot 19 u 

Sociaal dienstbetoon te St-Pauwels 
elke eerste maandag van de maand 
van 19 tot 20 u heeft Nelly Maes zit-
dag bij de h De Sloover, Wijnstraat 1, 
St-Pauwels, tel 031-767836 

ZO€K€feC3̂  
D Jonge (licht gehandicapte) 
man 27 j met kennis van autome-
kaniek, administratief werk in ga
rage, dactylo, zoekt een betrek
king als bediende (liefst in een 
garage) 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel, tel 2194930 

D Jonge licentiate vertaler En
gels, Frans, RVA uitkenngsge-
rechtigd, zoekt een passende be
trekking 

D Jongedame uit Mechelen, 
houdster van het diploma Ekono-
mische Humaniora en Daktylo-
grafie, met goede kennis van Ne
derlands, Frans en Engels, zoekt 
dnngend een tietrekking als be
diende - algemeen kantoorwerk 
in de omgeving van Mechelen 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21 7900 - referen-
tienummer JS/AS/2197 

4 DECEMBER 1980 

as. ±:;fe ÉL 
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VU-Alveringem blijft 
solidair met Komense Vlamingen 

WEST-VLAANDEREN 

Onder de titel «Volksunie Alvenngem 
solidair met de Komense Vlamingen» 
start het aktieve Volksunie-afdelings
bestuur van Alvenngem een nieuwe 
aktie die de verbondenheid van onze 
gemeente met de Komense Vlamin
gen moet onderstrepen En Alvenn
gem laat Komen met losi Dit bewijzen 
tal van feiten Zo was er in apnl de 

OCMW-Brugge 
AANLEGGEN 
WERVINGSRESERVES 
— gebrevetteerd verpleegkundi

gen, 
— gebrevetteerd ziekenhuisver

pleegkundige, 
— gebrevetteerd psychiatrisch 

verpleegkundige, 
— verpleegassistenten, 
— verpleegassistent(e), 
— psychiatrisch verpleegassis-

tent(e) 
Geldig tot 31 mei 1983 

Voorwaarden tot deelneming 
aan het examen: 
1 Gewone administratieve voor
waarden, 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden heb
ben bi) indiensttreding Voor de 
personeelsleden, die m O C M W -
dienst zijn of werkzaam bij een 
andere overheidsdienst, geldt, in
zake deze leeftijd de volgende re
geling op 65-iange leeftijd ten 
minste 20 pensioenaanspraak 
verlenende dienstjaren kunnen 
laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke 
Pensioenen 
3 Diploma of brevet volgens te 
begeven funktie: 
— gebrevetteerd verpleegkundi
gen brevet van gebrevetteerd 
ziekenverpleegkundige (gebre
vetteerd ziekenhuisverpleegkun-
dige en gebrevetteerd psychia
trisch verpleegkundige), 
— verpleegassistent(e) brevet 
van verpleegassistent(e), (ver-
pleegassistent(e) en psychia
trisch verpleegassistentte) 
De kandidaat gebrevetteerd ver
pleegkundigen, die het laatste 
studiejaar volgen voor het ver
werven van het voorziene brevet, 
worden eveneens te wtzonderh]-
ken titel toegelaten tot het aan
wervingsexamen ingeval van 
slagen wordt hun indiensttre
ding of hun inschrijving op de 
wervingsreserve alleszins afhan
kelijk gesteld van het overleggen 
vóór 1-10-1981 van het voorge
schreven brevet of een getuig
schrift dat voornoemd brevet be
haald werd 
4 Slagen in een vergelijkend 
aanwervingsexamen voor gebre
vetteerd verpleegkundige of ver-
pleegassistent(e) 
Weddeschaal tegen indexcijfer 
203,99 %! 
a) gebrevetteerd verpleegkundi
ge 1 43 (eindwedde 1 55) 376^9 -
661230 in 27 jaar, 
b) verpleegassistentCe) 1 40 
(eindwedde 157) 363 265 - 608 470 
m 31 jaar 
Inschrijvingsgeld: 150 frank 
voor gebrevetteerd verpleegkun
digen en verpleegassistenten te 
storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan, Ruddershove 
10 te 8000 Brugge, vóór 5 januan 
1981 met vermelding «inschrij
ving examen van gebrevetteerd 
verpleegkundige of verpleegas-
sistent(e)» 
In te sturen: uiterlijk tegen 5 ja
nuari 1981 aan de Personeels
dienst van het O C M W - Brugge, 
AZ St-Jan, Ruddershove 10 te 
8000 Bruge geschreven aan
vraag deelneming examen, re
cent bewijs goed zedelijk gedrag, 
geboorteakte, dienstplichtattest, 
voor eensluidend verklaard af
schrift van diploma of brevet of 
een schoolgetuigschnft waaruit 
bhjkt dat het laatste jaar gevolgd 
wordt voor gebrevetteerd ver
pleegkundige 

(Adv. 259) 

voordracht van Noel Decramer, sekre-
taris van de Vnendenknng van de Ko
mense Vlamingen die op uitnodiging 
van het Davidsfonds de moeilijke leef
omstandigheden van de Komense Vla
mingen kwam toelichten In september 
stuurde het VU-afdelingsbestuur een 
bnef naar de voorzitter van de Vnen
denknng voor de Komense Vlamin
gen Paul Sergier In dit schrijven werd 
Paul Sergier door VU-Alvenngem ge
feliciteerd voor het taaie doorzettings
vermogen waarmee hij en zijn vereni
ging zich inspanden voor de oprichting 
van een Vlaamse school in Komen 
Groot was ook de ontgoocheling en 
verbittenng toen bleek dat de regenng 
Martens weer eens gezwicht was 
voor de frankofone druk Eens te meer 
had de regenng zich schuldig gemaakt 
aan een koehandel waarvan de Ko
mense Vlamingen het slachtoffer wer

den In ruil voor een Vlaams schooltje 
eisten en kregen de frankofonen een 
miljarden-verslindende autoweg die ei
genlijk volledig overbodia isl 
Om de steun aan de Komense Vlamin
gen met bij woorden te laten werkt het 
VU-afdelingsbestuur nu mee aan de 
opnchting van een Vlaamse biblioteek 
te Komen 

We doen een dnngende oproep tot al
len die boeken Cromans kinderboeken 
wetenschappelijke werken ) bezit die 
hij/zij wil afstaan ten voordele van de 
Vlaamse biblioteek in Komen 
Om alle praktische problemen te voor
komen, werd beslist dat voor Groot-AI-
veringem alles wordt ingeleverd bij 
LukDelancker Gepaard 1 te 8190 Al
venngem (telefonisch te bereiken 058 
51 5210) Wij zorgen dan dat alles te
recht komt op de juiste plaats 

Nieuw bestuur VU-leper 

DECEMBER 
4 IZEGEM milieuavond met prof dr E Kuyken over «Natuur- en 

Landschapsbehoud in West-Vlaanderen in het biezonder in de 
streek Roeselare-lzegem» Met daarbij een paneelgesprek met 
vertegenwoordigers van De Wielewaal (Roeselare) De Buizerd 
CIngelmunster) VELT (Izegem) De Vlaamse Gaai (Izegem) en de 
Izgemse Milieu Werkgroep Aanvang 20 u in de bar van het Mu-
ziekauditonum Kruisstraat 15 Daarbij aansluitend milieu-expo 

12 WAREGEM 4de VU-bal van 20 u 30 tot 23 u doorlopend koud 
buffet Deelname 50 fr In het wijkcentrum DL Bilkhage Gastheer 
J Vandenabeele Vanaf 11 u spel en drank voor wild en gevogel
te 

13 IZEGEM Hutsepotwandeling ofte «Hutsepotteling» als besluit 
van het wandeljaar van de wandelklub «Vlaams Huis- Samen 
komst om 17 u 30 in het Vlaams Huis Daarna wandeling naar 
Kachtem en hutsepotmaal met bijkomende aktiviteiten in het 
«Nieuw Gemeentehuis» Inschnjvingen 225 fr per volwassene 
en 175 fr per kind bij de bestuursleden 

14 lEPER Bezoek van de kerstman om 14 u 30 in het jeugdstadion 
Leopold lll-laan Vieruurtje popp>enkast en geschenken voor de 
kleintjes tot 10 jaar 75 fr voor volw en 50 fr per kind Organiza-
tie W l 

20 lEPER VU-kerstbal met medewerking van studio High-Fly in zaal 
Cieper-St-Jan (Brugseweg) om 20 u Inkom 90 fr Jeugd 60 fr 

20 KOEKELARE Jaarlijks kerstbal in zaal Zuudhove Voorverkoop 
80 fr Inkom 90 fr 

23 MIDDELKERKE VU-ledenfeest om 20 u 30 in lokaal -Were-Di-
Mosselen 150 f r Spreker Jaak Vandemeulebroucke Geduren
de deze avond bestuursverkiezmgen 

BIJ de statutaire algemene ledenverga-
denng en bestuursverkiezing van ok
tober kwam een verruimd bestuur van 
de afdeling leper uit de bus Zeno De-
knudt werd in zijn voorzitterschap be
vestigd, terwijl het sekretanaat in de 
degelijke handen van Robrecht Devos 
terecht kwam Een goede taakverde
ling van dit veelomvattend sekreta
naat waann Janot Braem en Antoon 
Deleu de leden- en abonnementenad
ministratie zullen verzorgen, zal heel 
wat spreiding en betere aanpak mee
brengen Met de keuze van Roger De 
Ruddere als ondervoorzitter is het ou
dere beginseltrouwe Vlaams-nationa-
lisme een pnncipiele optie voor de na
bije toekomst 

Ivan Bonte heeft sinds jaren zijn dege
lijkheid als organizator bewezen en zal 
zich ook verder inzetten vor de politie
ke kadervorming Mensen als Georgee 
Pareyn en Gilbert Vaneecke kunnen 
de nodige Inbreng van informatie en 
dokumentate een nieuwe stimulans 
geven om de band met de mandatans-
sen efficiënter te maken Terwijl de af-
delingskas in goede veilige handen 
Wijft bij onze energieke Jo Braem Ook 
de mensen, die instaan voor de propa

ganda hebben sinds lang hun sporen 
verdiend nl Raf Fockenoy en Roger 
Vandenbiicke te meer ze nu bijge
staan worden met het zo nodige vrou
welijk element in de persoon van Erna 
Buicke Ook de kontakten met de ne-
venorgamzaties VUJO, VVI en V V G 
resp Roger Vandenbiicke Janot 
Braem en Jeroom Devos zullen zeker 
hun steke staan 

Zo IS de boom van de afdeling leper in 
zijn vele loten vertakt met blaren en 
botten naar vele richtingen toe maar 
geënt op dezelfde stam van een stnj-
dend sociaal en Vlaams-nationaal ge
loof om verdere macht te vormen en 
te krijgen in de Hallestad De vruchten 
zullen dan ook in de nabije toekomst 
mits samen aan een zeel te trekken 
met op zich laten wachten 

Vosseniong 

Trefpunt 
Assebroek 
Op vnjdag 5 dec as om 20 u te As-
sebroek-Brugge zaal Zeventorentjes 
spreekt Hugo Schiltz over ekono-
misch federalisme 

Industriële archeologie 
in Izegem 
ledereen zal nu stilaan weten wat het 
begnp «industnele archeologie- in
houdt We vermelden alleen maar de 
studie van het bewaren van en even
tueel ombouwen van matenele sporen 
van industrializatie Bij het konserveren 
gaat men soms zo ver een museum uit 
te bouwen tot rekonstruktie van een 
bepaalde industriële aktiviteit Een bor 
stelmuseum (waarvan onlangs sprake 
in Izegem) zou volgens de pnnciepen 
van de industnele archeologie in een 
oud fabneksgebouw moeten komen 
waann alle overblijfselen van vroegere 
en ook meer recente produktiewijzen 
in hun «natuurlijk milieu- bekeken kun
nen worden 
Izegem, dat eenmaal een vermaard 
centrum was van borstel- en schoen-
nijverheid is eigenlijk een ideaal oord 
voor industnele archeologie 

OCMW-Brugge 
Voltijdse betrekking van 

adjunkt-geneesheer te 
begeven in de afdel ing 

gastro-enterologie van het 
a lgemeen ziekenhuis St.-Jan 

van het OCMW te Brugge 

Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn, 
2 Van goed zedelijk gedrag zijn 
3 In het bezit zijn van het diplo
ma van doctor in de geneeskun
de, 
4 Uittrekseluit de geboorteakte, 
5 In het bezit zijn van een ge
tuigschrift van erkenning ofwel 
van geneesheer-specialist in de 
gastro-enterologie ofwel van ge
neesheer-internist met opleiding 
m gastro-enterologie, daarenbo
ven bewijzen voorleggen van 
speciale bekwaamheid in de en-
doscopische technieken, 
6 Op de datum van afsluiten 
van inschnjvingspenode vol
doen aan de algemene en bie-
zondere criteria zoals bepaald in 
de ministeriele besluiten inzake 
erkenning van geneesheren-spe
cialisten, 
7 Verplichting te Brugge geves
tigd te zijn, éen jaar na het einde 
van de proefperiode van 3 jaar 
De aanvragen samen met de be 
wijsstukken van specializatie en 
van erkenning, afschrift van di
ploma, geboorteaklte en curricu
lum vitae moeten ingediend wor
den uiterlijk op 15 december 1980 
bij de heer Voorzitter van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn, Karthuize-
nnnenstraat 4, 8000 BRUGGE 1 

(ad 256) 

OCMW-Brugge 
Voltijdse betrekking van 

adjunkt-geneesheer te 
begeven in de afdel ing 
anestesie en kritische 

zorgen van het 
a lgemeen ziekenhuis St.-Jan 

van het OCMW te Brugge 

Vereiste voorwaarden: 
1 Lichamelijk geschikt zijn, 
2 Van goed zedelijk gedrag zijn, 
3 In het bezit zijn van het diplo 
ma van doctor in de geneeskun
de, 
4 Uittreksel uit de geboorteakte, 
5 In het bezit zijn van een ge
tuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de anes
tesie en bewijzen van speciale 
bekwaamheid in de reanimatie 
6 Op de datum van afsluiten 
van inschnjvmgspenode vol
doen aan de algemene en bie-
zondere criteria zoals bepaald in 
de ministeriele besluiten inzake 
erkenning van geneesheren-spe
cialisten, 
7 Verplichting te Brugge geves
tigd te zijn, een jaar na het einde 
van de proefperiode van 3 jetar 

De eianvragen samen met de be
wijsstukken van specializatie en 
van erkenning, afschrift van di
ploma, geboorteakte en curricu
lum vitae moeten ingediend wor
den uiterlijk op IS december 1980 
bij de heer Voorzitter van het 
Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn Karthuize-
rinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 1 

(ad 255) 

O.C.M.W.-BRUGGE 
8000 - BRUGGE 

Op donderdag 15 januari 1981 
om 11 u zal er in de vergader
zaal van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn, 
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge overgegaan worden tot 
de Openbare Aanbesteding der 
werken in het Nieuw Hospitaal 
St-Jan te Brugge 

Lot 355 - V-Blok Aanbrengen 
van chape 
Erkenning klasse 2, kategone X 
(chapewerken), of onderkatego-
rie D4 of DlO of DU of D25 
Registratie als aannemer kat 00 
of 18 
Dossier ter inzage vanaf 8 de
cember 1980 
— Op het Verkoopskantoor van 
Openbare Aanbestedingen, Resi
dentie Palace, Jordaans Kwar
tier 2de verdieping. Wetstraat 
155 te 1040 Brussel 

— Bij de Architekt Lantsoght 
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op 
dinsdag en woensdag van 9 tot 
12 u vrijdag van 14 tot 17 u 

— Op de burelen van het 
O C M W Karthuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge alle werkdagen, 
behalve s zaterdags, in de voor
middag van 8 u tot 12 u 

Dossier te koop 
— Bi] de Architekt Lantsoght J, 
nr 280-0201295-57 
Aan te kopen tegen de prijs van 
(BTW en port inbegrepen) 
1715 fr 
Uitvoeringstermijn 75 kalender 
dagen (Adv 260) 

i t f i 

Het mag wel even aangestipt worden 
dat de Izegemse VU als eerste en 
voorlopig enige politieke parbj initiatie
ven heeft verdedigd op het terrein van 
de industnele archeologie Dat gebeur
de dne jaar geleden al bij monde van 
VU-raadslid Enk Vandewalle Onlangs 
nog heeft hij ervoor gepleit om de ge
klasseerde tandem-compoundstoom-
machine van Etiz (uit de tijd dat Eöz 
nog zelf elektriciteit produceerde) te
gen aftakeling te beveiligen en toens-
tisch te valonzeren 
Wie meer wil weten over industnele ar
cheologie in het algemeen en industne
le archeologie in Izegem in het biezon
der knjgt nu een unieke kans 
Vnjdag 5 december om 20 uur geeft 
Adnaan ünters in het zaaltje van Etiz 
(Albertlaan 4) een uiteenzetting over 
industnele archeologie 
Zondag 7 december komt dan een 
geleide stadswandeling waarin uiter
aard industneel-archeologische aspek-
ten van Izegem aan bod komen De lei
ding berust bij Adnaan Linters (de man 
van de Vlaamse Verehiging voor In
dustnele Archeologie) en zijn echtge
note Claudine Roose die o I v prof H 
Balthazar een studie maakte van de in
dustrievestigingen in Izegem tot 1914 
Deze stadswandeling bestaat uit twee 
delen (telkens met vertrek voor het 
station) om 10 uur de wijken langs 
spoor en kanaal om 14 uur andere 
wijken t)ezoek aan schoenmuseum en 
aan de verzameling drukpersen van de 
Drukkenj Strobbe 

Een aanrader dus voor wie Izegem 
eens beter wil leren kennen 

OCMW-Brugge 
Aanwerving van een full
time arbeidsgeneesheer 
Voorwaarden tot aanwerving: 
1 Gewone administratie voor
waarden 
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van 
45 jaar niet overschreden hebben 
bi) indiensttreding 
3 Diploma's: van dokter in de 
geneeskunde en van een van de 
diploma's van aanvullend onder
wijs in de arbeidsgeneeskunde 
(ARAB) 
Weddeschaal: 196 tegen index
cijfer 203,99% 875729 - 1245 481 
(in 19 jaar) 
In te sturen: uiterlijk tegen 18 de
cember 1980 aan de Personeels
dienst van het O C M W -Brugge, 
A.Z Sint-Jan, Ruddershove te 
8(X)0 Brugge de schriftelijke kan
didaturen, tezamen met de voor 
eensluidend verklaarde afschrif
ten van de gevraagde diploma's 
(Adv 258) 
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BRUSSEL — Nagenoeg een 
vierde van de totale bevolking in 
Brussel-stad (In de verkeers-
chaotlsche vijfhoek) én ook In 
Sint-Gillis is ouder dan 65 jaar. 

1 >'V Het is onderhand geweten dat 

het centrum van Brussel een grij
ze en almaar vergrijzende stad is. 
Jonge mensen vluchten weg. Een 
paar duizenden Vlaamse senio
ren leven dag-op-dag in het niet 
alleen Vlaams-vijandige Brussel, 
maar ook en vooral in een groot
stad waar oudere mensen de 
schoeisels van hun voeten gere
den worden door drukdoende 
kostwinners die gretig de ex-
preswegen opdrummen en de 
behoorlijk brede voetpaden lie
ten wegwalsen om als het effe 
kan een tiental minuten vlugger 

\ de pendelafstand te overbrug
gen. Gebukt onder die en nog 
veel andere dagelijkse ervarin
gen in de zin van "uit het maat
schappelijk verkeer wegge-
drumd te worden' hebben jaren 
terug tientallen Vlaamse senio-
renklubs de handen in mekaar 
geslagen om het sein op groen te 
zetten voor een betere welzijns-
en gezondheidszorg voor bejaar
den in Brussel. Op het onlangs 
afgesloten tweede kongres van 
de Brusselse Vlamingen hebben 
de senioren een fel opgemerkte 
inbreng gedaan voor bijsturing 

I van het beleidswerk van de Brus
selse Welzijnsraad. Nu alweer 
een «week van de derde leeftijd» 
vri j onopgemerkt is voorbijge
gaan meende de Vlaamse Wel
zijnsraad er goed aan te doen 
één van de acht algemene verga
deringen per jaar dit keer te wi j
den aan de kommer en zorg van 
(Vlaamse) bejaarden in het Brus
selse. Ondanks het onveilige 
vriesweer werd dinsdagavond in 
Etterbeek op de algemene reünie 
(overigens geen selekt-besloten 
vergadering) opbouwend diskus-
siewerk verr icht 

( Het klinkt allemaal (dat diskus-
siewerk en zo) nogal zwaar, maar 
de senioren die betrokken zijn bij 
de Akademie voor de Derde 
Leeftijd, of bij de Konfederatie 
van Seniorenklubs in Brussel, t i l
len er zelf zwaar aan. 
Ze tillen er zwaar aan omdat ze 
de aftakeling van de welzijns- en 
gezondheidszorg, waar ze mens
waardig recht op hebben, op zijn 
minst ergerlijk vinden. 
Met de ekonomische krisis is er 
immers de toenemende vrees 
voor het on-welzijnsklimaat 
waarvan onder meer de bejaar
den de eerste nadelige gevolgen 
zullen ondervinden. 
Miek De Kepper (stafmedewerk
ster Brusselse Welzijnsraad): 
'Het is hopelijk geweten dat de 
Vlaamse bejaardenklubs in het 
Brusselse in de voorbije jaren 
prachtig werk hebben kunnen le
veren. Maar dat neemt niet weg 
dat er niet-ingeloste verzuchtin
gen zijn; en niet weinig. Vandaar 
dat de Welzijnsraad dit keer de 
schijnwerper op dit sociaal pro
bleem heeft gericht Op het twee
de kongres van de Brusselse 
Vlamingen bracht René Vander
maeien een fel-opgemerkt refe

raat naar voor, dat het resultaat 
was van informatieronden en 
konsultaties bij senioren. 
Er wordt de jongste tijd veel ge
praat, vooral enorm veel gepraat, 
over welzijnswerk, maar de men
sen die dit soort sociale hulp be
hoeven worden nauwelijks ge
hoord. De kwaliteit van de hulp
verlening aan bejaarden hebben 
wij kunnen testen bij het opstel
len van onze Welzijnsgids voor 
Brussel. Daarbij is vooral geble
ken dat de senioren al te veel als 
een aparte groep door de dien
stencentra worden behandeld; 
vooral trof ons zeer zwaar het 
paternalistisch karakter van het 
dienstbetoon. 
Via OCMWs, huisvestingsdien
sten en dies meer worden de 
mensen van de derde leeftijd 
sterk betuttelend behandeld. In 
Brussel komt hierbij natuurlijk de 
communautaire extra-handicap 
bij kijken--

Geen centenkwestie 
— Een paar konkrete voorbeel
den van de onernstige betutte
ling van bejaarden in Brussel? 
Miek De Kepper: 'Och, er zijn 
anderen beter geplaatst dan wij 
hier op de Welzijnsraad om tries
te staaltjes van asociale handel

wijzen jegens bejaarden aan te 
stippen. Zo wordt geregeld ge
wezen op de lange wachtlijsten 
voor dagelijkse bejaardenhulp; 
dringende oproepen kunnen nau
welijks beantwoord worden. 
Maar het is, ook voor de wel
zijns- en gezondheidszorg, voor 
de bejaarden niet alleen een 
kwestie van meer centeninjek-
ties vanwege de overheid. Zelfs 
met een belangwekkende ver
meerdering van het aantal ter be
schikking gestelde poetsvrou
wen bij voorbeeld geraken be
jaarden niet meteen uit hun akute 
nood om te kunnen voorzien in 
een behaaglijke leefwereld'. 

Na de voorbije drie jaar werking 
hebben zowel de Brusselse Wel
zijnsraad, de Konfederatie van 
Brusselse Seniorenklubs en de 
Akademie voor de derde leeftijd 
de weinig bemoedigende erva
ring dat aan het lot van tiendui
zenden Vlaamse Brusselaars (de 
senioren) nauwelijks iets ten 
goede werd veranderd. 
Mars Moriau: We laten zeker bij 
de seniorenklubs de moed niet 
zakken. We werken gewoonweg 
dag-op-dag hard verder Alleen 
worden we geregeld gekonfron-
teerd met mensen in noodsitua
ties waar we jammer genoeg wei

nig of immer veel te weinig kun
nen aan doen. Vandaar de poging 
deze week, in de schoot van de 
algemene vergadering van de 
Welzijnsraad, om drie vitale uit
gangspunten voor de werking 
ten behoeve van de derde leef
tijd met de betrokkenen en met 
de veldwerkers uit te praten. 

Er is de wijdverspreide behoefte 
voor zelforganizatie, integratie in 
ander welzijnswerk, én de grote 
grief dat senioren omzeggens 
nergens in sociale en andere in
stellingen en diensten een glimp 
van inspraak mogen opvangen. 
Het individualizerend sociaal 
dienstbetoon (bij voorbeeld war
me maaltijden, diensten voor in
formatie, het leven in bejaarden
tehuizen) dat dikwijls geschiedt 
ten koste van de zelfstandigheid 
van de senioren, en ten koste van 
hun zelfwerkzaamheid, moet her
dacht worden in het kader van 
een ruime gemeenschapsop
bouw. 

De bejaarden zelf kunnen hier
voor de handen uit de mouwen 
steken en aldus komen tot inte
gratie in de stadsgemeenschap. 
Zij behoeven uiteindelijk geen 
aparte informatie-centra, selekte 
sociale diensten en dergelijke, 

als de andere diensten ook voor 
hen behoorlijk toegankelijk zou
den zijn, en onze senioren met de 
passende zorg zouden omringen. 
De derde verzuchting is en blijft 
de inspraakverwerving binnen 
de OCMWs, via bejaardenraden, 
in de dienstverlenende organiza-
ties en tot op het niveau van het 
gemeentelijk beleid. Niet alleen 
in Brussel, maar zeker ook in 
deze stad worden mensen-van
bij-ons bejegend als minder
waardige burgers: 

Buurtleven 
Vergeleken met de andere ge
westen telt Brussel aanzienlijk 
(te) veel bejaarden. Zoals Brus
sel ook chaotisch veel en ver
schillende vormen van bejaar
denhulp (taxichecks, ongekoör-
dineerde warme maaltijden, 
e.d.m_) rijk is. Er bestaan heel wat 
voorzieningen voor bejaarden in 
de hoofdstad, maar weinige daar
van zijn uitgebouwd mét in
spraak van de senioren (van de 
300 bejaardentehuizen wordt 85 
procent zuiver commercieel uit
gebaat), en uiteindelijk blijft er 
vooral het probleem van de ver
eenzaming van duizenden be
jaarden; een probleem waarvan 
men de omvang nauwelijks kent 
of durft vermoeden. Zoals ge
meld, werden dus vorige dins
dagavond een aantal noodsigna
len nog maar eens herhaald, bij 
gelegenheid van een algemene 
vergadering van de Brusselse 
Welzijnsraad. Centraal in de dis-
kussies stond het referaat over 
de «derde leeftijd» dat op het 
voorbije kongres van de Brussel
se Vlamingen de volle aandacht 
kreeg. 

René Vandermaeien: 'Er moet 
een overlegstruktuur komen 
voor geheel het sociaal-kultureel 
werk in Brussel, over alle werk
soorten heen. Hoewel nogal eens 
de indruk leeft dat het sociaal-
kultureel werk in Brussel overge-
struktureerd is kan men nog niet 
van een werkelijke koördinatie 
spreken zolang er geen onder
ling overleg groeit De derde 
leeftijd wil zich niet als leeftijds
groep isoleren, maar wil zich, 
méér nog dan in het verleden, in
tegreren in het geheel van het so
ciaal-kultureel werk in Brussel. 
Met het ouder worden speelt het 
leven zich meer om meer af in de 
onmiddellijke buurt en wordt het 
buurtleven des te belangrijker 
Maar het moderne stedelijke le
venspatroon heeft dit buurtleven 
zelf uitgehold. 
Daarom dient de seniorenwer
king zoveel mogelijk buurtge
richt uitgebouwd te worden zo
dat iedereen tijdig vrienden kan 
maken in de buurt, en zolang mo
gelijk aktiviteiten vlak bij huis 
kan meemaken. Enkele tiendui
zenden Vlaamse bejaarden hou
den ondanks alles van hun stad, 
van Brussel. Ze zijn er zich ten 
volle van bewust dat hun pater
noster-lange wensen niet meteen 
en ook niet volkomen in lengte 
van jaren kunnen ingelost wor
den. 

Maar de dringende oproep van 
de senioren is wel deze: houdt 
ermee op ons betuttelend te be
handelen- In de Brusselse sa
menleving worden senioren wél 
geteld, maar zij tellen niet mee 
als het er op aankomt beleidsbe
slissingen te nemen. De tijd van 
passief krijgen is voorbij; senio
ren moeten nu ook aktief (kun
nen) optreden-' 
Of één van de meest konkrete ei
sen van de Vlaamse bejaarden in 
Brussel, om naast een net van 
Vlaamse peutertuinen ook een 
Nederlandstalige waaier van be
jaardentehuizen binnen afzienba
re tijd gereafizeerd kan worden is 
evenwel jammer genoeg hoogst 
twijfelachtig. 
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